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AMERIKA RYŽTASI GRIEŽČIAU
VARŽYTI EKSPORTĄ ITALIJON

Mussolini grasina karu, jei 
negaus gazolino

ETIOPIEČIAI SULAIKO ITALŲ 
PAŽANGĄ KARO FRONTUOSE

ROMA, lapkr. 24. — Itali
jos vyriausybė imasi visų prie 
monių, kad pilnai pasirengus

PARYŽIUS, lapkr. 24. — 
Pranešta, kad Italijos ambasa 
dorins atlankęs Prancūzijos

. premjera Lavali ir ji painfor- 
galimam susikirtimui su Ang- 1 ” ‘jmavęs, kad jei T. Sąjungai 

priklausančios valstybės sulai
kys aliejaus (gazolino) siunti
mų Italijon, tas reikš karų. 
Šis žygis Mussoliniu i nebus 
pakenčiamas.

Nėra žinoma, su kuo pradės 
karų Italija, jei aliejaus eks-

------------------ ! pOrtas Italijon bus sulaikytas.
M’ASIIINGTON, lapkr. 24.—Į (Jai Mussolini paskelbs karų 

Krašto vyriausybė imasi grie- visoms toms valstybėms, ku- 
žtųjų priemonių, kad visiškai ' rios ikišiol pristato aliejų Tta- 
suvaržius aliejaus, geležgalių lijai.
ir kitokios karo medžiagos j Aliejaus eksporto sustabdv- 
siuntiinų Italijon. Jei laivų mas yra numatomas susirinkus

lija Viduržemio jūroje. Nors 
Italija ir pati Anglija vengia 
karo, tačiau karas gali pasi
reikšti iš mažo daikto, kaip 
tas dažnai įvyksta. Menkas 
įvykis gali Įstumti karnn abi 
valst vbes.

kompanijos nenorės klausyti 
vyriausybės įspėjimų, žadama 
jas suspausti finansiškai, ka
dangi jos yra įsiskolinusios 
vyriausybei.

Pasirodo, kad krašto vyriau 
sybė imasi griežtesnio neutra
lumo prieš Italijų, ne kaip tai 
daro pati Anglija.

Valstybės departamentas pa 
si ryžęs siųsti protestų Italijai. 
Fašistai Milane, Italijoj, už
puolė du amerikiečius gydyto-

T. Sųjungos 18 valstybių ko
mitetui.

DJIBOUTI, Prancūzų Soma 
lija, lapkr. 24. — Žiniomis iš 

; Makale fronto, ten italai ko
vose susilaukė didelių nepasi- 

i sekimų. Keliuose susirėmimuo 
se su etiopiečiais Makale pie
tų rytų link apie 2,000 italų 
nukauta ir sužeista.

Be to, praneša, kad etiopie- 
i čiai su kontratakomis atsiėmę
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VEŽA PASTĄ Į AZIJOS RYTUS

Šis Pan-American Ainvays milžiniškas jūrinis lėktuvas skrinda per Ramųjį van
denynų — veža pastų į Azijos rytus. Lėktuvas vadinasi “China Clipper.’’ Tai pir
masis bandymas. Jei turės pasisekimo, paskiau vežios ir keleivius. (Acnie Ph.)

MEKSIKOS KATALIKAI GINA 
BAŽNYČIA NUO AGENTŲ

MENK’O CITY, lapkr. 2fc. sistuindvmai ir policija
— Anądien suplūdę katalikai 
pasipriešino policijai, pasių
stai uždaryti Šventosios Dva 
sios bažnyčios priedinę patai 
pa Santa Maria priemiesty
je. Be mažko neįvyko kruvi
nas susirėmimas. Tik ačiū 
bažnyčios kunigui, kuriam pa
sisekė apmalšinti susibūru
sius katalikus, išvengta krau
jo praliejimo.

mė apie 50 asmenų. Bažnyčia 
palikta atidaryta, o priedinė 
patalpa užkalta. Švietimo mi
nisterija “išaiškino,” kad to 
je patalpoje vaikai buvo mo
komi religijos, o tas leistina
darvti tik bažnyčiose.

• * J • •r ahIš suareštuotoji) visi palei
sti, išėmus du asmenis. Šie
du kaltinami, kad vykstant 
policijai jiedu su bažnyčios 
varpų pagalba šaukę katali-

Nepaisant to, įvyko tik su- kus būrtis aplink bažnyčių.

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ 

GRASINA STUDENTAMS
TIK “DIDELĖ VALSTYBĖ” 

GALI GYVDOTI
VARŠUVA, lapkr. 23. — i 

Lenkų vyriausybės leidžiami, 
arba subsidijuojami laikraš- į 
čiai atnaujina atakas prieš 
Lietuvų, Čekoslovakijų ir Dan 
eigų ryšium su dvylikos uk- 
rainieČ

Naciu teisinas 
luMe vyskupe

4322?.7.„1)0.L?!!f,.INKT* *TS|S>(° ™|P«inti

NAMU MISIJOMS DIDESNĮ SKAIČIŲ
Amerikos katalikų misijų 

boardas turėjo metinį susi
rinkimų Chicagoj. Boardo pir

KUNIGŲ

VARŠUVA, lapkr. 23. — 
Studentai lenkai ir toliau vi
suose miestuose vykdo demon 
st racijas prieš žydus ir puo
la juos.

Vidaus reikalų ministeris 
V. Radzkiewicz paskelbė, kad 
jei studentai ir toliau triuk
šmaus, tai ne vien universite

MEXICO CITY, lapkr. 22 
mininkas, Jo Eminencija Kar — Kaip tik prezidentas Car- 
dinolas Mundelein, Chicagos Jenas paskelbė, kad jis atsi-

t- k i . ... i a n i t> t Arkivyskupas, susirinkime saję0 pripažinti kataliku vys- tai bus uždarvti bet areštuo-■ių bylos nagrinėjimu. ĮpnyrfĄ. M paskutiniais vie- k„pų r<,ika|avimĮį, kad būlų ti studentai 'bus pas^Tj

Jie pažymi, kad minėtos ■ . ___. . neriais metais (nuo ,1934 m., atšaukti priešbažnytiniai įsta- bausminę stovyklų Pinsko pei
liepos m. 1 d. iki 1935 m., lie- tymai, tomis pėdomis Coahuila kėse.
pos mėn. 1 d.) viso krašto valstybės legisilatūros nuola- 
vyskupijose surinkta 432,397 tįnįs komitetas atmetė šios 
dol. krašto misijų reikalams

mažos valstybės neturėtų tei
sės gyvuoti pasauly. Tik 
“vielkie mocarstvo” Lenkija 
privalo turėti šių teisę.

BERLYNAS, lapkr. 24, — 
Nepaisant aiškaus Meisseno

jos, nacių teisinas vistiek vys
kupų nubaudė 100,000 markių 
bauda.

Oi vyskupo brolį, kun. T. 
Legge nuteisė penkerius metus

valstybės katalikų A'isų eilę 
Jo Eminencija pažymėjo, reikalavimų, kad kunigų skai

Sako, tenai jie įgaus 
daugiau reikalingos sau išmin 
ties.

Laikraščiai paduoda žinių, 
kad lenkai studentai kelia 
riaušes prieš žydus ne tik 
Varšuvoj, bet Krokuve, Vil
niuje, Poznumiuje ir Lvove. 
Puola žydus studentus su pei 
liais, skustuvais, geležiniais 
virbalais ir kitokiais iran-

NERA FONDŲ BEDARBIŲ kalėti ir 70,(XX> mark. bauda. prieš keletu metų krašto čius būtų padidintas valsty- 
šELPIMUI Kun. W. Soppa nuteistas 3 me vyskupai yra reiškę noro, kad bėję. Komitetas tai padarė

tus kalėti ir 70,000 mark. bau- vieneriais metais surinkus neatsižvelgdamas j nlepaken • 
Illinois greitojo šelpimo ko ■ dos. Vienuolė Augusta Klein - 500,000 dol. misijų reikalams, čiamų katalikų stovį, neturint

misija atlaikė susirinkimų ir 5 mėnesius kalėti. rl’as noras pildosi. Pagerėjus Į veikai ingo skaičiaus kunigų.

Nacių policija padarė kra- laikams, tikimasi surinkti di- Coahuila valstybėje yra 
tų Berlyno katalikų vyskupo desnę sumų 
rūmuose ir areštavo mons. Ba-1

pranešė, kad eina krizis be-
jus. Ir ne tik juos įžeidė,'bet I<ioraliei- Itah) somali<*iai su-. darbių šelpimui, kadangi gu-
išuiekino ir U. S. vėliava. Be “le. ’"aist’,s- Jle nužude aP‘e >>ernatoriuS Homeris —- 

30 italų kareivių ir gelbėjoto Paduvoje fašistai sukėlė 
priešanierikoniškas demonstra 
c ija s.

ADDIS ABABA, lapkr. 24. - 
Oficialiai skelbiama, kad ka
ro frontuose pradėtos etiopie
čių dažnesnės atakos sulaikė 
italų pažangų. Etiopijos vy
riausybė pašiepia italų pasigi- 
rimų, kad būk jie jau užėmę 
visų Ogadeno provincijų. Tas 
daroma Romoje tik italų su- j 
raminimo sumetimais. Tai pa-' 
prasta italų propaganda.

---------------------- j Girdi, patirta, kad tas vy-
NACIAI UŽDARO KATALI- skupas esųs vienoj sukilėlių 

KIŠKUS KNYGYNUS 'stovykloj. Federalė kariuome-
----------- nė puolus stovyklų, bet vysku

MUNTCHAS, Bavarija, lap pas spėjęR pasprukti. Girdi, 
kr. 23. — Nacių policija čia stovykloje rasti

nesu
šaukė legislatūros specialėn 
sesijon, kad paskyrus reika
lingų, fondų.

Susirinkime pranešta, kad 
i krašto vyriausybė nuo gruo-

----------- džio mėn. 1 d. tik menka da-
MENICO CTTY, lapkr. 23. Hmi prisidės prie bedarbių 

-- Iš Chihuahua valstybės šelpimo ir viskas bus palikta 
grįžęs militarinis komandie- pačios valstybės nuožiūrai.

etiopiečiams atsiimti miestų.

IŠ NAUJO IMA PULTI 
VYSKUPUS

nasch.
Dėl šio ir kitų nacių akiplė

šiškumų Vokietijos katalikų 
vyskupai pasiryžę siųsti pro
testų i>ačiani Hitleriui.

3 MILIJONAI LITŲ Iš 
UŽSIENIO

daugiau kaip 436,000 katali- biais. Laikraštis Gazeta Pol
kų ir jie gyvena apie 58,000 s^a pareiškia, kad studentai 

tuo būdu atgaivina vidurinių 
amžių barbarizmų.

Laikraščiai vengia paduoti 
O

ketvirtainių mylių plote. Tik 
penki kunigai autorizuoti ei- 

• ti savo pareigas visoj valsty-

9

rius gen. Antonio Rios Žertu 
cbe pranešė vyriausybei, kad 
jis turįs įrodymų, kad Sono
ra katalikų vysku pas Juan 
Navarrete vadovaujus sukilė
liams prieš vyriausybę.

Komisija randa, kad per 
gruodžio mėnesj šelpimui bus 
reikalinga 7,411,000 dol. Kad 
tuo tarpu bus gauta vos apie 
2,200,000 dol.

MASARYKAS PASITRAU
KS IŠ PREZIDENTO 

VIETOS

KAUNAS. — Šiemet per bėj. Tokiu būdu vienam kuni- nukentėjusių žydų skaičių, 
mėn. pašto perlaidomis iš|gUj tenka apie 87,000 asmenų!1 yra žuvusiųjų tarp žydų stu- 

žsipnin cniitn 3.088.9 Tner- v- • , • dentų. Sužeistųjų šimtai.
Varšuvoje keletas lenkų

a»lemo gauta 3,088,9 (per- NeganBing# ga„ia h«liera) 
nai 4.260,5) tukat. lt., n iš- Bpauf)žja šimtus tūkstančiu ka 
siųsta 1.081,6 (pernai 3.966,7) tajjjęų
tūkst. lt. Tuo būdu gauta 
daugiau pinigų, negu išsiųs- Hermosilo miesto,

AREŠTUOJAMI ŽYMIEJI

PRAHA, lapkr. 23. — Po
litiniuose sluoksniuose kalba
ma, kad Čekoslovakijos prezi
dentas Masarykas pasiryžęs 
apleisti užimamų vietų. Jis

ta. Daugiausia gauta Ameri-1
.valstybės, katalikai

kos Jungtinių Valstybių (2.-

uždarė visus katalikiškus kny rūbai.
gynus. Policija pareiškia, kad 
šie knygynai “platinę priešin 
gas naciizmui” knygas.

MAC DONALDAI PALIKS 
KABINETE

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Premjeras Baldwinas patvar-

KATALIKAI MEKSIKOJE ! yra 85 amžiaus ir jau per
senas toliau eiti savo šins pa-

1 reigas.

Sonora
psiuntė

prezidentui Cardenas memo-

studentų riaušininkų nubaus
ta po kelias paras kalėti. .

SNIEGAS, AUDRA RYTŲ 
PAKRAŠČIAIS

787,5 t. lt.) ir Didž. Britani
jos (165,0 t. lt.). Vokietijoje 
valiutos išvežimų stipriau su 
varžius, beveik visiškai užsi-

MEXIC0 CTTY, lapkr. 24.- ,
Policija paskelbė, kad areštuo- I Masarykas 

vyskupiški ta dvylika žymiųjų katalikų, 1 prezidentauja Čekoslovakijoj.
j kurie “rėmę” sukilimus Jai i-. 1934 metais jis išrinktas dar 

sluoksniuose nu-jSeo. Tarp areštuotųjų yra, septyneriems metams.
4 moterys. Policija tvirtina,Į---------------------

Katalikų 
rodoma, kad tai prasimany- 

. mas, o sugalvotas ne kitkam, 
Aaip tik vyskupų šmeižimui.

SUSTABDO PREKYBĄ SU 
ITALŲ PINIGAIS

kad areštuotieji “prisipaži
nę. n

GE0RGET0WN UNIVERS. 
PREZIDENTAS

AVASHINGTON, lapkr. 24.- 
Kun. A. O’Leary, S. J., vakar

NFAV YORK, lapkr. 23. — 
ko ministerių kabinetą. Sa- New Yorko bankininkai nu- 
koma, kad kabinete bus palik sprenddė sustabdyti visokias iškilmingai inauguruotas Geor 
ti MacDonaldai — tėvas ir finansines transakcijas sn Ita j getown universiteto 23-inojų 
sūnus. lija ir mainybą su liromis. prezidentu.

.. ....

darė pinigų ir perlaidomis 
siuntimas. Pernai iš Vokieti- 

1 jos perlaidomis buvo gauta 
nuo 1920 metų j 1.066,9 tūkst. lt., šiemet — 

tik 65,3 tūkst. lt., o tuo tar
pu šiemet į Vokietijų perlai
domis išsiųsta 160,8 tūkst. lt.

, rijalų. Informuoja jį, kad 
Į Hermosilo katedra plėšiama 
ir ųėra kam tuo reikalu rū
pintis. Prezidento Calleso lai 
kais katedra buvo uždaryta.

I Sonoroj gubematoriaujant 
Calleso sūnui, katedros rak
tai pavesti miesto boardui. 
Su šio boardo žinia dabar ka
tedra naikinama. Pats Calleso

NFAV YORK, lapkr. 24. — 
Sniegas ir didelė vėtra ištiko 
rytinius Atlantiko pakraščius. 
New Yorke daug sniego. Įvy
ksta daug katastrofų su auto
mobiliais.

Iš Wariiingtono grįžo Chi
cagos majoras, sako kad jis 

sūnus yra pagrobęs iš kateri-• turis gražių žinių Chicagai.
ros brangiųjų meno dalykų.

I PALESTINĄ — PER 
ŽYDŲ

100

KAUNAS. — Per vieną sa-

KAUNAS. — Tuatvija Lie-Į 
tuvai žąsims yra paskyrusi 
kontingentą 15,000. Dabar 
šiam kiekiui žąsų į T >a t vi jų

NESUTIKIMAI DARBO 
FEDERACIJOJE

WASHTNGTON, lapkr. 24.--

Bet nesakysiąs. Bus laukta o- 
ficialaus pranešimo iš Wasbin 
gtono.

ROMA, lapkr. 24. — Pieti
nėj Italijoj ir Sicilijoj sian-

vaiftę iš įvairių Lietuvos vie- parduoti vedamos derybos. 1 Rimti nesutikimai pasireiškė tęs viesulas nužudė 75 asme
tų išvyko į Palestiną daugiau į----------- Amerikos darbo federacijos nis.
kaip 100 žydų, jų tarpe 10 j KLAIPĖDA. — Per spa- j viršūnėse. Angliakasių organi-
omatininkų, kurie iki šiol ver lių mėnesį į Klaipėdos uos- zacijos prezidentas Lewis ap- 
tėsi savarankišku darbu savo tų įplaukė 101 laivas, o per- leidžia federacijos valdybų, 
dirbtuvėlėje ar svetimose į- į nai spalių mėn. įplaukė tik |
monėse. 80 laivų. PLATINKITE “DRAUGĄ

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.- 

Debesuota ir kiek šil&au.
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SVEIKINA IR DARBAN KVIEČIA

Vilniui Vaduoti Sųjungos X-tas suvažia
vimas priėmė visą eilę rezoliucijų, kurių 
tarpe randame vienų, skiriamą pasaulio lietu
viams. Jos turinys yra toks:

“VVS X-sis suvažiavimas Kaune 1935 
m. spalių 13—14 dienomis džiugiai kon
statavo, kad Vilniaus laisvės idėja yra 

. apėmusi viso pasaulio lietuvius, kad vi
suose žemės rutulio kampeliuose steigia
mi VVS skyriai ir dirbamas bendras da
rbas. Sveikiname jus visus ir kviečia
me ir toliau uoliai dirbti draug su mu-

dų, Tad ir Lietuva gaus kardinolų. Buvo 
lasytu, kad toji garbė teksianti ark. J. Skvi
reckui.

Mes, žinoma, tam netikėjome.
Kaip gali Lietuvai skirti kardinolą, kad

Lietuvos vyriausybė yra bloguose santykiuo
se su Vatikanu.

Anais metais, tiesu, buvo sudarytas kon-

Mjr. S. Narušis

lite Kiriinutts State
(Pabaiga)

Iš Lietuvos žemių buvo iš
ro vaidinimai, net ojieros, ka 
laivinėse įvesti radio, jie do
vanai gauna įvairių dienraš- 

tai išla- 
neraštingą 

iš kariuomenės mažai beišeina.
Kariuomenės raštai irgi gė

rėja. Pradedama steigtis, ji 
neturėjo nė vienos kariškos 
lietuviškos knygos tinkamos 
darbui, o dabar kariuomenė 
jau turi daugiau kaip 300 sa
vo knygų (statutų, vadovėlių

m,

.. , . . _ varyti bolševikui, sutriuškiu
Uordatas, tačiau ji* nebuvo vykdomas ir Po- (. ^nuvuti,ankai leukai Uea iiii ir žurnalų. Via.
.nežūtos Nuncijus buvo is Lietuvos istrem- .... ............. . . . vina kareivius ir ii1 v l iiMil vmipihn ir MirvintuK ir
tas.

Taigi, jei Lietuva norėjo gauti kardino
lą, pirmoje vietoje ji turėjo gyventi geruose 
antykiuose su Vatikanu ir to užsipelnyti, 

ik t kaip tik buvo daroma priešingai.
Šiandien Latvija, protestantiškas kraš

tas, turi nuncijų, o Lietuva nė gerų santykių 
nesistengia palaikyti su Vatikanu.

Giedraičiais ir Širvintais ir 
jei nebūtų įsikišusi Tautų Su
jungus kontrolinė komisija, 
šiandien Vilniuje gal plevė
suotų ne lenkų erelio, o lietu 
vių su balta Vytimi vėliava. 
Bet čia ne mūsų kariuomene.' 
kaltė. Kariuomenė savo už
davinį garbingai atliko.

1

*><»

ir t.t.), laikraštį “Karį” ka- 
Lieluvos kariuomenė steigė- feįviams, karo mokslų žurnu- 

si karo ii- revoliucijų ugny, “Mūsų Žinyną” ir “Kar- 
touėl ji negalėjo iš karto tu- Ją”, karininkams. Visos spau- 

Donald Day praneša, kad Lenkijos spau- rėti tobulos organizacijos. Ne-'jos pagerėjo turinys, kainos 
da biauriai plūsta Lietuvą,, kuri, anot jos, i buvo nė aukštojo karo moks-
tinansuojanti ukrainiečių teroristus, veikiau- do prityrusių karininkų, nes

LEiNKŲ MELAGYSTES L* £
Jane Addams portretas. 

Nancy Cox McCormick.
Jį pagamino skulptorė

čius prieš Lenkiją.
Tokiu pat tonu rašo ir Amerikos lenkų 

iaikraščiai ir, žinoma, pats p. Day anglų 
laikraščiuose tą biaurią pasaką skleidžia.

Kaip jau esame rašę, Lietuva su jokio-

dailumas ir paviršius. • suollienė gausiai parėmė Vy-
Kariuomcnei tobulėti daug 1 tauto Didžiojo muziejaus sta- 

padeda bibliotekos kurių I9lo 1 tybą, kuriame yra ir kdro niu
rnėtais nebuvo nė vienos, o ua- ziejaus būstas, buvo suorga
bar jas turi kiekviena kariuo-

mis teroristų organizacijomis ryšių neturėjo 
mis, kol pasieksime bendrą lietuvių tau- ir neturės. Tai yra gryniausias melas.
tos tikslą — atvaduosime mums išplėš
tą širdį”.
Kita rezoliucija, liečianti lietuvius ame-, 

rikieč.ius, yra tokia:
‘‘VVS X-tasis atstovų suvažiavimas

Kaune 1935 m. spalių mėn. 13—14 d. 
sveikina savo S-gos įkūrėją prof. kan. 
F. Kemešį ir nenuilstantį VGF darbuo
toją, esantį pas užjūrio brolius lietuvius, 
linkėdamas sėkmingo darbo ir prašo per
duoti Broliams Lietuviams VVS-gos svei
kinimus ir dėkingumo jausmus, kad jie 
moka įvertinti kiekvieną mūsų laimėji
mą ir skaudų smūgį ir kad visuomet 
remdami moraliai ir materialiai, padeda 
kovai su mūsų prūsais”.
šiuos gražius sveikinimus, be abejonės, 

priimsime su dėkingumo ir patenkinimo jau
smu, kad. mūsų neužmiršta, tačiau turėtu
mėme jaustis esu kalti, kad vis dėlto toli 
gražu neužtektinai dirbame ir aukojame Vil
niaus vadavimo reikalams.

Rodos, kad neturėtų likti ne vieno lie
tuvio Amerikoj, kuris neturėtų VGF išleis
to paso bent su keliais Vilniaus ženkleliais. 
Tuo tarpu visai mažai susirūpinimo tuo rei
kalu terodome. Kodėl taip!

KO JAI TRŪKSTA?

Socialistų dienraščio redaktorius rašo a-
pie šių dienų krikščionybę.

Mes klausiame, ko jai trūksta!*
Girdi, jau du stambūs Katalikų Bažny

čios šulai Italijoje pakėlė viešą protestą 
prieš Tautų Sąjungos sankcijas.

O kas čia blogo?
Tie du Bažnyčios šulai gyvena Italijoj 

ir patys yra italu tautos žmonės. Jie yra ne 
tik kunigai, bet ir savo krašto piliečiai. Dėl 
to jie negali, ypač dar karo metu, eiti prieš 
savo valstybę ir tautą, nes jie yra ištikimi 
piliečiai.

Italijos dvasininkai keliu protestą prieš 
Tautų Sąjungos sankcijas ne visos Bažny
čios vardu, bet tik to krašto, kuriame jie 
gyvena ir kurio piliečiais jie yra.

Tai tik puodo, kad katalikų dvasinin
kui ir visu katalikų visuomenė iv taikos ir 
ku ro metu pasilieka ištikimais ir tautai ir 
valstybei. Jie žino, kad reikia utiduoti — 
kas yra Dievo — Dievui, kas valdžios — val
džiai.

Lietuvos vyriausybė per savo spaudos 
agentūrą Eltą turėtų atremti lenkų ir jų 
agentų skleidžiamus melus.

Lietuvos tautininkų dienraštis ir val
džios organas “Lietuvos Aidas” jau lei
džia dvi laidas Į dieną. Mat, nors Lietu
voj ekonominis krizių, bet spauda “progre
suoja.” I>ar didesnis būt progresas, jei 
kuris kitas dienraštis tokį žygį padalytų. 
“L. A.” lėšų netrūksta, jį finansuoja val
džia, dėl to jis gali pajėgti išeiti į dieną tiek 
kartų, kiek reikalinga valdžios organams 
raminti nepasitenkinusius tautininkų režimu
krašto gyventojus. •. •; »

< <<
Ar šiaip ar taip kalbėsime, Tautų Są

junga ne visiems lygų mastą taiko. Ji infor- 
suoja sankcijas prieš Italiją, užpuolusią to
limą Abisiniją, bet nė žodžio nesako apie 
tai, kad Japonija užpuola Kiniją ir pasiima 
tiek kiniečiams priklausančių žemių, kiek 
jai reikia. Tautų Sąjunga turėtų visus ly
giai bausti. Ji turėtų tuos pačius vaistnR 
duoti visoms imperializmu apsergančioms 
valstybėms.

• * *
Savo laiku socialistams gerokai pataika

vęs “T-nės” redaktorius Vitaitis, dabar pa
teko į jų ugnį. Jis, vargšas, šaudomas iš vi
sų pusių. Jį puola ne tik Grigaitis su Mi- 
clielsonu, bet ir komunistai, kuriuos socialis
tai pasikvietė į talkui, kad “apvalyti” SLA 
nuo tautininkų ir sandariečių, kurie per daug 
metų tą organizaciją valdė.

NAUJI KARDINOLAI IR LIETUVA

Popiežiaus paskyrimu, Katalikų Bažny
čia susilaukė 20 naujų kardinolų. Jų tarpe 
yra — 15 italų, du prancūzai ir po vieną 
gavo Argentina, (’ėk<►Slovakija ir Ispanija.

Savo laiku kažkas buvo uaskleidęs gan-

i turime nemažus kaimyninius 
;priešus, kurie ne tik tyko, bet 
j ir garsina mūsų nepriklauso- 
Imybę panaikinti, bet mes, va
dovaujami visos tautos ir gi

nkluotųjų pajėgų Vado Anta 
no Smetonos, ir didelio auto 
ritėto karininkų: pulkininko 
inž. l)ii mauto, Krašto Apsau
gos Ministerio ir gen. št. pul
kininko St. Raštikio, Kariuo
menės Vado, dirbame taiko- 
padėties kario darbą. Žinoda
mi, kad vieningume ir tvi. 
tame pasiryžime gludi tautos 
stiprybė.

nizuotas ginklų fondas, kurį 
visuomenė irgi gyvai remia 
visokiomis aukomis. Tas svar
bus faktas liudyja, kad mūsų 
kariuomenės tiek vadai, tiek 

'eiliniai kariai yra tikri savo 
krašto sūnūs ir kad kariuo
menė su visuomene glaudžiai 
bendrauja.

Įvestas karinis rengimas vi-

nienės dalis ir prie kariuome
nės štabo yra Kariuomenės 
biblioteka.

Visiems kariuomenės nuvei
ktiems darbams ir Nepriklau
somybės karui vaizduoti yra 
įsteigtas karo muziejus.

Taigi kariuomenės 17 metų 
sukaktuvės rodo, kad lietu-

įsteigti aukštieji' kurmiškų Į tauta, amžiais priešų eng- dūrinėse ir aukštesniosiose 
kursai, su įvairių specialybių j ta» sudalyti ginkluotą mokyklose. Karinį rengimą
skyriais per kuriuos jau yra K’Sfc kuri 2 metus grūmėsi su mokyklose dėsto tikrosios ta- 

galingesniais priešais, apgynė mybos ir atsargos karininkai, 
nepriklausomybę ir davė jai Jaunimas karinio rengimo pa

sai, kurie jaudavę kelius de- I politiškai sutvirtėti. Kuriuo- mokomis labai domisi ir jas 
Šilutis gerai paruoštų speciali- į1,lenė l*1' ši 15 taikos metl-1 mėgsta. Vasarą su mokiniai, 
stų Be to, kasmet siunčiama ,laik^ P° kovi* Priėjo moks- atliekami šaudymai iš kariš- 

lui ir tvirtėjimo darbui. Per kų šautuvų ir lauko pratimai.
ta laiką daug nuveikta, daug , »• ,- . Mokykloms siunčiamas ka-
padaryta, bet dar daugiau rei- - i „1 J . nuomenes laikrasus Karys .
kės padaryti, nes ir Lietuvos
jungimo darbas dar nebaig
tas.

Per Lietuvos kariuomenę, 
kaip per gyvenimo mokyklą, 
yra perėję daug sveiko jau
nimo ir gerai kariškai pasi
rengę. Karo mokykla yra iš
leidusi gražų skaičių aktiviau- 
sios tarnybos kareivių ir ka
riūnų - aspirantų į atsargos

Rusijos laikais lietuvių kari
ninkų, kaip katalikų, mokslo 
ir tarnybos teisės buvo aprėž
tos. Išėjus iš karo ugnies, pa
tiems lietuviams prireikė tvar- J 
kyti, naujinti ir mokslinti sa-1 
vo kariuomenę. 1

&oj srity jau daug pada
ryta. Pirmiausia nustatyti ka
riuomenės mokymo pagrindui į 
(karo doktrina). Karininkų 
mokslingumui pakelti patobu
linta karo mokykla ir buvo

pereję daugumas karininkų, 
įsteigti generalinio štabo kur-

NUOMONĖS IR FAKTAI
Rašo E. J. K.

karininkų į Belgijos, Čekosio 
vakijos, Italijos ir Prancūzi
jos karo akademijas ir spe
cialias mokyklas.

Taip pat daug padaryta pu
skarininkių lavinimui. Žymus 
jų procentas pasilieka kariuo
menėj, todėl karininkai jau 
turi daug prityrusių padėjė
ju-

Kareivių mokymas paleng
vėjo. Rusų palikimu kariuome
nė pirmais metais gaudavo iš 
100 naujokų arti 50 neraštin-, .
gų. Dabar neraštingų beateina ann ua’ 
į kariuomenę arti 30 nuoš. ir į Šie atsargos karininkai — 
tie procentai kas met mažėja.Į kariai palaiko glaudžius san- 
Bet laikantis dėsnio, kad tik tykius tarp kariuomenės ir vi- 
sąmoningas pilietis tegali bū- suomenės. Šių metų gegužės 
ti geras kareivis, kareiviai mėn. 26 d. surengta kariuome- 
n.okomi ne tik kariškų daly- nės su visuomene susiartini-

Mūsų visuomenės vadai neturėtų užmirš
ti, kail 1936 m. sausio 1 d. prasideda LĖKS A 
jubiliejinis naujų narių prirašinėjimo vajus. 
Kiekvieno sąmoningo lietuvio kataliko pa
reiga prieš šios fraternalės organizacijos pri
sirašyti ir savo vaikus prirašyti. Iš to yra , 
keleriopa nauda — apsidrausti savo gyvy- i 
bę, prisidedi prie tautybės palaikymo ir su-1
stiprini lietuvių vieningi), veikimą.

* • «
Ar šiaip ar taip kalbėsime, bet “pašauk

tiems tautos vadams” neina taip, kaip rei
kia ir gana.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. BUnatU__________

KITI ŽYMESNI SVEIKINIMAI

mo diena parodė, kaip visuo- 
ja

kų, bet ir skaityti, rašyti. Be 
to, jiems laikomos paskaitos, menė myli kariuomenę, 
rengiamos ekskursijos ir teat džiaugiasi ir didžiuojasi. Vi-

i Jau rašiau apie prez. Smetonos ir buv. 
prez. Stulginsko sveikinimo kalbas.

Po jų išėjo kalbėti buvęs prezidentas 
dr. K. Grinius. Jis pasakė, kad nė vienas 

| svarbesnis tautos įvykis neaj>siėjo be užsie- 
iiiio lietuvių. Šiame kongrese užsieniečiai vai
dina svarbiansį vaidmenį. Jis linkėjo tautai 
gyventi vieningai ir visokeriopai augti.

Krikščionių demokratų partijos ir dien
raščio “Ryto” vardu išėjo sveikinti buvęs 
ministeris pirmininkas dr. L. Bistras. Jis 
pažymėjo, kad kongresas susirinko sunkiais 
mūsų tėvynei ir visoms civilizuotoms tautoms 
laikais: visur visuotinas pakrikimas — eko
nominis, politinis, moralinis, valstybių ir tau-

Tur būt pirmų kartą buvo susiėję vienon tų turpusavio santykiavimo pagrindai susvi- 
vieton ir tai pačiai publikai kalbas pasakė ro.
dabartinis ir buvusieji Lietuvos prezidentai.+ 
Tuo faktu visi džiaugėsi ir pranašavo, kad, 
gal būt, viso pasaulio lietuvių koagresas 
nuvei* visas tautos jėgas krūvon, gal būt mū
sų gyvenime prasidės nauja ėra.

Bet šių dienų įvyktai visai ką kitą pa
sakė...

4 * Kartu su žymiais šių dienų politikais 
su sociologais krikščionys demokratai 
mano, kad tik grįžimas prie to šaltinio, 
iš kurio gimė civilizuotųjų tautų kultū
ra, atsieit grįžimas prie krikščionybės, 
tegali išgelbėti tautas ir valstybes iš 
gyvenamojo idėjų bei veiksmų chaoso”.

Mokiniai jį gausiai skaito ir 
jame bendradarbiauja, rašyda
mi įvairiais reikalais ir jau
nimo gyveninio straipsnius, ei
lėraščius ir galvosūkius.

Karinis auklėjimas pradeda
mas plėsti ir pradžios mokyk
lose, kad jaunimui iš mažens 
būtų skiepijama Tėvynės gy
venimo idėja ir meilė kariuo
menei.

Nors mūsų 17 metų gyve
nimo laikotarpy tokių mažai 
teats'irasdavo, kad vengtų ka
riuomenės ir jos tarnybos, prie 
šingai į kariuomenę nemažai 
ir dabar taikos metu ateina 
savanoriais, bet dėl vietų sto
kos jie sunkiai priimami.

Nors nepaslaptis, kad mes

Dr. Bistras pabrėžė ir kitą faktą, kad 
nors autoritetas, valdžia yra dieviška, bet 
lygiai dieviška vra ir žmogaus asmenybe. 
Tarp šių principų nėr prieštaravimo. Iš šią 
krikščiobybės dėsnių gimė kultūringos val
stybės supratimas, ji,. sukūrė ir šių dienų 
kultūrą. Bet tuos dėsnius pamynė po kojų 
diktatoriai. Vokietijos ir Rusijos gyvenimus 
vaizdžiai jntrodė, ko reikia laukti ten, km 
nesugebama derinti autoriteto su asmenybės 
principu. Dėl to krikščionys demokratai ma
ną, kad:

“derindami autoritetą, su asmenybės tei
sėmis, discipliną su laisve, žmonės tesu
gebės nustatyti teisingą santykiavima 
tarp valstybės ir piliečio, kitaip kalbant, 
realizuoti tai, ką mes vadiname tikru 
esminiu demokratizmu”.
Kalbėtojas linkėjo kongreso darbams, 

kad iš tų darbų, tokiais principais paremtų, 
kaip jų vaisius gimtų viena šeima, kurioje 
visi bendrai, nesiskirstydami į sūnus ir jm>- 
sūnius, dirbtų mūsų tautos gerovei ir gar
bei ir jos narių laimei

Vienas kalbėtojas lietuvių 
radio programo apie dvi 'sa
vaiti atgal tarp kitko paai
manavo, kad girdi lietuviai 
Chicagoje nelabai susiorgani 
zavę — ypatingai politikoje. 
Kalbėtojas liepė pažiūrėti į 
lenkus — “jie turi miesto 
valdiškose darbuose apie 2900 
savo tautiečių, o tuo tarpu 
lietuvių esama tik koks de
šimt.”

Tie amžinai priminami len
kai! Kada mūsų neva vadai 
susipras, kad mums jau atsi
bodo būt prilygintais (žino
ma, paniekinamai) prie len
kų/ Jeigu taip labai daug dau 
giau lenkai nuveikia gerų dar 
bų už lietuvius — ir tuoLii 
vėl ir vėl mums Į veidą suduo
da — kodėl pri lygintojai taį 
pat nepažymi, kad kitose 

ikose lenkai irgi lietuvius vi
siškai pralenkia? Pavyzdžiui: 
kriminaliniuose prasižengi 
muose. Dėl kiekvienos lietu 
viškos pavardės užrašytos 
Chicagos teismuose ir polici
jos nuovadose yra 29-39 len
kiškų. Mes pažymėdami tą 
laktą nemanome pasijuokti iš 
lenkų. Tai būtų nekrikščioniš
ka ir nereikalinga. Lietuviai 
nėra būtinai geresni žmonės 
už lenkus. J r lietuvių ivatnn 

igerų žmonių ir niekam net i 
Įkilsiu, taip kaip ir lenkų. 
Žmonės, nežiūrint tautybės, 
visur maždaug vienodi.

Tik jų skaičius skirtumą 
padaro.

Ot, ką virš-minėtas kalbė
tojas užmiršo, prilygindamas 
lietuvius prie lenkų! Jis ne
pažymėjo, kad Chicagos mies
te yra apie 20 syk daugiau 
lenkų, negu lietuvių (žiūrėkit 
U. S. Censns 1930). Lenkai

(Tęsinys ant 3 pusi.)
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KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

(Tęsinys)

— Taip. Jūs apsaugosite 
tuos krikščionis, kurie yra llu- 
jės mieste ir jūsų užimtoje 
Tonkingo provincijoje, bet kas 
bus su tais, kurie gyvena ša
lies viduryje ir yra valdomi 
mandarinų, daugumoje atsida
vusių juodvčliavnčiams ? Savo 
būriais jūs neapimsite visos 
šalies. Be to prisiminkite, kas 
jvyko Tonkingo provincijoje, 
ir kas įvyktų čia, jei jūs vie
nų kurių gražių dieną pasi- 
trauktumėt, lygiai taip, kaip 
jūs prieš 10 metų pasitraukėt 

fcfe, Tonkingo? 80 tūkstančių 
mygančiu kaimų švietė jums 
^elių. Ir tik per keletu dienų

Dažnai, beniukas kliedėda
mas, visai nesąmoningai skel
bė katalikų mokslą. Tada iš
tisas valandas jo klausydavo
si senas Fylinas, jo brokas 
vaikis Liū, ir net pats kara
lius. Ligonis gi tai aiškinda
vę katekiamą, tai melsdavosi
į Vngelų Sargą arba į Švč. 
Mergelę Marijų, o kartais, tie
siog reikšdavo meilės jausmus 
nukryžiuotajam Tšganyt ojui. 
Kartais jis jausdavosi esąs 
paskutiniame teisme. Tada 
jis tvirtai išpažindavo savo 
tikėjimų ir jo dar didesniam 
sustiprinimui aukodavo savo 
kraujų ir gyvybę. Kartais Jis 
pakeldavo mažojo Domininko '•

O r> a P n * C;

Prekybinis laivas Ilartvelson audrų daužomas Atlantike pairi .Jungtinių Valstybių pakrantes.

NUOMONĖS IR FAKTAIjau keletas dienų kai yra įsto
jęs į katechumenus.

Nušvito berniuko veidas ir i (Tęsinys iš 2 pusk)
buvo išžudyta apie 10,000 kri-1 kryželį aukštyn ir melsdavosi jis pasisakė norįs pats juos vienu savo skaičiaus didumu 
kščionių. Prancūzų valdžių ki- į jį arba tiesiog sakydavo nia- dar pamatyti.
šasi į krikščionių reikalus ne tųs jam paskirtą amžinąjį ga- 
tam, kad Rytų Indijoj išpla- rbės vainikų, 
tintų krikščionybę, kuri, per- i Ap|inkui jo ,„va esantieiį 
sekioja savo krašte, bet tam,' 16dav0 susi)aikyt, nn0 a.

tuos “kalnus” nuverčia. Ar
Po valandėlės jie visi trvs kas dar niano’ kad Chicagos 

jau buvo prie jo lovos. Tada lenkai visi gyvena broliškoje 
jis džiaugsmingai ištiesęs ra- vienybėje? Kad jie

čiaus didumu pajėgiam. Aiš
ku, jokiu būdu negalime tiek 
padaryti svetimtaučių akyse 
kiek lenkai, kurių yra kelias
dešimt sykių daugiau už mū
sų. Neužmirškim tų faktų!

Bet jeigu ir būtų teisybė, 
kad mes savo jėgas nesiuiau-

kad galėtu didinti savo galy’- gJi tll U.
bę ir tarnauti mamonai. Aš pasakg. 
tvirtai tikiu, kad jei tik Pa

Fvlinas karta' net štai

— Šis mažo berniuko kliedė
jimas labiau mane įtikino kri
kščionių religijos tikrumu, ne
gu visokios knygos ir išrodi- 
nėjimai.

Jis pasakė, kad ne tik lei-

ryžiaus galvoms pasirodys nau 
dingą, jie nesidrovės mus pa
likti ir paaukoti pagonims.

Jaunasis feldšeris nutilo ste 
bedamasis tuo, kų išgirdo. Va
landėlę abu ėjo tylėdami. Le- siųs apsikrikštyti mažajam 
ngvas vakaro vėjelis judino Liū, bet ir pats įsirašysiąs į 
medžių lapus. Visas parkas katecbumenų skaičių, 
tyliai šlamėjo. Kai pro medžių Bu^o £įa jr trečias žmogus, 
sakas pasirodė netoli esu ka- kurįg gja proga gavo leidimų 
raliaus rūmai, tėvas Iloangas mokytis naujo tikėjimo. Tai 

vėl prabilo: , plėšikas Li, kurį dar kalėji-
— Mano drauge, neįsižeisk, ine pažas atvertė, ir kurį vė- 

jei pasakau skaudžių tiesą, jjau Fylinas paėmė pas save 
iškeldamas Prancūzijos poli- tarnų.
tiku. Man taip pat yra skau- šiandien rytą Pranas vėl 
du tai daryti. Tik pažiūrėkim, turėjo pilnų sąmonę, bet jau- 
jei čia nebūtų įsimaišę pran- tesi labai silpnas ir pavargęs, 
cūzai, kaip puikiai liūtų išbu- Motina jį ramino sakydama, 
jojusi Aname krikščionybė, ne kad dabar jau tikrai -jįs veį. 
žiūrint nė tų persekiojimų, kiai pagysiąs. Jo žaizda užgy-

nką sveikino juos ir linkėjo, 
kad jie ir toliau eitų drųsiai, 
kur Dievo malonė šaukia. Po 
to kreipdamasis į Liū štai kų 
pasakė:

— Dabar matai Liū, kad 
Dangaus karalienė išprašė ma 
lonių ne tik tau, bet ir tavo 
seneliui, ko visai nė nesitikė
jai. Tad gerbk Jos paveikslėlį.

Kad jie nėra
susiskaldę į keliolikų partijų • dojam tiek kiek galėtume, jei- 
ir grupių, lygiai kaip ir lie-1 gu tik norėtume, ar-gi čia ne-
tuviai ir vokiečiai ir žydai ir 
visos kitos tautos? Ar kas 
dar mano, kad nėra Chicagoje 
suamerikonėjusių lenkų? Ar
ba kad nėra tokių lenkų, ku
rie nėra pakeitę savo pavar- 
dės amerikoniškomis? Arba 

Jkad visas lenkų jaunimas tau-
O kai aš su savo motina bū- ' tiniai susipratęs, moka savo
sime mirę, tu pasiimk pas 
save mažojo Domininko kry
želį. Aš esu įsitikinęs, kad tau 
jis bus naudingas, nes Anamo 
krikščionims dar ateina kru
vinos dienos.

i Po to jis pasiėmė kryželį, 
jį pabučiavo ir davė motinai, 
paskiau Liū ir kitiems aplink 
stovintiems kad jį pabučiuo
tų.

I Visų akyse blizgėjo ašaros.
Tėvas Hoangas, kuris nese
niai buvo grįžęs paklausė li-

tėvų kalbų ir vartoja jų? Bui
kos!

bus kalti nors dalinai už tai 
ne tik tokie mūsų tautinės mo
ralės naikintojai, bet ir mūsų 
politikieriai, kurie padaro 
Chicagos lietuvių skaičių 3-4 
syk didesnį negu kad jis iš
tikrųjų yra. Pavyzdžiui: bile 
kurios tautos žmones girdi iš 
visų pusių, kad jų vienam 
mieste yra, sakysim, pusė mi
lijono, kada ištikrųjų yra tik

lijono, o pasirodo, kad mūsų 
tautiečių užsiregistravusių bu
vo tik apie 50,(000. Ergo: mes 
nedirbam vienybėje. Esam tik 
mulkiai. Ir pasiduoda toji 
tautinė grupė pesimizmui, nu-i 
puola jų tautinė dvasia, pasi-1 
duoda indiferentizmui a r b tr 
stačiai pradeda neapkęsti sa-1 
vęs ir savo1 tautų, pradeda 
skaldytis, 1.1., 1.1.

Nieko nekenktų, jeigu mes i 
nors sykį užmirštume mąsty
ti ir kalbėti apie savo trūku-

štame įvertinti nare. Tuo pa
čiu mūsą žvaigždėmis pasidi
džiavimu mes kartais save 
niekiname — pats mūsų en
tuziazmas ir nuoširdumas tai 
parodo. Mūsų mintys maž
daug tokios: “Ot, kokia gar
bė mums, kad turime tokių 
garsių savo tautiečių, kurie 
garsina mūsų tautos vardą 
svetimtaučių tarpe. Kas ga
lėtų tikėti, kad lietuviai taip 
pasižymėtų J Mes tokie prasti 
žmonės, nieko nenuveikiam, 
reikia tik džaiugtis, kad atsi- 

, rado nors keletą mūsų tan- 
; tiečiu, kurie prasimušė į vir

šų, t.t., t.t.”
Mums gal reikėtų truputį 

tautinės megalomanijos liga. 
Nors, tiesa, nereikia žiūrėti su 
panieka į kitus — bet tuo di
desnis nusikaltimas yra žiūrė
ti į savo tautų ir į save, kaipo 
tos tautos vienetų, su panie
ka. Pakelkime savo tautinę są
monę, pasididžiavimų savimi, 
ir daugelis, jei ne visi, mūsų 
trūkumų automatiškai pra
nyks. Gerbkime kitus, bet pir
ma gerbkime ir didžiuokimės 
savimi, nes kiekvienas iš mū
sų atskirai, nežiūrint kokio 
luomo, nežiūrint mūsų mokslo 
ar turto (ar jų stoka) suda
rom tų savo tautų.

. . , , . .... , gonį, ar jam nebūtų malonu,
kūne tartais pasitaiko iš ka- siantij ir jūgos „ugrįšianSos, kad He trys katechumcnai( 
raliaus puses. Dabargi knta- het berniukas šypsodamasis kurie iau sos^jo krikštui 
cionybe turi sustoti. As net papurtė galvų. 1 • .
imčiau abejoti mūsų nudirbto _  xe._ pasakė jis,__ ga-
darbo vaisiais jei neturėčiau rbės vainikas man yra jau 
paguodos be peršamos pran- paskirtas ir aš turiu eiti. Net 
cūzų globos, is kitur. ir, fu Inano mieloji, mamyte,

O kas gi, jus Tėve, taip netrukus mane paseksi, 
guodžia? Našlė manė, kad berniukas

siruošti, priimtų tų naujo at
gimimo sakramentų jo kam
baryje.

Berniuko akys nušvito šven
tu džiaugsmu. Jis tarė:

— Padarykite tai greičiau,
nes noriu džiaugsmingai mi-

vėl kliedi, tačiau jo žvilgsnis
drąsumas ir kariškas buvo aišku, ir kakta ne karš-, Bnvo jam prižad5ta> kad 

jfcfi»"ko.iininS. Muši) knbfcs tesn5, kaip kitomis dienomis. rfar ,a tj vakar įy ks kri.
> savo doryMrn,, išmeldžia I _ Tegul būna, kaip Dievas Mto apeigo8; ir kad pranPf|_ 

W.evo malonu; šiai kankinu; „ori, praneli, - tarė motina, zų daktaras> kuris dažnai ,a.
„ '• . , , . 1 - jei tau iš tikrųjų jau yra nkvdav0 Hgonj būsiąs krikš-
Berniukas, kurio mes dabar paruoštas garbės vainikas, tai fo t-vag

aš nė valandėlei nenoriu tau 5 . . ....... ... .. ,. j Vos tik saulei nusileidus
tos laimes atitolinti. . , .... , .

_ . . ... . . visa, kas reikalinga krikštui,Berniukas padėkojo ir uz- . , .. . . ,, _ . . jau buvo paruošta, į kamba-merke akis. Netrukus jis vėl . ... , . .. TT... v. v , n įėjo daktaras ir tėvas Ho-atsimerke ir paprašė pasauk- 
ti tėvų IToangų. Jis jam su an^as' 
didžiausiu uolumu

— Mūsų krikščionių kilnu
mas,

savo dorvbėmis išmeldžia

einame aplankyti ir kurio tru 
mpų gyvenimo istorijų tau 
jau papasakojau, mano many
mu yra tikras būsimo nuga
lėjimo laidas.

Netrukus abu vyrai įžengė 
į puikins karaliaus rūmus.

Tarnai juos nuvedė į pui
kiai išpuoštų kambarį, kuria-

išpažino j 
visas savo jau seniai apgailė- 
ta.s ir atleistas klaideles. Po Į

(Bus daugiau)

me jau trečia savaitė sirgo to jis paprašė kunigą, jei jam 
Pranciškus Tiuanas. Pats ka- rodytųsi kad jis to vertas, at-
ralius buvo įsakęs jį čia ne
toli savęs patalpinti. Čia jį 
prižiūrėjo geriausi ne tik a- 
namitų, bet ir prancūzų gy
dytojai. Beveik savaitę laiko

nešti jo mylimiausiųjį išgany
tojų. Tai būsianti jo pirmoji 
šv. Komunija ir kartu vlati- 
kas.

Kunigas mielai sutiko išpil-
ligonis buvo smegenų drugio dyti jo prašymą ir dar pasi- i 
krečiamas. Jis nieko tada ne- siūlė ateiti šį vakarų kartu 
galėjo pažinti, net nė savo juo pasimelsti. Be to jis , 
molinos kuri taip kantriai per žinodamas, kad berniuku? tai 
visų 1/ laikų išsėdėjo prie jo padarys didelio džiaugsmo, 
lovos, nors ir pati būdama vi- jam papasakojo, kad senasis , 
sai silpna po tokių baisių ka- Fylinas, jo mažasis Liū ir bu- '

Kų tai reiškia kad miesto ’ 50,000. Pusė milijono! jie ma- 
valdiškuose darbuose yra 2000 no — tai biskį jėga! Kalnus 
lenkų, o tik 10 lietuvių? Tik galime nuversti! Ateina rin- 
tiek reiškia, kad Chicagoje y- kimai. Visi iš vien balsuoja 
ra labai, labai daug lenkų, o už savo išrinktus kandidatus, 
palyginamai tik sauja lietu- Bet rinkimams pasibaigus, 
vių. Nebijokim, mes labai ge-1 pasirodo, kad jų kandidatai 
rai Chicagoje gyvuojami Ne- nelaimėjo. Kas čia per daly- 
sam tokie mulkiai kaip, kad, kas ? — klausia savęs. Mes 
kai kurie mus nupiešia. Mes I vieni galėjom tuos kandidatus 
tiek nuveikiam kiek savo skai- išrinkti — mūsų vra pusė mi-

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGĖS

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina .................75

I 5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ................................50
! 6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais........40

7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ...........................  1.00
i 8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .05
; 9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75
10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab......................... 1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.............. 1.25
13. Pulkim Ant Kebų, jnod. paprastais virš., kaina .... 1.75 (
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, .... 1.75 j
14. Pulkim Ant Kebų, odos viršeliais ............................ 2.50 Į
15. Pulkim Ant Kelių, jnod. virš. raud. kraštais........ 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ........................... 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ......... 1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne
daug beturime, mokestį galite siųsti Monev Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Ave., Chicago, III.

mus ir pradėtume tik žiūrėti. -------------------
į savo šviesiųjų pusę Į “ARKIVYSKUPAS JURGIS

Tiesa, mse didžiuojamės sa- MATULEVIČIUS” 
vo pasižymėjusiomis žvaigždė
mis — sportininkais, daini
ninkėmis, lakūnais, 1.1. Tai 
yra labai girtinas reiškinys 
Menka tauta būtume jeigu ne-į 
įvertintume savo gabius ir 
pasižymėjusius tautiečius-tes.
Bet gaila tik kad mes užmir-

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

“DRAUGO” KNYGYNE

Be Progressive aboui your appearance! If you don’t likę the 
color of your hair — change it!

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

Mat/ thit cottpon uritb a tbrtt-incb ttrand of jut 
btir and wt wffl treat it and retam it, pottpaid, 
uitb o* r recommendatiom for CLAIROL treataeeat.

BFVFRLY KING < omali.m
hair bfauty gitio
126-132 46<h Nr» York Citr

Name................................ ,......
Addretk. ........................ ,......... .
Clt>................ .......................................................
M» BesAie .........................

BIFF BAXTER’S ADVENTURES "By Bob Dart
IglFF IS IN CHAINS/THE.
CHIEF OF THE CREW OF 
TH0GS THREW CANNY OUT 
OF SALLY S CABIN? 

AND NQW —

rJUST A
MINUTE,
CHIEF/

I 7H0DGHT
YOU'D BE . 

DOWN HEREZ 
YOU'VE CAUSED 

ENOUGH TR0UBLE, 
MOKTY, I’M G0ING

SUDDBNLy THE 

LIGHTS GO OUT AND 
A SHOT RENT5 THE,

AIR

lQ)lD THE CHlEFj 
IOOT MONTY / o 
IAT MAPPENED </>>

Įėjimo kančių. vęs jo draugas belaisvis Li
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ATLAIDAI IR MISIJOS
n i j u r i s k i s

Y’iettis klebonus kun .) Za
bulionis, kinis darltuojusi 
daug rūpinusi parapijos dva
siniais reikalais šv. Mykolo 
šventes proga buvo surengę* 
4d valandų atlaidus ir misi
jas, kurias vedė gerb. kun. 
Tėvas A. Petrauskas. M. I. L', 
garsus savo gražiais pamok
slais. 'levas Petrauskas yra 
gerai žinomas ir Amerikie
čiams, nes jis keletu metų va
žinėjo su misijomis po Ame
rikos lietuvių kolonijas. JĮ ir 
vietinis klebonas gerai paži
nojo Amerikoje, už tai jį pa iš
kvietė ir j Bijutiškį.

Tėvas Petrauskas misijas 
vedė nuo 28 dienos rugsėjo iki 
2 dienos spalių mėn. Per vi
sas dienas tiek daug žmonių 
priėjo ir privažiavo, kad ne
tik bažnyčia buvo užsikimšus, 
bet ir šventorius ypač per Šv. 
Mykolo atlaidus 29 dienų rug
sėjo. Tada tiek žmonių pri
plaukė iš apylinkės parapijų, 
kad netik kelius apie bažny
čių, bet ir laukus vežimais nu
statė. Bijutiškio parapija gy
vuoja dešimtį metų. Tai to
kios daugybės žmonių m buvo 
mačiusi, nes šios misijos tai 
pirmos Bijutiškio parapijoje. 
Toje dienoje misijonierius pa
mokslus tuifjo sakyti ant 
šventoriaus, nes i bažnyčių 
nei pusė žmonių negalėjo su
tilpti.

Tėvas misijonierius per vi
sas dienas sakė net po poa
kius pamokslus. Apie pamok
slų gražumų nėra reikalo ra
šyti, ypač Amerikiečiams, nes 
jie nesykj girdėjo Tėvo Pe
trausko pamokslus. Tik tiek 
pažymėsiu, kad visi, kurie 
klausėsi jo pamokslų, tai vis 
per kiekvienų pamokslų aša
ras nuo skruostų šluostėsi..

Visos misijų dienos buvo į- 
spūdingos kaip daugybe žmo

nių taip pamokslais, bet pasku 
tinę dienų, užbaiga misijų, bu
vo įspūdingiausia. Tai misi
jų kryžiaus procesija apie 
bažnyčių ir jo pustatymas. 
Laike misijų parapijiečiai pa
dirbo gražų misijų atminimui 
'Kryžių.

Paskutinėje dienoje po pas
kutinių mišparų ir procesijos

MOKSLEIVIAMS VA
KARĖLIS

M d L E T d /

Maletuose (Utenos aps.) y- 
ra gimnazija, kurių lanko ne
mažai moksleivių, tarp kurių 
randasi keletas neturtingų, 

ap nik bažnyčių su Šv. Sakra- <b*,ati gimnazijos direktorius 
nu niu po palaiminimo ir už- ' P- ' aškuuas, gerb. kun. A . 
darymo Šv. Sakramento, aš- Taškūuo, buvusio “Darbinin- 
tuoni vyrai įnešė didelį misi- ko reduktoriaus, brolis, su- 

' jų kryžių į bažnyčių ir pagul- randa būd«» ir neturtingus 
dė pieš didįjį altorių. Prie moksleivius paremti. Jų nau- 
kryžiaus misijonierius pasakė dai surengia įvairias pramo- 
pamokslų ir jį pašventino, gėles.
Taipgi uždėjo ant visokių 
daiktų atlaidus k. t. aut kry
želių. rožančių, medalikėlių ir 
1.1, po to išsirikiavo visa baž
nytinė procesija su veliavo- gungiai”. Surengimui šio va
lais. Pirma ėjo procisija, pas- karėlio daugiausia rūpinosi 
kui kunigai ir celebrantas mi-. Pats p. Direktorius I aškuuas, 
sijonierius, ant galo, astuoni <> išniokiiiimui gražios ir juo- 
vyrai su baltomis kamžomis' ki»K«« operetos daug darbo 
ant pečių nešė kryžių. Tai bu- ’r triūso padėjo p. Taškūnie- 
vo įdomiausia kryžiaus pro-, *‘ė gimnazijos mokytoja ir 
cesija, nes vietiniai žmonėsvietinis vargoninkas gimnazi- 
tik pirmų sykį pamatė tokių i Jos profesorius p. Martikonis. 
procesijų. Daugumas žmonių. Publikos buvo daug. Buvo 
susigraudino ir verkė. netik vietiniai, bet ir iš toli-

Apnešus kryžių aplink baž-1 mesnių apylinkių. Didelė 
nyčių ir jį pastačius, Tėvas gimnazijos salė buvo kimšte 

'Petrauskas pasakė paskutinį prisikimšta. Iš Utenos mies- 
atsisveikinimo ir graudingiau- to autobusas atpyškėjo rink
sią pamokslą. Praliejo šiais tinės publikos k. t. mokytojų 
žodžiais: “Kas Kristų plika- ir valdininkų. Vaidintojai-ar- 
lė prie kryžiaus. u> kų, J’rikal- tistai savo užduotis’Atlaikė k'»

Taigi spalių 27 d. š. in. bu
vo- surengtas toks vakarėlis. 
Buvo suvaidinta dviejų veik
smų operetė-komedija “Vien-

n w 4 r n a s

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. 0. “ KELIONĖJ APLINK PA 

ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKAKIBTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE’, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdingą “KELIONĖ 
PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. And- kio ap
taisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI“ Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gružių ir aiškių 3(MJ paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Ola nuplėšti

Pirmadienis, lapkr. 25 d., 1935

WLL FOR MR. BINGO”
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tasis žada lininis duoti ? Pa
baigęs pamokslų, misijonie-

puikiausiai, Uteniškiai pasakė, J 
kad ir Kaune valstybės teatre

, rius pirmas pabučiavo misijų giau luiosu noru. Nemažai 
atminimui pastatytų kryžių, ■ aukavo ir rašėsi ant aukų la- 
paskui kunigai ir ant galo iš Į P() iki 25 litų. Po 5 litus dėjo 

! eilės bučiavo visi žmonės. 1 artistai geriau neatliks. Įžan- 
Kaip tai gražiai buvo už- ga 54) ct., o kiti mokėjo dau- 

baigtos brangios ir pirmos dauguma. Buvo dar Ibtejija- 
misijos, už kurių surengimų ' laimės numeriai po 50 ct., ku- 
parapijiečiai labai dėkingi sa- rių buvo 375 numeriai. Visi
vo kleb. kun. J. Zabulioniui.

Per misijas nemažai kata
likiškos spaudus išplatinta. 
Ki<*k Įvairių knygų ri knygu-

išparduoti ir dar pritrūko.
Ponus Taškūnas jau aštun

ti metai kaip Maletuose. Jis 
savo pastangomis ir visuome-

čių atsivežė, tai visas žmonės i n«*8 parama kas metai išlei- 
išpirko ir dar daug pritrūko. džia P° keletu neturtingi] 
_______________________ — moksleivių..

E.c- Amerikietis.

frontė Afrikoj su radio ant

Sam I ve’ 
LOŠT no«£ 
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THOSC 
•zrtsipe tov

of YoOftS-
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tl

lue cow OiTH. Ties' <s <»€ <xo 
shoolo &e arrecTtoo toJ

Gerbiamai "Draugo” Administracijai:
Stungiu su Šiuo laišku 3........... už kuriuos praSau kuogrelčiauoia

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P BUČIO KELIONĖS — $1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

Vardas, Pavardė ............................................ • •..................................

ris buvo kartu su vyskupu 
atvažiavęs. Seselėms buvo la
bai aiškiai perstatytas Kata
likų Bažnyčios padėjimus Ru
sijoj. Jos reiškė didelio dė

OMAHA, Nebraska. — 
Lapkričio 10 d. ir mes turė
jome džiaugsmo pamatyti vy
skupų Teofilių Matulionį.

Kai tik sužinota, kad Jo 
Kksclencija pribus pas mus

Į teismų stojo Kauraplotis, 
kuris sumušo kaimynų Žero- 

,kų.
— Tamsta šių beisbolu laz

dų sulaužei į savo kaimyno ; 
galvų, — sako teisėjas. — Kų į 
sakysi savęs apginimui?

— Netikėtas atsitikimas, —| 
sako Kauraplotis.

— Kaip tai? — sušuko tei-1 
sėjas.

— Aš visiškai nemaniau 
sulaužyti beisboles lazdų, — j 
atsakė Kauraplotis.

.Street

U, V

v

Gluba. Šv. Mišių diakonu bu- nebuvo galima kartu prie sta- 
vo kun. H. C. Zaranton, o šv. to pasodinti. Mat, mes turė- 
Mišių sulxliakonu kun. I*. Bur jome apie 300 sėdynių, o žmo- 

kingumo Ekscelencijai už kai-į ke* Ceremonijų tvarkytoju lai nių atsilankė virs 700. Taigi 
bų ir palaiminimų ir žodžiais ’vo diocezijos kancleris kun turėjo valgyti vieni po kitų.

Iš svečių buvo šie: kun. 
Deglman, asistentas viršinin
kas Creigbton’o unversiteto,

1 N. Wegner. 
Sekantieji

ir aukomis.
Pamaldos Bažnyčiujt

Sekmadienyje, lapkričio 10 
d., Jo Ekscelencija laikė iš-

lapkričio 9 d. anksti rytų, tai laimingas pontitikales šv. Mi-. j Jasevičius 
daugelis žmonių, — apie šim- ^•dano bažnyčioje., pj|lia įm(>nįų
tas — išvyko į stotį sutikti k^'tdencija buvo atlydė- j įaj sa^ant pamokslų visi ver- 
brangų svečių. bl‘s i bažnyčių šv. Antano vy- oesna jg Sioux City la., kun

Toje pat dienoje įvairių,1^ draugijos. mus j)rj|)UVO įr taip pat iš
vienuolynų seselės buvo susi dam nrie Mišių patarnavo pasigailėjimo jo kankinimų.

'rinkusios į Duehene Kolegi- 1 reJ°tas J. YY . Stenson, mūsų įjaurių bolševikų kalėjimuose Office Tei.HEMiock oo 
jų pamatyti vyskupų, išgirsti diocezijos administatorius, kai 
jį kalbant ir apturėti jo ga- P° aukščiausias kunigas. Jis
nytojiškų palaminimą. Trečia labai įspūdingų pamokslų pa- Apie 4 vai. po pietų prasi- 
valandų pribuvo ir vyskupas sakė, vyskupui besirengiant dėjo bankietas Jo Ekscelen- 
Jo kalbų vertė į anglų kalbų Prie 8V- Mišių. Garbės diako . cijai pagerbti šv. Antano sve 
kun. Aleksandias Baltutis, ku nu buvo kun- J- Buckley, o tainėje. Visų žmonių, kurie 

garbės subdiakonu kun. M. dalyvavo bankiete jokiu būdu

GARSINKITĖS “DRAUGE”
“MANO SŪNELIS 

BUVO TOKS 
KODAS. 

VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ’r»

"Turėdavau privilioti, kud vulttytŲ 
Ir nežiūrint ką valgė via bnvo men
ka*. Vlauoinet bfiaiu dėkinga moti
nai. kuri man panakė apie Triner'a 
Bitter Vyną”,

Triner'a Bitter Vynaa yra aenaa. at- 
aukantla ftetmyninia valstaa. kuria ap
saugo nuo užkietėjimo. gasŲ. nemie
gojimo. blogo kvapo, o<loa neavelku- 
mų Ir negerumų aąry-Sy au vidurių 

Į neveikimu. Ir priduoda paalgėrėjlmp 
allpnlema apetitams. Galite gauti Jo 
vlsoae vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

Italijos kareivis karo 
nugaros.

Joaeph Triner Oompaay, Chicago

AKIŲ GYDYTOJAI:

Oflao Phone 
PROspect 1028

Kunigai buvo 
sanktuoriume: pralotas Ber
nardas Sinne, kun. J. Baili
nau, kun. A. Baltutis ir kun.

Bažnyčia buvo 
Jo Ekscelenei-

kun. M. Gluba, kun. Georg. 
Jonaitis ir Blair, kun. Geo 
kun. A. Baltutis iš Chicagos ir 
Pranciškus Zekas iš Kaušas 
City, Kaus., Majoras Koy N. 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Bankietas Jo Ekscelencijai
Res. 'lel. GROvehiU 0«17

6924 8 TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2—4 Ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėliotais susitarus

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Tel CANaI 0267Rea. and Office 

2359 8. Leavitt 8t. 
~A_Nal 0706

Rea. PiOtapect 6650

DR. J. J. KOWARSKAS DR- P- ZALATORIS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUP.3 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso Valandos

Nuo 2 lkl 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak 
Nedėliomis pagul Huturfi 

Oflao telef. BOUIevard 7820 
Namu tol- PROapect 1910

Oflao Tel.. PROapect 63<•
Rea. Tek: HEMiock 6141

Reald.: 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
letuvls Gydytojas Ir Chirurgas

D .. .. - ,. . ... . , 2500 W. 63rd STREETPritaikyme akinių dėl viso- Ofiao vai.: 2 iki 4 ir <:3o iki 8:ao 
kių akių Ekspertas tyrimo a- TeI Bouleviird 7042
kių ir pritaikymo akinių

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOME1KICALLY AKIL 
SPECIALISTAS

Palengvina akly įtempimu. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akly kar*t|. atitaiso 
trumparegystę Ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzuuilns vintas daromus su 
elektra, pa rodančia mažiausias klal- I 
das. Special ė atyda atkreipiama i i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. j 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atltaisoatoH be akinių. 
KaiitUH pigiau kaip pirmiau.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 66o0 Ko. Artesian Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 lkl 8 v. vakaro

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezldeniljos Ofisus: 2656 W. 69th St.
Valandos; 10-ft ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 8. ASHLAND AVENUE 
Plati Bldg., kamp. 18 St.

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

12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 8XX) 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6.

Phone CANaI 0623

----- Tel CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W Cerrnak Koaii

Valandos 1—3 ir 7—-8 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. Californju Avė. 

Telefonas ItEPubllc 7X6*

DR. T. DUNDULIS i
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
.157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. in. 

Nedėllomls pagal sutart)

?el. t'ANal 2345

DR. F. C. WINSKUNi
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vgl.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare 

Ket vergais pagal sutartį
RES. 2136 W. 24th ST

Tai. CANaI 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DJENTIBTAK

1446 SO. 49th CT.. CICERO. ILL.
Uar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 80. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered tr Bubat 2—9 vai

DR. C. Z. VEZEL’IS
I

Tel. Ofiso BOUIevard 6^18—14

DENTISTAS

4645 80. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: auo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Res. VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 4:80-1:80
756 WE8T 35tb STREET

J V a 1 S U b DAKTARAI.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
t lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDuray 2880

OFISO VALdlNDOH:
Nuo 14 Iki 11 vai. ryto. nuo 2 ta. « 

vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 13 
vai. po pietų tr nuo 7 Iki |:to vai

vaitoja! dloa«

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAM

4631 80 ASHLAND AVĖ
T«l. TAIKU 4944

Rea; Tel. PLAaa 2400
Valandos:

Nuo 14-12 v. ryto: >-* ir 7-4 v. v. 
Nedėllomls auo 14 lkl 12 diena

Dlenoiiiis Tel. EAFayette 5798 
; Naktimis Tel. CANaI 0402

į DR. A. J, JAVOIŠ
Office: 2643 YV. 47th Htmd

Vai.: 2 Iki 5 puplt-l, 7 Iki 9 vak 
Nedėllomls pagal sutartį 

Phone Htiulock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DBNTISTAH
6558 So. Westeru Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

. . OFISAI IR REZ.
2519 We«1 43rd Street

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytais —. 
1 k t popiet — 4 Iki !:*• vak. 

MedAUomla ano 11 ryto lkl 1 p,p.
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A. P. Stulga.

OPERA LOHENGRiN
Šią ketiniu aktu ojierų pa

rašė žymusis pasmilo muzi
kas — kompozitorius Richar
das \Vagnoris. Apie šį talen
tingų. muzikos genijų yra daug 
prirašyta. Nore jis jau pen
kios dešimts du metai kaip 
miręs, bet jo muzika yra pla
čiai vartojama ir tokiu bildu 
jo kūryba gyvuoja. Jo vestu
vių maršas yra visiems žino
mas, ypač jaunavedžiams.

Wagneris parašė daug ope
rų ir kitokios gausingos kla
sinės muzikos. Jis buvo netik 
galingas muzikas, Imt didžiau
sias dramotistas. Tat, ir jo o- 
j,erose yra išreikšta jo meno 
galybė.

Pirmame, operos Lohengri
no, akte yra vazduojama lan
ka Antverpo mieste. į Antver- 
j>ų tada atvyksta vokiečių ka
ralius Henrikas 1, idant su- 
draudus vengrus, kad jie ne
paveldėtų šių teritorijų. Čia
VYSKUPAS MATULIONIS 

MUS APLANKĖ

Rusijos karinė 
vijos sukaktuves.

galybė. Paveikslas imtas Maskvoje minint 18-tas revoiui- 
(Acme Photo.)

vakaras parap. salėj. Rengia Elzbietos šventė. Ta proga su- , 
parap. komitetai ir deda vi- sirinko gražus būrelis draugių 

pastangas, kad pavyktų, ir draugų pas veikėjų Elzbie

200,000 STATINAIČIŲ 
SVIESTO

sas
Pelnas skiriamas parap. nau- tų Ogentienę ir Ogentaitę jų KAINAS. Iki spalių 20 
dai. Kiekvienas atsilankęs tu- puošniame name, 5648 S. Ju- d., šiemet Pienocentras jau 
rėš progos prie gavimo kala- stine St. E. Gedvilienė pakvie- eksportavo 200 tūkstančių 
kuto, žųsies ar anties, tad ne- tė visus sveti liūs prie išpuoš- statinaičių sviesto. Tai yra 
pamirškite, visi būkite sere- to stalo, užkandžiams. Po va- didžiausis ki -kis sviesto, ku- 
dos vakarų, parap. salėj, lap- Ralienės laivo pareikšta daug rio nė vienais metais per to 
kričio 27 d. Bus gera muzika, linkėjimų ir suteikta dova- kį laikų nebuvo išvežta.
.m kad šoksim, tai šoksim.

tuoj prasideda įvairūs poli- eialiai nupigintomis kainomis. ( 
tiniai tyrinėjimai, per kuriuos1 Prie to visi pirkėjai be kito-Į 
prieinama prie ginkluotų im- kių dovanų dar gauna įvairių 1 
tynių. Ten figūruoja ypatin- lietuviškų knygų. Pavyzdžiui: f 
ga ypata — Elsa, kurios my- kas kų nors perka už $1.00

VIETINES ŽINIOS
TOWN OF LARE ŽINUTĖS

— gauna veltui $1.00 vertės 
knygų. Perkant už $5.00 — Lapkr. 27 d. 7:30 vai. vak. 
'auna $5.00 vertės knygų ri įvyks didelis kalakutinis šokių

i..

steriškas jaunikis — Lohen- 
grinas lieka pergalėtoju.

Antrame akte vaizduojama 
miesto Antverpo katedrų bei j t.t. Kurie dabar pirks dides-
palocius ir čia jau skubiai nius daiktus: radio, rakandus, 
ruošiamos vestuvės Elsos su skalbyklų gaus $10.00 vertės 

peilių ir šakučių setų arba 
gyvų kalakutų. Ir ta

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
Eowl, eongresmanas Chas. Lohengrinu. Įvairūs valdiniu 
MoLaugblin, Krank McGrath, kai persergsti Elsai, kad už didelį
derk of th distriet court, Jo- j0 netekėtų, bet vistiek, ves-Į proga dauguma lietuvių T?a 
nas Krerl, miesto komisionie- tuvės įvyksta. Toliau, trečiam bar naudojasi lankydami Bu 
rius ir daug kitų brangių sve- akte vaizduojama vestuvių driko krautuves. Geriausio pa
cių.

Po vakarienės 
programas. Programe daly

puota palociuje. Kaip aukš- 
mvo gražus ’ ėiau minėta, prieš kautynes,

Elsa buvo pasižadėjusi tam.
vavo mokyklos vaikai, vien arba tekėti už to, kuris lai- 
mergimi choras po vadovyste mės jos garbei kautynę. Pa- 
jionios P. Gutoskienės. Iš kai- žadas būta sudėtas toks tvir
toji) buvo Krank McGrath, tas, kad ji tekėsianti už lai
kinis anglų kalba labai gra- mėtojo net nesistengdama nei. 
žiai nupasakojo apie vyskupo j0 vardo bei kilmės sužinoti 
kentėjimus ir vargų Rusijoj; pet paprastai pas moteriškes, 
kun. P. Baltutis iš Chcagos iri turbūt, slaptvbės ir pasižadė 
pats vyskupas. Programas ii?jįlnai veik neišlaikomi. Tat,
prakalbos labai visiems pati 
ko.

Pirmadienyje Jo Ekscelen
cija išvyko įt Kinus City, la. 
Ienai lankyti savo brolių lie
tuvių bei sustiprinti juos tau
tiškai ir dvasiškai..

Mes Omaha lietuviai busi-

sisekimo Juozui Budrikui.
Kaimynas

ir čia, kur tau iškentėsi, El
sa užsimano sužinoti kas yra 
tasai josios laimėtojas — vy
tis, karžygis, — mat, žiugei-! 
durnas. Taip, — jis pasireiš- ■ 
kia jai ir karaliui, kad jis e-' 
sus Parsilaliaus sūnus, savi-; 

• įlinko mysteriškos taurės, iš i
me amžinai dėkingi vyskupui kurios priežasties jis ir esųs 
už atsilankymų. Jo pamoky- i galingas. Pareiškęs tų jis ap- 
mai ilgai pasiliks mūsų min- ;leidžia juos. Elsa, karalius ir.

kiti žmonės lieka nuliūdę ne-

Nuo
Nouralgilltų 

Skausmų 
reikalaukit visame paiauly

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

tyse bei širdyse. Taip pat e 
šame labai dėkingi ir kun A. tekę Lohengrino
Baltučiui, kuris atsitraukęs -----------
nuo savo klebonavimo sun
kaus darlx>, teikėsi pas mus 
pribūti. Tokių brangių i r 
nuoširdžių svečių mūsų para
pijėlė niekados neturėjo ir 
vųrgiai kada turės. Vietinis.

S. C. LACHAVVICZ
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių 
Koplyčia ROSELANDE

Patarnavimas dienų ir naktį.
Tel. PULIman 1270 arba 

CANai 2515.
42-44 E. 108th St.

24 METAI

Grįžo iš šv. Kryžiaus ligo 
linės Ona Kalvaitienė, 1705 
W. 47th St., kuriai buvo pa
daryta sunki vidurių opera
cija. Ligonė kasdien eina sve. 
kyn. Linkini visiškai sustip

Marijonų Rėmėjų 8 skyrius 
rengia bunco pramogų V. 
Vaičkienės svet., 4624 S. Pau
lina St. sekmadienį, lapkričio 
24 d. 3 vai. popiet. Komisijon 
įeina E. Gedvilienė, E. Ogen- 
tienė, E. Ogentaitė, P .Turs- 
kienė ir Gedvilas. Bus gražių 
dovanų. Visi kviečiami.

nų. Abi Elzbietos buvo visie
ms dėkingos. Ilgiausių, ilgiau
siu meteliu Elzbietoms.

PLATINKITE

Raporteris

Šiais metais už sviestų iš 
užsienio iki rugsėjo 1 d. gau 
ta 17,707,300 lt., o iki metų 
galo numatoma gauti apie 24

“DPA'JO' mil. litų.

Budrik 24 Metų 
Išpardavimas

10 tūbų Radios gražiuose kabinetuose dide

les mieros Skalbyklos $39.50
Lapkr. 19 d. pripuola šv.

VENETIAN MONUMENT CU., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių---------o---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
- , ■ -——----- o------------

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.

Vėliausios mados Parlor 
Setas vertės $90.00 už. . 49.50

Fred Tloc.k, jūrininkas, 
kuriam Barbora Pocienė 
siūlė $5, kad tas stotų už 
J. Waitches.

24 metai žmogaus amžiaus 
— tai trumpas laikotarpis, ta
čiau 24 metai biznio vedimo, 
darbuotės, — kas kita. Šįmet 
tokių pasekmingų biznio vedi 
mo sukaktuvių susilaukė vi
siems gerai žinomas biznie-
rius Juozus P. nudrikus, liu- REpub|jC 8340 
tuvių u.dio programų pionie-;

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |

Nariai Cbicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 1 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 1 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skirias 718 We8t 18th Street
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp 1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203

F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė 1 
Phone YAItds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

Modemiškas Bedroom 
Setas 5 šmotų už........... 49.50

Lataicz ir Siuk

rius Chicagoje. šiandie Budri- 
ko vardas ir jo vedami biz
niai radio, auksinių daiktų, 
rakandų ir muzikalių Instru
mentu šakose vra plačiai ži- 

fnomi ir remiami ne vien lie
tuvių, bet ir kitataučių. Rei
kia dar pastebėti, kad paini- ——---------------------------------
nėjjmui savo 24 metų biznio SUSTIPRINA NERVUS IR

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

PAGELBSTI JIEMS JGYT 
NAUJĄ SVEIKATĄ

NUOA-TONE auatlprlna nervus, pa
taiso apetitą, stimuliuoja pilė noinia-

sukaktnvių Budriko trijose 
krautuvėse: Auksinių Daiktų,
3343 S. Halsted st., BuiTrik
l.’in-nitiir,. \furl C l’nt IHko veikimo vtrlklnlmo organu.. už-f ui nitui e iMart, h. l.al- tlkrinB pamų mleg^ ,r Bbelna
sted St. ir. Budriko didžiojoj i "V^OA-TONE jau yra vartojama.
krautuvėic 3417 S llalstcd pPr 46 metu"> per »* laikotarpi l'.aKiautini je, o-tll liai. llll jro<,£ labai pagelblngaa Hilpillema
ot ..itin .l'it-ni- Jūlnliu Tnfl *r liguistiems vyrama Ir moterlma. Ne St. eina iianar mitelis -4 me- pra,elMkU ne nuoa-tonk.
tų išiMirdavitnas nulių, rakan-
dų, refrigeratorių, skalbyklų. t"N^#tuVktetXno°*i^t-uoA-soL 
pečių ir kitokių dalykų upe- ūcIdefclų L»uo«uotoj» vidurių 25c ir

S. C. Lactaicz 42-44 E. 108th St. 
Phone PULIman 1270 
arba CANai 2515

I. Linlevitins
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkis
I. F. Radžius

4092 Archer Avė. 
Phone bAKayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Pbone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Pbone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ LR NAKTJ

J F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742

Walnut Dining Room 
Setas............................. $49.50
#10.00 vertės dovanų knygomis, arba Lempa 
ar Kalakutas

BUDRIK FURNITURE MARI
3347 So. Halsted St.

IOS. F. BUDRIK, INC.
3417 So. Halsted St.

BOUIevard 4705

Lietuvių Radio programas
W. C. K. L. Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakare, su didele 
Orkestrą ir dainomis. Verta pasiklausyti.



SEIMAS, KURIS VAINIKUOJA VISUS SEIMUS, YRA 
TAI TT. MARIJONŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Ištikrųjų, šį seimų reikia i Bažnyčioje tą dieną 10 vai.
pavadinti visų seimų vainikuo 
toju. Mat kasmet, po įvairiau
sių visų lietuvių katalikų or-

ryto bus iškilmingos pamaldos, 
tai yra šv. Mišios intencija 
Marijonų Rėmėjų, geradarių

ganizaeijų seimų, šis seimas ir atvykusių dr-jų atstovų ir
yra paskutinis. Ne vien kad svečių. Bus seimui prilaikin-
paskutinis, bet ir aukščiau- tas pamokslas.
sias! Svarbiausias! 12 vai. svetainėje pietūs; 2

Taip. Paskutinis, aukščiau- | vai. prasidės seimo posėdis.
sias, svarbiausias. Metuose pa
skutinis. Reiškia — vainikas 
ant visų seimų. Kaip kad po ' 
įvairiausios rūšies užbaigtų 1 
darbų daromi iškilmingi po- j 
rengimai (apvaikščiojimai), 
po įvairių švenčių viešų pa
maldų, 40 valandų atlaidų, 
aktovų, novenų, misijų ir t.t. 
baigiama paskutinė diena su 
iškilmingiausiu apvaikščioji- 
mu — procesijomis ir Te De- 
um laudamus, tai taip pana
šiai išeina ir su TT. Marijo
nų Rėmėjų seimu. Seimas pa-

J. Š., koresp.

PASKUTINIS PRIMINI
MAS

Plotmelės Kiičioms
Nesivėlinkite su Kalėdinių 

plotkelių užsakymais. Kam tik 
jos reikalingos, ypač parapijų 
vargonininkai, zakrasti jonai 
ir kiti plotkelių išnešiotojai, 
prašomi siusti užsakymus, nes 
laikas jau trumpas.

Plotkelių reikale išnešioji
mui ar į Lietuvą pasiuntimui,
arba norintieji giminėms už- 

skutinis po visų seimų metuo- Į’ra&ytr “Draugą” ir “Laivų”
se- Į arba kokią naudingą knygą,

Sakau svarbiausias. Rodos ( jr “Draugo” kalendorių pa-

duetą ir rankų plojimu buvo 
iššaukti pakartoti; jiems ako
mpanavo muzikas Janušaus
kas.

Taipgi Moterų Są-gos 7 kp. 
[surengė “surprise party” la-j 
pkričio 17 d. parapijos nau- j 

i dai ir padarė gražaus pelno. 
'Moterų Są-gos 7 kuopa dėko
ja visoms-siems, kurie daly
vavo programe ir gelbėjo su
rengti minėtus vakarus.

Z. L. Gedvilas

PASINAUDOKIT
BUČERIS su ilgų metų pa

tyrimu ieško darbo. Kam jis 
reikalingas, lai atsišaukia i
“Draugą” 2334 So. Oakley 
Avė., Tel. Canal 7790

WEST SIDE

Dr

11 WARD0 LIETUVIŲ DE
MOKRATŲ VEIKIMAS

taip turėtų būt ir suprastas 
Visi kokie tik katalikų seimai 
metų bėgyje įvyksta, yra la
bai svarbūs katalikų akcijoje 
judėjimas. Svarbūs, kad jie 
yra tampriai surišti su kata
likų akcija. Bet Marijonų Rė
mėjų seimas reiktų priskaity- 
ti prie seimo tam surišto su 
katalikų akcija Amerikos lie
tuvių katalikų tarpe.

Taigi TT. Marijonuose ka
talikybė ir tautybė Amerikos 
išeivijoje yra aiškiausia vil
tis išlaikyti tikybą ir tauty
bę. Jie daug gelbsti ir mūsų 
parapijų gerb. klebonams su 
misijomis ir t.t.

Jokia lietuvių organizacija 
Amerikoje neišdrįso pasiimti 
ant savo pečių dienraštį ‘Drau 
gų’ leisti. Be “Draugo” lei
džia “Kristaus Karaliaus Lai
vų” ir visą katalikiškąją spau 
dų. O kągi besakyti apie Ber
naičių Kolegiją ir ant galo 
dvasinę kunigų seminariją.

Brangioji visuomene! Tai 
mūsų reikalas tuomi viskuo 
rūpintis ir dirbti. Bet pasiro
do, kad mes — visuomenė e- 
sam bejėgiai taip didelius da
rbus dirbti. Tad Marijonai tą 
visą pasiėmė ir sėkmingai ve
da. O veda, pasitikėdami mū
sų duosnumu ir Dievo palai
ma. Materijalio turto Marijo
nai, kaip ir visi kiti vienuo- 
liai-ės nieko nuosavo neturi. 
Marijonai nesisavina nei tų 
visų įstaigų, kurias jie veda 
ir taupiai kontroliuoja.

Tad ištikrųjų TT. Marijonų 
rėmėjų seimą ir reiktų vadin
ti apvainikavimu visų seimų.

Pernai Marijonų Rėmėjų sei 
mas buvo labai sėkmingas ir 
davė viltį tęsti toliau taip su
nkų darbą. Tat padarykime ir 
šį seimą tokiu pat, atsilanky
kime skaitlingai ir palengvin
kime tų naštų.

Tai visiems aišku, kad di
delio darbo pradžia visuomet 
lengvesnė. O toliau įstaigų 
plėtimas — tai sunkiausia naš
ta.

Devintasis Marijonų Rėmė
jų seimas įvyks Chicagoj, Au
šros Vartų parap. svetainėj, 
2323 W. 23rd PI.

siuntus viskų bus graži Kalė
dų dovana. Tais reikalais kre
ipkitės

BROLIS VLADAS
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti katalikišką 
laikraštį.

LILLY BYLA
mirė Lapkr. 22, 1935, 10:40 vai. 
vak., 12 metų amžiaus.

Olmė Cicero, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinų Magdaleną po tėvais 
Barėiauskaitė. tėvą Joną. brolį 
Kazimierą, dvi seseris: Bronls- 
lavą ir Dolores, švogerj Ralph 
Hali k Conier, pusbrolį ir pusse- 
rę. krikšto tėvai M r. A- Mrs. 
Bylą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1435 South 
43 Ct. Cicero. III.

I jai d otų vės įvyks Antradieny, 
Lapkr. 26 d., 1935 iš namų 8 
vai. bus atydėta į Sv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Motina. Tėvas, Bro
lis. Seserys, ftvogerls, Pusbro’ls, 
Pusseserė. Krikšto Tėvai Ir Gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja Di
rektorius A. F'elkus Phone Ci

cero 2109.

JUOZAPAS
NAVALINSKAS

mirė lapkr. 24 d., 1935 m. Pu
sės amžiaus.

Kilo iš Biržų apskr., Vabal
ninku parap., Porljų sodžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
gimines, draugus Ir pažysta
mus. O Lietuvoje tris brolius, 
seserį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 8. P. Ma
žeikio koplyčioje, 3319 Lttuanl- 
ca Avė.

laidotuvės įvyks Trečiadieny, 
lapkr. 27 d., 1935. Iš Mažeikio 
koplyčios S vai. bus atlydėtas 
į šv. Jurgio par. bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Av. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kvlečlsfrne visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Ominės, Draugai Ir 
Pažystami.

laidotuvių Direktorius 8. P. 
Mažeika. Phone YABds 1138.

f CRANE

H
fj Moteris gavusi 

veda pikietninkas.
“geso” streiko metu Ohio valstybės mieste Barbereon. Ją 
Streikas kilo dėl unijos pripažinimo. (Acme Photo.)

VIETINES 2INI0S
SVEIKINA ADVOKATĄ 

KAL
Avė. atbėgo automobilius ir 
nesustojęs nei kuomet šviesos 
mainėsi smogė į stovinčius

, Chicagos lietuviai jau pra
dėjo daugiau darbuotis politi
koj. Pirmiau visai nepaisė po
litikos, dabar stipriai imasi, 
lapkričio 14 d. mūsų susirin
kime Lietuvių Demokratų 11 
wardo matome kad ir Jauni 
ir senesni lietuviai dirba lie
tuvių politikos lauke. Žmonių 
atsilankė skaitlingai.

Organizacijos sukaktuvių 
vakaras įvyko lapkričio 17 d. 
ir labai sėkmingai išėjo. Ue- 

I tuviai savo atsilankymu pa
sirodė, kad užtvirtina mūsų 
darbų. F- N.

F. C. Winskūno Oifsas 
Naujoj Vietoj

Šiomis dienomis Dr. F. (J. 
AVinskūnas perkėlė savo ofisų 
iš Brighton Parko į West Si- 
dę. Naujai įrengtas daktaro o- 
t’isas yra 2158 W. Cermak Rd. 
(Cermak ir Leavitt gatv. šiau
rrytinis kampas).

Įžymiam mūsų gydytojui 
naujoj vietoj linkime geriau
sios kloties. Rap.

PARDAVIMUI BIZNIAI

Parsiduoda moderniška gro- 
sernė pigiai. Pasiskubinkite. 
Renda pigi. 5 karb. pagyve
nimui.

4213 So. Campbell Avė.
LIETUVIAI ADVOKATAI:

M. S4-G0S 7 KUOPA
GERAI DARBUOJASI lapkr. 2, _

Grąžinta iš Afrikos 500 su- 
"\VEST PULLMAN. Spa- keistų ir sergančių italų ka 

lių 27 d., 1935 m., surengė va
v.PrieŠ,<^e iaS "-T P^StG’ žmones, parblokšdanias VaiS-, karienę, paminėjimui 12 merų 
bėjau Draugo dienraštyje .. nuva?,avo toi kuopos gyvavimo. Buvo pa-
sąistatų įvairių tautų Chfcagoj naū Buyo tfl. <<hifc ftn<1 'gerbtos 3 narės, kurios neap-
ir kiekvienos tautos gyvento-',^,, automobilįstlJ Nebūtų leido ir išlaikė kuopą per vi
jų skau ių. Tai besąs darbas gusekt^ kas įvykdg biau. Sų laiką: tos 3 narės yra: Br.

rų darbą, jei ne nelaimė auto- Lubienė, Barb. Žitkevičienė ir 
mobilisto: “mat nukrito nelai-1 ^na Zalatorienė.

States Attorney Charles P. 
Kai.

Jo iškeliamas klausimas, ko 
dėl mes lietuviai negalime 
Chicagos politikoj atsiekti 
tiek, kiek kitos tautos gali, 
yra sveikas ir labai tinkamas.

Iš tikrųjų, lietuviai, kodėl 
snaudžiame? Jau momentas 
mums pareikalauti savo tei
sių! Tą mes galime atsiekti 
savo vieningais balsais!

Sveikinu adv. Kai už jo su- 
1 manumų ir tinkamą klausimo 
nušvietimą. Tokius klausimus 
reikėtų patiekti ir anglų spau- 

,doj. Stasys Pieža

KATALIKIŠKOS SPAU
DOS PLATINTOJŲ 

SUSIRINKIMAS
Antradienį, lapkr. 26 d. S 

Į vai. vak., Aušros Vartų pa- 
! rapijos salėj šaukiamas Chi- 
j cagos ir apylinkės kolonijų 
j katalikiškos spaudos plat.in- 
j tojų susirinkimas. Rengiamės 
i prie didelio katalikiškos spau- 
I dos platinimo darbo. CIa bus 
i patiekti ir išdiskusuoti to da
rbo planai. Visi kviečiami su
sirinkti. “Draugo” adm.

SUŽEISTAIS ANTANAS 
VAIŠVILA

reivių.

mės vietoje “license plate” Minėtam pokily dalyvavo M. 
— policijos skvadas suradęs Są-gos centro ir apskričio va- 
license susekė ir automobilio, ldyba: centro sekretorė M. Vai
savininką. Antaną Vaišvilą 
nugabenta į Jackson Park li
goninę. Vaišvilai gyvena po 
num. 1358 B. 64th St. Anta
nina Vaišvilienė, sužeistojo 
moteris yra plačiai žinoma vi
suomenės darbuotoja, ypač

čūnienė, centro vice pirm. ir 
“Moterų Dirvos” red. S. Sa- 
kalienė ir centro iždininkė J. 
Čepulienė; apskričio pirm. K. 
Račkienė, d-ro Račkaus žmo-' 
na ir apskričio sekretorė fcru- 
pšienė.

Programe dalyvavo vargo-
veikli A. R. D. ir kitose dr- ninįnko Janušausko šeimyna, 
jose. Linkime Vaišvilai greit yf Janušauskienė su savo sū-
pasveikti. Rap. num Reimondu, padainavo

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs^ spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vą saviškiams.

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Drau
gą” 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sųskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 

įsei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 
'avienis numeris 3c.R1pf

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valando. kasdien nuo 9 iki 6 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčios
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas CAN&l 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubllc 9600

Plačiai žinomų Cicero ir 
Chicagoj Vaišvilų šeimą išti
ko skaudi nelaimė. Pereitą še
štadienio naktį, lapkr. 16 d. 
Vaišvila su savo moterim ir 
sūnumi grįžo namon iš crce- 
riečių Bukauskų sūnaus vestu 
vių. Belaukiant jiems gatvė- 
kario prie 15 gatvės ir Cicero

JOI IN P. EWALD 
I OANS and INSURANCE

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

840 Wcst 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEIS! UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
UAsTIN 1^1 Ė

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svede.rius dėl vyrų, Moterų, 

Mergaičių Ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezginio.

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

Td. Vletory 3486 
Atdara dienomis, vakarais Ir 

sekmadieniais.

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

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

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’35, 5 Sedan 57, garant. kaip naujas,...,................. 9945.
BUICK '35. 5 Sedan 47, daug ekstras, garant......................... *95.
BUICK '34. 5 8edan 57, labai puikiam stovy......................... 745.
BUICK '34. 5 Coupe 58. kaip naujas, garant.......................... 745.
BUICK '33. 5 Coupe 58, tobulam stovy....................................... 495.
BUICK '33. 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 495.
BUICK '33. 5 Club Sedan 91, gražus karas............................ 595.
BUICK '33, 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj.................................... 545.
BUICK '82, 5 Coupe 96. labai pulkus karas............................. 150.
BUICK '32, 5 Sedan 87, gerai bėga,.......................................... 450.
BUICK '82, 5 8edan 67, idealus šeimynai.................................... 395.
BUICK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina............... 295.

CADILLAC '32. 6 Town Sedan, labai pulkus karas..................995.
CADILLAC '32. 5 Sedan. tobulam stovy.................................... *95.
CADILLAC '81, 5 Town Sedan, gražus karas........................... 445.
CADILLAC '29. 5 Town Sedan. geroj tvarkoj......................... 195.

CHRYSLER '85. B Sedan, trunk, kaip naujaa. garant.......... 795.
DODOE '34. 6 Sedan 2 durų. labai švarus........................... 445.
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai puikiam stovy....................... 375.
LINCOLN '30 6 Sedan, gražus karas........................................... 295.
PACKARD '32. 7 Custom 8edan, tobulam stovv.................. 775.
PACKARD ’80. 7 8edan. geroj tvarkoj......................................... 295.
PONT’AC 8 '35. 6 Tourlng Sedan, naujo karo garant., SPECIAL 
PONTIAC 8 '84. 6 Sedan. tobulam stovy.................................. 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run J


