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DAUGIAU ŽEMES DREBEJIMU
SMARKIAI IŠTIKTOS ŽIEMIŲ 

RYTINĖS VALSTYBES
Tas nėra ryšium su įvykusiu 

drebėjimu Montanoj
NFAV YORK, lapkr. 1. — 

Žemės drebėjimas vakar ank 
sti rytų ištiko žiemių vakari
nes valstybes ir Kanados da
lį. Vietomis laivo pakanka
mai smarkus, vietomis — 
lengvesnis. Gana to, kad ko
ne visur žmonės pažadinti iš 
miegų.

(Kai kas jautęs drebėjimų 
ir Chicagoj. Bet žinovai aiš
kina, kad čia nebūta drebė
jimo, vien lengvutėlis spuste
lėjimas, pasireiškęs iš smar
kaus žiemių rytuose drebėji
mo).

Šioj J. ,A. Valstybių daly 
Įvykęs drebėjimas neturi są
ryšio su Montanos valstybė
je pasikartojančiais drebėji
mais, nuo kurių skaudžiai y- 
ra nukentėjęs Helena mies
tas.

Mokslininkai ir geologai 
tvirtina, kad žiemių rytuose 
žemės klodai pradeda slinkti 
j tuštumas, užsilikusias žemė 
je nuo ledų gadynės, nuo tų 
laikų, kai šie plotai buvo sto
rai užkloti ledų kalvomis. 
Dėl žemės klodų slinkimo ir 
įvyksta žemės drebėjimai. 
Mokslininkai spėja, kad rei
kia laukti daugiau žemės dre 
liejimų, kurie gali būti toli

smarkesni ir šiurpesni.
'Vakarykščio žemės drebėji

mo centras dar nesusektas.
Bet jis galėjo būti New Yor
ko valstybės žieminėje daly
je. Galimas daiktas, kad pats 
centras randasi kur netoli 
Įlydė Bark, N. Y. Drebėji
mas ten buvo smarkus. Paža
dintas prezidentas Roosevel
tas ir jo namiškiai.

Drebėjimas palietė ir Dio- 
nne penktinukių mergaičių 
ligoninę Quebeco provincijo
je. Drebėjimas pažadino ligo 
ninės slauges ir jos tuojau 
puolėsi prie mergaičių. Rado 
jas miegančias.

Pederalinių namų Bostone 
sienos suskilo. Kituose mies
tuose sudaužo daug puodelių Chicago gatvių vardų už- 
ir lėkščių. Dar nesužinota, ar rašai daugiur nudilę, arba ir 
kartais nepadaryta kokios visiškai išnykę. Yra sumany- 
žalos Niagara Falls kriok 
liui.

Smarkesnis, arba

CHICAGOS VIEŠOSIOS MOKYKLOS MOKINIAI SALIUTUOJA VĖLIAVĄ

Čia vaizduojami \Yaller vidurinės mokyklos Frank lin šakos mokiniai. Švietimo boardas parėdė, kad visų 
viešųjų mokyklų mokiniai kasdien prieš prasidėsiant painokoms saliutuotų (pagerbtų) krašto vėliavų ir gie
dotų nacionalį himnų. (Acme Photo.)

CHICAGOS GATVIŲ VAR- PRANEŠA, ITALAI PAĖMĘ MARCONI NEŽADA STE
BĖTINŲ DALYKŲOŲ KLAUSIMAS MAKALE

IMPERATORIUS DAVĖ 
DARBA ITALUI NE

LAISVAI
ADDIS ABABA, lapkr. I. 

— Su lėktuvu iš karo fronto 
čia pristatytas vienatinis ita
lų nelaisvis, mechanikas ele
mente Sergo, 23 tn. amž. iš 
h i ame.

Imperatoriaus įsakymu ne- 
laisviui parūpintas darbas 
garadžiuje ir jam pažadėta, 
kad įvykus taikai, jis Ims 
pasiųstas į Fiume, Italijon, 
kur jis paliko savo tėvus.

ITALAI NEPASIEKS AD- 
DIS ABABA

MEKSIKOS VYSKUPŲ 
NAUJAS LAIŠKAS TI

KINTIESIEMS

lengves
nis žemės drebėjimas atjaus 
tas šiose valstybėse: Maine, 
Ne\v Ilanipsbire, Vermont, 
Rliode Island, Connecticut, 
New York, New Jersey, 
Pennsylvania, Delaware, Ma- 
ryland, Ohio, AYest Virginia, 
Indiana, Michigan, Illinois ir 
\Yisconsin.

PAŠAUTAS KINIJOS 
PREMJERAS IR KITI

mas atnaujinti tuos užrašus 
su naujomis lentelėmis. Tai
miesto alderinonų tarybos1 ŽENTĄ A, lapkr. 1. — I. 
darbas. Sąjungos koordinavimo komi-

' tetas nusprendė, kad sankci-

T. Sąjunga vis dar> tariasi dėl 
sankcijų vykdymo

DURBAN, Pietų Afrikos 
Unija, lapkr. 1. — Gen. Eric 
Virgin, kurs neseniai grįžo iš 
Etiopijos, kur bpivo impera
toriui Haile Selassie patarė
ju, pareiškia, kad italai Et
iopijoje miršta šimtais.

Jo manymu, italai nieku 
būdu nepasieks Addis Ababa 
miesto.

PLATINKITE “DRAUGĄ

Laikraštis Chicago Ameri
can rašydamas tuo klausimu 
praneša, kad prieš atnaujin
siant gatvių užrašus kilęs su 
manymas pakeisti daugelio 
gatvių vardus. Laikraštis sa
ko, kad mieste gyvenančios 
įvairios tautinės grupės iš- 
junda reikalauti, kad kai ku
rios gatvės būtų pavadintos 
jų kraštų istoriniais, arba jų 
didvvriu vardais.

ių vykdymas prieš Italijų bus 
pradėtas šio lapkričio m. 15 
d.

ADDIS ABABA, lapkr. I. 
— Čia neoficialiai paskelbta, 
kad šiandien italai, su per
ėjusių italų pusėn etiopiečių 
pagalba, paėmę Makale.

PRANEŠA APIE ITALŲ 
NUOSTOLIUS ETIOPIJOJE

Alderinonų taryba yra pa- 
NANKINGAS, Kinija, lap skyrU8į komitetų, kurs auto 

kricio 1. — Japonas, ar ki- rjzuotas parinkti naujus 
nietis žudikas vakar čia kosi- (,U8 310-iai gatvių. Šis 
uosi nužudyti Kinijos prem
jerų Wang Čing-wei. Bet jis 
tik sunkiai sužeistas ■’'a šau
ti dar ir 3 kiti aukštieji ki
niečiai valdininkai. Žudikas 
tuojau nušautas.

l’o šio įvykio tuojau pas
kelbtas karo stovis Nankin-

Premjeras \Yang priklauso 
japonams pataikaujančiai ki
niečių grupei. Tuo būdu ja
ponams militarininkams už
duotas laikinas smūgis.

MEXIC0 CITY, spal. 31. 
— Meksikos vyskupai išleido 
liendrų ganytojiškų laiškų ti 
kietiesiems apie katalikų pi
lietines pareigas. Šis laiškas 
pasirašytas rugsėjo mėn. 8 
d., o viešumon paduotas tik 
spalių mėn. 18 d. Šis laiškas 
nuo paskelbimo sulaikytas, 
kai vyskupai nutaųė pirmiau 
kreiptis pas prezidentų ('ar

klenas, kad jis atšaukti! ka
talikų persekiojimo 
mus. Prieš kreipimų i pus 
prezidentų vyskupai buvo iš
leidę laiškų apie Bažnyčiai 
laisvės reikalingumų, kad ji 
galėtų be jokių kliūčių vyk
dyti savo misijlų socialūs ge
rovės siekimo dirvoje.

Vyskupai išleido naujų lai
škų atsižvelgus į apgailėtinų 
Meksikos katalikų stovį, ka
dangi jų teisės paneigiamos 
ir kai kuriais atvejais sta
čiai su kojomis trempiamu**. 
Esant tokiai situacijai, parei 
škiama laiške, vyskupai reiš
kia gilaus ir nuoširdaus ap
gailėjimo ir pataria katali
kams, kad jie teisėtu keliu, 
koks tik yra prieinamas, vie
ningai siektų, kad nusikra
čius priešbažnytiniais įstaty
mais ir įvairiomis laisvę var
žančiomis taisyklėmis.

Vyskupai ragina katalikus, 
kad jie visi būtų daugiau 
veiklesni pilietinėje ir politi
nėje dirvose. Vyskupai užtik
rina, kad katalikai gali pa
tys be vyskupų nurodymo pa
sirinkti tam veikimui kelius, 
bi tik tas būtų suderinta su 
teisingumu ir dorove ir ne
būtų priešinga religijai. Vys
kupai atsišaukia į Bažnyčios 
priešus, kad jie nors kartų 
paliautų dirbę nuosaviems in 
teresams ir pagalvotų apie 
visų gyventojų — viso kraš
to gerovę.

Baigdami laiškų vyskupai 
laimina l>e jokios išimties vi
sus Meksikos katalikus, ne
atsižvelgiant į jų kliasas ir 
sociales kategorijas.

ROMA, lapkr. 1. — Radi
jo tobulintojas Marconi va
kar vakarų per radijų užtik
rino amerikiečius, kad nėra 
išgalvojęs ko panašaus, kad, 
pav., su radijo pagalba sus- 
talxlžius skrindančių lėktuvų 
motorus, arba kitus “špo
sus.”

Jis mėgino įtikinti klausy
tojus, kad 44 milijonų italų 
tauta yra reikalinga gyveni
mui erdvesniųjų žemės plo
tų. Šiandien gavo progos 
pramušti naujus langus. De
ja, kitos valstybės imasi sta
tyti kliūčių. Italija seniau tv 
įėjo, kai tos pačios valstybės 
groliėsi didžiuosius Afrikos 
plotus tais pačiais suineti- 

i inais.

ADDIS ABABA, lapkr. 1. 
— Nepatvirtintomis žiniomis 
iš žieminio karo fronto, Ma
kale šone vakar įvykusios 
pirmos etiopiečių kruviniau- 
sios kautynės su italais. Et
iopiečiai nakties laiku netikė 
tai puolė italus ir tūkstan-

l. čius jų išskerdė. Apie 3,000 
etiopiečių žuvo ir sužeista.

ADDIS ABABA, lapkr 
— Oficialiai pranešta, kad 
‘•tiopiečiai du kartu puolę 
italus Mussa Ali kalno apy
linkėse. Pirmuoju puolimu nu 
kauta 15 italų.

Spėjama, kad to kalno a- 
pylinkėse italai ieško atitin-

Pranešime pažymima, kad 
etiopiečiai labai nukentėju at 
sižvelgus į faktų, kad tam
sumoje jie negalėjo atskirti 
fašistų nuo saviškių. Išaušus

, . , . ... pamatvta, kad visa apvlinkėkarnos vietos, kad pasidarius , . ..., . buvo tirštai nuklota znvu-savo lėktuvams stoti. ............... ......_ . ■ . , i taisiais ir sužeistaisiais.Taip pat numatoma, kad
bar kreipias į komitetų ir siū ten veikianti italų koliumna Etiopiečiai neturi papročio 
lo jam, kokiais vardais gat- — apie 15,000 karių, planuo- imti nelaisvėn priešus. Visi 
vės turėtų Jxfit pavadintos, ja žygiuoti per platų tyrvnų, žudomi, jei tik yra progos
Tarp tautinių grupių yra ir kad susijungus su koliumna, ir galimumo.
lietuviai. Žyguojančia Makale link. j Be to> gauta žinię kaH et_

Lietuviai siūlo vardus: \ y' Vienas italų karo lėktuvas įopieėiai pavykusiai italus
tauto Didžiojo, Maironio ir nušautas, ar gal pats nukri

to pietiniam karo fronte ar
ti Dolo.

vai
dus 310-iai gatvių. Šis ko
mitetas antradienį turės su
sirinkimų ir tarsis vardų kei 
timo klausimu.

Įvairios tautinės grupės da

kitus.

PAILGINTA IKI PIRMA
DIENIOPAŠALINA IŠ VOKIEČIŲ 

POETŲ SĄRAŠO
BERLYNAS, lapkr. 1. —i Cooko apskrities iždinin- 

Iš vokiečių poetų surašo pa- kas Gili paskelbė, kad mokės 
šalinamas poetas H. Tifone. (>iU8 be baudos galima užmo- 
Patirta, kad jis buvęs žydas, kėti iki pirmadienio vakaro, 
tad naciams neatitinkamas. Mokesčių priėmimo ofisas 

bus atidarytas ir sekmadienį

, ŽENEVA, lapkr. 1. — T.
Sąjunga ir toliau tariasi 
sankcijų vykdymo klausimu, 
bet dar ir šiandien nieko kon 
kretiško nenutarta.

Mussolinio bičiuliai reika
lauja daug formalumų. Jie

puolę ir arti Mussa Ali kal
no1. Ten italai buvo privers
ti dumti atgal į Eritrėjos ko 
lonijų. Mnssa Ali kalno apy
linkėse, anot žinių, etiopiečiai 
su druska užsūdo visus van
dens šaltinius, taip kad ita
lams nėra kur gavus reika
lingo vandens, ypač kaitrų 
laiku.

Vyriausybė paskelbė, kad

TRYS TEISĖJAI KLAUSO 
AUTOMOBILININKŲ 

BYLŲ
Trys teisėjai klauso bylų 

areštuotų automobilininkų už 
per greitų ir neatsargų va
žinėjimų. Spėjama, kad ski
riamos liausmės paveiks besi
trankančius miesto gatvėmis 
su automobiliais asmenis.

Saugumo teisme pirminin
kauja teisėjas TTolland, ber
naičių teisme — teisėjas Br- 
aude ir trafiko teisme — tei
sėjas Gutknecbt.

RIAUŠĖS VALSTYBINIAM 
KALĖJIME

NERIMSTA ROMOS 
STUDENTAI

Chicago Cardinals — foot- 
balininkų kuopa, patraukta 
teisman už nemokėjimų per
sonalių mokesčių — 1,960
dol., už 1933 m.

mano, kad Mussolini iš nau
jo paduosiųs taikai sąlygas., Danakil tyryne etiopiečiai

____________Tokiam atsitikime sankcijų užtiko beklaidžiojantį vienų
Stickney miestelio boardas, vykdymas būtų atidėtas ir ištroškusį italų karininkų. Jis 

giliau

(rytoj).

traukia tieson miestelio pre-! Italija gautų progos 
zidentų. ; įsiveržti Etiopijon.

ieškojo vandens. Jis pagirdy 
tas ir paimtas į Dolo.

Kalinių grupė vakar sukėlė 
riaušes Stateville kalėjimo 
kieme. Tarpusaviai pradėjo 
muštis. Vienas kalinys su pei 
liu nužudytas.

Sakoma, malšinami kali
niai kėsinosi prieš patį šė- 
rifą. *

ROMįA, lapkr. 1. — Romos 
studentai ir toliau autoritetų 
nekliudomi demonstruoja pr
ieš Angliją. Tuo būdu plečia
mas fašistinis patriotizr. is, 
kurs nežinia kaip gali baig
tis.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatoma giedra 
ir šalta.
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DIENOS KLAUSIMAI

Savo laiku spaudoje būdavo nemažai ra
šomu apie tai, koks yra skirtumas tarp so
cialistų ir bolševikų. Ūmios, kad nieks to 
tlidelio skirtumo nesurado. Seniau lietuviš
kieji socialistai visi (bolševikai ir menševi
kai) sutilpo j vienų sųjungų ir bendrui varė 
žmonių klaidinimo darbų, platino bedievybę, 
kovojo su tais, kurie dirbo Lietuvai ir lietu
vybei. Vėliau susipyko, pradėjo rodyti vieni 
kitiems savo liežuvius, tarp savęs kovojo ir 
keikėsi. Bet, štai, dabar jau vėl bendrus fron
tus daro ir išvien pradeda kovoti ne tik prieš 
religijų, bet ii- tautybę. Ir vieni ir kiti tomis 
pačiomis idėjomis gyvena. Skiria juos tik 
taktika.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis
Šventųjų Pamaldumas

Sieloms Skaistykloje

“Mūsų Vilniaus” Redaktoriaus 

V. Uždavinio Radio Kalba

(Pasakyta Lenkijos nepri
klausomybės šventės proga 

lapkričio 11 dieną iš 
Kauno radiofono)

Kaip žinoma, Vilniui Vaduo-

koiniteto reikalų vedėjas. Ka
ilio kalbos skiriamos Nepri
klausomos Lietuvos klausyto 
janis ir specialiai pavergtie
siems. Jiems skiriamos kal-

Kvcntųjų gyvenimai kvepi gų atsidavimų ir sūniškų niei- 
ištvermingo ir uolaus panini- Ję savo įnirusiems tėvams,1 
durno malonių kvepėjimu ir nors jų neteko jam pažinti.1 
saldžiu kvapsniu ištikimoms .Vienų kartų pasitaikė, kad . / ’ Imis sakomos šventadieniai
sieloms, kurios apleido šį pa- rudo sidabrinį pinigų, lr kų I 
šaulį. gi jo širdis sumanė jiadaryti?, '

Sv. Bernardas, kai jo moti-

,va,būdais Vilniaus I l"' <*>"
puotos Lietuvos radio klau-

JAUNIMUI Į TALKĄ LIETUVĄ APLANKIUS
_______ . Rašo L. Simutis__________

Iš skelbimų ir šiaip pranešimų jūs mato
te, kad rytoj įvyksta mūsų organizuotojo jau
nimo — L. Vyčių savotiška šventė Chicagoj.

Tų savo šventę Vyčiai pradeda bažny
čioj. Pirmų valandų vyksta į Manpiette par
kų, prie Dariaus - Girėno paminklo, kad 
tautiškai pasistiprinti. Mūsų didvyrių pagar
bai prie jų paminklo jie padės vainikų. Tai 
bus pirmoji organizacija, papnošnsi “sĮiar- 
nuotųjų lietuvių-’ paminklą gėlėmis. 1‘avyz- 
dis gražus, sektinas.

Antrų valandų Aušros Vartų jairap. sa
lėj įvyksta Chicagos apskrities šaukiama kon
ferencija, kuri aptars bėgamuosius organi
zacijos reikalus, nustatys planus ateities vei
kimui. Be abejojimo, į konferenciją susirinks 
visi mūsų jaunimo veikėjai ir taip pilt Lietu

PRIE DUKTERS KAPO

na merdėjo ant mirštančio pa
talo, prisiėmė pareigų kalbė
ti kas dienų per visų savo gy
venimų Psalmus už Numiru
sius, aukodamas už sielų savo
motinos, kuri jo gyvenime bu- .. . . tėvų sielas.vo be galo brangi. Vienų Kar- eŠv. Vincentas Paulietis

Aš buvau priverstas valandėlei apleisti 
jūroj besimaudančius savo kelionės draugus, jįs> bfnlanms naujokyne

J —7 " — I laisvės propagandų. Tarp ki-
Jis nepasilaikc jo sau, kad, svtoįai lietuviškų pamaldų ba... . , . I tų propagandos būdų \ \ K-ga • J 1 \ .nusipirkus ką nors, kuomi ga-, ; . ! žnvčiose, klauso Dievo žodžio... .. .. . . sumaniai naudoja, kiek leidžia • ’ ..h tų sumažinti savo skurdų, • i- i oi lietuviškai nors per radio iš
bet be jokio .svyravimo w tuo
jau jaiskubo pas kunigų su 
prašymu, kad teiktųsi atlai- 
kvti Šv. Mišias už mirusių i

nes sirdis tranki* į Palangos kapinynų, kur vienuolijoje, už- turėjo didelį pamaldumų už
kentančias sielas skaistykloje.

sųlvgos, ir radio bangas. Ka-! *•'*'“* P< i
.. j • , Kauno. Čia spausdiname vielini ĮiroĮiagamini vadovauja O. J
l ž,luvi„VK, “Mūsų Vilniaus” ; "« l «lavini„ kalbų paša
I-Klakturius ir VVS Centro I Pavergtiesiems.

Pavergtas Vilnius! Gerbia
mieji radio klausytojai Oku
puotuose Lietuvos kraštuose!

šiandien, kaip jums yra ži 
įmina, la*nkija mini savo ne
priklausomybės šventę, lr jūs 
ne vienoje vietoje esate ver
čiami draug su lenkais šių
diena minėti. Tai vra dar vie- * »
nas smurtas, kuris yra rodo
mas pavergtoms tautoms.

Žinomu, pati ljenkijos šve
ntė Lenkijai yra labai bran
gi. Kas to nežino. Visiems y- 
ra maloniau gyventi savo lai
svu gyvenimu, visiems yra ma 

(Tęsinys 3 pilsi.)

kaip jie meldėsi — su dideliai 
maldingu atsidavimu ir uom- 
niu, žinodami, kad meldžiamės 
į Dievų, ir kati Jis trokšta iryra išlaidota mano mažytė 10 mėnesių am- j niil.ji(, atkalbėti pasiskirtus 

žiaus dukrele Aidima. ‘psalmus už motinos sielų. Tur
Turiu prisipažinti, kad į kapinynų nėjau, būt tnomi Dievas norėjo jam .kunigams iš jo Ordeno, kad čio iš mūsų tyrų širdžių, taip 

bet bėgam Bėga u pro Birutės kalnų, imt priminti jo imties silpnumų ir nepamirštų kentančlų sielų ir1 pat reikalauja ir ištvermės ir 
gražųjį pušynų miestelio link. Miestely radau parodyti, kad silpni yra t ie, i už jas aukotų visų savo dar-, uolumo mūsų maldose, kurias 
taksi ir asfaltuota, plačia Palangos gatve va- kurie pasitiki savimi, o n? bų nuopelnus. Jis Ir negalėjo, aukotume Jo amžinųjai gar- 
žiavau kapiuynan. Dievumi. Šv. Steponas. kurs j kitaip daryti, nes šv. Vinceli- bei, ir trokšta nuolankios ma-

Jis įsakė savo niisijonieriams reikalauja garbinimo, einan-

. . . , .. . . tuo metu buvo ahaias to.inlo lauliecio labdarybe ir melstai, jau ir kapinynas. Nedidele tai vie ... i .- , ■.... . . 1 vienuoli ioie, imt anreiskima! !<♦ plauke, kaip gydantis balta, bet savotiškai graži, priaugusi pušų ir „ . ... * , , • •... . 1 . . . i - žinojo apie Bernardo pnsiini-1 samas, kad suraminti ir pa-kitokių medžių, kapinynas, matyt, labai se- *. , | . , . . . . . . ..* . . T ‘ , tos pareigos neišpiklymą. Se-1 guosti kiekvienų sielų, prašaii-nas, daug apleistu kapu, sukrypusių kryžių. ..... , . ' . ... ... ,’ * 1 ‘ 1 *’ *1 ’ kančių dienų abatas atsiliepi* nant kūno skausmus ir gyve-
voj buvę sportininkai, kurie turėtų papasa. i livt >ra ,l' tlk Pratylu paminklų, naujai. jb*rnanla: “Broli, kieno gi nimų darant malonesniu ir sa-
. . . . . _ . w . • • - _ I Kiliuli II L’UIUI 1* _supiltų kapų.

Tui buvo apie 5 vai. po pietų. Kapinyne 
nesimatė nė vieno žmogaus. Tik medžių lapų 
šlamesys ir paukščių čiulbėjimas ardė ramy
bę šios amžino poilsio vietos. Aš susijaudi
nęs nekautriai ieškau dukrelės “smilčių kal
nelio”... Kodus, kad jau čia. Tik dar nesu 
visai tikras. Stoviu prie dviejų kapukų ir 
nežinau, kuriame iš jų Aldutė ilsisi. Vienas 
iš jų gražiai aptaisytas, gėlės ant jo žydi, o 
kitas susmukęs, apleistas, piktžolėmis api 
augęs. Jau buvau nusprendęs, kad tai bus 
šis apleistasis, nes mergaitę |»alaido.|om 102t» 
m. iKivasarį, kuomet su visa šeima buvau 
nuvykęs Lietuvon ir buvau Seimo atstovu. 
Per tiek laiko netaisomas kapas, žinoma, kad 
negalėjo gražiai atrotlyti.

Man taip liegalvojant, netikėtai išgirdau 
vyriškų balsų. “Ko tamsta ieškai?” — jis 
manęs užklausė. Aš net krūptelėjau. Tuomet 
aš jo paklausiau, ar jis nežino, kas šitame 
gražiai aptaisytame kape yra palaidotas.

koti savo draugams tėvų krašte įgytus įspū
džius. | '

Puse Įlenktos visi renkasi į Sokolų salę, 
kad pamatyti L. V. Dainos choro vaidinamų 
linksmų operetę.

Matot, kaip gražiai veikia organizuota 
sis lietuvių katalikų jaunimas, o mes jį daž
nai buranu* dėl jo neveiklumo. Tiksliau bū
tų, jei mes, senesnieji, imtys save pabartu
me, kad perniaža lemiame jaunimų ir jo dar
bus, i>ermažu duodamo jam akstino, nedaug 
dėmesio tekreipiame į jo gražius užsimoji
mus.

Žinodami, kad rytoj yra lyg ir kokia 
jaunimo šventė, švęskime tų šventę visi. At
silankykime į konferencijų, ■būtinai nuvykime 
pamatyti oĮieretės “Mindaugo” ir drauge su 
jaunimu įkiši linksmint i — palys atjaunėsi
me, jaunimų paremsinu*.

Kai! jaunimų reikia remti, nulos, apie 
tai ir kalbėti netenka. Juk tai aksioma. Jei 
nepajėgsime savo jaunimo išauklėti tautiš
koje dvasioje, jei nepritrauksime jo prie tau- j “Kažkokio amerikono vaikas” — jis man 
tiškų darbų, jo neteksime. Tuomet žlugs, ir | atsako. “O kas jį taip gražiai aptaisė?” 
tai netrukus, visos mūsų įstaigos ir orga- “Aš tai padariau” — lyg pasididžiuodamas

globai pats atidavei tų septy- Idesniu šioje ašarų pakalnėje 
nių psalmių kalbėjimų už mi- PM. Arso klei’onas už ken- 
rusios motinos sielų?” Jr Be-: tančių sielų išlaisvinimų i> 
murdąs puolė ties šventojo skaistyklos kančių Dievui au 
kojomis, susimaišęs ir sugė- kavo savo neapsakomus ken- 

' dintas, bet dėkoilamas už per- Įėjimus, kurių datvrė nakties 
sergėjimų, nuolankiai prisipa- .metu. Jis melsdavo, kad ga- 
žimlamas prie kaltės ir pra- lėtų naktį praleisti kentėji- 
šytlanias atleidimo. Ir nuo to muose, kad sielos, kentančios

Idos kentančioms sieloms, kad 
jos būtų išlaisvintos, lr pas
kui, kad neliautų Jo garbinti 
kartu su Dangaus angelais ir 
šventaisiais amžinatvėje pei 
nesibaigiamus amžius!

Mizacijos, mes lietuviai išmirsime tautiška 
mirtimi.

Tokio likimo susilaukti nenorime. Tai 
aišku. Dėl fo rūpinkimės jaunimu, remkime 
jo visus gražius užsimojimus, globokime jo 
organizacijas, žodžiu — eikime jaunimui į 
talkų!

MELUOJA IR NERAUSTA
Chicagoj leidžiamo Imlševikų laikraščio 

redaktoriai meluoja ir nerausta. įsivaizduo
kit sau, jie sako, kad “Sovietuose visom ti
kybom yra laisvė”. 'I’ai yra tokia melagystė, 
kokių tik bolševizmo akli agentai tegali su-
««ivoii. .-g; ttn

Nejaugi tie redaktoriai tiek mažai su
pratimo teturi, kad baisiausių In laisvę. kokia 
yra Sovietų Rusijoj, vadina laisve. Uždari
nėta katalikų Iražnyčios, išžudyti kunigai ar
ba į kalėjimus sukimšti, katalikai nebeturi 
galimybių būtiniausių religiškų pareigų at
likti, o čia skelbiama, kad Sovietuose vi- 
aoniM tikyboms duoilama laisvė. I’ai yra pik
tas pasijuokimu* iš bolševizmo vergijos re
težiais surakintų žmonių, not pasiskųsti ne
turinčių teisės savo skaudžiu likimu.

Bolševikų laikraščių redaktoriams Iš
tariame pasikalliėti su d. K. vyskupu T. Ma
tulioniu, kuris dėl religijos daug metų sė
dėjo bolševikų kalėjimo, jis jums Išsakys, 
kaip baisiai yra jwrsekiojaini katalikai So
vietų Rusijoj.

• • •

vyriškis kalbėjo. Užklausius, kas prašo jį lų 
kapų taisyti, jis man papasakojo, kad tų 
padarė ponia Staknienė.

To man ir užteko. Mano keliai sulinko 
ir nė juste nepajutau, kaip klūpojau prie 
ka,Mi ir “amžina atilsį” kalbėjau. Ne be to, 
kad ir viena kita ašara nebūt nuriialėjus 
ant smilčių krūvelės, kuri slepia mano Al
dutės kaulelius... Praėjus S luotams, rodos, 
reikėjo jų užmiršti. Bet kur tau! Stoviu su
sijaudinęs prie jos knĮM) lyg trokšdamas jų 
atgaivinti ir namo jšrsivežti... Tai aiškiau
sias įrodymas, kad ryšiai tarp tėvų ir vaikų 
niekmanet nenutrūksta, nors ii- kapas juos 
atskiria.

Nenoriai atsitraukiau nuo kapo, lėtais 
žingsniais išėjau iš kapinyno.

laiko/ sako jo biografas, Ber
nardas visada buvo ištikimas, 
pildant prisiimtų pareiga.

Šv. Elzbieta, \'engnj kara
lienė, kai buvo dar jaunulė, 
vesdavo savo draugučius į ka
pines ir jiems sakydavo: “Čia 
ilsisi numirusių palaikai. .Jie 
gyv<*no, kaip ir mes gyvena- 

, me. Ir ateis diena, kurių tap- 
sime tokiais, kokiais yra jie. 
Dėl to mes turime mylėti Die
vų ir į Jį melstis. Tat, klaup
kime*, ir kartu su manim mal
daukime: “Viešpatie, per Ta
vo karčią mirtį ir Tavo Švenč. 
Motinos Marijos užtarymą, iš
laisvink iš kančių kratančias 
sielas, kurios kenčia skaityk
loje”.

Šv. Pranciškus Borgija an
kstyvoje jaunystėje neteRo su

skaistykloje, būtų laisvos nuo 
kančių ir kad būtų skubiai 
išlaisvintos. Ir Dievas priėmė 
jo herojišką pasiaukojimų sie
loms, išklausydamas jo mal
dingi) troškimų ir išlaisviu 
damas daugelį sielų iš skais
tyklos kančių.

Visi šventieji, gyvenę čia. 
Žemėje, turėjo panašų atsida

— Negali būti. Niaugi gė-
----------- lės galėjo- padaryti juodų

Šiandie, klausytojai, pasi- akį?
skaitykit, kų mano locnas ra- — Iš tikrųjų, — sako Dži- 
Įiartyias šneka apie cicilistų mis, — mat berdanui mane 
navynų rapartyrų delegatų į gėlėmis žmona pamiršo jas 
viso svieto lietuvių kongresų išimti iš molinio puodo.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

. . .. . ‘ ... i priimtuvių bankviete, Audito-vinių, pasiaukojimų ir nialdm- . , ,, , . . . rium otelv, spalių 23 d.gų uolumą kentančioms sieto-1 . i v
ms skaistykloje. Ir negalima “Pašlovintas

Pereitų
kaimvnai

sekmadienį mano 
buvo išvažiavę į

abejoti, kad, dėl tokio jų di
delio ir uolaus šventumo, Die
vas juos pakėlė į didelę gar
bę Dangaus Karalystėje.

Pal. Cezaris Buzietls, kurs
įsteigė Kunigų Ordenų krikš
čioniškoms mokyklom.' 
veninio istorijoje skaitomo, 
kad jis pasninkaudavo kiek- 

*" I vieną šeštadienį švenčiausiosVU mutinį*. Jin ea„ įmdarė j Marijci| (U,.

y*“1 i ' „ai atlikdavo ilga, kelione, į
neprieinamų kambarį levo pa 
lociuje ir ten jis aukavosl ma 
hlai ir atgailai. Visų savo gy-

propesonau
“Ar žinai, kad cicilistų re- fa imą rudens oro pakvėpuo- 

porteris į katalikų atstovų ti. Bevaikštant po laukų ma- 
bankietų pro kojas žiūrėda- jža kaimynų Onutė užsigeidė 
mas labai mizernų įspūdį ap arčiau pamatyti karves. Pri
turėjo? Neturėdamas už kų 
tikieto nusipirkti, vargšas per 
visų Imnkietų turėjo po stalu [karvės duoda, 

jo gy- tupėti, kur vien tik ponėiakos I _ Taipj niwnvtfj a|mu> _ 
~~ ir tuSėios bonkus tebuvo ina-l ,tsako On„,ė _ Si hu|t(lji 

lyti; negirdėju nei malonių|duoda pien(( alM> ju,M|oji)

šventoves, jiašvęstas .Tos gar
bei ir reikšdavo meilę, auko-

ėjus arčiau motina klausia 
Onutės, ar ji žino, kų tos

dainininkių, nematė nei inte-i^ „ ana juo8Voji al.batl(.
igentiškos publikos ir net tų 

ponių, apie kurias pačios na- Sekmadienį teko būti Imliu-
vynu, taip saldžiai laižėsi, je pas pp Kidiku8 Va|ga,|t
kaip reikėjo pinigų antram p. Ridikienė nuėjo į beisnian- 

daugiuu stipriojo, 
valandžiukės kaž kas su- 

ašokęs nuo kėdės

avga.ia.. vėsavo by-1 (Umas bingumo maldas. Sa- Hkrajui. Rol pinigų gavo, tai, ’ H T"“ 
veninių jis buvo atsidavęs In ..u •• • i i ■ J i e- > atnešti
ištiki,nas t,.kinu, maldingam . ? . , V” J,ls vadln0 K“™““’101“ P°- Už valandž.. . 1U . . ^'rių, kurios atsiskv- „mtpuų 0 (Įa|,ar jau — bobos, p.pratintu,, Ihevnt aukodama, 5j „ B da,« |M1|)a|k„ Nieko eūdaunu tu- , J .....

• «Z - AleKO <«««»«"«» l<‘ žingeidulis nubėgo į beismen-
Menam Kun.gų Dr- j-ie „.porteriai, kurie po sta-,. -- svisas maldas ir prislmarini- 

iiiiis už kentančias sielas sRai-

re is 
žinoti
. i i • v * ,. iv - rtų ir greit grįžęs sako Ridi. a . . . kad jo didelis džiaugs-<jttjH |ail(|0 net neį Havo plau-i?. 6 6............ _ , . Stykloje. Ir toks jo i«siauk.* Tm kalbėti rožanėi.), ji '• - • - F 'kul:

Is e,a nuvažiavau npla.ikyt, manu genėjimas patiko Dievui, kad daž- nl|koja„t „j Ue„tn„vifls sie|aa
draugo Antano Ktaknio senuos ir padėkoti nai leisdavo sieloms ateiti pas [ MkRhtvkloje Ir kni lis pratfl

ko žmonių nepažįsta, lai tos,

už aptaisynių dukters k a imk
Tai bus vienas didžiausių man padarytų 

surpryzų. Slakniai tuo fmrodė man ir mano 
šeimai nuoširdaus draugiškumo ištikimybe 
Ačiū jiems.

A. Staknys seniau gyveno Amerikoj, ne
toli New«rk, N. .T. Tai buvo vienas iš rim
čiausių ir žymiausių mūsų veikėjų rytuose. 
Dabar gyvena Palangoj. Užsiima pramone. 
Išaugino gausingų šeimų — 13 vaikų, kurių 
trys jau Amerikoj.

Po tų ypatingų pergyvenimų vėl susi
jungiau su ekskursantais ir atsisveikinę su 
Palanga išvykome algai į Klaipėdą.

t,, Svenlijjį ir maldauti Jo t»- d() rPgfjimŲi jia ka|,,gjo r0. 
galbos, arba padėkot!, jet l»-r, ,|villpSin,t tnk8ta„.
jo maldas buvo išlaisvintos iš
skaistyklos kančių.

tv. Petras Damijonas nete
ko savo tėvų, būdamas dar

— Cali, greičiau į beismeii-
, ?*” "\-i •’ tų. Žmona su vvno bunka nu- kaip tik ir laivo labai ištiki- . , ’ .\__a .... griuvo nuo laiptų, sudaužė

bonkų ir subirėjusiuis stik
lais sužeidė raukas.

— Nejaugi?! — sušuko Ri
dikas. — Ar tai atsitiko jai į 

išli-

taip vadinamos davatkos, i

inos navynų busterkos.
“Iš tokio rejMirterio ir nečių kartų, aukodamas už ken- noWų|amaK turi juoktis.z • i i i i «i *yi * vtančias sielas, kad būtų išlais

vintos iš skaistvklos kančių.
“Gudbait”

Iš to visa kokie išganingi‘kūdikiu. Paliktas globai bro-! nuopęInaį -jo if dna ken(aip 
lių, kurie buvo beširdžiai .r, If m-entvjn

' žiaurus, jis buvo lyg ^erRa8 itoka maldingas uolumas, kaip 
ir buvo verčiamas dirpti sun
kiausius darbus. Kęsdamas 
tokį skunlingų gyvenimų, jis 
nenusiminė, bet rodė maldin-

gį rytų susitiko Džianas'8^ ,,uliPa,,t’ Hr ja“ 
Džimį ir nusidyvijo: ,pantf

— Mai gaš, sako Džianas, | NuliĮiant, sako Žin- 
— kns-gi tau akį juodai už-

galingai turėjo atsiliepti į Jė- Jdakiavo? Į — Tai laimė, — sako Ridi-
zaus Dieviškųjų ginlį! Dėl toj — Vakar )tarėjus vėlai na-į kas. — A adinasi nėra ko is- 
ir mes sekime tų didelių šven- mo žmona mane gėlelėmis sigąsti, nes bunka turėjo bū
tųjų pavyzdį. Ir melskimės, į apibėrė, — atsako Džimis. j ti tuščia.

•t _
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‘ MŪSŲ VILNIAU3” RE- terorui, įvairioms paeifikaci-' linkėti jai atsisakyti nuo im-,yra profanacija viso tai, kuo 
DAKTORIAUS UŽDAVINIO ! joms. perialistinių siekimų, norime įtiki platus katalikiškas pasau-

RADIJO KALBA , Ar gi tai normalu, kad iš palinkėti jai gražiui sugrįsti i j lis.
----------- Įviso dabartinės, nenormaliai savo etnografines sienas, iš-j Ir ne vien Viešpats Dievas,

išpūstos Lenkijos ploto, iš kraustyti nevykėlius osadnin-1 ne vien šventas Petras seka
383,390 kvadratinių kilometro, kus kolonistus, vadinamus ku- lenkų imp. rialistines kovas,! |lU|(-„, (-.įu||.a paukšteliai, vie
nut 202,212 kvadr. kilometrų lturtregerius iš Vilniaus, Nau- bet ir kiti dangaus Sveiiiie,; įke)iu (li||,t aJM|u||<i-.tais

KLAJŪNAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

buliau kurti savo nepriklau
somą gyvenimą, negu bernau
ti svetimiems. Dar neseni tie 
laikai, kada Lenkija buvo iš
draskyta tarp trijų imperia 
distiiiiu valstybių, kada Rusi
ja, Austro Vengrija ir Vokie
tija pasiėmusios po gabalą 
l.» nkijos ją savaip tvarkė,'jos 
gyventojus, lenkus skriaudė. 
Liūdnos tai laivo Lenkijos 
dienos, sunkus lenkų gyveni
mas. Nuoširdžiai mes lenkus 
užjaučiame, nuoširdžiai su le
nkais džiaugiamės jų nepri
klausomybe, nes ir mes draug 
su jais panašaus likimo bu
kom susilaukę, ir mes beevik 
vienu laiku numėtėme

Vakare, kai artėja, tylioj džių nusako apie jų 
, vasaros naktis, aukštose ure- sielos skausmus

ir giria lenkas. Net ......
Mvkolas Arkangeii-

vra svetimos žemės, vadinas, garduko, Podlasės, \oluines, stebisi
•žymiai oidesnė dabartinės Le- Tarnopolio, Lvovo, Kiantsia- šventas .msauge,;.. pa|engvn ka|,le|j„ |,.į,|;įa.
nkijos pusė yra ne Lenkija, vovo ir dalies Balstogės vai- savo angelišką kariuomenę po ų •, niį.,s(;.
bei kitos, svetimos, pagrob- vadijų, iš kur tie osadninkai velnių į pragarą siunčia. Tad'.
tos

karei t s

ŠV. KUN. JONAS B0SK0

(lai ir ne vienas jų sėdėda
mas ant mimo prieangio st tį

si io, linguodamas savo nu
vargusią galvą, seka liūdną 
sa\o gyvenimo poemą.

Gal jis pa.akoja, La<» ištisą 

itieiiJi ilgai apie kažką galvo
jo ir įsu naktį sapnavo, šuti

kėsi kitos sielos, o kitą dieną 
išvyko j tolimą miestą, kad 
tyliai jis glamonėjo <avo bra
ngią sielos svajonę, kad prieš 
vakarą jis pasiekė mie,-Ją, k-

, .. , . ... . .. ... . i . , . ... Tykiai skamba vakarinė maos žemės, kuriose gyvena ne ne anksčiau tai velniu bus is- tikrai, kas klausėme, girde.).. .I't”. vaikšto paneles, dūme
etikų tautos žmonės, bet sveti- kraustyti ir atgal i savo tė- me ir stebejomes, kaip galt ,l).;<|a|.vlt| bažn,

kurios., gyvena ne viso viškea sugrąžinti. dangaus Šventieji, savo ar-’ ’ v,','
ko pertekę ir patenkinti ten- Deja, net ir savu Nepriklau- M uosius į pragarų siųsti, ,|jt»nos menkniekius
kų valdymu žmonės, bet visai somybės Šventę minėdami !<•- jų vieton lenkus sau Į dangų
svetimi lenkams, visi nepaten- ūkai nesupranta savo iiiiperi- pasikviesti, kaip g. riausius 
kinti, bruzdantieji, laukiant ic- alistinių klaidų ir toliau prie kovotojus, kurie nemoka grį- 
ji patogi snio momento išsiva- jų ruošiasi, ir toliau tas pa- žti atgal, bet vis tik pirmyn 
duoti.. čius klaidas kartoja . ir pirmyn, naprzud. tvlko ne-

Tuose didžiuliuose plotuose Mums, lietuviams, nuošird- przud!...
gyvena milionai ukrainiečių. *-iai gaila lenkų nesusiprati- lr Dievo Motina, Šventoji 
siekiančių savo tautos laisvės, li!o» tačiau nusiminti nėra ko. Marija, «b liesuose susigūžusi 
savo nepriklausonivbės. ti <><e '1"° labiau lenkai blaškosi, juo džiaugiasi savo išrinktąja le
pintuose gvvena milionai 'rii labiau jie klysta ir kart-oja nkų tauta, džiaugiasi ii lai- 

jungą dviejų kaimynų •mums (Įu sUnkiaį plįsiėgtų he mo- sav<> klaidas, juo labiau ugdo mina jų, lenkų, karo žygius, . . . ...
buvusi uždėtą, kaip Lenkija kv’k, , suV() kuJtįriniu savyje didesnį imperializmą, laimina lenkišką imperializ- ’’** ak>’s kla,,lz,n|a plačiom.
numatė trijų kaimynų. ‘ iilo Inbini. iie snaudžiu ma miesto gatvėmis, geltonomi

•’ * • * ekonominių organizacijų, liet Juo •aniau Jie spaudžia pa- mų... > . •. r i
šiandien Lenkija gali džiau gyvų žmonių, suprantančių ir vergtas tautas, juo labiau tos lai taip lenkai įsivaizduo- Į ' ~ ksitč .aiinė, mano ūmioji s\a

g", is sujungusi savo tris sus- jaučiančių vergijos sunkumą tautos nusistato prieš lenkus, ja savo Dietą, taip jie vaiz- . -i , n-r ’'<?h ’ k,1,'ll<)!' •iau '‘gą lai.\i
I r. I lytas Lenkijos dalis , ir ir taip pat labai nepatenkintų .iuo greičiau ateis tų, paverg- duojasi šventuosius, pavereda- Ja.1 JŲ UfH U.1 Į,"' Hskuu draudamas laukiu,
džiaugiasi, l’žtarnautai džiau- ir laukiančiu progos atsiskai- Di tautų išsivadavimas. mi juos panašiais į save >at 11 sUUUMę v‘l( 41 u‘ z ,~ Ga! Imti ji praėjo ta pačia
ginsi Ir .nes galėtume ją, kaip tyli su savo priešais lenkais, Le„kijos i5 vakaro rialistais, privers,tani juos p,.a5o kuria aš dabar einu.
savo artimą kaimynę pasvei- su savo engėjais. Tuose pio- pradėjo minėti nepriklausomy a,,11Jn^1 8 os ’ išprašys paramą, išprašy
kinti. Galėtume juo labiau, tuose gyvena šimtai tūkstan- bės šventę. Jau išvakarėse tra Pateismtl J1-’ Vlsas nuodėmės RUsi|auks teįsvb,-.s
kad mus riša lie tik bendra i'J lietuvių, kurie taip pat nė- nslįavo visos Lenkijos ir pa- “ nGt žavėtls ••ais-
vergija tvėrusi ligi 1913 me- ra patenkinti tuo skurdu, ku- vergtų jos dalių radio stotys Tačiau, mes puikiai supran
tu, ne tik sunkios kovos ir r! Lenkijos vergija jiems ai-1 tam tikrą nepriklausomybės tame, kad Dievas yra teisin-
vargai, bet ir ne vienas ben- uese, nepatenkinti tais perse- 5venįe; pritaikintą programą. gas, Dievas ir jo šventieji ne
įkąs istorinis džiaugsmas, ne klojimais ir teroru, išgalvotu yjes -nelinkę esame viską, kas nori kitų skriaudos, nelaimius 
vienas bendras laimėjimas. I)ė kerštu nesąmoningais odvetnis lenkiška kritikuoti, peikti, skriaudėjų žygių, bet ims bau 
ja. sian<Ii "n mes esame labai i' la'P pnt laukia, nekantiiai priešingai, mes visai gerai mo sli juos. Žinome, kad Dievas 
toli vieni nuo antrų, nors kai- bmkia sudužtant to išpusto- j.uine įvertinti lenkų tautos ‘ yra geras, atlaidus, bet kas 
mynais gyvename. .1°. nenoi mainus milžino, > oris kultūrinius pasireiškimus, kad iš paties Dievo ir jo šventųjų

n,normaliai atsistojo ant mo- jr per r£U}įo, ines nekartą gė- tyčiojasi, tam ir Dievas atlei-

savo

Keleivis praeina, nes niek 
jo nelaukia, niekas nepaklau
sia kas jis iš kur atėjo ir km 
eina ?!..

Tokie keleiviai retai i mie. 
tą ateina ir vėl greitai išny1- 
sta. N i kas nežino iš kur g 
ateina ir kur eina, ką jie i 
ko ir kodėl esti tokie nuliūdę.

Šv. kun. .Jonu l’msko kano
nizacijos iškilmių ir salezie
čiu misijų paveikslai bus ro-

du hažnvėitš varpui rkainbino ,l,lllli «-kiiuuli.->iį, lapkričiu 3
vakarinai maldai ir gyvuliai d-, Visą svvalų parap. sv.ta.- 

nėj, Roselande, 7:30 vul. va
kare. įžanga 2."»e suaugusiems

Iš ganyklų g:'žo jau i sa'o 
namus.

Jis ilgai ėjo gatvėmis ir ga
lvojo: ar esama čia kas nors 
nauji., nežinomo, o gal iš tik
rųjų laimė slepiasi, mano att-

ir 10c vaikams.

Buvo vakaras, vaikai par
davinėjo gatvėse svetingus 
mandarinus, ir ju balsai ska
mbėjo tykiose miesto gatvėse, 
kaip sidabre skambučiai, var 
peliai...

Gal jis įėjo j miestą, o ji 
tuo laiku iš jo išėjo. Gal būti 

į ji yra dar čia, o gal tuo jaus

Kodėl.' Tą puikiausiai at
sakyti gali visi pavergtieji 
mūsų broliai. J.enkija pati il

l'io pagrindų...

gai būti ji stovėjo toje pačioje 
s 11 pilnoje aikštėje ir ji minios

, tarpe ieškojo manės, bet nesu- ateis? Brangi, \ertinga ne- 
Negali būti malonu paverg- Į rado... ’ ' Jinomoaios siela, vaikas, ne

tolus lenkų tautoms džiaugtis' tini būti ilgai ir bevilčiai ji paltas, be teises.
Lenkijos švente, kai Lenkija stovėjo šalia lango ir tyliai) Moteris su aiškia žaibuoja 
juos skriaudžia ir engia, ne- verkė, kaip verkia tie, kuri? nčia mintimi - sesuo - draugi'

gali būti graži šv r.tė ir pa- ant visados yra netekę savo \’isa apie ką jis galvoja ir
tiems ’enkams, kai eia pat jų mylimosios. svajoja, yra jo sielos paveiks
nus’c'i r.:- ti lietuviai, gudai, t Jai bevilčiai, ne- aš dar ne- bis, jo širdits skausmas, jr
lenkai ir kitos tautos verkia atėjau, ji išėjo nežinomais kc- jauno kūno troškulys, jo aiš- 
ir laukia laukia laisvės. liais i.škoti ir šaukti mane-- ki ir skaisti mintis — svajo-

rimės lenkų muzika, jų litera- «ti negali... Mes puikiai su- Nebus ramios Lt nkijos pa-
Didesnėje dabartinės Lenki- tūra ir kitos rūšies meno pa- prantame, kad lenkams ir Die- vergtos dalys, nebus rainus

ir jos gedulingas rūbas plėvė- nė. 
stioja nuo vakarinio vėjo. (Tęsinys ant 4-to pusi.)

ai vargusi, ilgai nelaisvės ^°‘s Pusf*je gyvena dar daug si reiškimais. Tačiau, aitru da- vas tiek yra naudingas ir rei- pavergtas Lietuvos kraštas, 
-• --’ - - kitu nenntenkintn tniitn kiru į-.i.i-------x ----- ----- • į.-i:---- - u:„u tarnauja le- kol mes vistiek atvaduosime 1lančius vilkusi pati pamiršo, nePatenk,ntl) tautų, kitų r(vsį beklausant vienos nepri- kalingas, kiek jis ti

<ad pančiai yra nemalonūs, nuskriaust,i ir b beskriaudžia- klausonivbės kovoms skirtos nkų imperializmui..
pain
kati . . ________ 7,
kad jie yra sunkūs ir pati pra lnų kurie Įr adžiau audicijos. Aitru buvo girdėti
dėjo kitiems ant rankų ir ko- br'a kandlen Lenkijos švente, kalbaut per lenkų radio patį 
,ių pančius I
sekė savo
pasekė imperializmo
ėmė kartoti didžiąsias rusų, ,lias- talikų tautos, ne katalikų žmo
austro vengrų ir vokiečių klai 'Todėl ir mes. ir .jūs paverg- nių Dievo pavaizdavimas. Tai 
das ir neabejotinai tie keliai, broliai lietuviai, šiandien kažin koks supagonėjimas, 
tos klaidos, imperializmas nu-1 nt*gal”ne džiaugtis draug su kažin kokio nesveiko nacio- 
neš prie tokio pat Tikimo. Le ^lTlk*i08 nepriklausomybės nalizmo pasireiškimas, įtrau-I 
nkijos vaistyta" turės subyrė- Šventės džiaugsmu, nes jis nė- kiant Dievą ir šventuosius ten. Į 
Ii, kaip subyrėjo per daug iš- ra tikras džiaugsmas. Nesi- kur negailestingai imperializ-'Į 
siplėtusi Austro Vengrija, džimigduvo Lenkijos susipra- mo apakinti lenkai kitus piau- 
kaip subyrėjo euristinė Rusi- lV sn»r,s’ kai Jos pavergėjai na.
ja. kaip nutrupėjo sparnai itn- minėdavo Lenkijos pavergimo Ar gali katalikų Dievas 
periulistinei Vokietijai. šventes, jie negalėjo džiaug- džiaugtis žmonių skerdynėmis, t

Pavergti Vilniaus Seinų kra 
što lietuviai kitaip Dievą pa- 

jo kreipia- 
paran ms

< ant rankų ir ko- K>a nemujos sx eme, ka,bant per lenkų radio pati • Hetuviai kitaip
kalti. Lenkija pa- 1<Une Vlsl sukan,1V <*antis Iau- |)įeVą ir šventuosius apie len-1 žist& kit- • j 
valdovų pėdomis, k,a’ ka,la gl subyrės Sls kų nepriklausomybės ir impe- sį‘ t,isvbl-,s p 

įerializino keliais, no,'n,a,Us valstybinis gyvom- rialistines kovas. Tai ne ka- ’ ______

pavergtą Vilnių ir visą Vii i 
n’aus. Švenčionių, Ašmenos. 
Traki), Lydos, Gardino, Seinų 
ir Suvalkų kraštą.

V. Uždavinys

“DRAUGO" KALENDORIA11936 
KETAMS GA1AVI

Gražūs, spalvuoti su naujais 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir

... .. j . ... ti>*» taip lygiai negali džiaug- kaip pavaizdavo Lenkijos ra- galima gauti paS VISUS agentUSa
'ja tis nei vienas susipratęs lie- diofonai besidžiaugiantį ir la:- Kalendoriai labai tinkama dova-

G. E. 

RADIO

Su Plieno Tūbomis Yra Tikra SensacijT

dina didžiulės ir galingos vai-' . . , . v. . --- .
,tvbčs rolę. pvkrta, jei jos kas ,s vergtuose kraštuose „„„ant, enką kovas Dtevą! pasiųsti j LietUVą Saviškiams

.. \ ,, Lenkijos nepriklausomybes Ar gali Viešpats Dievas i- JT. . „ . . .„eimva,!,"" 'mocarstrvo - nOi (aip |ygi<|. ines n),Kal. Svent<J k#<1 Šiemet “Draugo” kalendopių
me draugiškai pasveikinti Le- jis sulaikytų lietų, kad suval- atspausdinta apribotas kiekis.aklais, tačiau visa tai guli , ■ • * • , _ ... ■ ■ ■

kiek užimponuoti tik vidau. kur' turl karstus ten, kur lenką Kalendoriai bUS duodami IP SIU*
gyventojus, ne kilus iš šono P»-y*,s, I.tetuvos žemu, legionai kitus pmuna! O per m| dyka| tjk nuolatiniams)
... .. i trečdali su jos sostine Vilnių- b nkų radio Dievas aiškiai šve-1 . .

mi. ntam Petrui įsakinėja padėti 4DraUgO SkaitytojHITlS. Naujai
Argi tai normalu, kad ne- 'Pieša, nenoromis veržiasi iš lenkams jei ne kuo kitu, tai

seniai Lenkijos priimtas biu- jįr(|į(ls sveikinimai ar greičiau b< nt palankiomis oro sąlygo- 
džetas, kaip kas metai taip ii |įnkėjimai Lenkijai iš lietm i n is. Ar gali stebėtis šventas 
siais metais, rodo, kad visoms ;k()(J $jrdies. Mes norime pa Petras nepaprastu lenKų Ka- 
niinisterijoms sumos mažina- ijnk(-qi įai, kad ji kitų reika- ringunm ir tuo džiaugtis J Juk, 
mos, kultūriniai reikalai už- |us SUprastų, mes norime i>a- lai aiškiausia pago-nvbė, tai
leidžiami, pamirštami, o karo _ __ _ - . ....... — _____—
reikalams sumos tolygiu vis
didinamos ir didinamos? Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknype ’r Pamaldų V? JovelisAr tni normalu, kad Len
kijoje yra dar 7 milionai be
raščių? Ar tai normalu, kati 
mokyklų tinklas beveik neple- ,|HUja ,lialdakii>gė yra nedidele. 25b puel.. gražio. >
čiamas, kad jis per daug re- ' patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas,
tas, o karo reikalams vis dau- litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa

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 dovanu kalendo
rių, prašomi pasiskubinti atsi
teisti užsilikusias prenumera
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonijose daro pastangų, kad iki 
Naujuių Metų užbaigtų senas

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

STANDARDO IR
TRUMPŲJŲ
BANGŲ
RADIO..................

Aplankykite 
Mūsų Krautuvę ir 
Pasiklausykite 
Kaip Jie Veikia, 
Jūs Būsite Nuste
binti.

aukštyn.

Priimame Jūsų Seną Radio Arba Baldus Mainais

GENERAL ® ELECTRIC
RADIO

ką galią kreipia vidaus gyve-. 
nimui, savo pavergtų tautų (

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

tų $3.50; trims mėn. $2.00; 1 
mėnesiui 75c. Pavienis num. 3c.

RooseveltFurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760. Chicago, III.

=2^
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J. E. VYSKUPAS T. MATULIONIS CLEVELANDE
Bankietas nės sustoja. Solo giedu Stasė i

Spaliu 24 <1., šv. Jurgio pa-' Greiėienė “Kad širdį tau 
rup. svetainėj surengtas liepa- skausmas". Po to giedu due- 
prastai gražus hunkietus J. E. tu Stasė Greičium* ir Beatriče 

(vyskupo Matulionio pagarbai, l’rbšnitč “Sveika Marija", o 
Uiažnyt inio choro triasu sve- riginalo Y. Greičiaus giesmę, 
•nainės lubos ir scena buvo is-1 Kalba kun. Y. Yilkutaitis. Sn-i< I
puoštos lapuotomis medžių ša to “švint aušrelė’’ ir “Ko
kūtėmis. Bankiete rengimo ko- lindi putinėli" (Abi dainos 
misija da pagražino svetainę Y. Greičiaus ap«lirbimas) dai- 
geltonų - baltų spalvų vėlia
vomis. A by puria i scenos kybo
jo Amerikos ir Lietuvos di-

; kių, degusių per bankietų, gė- 
les, o net ir popierines serve- 
taites.

Ant galo reikia pažymėli, 
kad dar niekuomet čia nebu
vo sukelta toks didelis susi
domėjimas, entuziazmas ir su
judimas, kaip ,mt šį vyskupo 
Matulionio atsilankymų.

Klebonas fcun. V. Vilkutai- 
tis Clevelando 'k-tuvių kata-

, likų vardu vyskupui suteikė 
dovanų $300.00.

Apleidžiant Cjevelandą.
Ant rytojaus, spalių 25 d., 

J. E. vyskupas da vi* sėjo Cl**-

KLAJŪNAS i žingsniais ir kelionės lazda.’
• Bet tos nežinomosios moters 
I sielos jis nerado. Per daugelį 

Ji. turi rasti, jis l,rival,l'V““ro'*'H™','k“'1‘‘ virS miv.-'
(Tęsinys iš 3 pusk) 

jis pri

•CALL FOR MR. BINGO*

moK-sou ooąuTvr To 
ClUSUlG OVT To Tke 

novtes so ofteo - - 'ioog.
ts AT Tne FiaesiOc- 

ĄT AQ€ NOU SHOVtP
oe-

atidengti, pasiekti, ir jų tu- k‘ 'Vo «uksiiny spindulių iie-
rgU , Bis, •*' sutiko savo jiusakų

• * * daugelis moterų jį sutiko ir
, , . • • vėl nuėjo...keleivis juo- •'
kurs Ieškojo i Jo akys** degė dangaus mė

sai! artimos sielos ir jo akys lyne, Imlia melancholija už
degė beviltišku nuoboduliu, viešpatavo jo sieloj*, rautus 
Jis sėdosi prie lango ir ilgai nuobodulys glamoncjųs toiiiuų 
žiūrėjo į tamsų. Gal jis ateis sielų.
baltuoju šaligatviu ir jis pa-

Taip galvojo 
duoso rūbuos**,

CMX 
P0R.MR-. 
BINGO!

bels į langų ir Įiašauks jų.
J is jų vadins žalia, pasak iš

ka, visad lygiai moteris, liki-

nuoja P. Akelis. Abiejų cho
rų ir solistų giesmės — dai
nos teikė dalyviams gražaus 

dėlės vėliavos. Keturi išilgai įspūdžio ir ūpo.
svetainės stalai ir vienas ske-| Perstatytas kalličti vakaro > ' elande. Klebonas kun. \ . Vi
rtinis garbes stalas buvo puo garbės svečias. Yisi sustoja Ikutaitis apvažinėjo svečių po ' mas. Nepaliaujama jo laitu*
Šniausiai išrėdyti. Geltonos -'sveikindami karštais nplodis- miestų, aplankydami žymes- ! kelionė, likimo paskyrimas, ne
baltos gėlės, baltos žvakės ap-! meldais. J. E. kalboje reiškia ,,<s vietas, svečiavosi pas Cle- galėjimas sustoti ir rasti atil-
raišiotos geltonais kaspinam j didelį dėkingumų Clevelando velando vyskupų J. E. Joseph šio.

valgėScliremhs, valgė vakarienę i Amžinas troškulys, amžinus 
kunigų seminarijoj. palinkimas prie Nežinomosios,

Yietos Amerikos spauda sueiti, susivienyti su artimos 
daug rašė apie J. E. pergy-1 moters siela.
veidus laikus Rusijoje. Vpa-

llet ios sienos jis nerado; 
kaip nuliūdęs keleivis Jis val
kiojosi begaliniais vieškeliais, 
kaip svajojus keliauninkas jis 1 
ėjo iš miesto į miestų ir ,I<J! 
liūdnos akys žiūrėjo Į namų 
langus...

Bet ieškomos sielos visliek 
nesurado.

Andr. Barkauskas fae Oeoefc foexs. /otim€s utee trcsc. 
oo just as Tsev pačio ueuu poeAse i

geltonos - baltos servetaitės;! žnionrins už širdingų jo priė- 
net tortas buvo baltai - gel- * mimų. širdingiausiais žodžiais 
tonos spalvos. Indai ant visų Į ačiuo.ia parapijos klebonui 
stalų buvo vitnodi, nauji, gra kun. Y. Yilkutaičiui, kuris bu 
žūs. Valgi.-. buvo moderiiiš- 1 vo to gražaus pagerbimo ini-
kas - skanus. Sodalietės, ku-1 riatoriumi ir vadovu. Brau-, <»>«»• buvo daug rašyta “Tbe į 
lios tarnavo prie stalų, taipo- gus svečius pareiškė, kad Lie- Latbolic l niverse Bulletin , 
gi papuošė savo galvas gelto- tavos žmonės, .tai yni Mari-!ku’’ a,|l piin-c- puslapio sesių 
nais kaspinais. Patarnavimas jos Dievo Motinos tauta. Tuos kolumnų platumo straipsnyje 
buvo malonus ir etiškas, liau- žodžius kalbėjo remdamasis ; nurodė vyskupo Matulionio 
kiete tvarkdare užžiūrėtoja dabartinio Popiežiaus Pijaus patyrimus Sovietų kalėjime.

XI žodžiais, pareikštais da ' l>n»laP''a laikymas šv. Mi- 
prieš būsiant popiežium lan- vartojimas Mišioms is
kant Lietuvų 1928 m., kuris syviplarytas vynas, vie
pi! reiškė, kad Lietuvos žemė, toje tikrojo vyno; vartojimas 
tai Marijos šalis. Taipgi sa- l»l«‘kinės vietoje kieliko. Spali 

i kė J. E., kad jam buvo daug bavo pažymėta jo vpa-
džiaugsmo ir didelė malonė t.v,’Ė kad vyskupas Matulio-

i.uvo M. Pukelienė.

Pusę po septynių arti ke
turi šimtai asm* nų užėmė vie 
tas prie stalų. Keturiolikos 
kunigų ir vietos vyskupo M< 
Fadden lydimas įeina į sve
tainę svečias, J. E. T. Matu
lionis. Yisi žmonės sustoja. 
Bažnytinis choras ant scenos 
dainuoja sveikinimo dainų 
“Lai gyvuoja" ir da dvi dai
nas.

Valgant vakarienę elektros 
lempos buvo užgesintos; degė 
vien tik daugybė stalus puo
šiančių žvakių.

Prasideda programas. Adv. 
P. Česnulis |x*rstato progra-!

Šventinant Dievo Motinos Au- n,s X1'11 aukštas, tiesus, žilas, 
šios Vartų paveikslų, kuris■ nepaprastai malonus ir pa- 
randasi dabartiniame nauja- į traukiantis asmuo, 
me altoriuje šv. Jurgio lietu- j Klebono padėka

Ir baimė, nuobodulys, kad ! 
niekad jis jos i? *asiųs, nieku- ' 
dos neturėsiųs jos ir jo liu- J 
dėsys slinks jo pėdų žymėmis 
praslinkusio liūdno pavasario i 
lr mirtis gal tik bus keliu į 
laimę: pirma koja čia kame 
jis ieškojo jos, ir kita išplė
sta ten, kame jis pradėjo jos į 
ieškoti.

lr drebanti runka, kuri šau
kia artimosios sielos, išplės- ! 
tu pirmyn.

Nebilė baisenvbė akvse d

LATVIAI APIE IKALTU-
SIAS VOKIEČIŲ GALVAS

” ~~~~
ItlTS DĖL KLAIPĖDOS i
Latvių laikraštis K i t s I 

straipsnyje “Klaipėda ir En-i 
lopu" apžvelgęs Klaipėdos, , 
seimelio rinkimų davinius, pa ' 
brėžia, kad iki šiol Lietuvos Į 
vyriausybė, derindama savo 
elgesį su Klaipėdos statula 
elgesį su Klaipėdos statutų 
įiusirašusiomis valstybėmis y-

vių bažnyčioje, ir kurio kūrė
jas - piešėjas yra kun. V. Yil
kutaitis. Kalbėjo ir apie ne
laimingųjų Knsijų, jos žiaurų 
valdymų, vargus, j»ers»*kioji- 
phis, tikėjimo naikinimų ir t.t. 
Jam kalbant publikoje vieš-

Sekmadienį, spalių 27 <1. per 
visas penkerius Mišias kleb. 
kun. Y. Yilkutaitis nuoširdžiai

ni-gali-įinio sustoti n,-t |.l-rš statuto reika-
i įnirtį ir nusivylinu). Kur lik •'"vimus ir, reikia tikėtis, kini 
! jis ieškoįo ios, kuriais keliais """-t"8 Jirekterijos sililnr.v- 
'jis nuvaikščiojo savo snukiais '"»« tolesnis statuto lunk

tarė dėl tarpusavio suderinto I jokių, sunkumų.

sukeiu.nni nerimų ir ners no- terijoms ir visuomenei." Dėl 
tumų. Aišku lašo įniki uštis, j gandų, kad Vokietija galinti 
Klaipėdos klausimas ir jo at-: pradėti nelaukiamus žygius 
garsiai Bylų Prūsijoje yra Ia- Lietuvos ir ypatingai Klaipė 
bai stiprus, bet tuo pačiu me-įįdos atžvilgiu, laikraštis pa 
tu .s h n įriulč.h iiii-kn ac/ia- reiškia: (’entralinčse Vokieti 
teismam/ Žalpiai ii ih/isiai jos įstaigose yra susidaręs j-

cinnavimas ateityje nesudarys Lakią yaiiiau sulaukti lik iŠ spūdis, kad Vokietija Hebes i-

bendralNirbiavimo geležinkelių 'Poliau dėl pasklidusių pra 
dėkojo vietos lietuviams kata- eksploatacijos technikinėje ir lvtll gUndų Klaipėdos sei- 
iikams už taip didelį susido- komercinėje srityje. Nutarta ^,,3, ‘.į,|kiniŲ p,.(>ga |aįkraŠ- 
i.įėjimų, diiosnumų ir širdin-Į kiekvienais metais šaukti Bal- tis ra.)(; “|{,.į|;įa pasakyti,
gumų, kokį jie parodė bran-'tijos valstybių geležinkelių at

\ įk’i it/mĮl ikailasia natr/Į. Itei ; leisianti Į neprotingų avantiū- 
! kiu tikėtis, kai ateityje klau- rų. Europa negali sau leist’ 
sii;.<:i Ims aptarimui ramesniu malonumo nuolat gyventi po 
tonu ir kad nebus pavartoti į litiniame įtempime.’’ 
aštrumai. Kurie nereikalinga -------------------

tik vietos gyv**'jaudina m
ne tik Lietuvų ir jo?kad daugelis neatsakingų as- 

. - menų ir, gal būt, Baltijos vai
klebonų, gerb. kun. Y. Vilku-1’,ulgoJC Pa,'el*kG kad toks cle širdžmi dėkojo suaugusiems, iš anksto paruošti pranešimai, stv|)i(J Klaųiėdos sei-i ,”‘t ka, Bi <laio .ta
taitį. Parap. mokyklos auks-' V<‘lan<,“‘<‘‘,J J*1* ‘vaikučiams, jaunimui, cl.ora- referatai ir pasikeista nuomo-. I1H>li(/ ,.;llkinui proga pah.į(|

PLATINKITE “DRAUGĄ
mo vedėju Šv. Jurgio purap. i l,ulavo nepaprasta tyla. Pa- giam svečiui čia viešint. Nuo-1 stovų suvažiavimų, kur būtų

tesnių klasių (b iki 9 sk\-' ger,,n"ns > vienas gražiau- ,„s. solistams, kunigams, ren-
riaus) mergaičių didžiulis ebo i ’* ^*,(^n4>*aut>*’b ,sb ‘
, , • . ? . . bejosi iš taip nepaprasto deras dainuoja tris damas. Kai- 1 *

darbiuinkams-ėms ir 
visiems, kuri** kuomi nors pri-

ba Clevelando diecezijos J. E. I vela,n,° lletu' iy katalikų su-, sįdėjo prie [mgerbimo J. E.
vyskupas McFaikl™. Visi žmo' Sirdlnguiiu,. j vyskiųio T. Matulionio.

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS..,

"Buvo foku kfitinti Ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė k:j daryti".’

Baigus kalbėti ir vėl visi at
sistoję reiškė pagarbos delnui 
plojimu. Bažnytinis choras dai 
nuoja dvi dainas ir Lietuvos 
himnų. Eksc. teikia visiems 
jtalaiiuininių. Visi dalyviui 
prie stalų ir ant. scenos bai
gia dainuoti, choristai suklau
pia priimdami palaiminimų, i 
Koks nepaprastai sujudinau 
tis reginys t

Gintarė

JAU SURASTA RINKŲ
300,000 CENTN. JAVŲ

Užsienių reikalų ministeri
jos ekonominio departamento 
direktorius St. Kuzminskas 
šiomis dienomis per radio pa- 

Po L J.’E. bučiuoja į abui'1“" P™1'™""1* “P" P*""*!"*;

LIETUVIAI DAKTARAI;
icileido kos ir Europos didžiujų val-. . i . . . paumo i ..i. TH rAFayfelte 7gį0

nėmis apie pasu ktus viusius | gaadų, tu< stybių užsienių reikalų minis-
sakytose srityse. Toks pirmas
suvažiavimas numatomas 1936 
m. Rygoje, o vėliau bus iŠ ei 
lės kitose valstybėse.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AK IU 
SPECIALISTASMotinos suko. kad Trir-r's Itltter 

Vynas yra geriausias vaistas sustlp. 
nėJiiRieiuH. nepilnul augantiems valku-

Jo sud. tm.s dmys yra ge-1 " ‘ " " Į tvvas šių metų javų derliui
riausios. kokiai medicinos mokslas t veidll kllll. V. Vllklltaitl, kil- I ’ 1 * J ** „ .r ..„-a.,
žino apgynimui nuo nevirAklntmo. . ... , . realizuoti. Tarp kita ko, pra- gla teisingai akinius Visuose ateiti
prasto ii petito, galvos skaudėjimo, l’is priklaupęs bučiuoja vys- j 
netniegoj.mo. gasų, blogo kvapo. . z: i , . : • •
dos nesveikumo Ir negerumų sųryfty a"lK’ aieuų. ll taip v ibi, sv*
su vidurių ticveil-.imu Malonus \ar- į ,’įu klinigų ak VVaizdoje, vi.-ll 
toti Ir giras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W!NE

Joseph Triner Company, Chicago

!■■■■■■■■■■■»
reumatizmas!

SAUSGELE '
I
. Nešiką akykite savęs skaus- I 
1 mals. Reumatizmu, RausgAla,
I Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nas 
I skaudėjimai naikina kūno gy- 
. vybę Ir dažnai ant patalo pa- 
1 guldo
| CAPBIOO COMI’OUND mos- 

tts lengvai praAallna vlrfmlnė-
I tas Ilgas, mums Šiandie dau- 
I gyl>ė žmonių siunčia padėko- 
1 nes pasveikę. Kaina SOc. per 
| paAt>> bSe. arba dvi už |1.05.

Knyga: "ŠALTINIS SVEIK A- 
I TOS" augalais gydytis, kaina 
■ 60 centų.

i Justin Kulis
I 8259 80. HALSTSD IT.
| Chicago, III.

dalyvių sveikino J. E. vyskn- 
j pų ir buvo sveikinami pnlni- 
Ičiavium su-Diev. Pabaigoje ir 
i vėl žmonės atsistojimu atsi- 
j sveikino, gal, jau ant visados,

; su mūsų Kankiniu Vyskupu. 
J Per bankietų žmonės reiškė 
I savo pagarbų vyskupui atsi 
I stojimu net keturis kartus.
1 Besiskirstant visi sudarė ei- 
1 les ir priklaupdami bučiavo 
I vyskupo žiedų. Net ir po to 
I da elevelandiečiains nesinorė- 
I jo skirtis su garbingu svečiu. 
■ šodalietės ir bažnytinio ciio- 
*;! <) nariai prašė .T. E. autogra- 
I rijos, kų jisai maloniai šutei- 
I kė. Taipogi daugeliui (jaliko 
I savo atvaizdų atminčiai.I
I Žmonių pagarba vyskupui 

buvo taip didelė, kad atmi
nčiai nešėsi namo likučius zva

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Cnune 

PllOspect 10 Z n
Rea and «(fftce 

r»5!» H. Leavltt Ht 
CANal 073-i

lei CANal R2&7
Res. PROspect (16 59

ŪR. J. J. KOVVARSKAS DR.P.Z. ZALATORIS
I’HYSIi’lAN and fliRGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OEKICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso Valandos

Nuo t Iki 4 Ir nuo t Ikt K vak 
Nedėliomls pagal sutarti 

Ofiso telef HOUlavard 7X20 
Nasny tel PROspect l#Xli

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rczldcnctln Ro Arteelan Avė.

Valandon- 11 ryto 1W 2 popiet
4 Ikt 8 v vakaro

Palengvina aklų įtempimų, kurie1 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- i 
tno. skaudamų akių kar6t). atitaiso " 
trumparegystę Ir toliregystę. Prlren- Ofiso Tel.- PROspect «»7ė 
gla teisingai akinius Visuose atsltl Rez Tei : HKMIoek 4141 
klmurųie rgramtnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali* alyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus Kreivos skys ati- 
talsoznoe. Valandos nuo 10 iki R v.
Ncdi/ioj nuo 10 Iki 12, Daugely ai- 
sltlk'tmg akys atitaisomos be akintų.
Kainos piginu kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

nešė, kad vyrinusvlčs pastan
gomis jau surasta užsieniuose 
patikrintų rinkų ]>arduoti 

dvigubų ccntn«*rių šių 
metų derliaus javų. Rūpina
masi rinkomis ir kitai šių me
tų javų derliaus daliai. Kai
nos javams užsieniuose že- 25 METįl PRITYRIMO
mos. Lž eksportuotus javus Pritaikyme akinių dėl viso- 
valstybės iždui tenka daug nių akių. Ekspertas tyrimo a- 
primokėti, bet, nežiūrint to,, kių ir pritaikymo akinių 
ūkininkams išmoktunos tvir
tos, vyriausybės nustatytos 
kainos.

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

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

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

12 v. Popiet nno 1:30 iki 8 KM) 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
akirtq valandų. Room 8.

BhflM CANal 0628

BALTUOS VALSTYBIŲ 
GELEŽINKELIAI

Rczld.: 2615 W fi!)th Ht.

DR. J. RUSSELL
LIhIiivIh Gydytojai! tr ('liirutgan
2500 W. 63rd STREET

OflHo vai.: 2 lkl 4 Ir 6:30 iki 8:20 

Iri. IRUIlcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal nutarti

Tel Oflno BOUIevard 6912-14 
Rea. VICtory 2242

DR. A. J. BERTASH
Oflno vai. nuo 1-1; nuc 4:10-8:80

756 VVEST 35th STREET

Helsinkio tarpUutinių tie- 
1 stoginių traukinių tvarkaraš 
čio konferencijoje Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos geležinke
lių atstovai, be kita ko, iu*i-

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA.- 
2201 W. Cermak Koad
Valandon I- 3 ir 7—8 vak 

Seredomis ir Nedėllomin pngiil nuturi 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefnnan REPublic 7868

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS li CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

Dftao; Tai. LAFayette 4ul7 
Ras : Tai. HEMIock 4286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Oflno valandon: 2-4 ir 4-8 vai. vak. 

Hezidenctjon Oflnan: 26 56 W 69th 8t 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Heredomia Ir Nedėllomin pagal nutarti

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 4»th CT.. CICERO. ILL.
Utar.. Ketv.. ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HAUSTED ST.. CHICAOO
Paned., Sered, Ir Subat. 2—9 vai

Office Tel. HEMIock 4848 
Rea. Tel OROvcbili 0417

4924 H. TALMAN AVĖ

DR. T. DUNDULIS i DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ.- 
1157 ARCHER AVENUE

Tel. VlRglnla nt.ii.
Oflno vai.: >—4 Ir 4 x o ’<

Nedėllomin pagal nutarti

2423 W. MARcJUE’l'TE RIIAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-0 vak 
Ketv. Ir Nedėllomin nunitarun

DR. F. S. SZYMCZAK
GY l'Y l t M AS Ir CHIRURGAM

Perkėlė rilio oflri|
1729 VVEST 47th STREET 

CHICAOO
Valandon: 2 to 5 tr 7 Ic 9 p. tn. 

Ti-li-plioniin YARdn 2122

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 lkl 6 popiet, 7 iki 9 vak
Nedėlioję pagal sutarti

J V 1 1 R Ū 8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL I DR. MAURICE KAHN
OFISAM

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOM:
Nuo 10 Ikt 12 vai. ryto, nuo 3 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėllotnla nuo lt lkl 12

GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM 
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel YARda 09(4 
Rea- Tel. PLAza 3444

▼aiandoa:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 lr 7-8 v. v.

NediUomlg nuo lt lkl 12 diena

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. MANIKAS
Gydytojas ir ChirnrgaM 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytais __
1 lkl I popiet — t lkl 1:30 rak.

11 ryto lkl 1
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TEISIŲ SKYRIUS
Veda udv. Charles P. Kai. 

6322 S. \Vestcrn A v., Gigo.

VIETINES ŽINIOS RADIONAS žiniii - žineles

KLAUSI MAS: Turiu ūki Il
linois vul.-t. C'kis užrašytus 
ant abiejų vardo. Alano vyras 
pasiskolino nuo -nvo giminės 
iš Chicago $300.011 ir pasirašė 
notą. Aš nieko nežinojau koi 
\ vras gvveno. Nelabai seniai

Radionas yra paskutinis žo- 
bėli, rengiant vakarų, cianas priimtuvų progrese. Vi.-- 
neatsisake. Jaigi ir Mot. Są- kas, kas via geriausia ir nuo
gos apskr. turėtu stoti į i>a- jaasja visuose pasaulio radio 
gailią chorui, nes sakoma, kati priindu\ uose, yra Įdėta i Ra- 
ranku rauką plauna. Sus-mas Oiona.

. . .. . . sutiko platinti “Dainos” clio-l |i,.(|i(1n-i< t-mn i»>o.«ooinii-įlinkimus ivvko spaliu 23 d., itauionus tupo paganini .a-
ro vakaro bilietus. 'Juozo Budriko pastangomis.

\alio ajiskr.! Są-tcs, ir to- jo idėjos, koks turi būti pui 
liau veikite gerus darbus. i kiaušius moderniškas

KAS NAUJO MOTERŲ 
SA GOS GHIC. APSKR,V

Mot. Sa gos t’liie. apskr. su-

Hievo Apv. parap. mok. kam-1 
bary. Kuopa atstovių susirin
kime dalyvavo: 1, 2, 20, 55 li
ti? kp. Kuopų raportai gražiai Marė

jis mirė. Dabar jo giminė uz- hkamhėjo. 
traukė lieną aut ūkio. Ar jis Sriubienė įnešė, kad apskr.

radio
setas, yra suvartotos ir pritai
kytos gaminant Radioną.

gali parduot mano ūkį.' ruoštų “sočiai” j>o kuopas,

stutonia Chicago Civic operoj. KAI NAS. - Valstybėj 
Be to, ji yra parašius dar ir prezidentas savo aktu Įiasky- 
kitą operą “The Bose aini the rė Vytauto Didžioji, universi-

♦
ATSAKYMAS: Iš paduotų kurios užsikvies pas save. Į- 

i'aktų, aš tik t iek galiu atsa- m Mimas priimtas, 
kyt: jeigu ūkis buvo, kaip Skaityta laiškas — kvieti- 
vudinaiii “joint tenancy”, ir mas Lab. Są-gos Į seimą. Kvie 
jūs nesate pasirašius ant tos timas priimtas ir išrinkta at
iloto.--, jmlgeim ntas yra nele- stovės: Račkienė, Krupšienė ir 
alų- ir negali prisikabinu. Žagūnienė, bc to, paskirta au- 

pric jūsų turto. Bet jei tas kų $5.00.
turtą- yra kaip vadinam “te
minis iii comtnon”, tada būtų 
priešingai virs paduoto lakto. 
Geriausiai kreiptis prie vie
tinio advokato.

K L.: Alano kaimynas 
nesmagumo, t. y. laiko 
name įvairius bunco parties, 
geria, dainuoja ir šoka kuo
ne kas vakarą. Alės beveik 
nustojom kantrybės ir nuėjom 
pas advokatą pasitarti. Jis 
patarė išimt varnu,ą. Aš taip 
ir padariau. Bet byla dėl ko
kių tai priiža.-ėin laivo išme
sta. Dabar jis gazdina man1' 
skųsti dėl to, kad aš jį sureš- 
tavau. Ar ištikrųjų yra tokie 
įstatymai, kad jis mane gaii 
skus, !

Sriubienė išdavė raportą is 
Fed. apskr. susirinkimo; ra
portas priimtas.

Mot. Są-gos apskr. Imnco 
atidėtas iki Advento, sulig ko

dam misijos nuožiūros.
sav o

IŠ LIGONINĖS RĖMĖJU 
VEIKIMO

Beįeitą penktadienį į vyku
siame šv. Kryžiaus Ligoninis 
Rėmėją susirinkime, šokių ko
misija išdavė raportą iš vaka- , - ... , ..1 * . darosi garsus lie tik tarp beriedės ir šokių vakaro, kuris 
įvyko "spalių !) d. Congress 
viešbuty, pranešdama, kad

Didžiausia nulio pramones 
Įstaiga Amerikoje pagamino 
Budrikui Radioną. Tam ste
bėtinam balso tobulumo ii 
grožės instrumentui Budrikas

Traukinys sudaužė troką.
Ant Dempster-gal ves, .Morton 
Liovė, Chicago - T'vin Cities 
ir Milvvailkee traukinys užlė
kė ant didelio Bovviuan Buity 
( o. (roko. I roko iužimis 
vilktynė jau buvo pervažin
Ves gelžkoli, dėl to soleris is * ~ *
liko gyvas.

Prezidentienė Chicagoj. Va
itai* į Chieagą atvyko prezid. 
lioo.-ev eito žmona. \akare 
Blakston viešini,v skaitė pas 
kaita tema “ M av s to I ’enee"

Kasdien pagerbs vėliavą. 
Mokyklų kordą įsakymu, ka.s-

i.iug

GRĮŽO Is LIGONINES

l’O\YX OF LAK F. I. J. 
Zolp, sios kolonijų- graboriu- 
užvakar grįžo iš Fdvvard Iii 
nes ligoninės, kur gydėsi per 
tris mėnesius. Jaučiasi stipre-

teto medicinos fakulteto vi
daus ligų katedros ekstraor
dinariniu profesoriumi dr. 
(iluhiviėių, medicinos fakulte
to išrinkta.

davė lietuvišką vardą RADI- Jį,ui kiekvienoj mokykloj, pra
ON’AS. Bet Radionas dabar

tuviu. Daugelis svetimtaučiukO k
jau įsigijo Radioną ir su kiek 
viena diena jų daugiau perka. 
Radionas turi tokį puikų hal- 

lll-
jausi radio setai turi. Radio
nas turi naujausias metalines 
tuhas. Radionas yra parduo-

iii- ir vėl 
•murkimui.

imas darbo visu

KAIMUOSE STINGA 
DARBININKŲ

- Apskr. pirm. K. Račkienė 
pareiškė. kad kalbėjos su 
‘•Draugo“ radijo vai. leidė
jais ir prašė, kad są-tėnis Jei-
stųi keletą miliutų kalbėti mo- skaitlingai publikai, 
torų reikalai-. Kun. Mačiulia
ms, •'Draugo” radio vedėjas 
sutiko leisti 10 miliutų. Susi
rinkimas užgyrė tą pirm. su
manymą ir išrinko komisiją 
iš K. Račkienės, M. šrupšie- 
nės ir A. Katkienės.

.Mot. Są-gos Chic. apskr. su-į 
sirinkimai tapo perkelti j pas-'

gryno pelno šis vakaras dav
arti septvnin šimtu doleriu.' . , . ... . 1 - . "1 . .. ‘ • sa, koki tik brangiausi ir na
Lokį komisijos raportą narės 
priėmė karštai ploviniuos.

Pasidalinusios šia linksma
žinute su gerb. visuomene, re- . ,, , .... damas su Budriko garantija.
niejos širdingai ačiuoja vi
siems už atsilankymą. Pėko-: Radionas pagaunu kaip ii 
ja visiems profesijonalams bei taip ir trumpas bangas,
ligoninės prieteliams ir visai kas reiškia kad su Radiom,

Rėmėjos taip put labai įve
rtina ir nuoširdžiai dėkoja li
goninės vedėjai seseriai AL 
Justinai ir ligoninės ofiso ga
lvai seseriai M. Deotiiiai už

galima gauti didelę daugybę 
stočių iš visos Amerikos, i; 
net iš Europos.

i) kas svarbiausia, tai kad 
Radionas, už kurį geresnio ra 
dio seto sunku surasti, parsi-

panlaviiną tiek daug tikieių duoda pigiau negu kiti radio
($300.00). setai, kurie neturi tiek ,olm-

L'ž kelių savaičių rėmėjos io įtaisymų, kiek Radionas.

ATS.: Kada vvarantą išėmėt, kutini sekmadienį kiekvieno J.‘
jus darė, kaip įstatymai sa- menesio po pietų, 
ko: “upon the advice of an Pirm. paaiškinus, ltait ka- 
attorney, and if you are sued da L. \. “Dainos ’ choras bu- 
l'or malicious prosecution that vo kviečiamas apskr. pagel- 
vvouhl be a good defense; tliat

praneš, ką už tuos pinigus nu-
Alfa’oninei.

“KAROLIO TETA"

Budrikas gali Radioną pi
giau parduoti, nes jis skaito
si jo išdirbėjo ir Budriko va
rdas yra atlietas metalinia
me ženkle kartu su Radimui

dedant mokslą, lui- pagerbia 
Ameriko- vėliava ir 
tautinis himnas. Tuo būdu 
manoma iš pat mažens vaikini 
se skiepyti patriotizmas.

Buvo pavojuj. Darbo metu 
Tolimu Co. dirbtuvėj, 2621 
\\ . 21 st., buv o kilęs gaisra.-, 
kuri.- grėsė pavojum 35 darbi- 
nitikams, tačiau v i.-us spėta iš 
vesti. Gaisras kompanijai nuo 
stolią padarė $10.000 sumai.

Brangiausias pašto ženklas 
Londono ĮKišto ženklą aukci 
jone ponia Ce-ta Kcala iš 1 
tiea, N. V., išstatė pardavi
mui retą Britų Gvinėjos pas 
tu ženklą, vertės $37,,>00. Zei; 
klelis apdraustas $10,()(X) su
mai.

Kompozitorė Chicapoj. į Cb,
eagą atvyko konipv/.itorė F, 
bei Legiiiska, kurios nauja o 
perą “Gale” bu.- šį rudeni

PAN'F\ FŽYS. — Kai kas 
aimanuoja, kad šiame mieste 
•ra bedarbiu. Diiisiiilose mie

i

iei’ani.i s,uose, žiemos metu. gal ir: 
pasitaiko vienas kitas, bet 
kaimuose, ypatingai šią vasa
rą, darbininku labai stinga. 
Klpiškio ir Subačiaus vals
čiuos, per lauko darbyme
čius ir kūlimo metu, viduti
niam darbininkui ninku 3 li
tus per dieną ir duoda mais
tą. Ckininkai iki šiol negali 
suprasti. kad miestų darbi
ninkai skundžiasi darini sto
ka. o kai reikia ūkininkui gan 
Ii darbininkas, tenka į trečią 
parapiją važiuoti, ir tai sun 
ku gaut.

KALĖDŲ EKSKURSIJA I 
LIETUVA

Buy gloves with whaf 
it savęs

Neralk mokėti 6tc. ut 
dantų moatj Llsterlna To 
oth Paate Kaunama po 16a 
Ternyk. kaip serai ji vai 
*la. vartotadamas p*
i<atua autaupai tt ••

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

VISI GER f J C
IŠDIRBYSČIŲ 
NAUJI 1936

Radios
Peoples

KRAUTUVĖSE
l’;iisidini<bi

MAŽIAUSIOMIS
KAINOMIS

you acted upon tlm adv ice of 
your lavvyer”. 'Lokiu būdu jūs 
kaimynas nieko negalės laimė
ti.

K L.: Smarkiai susipykau su 
\ ienu valgyklos savininku, 
kaip jis išmetė juodą žmogui

in Illinois vvould mukę it pos
sible for rccovery under the 
ciicmnstances”.

KL.: Pa.-kolinau $250.60 sa
vo geram draugui. Jis maii 
išdavė nota ir aš išlaikiau ją

/ Atimkit Su Mumis! .
u. Radioną yra keliu ru-‘g • ji

važiuoja “Karolio teta” pa- Si'j: 7 tūbų, 10 tūbų ir 12 tu- Jei “orite BANKĄ turinti- 
• , 1„, If DIDĮ STIPRUMA su greitu/siroi vti brig įtonparkieciams ’JŲ- y ,... C', , " 1 .. I .... . / ASMENIŠKU PATARNAVI <

lapkričio 3 d., parapijos sve- Kiekvienas įsigijęs Radioną i

BRIGHTON" PARK. — Al-

'VEDŲ 
Amepikoj

L/h/ja— - ---------
J’LAI KIA Iš MAY Y<>KK<» 

SEKANČIAIS LAIVAIS: J
......-.......................... - DR0TTNINGU0LM. Lap. 13,'

‘"i........................ ’ 1....... ‘ ‘ .r MU, kviečiame jus atsinešti \ GRIPSH0LM ... Groudžio 7 !
tainėj 7:30 vakare. Šį įspū- galės juo džiaugtis visą gyve-A problemas ir savo BIZNĮ Žcmo.s- /?/. J. a/-z mm-
dingą lošimą išpildys kliu. \’a- ninią. Radionas yra labai gra- įjOnaį /

\flanėitis su gvardija. Kurie žus pažiūrėt- ir maloniausi 
yra matę ir vėl nori pamaly- pasiklausyti. Radio srity Jhi-jČ

hm tikiu rin l,<hims
RADIOS nuo7 Tni p sveUijor ir T<T.i i pėdos pla ui. toj.i J 

I ui. Fiat> tus Dio«l« i nišl<as luivun f 
\ I; I E11 oI ,.\l " Plati siu s infiu ina 1 

as H :Kia ir |»ar«luo«la la i\a kori <s J 
Auo rikos Linijos skyriai. I 
■ utoriziioti lai\akor« ii.i a-

l!*3li M idge, 
>7S .'. š

F ''ii;,
J visi .-v- •Iii 
/ l:ii|iL-i \ i —i 
į ą.llllii.
Y Svvedish American Line
J 21 State St., Ncvv York. N. Y.

per 15 metu. Aš visados tu-
gera dailia ir užtektinai ti, o kurie nematė, gėla pro- dienas šiandieną y ra didžimi- 

a pamatyti ir paremti vaka- sias pirkinys. Kas tik turi Ra-
i' jau

iš savo valgyklos, .-akydamas pįnįg,ų Įaį savo draugo ne 
kad jis neturi teisės į jo vai spaudžiau, kad atmokėtų tą Tą. dioną yra pilnai tame įsitiki-
gyklą užeit. Aš su juo susi- skobi Bet dabar esu finansi- Rengia T^lnlarių S kuopa. nes. Kuomet ir jūs nupirksi-
ginčijau ir sakiau, kad aš su- U|aj j,|-astoj padėty, o drau- Komisija širdingai prašo visų te Radioną, tai ir jūs tuojau
žinosiu, nr yru tokie įstaty- tu,.į va|dž.ios darbą. Aš atsilankyti. Atsilankę bus pa- prisidėsit prie skaičiaus
mai, kad valgyklos -aviniukas ,!(),,-.įail s|<ų-t už skolą, paro- tenkinti ir daug juoko turės, kurie nieko geresnio už Ra
turi teisę iŠ....st žmogų,, jei (|ydamas, kad aš turiu nota.. Kviečia 8 ta kuopa dioną nemato. X
jis jo nemyli. Meldžiu atsakyt įdubai seniai jo advokatas --------------------------------------------- --------------------------------
į šį klausimą. Man rodos, juo- atra- iaį;kih kad jjs ,ienio.
das žmogus turi tokius Į»at tei- kf>s sk(,ios sakydama!*, jog 
sės, kaip ir baltas. a; negajįu iškolektuot.

ATS.: Jei juodas žmogus ATS.: Jūs nota vra daugiau 
apskųstų tą'valgyklos .-avini- kaip 10 metą senumo ir visą 
nką už. «liskrimimiciją jo, ka- laikų buvo pas vienų asmenį, 
daugi jis yra juodas žmogus, Tokiu būdu negalite skųst dėl 
įstatymai būtų prielankūs juo los notos. Kam taip ilgai laii- 
dam žmogui. “ J bere is a lavv kete.

1 l,a / Halsted Exchan£e
z i ♦ i L’ i _ i M e ®

National Bank

I*i3ii < tnistili

S
RAIBOS nuo

19th PI. and Halsted St

Gerkit ir Reikalaukit
D j.?’ VieoM Alinėje 

Mutoal Triji 
tvaifUii* 
Keatneky 
Baurboa

ir
Urt aviškoa 

Dertinia

iiCHTKIHI Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted SL

Tel. YARDS OR01

U hair yoi/ 7^UlAVt
----------- uac

OMMt
Be progressive about your appeftnnce! If you don't likę the 
color of your hair —change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We'll hdp you select a becoming shade or suhtlv 
improve your present color to make it more alluring.

Mait thh coupon U’ith a thret-inch ttrand of your 
hair and wt will Irtai it and relurn ii. poitpaid. 
with our rtcomntendaliom for CLAIROL treatment.

BEVERLY K INC. Convuh.n,
HAIR BEAUTY OUII.D
126-1)2 46(h Street. N«w York Citr
Name................... .....................................................................................................
Addren....... . .................................................... . .............. . ................... . . .
City...................................................................................................................
M y RetAty Shop...................................................................................................

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

PiiiiiiHiii l.ti-liit i-ku- ltoiiu< IW-I Miiniijliiliuo arba l-iuokamc Cn-Ii 
V i-«>Ui<>- Itū-li-s In-uiaiiii- — įguli-., Vcbcloe.. Aiilomitliilių,

Stiklu ir I. I.

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
KAmTINBJF

SKOLINAME PINIGUS
JcIku -reikalingi pinigu atmokėti xenųj| inorglt'lų arba už-

ttuuktl naujų paskolų ant savo nuhio. atnlkauklte

Gediminas Bldg. <& Loan Assn.
JOHN SAlMHJIts, pirm. VINCAS PA t kalis, ka-l.-ilu-

I.LOVAHIlVS A. OltKETIS. s.-kuKui.i-

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
ValandoM nuu H ryto Iki « tai. tak. Trri'lazlh'itlttl-. Iki » tai. takam.

%

I ’asiriukiiiias
PHILCO 
ZENITH 
RCA VICTOR

ir kitų
\ isi Kiti Radios Deinon- 
stiatmiai Krautuvių Sem- 

peliui ir Išmainyti
Pilnai Garantuoti

1‘arsidiiittbi už mažiau negu 
vieną ,rečtlalį tikros vertei 

$25.iMl Vertės po

$.t,fIMI Vertės po

$17.5O
$75.,MI Vertės po

$
$!>S.,MI \ t rtės

$-
I’”

ir tlaiigybė kitu. 
Lengvus išmokėjimai

Ditlelė nuolaida už senus 
Radios mainant aut 

uaii.i u

KRAUTUVĖSE

2536-40 W. 63rd St
Coriu-r Mnplevvood Ave. 

Hemlock 8400
4179-83 Archer Ave.

Conier Ricbrnond Street 
Lftfayette 3171
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POPULERI GILBERT IR SULLIVAN i i 
2-JŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ

Stato Scenoje

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

I O R E”
(LAIVYNO LAIVAS “MINDAUGAS”)

SEKMADIENI, LAPKRIČIO (NOVEKBED) 3 D., 1935
J

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.

3E 3E TU ~r——  'i. ——— -I- —
t:

Rytoj “Dailios” Choras Atidaro 
lilitjini Sezoną

VAIDINS GRAŽIąTr LINKSMĄ 
OPERETE

Šimučio Žodis Apie Lietuvos Jaunimę ir 
Sportininku Pasirodymas

Šįmet L. V. “Dainos”, la- šviežięnos iš Lietuvos 
hai daug Chicagos lietuviu ta- Nors mūsų laikraščiuose 
rpe nusipelnęs dainos meno daug randame žinių apie Lie- 
srityje, mini 20 metų gyvavi- tuvos gyveninių, bet neužgin- 
mo sukakti. Ta sukaktį cho-1 einamas faktas, kad gyvu žo- 
ras žada vėliau paminėti, di džiu pasakojamos naujienos 
rytoj koncertinėj Sokol salėj, ’ asmens, atvykusio iš Lietuvos, 
adresu 2337 So. Kedzie avė., arba ir iš mūsų tarpo atlan- 
įvvksta 1935-6 metų sezono a- kusio Lietuvų, būna vis tik. 
tidarymas ir priešjubiliejiii'S įodos, naujesnės ir labiau įdo 
vakaras, kuriame bus atvai- mesnės ir ilgiau pasilieka at- 
dinta populeri iš anglų kalbos minty. Tokia proga visiems 
versta Gilberto - Sullivano 2- norintiems išgirsti, kaip Lie
ju veiksmų operetė “Pina- tuva šiandie atrodo, kiek ji 
fore”. Pinafore yra laivo va- yra padarius pažangos visose 
rdas ir visas veiksmas deda.-i srityse, kaip veikia jos jauni-
ant laivo.

Per porų mėnesių choras ai 
savo vada komp. J. Sauriu 
ruošės vakarui ir kuogeriau- 
siai prisiniošė. Operetei pa
statyt' reikia ne tik gerų so
listų - lošėjų, gero choro, bet 
ir daug darbo, pasišventimo

mas ir t.t., bus rytoj, lapkr.
3 d., Sokol salėj, 4:30 vai. po- į 
piet. Tų žinių patieks atstovas 
j pirmąjį viso pasaulio lietu
viu kongresą, “Draugo” vyr.'• 
red. L. Šimutis.

Be to, tame pat vakare ant
i scenos pamatysime visus mū-1 priruošė mokyklos seserys Pra

•PINAFORE” VERTĖJAS IR DIRIGENTAS

Komp. Juozas Sauris, L. V. “Dainos” choro 
dirigentas, kurio pastangomis rytoj, lapkr. 3 d., 
Sokol salėj, prie W. 23 ir So. Kedzie gatvių Clii- 
cagos lietuviui, dainos meno mėgėjai turės' pro
gos pamatyti, pasigerėti gražia, jo paties versta, 
operete “Pi n a fore ’ \•

,. , ,v SU sportininkus, kurie dalyva- nciskietes.tiek is vedejo, tiek u chons- . • T. . .. , T, , , . ,_ T , vo pirmoj Lietuvos Olimpija-1 Pamokslai, chorų — mažojotų puses. L. V. “Dainos” cho-j , . T, „ ... 1 . T .., . v. „ doj Kaune. Be abejo, ir jie ir didžiojo — giedojimas pri-ras, kaip žinome, ypač pasta- , ... ... ... .. . .• , , , tars žodi. kokius įspūdžius paikintas dienos iškilniems bu-parodė, kad . . -• ,- T. ,,. parsivežė iš savo tėvų krašto, vo zavejantis. Po pamaldų su-
.. „ v . 1101! Tat visi kviečiami į įdomu teikta palaiminimas Šv. Sa-

pasisventuno. Kų uzsinioKi su- . . ,, 'visais atžvilgiais vakarų.ruošti — koncertų ar operetę,___________
— publikos neužvilia. Štai, ir Į
rytoj, atidarydamas sezoną,' 
choras visus atsilankusius i i
Sokol salę jiavaišins gražio- _____
mis dainomis, gražiu vaidini- ARCHER HEIGHTS.— Spa 
mu operetės “Pinafore”. Nau Hų 27 d., Šv. Juozapo parap. 
ja salė, naujos dekoracijos, bažnyčioje, Summit, Tll., kuri 
nauji kostiumai, dar geresnis aptarnauja visas tautas šioje 
prisiruošimas žiūrovus dar la- apylinkėje, triumfaliai apvai- R sj<yrįus 
biau sužavės, negu pirmą ka- kščiota Kristaus Karaliaus 
rtų statant tų operetę Lietu- šventė. Visi trys altoriai ske- 
vių Auditorijoj 1934 m. ndo gėlėse, žvakių ir elektros

T -rr u n • ,, T. . šviesose.L. V. “Dainos” yra Lietu-1 , . . ..... . .‘ . i t pirmas šv. Misiąs vietvos Vyčių organizacijos Cht . , , , . ,. , . . , , Iklen. kun. John Fuerst sucagoj dainos menui kelti saka.
Jis yra mūsų katalikų. Į jį 
susispietęs katalikiškas jauni-

raišiais metais 
jam netrūksta nei jėgų,

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Į kramentu. J. Š.

PAĮVAIRINTAS “DRAU
GO" RADIO PROGRAMAS

mas. Ir, kadangi tas jaunimas 
dirba be jokio atlyginimo, ka-

.' i procesija atlydėjo į bažnyčią 
skaitlingų Kristaus Karaliaus 
armijų', pasipuošusių procesi
jos rūbais, degančiomis žva-

talikiškos visuomenės pareiga kėmis ir gėlėmis rankose. Ar-
pa remti chorų skaitlingu n1’^. vietop mokykl°* Įčti užsisukti radijo ant “Dr

ilankvmu, ir tuo būdu pri- Tn0 ,niai go ’ leidžiamo prograino.atsilankymu, ir tuo minu pri 
duoti jam drąsos, energijos 
toliau veikli. Taigi visi kvie-,
čiami ir visų lauksime į L. V. i ‘‘4° v lsa armija, o paskui 
“Dainos” sezono atidnrvmą, ParaP'.ionak Armijai ber- 
į operetę “Pinafore”. |naičiams ir mergaitėms vado

vavo 2 mažvčioi bernaičiai su

Prie Kr. Karaliaus paruoš
tos puotos (Šv. Komunijos)

Vaidinimas prasidės 4:30 v. 
popiet. Po vaidinimo bus šo
kiai — pasilinksminimas. Šo-

GHIGAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

MARQUETTE PARK 
ŽINELĖS

Lietuvių Demokratų klubas
15 wardo laikė mėnesinį susi
rinkimų IS d. spalių. Įsirašė'

i misija pranešė, kad pakviesta ninkams parduoti savo žemės 
du geri ristikai. Ristvnės pra- ūkio gaminius Tilžėje. Bū- 
sidės 7 valandų. Ant galo bus tent, kas turgaus dienų da- 
traukimas numeni dovanoms, bar teįleidžiama per sienų 
kurių bus viso 12. J. S. V. lik už 3 markes maisto pro-

---------------------- dūktų. Be to, per sienų dabar
KAUNAS. — Kaip piane- Įsileidžiama tik prieš piet ir 

4- nauji nariai. Apkalbėta ren- ša Naujasis Tilžės Keleivis, tui tik si tam tikrais leidi- 
gimasis prie rudeninio klūbo vokiečių vyriausybe naujai mais lankyti i ilžes tlrgų.
vakaro, kuris bus 3 d. lankr. , pasunkino klaipgdiškiams ūki-------------------------------------

Baliaus’1’---------------------------------------- LIETUVIAI ADVOKATAI:parap. svetainėje.

Spalių 20 d. įvykęs mūsų 
parapijos paskutinis piknikų 

I piknikas, bendrai su Šv. Juo
zapo parapija, So. Chieago, 

I pasisekė taip, kaip visai ne
si t i keta.

šokiai, su “ JKipularity eon- 
(test”, ir vėl įvyksta kas sek- 
' madienio vakarų, parapijos 
svetainėj. Lapkr. 3 dienų va- 

, kare bus “prašmatnus llallo- 
\veen dance”. Už įdomesnius 
kostiumus bus duodama dova
nos.

Pradedant praeitu trečiadie
niu, “Draugo” radijo leidžia
moj valandoj, bus įvesta mo- 

ir 10 m. pašvę
sta jų reikalams. To skyriam 
tvarkymui iniciatyva ima M.* • * I . __
Sų-gos Chic. apskr. Sa-tės pa
sistengs tas kelias minutes su- Pasitraukus H. Zarankaitei, 
naudoti tinkamai, patiekti mo. <lahar vargonininkauja gerb. 
terims naudingų patarimų J‘esuo Judita. Abu chorai 
kaip tai: valgių gaminime n ' gražini lavinami. Rap.
namų ruošos, kitaip sakant
“Šeimininkių pasikalbėjimas Vėl suimta gemblerių gen- 
su šeimininkėm”. gė. Central stoties policija už-

Patartina moterim nepamir- pereitų naktį padarius vidur- 
au miesty septynis puolimus ant 

įtariamų vietų suėmė 19 geru- 
A. S. blenų.

gėlių bukietais. Jie 4 bernai
čius lydėjo prie Kristaus sta
lo ir vėl atlydėjo į sėdynes.1

kiams ?ricš pagarsėjus Victo- Tokia pnt tvarka buvo ir su 
ro orkestrą — toji pati, kuri {mergaitėmis. Kristaus kariuo- 
akompanuos Ir operetei. menę rūpestingai išlavino ir

IŠKILIMAS BALIUS
Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus Dr-jos

SU DOVANOMIS
Sekm., Lapkr. Nov. 3 d. — Chicagos Liet. Auditorijoj

3133 Srt. Halsted St. — Pradžia 7 vai. vakare
Kviečiame vlmm aOdlankytl Ir linkimui Inlką prnlelRtl prie geroR 

muzikoR. Bliu net R gražios dovanos. Tiklelas tiktai 25c ypatal, tas 
pats tikėtas gerus dovanoms. Komitetas nuoSirdžIni priims atsi
lankiusius svečius.

co-
PAIEŠKOJIMAS

GERIAUSIŲ
DRABUŽIAMS

Plovyklių
KAINOS NUMAŽINTOS 

nuo 25% iki. 35%

Naujausios Mados Pilnai 
garantuotos BEE YAC 

PLOVYKLAS vertos $49.50 
parsiduoda po

$29.95
$«0.0D vertės M A Y T A G 
Plovyklos su ketvirtainiu 
Aluininuin Tub, pilnai 
pernaujintos. Didelis bar- 
genas,

$44.50
Didis pasirinkimas kitokių 
naujausiu Plovyklių, už la
bai mažas kainas. Kaip tai: 
THOR, NYKSTI NG UOK
SE, BEE YAC, AI’EN, 
A. B. C. kitu, po

$47.50
Geros vartotos Plovyklės

$10 - $18
L< n fjr ūs /š in okėjimu i.

Didelė nuolaida už senas 
plovvkles

PIRKITE PI A DARAU 
TA! RYKITE PINIGUS

SHS.
1TURE

1222-26 S. Halsted St 
Tel. VlCtory 4226 

Vedėjas J. K&lėdinskas

v

Leidžiame gražius radio 
programua kas nedalių, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
VVGES, 1360 kiloc.

PaieSluiu Teofilčs SleklenPs. kuri pa
eina 16 Siekt inčs parap.. I.b-tuvos. 
Ji pati ar kas žinote apie ją malo
nėkite pranešti. Turiu svarbu reikalą.

EVA STKAZI)AI sK 11: \ f:
3217 So. Eime SI.

Clileago, III.

P.UtDAVIMI f LOTAS

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

J. ZEYMAN
2828 No. Christiana Avė.

JOHN 8 BOROEN

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

(\Vest 22nd St.)
(Metropolitan State Bank name' 

Valandos kasdien nuo 9 iki f.
| Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais tf iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas KKPiihlie 9(100

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
.Svrde.r'iis dėl vyru. Moterų. 

Mergaičių ir Valku

NERIA VILNONES PANČTA- 
KAS DĖT, MOTERŲ TR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Vletory 3IH«
Atdara dienomis, vakarais lr 

sekmadieniais

Telephone: BOUIevard 2SOO
Joseph J. Grish
IJETIJYIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Ib s. 6515 So. Rockuvll Slreel

T> leplione: REPublic 9723.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plione ABMitage 0590

FEPOINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chieago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

Į BUICK
' CADILLAC

■ LA SALLE
II

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

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

Pirmiausiai SVSatykit Buick
Į----------------------------------------------- -------------------------------

Vartotu Karu Bargenai
BUICK *85. 5 Sedan 57. kaip naulae, garant........................
BTTrCK *94 5 Sedan 57. labai nnlkti«i. garant......................
BUTCK ’S4, 5 Vicloria 58. kaip n-^ulna. garant...................
BUIUK ’88. 5 Vletoria 58, puikiam stovy ...........................
BUICK '88 5 Club Sedan 91, gtn’us karas . *.................
BUfCK '82. 5 Coupe 96. geram stovy .....................................
BUTCK '82, 5 Sedan 87. tobulam stovy ................................
BUTCK '32 5 Ses’nn 57. geras Seimai karas ......................
CADTT.T.AC '32. 5 Coupe, gerinminm stovv .............•. . . .
CADTT.T.AC '32. 5 Tewn Sedan. puikiam stovy....................
CADTT.T.AC '31. 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina . .
CADTT.T.AC '3d. Sedan. hargenas .......... ..................................
DODOE '34 2 duru Sedan. kaip nntilns ................................
TIUDSON '29. 5 Sedan. gerai bėga, žema kaina .................
T.A PAT.T.E '31. 5 Sedan labai puikiam stovv .................
T.A SAT.T.B '31. Tnavn Sedan. tSrndo kaln mulas . .
T.A PAT.T.E '30, 5 Sedan. npkalnuotas pardavimui ....
T.A SAT.T.E '30. 7 Sedan. geram stovy ................................
T.TNCOT.N '.30 5 Sedan. pulkus karas gerai užlaikytas
OT.DS R '31, Conv. Coupe, gražus mažas karas.................
PACKARD '32. 7 Sedan. Custom. puikiam stovv............
PACKARD '30. 7 Sedan. gerol tvarko) ...................................
PACKARD '29, 7 I.lmo nisarglal važinėtas b.argenas .

99».*> 
87 15 
37 15 
3105 
3595 
3150 
3150 
8395 
3875 
3875 
3125 
3295 
8115 
3 95 
3375 
3325 
3275 
3295 
8295 
3915 
3775 
3295 
31 15

TAIPGI DAUGELIS KITU ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chieago 
Cravvford 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run j

I



teŠtadienis, lapkr. 2 d., 1935 n i? x n o a' s

VIETINES ŽINIOS 1HE GOOFUS VAMili Bv II. T. Elmo

KAPITONO DUKTĖ i SVARBUS PRANEŠIMAS
Dariaus . Girėno paminklo 

statymo komitetas kviečia ' i- 
s»s viešosios rinkliavos, įvy
kusios prieš įmhq metu, rin
kėjas ii vyru.-, kurie rinkikė
ms patarnavo, atvykti sek
madienio popiet, 1 vai., j Mar- 
ųuettc parką pi ie Dariaus - 
Girėno paminklo, kur hus Irau 
kiniui judamieji pa\eikslai, 
nes tokiu būdu komitetas no- I
ri atsilyginti lietuvaitėms už 
ju patrijotišką darbą. Taipgi

GOSH THE Be < OMES 
VIRS BOOFKUS'.1. 
V^T-rA SKETCH'. SHES

f AL\A/P>ys PANtOlUG 
SOMEONE, eSPECIALLV 
HEP HUSBAMD’ X M 
GLPlD MY V/IFE ISM'V
LIKĘ THAT!

-and “mArrsTp.E
CHEAPSKATE X 
MARReO" OF AU
TUS 'TieNTsVADS lU 
Tfte W>RLD,X BAD 
TO FICK ON THE

USTEN,VCUR' i tuo *,f fru/ i

TPltn^THROPrST /OO ~KC 
MPAREO TO

mine"! Pecr-LL 
OME TmE OURinG

HANK AROJT

V,

t ./Ž
■/

ku. Mergaitė nuvesta Šv. Kr\-
kvieėiami visi komiteto nariai Maus ligoninėn. Daktarai sa
kei visi, kurie kokiu nors bu-į ko, |<a,j paveiks, 
du prisidėjo prie paminklo į Rugsėjo mėnesį, Simonaity- 

. pastatymo. lą pačią dieną, p- pradėjo lankyti Gini. Pan. 
Susijtaziiikit su kapitono Lietuvos Vyčiui uždės ant di- švenč. parap. pradžios niokyn- 

Zubno dukterim Adele. .Ji dvyliu paminklo vainiką, kas |y Mokyklos vaikučiai ir s»- 
myli paprastą jūreivi Liūdą, jrgį |„,s nufilmuota. Žodžiu, Serys Kazimierietės linki 
bet tėvas priešingas tai mei-j vjsj Dariam . Girėno pamin- į<uo greičiausiai p,sveikti, 
lei. .lis trokšta, kad ji taptų klo statymo rėmėjai ir prie-
admirolo žmona. Kuomet at- |,.|įaj kv'ns”iami ne vėliau 1 v. 
vykęs admirolas jai reiškiu i popiet, atvykti į Mar<|Uelte pa 
savo meilę, ji tiesiog pasako | rką. V. Rėkus, sekr.
jam kad tas ją tik erzinąs.

ja t

Ieva Lukošiūte

Žinia - Žineles

SToevnuGS ?
! ( NO, HE ICAMED ME 

f>, SILK-V'ORM!!

Ant galo, išėjus į aikštę, kad 
jos tėvas paeina iš paprastos 
kilmės, dalykai virsta atbu
lai ir viskas baigiasi trigubo
mis vestuvėmis: admirolas ve
da Zosę, kapitonas — Mažąją 
Katelę, o Liudas — Adelę. Tu
ja Adele operetėj “Pinafore'’ 
Ims žinoma dainininkė nuo 
mažens parodžiusi artistinius 
gabumus Ona Kezgaitė - l’ie- 
žienė.

SUŽEISTA DR. SIMONAI
ČIO DUKRELĖ kar savo namuos tapo pagau

tas Julius Aleknas, 4<iO3 So. j
---------- VVells St. J. Dernkis, kuris

Spaliu 2!) <1. slinkiai siižei-- Aleknas Jiašovė, gyvenąs Ine 
ta d-ro .1. Simonaičio duKrele. pačiu adresu, policijai tei.-i- 
Katherine, 8 metą amžiaus, n,)Sį netyčiomis Aleknas pa 
netoli savo namą, G924 S. Tu'- šovęs, nes nemanęs, kad revoi- 
man Avė. veris būtu užtaisytus.

sužeidė J. J. t usack, va

A.

12 
Ii 4

PETKAS
TENZAGOLSKIS

mirė spali’/ iii <1., I!>.'i5.
\nl. vidurnakty, sulaukęs 
iii* m amžiaus.

Kilo ift Panevėžio .Vp.skri.io 
Naujamii-sčio parap.. Miekė- 
mės kaimo. Amerikoje išgyve
no 34 metus.

I’aiiko dideliame nuliūdime 
moterį Giudvinų, po tėvais l’a- 
liadmskaitė. nulių Jonų. brolį 
Juozapų ir jo šeimynų ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas S43 VVest 
33rd St.

Laidotuves įvyks pirmadienį, 
lapkričio 4 d. iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j ftv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. l*o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kuzimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
lainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Sūnus, Bro
lis ir Giminės.

l-iidol iiv iu direktorius S. |*. 
Mažeika. Tel. YAltds 113h.

/,
CHPlMPi

Pranešimai
TOVVN O E LA K K — M o 

tetą Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks -e 
kmadieiiį, lapkričio .'5 d., 1 vai. I 
popiet, parap. mokyklos kam-j 
bary. Visos sąjungietės kvie- , 
čiames atsilankyti. Išgirsime 
daug žinią apie Lietuvos mo
terų veikimą, nes atsilanky.- 
un'isu atstovė B
Po susirinkimo turėsime

’ivurifmienė

Toi

si parapijonai atsilankyti. Ko- WCEL, 979 I 
misija užtikrina, kad nei vie- re 9:30 vai. Du- gera muzika, 
nas nesigailės atsilankęs. orkestrą, varguliai, žymus mu 

Komisija zikai, artistai ir dailios iš 
— “Pinafore” operetės, vadovan

jaut muzikui Sauliui.

subatos vaku žieminio sezono atidarymo pro

RADIO

gramas Ims per visą. žiemą be 
rekordą su 12 niirz. orkestrą 
reguliariu laiku kas sekma
dienį nuo iki G vai. po Ine
tą. X.

HELEN DIANA BARTUSH
Nedėliojo iš los pat 

\\TTL nuo 5 iki (j vai., po Įlie
tą kitas Budriko lietuvių ra-

_______ dio programas. Dalyvauja o-
Kytoj, II valandą prieš pu t !>'' < * «*ainininkė II. Barius'., 

sužavė- UimkĮ
kurias, Į orkestrą iš 12 niuz. 

vadovaujant muzikui j. Sau-i .. \’

• DAINOS” CHORAS LINK 
SMINS KLAUSYTOJUS

radio klausytojai bu
už (į gražiom dainelėm

_____ kandžio ir galėsime pnsida-
Rcvolveris ne žaislas. I’žva- Unti įspūdžiais. Valdyba liui, dainuos L. V. “ Dainos” I 

choro grupė, ypatingai g ra-Į 
lū-jos ;įas ištraukas iš operetės “ Pi 1 

natom ’. Be to, Ims gražios 
lapkričio .» d., I vai. po- muzikos ir svarbiu praneši- 

Nares ma- |,,a |,<.į patarimą kas kieKvn*- 
nam svarbu. Todėl kviečiami '

BRIDGEiPORT. 
Š\ . Petronėlės Sll> 

\ y le
pint, pnrnp. svet.

inkimas i-

katėkite laiku susirinkti.
O. Kliučinskaite, ra-t. nepamiršti užsistatyti savo ra 

ilio ir pasiklausyti. Rap. R. j

-tolio

Dailiuos nedėlioję 
\Y(TL, 979 ki.., 5 v;

•udriko radio tą, Budriko lietuviu valando- 
Bns su je. Malonu Ims lininis iŠgirs- 

,. Niekaus liaudies j ti naują dainininkę ir pasi
šokini ir dainos, 'lai Budriko klausyti .jos balso.

VENETIAN MONUMENT OU, INC.
! I

Nusižudė. Vaiteli?

Išdirbėjai ankštesnes rūšies pamink 
lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chicagoj

------------O-----------
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir 
taupykite pinigus
---------- ų,--- ---------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

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

Monslo- 

920žinodamas National VYine and
Liquor kompanijos Ford Iro- „.g./ pu

sikoręs vištinip.ke, užpakal.

vičius, 45 m. amžiaus

savo namo.

A. LA.
AN ELE ( EI X< UIIS

spn liv/ 31 d.. IU35, S vai. 
vakare, sulaukus pusės amž 

Kilo is Tauragės Apskr.. ši- 
diu os parap Vmertkoje išgy
veno 32 metus.

Paliko dideliam.' p.tliūdimi 
savo mylimų dukterį Mykolin;., 
2 brolius: Antanų. Kasparų ir 
Pranciškų ir jų šeimynas ir 
gimines.

Kūnas pašai , olas <616 So. 
66th St. Tel. REPublic 2«0!t.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
lapkričio 4 d. Iš namų S vai. 
ryto bus atlydėta j Gimimo 
švč. I’an. Mar. parap. bažny
čių. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvie. iame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
taiiius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Ibiklč, Broliai ir Gi
minės.

Ijiildotuvių direktorius J. E. 
Eudvikis. Tel. Y A Ibis 174 1.

i n 11»

BKIGI1TON PARK. — šv. 
Kaz. Akademijos Rčniėją G 
skyriaus susirinkimas įvykę 

į sekmadienį, laĮikr. 3 <!., tuoj' 
po sumos, mokyklos kniuba- ; 
ry.je. \'i.-i narini prašomi skai- i

Dr. Poulterio pasKaita. I’i«*l- tlingai susirinkti, nes reikia Į 
do muziejuje, James Simpson prisiruošti prie ateinančio bu- J 
teatre šiandie •> vai. popiet dr. uco pal ty, kuris įvyks lapkr. 
l’oulter skaitys paskaitą iš 9 d. Pauiią name, 4322 So. 
savo patyrimo antroj Byrdo Artesian. J. R.
Autarctie ekspedicijoj. Įžanga ---- ----

A D P; K o N E

KAZIMIERAS BAJORŪNAS
kuris pasimirė spiilią 17 d. ir tapo išlaidotas spalių 22 d., 
I!t:»ė m., ir dabar ilsis šv. (Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilęs ir negalėdamas iilsįdėkoli tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patiirnaviiną ir palydėjo jį į lą neišvengiamą amži
ne l>ės vielą.

Mes ai mindami ir apgailėdami jo pasišalinimą iš mūsą 
tarpo, reiškianm giliausią padėką mūsų dvasiškam tėvui kun. 
A. Linkui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą, ir 
pasakė pritaikintus pamokslus; dėkojame graboriui Sirevi- 
ėiui ir sūnui, kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į antžiuaslį, o mittiLs palengvino pei
kęs! i nuliūdimą ir nipest’ius. Dėkojame grabnešiams, gimi
nėms ir draugams už gėles ir už šv. .Mišias, pagalios dėko
jame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ,o lau, 
mūsų mylimas vyreli ir tėveli sakome, ilsėkis šaltoj žma<*- 
lej įr lauk mūs ateinant.

Su dideli* širdgėla liekame jj labai mylintieji:

2acom. Ihikhiiis ir SihiiiK

neinokaina.
Uz nudavimą policmonu —

$25. Andrius Patevvskis, 2112 
Division st. suniunč nuduoti 
polienionii. Sumanė — padarė 
Kluidą pamatė tik tada, kada 
tikrai; policmonas jį suėmė, c 
teisėjas J. Hermes už tai nu 
baudė 25 doleriais.

Kita tai pačiai kompanijai 
byla. Kai ir Zaretskv firma pa 
traukė į teismą Soutlivvest Pe
troleum kompaniją už sužeidi 
mą YVilliam Pužausko, kuris 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Daktaras Biežis sako, kad i- 
pavojaus jau išėjęs, bet daug 
laiko dar prabėgs, kol galės 
dirbti. Byla užvesta $50,000 
sumai.

Kada buvo toks rudu?, lieti

ry Muddov, gyventojas Lin- 
ton, Imi., šics.’is dienomis sa 
vo darže prisirinko tiek gra
žią, nunokusią žemuogių, kad 

i jo žmona galėjo iškepti lieti 
; didelį žemue.gią ĮNiją.

Monkiukas nugaišo. Lincoln 
parko žvėry m* bezvlžionės ora- 

i ngutnnės “baby Cy”, po 10 
i dieną, nugaišo iš bado. Iki 
| paskutinės valandos la*z<lžio- 
nė nepaleido jo kad žvėryno 
prižiūrėtojai galėtu maitin
ti. Prieš pat nugaišimą vii. 
nok bez^lžionė pametė jį ant 
grindą ir tik taila prižiūrėto
jai galėjo Įuiimti iš narvo ir 
duoti muisto. Bet buvo jau 
per vėlu, Bezd/.ioiiiuko iškalu 
ša Ims padėta Fieldo innzm 

| joje.

MARIJIETTE PARK. 
Sekmadienį, lapkričio 3 <1., 2 
valandą p. p. Gimimo Pane
lės Šv. parapijos svetainėje į- 
vyks metinis parapijos Imneo 
party. .Jame bus labai daug 
gražią dovaną. Kviečiami vi-

RADIONAS
1936 Metų Radio

1 n

l’ainatykite tn<»s naujus Ra
diniais ir kitus radio pus

los. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

Budriko programai: 
Subatoje 9:39 vak. \Y(’I L 
N’t'dėlioje \YGEL nuo 5 iki 

G v. po pietų.
Nedėlioję \YAAE, mm 1:39 
iki 2 v. po pietų.

Svarbūs ra^iio programai iš

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NIIGA-TONr -utvirlina visokius o- 

rRiinus žmop;.->__ sistemoje, pataiso 
apetitų, sureguliuoja virAkinimo apa- 

. ratų lr vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
lam jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 

. vaisiai nepagelbėjo, pasekmės tų Ke
rų vaistų pasirodys tiktai į keletu 
dienų po vartojimui.

NIIGA-TONE parduodamas visose 
v aisti n yčl m c. Žiūrėkite kad gautuniA 
te tikrų NUGA-TONE, nepriiniki'e 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit ITOA-SOL 
— Idealų Liuosiiotojų vidurių 15c ir 
50c.

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- Masabto 
A. Petkos
J. F. Radzias 
S. M. Skudas 
I. J. Zolp

OLD PEOPLE find 

way to keep breath

"tolesome į. F. ElldeikiS
Halitosis (bad breath) ąuiekly yields 
to Listerine, safe antiseptic and

deodorant
hcrauMt of atomach dtaturhanre*, food 

f*,rrr»*ntntion, or the wcarlng of falac treth, old 
pcople fr<*qu«*ntly buvo halitoHis (bud l*r<'ilh). 
No wondcr othcm eonaidor them a nuisance.

Put now Srirnro hftR found that the n gular 
utv of IUatrrine wlll often overeome offenalve 
mouth odom duo to tho fermentation of tiny 
biln of food on mouth, toeth, or dental plato
aurfucoa.

Thia aafe antiaeptic and qulek deodorant 
worka qulekly. It rl«*am»eR mou»h, t<*cth, and 
jjum aurfacea. Kalta fermentation and putro- 
faction, a rnajor eauao of odom, and thcn 
counteraeta tho odors thcmaelvca.

Try ualnc Haterlno every two or three daya. 
Bao how much muro wholeaome it les ves your 
mouth. H<»wltaweotOM your breath. La m bert 
Pharmacal Co., St. Louia, Mo.

Don’t offend others * Check 

halitosis with LISTERINE

3397 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1419 So. 49tl. Ct., Cicero 
I’lione Cicero 2199

668 West IStb Street 
Plinne CANal 6174

718 VVest. IStli Street 
Pilone, MONroe 3377

164G VVest. 4Gtb Street 
Pilone BOUIevard 5293

4605-07 So. Hermitage Avė. 
I’lione YAKds 1741—1742

Lachawic2 ir Šuns 
I.

2314 West 23rd Place 
I’lione Canal 2515 Cicero 5927

4992 Archer Avė.
I ’lione I j A l’ayelte 3.>72

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Pitone YAltds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

j



Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

TROKAS ANT ŠONO, PIENAS PALIETAS. — Bowman Dairy Co. 
trokas, kurį t hieago- Twin Cities and Mihvaukee traukinys sudaužė 
ant pempstei St., Morton (Jrovė. Laimei, niekas, išėmus troką, nenu
kentėjo. (Acme Photo.)

Mokyklų .zonų “patrulis“. Dirbtinas kilnojamas “patrulis“, įspėjantis auto 
inobilistus sulaikyti greitą važiavimą mokyklų zonoj rytais, po piet ir vakarais, 
kad vaikai eina į mokyklą ir grįžta namo. Mokyklų viršininkas Bogan įdavė ma
joro Kelly Keep Chicago Safe komitetui, kad tokie “patruliai“ būtų pastatyti 
prie kiekvienos mokyklos, šis stovi prie Vanderpoel mokyklos, W. 95 ir Prospee.t 
įve. (Acme Photo)

Taksų mokėtojai. Vaizdas Chicagoje prie 
eilėj laukia progos įeiti į vidų ir užsimokėti 
taksus už 1934 m. (Acme Photo)

Cook apskrities buto. 
“personai propertv’ ir

išimtai sustoję 
“real estate“

20 tonų durys. Naujų valstybės AVashingtone rūmų 
suveriamos durys, sveriančios 20 tonų. Vakar pirmą 
syk buvo atidarytos. Rūmai pastatyti valstybės doku
mentams laikyti. (Acme Photo)

Liūtais važiuoja. Žinomas kino artistas Tarzan 
(kairėj) ir King California zoologijos sode pasikinkę 
liūtus išvežioja žvėrims maistą. Tie liūtai yra Holly 
\voodo “žvaigždės“. .Jie naudojami gaminant filmas 
iš gyvenimo džiunglėse. “Liuosu laiku" būna uždaryti 
California zoologijos sode. (Acme Photo)

Kiin dramaShili I. Ilsimi “Kini os Buks
yrus" su žmona atvykęs j J. A. Valstybes. Prieš ut- 

vyksiunt L< ndi ne jo re.iisuo; . • v< l.a a< i.a y .<•
< :>u< Sii'onn" turėjo didelio pasisekimo. (Aente Photo)

Policijos stotis. Mihvaukee, Wis., pradėta bombo
mis spro^linti policijos stotys. Čia matome bombos su
sprogdinta policijos stotis No. 3. Prieš kelias minutes 
buvo susprogdinta ir kita stotis No. 5. (Acme Photo)

Bombų svaidytojo katastrofa. Milžiniškas, metalinis greitas J. A. V. karo lėk
tuvas, kuris per išbandymą Davton, Obio, nukrito iš poros šimtų pėdų. Suz.usta 
pats vairininkas Kili ir kiti šeši asmenys. lėktuvas kainavo pusę milijono dol. 

(Acme Photo)

PIRMOJI PO ATIDARYMO 
LAIDA. — Oreat Lakęs stovy
klos jūrų mokyklos pirmoji lai
da. Mokykla per du metu bu
vo uždaryta. Po baigimo iškil
mių jūrininkai paleisti namo 
dviem savaitėm. Vėliau bus pa
skirstyti j įvairias vietas. 

(Acme Photo.)

Atmena Lincolno laikus. Maria E. R agan, 7612 
Marųuette Rd. šįmet mini 98-ji gimtadienį. Civilio ka
ro metu ji yra buvus slaugė, vėliau telegrafiste. Ji 
pirmoji telegrafu išsiuntinėjo žinią apie nužudymą J. 
A. V. prez. A. Lincolno. (Acme Photo)


