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ITALAI PRADĖJO PUOLIMĄ ABIEM 
KARO FRONTAIS

f ** - -k
T. Sąjunga skyrė lapkr. 18 d. 
ekonominės bausmės vykdymui

ETIOPIEČIAI NAKTIMIS PUOLA IR 
KAPOJA ITALUS

ŽEMĖS DREBĖJIMO REKORDAVIMO 
INSTRUMENTAS

B

VYSKUPAS AREŠTUOTAS i KRIKŠČIONIŠKOS DOKU
RENGIANTIS I BAŽNYTI

NES CEREMGNiJAS
AMSTERDAM, Olaidija,

RINOS SAMBROLIJA
WASHINGTON, lapkr. 2. liSkas delegatas, yra kilnus ir 

Apaštališkas delegatas A- išganingas katalikų akcijos

ROMA, lapkr. 3. — Musso-' ŽENEVA, lapkr. 3. — T. 
linio armijos pasiryžo su nnu- Sąjunga vakar vakarą paga
jais laimėjimais Afrikoje pa
žymėti didžiojo karo laimėji
mo kas metai minimas sukak
tuves. Tad šiandien abiem ka
ro frontais Etiopijoje pradė
tas naujas puolimas.

Armijų vyriausias vadas 
gen. de Bono praneša, kad 
puolimas abiem frontais pra
dėtas šiandien 6:00 ryto.

Somalijos fronte siekiama 
paimti TTarrar, o Eritrėjos fro
nte — Makale.

liau nusprendė, kad ekonomi
nis boikotas prieš Italiją bus 
pradėtas vykdyti lapkričio 
mėn. 18 d.

Be to, rytoj norima dar dau 
i giau praplėsti uždraudimą I- 
talijon siųsti įvairią medžiagą, 
kuri panaudojama karo vedi
mui. Norima uždrausti žibalo 
ir anglių siuntimą.

li

Kun. A. R. Schmitt, S. J., patikrina žemės drebėjimo 
rekordavimo instrumentą (seismografą) Lojolos univer
sitete. Šis instrumentas rekonlavo visus paskutinėmis 
dienomis Amerikoj įvykusius žemės drebėjimus. (Acme).

ŽENEVA, lapkr. 3. — Ži
niomis iš karo lauko Etiopi
joje, italų koliumnos pasiren
gusios žygiuoti, kad paėmus 
Makale, svarbią strateginę vie 
tą. Priešakinės sargybos jau 
veržiasi visu frontu._ • - r . ..

Iš Addis Ababa praneša, 
kad etiopiečiai dan> didelius 
nuostolius italams Mussa Ali 
kalno apylinkėse. Etiopiečiai 
puola priešą naktimis ir tai 
netikėtai. Italai negauna pro
gos susiorientuoti.

Etiopijos imperatorius krei
pės Ženevon. Reikalauja finan 
sinės paramos ir maisto pro
duktų.

Jis pažymi, kad Etiopija nie 
ku būdu nedarys jokios tai
kos su Ttalija atskirai.

KUNIGAS NEIŠKABINO 
SWASTIKOS, NUBAUS

TAS
BERLYNAS, lapkr. 3. — 

Nacių policija areštavo vietos 
1 šv. Mateušo parapijos kunigą 
I A. Coppenratb už tai, kad per 
Į nacių šventę jis bažnyčios prie 
šakyje neiskabino “swasti- 
kos” (nacių vėliavos). Ir nu
baustas 20 dol. bauda, arba 
penkias paras kalėti.

Areštuotasis teisinosi tuo, 
kad Katalikų Bažnyčios auto
ritetai turi pasitarimus su vy
riausybe dėl tų vėliavų didu
mo ir tuo klausimu dar nepa
darytas galutinas sprendimas. 
Tas negelbėjo.

Naciai paskelbė įspėjimą ki
tiems katalikų kunigams Ber
lyne.

JUNGTUVIŲ ĮSTATYMAI 
OUEBECO PROVINCIJOJE

MONTREALIS, Kanada, 
lapkr. 2. — Vienas anglikonų 
dvasiškis atliko jungtuvių ce 
remonijas katalikų porai. Šių 
jungtuviij teisėtumo klausi
mas pavestas teismui, kurs 
nusprendė teigiamai.

Apeliuota vyriausiajin pro
vincijos (Quebeco) teisman. 
Šis BugrioTė ano teismo spr
endimą. Išaiškino, kad Que- 
beco provincijoje jungtuvių 
įstatymas yra paremtas Ka- 

j talikų Bažnyčios kanonų įsta
tymais. Tad šios provincijos 
katalikų jungtuvės yra teisė
tos tik katalikiškos jungtuvės, 
ne kitokios.

HITLERIS SIEKIA PABAL
TIJO IR OKRAINOS 

DALIES

ITALŲ NUOSTOLIAI ETIO 
PIJOJE MAŽI

» ROMA, lapkr. 2. — Oficia
liai skelbiama, kad italų nuo
stoliai Etiopijos kare yra vi
siškai nykūs. Taip pat ir li
gos ir kitos katastrofos la
bai mažai kliudo italus.

Tad yra netiesa, kad italai 
šimtais mirtų nuo kokių tai 
ligų-

SIAURINA TRAUKINIŲ 
VAŽINĖJIMĄ

ROMA, lapkr. 2. — įAtsi- 
žvelgus į T. Sąjungos skelbia 
mas ekonomines sankcijlas, 
Italijos vyriausybė griebasi 
ekonomikos. Tarp kitko nutar 
ta sumažinti traukinių judėji
mą ant kai kurių geležinke
lių.

ČEKAI IŠGAUDO VOKIE 
ČIUS SNIPUS

PRAHA, Čekoslovakija, lap. 
3. — Čekų politinė policija nu
sprendė išnaikinti krašte vo
kiečių šnipus. Kol kas suimta 
28. Tarp suimtųjų yra ir mo
terų.

KARALIUS REMIA MUS- 
SOLINĮ

ROMA, lapkr. 2. — Italijos 
karalius Viktoras Emanuelis, 
kalbėdamas Romos miesto u- 
niversitete, karštai pritarė 
Mussolinio žygiams Etiopijo- 

i je. Girdi, šis karas Italijai y- 
ra “gyvenimas, apdrauda ir 

'ateitis.” Ttalija vykdanti “ci-
|vilizacijos misiją.”

—
ŽUVO MOTINA SU 5 

VAIKAIS

NEW YORK, lapkr. 3. — 
Sudegė seni “tenement” na
mai. Žuvo Mrs. M. Dr. Donato 
su penkiais vaikais.

MAŽINS ŠELPIMĄ BE
DARBIAMS

Illinois Emergency Relief 
I komisija skelbia, kad ji ir vėl 
neturi reikalingų fondų be
darbių šelpimui, — kadangi 
krašto vyriausybė sulaiko ski
riamą. dalį už lapkritį.

Numatoma, kad bus suma
žinta šelpimo rata.

AR RAŠYBOS REFORMA 
TIK NEPALAIDOTA?

GRAIKAI BALSUOJA UŽ 
MONARCHIJĄ

ATENAT, lapkr. 3. — Grai
kijoj vyksta plebiscitas monar 
ebijos atstatymo klausimu. 
Praneša, kad tik kas dešimta
sis balsuotojas priešinasi mo
narchijai.

KAUNAS. — Liet. Kalbos 
1 Draugija yra įteikusi Šviet. 
M misteriui memorandumą, 
kad darytų žygių rašybos vie 

! nybei įgyvendinti ir didįjį 
lietuvių k. žodyną spausdintų 

, ne vilniške, bet katra nors 
naująja rašyba.

Iš tikro, taip karštai se
niau propagavus reikalą, ne
reiktų jo užmiršti nė dabar. 
Mokytojų ir šiaip kalbos 
praktikų daugelis pasisako 
už “Sakalo” išleisto rašybos 
projekto principus. Kokio li
kimo sulauks rašybos refor
ma ir kada, kol kas dar ne
aišku.

PARYŽIUS, lapkr. 3. — Iš 
patikimų šaltinių patirta, kad 
diktatorius Hitleris turi pla-. 
ną užimti Pabaltijį ir sovietų 
valdomą Ukrainą pasidalinti 

Į su lenkais.

DOMINIKONUS MIRĖ NA
CIU KALĖJIME

AMSTERDAMAS, Olandi-. I
ja (per paštą). — Vokietijos 
nacių vienam kalėjime mirė 
žymus dominikonas kun. Tho- 
mas Stuhhveissenbergas. Sp
audai uždrausta skelbti ap
ie šio kunigo mirtį. Oldenbur- 
go vyriausiojo teismo teisėjas 

' Christian vienos bylos metu 
teisme iškėlė aikštėn domini
kono mirimą kalėjime.

Nėra žinių, kaip ir kokiu 
būdu jis mirė kalėjime. Na
ciai paskleidė kalbų, kad do
minikonas “nusižudė.” Nuo 
nacių kitko negalima nė lauk
ti. Ne veltui vienas žymus 
britas pareiškia, kad vokie- 

! čiai yra mokyti žmonės, o pa- 
, siduoda Hitleriui, kad jtis va- 
j dovautų jiems.

naujas sprogimas
MILWAUKEE

MILWAUKEE, Wis., lapk. 
3. — Naujas sprogimas įvyko 
čia pietinėj miesto daly. Tai 
šeštasis iš eilės paskutinėmis 
dienomis. Aną dieną bombos 
susprogdintos ties dviem po 
licijos nuovadomis.

Šiandien sprogimas įvyko 
garadžiuje. Žuvo du vyrai, ma 
tyt, bombų dirbėjai. Taip pat 
žuvo vienas vaikiukas ir 11 
asmenų sužeista.

BERLYNAS, lapkr. 2. — 
Vokietija įsteigė mokyklą ka
ro lakūnų mokslinimui.

PORT S AID, Egiptas, lapk. 
3. — Septyniais italų laivais 
iš Afrikos paimta 2,204 italų 
invalidų. Siunčiami į ligoni
nes Dodecanese salose.

DETROIT, Mich., lapkr. 3. 
— Suimta vyras ir moteriškė 
už klastotų banknotų platini
mą.

lapkr. 2. — Jau buvo praneš- merikos J. Valstybėms, Jo darbas. Katekizmas yra ne. 
ta, kad įAltenburge, Sakscni- Eksc. arkivyskupas A. G. Ci- klausimų ir atsakymų
joj, naciai areštavo Meisaeno eognani spa|iy man. 30 d. per be4 podraU1’'.lr
katalikų vyskupų P. Legge. rwl„, kXJO' sio kraSt0 Rumunu vado-

Dabar gauta platesnių žinių talikiškų mokvklų mokiniams . x, rxi , , . .
ap» Si livyki. ir mokytojams bei mokvtojo- ' Apastahskas delegatas kai-

Vyskupas Legge nuvyko į ms ir tėvams. .To Ekscelenci- ivykusiu N> Y>
Altenburgą, kad ten suteikus Į» pareiškė, kad Krikščionis- KrikgčioniSkog doktrino8 sam 
Patvirtinimo sakramentą. doktrinos sambrolija tu- brolijos suvažiavįmu< gį sam

.'Vyskupas ramiai šnekučia- ijoj ir bf|t hrohja nžs.ima knkšcmmško
vosi parapijos klebonijpje su kit„ parapijinil) draugijų ir "'oksl0 . de8t’'m‘!s daugtausm 
kunigais ir pasaulininkais, Drie,^kvip t8rP vidurinių ir aukštesnių,
kurie surengė jam iškilmingą JV P 8 .3 • mokyklų tų mokinių, kurie
pasitikimą. Tai progai visas Pasaulininkų daromos kate- neturi progos lankyti katali - 
miestelis buvo papuoštas. Vi- bizmo pamokos, sakė apašta- kiškų mokslo įstaigų, 
sur gyvavo linksmas nusitei-----------------------------------------
kimas. Staiga į miestelį atvy
ko iš Berlyno viešasis kaltin
tojas ir policijos agentai ir 
sustojo ties klebonija. Parei
kalavo matytis su vyskupu.
Kaip tik jie pristatyti vysku
pui, tuojau jam parodytas 
areštavimo “warantas. ”

Be jokių išaiškinimų agen
tai liepė vyskupui eiti į poli
cinį automobilį. Išeita užpa
kalinėmis durimis. Vyskupas 
reiškė noro važiuoti nuosavu

TIKRAI ŠIURPUS VAIZ

DAS HELENA MIESTE

KIEK MOKESČIŲ MOKA 
OKUP. LIETUVOS 

ŪKININKAS

HELENA, Mont., lapkr. 3.- 
Žeinės drebėjimas ir toliau 
purto šį miestą’,. Trijų savai- 

' čių laikotarpiu užregistruota 
apie 700 atskinj drebėjimų. 
Smarkiausi jų įvyko spalių 
mėn. 12, 18 ir 30 d. KaiKAUNAS. — Vilniaus Ry

a . m i ra*°’ k&d Papiškyje, • rios gatvės užveržti
autbfaobdm 'Berlynan. Tas I Valkinykų valse., yra 30 ūki- tų namų plytomis. Kai

ižkė
tėta

jam buvo leista.

Vyskupas nulydėtas Berly
nan ir ten uždarytas kai pa
prastas kalinys Moabito ka
lėjimam Tik ant rytojaus‘'vy
skupui išaiškinta jo areštavi
mo priežastis — už nusikalti
mą krašto valiutos įstaty
mams.

ninku. Jų dauguma yra ma
žažemiai ir todėl neįstengia

iu-

miesto dalys apjuostos su vir
vėmis ir žmonės neįleidžiami,

sumokėti valstybinių mokės- nes y ra pavojaus - gali ne- 
čių. Pav., ūkininkas, turįs 6 tikėtai sugriūti kai kurie su-
hektarus žemės, turi mokėti 
tokius mokesčius: 1) valsčiaus 
išlyginimasis mokestis — 14 
auks. 70 skatikų, 2) specia-

gadinii namai. Tūkstančiams 
žmonių parūpintos viešosios 
patalpos.

Prie šios nelaimės prisijunr

LIETUVIS APMOKO 
ABIStNIEčIUS 
ETIOPIJOJE

lūs kelių mokesčiai 3 auks. gja kjta> Į<y|a nepaprastas šal
, 98 sk., 3) draudžiamieji ke- (kurc rfrtMnoja iš Kanados 
i lių mokesčiai natūra — 11 
[auks. 25 sk. arba 5 su puse

i darbo dienos, 4) valstybinis 
žemės mokestis — 13 auks. 
24 skat., 5) valsčiaus savival 
dybės mokestis — 6 auks. 62 

KAUNAS. — “Rytų Paš- sk., 6) vadinamasis “Straka- 
tas” rašo, kad ukmergietis vas” — 19 auks. 22 sk. \ a- 
lietuvis Z. Paltarokas tarnair dinasi, ūkininkas, turįs vos 6 
ja abisinų kariuomenėje ir Į hektarus žemės, turi mokėti 
šiaurės fronte apmoko abisi-, mokesčių apie 60 auksinų, 
nų naujokus. Jis dabar yra Neįmokėjius laiku tų mokės 
seržantas ir stovi netoli So- čių, imamos dvi baudos: už 
kato8 miesto. pavėlavimą ir egzekucinė bau

pusės. Krašto vyriausybė nus
prendė duoti pagalbos nuken
tėjusioms.

Lengvas drebėjimas dar pa
sikartoja ir žiemių rytinėse 

i valstybėse.

VOKIETIJOS EKSPORTAS 
I ITALIJĄ

BERLYNAS, lapkr. 2. — 
Kaskart didėja iš Vokietijos 
anglių ir geležies eksportas 
(išvežimas) į Italiją.

Europiečių karininkų abisi
nų kariuomenėj yra gana

da. Kadangi nieks negali lai 
ku sumokėti tų mokesčių, tai DEGTINDARIO LIKIMAS 

LIETUVOJEdaug. Jų algos labai aukštos: .pridėjus baudas ir dar atoki- 
mažiausia alga 35 frankai į I r» moke8*i ai »»•
mėnesį ir visas išlaikymas. '8id»r0 viaai didel6 ’uma’ k“

Irios beveik nė vienas ūkinin- _____ _________ _ __
Abisinai pasiryžę žūtbūt at' kftg nepajėgia sumokėti ir 'kps gyventojas Lisevičius ka

remti italus ir net iš jų atim-1 ,nokesčiai išieškomi licitacijų ro iauko teismo nuteistas ka
ti Eritrea. Abisinai turį daug1 kpjįu 
talismanų ir nebiją mirti. J __ ___________

JEZES X «H.j. HHJM

veikti. Kareiviai dainuoja, o j GRIŽO Iš LIGONINĖS -
karininkai kortuoja ir geria. . 1
Tai ir visa pramoga.

Seniau minimasis Zigmas 
Paltarokas, kurio laiško iŠ-

ŠVENTEŽERIS, Alytaus 
apskr. — Šventežerio apylin-

lėti iki gyvos galvos.

Vietos policijos nuovados 
viršininkas Gritėnas buvo jį 
sugavęs dirbant degtinę. Su
rašė protokolą ir patraukė 
tieson. Lisevičius nusprendė

Sv. Mykolo parapijos (No.1 atkerSyti flritėoui. U pasalų 
Side) klebonas, gerb. kun. J. užpuolęs peršovė, nuo ko Ori 
Svirskas pereitą šeštadienį 1 tėnas mirė.traukas įdėjo “Rytų Paštas,” i grįžo iš Šv. Kryžiaus ligoni-

tarnavo prancūzų svetimša- '
, .. _ „ . .x. i Ne visai pasveikęs. Tomislių legijone, 5 matus .Mama- dipnoniia jis ‘~.ks j\aaatori. 

vęs, gavo medalį, paskum pra ję sveikumo atgauti, 
dėjo bastytis po [Afriką ir ga --------------------

ORAS
CTTTCAGO TR APYLINK-

lop įstojo į abisinų armiją. PLATINKITE “DRAUGĄ’ Numatomas lietus ir šalčiau.
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DVIVllDMKA POLITIKA

amrsttmee
Karo pavojus Europai dai- nėra praėjęs. 

Didžioji Brit/alja mobilituoja visas savo 
jėgas, Italija net moteris šaukia karo tar
nybon ir pradeda viso karo laivyno mėgini
mus. Kitos valstybės taip pat prie kažko ren
giasi. Tai yra blogi ženklai, kurie nieko ge
ro nelemia. Kažin ar Tautų Sąjungos pastan
gos yra nuoširdžios ir ar ji iš savo pusės 
jau viską yra padariusi, kad pašalinti karo 
pavojus! Mums rodos, kad ji daugiau gale- 
tų tuo atžvilgiu padalyti.

• a e
Šio mėnesio viduryje atsisveikins su Ka

talikų Universitetu Vašingtone tituliarls vys
kupas James Ryan, kuris per daug metų bu
vo universiteto rektorium. .Jisai Šventojo Tė
vo paskirtas Omahos diecezijos vyskupu. Jo 
valdžioje bus ir viena lietuvių parapija, ku-

' rios klebonu yla kun. J. Jtisevičius. J. E. vys- 
Į kupos Ryan universiteto reikalus sėkmingai 

išvedė per sunkiuosius depresijos metus ir 
šios varbios katalikų švietimo įstaigos vardą 
aukštai iškėlė. Į jo vietą netrukus bus pas
kirtas kitas rektorius.

DRAUGAS Pirmadienis, lapkr. 4 d., 1935

Ar žirniaus Siela Yra Nemirtinga? Lietuvių Brazilijoje 30,000
Praleidom Visų Šventųjų į miršta geras ir blogas žmogus, 

šventę ir Vėlines. Paprašėm j miršta teisingas ir nrteisin- 
Šventųjų užtarymo, pasimel- gas žmogus. Jei su mirtimi i gentinai, p. Aukštuolis, “Pie- 
dėm už mirusiųjų sielas, up- viskas baigtųsi, tai kuo gi ski- • tų Amerikos Žinių” korespon 
laukėm kapus, tarsi kalbėle rtųs geras nuo blogo, vagis dentui suteikė interview, ku- 
pasikalbėjohi su Šventaisiais, nuo teisingo žmogaus f Ar ge
nu mirusiųjų sielomis. Tačiau ras ir blogas žmogus po mir

ties pavirstų tik dulkių sau
jai Kur gi teisybė būtut Gal

kaip gaila, kad kai kurie blo
gos valios žmonės kurtais ty-
čiojas iš mūsų, kad, girdi, mes Į ir jos nėra? Ne. Yra teisybe 
veltui prašome Šventųjų už
tarymo, veltui medžiamės už

Neseniai grįžęs iš Brazili- plantacijos labiausiai išaugu- 
jos Lietuvos pasiuntinys Ar- sios Sao Paulo ir Rio de 2a- 

niero valstybėse. Brazilijos 
prekių eksporto pirmą ir svar 
biausią vietą užima kava, ku 

rio metu padarė šitokį pareiš- j rios pasaulio rinkai ji patie
kimą apie Braaiiijos lietuvių kia apie 70 nuoš visos toje

rinkoje suvartojamos kavos. 
Kavos auginimas Brazilijo

je sudaro svarbiausių ir pa-

koloniją:
‘‘Brazilijos plotas siekia a- 

pie 8,525,000 kv. kilom., kas 
Ji sakyte sako: “Siela, ne-1 sudaro daugiau kaip 80 nuoš. grindį šaltinį krašto egzisten-
klausyk kūno malonumų, jis visos Europos, išskyrus So- cijai.

William Randolph Hearst yra turtin
giausias laikraštininkas pasaulyje. Taip pat 
sakoma, kad šiuo tarpu jis yra ir turtingiau
sias žmogus Jungtinėse Valstybėse.

Sis vyras pretenduoja esąs geras politi
kas. Šio krašto politiką, jis tikrai norėtų kon
troliuoti. Dėl to jis dažnai dedasi esųs žmo
nių draugas ir darbininkų užtarėjas. Bet ji: 
jis nėra nei politikas nei visuomenės vadas. 
Dažniausia gina tik savo interesus ir tur
tuolių klasės žmones

mirusiųjų sielas, nes, sako, juk 
žmogaus siela miršta kartu su 
kūnu. Ką gi mes jiems į tai 
utsakotne — o neišmanėliai.
žmogaus siela yra nemirtinga!

žinome!
1. Iv. Raštas aiškiai sako, 

kad žmogaus siela yra nemir- 
i liftga. Štai ką primena žmo- 

“La Dfefensa”, Manilos laikraštis įdėjo gUl apie sielos nemirtingumų 
įdomų straipsnį apie Abisinijos karalių. Strai J Dievo įkvėptasis Senojo Tes- 
psnyje sakoma, kad karalius Selassie buvo tamento Pamokslininkas: “A- 
išauklėtas katalikų misionierių ir kad jo tė- tsindnk, žmogau, savo jaunys-

mirs, o tu gi gyvensi per am ’ vietų Rusiją, ir apie 40 nuoš.. Sao Paulo turi apie mili- 
žius, tik žiūrėk, kad gyven- [ visos Pietų Amerikos ploto, j joną gyventojų. Miestas yra 
tuin šviesybėje — danguje, o Tūkstančiai kilometrų z/ra'visai moderniškas. Tai fabri- 

dar visai nepaliesti, žmogaus kų ir pramonės centras. Ne
rangus nepajudinti. Visa Bra-, toli jo yra Santos uostas, pel

ne tamsybėje — pragare*!”
3. Visa fanonija tiki, kad

Tačiau iš kur gi mes apie tai imogaus siela yra nemirtinga.
Apie tą visuotiną žmonijos 

tikėjimą štai ką sako romėnų 
rašytojas Ciceronas: “Žila se-

Neseni tie laikai, kuomet Hearst viso- '’a»taipp8t buvęs tikintis ir pavyzdingas tės dienose apie Sutvėrėja...

mis keturiomis rėmė prez. Roosevelto poli- 
.tiką. Dabar jau ji* pasidarė aršus jo prie
šas. Savo laiku atakavęs buvusį New Yorko 
gubernatorių Al. Smithą, prieš dvi savaiti 
agitavo jį statyti demokratų kanAidatu į I 
prezidentus. Bet šiomis dienomis jau perša 
kitų žmogų, būtent, respublikoną p. Lando- 
ną, Kansas valstybės gubernatorių.

Iš to aišku, kad Hearst veda dviveidiš
ką politiką.

ksikščionis, nors nebuvęs perėjęs katalikų 
tikėjimam Dabartinį karalių abisiniečiai va
diną katalikiškuoju karalium ir mėgsta sa
kyti, kad sostą atėmę iš mahometono, kad 
pavesti sostą katalikui.

* * *

nes dulkės (tavo kūno) sugrįš 
į žemę, iš kurios yra paimtos, 
o siela eis atgal pas Dievą, 
kurs ją davė”. Šie Pamoksli
ninko žodžiai reiškia, kad mi
rus, dulkėmis pavirtus žmo-

novė, kuri, juo arčiau buvo 
pasaulio pradžios, tuo geriau 
žinojo tiesą, tikėjo, kad mi
rus žmogui, jo buvimas nesi
baigia, kad mirtis neviską 
sunaikina, ji tik perveda sie
lą į kitą gyvenimą... Taigi ti
kėkime, kaip ir senovėje tikė
jo, kad sielos nemiršta per a- 
mžius”.

Savo veikale “Žmonių liu
dijimas apie sielos nemirtin

Lietuvos spauda praneša, kad parvežtą- gaus kūnui, žmogaus siela ne- gumą” Knabenbaueris sako,

AUKLėJiMo klausimu

Tėvai turėtų žinoti, kad paklusnumas ir 
drausmė namuose yra pirmoji gero auklėjimo 
sąlyga. Tačiau nereikia užmiršti ir to fakto, 
kad ir nepriklausomybė tttm tikram laipsny 
turi būti pripažinta ir vystoma. Tai reikalin
ga auklėjimui jaunojoj gentkartėj iniciaty
vos ir drąsos. -

Šie svarbūs dalykai daugumoje lietuvių 
namų yra užmirštami. Reta kuri šeima veda 
sistematingą vaikų auklėjimą. Dėl to mes ne
daug ir turime jaunimo su iniciatyva, su 
platesniu užsimojimu Veikimui, pasiryžusio 
drąsiai ginti savo tautybę ir religiją.

Kurie vaikai negauna tinkamo auklėji
mo savo namuose, tą spragą turi užtaisyti 
mokykla. Ar mūsų, lietuvių, mokyklos tą 
svarbią pareigą atlieka visoje pilnumoje, a- 
pie tai pakalbėsime kita proga.

Šiuo kartu pasitenkinsime pažymėję, kad 
jau seniai yra pribrendęs laikas jaunimo auk
lėjimo klausimu sudaryti mokyklų vedėjų, 
mokytojų ir tėvų frontą. Jei norime savo 
jaunimą sulaikyti nuo nutautėjimo turime 
veikti bendrai ir gerai susipažinti su viso
mis gero ir doro auklėjimo dėsniais.

L. R. K. S. A. Pildomasis Komitetas 
skelbia jubiliejinį vajų. Jis prasidės sausio 
1 d. Tai gražus užsimojimas. Lietuviai kata
likai turi stengtis stiprinti savo organizacijas 
ir finansiniai ir narių skačiumi jas auginti. 
LRKBA jubiliejiniu vajumi turėtų susdomė- 
ti ne vien tos organizacijos kuopos ir aps
kričiai, bet visa Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė. Kuo stipresnės bns mūsų organi
zacijos, tuo platesniu užsimojimu galėsime 
varyti religišką ir tautišką akcijęi

« « •
Lietuviai mėgsta muziką ir dainą. Lie

tuvos jaunimas tuo pasižymi, kad jis nuolat 
dainuoja. Mėgstame ir mes, amerikiečiai, dai
nas. Deja, mūsų jaunimas į džiazą yra pa
linkęs, jo skonis gadinamas. Gal būt, kad 
jaunimą ne tiek reikia drausti nuo džiazų 
ir nepadorių dainų, kiek stengtis sudaryti 
progų pasiklausyti tikros, klasiškom muzikos 
ir dainų. Štai, šiomis dienomis Chicago City 
Opeta pradeda savo sezoną. Tai aukščiausio 
laipsnio muzikos ir dainos menas, su kuriuo 
fctettgkimės jaunimą supažindinti ir paryš, 
k it k galėdami, dažniau lankykime operą.

jį į Lietuvą dr. Al. Račkaus muziejų perims 
švietimo ministerija. Dėl to yra vedamos de
rybos. Susitarus, muziejus būtų perduotas 
Vytauto Didžiojo Muziejui. Dr. Račkus, be
rods', apsigyvens Lietuvoje.

• * ♦
Šiemet Klaipėdoj jau pradėjo veikti pe 

dagoginis institutas, kuris rengs pradžios 
mokykloms mokytojus. Kuo daugiau steig
sią grynai lietuviškų švietimo ir kitokių į- 
staigų Klaipėdoje, tuo greičiau jis sUIietuvės.

LIETUVĄ APLANKIUS
Rašo L. Šimutis - -

miršta, ji grįžta pas savo Su
tvėrėją, stoja į Dievo teismą, 
po to toliau gyvena ir veikia, 
ką jai Dievas liepia, įsako, nu
rodo.

Dar aiškiau žmogaus sielos 
nemirtingumą pabrėžia Nau
jojo Testamento Vyriausiasis 
Autorius — Kristus sakyda
mas: “Nebijokite to, kurs už
muša kūną, bet to, kurs užmu-

kad egiptiečiai, graikai, romė
nai, indai, kinai, budistai, sla
vai, germanai ir kiti, šalia mi
tų, pasakų, tįki, kad nevisas 
žmogus miršta, kad po šio gy
venimo prasideda kitas gyve
nimas, tiki, kad tas gyveni
mas nebus lygus tiems, kurie 
gerai gyveno, ir tiems, kurie 
blogai gyveno.

Pas visas tautas randame

zilijos respublika susideda iš 
20 valstybių, vadinamų esta- 
domis. Brazilijoje dabar pri- 
skaitoma apie 44 mil. gyven
tojų, o prieš 100 metų buvo 
tik 5,400,000 gyventojų.

Žinovų nuomone, Brazilijos 
derlinga žemė galėtų išmaitin
ti 2,000 milijonų žmonių. Kiek 
tankiau gyvenama Pietų Bra
zilija, kurią sudarė keturios 
estados, būtent: Rio Grande 
do Sul, Santa Catharina, Pa
rama ir SaO Paulo. Minėtos 
estados užima 850,000 kv. ki
lometrų su 12,000,000 gyven 
tojų. Tose estradose gyvena 
vietiniai braziliečiai ir atei
viai iš Europos. Klimato są
lygos ten geros, rečau būna 
sausrų ir dirva yra derlin
gesnė, tad tos estados yra ir 
tirščiau gyvenamos.

Lietuvių Brazilijoje dabar

kurį eina visas kavos, cukraus 
ir bananų eksportas.

Sao Paulo estadoje lietuviu 
priskaito ma apie 10,000. J h 
Jautriausia dirba kavos ir cu
krinių nendrių fazendose (ū- 
kiuose). Sao Paulo mieste lie
tuvių priskaitoma apie 12,000. 
Daugelis jų dirba fabrikuose. 
Lietuviai ten daugiausia gy
vena priemiesčiuose, arčiau 
prie fabrikų ir dirbtuvių. Ke
letas lietuvių yra gana smar
kiai praturtėjusių.

Itin žavingame priemiestg- 
je, Vilią Z e liną, baigiama sta
tyti didelė ir graži lietuvių 
katalikų bažnyčia. Tai pirma 
lietuvių bažnyčia Pietų Ame
rikoje. Ji bus pašventinta šių 
metų lapkričio mėn.

Visai netoli nuo bažnyčios 
yra antras gražus priemies
tis, Vilią Bella, kuriame yra

yra apie 30,000. Brazilijos lietuvių pradžios mokykla, pa 
statistikos daviniais, 1930 m. vadinta Didžiojo Idetuvos Ku

PAKELYJE Į KAURĄ

Gaila buvo apleisti gražiąją Palangą, nes 
nebuvom tikri, ar dar teks čia po kongreso 
atvykti, ar ne. Jautėmės lyg ir nepatenkinti, 
nes tik keletą valandų teturėjome laiko šiam 
istoriškam Lietuvos kampeliui aplankyti.

Tą patį vakarą it Klaipėdą apleidom. 
Čia irgi per trumpai buvome. Neapėjome ap
žiūrėti viso miesto įdomybių, uosto, gražių 
priemiesčių ir dirbtuvių, iš kurių rūko dū
mai. Mat, tuo metu Klaipėdoj darbai gerai 
ėjo. Dirbtuvių Klaipėdoj yra gana daug.

Stotyje buvo daug žmonių. Mat, lietuvių 
visuomenė jau buvo sužinojusi, kad sporti
ninkų ekskursija visą dieną viešėjo Klaipė
doj ir Palangoj ir kad šį vakarą išvyksta į 
Kauną dalyvauti sporto olimpiadoj ir pir
mame viso pasaulio lietuvių kongrese. At-

| ša kūną ir gali sielą nugramz-J mirusiųjų gerbimą. Matome 
dinti į pragarą”. Ar gi veltui ant kapų gražius paminklus, 
Kristus taip pasakė! Jei šie- maldas ir įvairius įrašus, ma
la mirtų kartu su kūnu, tai Į tome gražius, auksinius, stik- 
kuriam tikslui reikėtų negy- linius karstus, pagaliau ma- 
vą sielą kišti, nugramzdinti į tome net užbalzanmotus miru-
pragarą? Kristus sakė, kad 
“pragare bus verksmo ir da
ntų griežimo”. Tai dar aiš
kiau, kad jei jau kuri nors 
siela po kūno mirties pateks 
į pragarą, turi būti gyva, ne
mirusi, nes kaip gi ji negyva 
būdama verks, griež dantimis? 
Be to, Kristus keliose sv. Ra
što virtose giria geruosius, gi
ria tuos, kurie dėl Jo visko 
atsižadėjo ir pažada jiems am
žinąjį gyvenimą, o nedoriems, 
niekšams tik amžinąjį prakei-

siuoeius. Tad neveltui pastebi 
Šatobriandas, kad “žmonės 
viršija visus kitus tvarinius. 
Ar gi žvėrys žino, kas tai yra 
karstas, ar gi jie rūpinasi į jį 
velionies likučius sudėti! Kas 
jiems tėvas! Arba jie pažįsta 
savo tėvus! Tik žmogus laido
ja mirusius, tik jis gerbia mi
rusius. Bet ar gi dulkių sauja 
to užsitarnautų? Mes dėlto ge
rbiame mirusius, kad mums 
kažkoks tylus balsas sako, kad 
žmogus nevisai mirė. Visa žmo

kimą. Kada gi žmogus sulauks'nija tiki, kad karsto miegas 
amžinojo gyvenimo! Žinoma, 'nėra amžinas, kad nevisas žmo
kad tik po mirties. Reiškia,

vykusiųjų mus palydėti tarpe buvo valdinin-1 jei žmogus po mirties sulauks
kų, visuomenės veikėjų, karininkų ir šaulių. 
Taip pat eks-amerikiečiai kun. N. Petkus ir 
kuų. dr. V. Bartuška, kurį vizituojant, su
žinojau gana daug įdomių dalykų iš Klai
pėdos gyvenimo. Jis dabar rašo atsiminimus 
iŠ savo darbų dėl Lietuvos nepriklausomy- 

‘ bės. Kaip žinoma, kun. Bartuška aktyviai 
dalyvavo mūsų tautos siekimuose prie lais
vės. Jo veikalas, be abejonės, bus įdomus. 
Gyvendamas Klaipėdoj taip pat rankų ne
nuleidžia, bet dirba visuomenės darbą it 
griežtai kovoja su vokietininkais.
. Šia proga noriu pagirti tuos mūsų Ku
nigus, kurie, vykdami iš Amerikos apsigy
venti Lietuvoje, nuosavybes pirko ne kur ki
tur, bet Klaipėdoj. Tuo jie prisidėjo prie to 
miesto sulietuvinimo.

Kadangi iš Klaipėdos į Kauną važiavo
me naktį ir dar gi mėgamame vagone, dėl to 
tiieko pakelyje negalėjome matyti. Be to, 
taip buvome išvargę ir kupini įspūdžių, kad 
nespėjome galvų ant pagalvių padėti, kaip 
nukeliavome į sapnų pasaulį.

amžinojo gyvenimo, jo siela 
yra nemirtinga.

Jei nebūtų amžinybės, jei 
žmogaus siela mirtų kartu su 
kūnu, kada gi žmogus pasie
ktų |>astovių, amžiną laimę! 
Ar jis nebūtų apviltas! Taip, 
jis būtų skaudžiai apviltas. 
Jo visi troškimai, visa jo lai
mė užmigtų kartu su juo. Tai
gi, būtinai turi būti amžinybė, 
žmogau* stela būtinai turi bū

gus mirė, kad mirtis yra tik 
garbinga permainvtoja”.

Net žymiausieji senovės pa
ganų išminčiai mokė, kad žmo
gaus siela yra nemirtinga. Pa
minėkime jų keletu: Talės, Pi
tagoras, Sokratas, Platonas, 
Aristotelis, — pas romėnus 
Ciceronas, Kato, Seneka ir 
daugelis kitų. Platonas, gyve
nęs 400 m. prieš Kristų rašo: 

Siela po mirties žmogaus,

lietuvių ten buvo 26,470. A- 
teiviai iš Lietuvos jų statis
tikoje užima 12-tą vietą. Bra
zilijoj italai užima pirmą vie
tą. Jų priskaitoma apie pus
antro milijono.

Kiekvienos tautybės išeiviai 
leidžia po keletą laikraščių ir 
žurnalų. Visi išeiviai turi sa
vo mokyklas, klubus ir orga
nizacijų namus. Didesnė mū
sų išeivijos dalis gyvena Sao 
Paulo estadoje ir jos sosti
nėje. Sao Paulo valstybė lai
koma viena iš turtingiausių ir 
tirščiausiai gyvenamų. Žemė 
ten yra nepaprastai derlinga. 
Per vienus metus sėjami keli 
javų pasėliai. Ten puikiai au
ga kava, bananai, apelsinai, a- 
nanasai, medvilnė, kukurūzai, 
kviečiai, ryžiai, tabakas, vyn
uogės ir įvairios daržovės ir 
raišiai. Ūkininkai ištisus me-

nigaikščio Vytauto vardu. Tą 
mokyklą lanko apie .130 lie
tuvių vaikų. Mokykloje dės
toma dviem kalbomis: portu
galų ir lietuvių.

Vilią Anstacio priemiesty
je yra dr. J. Basanavičiaus 
vardo* pradžios mokykla, ku
rioje mokosi 56 vaikai. Mokos 
rajone yra dr. V. Kudirkos 
moky kla, kurią lanko 120 vai
kų. Vsos tos mokyklos buvo 
įsteigtos konsulo, p. Mačiu
lio, rūpesčiu. Visos pos turi 
gražias sales su scenomis ir 
dekoracijomis. Bom Retiro ra- 

’jone lietuvių katalikų ben
druomenė buVo įsteigusi Vysk. 
Valančiaus vardo mokyklą, 
kuri dabar perkelta į Lietu
vių Namų būstus. Ją lauk* 
55 mokiniai.

Taigi, visas mokyklas lanko 
apie 360 mokinių. Daugelis

tus turi įvairių šviežių javą Sao Paulo lietuvių nepriklau-
vaisių ir daržovių: vieni bai
giasi, kiti prasideda. Kavos

nės, aš sudrebėjau iš džiaug
smo. Bet kodėl gi tas kūnas 
iš žemės sutvertas taip ilgai 
laiko mane sukaustęs! Tegu 
jis dulkėmis pavirsta, telei
džia jis mano sielai pakilti į 
aukštybes. Akli, neišmanėliai
žmonės pavydi gamtai, kad 

kuris šventai gyveno, eina pas ji kasmet apželdina jų kapus, 
sau panašią esybę, pas nemir-1 Aš gi jaučiuos daugiau gyve- 

tt nemirtinga. Ji tik atsisky- ringą, protingą, nenuodėmingą nąs, negu visa gamta, žinau, 
esybę, siela po mirties per am- kad ateis laikas, kuomet figa 
žius bendraus su dievais”. nepražvs ir vynuogės ttefeesir- 

Taigi ne tik katalikai, bet, pins savo kekių. Ateis laikas, 
pagonys ir kiti tikriausiai ti- kuomet nebus vaisių ant nie
ki, kad žmogaus siela yra ne- džių, nei žolėR ant pievų, nei 
mirtinga. Baigdami šį klausi
mą, paklausykime ką sako 
vienas poetas: “Išgirdau toli
mus balsus, pasiekiančius ma-

rusi nuo* kūųo, galės džiaug
tis amžina laime, galės paten
kinti visus savo troškimus.

2. Teisybė reikalauja sielos 
nemirtingumo. Teisybė reika
lauja, kad už gerus darbus 
būtų koks nors užmokegtis, už 
blogus — bausmė. Kiek pa
saulyje yra blogų, nedorų, ne
teisingų žmonių. Žinome, kad ne tarsi iš ateinančios tėvy

bandos ganyklose, — o aš tuo
met pilnas gyvybės, gyvensiu 
džiaugsifiingose amžinybės er
dvėse”.

St. Paulauskas

so jokiomis organizacijoms. 
Ten yra šie didesni susibūri
mai: Brazilijos lietuvių jau
nimo sąjunga “Viltis”, kuri 
turi savo puikų chorą, lietu
vių katalikų bendruomenė, 
sporto sąjunga “Lithuania” 
lietuvių moterų draugija ir 
spaudos b-vė “Šviesa”. Į lie
tuvių sąjungą Brazilijoje įei
na visoR organizacijos, išsky
ros katalikų bendruomenę. Tą 
sąjunga turi savo namus, ku
riais naudojasi visos minėtos 
grupės.

Rio de Žaneiro yra tikrai 
gražiausias miestas visame 
pasaulyje. Jis turi 1,5 mili
jonų gyventojų. Miestas labai 
moderniškai pastatytas. Jame 
gyvena tik apie 600 lietuvių. 
Daugelis iš jų yra paprasti

(Tęsinys ant 4-to pilsi.)
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Taip Kalba Vokiečiu Vyskupai
EK

ždė* paskelbė tekstą vokiečių 
vyskupų laiško, kuris buvo už 
draustas skelbti spaudoje, ku
ri kunigai betgi paskelbė vi
sose bažnyčiose. štai iš to lai
ško ištrauka:

Nors patys atkakliausieji 
krikščionybės priešai tarp sa
vęs yra tip susiskaldę, kaip 
tos tautos prie Babelio bok- į 
što, tačiau visi jie susijungia 
i vieną frontą tam, kad iš
griautų katalikų tikybą. Prieš 
tas visas blogybes vyskupai 
ragina tikinčiuosius: 1. kuo 
ištikimiausiai laikytis Kris
taus paskelbtojo tikėjimo, 2. 
nė vieno žingsnio nesitraukti 
nuo Kristaus Bažnyčios nuro- 
jUunų. 3. neskaityti tų laikra-

i r knygų, kurios šmeižia
I^at Bažnyčią, 4. nelankyti tų 
susirinkimų, kuriuose niekina
ma visa, kas kataliko širdžiai 
yra šventa, 5. juo uoliau da
bartiniais laikais klausyti pa
mokslų, 6. namie atsidėjus 
skaityti Šv. Raštą, 7. verčiau 
save leisti plakti ir j kalėji
mus vesti, negu Dievo įstaty
mams nusikalsti, 8. su ypa
tingu atsidėjimu ginti krikšč. 
šeimos šventumą, 9. neklausy
ti tų, kurie kalba apie “poli
tikuojančią katalikybę”, norė
dami išmesti tikybą iš moky
klų ir šeimų židinio, 10. vi
suomet atsiminti, jog tikintie
ji turi pareigą ir už bažny
čios sienų visame savo vieša
jame gyvenime išpažinti Kris
taus mokslą, 11. jei kartais 
pasirodytų, jog tikėjimo mok
ymas mokyklose būtų nepa
tenkinamas, tai visiems tė
vams, o ypač visoms kat. mo
tinoms primenama jų šven
čiausia pareiga visomis išga
lėmis rųpintis religiniu savo 
vaikelių auklėjimu, 12. tėvai 
gali leisti savo vaikams įsto
ti tik į tokias draugijas, ku
riose nieku neįžeidžiami tiky
biniai vaikų įsitikinimai, kur 
jų skaistybei negresia joks 
pavojus, šventą dieną niekas 
nekliudo klausyti šv. Mišių ir 
kurios apsaugoja jų sąžinės 
laisvę, 13. vyskupai džiaugia

si, kad gausūs katalikų jauni- i 
mo būriai ir kiti kat. draugi
jų nariai, nepaisydami jokių 
persekiojimų, iki šiol yra pa
rodę tiek daug karžygiškos 
ištikimybės Kat. Bažnyčiai, 
14. katalikams, neleista susi
dėti su valdžios priešais ir 
ginklo jėga kovoti prieš da
bartinę tvarką, 15. bet kata
likų jaunuoliams, įstojusiems 
į valstybės jaunimo organiza
cijas aiškiai primena jų iškil
minga priesaika Dievui, kurių 
jie yra padarę, artindamiesi 
prie pirmos Komunijos ir 
prie Sutvirtinimo Sakramen
to, 16, katalikai, kurie didžio
jo karo metu savo kraują lie- j 
jo už tėvų žemę, turi teisę ra
miai, bet drąsiai pasiklausti 
savo persekiotojų, už ką jie 
dabar yra mušami, 17. už blo
ga turi jie atsilyginti geru, 
saugodamiesi net piktų kal
bų prieš valdžią ir kuo sąži- 
ninkiausiai atlikdami savo pa 
šaukimo pareigas, 18. bet jau 
visų labiausiai pabrėžiaipas j 
katalikų vienybės reikalas: 
vienybė turi būti išlaikoma su 
Šv. Tėvu ir savo vyskupais, 
kurie patys iškilmingiausiais 
žodžiais pabrėžtą nepalaužia
mą visų Vokietijos vyskupų 
vieningumą tarp savęs, 19. v- 
pač kunigai ir tikintieji turi 
neklausyti tų, kurie — norė
dami suskaldyti katalikus, mė 
gins taip pat kaltinti vysku
pus dėl jų nenuolaidumo, kaip 
tai buvo daroma ir Kultur-' 
kampfo laikais, atsimindami, i 
jog negali būti jokių nuolai-Į 
dų tuomet, kada reikia ginti 
švenčiausios tikėjimo teisės, 
20. galop, persekiojamieji ka
talikai raginami kuo karščiau
siai melstis už savo šalį ir jos 
vadus, kad šie neprasilenktų 
su Dievo įsakymais; ypač pa
brėžiamas pamaldumas į Jė
zaus Širdį ir rožančiaus kal
bėjimas spalių mėnesi, kar
štai meldžiantis, kad Kat. 
Bažnyčia susilauktų laisvės ir 
tikintieji daugiau ramybės, o
per kiekvienas Šv. Mišias at
siminti, jog po kančių turi a- 

I teiti ir prisikėlimas!

RETAS SVEČIAS CHICAGOJ

Japonų ambasadorius Am. J. Valstybėms Hirosi Saito, 
kurs tomis dienomis lankėsi Cbicagoj. Su juo yra jo žmo
na. (Acme photo).

KAUNE ATRASTA SENO- S?i""'!",
galėjo patekti tiktai apie 
XVII a. pirmąją pusę. Mo
netų tuo tarpu surasta tiktai 
3. Viena yra sidabrinė, sun
kiai išskaitoma vokiečių ordi-

JO MIESTO PASTATŲ 
LIEKANŲ

Kauno Metropolijos semi
narijos darže, tuojau už mies- no moneta, antras pinigas y-

LENKŲ OFICIOZAS APIE 
KLAIPĖDĄ

nija, kuri padarė nemažų nuo 
stolių: keliose vietose perkū
nas įtrenkė į namus. Klaipė
dos apskrityje ūkininko Ši
mučio kumečio trobesiai per
kūnui įtrenkus sudegė. Bei tų,

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
audra daugelyje vietų aplau- KAIP PARŠIUKAS... 
žė tvoras, medžius, mal raškė
stogllS ir Sugriovė kelis senes-Į “Buvo tok« kfldaj. Ir neturėto ape- 

• — ' tilo; nežinojau nė k:> rtftryti’.’

Motinos sako, kad Trtner's Bltter 
Vynas yra geriausias vaistas susllp- 
nėjuslems. nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
?lno apgynimui nno nevlrftkinlmo, 

j prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
‘ nemiegojimo, gasij, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sųryfty 
sn vidurių neveikimu Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

mus namus.

KUR. WIL. APIE ČIUR
LIONĮ

Šiomis dienomis danų lai
kraštyje ‘Derlinske Tidende’ 
buvo įdėtas straipsnis apie 
vokiečių agresyvinius planus 
prieš Klaipėdą, kuriuos neva 
parėmęs ir Beckas per savo 
paskutinį vizitą Berlyne.

Lenkų oficioze ‘.Gazeta l’oi- 
ska dabar įdėtas straipsnis 
“Lenkija ir Klaipėda”, kuria-

! me jis plačiai išnagrinėja Lėti1 ‘Kurjer Wilenski’ literatū- 
kįįos poziciją dėl Klaipėdos' ros puslapiu įdėjo “Žodį a- 
ankščiau ir dabar. Laikraštisipie M. K. Čiurlionį”. Ktraip- 
sako, kad savo laiku Lenkija snio autorius tarp kito ko pa- 
Kopenhagos konferencijoje' žymi, kad Čiurlionis lietuvių 
dėl Klaipėdos susiinteresavi-i dailės gyvenime buvo talentin] 
mą buvo pareiškusi dėl to, kad giausias žmogus. Straipsnyje 
Lenkija neturėjo Gdynės ir įdėta ištraukos iš M. K. Čiur-
vienintėlis uostas, per kurį lionio laiškų, kur jis pasisa- Dartmoutb 14: Vale 6.
Lenkija galėjo plukdyti savo i ko apie žmogų ir artisto pa-, 5-vfaei!R.° L’ ^Iin

. v, - L Columbia 7; Gomeli 7.
Pitt 0: Fordfam 0.

------------------ Mississippi St. 13; Armv 7.
SPORTAS • Michigan State 12; Temple 7.

______ St. Josepb 19: Delaware 13.
Boston Coli. 20: Providence 6.

medžius, buvo Klaipėda. Bet Šaukimą, 
tuomet galimumą susitarti 
šiuo klausimu išardė vokie
čiai. Jie esą išnaudoję savo Į ----------
įtakas Lietuvoje ir konferen- (Tęsinys iš žemiau 2-ros kol.)’ 
cija nedavė rezultatų. Nuo to Indiana 6; Iowa 6. 
laiko daug kas pasikeitė. Len | Michigan 16; Penn 6. 
kija pastatė Gdynę ir apie 
Klaipėdą beveik užmiršusi.

Vakaruose
Duąuesne 7; Carnegie 0. 
De Paul 9; Catliolic U. 6.

Dėl dabartinės savo pažiū iMarąuette 28; Io\va State 12. 
- į Klaipėdą laikraštis to-__  Rytuose

Joseph Triner Company, Chicago

SPORTAS
DIDIS NOTRE DAME 

LAIMĖJIMAS

’olumbus, Oliioje praeitą 
itadienį prieš 81,(XX) žmonių, 

garsiojo Notre Dame univer
siteto futbolo tymas laimėjo 
prieš garsiojo Ohio State uni
versiteto futbolo tymą, 18
prieš 13.

Šiais metais abu tymai dar 
niekeno nebuvo nugalėti. To
dėl ir iš tos priežasties šis 
žaidimas buvo šių metų di
džiausias.

Pradžioje išrodė, kad Notre 
Dame pralaimės, nes pirmoje 
žaidimo dalyje Ohio State uni
versitetas turėjo 13 prieš No
tre Dame 0. Tačiau antroje da
lyje šis visų mylimo katali
kiško universiteto, Notre Da
ine futbolo žaidėjai sugrįžo 
prie žaidimo jau su nauja e-į 
nergija, kuria ir žaidimą lai
mėjo.

Didžiausias žmonių entuzia
zmas pasireiškė prieš pat už
sibaigsiant žaidimui, kuomet j 
tebeliko tik 3 minutės žaisti, |

Ohio State universitetui tu
rint 13 prieš 6, — kaip tuo 
tarpu Notre Dame padarė 2 
“Touchdowns”, su kuriais ir 
laimėjo 18 prieš 13. Iš didelio 
džiaugsmo, sakoma, kad tas 
“grandstand”, kuriame buvo 
81,000 žmonių, kuone sugriū- 
vo.

Ir ištikrųjų, ar ne išrodo 
kaipo stebuklingas įvykis, kad 
Notre Dame šį žaidimą laimė
jo, nes, kas manytų, kad į 
tokį trumpą laiką, yra gali
mybės jį laimėti!. Tačiau yra 
vienas labai gražus dalykas, 
kurį šis universitetas vykdo, 
kad užtikrinti savo pergalę. 
Kiekvieną savo žaidimą No
tre Dame univ. pradeda su 
giesme į Švo. Pan. Mariją, 
“Notre Dame, Our Mother”, 
kuri ir beabėjo, kaip tą uni
versitetą globoja, taip ir jo 
futbolo tymui laimina su per
galėmis.
ftEfiTADIENIO ŽAIDIMŲ 

REZULTATAI:

Didieji Dešimts
Notre Dame 18; Ohio State 13 
Northwestem 10; Illinois 3. 
Minnesota 29; Purdue 7. 
(Tęsinys viršui 6-taiu kolum.)

to savivaldybės mokesčių da
lies būstinės, dedami pamatai 
Metropolijos arkivyskupo rū- 
maras. Bekasant žemes pama
tams, bent keliose vietose už
tikta mūrinių namų pamatų, 
iš plytų sustatytų skliautų ir 
šiaip sugriautos statybos lie
kanų. Dviejose vietose užtik
ta stiprių mūro sienų, kurių 
storis siekia net 1,5 mtr. Čia 
akmenys yra taip stipriai nu- 
jungti kalkėmis, kad labai net 
sunku buvo minimą sieną iš
ardyti. Sienų pamatai guli 
net dviejų metrų gilumoje. 
Dr. J. Puzino nuomone, šios 
storosios mūro sienos tektų 
priskirti XT—XVI a., nes jų 
statybos monumentalumas pri 
mena Rotušės ir kitų to lai
kotarpio Kauno pastatų sta
tybą. Be šitų storų sienų, bent 
keliose vietose susidurta su 
vėlesnio laikotarpio plonesnė- i 
mis sienomis. Penkiose vieto- : 
se surasta plytinių skliautų į 
fragmentų. Tai buvusių rusiu ! 
pėdsakai.

Šiaurinėje daržo dalyje be
kasant žemes viename griovy
je buvo užkasti bent keli žmo
nių kūnai. Visi jie gulėjo į 
vakarus. Kai kurie buvo api
pilti kalkėmis. Čia turima rei
kalo su žmonėmis, palaidotais 
maro epidemijų metu. Ku
riam laikotarpiui jie tektų 
priskirti,nieko tikro negalima 
pasakyti, nes Kaunas marų 
buvo paliestas bent kelis kar
tus, būtent, |1548 — 1588 — 
1589 m. ar vėliau. Prie griau
čių nesurasta jokių radinių.

Tarp įvairių laikotarpių 
statybos griuvėsių randama 
daugybė įvairios keramikos 
fragmentų, gražiai ornamen
tuotų koklių, stilizuotų plytų, 
senoviškų geležinių raktų, du
rų apkaustymų, įvairių moli
nių pypkių, monetų ir kitų.

Tarp kitko, tenka pažymė
ti, kad pypkės negali būti se

rą Prūsijos kunigaikščio Frie- 
drieho III 1699 m. aštuntoji 
kapos dalis ir tretysis pini
gas yra varinis Stanislovo 
Augusto 1774 m. grašis.

Daugumas radinių paimta į 
būsimą Kauno miesto muzie
jų Rotušėje.

Atkastų mūrų ir skliautų 
fragmentai, šių rūmų staty
bos inžinieriui mielai pade
dant, buvo išmatuoti, nubrai
žyti, nufotografuoti ir suda
rytas jų planelis. Vb. “L. A.'1

ros
liau rašo, kad esama nuomo
nės, jog vokiečių agresijos 
prieš Klaipėdą atveju sustip
rėtų ir vokiečių spaudimai 
prieš koridorių. Dėl to ‘Ga 
zeta Polska” pareiškia, kad i 
Lenkija, kuri neturi jokių po
litinių santykių su Lietuva ir , 
kuri nesusieta jokiais ekono
miniais ryšiais su Klaipėda,: 
negalinti rodyti jokio akty
vaus intereso Klaipėdos at
žvilgiu, o “koridoriaus burbu
le” jai nesą nieko naujo.

SMARKI AUDRA IR 
PERKŪNIJA

Šiomis dienomis per kraštą 
praėjo didelė audra ir perku-

Princeton 26; Navy 0.

Villanova 13; Detroit 7. 
Rutgers W.. C.sege
lloly Cross 34; St. Anselms 0

Pietuose
Alabama 13; Kentuckv 0. 
Georgetown 7; Richmond 0. 
Duke 19; Tennessee 6. 
Vanderbilt 14: Georgia T. 13. 
Tulane 14; Colgate 6.

VENET1ANIMIMENT CO., INC.
išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ii Grabnamių

Didžiausia paminklų 
Chicagoj

-------- rO------
Suvirš 50 metų prityrimo

--------- o---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
---------o---- -----

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

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

dirbtuvė

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

BRITTLE 
„„ STREAKED

C1MHM HAIR
VFbatever your hair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint will correct it.

This remarkable, scientific prod- 
oct has delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
hair is made soft and manageable 

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrons; streaked bair 

is smoothly blended with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

UtU tbit vi t b a tbrtr-htcb araati tį
bair aatt «r» raiti tnet it and ratara it, fattbaitt, 
vitb aarnnamnultlaia)tr CLAIROL traataaaat.

BCVBKLY KINO, Co«Mha«
HA1K BKAUTY GUILD
126-1)2 W«* 46* Scrwt. New Tori O»

A66ms. ............. ................... . ............... *•
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Clucagos. Cicero Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

• 4IO So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

»»6K VVest I8th Street 
”h...i, CANai 6174

71H VVest 18th Street 
Pbone MONroe 3377

• 646 VVest 4(!th Street 
Pbone BOUIevard 5203

1005-07 So Hermitage Avė 
Pbone YARds 1741—17^2

Lafaicz ir Sunūs
J._ _ _ _ _ _
S. P. Mažeika

2314 VVest 23rd Place 
Plmne Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Pbone l .AF'ayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742



ŽEMĖS DREBĖJIMO PASĖKOS HELENA MIESTE

Apie šį drebėjimų keletąl kartų buvo rašyta “Drauge.” Čia vaizduojama, kaip 
atrodo viena gatvė — sugriautų namų plytomis ir griuvėsiais užversta. (Ac. pli.)

Mistiškasis Kūnas
kuris didžiuojasivy^l'OMET pasaulis,Mįf pažanga, dasiekia laipsnį kad gali 

•®(ę^siųsti milijonus žmonių į karo laukų 
įflant ten upės krauju tekėtų ir laukai virs
tų Haceldainais — tuomet tikras ženklas 
kad jis užmiršo jog kiekvienas žmogus turi 
nemirtingų sielų. Kuomet kaulai 6,000,000 
vyrų vėjo švaistomi ir pūdomi po laukus, 
tuomet pasirodo kad žmogaus asmenybė 
laikoma Ik* vertės, ji nė nepripažinta. Šian
dien visur reiškiasi mobilizacijos dvasia, 
visur renkama vyrų kad didėtų kariuome
nės skaičius, o ncžiūroma į sielas. Tautai 
svarbu kūno sveikata, vikrumas, o jai ma
žai terūpi padėt piliečiui išaugint kilnių 
siela.

Tobulumas tosios mobilizacijos dvasios 
pasireiškia komunizme, dėl to, kad komuniz
mas neigia žmogaus asmenybę išjudinda
mas jojo dvasių kokiam tai kvailam visuo
tinumui, kuris turi vien tik medžiaginius 
siekius. Komunizmas tai gyvenimo filoso
fija, kuri turi ekonomines ir pasaulines 
gaires.

Dėl to kad komunizmas reikalauja pa
sišventimo, dėl to kad jis paveikia net pa
čias gelmes žmogiško veikimo ir skaitosi 
sąžinės viešpačium, dėl to kad jis mokina 
savotiškų išganymo mokslų ir duodasi iš
aiškinsiąs visas gyvenimo problemas, todėl 
jis daugiau kaip ekonominė sistema: jis 
savo rūšies tikėjimas. Bet kaipo tikėjimas 
jis nesiskaito herezija. klaidingu Krikščio
nybės mokslu, jis Krikščionybės pamėg- 
ždžiojimas, panašus išoriniai, bet dvasia 
skirtingas. Jis taipgi turi Bibliją, kun y- 
ra ‘‘Das Kapital” parašyta Kari Manc’o; 
jis turi savo pirmpradinę nuodėmę, kuri y- 
ra kapitalizmas; jis turi savo Mesianiškų 
viltį, kuri yra kokia čielybė be Dievo; jis 
turi pasišventimo įstatymų, kuri yra čiely
bės palaikymas; jis turi savo kunigiją, ku
ri yra aukštasis komisariatas. Komunizmas 
panašus visaip į KrkšeionyK; tiktai jis 
įkvėptas ne Kristaus bet žalčio. Jis yra 
naujas. Izraelis, liaujas išrinktasis. Jis yra 
Mistiškas Kūnas Anti-Kristaus.

Komunizmas aidžiai klysta tuomi kad 
pripažįsta tik vieneriopą bendrumų. Tiesa 
glūdi tame kad yra <hi bendrumui: medžia
ginis liendrumas, kaip komunizmas moko, ir 
dvasinis komunizmas kaip kad Katalikybė 
palaiko: visuonn niškas kūnas kuriam žmo
gus ‘4nužmogintas’’ dėl ekonominių geni
mų, ir visuomeniškas kūnas kuriame žmo
gaus dvasinės jėgos pašvelnintos amžinai 
laimei su Dievu.

Kadangi komunizmas yra savotiškas ti
kėjimas, jį gali panaikinti tiktai tikėjimas. 
Žodžiu, komunizmų gali patikti tiktai toksai 
istoriškas Krikščionybės sluoksnis koksai 
per 300 metų buvo išbrauktas iš vakarinės 
civilizacijos ir koksai šiandien grįžta, tai 
yra Bažnyčia. Mistiškasis Kūnas Anti-Kri
staus gali būt nugalėtas tiktai Kristaus Mis
tiškuoju Kūnu.

Kas yra Mistiškasis Kūnas Kristaus, 
per kurį civilizacija gali išsigelbėti? Kris
taus Mistiškuoju Kūnu yra Bažnyčia.

Dažnai per savo žemišką gyvenimą, ku

ris palyginant buvo neilgas, Kristus žadėjo 
prisiimt kitu kunu, kuris būtų vienas su 
Juomi, kaip kad Jo fizinis kūnas buvo vie
nas su Jo Dieviška Asmenybe. Šis naujas 
kūnas būsiantis visuomeniškas, tai yra, bus 
iš žmonių, kaip ir karalystė; bus gyvas ir 
organinis, tai yra, giminystė Jo su nauju 
Kūnu bus kaip vynmedžio su šakelėm; bus 
vienas su Juoini, tat jei kas nors įžeistų 
tų Kūnų ir Jį įžeistų; bus augantįs, tai yra, 
pradėdamas su keletą apaštalų augs kaip 
garstyčiaus grūdas kol neišauks Į medį ir 
nepripildys pasaulį; bus Dieviškas ir Žmo
giškas, kaip kad Jisai Dieviškas ir Žmogiš
kas, tai yra, žmogiškas iš to kas jį sudaro, 
Dieviškas Dvasia kuri Jį gaivina. Prisi
rengimui šiam naujam visuomeniškam bu
vimui Mūsų Viešpats Sekminių dienoje su
sišaukė keletu Apaštalų ir mokinių ir atliko 
kų buvo žadėjęs ir išsipildė kų buvo pra
našavęs. Jis siuntė Dvasių, per kurių Jis 
su Tėvu buvo vienu,, aut Savo Bažnyčios 
įdant jįi būtų viena su Juo.

Po vienijančia tog Sekminių Dienos 
liepsna Kristus pradėjo gyvent Savo Baž
nyčioje kaip kad Jis gyveno asmeniškai sa
vo Kūne. Panašiai kaip Jis ėmė žmogaus 
kūnų iš Panos Marijos įsčios Šventai Dva
siai nužengiant, taip dabar Jis ėmė Mistiš
kų Kūnų arba Bažnyčių iš žmoniškumo įs
čios tai pačiai Šventai Dvasiai matant. Per 
šį Kūnų, Kristus iš Tėvo dešinės tęsia tų 
patį darbų kurį veikė būdamas su fiziniu 
kūnu, tai yra, mokina, valdo, pašvenčia.

Bažnyčia todėliai vra Kūnas, nes susi- 
daro iš milijono žmonių. Ji vadinasi mis
tiškas kūnas, todėl kad ryšys, kuris palaiko 
narius nėra dirbtinas ‘‘mokslo šūkis” ar 
“patriotizmas” bet Meilės Dvasia, kuri y- 
ra Trečiasis Asmuo Švenčiausios Trejybės.

Lygiai panašiai kaip žmogaus kūnas su
sideda iš neapskaitomai daug celių ir orga
nizmų, kaip akis tai ne ausis, nė ranka ne 
koja, nė plaučiai tai ne širdis, bet visi yra 
nariai čielybės, dėl to kad juos valdo vie
na galva ir gaivina viena Siela, taip ir 
Mistiškame Kūne, Bažnyčioje, vienuolė ne 
motina, kunigas ne pasaulietis, misijonie- 
rius ne kardinolas, tarnautojai ne vyskupai, 
o betgi visi vienas, nes juos valdo viena 
gabu, kuri yra garbingai valdantis Kris- 

1 taus Vietininkas, Pijus XI ir visi gaivina
mi viena 1 Kasia, kuri yra Dievo Meilės 
Dvasia.

Štai vienatinis daiktas, kurs nugalės 
komunizmų. Pasaulis negal išaiškint kaip 
Bažnyčia išlaikė tikėjimo vienumų ir Sak
ramentus nuo Kristaus laikų. Kvailai jie 
aiškina, kad tai dėl jos gero organizavimo, 
jos griežtos drausmės. Bet tas ne tikras 
išaiškinimas. Mistiško Kūno vienybės šalti
nis yra ne tik šventoji Dvasia, kuri yra to 
Kūno Siela padarinti visus narius vienu 
kaip kūno sanariai sudaro vienų žmogų; — 
ne tik Kristaus Vietininkas, kurs yra to 
Kūno galva; bet paslaptis to vieningumo 
taipgi randasi tame, kad tas Kūnas minta 
Kristaus Dieviškuoju Gyvenimu, tai yra 
Eucharistija.

V. J. Sabas

n R A tr G A R
LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 

30,000

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
darbininkai, tačiau keletas Iii 
tuvių turi nedideles įmones

Šiomis dienomis Vilniaus
’! miesto valdybų dėl nesumo- 

kuriose taip pat duba hetu-^ Jnokti8Čių už vanilenį k
viaL | elektros šviesos, nutraukė vau

1H34 metais įsisteigė Brazi-tiekiniy apį(, -(M) luuull i
Ii joje gyvenančių lietuvių sų- Jr žyi^os tiekiniQ apįe 
junga \ ilnis , kut ins busti- j)Uty Bendra toji skolininkų 
nė yra Kio de Žaneiro. \ ii- KUIIIH sįt.ku apie 2,350,000 auk- 
nis yra apolinė sąjunga. Jos Toks didelis ypač elek-
tikslas yra rūpintis kultūros įrotJ j^g,,^ nutraukimas mies- 
ir švietimo reikalais. Minėto- le buv0 labai jymUB> 
je sąjungoje narių yra apie Miesto valdyboje dabar sto
jo. Kiek man teko patirti, vį didžiausios eilės žmonių su 
Kio de Žaneiro ir Sao Paulo prašymais, norėdami, kad už- 
lietuviai yra žinomi kaip ge- gUikę mokesčiai už vandenį 
ri, teisingi ir sąžiningi dar- jr gviesą būtų atidedami to- 
bininkai. Ūmesniam laikui arba išdės-

Prekybos santykiams tarpimui mažesnėmis sumomis.
Lietuvos ir Brazilijos pagy- į ........................................... .
vinti ir išplėsti, Brazilijos vy- laikyti ai este be sąlygų, 
riausybė pasiketino netrukus Kokiam turtui uždėtas
Kaune įsteigti savo konsulą-1 draudimas

Kaip teko sužinoti, J. La- 
Ihauyinyu santykių išpilti- P^nt> “ <1° giminių nekiln. tu-

ntui renyiamasi Kaune įsJteiy-,uždedami di audimai. Jų 
ti Ifrazilijos pasiuntinybę Lie- ^U1^a^ laikomi kontiskuotini, 

kol bus išspręsta byla.
Draudimas uždėtas Jono La 

peno 5 aukštų namams, esan
tiems Kaune, Kęstučio g. 24 
nr., jo brolio Petro Lapėno

r

Ovveoę

tuvai.
Sao Paule aplankiau ne tik J 

lietuvių koloniją, jos moky
klas ir statomą bažnyčią, bet 
taip pat padariau vizitus gu
bernatoriui, prefektui ir arki-
vyskupui, kurie name priėmė naman,s> esantiems Ukmergės
laimi nuožirdžiai.” E.! PL 34 nr - tMro LaP™° Ro‘

! želių dvarui Pakuonio vals
čiuj ir Emil. Lapinaitės Žiug- 
ždrių dvarui, esančiam A. Pa
nemunės valsčiuje. Šių turtų, 
kol bus išspręsta byla, jų sa
vininkai negali parduoti, nei 
kitiems perleisti. .

Pats Lapenas ir jo sūnus

SUIMTAS LAPĖNO BRO
LIS IR BUY. DIREKTORIUS

‘ PreussiseJie Zeitung’ iškėlė 
mintį lietuviškų Karaliaučiaus
gatvės vardų — Litaur WaJl į aplankė 12,1422 amens ir 93 

ira- Gediminas padavė prašymus, i liakeisti į Memeler Wall Gir-! ekskursijos, kurių tarpe bųta 
, A- pirmasis Šiaulių Apyg. Teis-, (lj tasftį var<las tur:s vokie. iš įvairių Lietuvos vietų, kaip,

-v.,,: Ar,nl D.nnn —___ Al..

Šiaulių apygardos tardyto
jo nutarimu, suimti buv. akc. 
bendrovės “Maisto” Taur 
gės skerdyklos direktorius 
ntanas Pranculis, buv. Pane- mui, antrasis A pel. Kūmų Pro 
vėžio skerdyklos direktorius.1 kurorui, kad pakeistų J. La- 
Antanas Kubilius, ir Aukšt. penui tardomąją priemonę 
Panemunės valsčiaus Roželių besąlyginį areštą — kitu. La- 
dvaro gyventojai Petras La- peno sūnus prašo prokurorų 
penas ir jo žmona Konstan-Į patikrinti, ar teisėtai jo tėvus

LIETUVIAI DAKTARAI:

cija Valentinavičienė - Lapi
nienė.

Kubiliui tardomoji priemo
nė paskirta 25,000 litų sumai 
turto laidas, o kitiems trims

AKIŲ~ GYDYTOJAI:
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BE VANDENS IR BE 
ŠVIESOS

ir Konst. Valentinavičienės

"CALL FOR MR. BINGO*
jk eovs-ootfr FocaaeY cvt tapote snnxac*j<!
coff mušt ee twus lattlc <jchs 1
eieict toc-som « c*W pmlyv - ue mušt au.
U6AC2. UtfOOtfOS’. FbUuOcMK& PKiDAV
I CO A OlfcOUS A*X> OOFHM5S

- s<0O tOUCT AU cocoe
IAKJE AMO

oortAAtts*

KARALIAUČIUS NEBEPA
KENČIA NĖ LIETUVIŠ

KO GATVĖS VARDO

DR. RA6KAUS PARODA 
UŽDARYTA

Dr. A. M. Kačkaus muzie
jaus ir užsienio lietuvių spau 
dos ir kultūros parodos spa
lių 20 d. galutinai uždarytos. 
Parodas iki šios dienos By
tauto D. muziejaus patalpose

čių nepailstamų kovų už vo- 
kietvbę. Pakeitus Litauer 
Wall į Memeler \Yall tuo bū
du būtų pagerbti Klaipėdos 
krašto vokiečiai už savo pri
sirišimų prie vokietybės.

pav., iš Zarasų, Papilės, įAly- 
taus, Šakių, Kėdainių ir ki
tur.

laikomas suimtas.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Fnone Res. and Office
PROspect 1928 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS

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

Tol. CANal *267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
RealdencIJa <<•• So. Arteelan Ava

Valandos: 11 ryto Utį 2 popiet 
• Iki t v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAB ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 1 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartj

Oftso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel PROspect 1910

Tel. CANąl 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS ,
2201 VV. Cermak Road 
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomls ir Nedėliomla pagal autart) 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telafonaa REPublic 7868Ofiso Tel.: PROspect 8178

Rez Tel.: HEMIock <141
Rezld.: 2616 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 lr 6:30 iki 8:30

* * . Į

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

lel. BOUIevard 7042

OR. G, Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutari*

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0616

Oftso vai.: t—4 lr •—S p m. 
Nedėliomis pagal sutart)

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHinUROAS

PerkWS savo ofisą
1729 WEST 47th STREET 

CHICAOO
Valandos: 2 to 6 ir 7 to 3 p. m. 

Telephonas YARda 2122

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14
Rea. VICtdry 2848

DR, A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:10-8:30
756 WEST 35th STRhlET

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAOO. ILL
Telefonas MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 1:20 vai. 
vakaro. Nedėliomla nuo 10 iki ll 

valandai dlaoa

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS le CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tat. YARda 9994

IUa: Tai. PLAaa 8499

Valandom
Nuo 1-0-12 v. ryto; >-< lr T-l v. v.

ModMlomią auo 19 UI 11 diena

Tel. LAFayette 7454

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0401

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prlren- Ofiso Tei.: 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
Nedy/ioJ nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimą akys atitaisomos Imi akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
<712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

Ofiso; Tei. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMIock 8286

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisai: 1638 W. «9th St 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliotais pagal bu tarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 4(tb CT., CICERO.
Utar-, Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai

8147 80. HALSTED ST., CHICACfrO 
Paned., Sered. lr Subat. 1—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. OROvebill 0417

<924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

25 MĖTĮ) PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių(SycL

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Ph/ma q\Wal OMfl

Dienomis Tei. LAFayette 67(1 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai-: 2 iki 6 popiet, 7 Iki ( vak.
Nedėlioję pagal sutari)

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 Chirurgas 

OFISAI IR RKB.
2519 West 43rd Street

▼alandoa: Nuo ( tkl 10 rytais __1 *1 > PODlet — < Iki »;M vak. fradėllomu ano II ryto kl 1 it,
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Rytinių Valstybių Kolegijos Rėmėjų Ketvirtojo 
Seimo Protokolas

K
OLEGIJOS Rėmėjų ketvirtasis sei
mas įvyko spalių m. 24 d. 1935 iii. 
Marianapoliu Kolegijom rūmuose. Sei 
mas pradėtas iškilining,'ui.3 Šv. Mišiolais, 
kurias atlaikė kun. dr. •’ Navickas, asistuo
jant kun. P. Skrodeniu, d* jakuliui ir kun. 
A. Švedui subdijakonu. Iškilmėms pritai
kintų pamokslų pasakė kun. J. Vaškevičius. 
Mišių metu giedoj kolegijos choras.

Po pamaldų į’ y*r» bendri pietūs. Sei
mo posėdis prasidėjo antrų valandų po pie
tų. Kun. J. Navickas, atidarydamas seimų, 
sukalbėjo maldų ir pasveikino susirinku
sius.

Toliau buvo atstovų registracija. Stud. 
P. Balčiūnas pranešė, kad yra susirinkę 57 
atstovai iš įvairių skyrių: AVorcester 16, 
Boston 4, AVaterbury 5, Providence 7, Br- 
ockton 12, Marianapolis 13.

Į seimo valdybų įėjo sekantieji asme
nys: p. Juozas Svirskas, pirm., p. Saurienė 
pavaduotoja; sekretoriais p, Elena Vosyliū
tė ir stud. J. Šakočius. Rezoliucijų komisi- 
jon įėjo: kun. J. Ve ikevičius, p. J. Pilipau- 
skas ir p. Dilionienė; sveikinimo komisija 
— kun. A. Švedas, p. V. Rimša ir stud. P. 
Balčiūnas.

Perskaityti pasveikinimai laiškais. Jo 
Prakilnybė kun. J.. Jakaitis, Tėvų Marijo
nų provincijolas, prisiuntė sekantį pasveiki
nimų :

“Brangieji Dvasiškieji Tėveliai ir Pa
sauliečiai:— Kaip man gaila, kad šiandien 
negaliu sykiu būti su Jumis, tame metinia
me Marijonų Rėmėjų Suvažiavime!... Bent 
raštu nuoširdžiausiai sveikinu Jus, mūsų 
kilnadvasiai Geradariai! Reiškiu Jums ma
no nuoširdžiausių dėkingumų už šelpimų 
mūsų vedamosios Kolegijos ir šviežiai įs
teigtosios Seminarijos. Per gerosios mūsų 
Dangiškosios Motinėlės užtarymų melsiu 
Viešpaties Dievo laiminti Jus visus ilgu 
amželiu, ir teikti Jums galimybės ir toliau 
gerais darbais pasižymėti. Malonėkite pri
imti mano nuoširdžiausius Jums linkėjimus. 
— Kini. Jonas J. Jakaitis, M.I.C., Marijo
nų Provincijolas Amerikoj.”

Laiškais, su aukomis, gauta nemaža 
pasveikinimų. Juos prisiuntė šie kolegijos 
prieteliai: AVorcester Rėmėjų 12 skyrius
($15), kun. P. iVirmauskas ($10), Boston 
Rėmėjų skyrius ($5), Boston Tretininkai 
($5), Brockton Altoriaus Pagražinimo Dr
augija ($5), Brockton Tretininkai ($5), pp. 
Markevičiai ($5), pp. Vyčai ($5), pp. Rin- 
gailai ($3), Antanina Tamoševičienė ($5), 
Antanina Majauskaitė ($5), pp. Mažuknai 
($5), pp. Skarupskai ,($1) ir Rugštelienė 
($1), p. Labutienė ($1), Anastazija Tamo- 
šunienė ($2) ir Marijonų Seminarijos klie
rikai, Hinsdale, 111.

Žodžiu sveikino daugelis delegatų, pri
dėdami kaikurie ir savo aukas: kun. A. Pe
traitis ($25), p. V. Rimša ($5), kun. A. Bu- 
hlys sveikino Marijonų Vienuolijos vardu, 
dr. J. Rimavičius — kolegijos mokytojų var 
du, stud. J. Šakočius studentų vardu, kun. 
J. (Vaškevičius Lietuvos Vyčių vardu, stud. 
J. Stankus Marianapolio High School var
du, stud. A. Bambalas Kolegijos Meno Sek
cijos vardu, kun. A. Švedas Blaivininkų 
vardu, p. J. I’ilipauskas “Studentų Žo
džio” vardu, kun. J. Vaitekūnas, kun. J. 
Švagždys, p. Jakavonytė ir kiti.

Išklausius pasveikinimų, sekretorė 
p. Dilionienė perskaitė pereitų metų proto
kolų, kuris su pagyrimu buvo priimtas. At
stovai svarstė kai kurias vietas iš proto
kolo. Pasireiškė bendra mintis, kad skyriai 
tęstų toliau savo darbų, sukeldami numaty
tų $300 kvotų, kad įsteigus neturtingam 
studentui stipendijų. Kiti svarstymai įteik
ti rezoliucijų komisijai. Toliau sekė prane
šimai iš kuopų. Nuo AVorcester kuopos kal
bėjo p. V. Rimša, Providence — kun. J. 
Vaitekūnas, Boston — p. Nanartavičienė,

Brockton — Akstinas. Visur dirbta, ar tai 
jMiruošiant nuosavų pramogų, ar tai pa- 
gelbstint studentams pastatyti veikalų jų 
kolonijoj ar tai prisidėta prie bendro Lie
tuvių Dienos paruošimo Marianapolyj. Ade
nas atsilankiusių svečių p. Ramanauskas, 
Brockton, Mass., paaukojo kolegijai tris lo
tus žemės Bostono apylinkėj ant jūrų kran
to. Seimas reikšdamas gerb. l’rieteliui dė
kingumo, išnešė sekančių rezoliucijų: Ka
dangi l>et kokia moralinė ar materialinė pa
galba Kolegijai yra labai brangi, ir

Kadangi p. Ramanauskas, nežiūrint šių 
laikų sunkių gyveninio sųlygų, paaukojo Ko 
legijai tris žemės sklypus,

Todėl, Ketvirtasis Kolegijos Rėmėjų 
Seimas reiškia jam nuoširdžiausių padėkų.

Vienbalsiai užgirti sekantieji sumany
mai:

1. Kadangi kai kurie skyriai ruošiasi 
savose kolonijose padaryti lioterijų, išreik
štas pageidavimas, kad š.ais metais būtų 
suruošta bendra visuose miestuose, su vi
sų skyrių pagalba, lioterija.

2. Šiais metais ruošti vajų: A. prašy
ti Tėvų Marijonų ltul duotų šiam darbui 
kunigų; B. prašyti gerb. Kunigų Klebonų, 
kad leistų savo parapijose atgaivinti sky
rius. Kai kurie gerb. Klebonų gal leistų ir 
aukų parinkti.

3. Ruošti KOLEGIJOS DIENĄ Ma
rianapolio parke atskirai nuo kitų piknikų 
ir pelno’ su kitomis organizacijomis nesida- 
linti.

4. Per spaudų raginti, kad tėvai savo 
sūnus leistų į lietuviškų kolegijų, tokiu bū
du išauklėdami juos lietuviais, kurie būtų 
saviems žmonėms naudingi.

5. Jau du metai kaip vietiniai Rėmėjų 
skyriai ruošia įvairias pramogas, kurių pel
nų skiria sudarymui vienos STIPENDIJOS. 
Būtų gera, kad skyriai šio daria) neužmes
tų ir jį tęstų toliau. Po metų, kitų, turė
sime vienų stipendijų kolegijoj daugiau.

6. Raginti lietuvius žmones, kad užsira- 
šydintų “Studentų Žodį’’ ir tokiu būdu 
remtų tų svarbų visuomenės vadų auklėji
mo darbų.

Iš skaitytojo protokolo pastabų, daly
vių d-akusijų ir naujų sumanymų reooliu- 
cijų k' misija pagamino ir seimas užgyrė 
sekančias rezoliucijas:

Dėk ingu mo Pa re išk i m as
Kadangi Kolegijos įkūrimui ir jos pa

laikymui per dešimtį metų prisidėjo dau
gelis Gerb. Dvasios (Vadų kaip savo gausio
mis aukomis, taip ir nuoširdžiu palankumu, 
leisdami savo valdomose parapijose rinkti 
aukas;

Kadangi mūsų visi lietuviški laikraš
čiai visuomet užleisdavo vietos savo skilty
se kiekvienam Kolegijos reikalui ir patys 
nuolatos ragino visuomenę šį darbų remti; 
ir

Kadangi šimtai mūsų Amerikos lietu
vių katalikų metai iš metų savo aukomis’ ir 
savo nenuilstančiu darbu, sukeldami dide
les sumas, rėmė šį mūsų išeivijos darbų —

— Todėl Kolegijos Rėmėjų Seimas 
reiškia gilaus dėkingumo visiems savo ge
riems Prieteliams — Dvasios ATadarns, Laik 
raščių Redaktoriams, ir visai miniai nuo
širdžių Rėmėjų — kartu jų prašydamas ir 
toliau nepamiršti šio svarbaus reikalo, ypa
tingai šio vajaus metu.

Statybos Reikalas
Kadangi Marianapolio Kolegijos patal

pos yra per mažos, kad sutalpintų studen
tų skaičių:

Kadangi valstybės švietimo departamen 
tas reikalauja šių naujų patalpų; ir

Kadangi šiai naujai statybai Mariana
polis neturi jokių lėšų—

— Todėl Rėmėjų Seimas nutaria eiti 
pri<‘ naujos statybos ir sukėlimui reikalin

THEv GOOFUST FAMILY
fSNTT rr«WFUL. HOaZ A9oot <3Wn

gų lėšų užgiria sekančius būdus:
’irma, prašyti Tėvų Marijonų vadovy-p:,

bės, kad nuskirtų vienų savo kunigų vajų 
vesti;

Antra, kre’ itis į pala* kius Gerb. Kle
bonus, kad jie leistų sav~ vedamose para
pijose rinkli Kolegijai aukas;

Trečia, suruošti šiais metais lioterijų, 
kuri galėtų duoti pelno bent keletu tūkstan
čių dolerių; ir

Ketvirta, Marinnapoly ruošti tik vienų 
vasaros piknikų — Kolegijos D’enų — ir jo 
pelnų skirti naujai statybai.

KOLEGIJOS DIENOS ĮKŪRIMAS
Kadangi beveik visa lietuviškoji kata-

Seimo prezidijumaa:
Juozas Svirskas 
Ona Siaurienė.

Sekretorijatas:
Elena Vosyliūtė 
Jonas Šakočius

MARIJOS GARBEI
RALOTĮAS Lavelle, Nevv York’o ar- 
kidiocezijos Vicar Generalis, neseniai 
pareiškė viešų prašymų, kad katali

kai daugiau būtų dievotesni į Panelę Šven
čiausių. Visame Katalikų moksle nėra nie
ko taip žavinančio kaip Marijos gyvenimo 
ir dorybės pamokinimas. Ji Dievo Motina 
l>et koksai glaudus ryšys jų riša su žmo-

P;

PAŽYMĖTINA IŠTIKIMY
BĖ TIKĖJIMUI

Ūkiškoji visuomenė prisidėjo prie Lietuvių I nijaI Tai yra ne tiktai tiesa, kurių protas
Kolegijos įkūrimo, todėl norinti savomis 
akimis šių įstaigą pamatyti ir joje pavie
šėti; .

Kadangi pas mus vit paprotys bent 
karta j metus sutraukti visų bendruomenę

į

priima instinktyviai kad padėtų suprasti ki
tas tiesas, bet tai tiesa kurios grožis vei
kiai pastebiamas — viena iš tų tiesų, ku
rias pašalietis paneigia sakydamas, kad tai 
vien poetiškos tobulybės paveikslas. Ji ne 
kaip kitos painesnės padavimo tiesos, ku
rios per didelės kaxl' būt galima susyk pa
matyt, nes tai tiesa apie vienų Dievo kūrinį 
— sutvėrimų. Mastymas negal tų tiesų iš- 

dau-1 semt, nes ji nesudėtinė, kupina švelnaus ar 
Ket-
nu-

— organizacijas, parapijas, apylinkes 
bendrų pasilinksminimų, kurio pelnas 
riamas savojo centro išlaikymui; ir 

Kadangi iki šiol ruošiamas Labo r 
Kolegijos naudai išvažiavimas du<xla 
giau nuostolių negu pelno; Liepos gi Ket- tiniumo širdžiai ir didi malonė, kuri paso- 
virtų dienų Kolegijos reikalų visiškai nu- tina žmogaus troškimų pamatyt tobulų skai- 
stumiu Salin, mažai teatlvgindama Kolegi-1stybės paveikslų. Ji vienija visus Katali-. 
jai padaramus nuostolius’ ir išlaidas:— 'kus užtikrinimu, kad nepaisant kokius take- 

— Todėl Rėmėjų Seimas pataria Kole-Jius jie seka, jie gali grįžti prie Marijos, į 
gijos Vadovybei susirūpinti savais reikalais ' j°8 namelius. Šventi jų pažįsta kaipo laitai 
ir nutaria, kviesdamas į talkų visus Naujo- šventų; nusidėjėliai puola į jos kojas ži- 
sios Anglijos Kolegijos lėmėjus, įkurti Ko- . imdami, kad ji pasirengus atvert savo nio- 
legijos Dienų ir kiekvienų vakarų jų ruoš
ti, kaip jau į paprotį įėjo, Ketvirtųjų Die
nų Liepos.

ski-

Dav

Spaudoje Propagandos Klausimu
Kadangi pastebima jjog Kolegijos Rė

mėjų organizacijos veikimas nesivysto dera
mu sklandumu dėl to kad organizacijos 
nariai ir visuomenė bendrai mažai' težino 
apie Marijonų Kongregacijų, josios istorijų 
ir dabartinę veiklų Amerikos lietuvių reli
giniame, kultūriniame ir tautiniame gyve
nime;

— Todėl Seimas pageidauja, kad Ma
rijonų Kongregacija išleistų informacinio 
pobūdžio brošurėlių išplatinimui visuomenės 
tarpe ir šiam propagandos darbui skirtų 
vienų nuolatinį žmogų.

Renkant kitiems metams valdybų, Sei
mas vicnltalsiai nutarė palikti tų pačių, į 
kurių įeina: pirmininku kun.. J. Vaitekū
nas, pavaduotojais kun. P. Puidokas bei p. 
V. Parulis, iždininku kun. J. Navickas, ra
štininke ponia Delionienė, ir iždo globėjos: 
p. Vosvlienė ir p. Urmonienė.

Nutarta padaryti rinkliava. Aukojo 
sekanti asmenys:

$5. — Kun. J. Vaitekūnas, Juozas Svir 
skas, Anastazija Piliponiūtė.

$2. — A’. Andriuškienė, O. Siaurienė, 
O. Landžiuvienė, J. Statkaitė, M- Bartkevi
čiūtė, kun. J. Švagždys, K. Gudanavičienė, 
S. Savickienė, p. Paruliai, E. Ciočys, P. 
Liolia.

$1. — J. Dzekevičius, F. Kundrotienė, 
S. Šeputienp, (A. Morkūnienė, K. Vosvlienė, 
E. Nanartavičienė, E. Savickas, V. Baliu- 
konis, J. Štreimikis, J. Ramanauskas, J. 
Jakavonytė, P. Liola, M. Delionienė.

Baigiantis Seimui, kun. J. Navickas sa
vo nuoširdžioje kalboje pareiškė gilaus dė
kingumo visiems Seimo dalyviams ir ypa» 
tingai Seimo valdybai. Padėkos žodį tarė 
ir kun. J. Vaškevičius. Pirmininko pakvie
stas kun. J. Švagždys sukalbėjo maldą.

Pasibaigus posėdžiams, Seimo dalyviai, 
kolegijos studentai ir viri namiškiai suėjo 
į koplyčių, kur kun. J. Švagždys, asistuo
jant kun. A. Švedui ir kun. P. Skrodeniui, 
suteikė iškilmingų Švenčiausiu palaimini
mų. Iškilmėms pasibaigus, buvo patiekta 
1x>ndra vakarienė. Svečiai gražiausioje nuo 
taikoje išsiskirstė namo.

Tūlas katalikų kunigas sa
vo misijų kelionėje Ameriko
je padarė retų atradimų. Vi
sai nuošalioje ir sunkiai pri- 
einainoj vietoj jis rado neg
rų katalikų nedidelę bendruo
menę, kuri per ištisų 39 metų 
išbuvo be kunigų, liet tačiau 
savo tikėjimų išlaikė. Jie li
kimo atskirti nuo krikščioniš
ko pasaulio patys krikštydavo 
savo vaikus ir mokydavo juos 
tikėjimo tiesų, ruošdavo ben
dras pamaldas, kur kalbėda
vo rožančių ir giedodavo drau 
ge himnus, kurių juos buvo 
išmokę. Artimosios diecezijos 
vyskupas davė dabar tai iš- 
tikimajai bendruomenei nuo
latini dvasios nukalu aptar
navimų. Ruošiamasi taip pat 
statyti ten bažnyčių.

tiniškų širdį ir suraminti bei priduoti pasi
taisymo vilties. Keista, kad šitų mūsų Ti
kėjimo tiesų beveik visi Protestantų refor
matoriai atmetė; kų jie palaikys, bet Ma
rijų prašalins. Bet tai sena liūdna istori
ja, šita geresnė diena. Mes platinkime Ma
rijos garbę ir naudokimės jos dangiška ga- 

Lavelle prašymas;
i
1 lia. Lai šitas Praloto 
būva plačiai išgirstas!

V. J. S.

Kas Girdėt Marianapoly?
DIENYNAS:

Spalių 17 d. atvyko kelioms dienoms 
pas rius pasiviešėtų iš Lietuvos grįžęs New! 
Yor ko klebonas, kun. J. šeštekas.

Spalių 18 d. Providence, R. 1. naujoje 
sv. Kazimiero bažnyčioje buvo šventinami 
kryžiaus keliai. Iškilmėse dalyvavo kun. J. 
Vaškevičius ir kun. V. Č’ižauskas.

LAIDO TUVIŲ 
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.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
, . . v Nuodai, kurie susikaupia Jūsų orSpalių 19 d. mūsų kolegistai lošė l'utbo- taniame paeinu nuo to. kad jisai ga . ... , . .T- , •• t. ii '■»» • nėtlnal neišsivalo lr todėl pj-apiatine

lų SU N ichols Kolegiją, Dudley, Mass. ir bakterijas kurios užkrečia Jus Ilgo
. mis, susilpnina jūsų organizmu u 
jūs kenčiate nuo svaigulio, gaivos 
skaudėjimo Ir t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
Iš Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtina vaistu. Jeigu jūs jaučiatta 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingoee 
valstinyčlose.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 26c lr 
60c.

pralošė sumetimais 6-0.
Spalių 20 d. kun. J. Vosylius buvo iš

vykęs į Lowell, Mass. su dvasine pagelba 
pas kun. P. Strakauską.

Spalių 22 d. su Marianapoliu atsisvei
kino kun. dr. Juozas Pauliukonis, M.I.C. 
Jis išvyko į Romą. Tenai lankys Biblišką 
Institutą ir specializuosis Šv. Rašto mok
sluose.

Spalių 23 d. kun. P. Strakauskas, Lov
eli, Mass., laikė pirmutinę šių metų mūsų 
studentams paskaitą. Kun. P. Strakauskas 
šiais metais kolegijoj duos visą eilę paskai
tų visuomeniniais klausimais.

Spalių m. 24 d. grįžo iš Kingston, Pa. 
kun. A. Bublys, kur vasarą buvo pavadavęs 
vietinį kleboną kun. A. Ineiurą.

Pereitą savaitę kolegijoje lankėsi šie 
gerb. svečiai:— kun. P. Virmauskas, Bos
ton, Mass.; kun. J. šeštokas, New York,; 
kun. P. Jurai tis, Athol, Mass.; kun. Ą. Pet
raitis ir kun. S. Vembrė, AVorcester, Mass.; 
kun. P. Juras, Laurence, Mass.; kun. K. 
Jankus ir kun. J. Plevokas, Boston, Mass. 
ir kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.
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PAIN F X PE LLER

«• V,fc FM. OX
’Sltuimų Pačiuose ar Sustirusių1 

Muskulų Prasalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitų ir tikrų 

palengvinimų

T. Elmo

xn So
UP SOMFYtoMG

REMONTAS GEDIMINO 
PILYJE

Vilniaus spauda rašo, kad 
šiomis dienomis buvo įmigti 
konservavimo darbai šiauri
nės Gedimino pilies pusės. 
Tie darbai šiemet baigti ir 
bus tęsiami tik kitų metų va
sarą. Kitais metais bus stip
rinama pilies rytinė dalis.

Kidneys Mušt 
Giean Out Acids

The only wny your body can clean ont 
Aclde and polaonoua wnetes frnm your 
blood Is thru 9 mllllon tlny. dellcat© Kld
ney tubes or flltera, būt beware of che*p. 
drautlc. Irrttatlng druga. If functlonal 
Kldney or Bladder dlaordara make you 
auffer frnm Oettlng Up Nlfbta, Nervoua- 
ness. Leg Pelną. BacMacha, Clrclna Under 
Eyca. Dlzztnenfc Rheutnatlc Paine, Acld- 
Ity. Rurnlng. Fmartlng or Itching. don t 
take chancer Oet the Doctor’a guaran
teed preacrtptlon called Cyatax (Slaa- 
Tex). Worka faat, aafe and aura. In 44 
houra lt muat brlng ncw vltallty, and la 
gusranteed to flx you up ln one weak or 
money bark on return of empty pgckaga. 
Cyatex coata only 9c a day at drugglata 
and the guarantea proteeta you.

RHEUMATISM
Ptin—Agony Starta To 

24 Houra
Happy Daya Ahead for

Leasr* I 

Voa

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARBENUS

Thlnlc of lt—how thln old 
dore make progresą- rnnrui *
prrerrlption whlrh Is knosrn to phar- 
merlate na AUenru and wtthln 41 
boure aftor you etart to take thte 
fcnlft krttng formule paln, agony and 
Inflammatlon rau-od by mccoea urto 
ncid haa started to depart.

AUenru dore Jtiat wbat thie motioe 
nava it w11l do—lt la gunrnflteed. You 
can get one generona buitie nt lead- 
Ing drugatoree every"hr.rn for M 
renta end If lt doean't brlng the Joy- 
oue results ynu expert—your taOMV 
arhole heartedly returned.

M
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VIETINES ŽINIOS

NELAIMĖS lė, kada nelaimė jvyko. Kiek
vienoj tokioj nelaimėje reikia

---------- 1 paduoti savo vanlų, pavardę
Žinodami padėtį bėgančio į jr adresų sužeistam žmogui, 

žmonių gyvenimo, susitinku- į Kiekvienas laikraščio skaity
me su vienu skaudžiu šių die- tojus turėtu įsidėmėti šiuos 
nų klausimu. Žmonija šiandie principus:
didžiuojasi dideliu progresu 1. Nelaimėj reikalauti kad
teknikoje, literatūroje, medi- asmuo būtų areštuojamas, ka 
cinoje, inžinerijoje ir bendrai (]angį jfls turite teisės areš- 
visarn moksle. Mes didžiuoju-1 |U0|į kuris kitų sužeidė.
mės, kad visose .J. A. V. tu
rime netoli 20,000,000 automo
bilių. Žinoma, jie yra, neju
dinamasis tautos turtus. Kus 
galėtų sakyt, kad automobi
lius nėra naudingas? Be auto
mobilių, rodos, visas judėji-

2. Paimt, jo ‘‘license” nu
merį ir kuonodaugiausiai liu
dininkų.

3. Jeigu žmogus yra girtas 
ir sužeidžia, reikalaukit, kati 
jis būtų areštuotas ir egza
minuojamas gydytojo, kadan-

AUKSAŽIEDŽIŲ PARODA CHICAGOJ Yra įdėta 8 būdingi Klai
pėdos krašto* ir Lietuvos vaiz
dai. Žvejų laiveliai. Lietuvos 
kariuomenės parado maršas,

mė tiesiog reikalauti kaliniams. sugebėjimui paruošti 
amnestijos. Kaip rimčiausias gaminius aukštesnės 
argumentas, dėl to reikalau
jama amnestija, yra stoka vie

] moterų šaulių maršas, dievą- tos Lenkijos kalėjimuose. Pa
dirbi* (makers 17 statues), ce sirodo, kad visuose Lenkijos 
iiulozės fabriko vaizdas, orga- kalėjimuose yra 25—30 tūk- 
nizaeijų eisena. Iš Lietuvos stančių kaliniams vietų, tuo 
vaizdų įdėta žemės ūkio ban- tarpu šiandienų Lenkijoj yra

mėsos 
rūšies.

Kursai apims gyvulių skerdi
mo technikų (mėsos guminių 
kokybė sųryšyje su gyvulių 
rūšimi, amžiumi, šėrimu, gy
vulių piovimo technika, odos 
nuėmimas ir kt.), mėsos sū-

mas sustotų. Progresų, paran-1 gį tiktai gydytojas gali paliū- 
kūmų, greitumų galima atsie-jdyt, ar jis yra girtas, ar ne.

Lincoln, Wasbington ir Gartield parkų gėlynuose į- 
vyks auksažiedžių (chrysantemų) ir kitų gėlių paroda. 
Prasidės šio lapkr. 7 d. ir tęsis iki gruodžio 1 d. Čia-vaiz
duojama auksažiedės ir miesto majoro kellv žmona (kai
rėje) su parko distrikto prezidentu R. J. Dunliam ir jo 
žmona. (Acme photo).

ko rūmai. Be to visi vaizdai 
su informacinio pobūdžio aiš
kinimais. “L. A.”

kti turint automobilių. Bet1 
žiūrėkime iš kitos pusės.

Žmogus ryto atsikelia pail
sėjęs. Jo galvoje daug suma
nymų, kų jisai bėgiu dienos 
atsieks. Išeidamas iš namų,

4. Nesirašykite ant jokių 
kontraktų įvairių agentų, y- 
pač ant tų, kurie gaudo su
žeistųjų keisus. Jie yra neat
sakanti, nepatikimi ir žemos 
rūšies žmonės.

u'sisveikina žmonų, vaikučius,. g Kreipkitės prie savo gy
nėdamas praleidęs dienų grį-1 dytojo. Nieks negali priversti, 
sti name sveikas ir laimingus. ]<ad ūntumėt kokios kompani-

J. A. Vals. automobiliai ka
sdien užmuša apie 90 žmonių. 
Štai, ir klausimas, kurį žmo
gų šiandie patiks toji nelau-

jos gydytojus, kad jie egza
minuotų.

6. Kreipkitės prie atsakan
čio advokato, kad jūs reika-

kiama nelaimė. Tas 20,000,000 lus SintlJ sąžiningai ir teisiu
automobilių kasdien bėga vie
nas po* kito, vienas kitų lenk-, 
darni. Belenkdami užgauna, 
sužeidžia arba užmuša nekal
tų žmogų ir už tai jis nebūna 
kaltinamas, kaipo kriminalas, 
kadanei žmogus turi turėt
?aip vadmamn “intention to

:u >>• II .

: cgų automobilius užgau
na. Jis išlieka gyva-, bet pa
lieka bejėgis ant visados. To
kiu jis jaučias tol, kol .gyve
na šiame pasauly. Ji-- pyks
ta, rūgoja, verkia ir automo
bilių vadina didžiausia neprie 
teliu, kadangi jis atėmė iš jo 
tai, kų jis buvo gavęs nuo 
Aukščiausiojo.

Jei žmogų automobilius su
žeidžia, jam yra nelaimė. Jei 
ta.s žmogus, kurio automobi
lius jį sužeidė, turi apsaugų 
ant savo automobilio, jis gali 
nukentėjusiam atlyginti, ap
mokėti už medikai į patarna
vimų. Bet šiandie visų auto
mobilių, tik 10 nuošimtis tu
ri apsaugų. Jei rimtas auto
mobilių lekia gatve, tiktai 10 j 
jų turi apsaugų. Jei žmogų 
patinka nelaimė ir tas, kuris

gai. Adv. Kai

stotis: vienų Willow Springs, 
kitų — Homewood. Jų pasta
tymas kainuos $30,000.

Stambi kard. Mundeleino au 
ka. Community Fund Chica
goje šiomis dienomis gavo nuo 
J. E. kardinolo
stambių aukų, būtent $1,000.

ftiiil - Žineles
Penkiolika kunigavimo me

tų. — Gruodžio 18 d. šių me
tų, Chicago Heigbts, III., lie
tuvių parap. kleb. kun. A. C.
Martinkui sueis 15 kunigavi
mo metų. Ta proga jo pager
bimui rengiama bankietas sek
madienį, sausio 5 d., 1936,
Shoreland viešbutyj. Rengimo 
komisija iš anksto prašo cen
trai ių ir kitų organizacijų tų 
dienų nieko nerengti.

Atsargiai su elektros “tai
sytojais”. Ethel Mtdnneit,
5021 Cottage Grove įsileido į 
namų du elektros taisytojus,
kurie surišo ir tol kankino, rls yra žinomas ir loviam 
kol nelaimingoji pasakė, kur nes kele‘» kar,« yra dalyva- su nauj°s k®"««‘»<’W**
yra paslėpti $84 Pagrobę pi- vęs lietuvn* ir *»“M<> le"k« **“<* TCikl-

DAR LABIAU SUVARŽĖ
MAŽOJO PASIENIO 

SUSISIEKIMĄ
Iki šiol j Vokietijų mūsų 

piliečiai galėju įsigabenti 
maisto produktų 10 markių 
vertei. Kai kurie pasienio gy
ventojai, vyksta savais reika
lais i Tilžę, nusigabendavo 
parduoti kelis svarus riebalų, 
daržovių ir kitų maisto pro
duktų. Tačiau šiomis dieno-

dymų ir rūkymų, konservų 
kalinami 56 tūkstančiai žmo- j gamybų iš įvairių mėsų, įvai- 
nių. Vilniaus kalėjime kali rių dešrų gamybų ir taukų ly- 
daug lietuvių, kurie irgi iš- dymų.
troškę laukia amnestijos.

Lenkų vyriausybė tuo tar
pu dėl amnestijos nieko ne 
pasisako.

“MAISTAS” SUORGANI
ZAVO SAVO ATSAKIN

GIEMS DARBININ
KAMS KURSUS

Maistas šiomis dienomis 
pradėjo savo atsakingiems 
darbininkams ir kai kuriems 

Mundelein m^s v°k»^jų administracijos skyrių vedėjams iš mėsos ga- 
jstaigos uždraudė gabenti dau mybos srities kursus. Parink-
giau kaip 3 markių vertės tieji drbininkai išklausys teo- 
produktų. Pažymėtina, kad šis retinęs paskaitas ir atliks tam
parėdymas iš anksto nebuvo tikrus praktikos darbus. Nu-JianMetM teisėjui pagerbti. paskelbtas. Gyventojams, pro- matoma, kad kursai truks li- 

Didžiojoj Sherman viešb. juųtus nugabenusiems į Til- gi vasario mėn. Tikimasi, tu- 
salėj, trečiadienio vakare, la- jr j^tus pasienio punktus, rėš didelės teigiamos reikšmės 

& d » miesto lyderiai, bizr teko juos palikti, nes parduo-'darbo spartumai, taip pat ir 
nieriai ir valdininkai, jų tar-| įp. begalėjo tik 3 markes.
pe gub. Horner bei majoras ____________

Fondan jau sukelta $1,950,000. 
Fondo kvota $3,200,000.

Kelly, bankietu ir programų* 
pagerbs nmnicipalio teismo1 
teisėjų Thomas A. Green, ku Į

PRAŠO AMNESTIJOS
‘Vilniaus Žodis’ rašo, kad

nigus, “taisytojai” pabėgo.
Užmušta einant iš bažny-

SUSIVIEN YMO NARIŲ 
MOTERĮI DĖMESIUI

Šį vakarų, lapkr. 4 d., Či- 
žauskų bute, '6831 So. Rock- 
well St., įvyks Susivienymo 
R. K. Chicagos apskr. mote
rų sekcijos susirinkimas. Vi-Į&os. Jane Caruicio, 60 m. 1136’ 
sų kuopų, priklausančių Chi- į Oakland Av., einant iš bažny- : 
cagos apskričiui, moterys kvie ^jos tapo užmušta pravažiuo- 
.čiamos susirinkti. Pirm.. jančio automobilio, kurį valdė

kita moteris Regina Krom, 58 
m. amž.

Byla Cardinals tymui. Apy
gardos teisme iškelta byla Chi 
cago Cardinals futbolo tymui 
už nesumokėjimo personai pro 
perty taksų 1933 m. $1,960.93 
sumos.

Gėlės žydi. Nuo lapkr. 7 d.
munity House. Pradžia 8:30 per visų mėnesį iki gruodžio 
v. v. Grieš Royal Club orkes

CICEROS ŽINIOS
SODtlIGIOS PRAMOGA
Šokių vakaras rengiamas 

Nekalto Pras. Sodalicijos la
pkričio 9 d., bus Cicero Com-

Narių dėmesiui: svarbus su
sirinkimas įvyks antradienio 
vakare, lapkr. 5 d. Reikalin- 

jį sužeidžia neturi apsaugos,; gas kiekvienos atsilankymas,
nukentėjusiam dar sykį nelai
mė. Desėtkai mažų lietuvių 
vaikų būna sužeisti. Jeigu su
žydėjas turėtų apsaugų, jis 
galėtų sužeistam kūdikiui su
teikti tinkamų medikalę pa

ANGLAI STATYS 2,000 
NAUJŲ LĖKTUVŲ

LONDONAS. — “Daily 
Mail” praneša, kad ryšium 
su paskutine lėktuvų statybos 
programa, britų aviacijos mi
nisterija pasirinkusi 18 nau
jų karo lėktuvų tipų ir užsa
kiusi jų didesnį kiekį. Iki 
1937 metų kovos mn. bus pa
statyta 2, 000 naujų lėktuvų.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cennak Road
' (We«t 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais B lkl 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 9800

komisijoj yra ir vienas lietu-i mų daug lenkų laikraščių 
vis, S. Pieža, Chicago Ameri
can raporteris.

ILIUSTRUOTA KLAIPĖDA
Anglų savaitinis iliustruo

tas ‘Weekly Iliustrated’, ku- ■ 
ris apskritai su trumpu tek- . 
stu duoda vaizdų apie vige 
pasaulio įvykius, paskutinia 
me spalių 12 d. nr. įdėjo visų 1 
lakštų Klaipėdos vaizdų. ,

Trumpam turinivj priminta 
; apie Klaipėdos krašto daugu
mos lietuvių gyventojus. Be 
to pareiškiama pastabos apie

1 d. Garfield, Lincoln ir W a-Į Klaipėdos krašto kilimų. Lai- 
sbington parkuose bus gėlių - į kraitis rašo.- “Klaipėdos kili- 

I- mas per 10 metų yra pažyme-
tra. Vieta lengvai surandama
ir čikagiečiams, nes yra adr. chrysanthemus — paroda.
1822 So. 51 st Ave. i žanga nemokama. j tinas. Vietose, kur buvo dil-

Dvi naujos policijos stotys. Rinuoti plotai, pastatyti prie- 
Coo*k apskr. taryba nubalsavo niiesčio modernus darbininkų
__ j • •_________ _____ it ■•.- O'V’vpnimni

Pranešimai
BRTDGEPORT. — Draugija 

Saldžiausios Širdies Viešpa- 
galbų. Yra tokių atsitikimų, 1,^8 Jčzaus laikys mėnesinį 
kad būtų reikalas iki tūks
tančių dolerių mokėt už me
dikalę pagalbų. Daugelis žmo
nių pamatę nelaimę nekreipia 
dėmesio arba neina pagelliėt 
sužeistam žmogui, kad jiems 
nereikėtų eit į teismų už liū- 
dininkų. Tai žmoniškumo at
žvilgiu prasižengimas, ypač 
kur žmogaus gyvybė priklau
so nuo mūs pagalbos. Daug 
bylų teismuose būt galima lai
mėj, jei žmonės nesibijotų, 
arba nebrangintų savo laiko, 
ir paliūdytų tai, kų jisai rna-

pastatyti dvi naujas policijos gyvenimai.
_____ ______________________ “Daugiau milijono sterlin-
susirinkimų lapkričio 5 d., gų svarų yra Lietuvos įdėta 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lie į vieninteliam savo uostui, ku- 
tuvių auditorijoj. Visi nariai ’ ris nuo 1913 m. daugiau kaip 
malonėkite atsilankyti, nes ra Į dvigubai pakilo tonažo atžvil- 
ndas labai daug svarbių da- giu.”
lvkų svarstymui. ! Straipsnelio autorius nusa-

Frank Bakutis, rašt. : ko ir kitus Klaipėdos krašte
■ — —- ----------------  ■— ! duomenis ir primena, kad ne-

' ramumai čia prasidėjo su Hit- 
lero režimu ir propaganda, IJau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldg Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

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

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

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So Oakley Ave. Chicago. III.

kas iškėlė 183 narių bylų.

e-:

RADIONAS
1936 Metų Radio

Pamatykite tuos naujus Ra- 
dionus ir kitus radio pas

tos. F. Bidrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

Budriko programai: 
Sukatoje 9:30 vak. WCFL 
Nedėlioję WCFL nuo 5 iki 

6 v. po pietų.
Nedėlioję WAAF, nuo 1:30 
iki 2 v. po pietų.

(OI IN P. LAVAI 1>
I OANS and INSURANCE

Itigu r. i, .ii.ti'Įi pinigu ant Pirmo Mort:.rb,i 
.lįt'ii.-.ido .mo ii”int 4 vėjo etc ntsisuik

S40 \\ est 35rd Street
T F’!. E FONAS: YARds 2790 arba 2791

KEIS! UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VeS
I. \ J- I i \ 1 I I .

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Svederlus dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.
NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Ave.)
-rei. Vktory 8489 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais.

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

8uite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

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

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK *85, S Sedan 57, kaip naujau, garant............................... 8945
BUICK *84. 5 Sedan 57. labai pulkus, garant ....................... 8745
BUICK 'S4, 5 Victoria 58. kaip naujas, garant.......................... 8745
BUICK *88. 5 Victoria 58. puikiam stovy ................................. 8495
BUICK 'SS, 5 Club Sedan 91. gražus karas.......... ..  8595
BVTCK '82, 5 Coupe 98, geram stovy ........................................... 8450
BUICK '82. 5 Sedan 87. tobulam stovy ...................................... 8450
BUICK *82. 5 Sodan 67, geras Seimai karas........................... 8895
CADILLAC '82, 5 Coupe, geriausiam stovy ............................ 8875
CADILLAC *82, 5 Town Sedan, puikiam stovy............................ 8875
CADILLAC '81. 6 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... 8425
CADILLAC *80, 7 Sedan. bargenas ....................................................... 8295
DODOE *84, 2 durų Sedan, kaip naujas ....................................... 8445
HUDSON ’29, 6 Sedan, gerai bėga. žema kaina ..................... « 95
LA SALLE *81, 5 Sedan. labai puikiam stovy ......................... 8875
LA SALLE *81. Town Sedan, tlrodo kaip naujas .................. 8825
LA 8ALLE *80, B Sedan, apkatnuotas pardavimui ............ 8275
LA 8ALLE *80, 7 Sedan, geram stovy ....................................... 8295
LINCOLN *80. S Sedan, pulkus karas, gerai užlaikytas .. 8295
OLD8 B *81, Conv. Coupe, gražus mažas karas............................ 8215
PACKARD *82. 7 Sedan. Custom. puikiam stovy .................. 8775
PACKARD *80, 7 Sedan, geroj tvarkoj ... ................................... 8295
PACKARD *29, 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas .... 8145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Crawford 4100

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


