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Naciai nusprendė bausti protestantu 
dvasiškius dėl pamaidu už taika

Matyt, nacių galvose didėja 
pavojingas kvaitulys

BERLYNAS, lapkr. 10. — > Kerrl pareiškia, kad tie dva 
Kultų ministras Kerrlns šinn- aiškini tuo būdu planavę ardy- 
dien ėmėsi priemonių traukti ti vokiečių tautos vieningų nn 
atsakomyliėn protestantų kon- | sistatymą.
lesinės evangelikų bažnyčios Numatomas kaltinamų dva- 
dvasiškius dėl to, -kad jie buvo aiškių pašalinimas iš bažnyčių 
planavę turėti taikos . pumai -* ir jiems algų mokėjimo suspen 
das per Čekoslovakijos krizę, i davimas.
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Vokietijoje naciu gaujos puola žydus; 
plėšia krautuves, degina sinagogas

BERLYNAS, lapkr. 10. — 
Čia septynios žydų sinagogos 
(mnldnnmiai) sunaikintos, or
ia sudegintos. Daugiau knip 
200 žydų užlaikomų krautuvių 
sugriautu ir apiplėšta Apie 
5.000 žydų sugrūsta j kalėji
mus.

Propagandos ministras Goe-|g<«gu vakarinėj miesto daly pa 
blu-Las teisinu nacių gaujų žy
gius. Girdi, vokiečiai dėl 
“neišlies nė vienos ašaros”.

čių ambasados trečiasis sekre- I 
torius. Nacių vadai pareiškia,! 
kad dėl tos žmogžudystes žy- Į 
dai jiatys save įkaitino.

Viena žydų sinagoga' (mnl- ' 
dnninis) apgriauta, apiplėšta 
ir iš dalies sudeginta lies AVi- 
ttenbergplntz. Kilu didelė eina

Policija nieko neveikė prieš 
gaujų šėlimų. Tik paskiau su
simetė saugoti sunaikintas 
krautuves.

Nacių teisininkai svarsto
BERLYNAS, lapkr. 10. — 1 

Nacių gaujos pereitų naktį iš
daužė žydų puošniausių krau- klausimų, ar nebotų galima 
tuvių langus tt^gai Friadrtch-' teisėtu keliu t# Paryžiau* iš- 
strasse ir Kurfuerstendanim.
Po to eilė krautuvių stačiai a- Vokietijoje nariAkai nuteisti, 
piplėšta ir jų vidus snnnikin- 
ta. Kai kurių krautuvių savi-

gauti žmogžudį žyduką ir jį

Kiek žinoma, Prancūzija nė 
vienai valstybei neišduoda po-

GYVIESIEMS

KAZYS BINKIS

kalių.
t, agltal 
irvirt,!

Mūrų 
menų 
fcird) 
dvasių 
Talpia krauju 
putote m tau 
Oteli b o po J

daili oa 
(alte.

Skaudu tai. k 
p*paitedani v 
pritom rankų 
ttesti kartais 
Laukini unito. 
Kol

a įkalbta mlrt| 
mea cyvanatn! 
prieblandoje, 
kito.

iranrui kardų 
Udn tam. 

ikim ryto!
krutini) krauju verda — 

tnei ntoiaim. nors ruklyrtam. 
Skaudu tai. kad vitroa ataiųioe 
darko pameetus gėlynus...
Skaudu, skaudu ai įminei, 
kaip kardai krkUaėn įmeiftai... 
Bet uimirilm. kai uigiratm 
ankstų rytų gTtaumo aidui, 
kypaančini lavonų veidui 
mn užmirktai— 
Kol krutini] verda kraujai. — 
dienai mama nesuskaityto*' 
Mui| latedoe kaa kart naujo*, 
mūsų dainoa kaa kart kito*..

Prisirengiama prie vienuolės Cabrim 
hootifikapiįnc iėldlmiii Vatikonn uuuuiinuuijuj iJRiiiiiių w u ii nu nu

Pažymėtini įvykiai 
ryšium su beatifikacija

Trimis ypntingnis įvykiais 
Inu juižymėtn xvė. širdies Mi
sionierių Seserų kongregacijos 
įsteigėjos vienuolės motinos 
Pranciškos Ksaveros ('aitrini 
lw*ntifikn<*ijn ateinantį sokmn- 

tdienj, lapkričio 1.3 d., šv. Pet
ro Imzilikoje, Vatikane.

Pirmiausia — pirmų kartą 
bus jrekorduofn, knd knrdinn- 
his, pirmininkavęs kandidatės 
į šventąsias laidotuvės<>. daly
vaus ir jos Is'iitifikncijos iškil 
mėse Imrilikoje. ši garis" ir pa 
žyinis tenka kardinolui Mun- 
dcb'inui. (’hicngns nrkivysku-
pui. 19.33 metais kardino
lus Mundeleinas pirminin
kavo pirmų jiim bažnytiniam 
I i rime t'••luinbus ligoninėje, 
kur vu-nu'ilė loiv<. inirim. Alei 
niinli sekmadieni kardinolus 
linky- p<-nt H ikalines tUuluiiii- 
gu> Mišią- šv. I’vtm baziliko
je p*-r Is'utifikacijos iškilmes.

Antra — pirmų kartų įvyks 
(ši iH-ntifikocija tokiu trumpu 
laiku nūn kandidatės i šveutą-

LENKAMS /SAKYTA JRE- 
GISTRL’OTI SAVO KAPI

TALUS UŽSIENIUOSE

ninkni žydai rasti viduje. .Tie litinių nusikaltėlių. Nebus dn- 
i&vilkti gatvėn ir nežinia kur romo išimtis ir Vokietijai.
pairuti. Žiniomis iš Miuncheno, ir

Stebėtojai pareiškiu, kad šis tonai nariai susimetė pulti žy- 
buvo didžiausias ir žvėriškiau- dus ir jų krautuves. Bet peli
nius nacių šėlimas prieš žydus, rija sustabdė jų šėlimų.
Tas įvyko gavus čia žinių iš Kituose miestuose žydai tnip 
Paryžiaus, kati ten mirė len- pat puolami ir baisiai nuken-

Mirė turku prezidentas Kernai Ataturkas, 
diktatorius, Turkijos atnaujintojas

ISTANBULAS, lapkr. 10. j Po įsiveržusiųjų Turkijon 
— Po ilgos ligos mirė moder-1 graikų nugalėjimo Muslafa

kiška žyduko pašautas vokie-

TAIKA EUROPAI ‘UŽTIK
RINTA’ - CHAMBER-

I MM IC
b A A a i »

tėję.

RINKIMAIS IR CIO UŽ
DUOTAS SMOGIS

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Ministras pirmininkas tvirti-

M'ASllINGTON. lapkr. 10. 

riiu ir naujosios s-uatvurkoa 
vadai tyli apie įvykusių rinki
mų duomenis ir pasėkas. Tyli

nios Turkijos įkūrėjas prezi-į Kernai paša pasiskelbė diktu- 
<lentos diktatorius Kernnlis A- torium ir visų laikų ir ener- 
taturkas. 38 rn. amž. gijų paaukojo Turkijos nf~tti-

Po pasaulinio kuro Turkijos tymui ir mod'-rninimui 
valstyltė buvo perdėm suirusi Turkų vadui pripažįsta, kad 
Miręs diktatorius tai* Iniknis • Turkijoį<- nėm tinkamo vvr<».
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manės vadas ir vadinosi .Mus-j imti ir vykdyti jo pradėtus vi- 
tafa Kernai paša. įsus Turkijos gerovei (birbus.

ITALIJOS MINISTRAI 
PRIPAŽĮSTA ARMINI

KODĄ
ROMA, lapkr. 10. — Itali

jos ministrų kabinetas pripn- 
žino js-rtai-yto civilinio kodo 
pirmųjų dūlį, j kurių įtraukto 
naujo italų rasinė nrijnnizmn 
teorija. Hi dalis li*s'ia danginu 
šia šeimas ir jų tarpusaviu*

VARš! V.\. Inpl.r )<> —
Lenkijos v\ niuiM'bė įsakė sn- 
V .. | I iečiai H - l> Iii. .'I III s ir l.fi i 

(kuriem- ■iHinišiliiuib. įrejis- 
Itruoti snv<, turinius kapitalus 
užsienių interesuos,. nu<> .'i.tKMi 

'auksinų ir dauginu.

Kodo turiny* nepusk< Hitas. 
Bet svarbieji posmai pranešti 
komunikatu. 6ie posmai yra:

ANGLIJA STENGIAS SU
TAIKINTI ARABUS SU 

ŽYDAIS

IX>ND<)NAS. Inpkr. 10.
Anglijo- vyrmiL-yls- i imš

jKidalmti | dalis ir inuui prie
monių arabus sutaikinti su žy 

Į dnis.

sins mirimo, šv. Teresė iš Li- 
sicu\a (Mažoji Gėlelė) heatifi 
kuota pmėjns apie 25 mctniM 
nuo jos mirimo. Bet vienuoM 
motina Cnhrini — tik 20 ‘ tn>« 
tų.

t jį
Trečia — St. Angelo minto 

lyje, Italijoje, parapijos kuni
gas jau turi suorganizavę* 
innldininkijų atlankyti vienuo- 
nuolės (’abrini kapų jos vardo 
(Mntber (’abrini) vidurinln 
mokyklos koplyčioje, New Yor 
ke, ir nnujų palaimintųjų pa
gerbti. Vienuolė Cnbrini gimu
si St. Angelo.

I Vienuolė motina Cabrini Ita
lijoj gimusi, liet J. A. Valstybė 
xr piliety)*; įgijusi. Mirė 1917 
m. t'olumlius ligoninėje, < ’hica- 
įjojt šių ligoninę ji buvo įkū
rusi. Buvo »i7 m. amž. ir per 
20 metų nbiejuose Amerikos žb 
mymii’se steigusi visur švieti
mo, arl»a sergnntieina įstaigaa 
ir vargšams prieglauda*. Joa 
(Ahkta kongregacija plačiai i* 

Isižakojusi.

VIENOS KARDINOLAS ' 
RŪMUOSE ĮKALINTAS'

VATIKANAS. Inpkr. 10. — 
Nežinia kokiu būdu du tuneli- 
J us'iai kunigai \ ienoje atlan
kė kardinolų luiutzerj ir xl 
\ -iliknuo radijo stoties ungiiA 
kai pranešta, kas rnsta kardi
nolo rūmuose ir kų kardino
las sakęs.

Ntu*ių gauja į kardinolo rū
mus įsilaužė spalio 8 d. ir iki 
šiandien viduje stovi knip bu
vę viskas suiiaužyta ir sunai
kinto. Pavogtas kardinolo žie
das — Popiežiaus Pijaus XI

pinigų. į kardinolu rūmus bu
vo įsilaužę 30 nacių. .Jiems v* 
davo smogikas uniformoje.

na, kad taika Europoje ilgiems 
laikams užtikrinta. Tai esanti 
Miuncheno konferencijos pa-

C'hamberLainas numato, kad 
Anglijai laika užtikrinta, nes 
ji ir toliau neturės reikalo kii 
tis į Vokietijos nacių pasiryži 
mus pulti ir spausti mažąsias 
sau gretimas valstybes.

MARIJAMPOLĖJE YRA PER 
3000 MOKINIŲ

MARLJAMI uUl - Man* 
jampolčje iaais mokslo metais 
vidurinėse amatų Ir pradžios 
mokyklose mokosi per 3000 rno 
kinių. Daugiauiūai mokinių mo 
kosi pradžios mokyklose, bū
tent, 1750. Trijose gimnazijo
se yra apie 1000, mokytojų se 
minarijoje — 90 ir amatų mo
kyklose 100 mokinių. \ įsose 
kvietimo įstaigose dirba apie 
IfiO mokytoju

ir CIO vadas Lewia.
Bet Amerikos Darbo Tederu 

cįjos prezidentas Green parei
škia, kad rinkimais užduota <li 
delis smūgis CIO ir visiems 
raudoniesiems gaivalams, ku
rie bandė įsigalėti vyriausy
bės sluoksniuose.

PRINCAS COLONNA ATS
TOVAS AMERIKAI

ROMA, lapkr. 10. — Itali
jos ambasadorium J. A. Vals
tybėms paskirtas prineša A»- 
uannz (Jtdonaa-

RESPUBLIKONAI KON
TROLIUOS ILL1NOISO 

LEGISLATŪRĄ

Illinoiso legislatūros žemes
niuosius rūmus kontroliuos re 
spublikonų partijos atstovai. 
Respublikonų bos 78, o demo
kratų 75.

WASII1NGTON, lapkr. 10. 
— Lapkričio 8 d. J. A- Vals
tybių viešosios skolos pasieki 
uO<kM>,i714do doL * urnų.

licagos majoras paskelbė, kad taksos
už 1938 metus nebus mažinamos

Chicago* miesto majoras 
i Kelly vakar pranok, kad nėra 
vilties sumažinti taksas (mo
kestis) už ateinančius 1939 me

tus. Jis nurodė, kad nt^aluna 
išlaidų apkarpyti.

Kiti demokratų vadai ir 
naujai išrinktieji majoro nuo
monei pritarė.

VĖLIAUSIOS IŠ VISUR
BERLYNAS, lapkr. 10. — 

Kaip čia, tnip visoj Vokietijoj 
nacių gaujos šėlsta žydus ir 
vyriausybės organai pro pirš
tus į tai žiuri- žydų parduotu
vės plėšiamos, jų gyvenami na 
iuai puodami. Berlyne keletas 
žydų nužudvta. Nė raudonųjų 
revoliucijos laikais ko pena
tams nebūta.

NASHVILLE, Tenn., lapkr. 
1O. —■ D mitybinio kaJėjhnr 
6 kaliniai ryžosi pabėgti. Vie
nas kalinys nokautas, kiti su
žeisti. Be to, sužeista du vnldi 
niuksi ir vienas sargas.

RYGA, lapkr. 10. — žinio
mis ii Lvovo, Rytų Galicijos, 
tenai nėra vietos ligoninėse su 
žeistiems lenkams ir ukrainie
čiams, pastariesiems subruz
dus kovoti piieė savo engėjus 
lenkus.

Individas teisės daugiausia 
turi būti suderinamos su val
stybės gerove.

i Italų su nenrijais jungtuvės 
uždraustos.

Vyriausybė tiesioginiai inte
resuojasi našlaičių ir privšvai- 
nikių vaikų likimu, kad jiems 
užtikrinti fašistinį auklėjimų.

žydams neleistina prisiimti 
n rijų vaikus, arba juos globoti.

Šiandien svarstomos kitos 
kodo dalys.

PIKIETAVIMO VARŽY
MAS NEPRIPAŽINTAS

į SEATTLE, Wash., Inpkr. 
į 10.— tVashingldno ir Kali
fornijos valstybėse piliečiai 
balsuodiuui nepripažino suma
nymo varžyti darbininkų pi- 

į kietavimus.

Oregono valstybėje tos rii-

Kardinoras yra tikras kali
nys savo rūmuose, kuriuo* 

Aangojn nacių sargyba. Jo E- 
minencija amerikiečiams kuni
gam* pareiškė, kad pasirengęs 
verčiau mirti, negu paneigti 
nrrrs mažiausią Bažnyčios tei
sę.

ILLINOISE LAIMĖJO S 
MOTERYS

i
iŠ BANKO PAbiUM iMU 

30,000 DOL. ATIMTA -

GREENFIELD, III., lapkr, 
10, — Citizens* State banko, 

!New Castle, Ind., pasiuntinys 
B. II. Gamer, 28 m. nm£, i? 
Indiana polis miesto automobi
liu vežė į savo Lankų 34),0)0 
dni. Kelyje jį sulaikė .du poli
cijos uniformomis apsitaisę 
plėšikai ir atėmė pinigus.

šips Rumnnynins pripažintas.

V£L ŠERNAI PRADĖJO 
ŪKININKUS ‘ATAKUOTI”

ALYTUS. — Merkinės, Aly
taus, Punios ir Oniši&kio apy
linkių miškuose vėl Kernai p ra 
dėjo slankioti būrinis po 10— 
15 kartu ir "atakuoti” ūkinin

Per antradienio rinkinma 
TĮlinoise laimėjo penkioa mo- 
♦orys kandidatė® 4 ji; paten
ku valstybės legislatftron, o 
viena — kongresai.

ORAS
CIITCAGO SRITIS. — Nu

kils. šernai pamiškėmis knisa matomas lietus dieną, ar va-
nen ūkas tas bulves ir Mtblltnvu 
sius žiemkenčius. rkūimsni 
prašo medžiotojų, knd jie ntva

karų; rytoj daug šalčiau, gali 
butu niiie-gu.

Saulė teka 6:35, leidiiaM
žiuotų šernų medžioti. 4:33.
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1918 - 1938 m.
Šiandien sueina lygiai dvidešimts metu kai 

pasibaigt.* didysis ir narsusis paša ainis ka 
ra*. Banku ir aprašyti, kiek vą dieną buvo 
džiaugsmo ne tik kai a Įrodė Europoje, bet 
Visame civilizuotame pasaulyje.

Kaipgi nesidžiaugti! — t^ugesi karas, ku
rta prarijo milijonus gyvybių, sunaikino tiek 
daog turto, išgriovė miestus, sunaikino so
dybas ir, štai, so jo užbaiga niekuomet karo 
nebebus, pastovi taika užviešpataus, paverg
usio* tautos išsilaisvins, demokialijt ims 
viršų... Juk tai čia didžiausias džiaugsmui 
pagrindas?

žmonės tam tikėjo, nes variai jiems sake, 
kad teutonus nugalėjus, bus sutnuskintus j 
muitanzmas. imperializmas, monnrchistų tai ' 
žios ambicijos ir visas blogas, koks eina su ' 
tuo drauge Kaip netikėti, jei ir Jungtinių 
Amerikos Viustyoių prezicteni-a* \Vilsonns, j 
traukęs kraštų j pašalimų kurą, dar aiaKiau , 
pabrėžė karo Ukstą ui tautų apaspren 
ditn.-p už demokratiją uz pastovią pasaulio 
taiką. Jo paskelbti Keturiolika punatii dide
lę sensaciją sukėlė.

Tačiau gyvenimas jau suspėjo parodui, i 
kad skelbdami tuos granus oo&isin* valsty 
bių vadai png&udinejo žmones, kad suktus 
Buropoa diplomatai ir šio krašto prezidentą 
MŽvy.c, prigavo.

Tik dvšdežhnlis metų tepraėjo nuo karo j 
pabaigos, bet kiek jau buvo karų kiek t-no 
mų kraujo pralieta, kiek tautų nuskriausta 
ir jokios vilties dar nesimato susilaakti tai 
ktn ir ramybes Pasaulis dreba iš baimes 
naujo karo, mažosios valstybes suiuupiu) 
dc-1 buvo likimo, demckratijiu užduodama 
■mugu po smūgiai, diktatoriai u>*jguo im 
htanzmo ir unpvr'alumo dvasią iki auka 
tįsumo kūpamo

To viso pneZttAlys — puikybe, kerštas ir 
toje d varnoj e sudarytos taikos sutartys. Da
rydami taikos sutartis dldžvaistybiu vadui 
neuvadavo teisingumu, krikščionišku meile, 
nejsileido Į pasitarimus Taikos Karaliaus j 
pėdininko Šventojo Tėvo, bet viską rėme 
savanaudiškumu, materializmu Del to tų su 
tanėio negalėjo išgelbėti nei Tautu aąjun 
ga nei visa eik: taikos konferencijų Jus

la neturi daugiau teisės sauvallšlcai elgtis 
su įstatymais, kaip ir paskira* asmuo Tarp 
valstybiniai ginčai turi būti rišami tarp 
tautinėse koherencijose. Kuriose n esi tr alios 
valstybės panrudia teisingą ginčo išsprendi 
mo planą Ekonominis visų valstybių sąjūdis 
turi cm socialinio teisingumo kebais Išpūs 
tas, perdėtas naciomdunuu ir ieskojltmas 

‘ grynojo r amžino drumsčia pasaulio ra
mumą. ardo Mitiniu* santykius ir dėl 
to prieš tai turi būti vedama rimta ir in 
tensyvi kova.

Katalikų Bažnyčia griežtai stovi už tai 
ką. Ui jos nustatytą taikai planą, nieks nie 
ko geresnio nėra pasiūlęs. Popiežius daug 
ktuvų yru šaukęs pasaiuj luesii gutiuus į 
Salį, daug kartų yra prašąs krikščioniškąjį 
pasaulį melstis už taiką ir dirbti už Ją, 
vykdant j gyvenimą išganingąjį Kristaus, 
Taikos Karaliaus, mokslą, kuris yra vienin- 
tėnu kebu į taiką, v.enintėlc pasaulio ra
mybės ir gerovės garantija

Clūcagojc veikianč./s Lietuvių R. K Su 
sivicnijimo Amerikoj kumpos dabar veda
mam naujų narių prirašinėjimo vajuje turi 
gerą progą laimėti pirmas dovanas. Taip ir 
bus, jei šio miesto lietuviai katalikai paro
dys daugiau susidomėjimo šia kilnia frater- 
nale mūsų organizacija.

Vysk. P. Bučio Patarimai

J. 1.. vy-k. 1*. Bučy- “š-nyjo” lurp ko 
kib> riiAo;

Tėvui, kurie H'ligiiih- įnikus j nnikj-lus, 
/ i m i Ir. kad I ie ,,11-ij l aikui luitų nesuge
dę priididniiii mokinti', .luins bf.-nno-
kinmil riipmkiti ? jų |tad<*i iiiini. Ihiug J»ri- 
kinusn linu (i>, kur liuką- gileliu, beeiihi- 
nui- itmk'lus. I"- fiiok-leii'iij Iiuieim-.-, ku 
no. aido jaunuomenės <k»rovę, dn/.nai biiial
pitiv-ii's už to.-, kuriose dorovei nėra įsius 
jau-. Gundytojai, ncslnlydotc buto pigumą 
aukščiau uz jūsų sūnaus ar dukters sąžinės 
idaikyiną Neturėsite džiaugsmo iš tų moky
tų vaikų, kūne neteks aąžinča. Ne vaikų mok
slas. o vaikų sąžinė gerbia ir šaipi* Urna.

bar viemi j rieža-ti* silpnina ir mažina ti
kėjimą mūsų žmonėse, būtent, blogi laik
raščiai ir šiaip spaosdiniai.

Kai tik Muravjovas l-Sti'i ni. uždraudė 
'piui-diiiti lietuvių kaliui knygius, vy.'kujiu.s 
Motieji- \ul;in<iu<- .......  jn- uoiinii .-jmu.'din-
ti ,i p i.t.h'i ii- ■ • L;> tavojo drnug*' .-u 
l>i.i \ i>. X > i - v 11 • • Li'-tuia ir dciaiigoi l»uu-

Laiškai Iš Nippon (Japonijos)
Jei n* akliuuteiė* nejuJuš- 

k įminu •• Ja|>uiuju? ” žodžiu

ras, beveik nieks ii lietuvrą
nežinotų, U kur rašomi tie bet noriu pasidalinti su Šio 
laiškai. laikraščio skaitytojais pirmai-,

Tačiau nors mes ir labai <šais įspūdžiais, kokius pat y-, 
pripratome prie ••Japonijosrieu susidūręs su pačia kraš-

in» po n Ha paiodiiuimu lubinu 
jpra»tne, negu m ui n.-, lietu-, 
vmma. Na, tiek to. Juk čia 
manau ne kalbotyra ufaiimti,

priaisanalė savo jamlų, kuriuos 
palaido | ChicagonhbUs taip 
pat rinkti iš žmonių šimtiiies 

ai via AM •« UbeI psterčėjtts-t5*i*injn Telymųjų Bytų ie- šMu* Vinma parn.V pasaką ne ;r j.s. spęgto -u ](X) j>i«- 
Japuniją pakeisti N’ipponu, «• ir jo« iniohftida. jatsakų ir pakarmai paprašė, renta. Ir kunhiaf.štis Hnnng-
(su kirčiu ant “Nip”). Pa-f Turiu prisipažinti, kad aš;kad ją padėčiau ant savo doj- tonas taijąia turtėjo, o jo inro- 
klauait, dėl ko! Na, papras- dar nuo savo jnnnų metų įdo-jno- Derą tavoi+ėių prašymai, gerkos garsėjo.
tai dėl to, knd to krašto gy- mnvaus šiuo kraštu. Atsiin^- žinoma, reikia patvnkinti. Tai- žmogaus jau tokia nntūra 
vvntojai patįs vadina taip sa- nu, 37 metai algai kai dar bu-‘ri- paklausykit: kad jis niekad nebūna sati
vo šalį: ‘‘NipjMin” arba Nio- vau “kavalierium’’, teko niair Seniai, labai seniai, seni se- sfail tuo, ką rauna, ale vi 
pon. šis, pirmasis, pavadini- viešėti kelis mėnesiu* pa* se- neimi pasakoja, kad DMčs Sa- daugiau ir dnugiau nori, kaip 

serj (su švogerin viename di-fmo žemėj gyveno labai turtin- yra išsakyta anoj pasakoj 
desniame Pietų Ruaįjog mie- pa* karalius vardu Biahot'as. “Žvejys ir auksinė žuvytė”, 
ste (Jokatennošlave). Kada'Sykį išsiuntė savo pasius po Kada kunigaikščio llaringtono 
gastroliuodavo ten geresnės o- gaj-sųjį Chicagonimus miestą, keli paslai irgi panorėjo būti 
peros ar dramos grupės, ir aš 
protarpiais lankydavau* į te
atrus. Tarp rimtų sceniškų 
veikalų, “kompanijos“ dėhai, 
nuvykau pažiūrėti tada išgir
tą kvailutį 
peretę "OviŠą“ 
sykį pamočiau 
vyrų ir moterų tautiškus rū
bus. Tada, kaip ir dabar ma 
ne nustebino

mas yra oficinlitii valdžios l>ci 
Švietūno Myūsterijoe rekooien 
duotinas, nors vieno ir kito 
vardo kilmė yra ta pati, bū
tent: “Niėi” (sutrumpinta 
“m” reiškiu saulę, dieną, o 
“chon” — kilmė, jiamatar, 
pradžia (antra reikšmė — 
knyga, trečioji — vienetas, 
štuka). Vadinasi, ,\’ij>|M>n (Ni- 
chon) reiškiu ‘•Sanlėtekį”, te
kančias saulės kraštą. Japonų 
kalboj dažnu i ištarimo pelen- 
gi imino dėlini, vienas garais 
pereina j kitą, pav., “ichi"
••cli/>n” į “ipjH>n“ — viena 
štuka, viena- daikto,. (pav., 
picšcli*, lazda, bonka). Tai
gi ir “Ni]*jMUi kalladyroi- ut-l 
Li ilgiu yra visai ta- pato, ką 
“N'ichon”. Bet, vėl, gal, pa-j

Gema mano knnip*lr«> tarur.

menkniekj — o- 
T»dn pirmą 
nipponibkos

ir jo apylinkes npzaiminti žmo nuižmis knnigaikštukais, žmo
nėms neapsakomai <1 žmogumi n nės pradėjo aki* atidaryti ir 
gą naujieną, kad: “Kas dm>s nohepajutikčli ne tik jais, nle 
jiuu šimtų dolerių, tai už trijų net ktmųsukin'iu
ničnerių tam atiduos du iim- ir pačiu karalium Bishofu. 
tus*’. 'Kunigaikščiui

IMng žmonių pavierijo tiems kelias — liepti Kanadon, ką ir 
pašlama ir n<ė«ė surėdytus j»i- padarė. Jo šn»gvrkos. kadangi 
nigw karaliui Bishofui. I»uv<> nešenotos. n sulig knni-

l'niėjns dviem mėnesiam tai-lliškų jmpns jų už paprastų ka
valierių nenorėjo tvk*ti, taivifliiika.* tų rūbų‘ralius Ri^hofas. šitir, vi<ionu«

klausite: jei reikšmės aiži ii- .siineta “buori”, apsiaurdą, 
giu Nippon n> -i*kiria nuo Ni- kiek panašų j lietuvių kuni- 

. chono, tai kokiams galam* o- ’gų vasarinį plošeių. Be tu, 
ficialiai patariama laikytis dažnai, iškilmingamu deltai, 
NipponoT ir aš dar CharbiM vyrai ir moterys pririjuoria 
pastačiau tą klausimą nippo- “kukama”, tai yra sijoną, tik 
mečiui mokytojui. Jis taip pa- ne vientisi, bet dvilypį pli- 
aiškino: mat, savo skambėsiu, juosiamą iš priešakiu ir už- 
“Nippon” išrviškiąs <1 augiau paknlio atskirai. Tačiau yra 
energijos, vyriškumo, nei tni via dėl to kiek .skirtumu tmer- 
esti su "Nirhon”, kiek xvel-*ginų ir moterų, y f«a-‘; jaunesni ij 

i niaii kamlmBčiu. Kadangi rūbai yr* šviesesnių, marge.— 
sino metu jo kraštą- kaupia mų spulvų, !>e to, moterys d»v

vienodumas: moterys ir vyrai už kiekvieną šimtą atmokėjo 
vilki tokiu* pat ilgus, su it- ]»> du šimtus, <ct pusinius l»u- 
goini> (kaip rusų popai) nu*-y a įsakyta prikalbinti. ka»l jie 
kovčmi* •kimono”, o virš ki jvel tnos pinigus atneštų padėti 
mono, ypač išeinant iš narnų. įqus karalių ir ieškoti daugino 
Caij) pat virai ir moterys nž-'žmonių su Mintinėmis. Žtmmėei

llaringtonu

lieliku vienus

kavalierius, kuris npsiienijo 
vyrovninją, uj»sumesino imjw- 
rat-.rimii, <. j., šv..gėris iiiijh- 
nj-s vyriausiu zokvnų žuioi u.

t Kčiuęs sostą imperatorius 
vėjo l»fing*miis ujignrsino ina-

buvo satisfait, o karalius da- nifestą, kad visi jnm tarnaus 
Iriai turtingesnis. ir ženmiliškni šnekės, bet ką

Na, rodos, ko daugiau ir be- daryti su totus žaliom biunaš- 
Irežkėjo. Ak viena* karaimus'kom. kūnas kunigaikštis lln- 4 
'Bisliofo paidas Vilkgamlas np- ;ringtonns ir jo Avogi-rkos pas- 1 
rigarrino save karaliaus karrf- j kleidė tarp C’hivag«mimo lirlu- 
caikAčiu Liannrtonu, save ap- Irių, dar ncponkvlbė, o žmonės 
sistatč dviem švogerkom ir laivai norėtų žinoti.

I LIETUV0SBIU0ŽETAS1939 METAMS

<i.mv<’ vingio u. įcu 2 1 ikejmins stiprė
jo. Ib i v i- ri.i- ly tojų Iiioksiu Iieliillgęs žmo
gų- j luu . už.- enyjv' sjNiu-dimunu*, ruštu* 
įbėrė bedievybė* uuodų. PirmuliDia mū»ų 
ku bu ir mūsų riudėmi* laikraštis dėl to lio- 
včsl ėję-, teišgyvenę* ros trejus metus. Nuo 
to* dienu- jau nebegalima buvo lietuviška* 
puu-um i-, lotynų raidėniiA rašomus, taip 

br.iDirmti. kaip \ niaučiau* laikai.-.
la- r.il- yra ir dobiu šmndien visi turim 

/.iiiuti, i.nd y i a c<'i ų knygų ln-i cei ų laik- 
ru-'-ių :> yra l>)<>k’/ knygų bei inikrašėių.

yiuitingu )ii.«iryžimo eiti pir
myn. | pn<>k| visomis nnvo X“ 1 

! gumis, tai luomu esą tinka
ma teikti pirmenybę pinna- 

‘ jam * * energiilrCTniam ’ ’ ištari
mui. Ir tikrai, iftar Jcmt.' kra
tą Nipponą, tarri, kapot? ka
poji, ko nesijaučia prie rnink- 
štesnio N irt-Juo.

Na, t-hnnie Nippon, jMi-a- 
ky-ite. B< t, gal, vūl kilti m*-;

vi, p*pra.-Ui;, plačią, m- *mn- 
resnę 1 onlių, brangią, gra
žią juostų ”obi”, kurios gu 
lai meniškai reniam ant na 
garov plaštakės (drugio) pa
vydai u.

Reikia pasakyti, knd šiti* 
tautiški nipjioDų rūbai yra ii 
rimti ir ealetingi (gražūs), 
nors nelabai jmtogūr. Dėl Ui 
tafnybo- metu, ypač vyrai

K AUNAS (j\ DV ) - Lie
tuva visą avo nepnklnu—<my- 
bės Inikotiirpi stengėsi labai 
rupeetingai savo biudžetus t-u- 
btdansooti, valstybes išlaidas 
ru pajamomis suderinti. U tai 

juvlviigva* vyriausybei ilzdavi- 
iiis. Naujai atsistaciusioi ral- 

jgtyŽMM nuolat yru daug svar
bių ir neatidėtinu reikalų.

I T uo tikslu karinei iš anksto 
jMirui>šiniiMi.,« valstybė* biudže

tu.- miiiirtinjų rąmatAn pr-
zjiiti, rnd< mm ir *uv«-da j l»-n
drą valsty l*-s |uijariių ir išlai
dų ispnalo, url*a biudžetą, l’o 
to biuda-tą aj»varrto Minis
trą Taryba ir ji perduodama 
Seimui. įkasai kontiitucing vv
riuurybč Seimui ateinančių me 
tų biudicU) turi įteikti iki lap
kričio 1 dienos.

1939 metų vnlstyla’-^ biudže
tą* juo «viir»t«iiwi- M mist na

Lai Jut Biuupiiuu kcmauuuuv ^ąjuu| u»aa 
gino fv-iziną ir nacizmą, kūne laikos su
tarti* kkeleUiou pavertė. Tautas Sąjungų 1* 
gyvenuuo išvarė, pastoviosios taikos idėją 
ilgiems metams palaidojo.

Trumpame rašinyje nėra {manomi išskai
čiuoti vizų unurtukų žygių, visų skriaudų 
ir neteisybių kiek padarytu nuo ibl8 m 
lapknčio 11 d_

Bet. kas jau praėjo, nebesugrųžnisinie Rci 
kra rūpintis dabartimi ir ateitimi Reikia 
ieškoti keltų kūne pn vestų pašau)) p n.- įc 
remdo rytojaus u užUknntų jau pastovėsi!"

taip nuudokiim į< iui.- ajahi <hnun- ii *uu- 
gokAnės blogųjų. Neišmanąs žmogus neož- 
akina grybų nuo šungrybių, ir, privalgę* 
musmirių, miršta. Išmanykime skirtumą ir 
.'jm ūdoje.

šeimų Aprūpinimo Klausimu

Tuo* kelius ton Katalikų Bažr.yčia Rci 
tu tik M vizą jogų dirbti ir •|m*UuuU, 
tnd paaMdu pūslikių savo gyvenimą j Urna 
Mga-'M'inT — laikos ir ramybė* kebai.

Pap**ė!>U enri trhkfw* n* b art* hmvr> n»>tndv 
tau laikau v>iy|/4S Aiškiai pajtaaylA kad 
ten boti stiprinama n*oruhD» tr—u Hb ūmo 
vtaaybė kad tur. būt: rniz puL. 
ryu. oateirybf viokuu uuu* įsruu* | uu*. 
<U rtcoari tatfUrm* r* j Mato ro« l*<V« it 
taraus, rva arOia**. sur aa kitą L**'* 
^aroav ii»uua luip pua (Mamaiįsu aar 
*BS nMMBOBa* »T* »W-**••« ** ^AlinaJI k kr
atau* p */ mmšj » iitaa is Yla si*---*

------- —----------—................. .... ,------------------
Saulė* kraštą vadinama Ja- s« ir tarnaujančuo* su t ob mm o kiek kokiems 
pnn, Japonija! Atrakyma* ne se, didelėje prekybos įstaigose išlaidų. Pirmiau visus minute 

Į keblu*. l'Airopiečiai pirmiau- ir kitur trntf»»rn rimto* Euro- rij<»* • u rašo rasų OBVo P*t*>fU 
si* au*i-iekė *u Nipponu j*r poa, ar Amerikos būdu. Bet, nuiualotum* joijaiua* ir * išlai-

bi (uit- * v nr InauMn- ktnuMina* tūli irružu 
dar m-n* išrišta-. V1» <iar |«-iMiaia juo ruja 
iininu-i “Amenku“ d**l to |aL*trd>i:

“Kiekvieno* vaUtjbėa bei tautu* atei
ti- pnkiauM* ir nuo gyventojų Uuiiėtaa* 
didėjimo 1‘rnmbtai lal«i *u»irūp)nę, kad 
jų tauta nyk-ta, |*ea ka*mef nuuėja ktidi 
kių gimimų •kaičia* Aeinto* m labai tna 
tu *aikų •kaieiiiini vi*ur madoje Aloje aa 
!»,♦ daugahr mamų ■aviniuką uepriiiM 

ou. ,„,1
tat n.iriai *šuuaBuoo> butus taunta**, lai 
IrisAma šunį* ir kate- Tik-iiu apakai 

imu. tuifr -ana, ir k argą joatei.
h*!»lui (HrClilBiP* l<V< o4š*J>Mią 

Ao r-ią. n li*j tarą u iAk-ta*«a> kū^b*ų 
.-»-■•» !*<•*■«•. iivi*! |*>b» įauginą

bendravo, j iro labiau. ka<l iki

Nippuna*- neoiirėjo nieko tau 
dm turėti •« kitai* kraštai*

n* įkalinu* turiu
d«ota» iūnrinu. AUflMuiėių uie i 
tų biudžetą* numato apie 
RSO.nnnjfnn litą pajamų «y liek 
pnt iiBairių, taigi krrii dsngisu 
nego fcirnirt.

2

2



rjninnim

Sv. Prandskass Parapijos Sidabrinis ; 
Jubiliejus

1913 - 1938

IND1AKA HARRoR, IND. j-nidlin* pradėjo rūpinti* *a-

lietuvių negalėjo pai

nukak t u ve,.
Arštadienj. 12 d. lapkr. boa 

klausoma išpažinčių po pirty 
3 vai. ir vakare 7:30.

Nekmadicnj, 13 d. lapkr. 
10:30 bu* iškilminga «uinia <u 
adata. Sumą laiky* kun. H.

galėtų mvo tėvynė* kai ha pa

glaiudiz prie kitų pa-turėjo 
rupijų.

Valiuodavo kur knm būda
vo patogiau. Dnž.niaurin va
liavo j Bridgeport l»ažny<xią,

tano parapija, kleboną*. Per j

Sakramentu.
Vakare 5:30 parapijos sa- 

Įėję bu, iškilminga vakarie
ne, Per vnknricnę bus prog
rama ir kailio*. Programą iš
pildys parapija* mokykla, vai

parapijų.
Jariuli, ir Va&riki* •nišan- 

kia pirmąjį ,u*irinkimą [»aru
pijos reikalai* pa* Aerpetau*- 
ku* 137 Str. Nutnrin atoigti 
ra v o parapiją.

Vi*i susirinkimo dalyviai

Kun Kazimieras Blėkauikis, A\ Pranciškau* |mr kleboną*. 
Indiana llnrbur. Imi.

LIETUVOS PREKYBA SU UŽSIENIAIS

<» didėjnnti užsienio P" lQ j |V,.ZI.., )1| (.i l(, 
vra krašto gerovė* kilimo
kla,.

Per šių metų pinnnoaiu* dc 
vysią* mėnesiu, Lietuva iš Ve

mm • -11131-

tų. 35.132 tona- kitau-. g« Ie
tie-* ir plieno už 11.777J9M) Ii-

101.01 litų, o iš užsieniu pir- ir kh ui 4346 
ko Oi I64>n,<«» litų. Tokia; 22JC574 tona, dm.*
tMKin n»waw» prrkyfena g4J4 ?Ou |„ų IlLi.6l9 1-nU

kia IO/atlO.000 litų. Pernai tn 
laikotarpio uiairain prekylui 
davė 7 milijonų litų pii«yvą 
I Lietuviui nenaudai), tie* buvo 
išvežta prridų už 14S.ti00.00i) ‘O' M kiaulių, l-kono. -viea-

dn ilginu

05R įvairių verpalų ilk 13.450 
im litų.

ftiemot žymini daugiau išvnl

litų. o

Aė iš kitų kraštų. Taigi šiemet '‘“d ūkininkai vi, lahaaa gvrt- 
per 9 mėnesiu.' užakniama n“ derliu, miaeralinėtnil 
pardavė: R7^19 kiaulių už IX («r>š-.rrxi-*. l-*iplečią> aatnmo* 
307.400 litų. 7.023 tona* Mo bilizma* vi, daugiau suvarta-*nr»rtA-
no. lašinių ir kitos inė*<i* 
18.7R1.7OO litų. 13.782 s tn t vlial18.7R1.7OO litų. 13,782 tona* mūrinių tn.lasių 

i*vi<wto už. 3R,G76.700 litų, 4,. įtikiu .įmiginu ci inonbi. 
572 tona* kiaušinių už 7,340.-' "kio guminiu išvežimo <M 

1 100 litų.

l'rbaų Ne*crų Ka žirnieni orių 
knpeliona.*

»u*l***la po 10 dolerių ir tuo- i Tu<» laiko, 191J m. į kun. 
mi iiž-iriit-zga Į»ara|aji»* kuri-1 Juo<li-iau- virtą atejr, kun 
nv» dariia* pnrapi-|J. Jak*ty*. Jam nupirktieji
; ■ >. \ S Pran<

I X imu-
van* <inng gnrtar.gų knruirų 
ir žirnių pa *a ui iečių- svečių.

Jubiliejui prisiminti Imi*

ta* |ia.*iūiyinn« )>ui i 
l'iniiinu- n r- įknib

kltU" išleido 

nupirko dn-

rapija gavo dabartinį klebo
ną ktin Kazimierą Bb'-kau*- 
ką. kuri* -ektnincai ir dabar 
<larbu<>ja*i parap 
k..n K Riėkau-k 
n ., k• ><’<»nti* K,

ži narna

)**n>ją ir bažnyčią 
193»» tu »uJėti lin/nv rio.r 

iilrafit langai, kurie kmnar*

r-"” tona* kiaušinių už
. 7H.733 tonn*

javų ui 14.6SS.Aik) litų. 9J91 ūkininku . k< n-rni r.i* pajčgS-
t.gią linų ui 1X124.110 litų, ir ",a‘. I'«' J" daugiau par. 

, duoti ir daugiau pirkti.

Vyria usv bei blogai

I*

ni-pxius<HDtn krivgn »u įmhu 
pijo* aprašymu ir jiarnpijo*

Kan Kazimiera* Bičkaozkas

rū-
dnr ta bu žfi' ■ Hi i Į M

nį iliu-iti nmiji
rmi.Ai'b.i.riii l> t

d«-l dari, rinkliavą ir prigulimi 
nup-rkn 4 sklypu* 35 j>v-

linžuyėio. u.'iimkčtn fl.40t*
m

loja. Turėdami žemę. riunėia 
delegacijų pa. kun Kriaučiū
nų Rridgvpnrte, kad jin tarpi
ninkautų pa.* vyskupų gauti 
kunigų. Delegatai* buvo iš
rinkti: J. Radžiu*. J PauLau-

tni* |m. im* metai" 
1913 m liepo* m. 
įtvahavo kun J.

Kuli K. Hu’kn 11-k it- tik nt 
kę» | |w>rupiją tuojau unn-

l’J.iN m 11-| iiuujih iMh'ko 
riiutn lutžnyėia. kainavo fintui

dm- |xi*ielgm dar ii-i. kmp 
*u žnvmėmi-, vietiniui Lietu 
v«i» žydai, U m p ji*-. jui-idi>l 
ž.iiifeinmi tuo. n>ėg*ta save va 
dinti ’*litvake*”, *ekmadirn|.

Jų!.

Ar Jsu VAIKAI SPIRIASI 
paimti liuosuotoją?

kleboną

D praeityje n are ik tų dar nu VO ąi4J*W)
IU turtų

du

r lt”

nni Alai.

• e- | | ra ra -

n t

k 
utilk ai y km 

iiuikineDom

Martišiū- 
na*. Buvo laimi trumpai. 1916

kun K Arubn«znit). kt n* ir

į-teigta ) Mira pi j« 
M*-k-. klą ve-’i 
• — : ■ • Kazin.i> r.«ė 11 r -/l

1 « m
narna* ir 
moki kla. 
kvi*-*to*

Vilo i I m. 
(Hiraptjo. .tuti 
uto dart»nrii. išl

B< šių *tumbių darbų, dar
*imilkiii *lnt\

Budri •

I tn 11i' i

bū

GRAND STUDIOnrlUl

u kilai-
- u t•i k u- 

pa rrimn 11« 1 n * i ~ I-1,

gi) ateitie* darbams.
Kai kario* Ainio*, lio* pa

rapija* istorijos, eurinkto. ii 
žmonių til-imininm. t**b*-l t«- 
nenustebinu. j*-i kn 
briauti) kokui klmdn

rv iwi.*imnjo>

1 lUI 
ank-’-iati. negu 
rakė kail>a-

tplinirni
!■ i k jo ra [»t jo k t.r

turai

Jurgiu

liažjfcvo Vaiciki*. Au
ta. V Radžiu*. I* Ja 
Nlnnru*” <• Rn<b*-r>- k. 9 ntv

v • - luina
| Mira pi jaii vienuoli* marijoną* 

Me»kau*ka» Po kun.
|ui-tatyma* ir |f»-n- 

•17XI*i

k UI Jurgio (Mirtipi

landiio m«'n klebonai o kun

į ra įgyta kun. Kazimiero Biė 
kan*ko rūpe*ėau ir ,ėg,»mi» 
Todėl nereikia kalbėti daug 
gralių žodžių apie kleboty. 
Kazimiero Bičkaueko rūpesti

Tad. ka« re- ka>. l-d mylė

kų programų būtinai privalė, 
į tą pramogų atsilankyti;

ARf YOU SUlftS NG F8O’

EYE STRAIN

v emriia

grožiau*iu* žodžiu* 
£inmua. be parapijiečių

n* vien 
be tir ( 
nan-imai

nią.ą darbuotę

veikti darbai

3

3



• tu kif 
d si ig«

/VAIRŪS DAKTARAI

4309 W. FuDerton SL

(įkinkoma valstybė* gulM-raatoriu* Laon U. 1‘hiilij)*, de- 
mkratu.-. Rinkinių metu jin sirgo, tariau, ir lovoje gulėda
ma, per radio varė ugitacijų. Ir laimėjo. (Arine photo).

ISTB. N. Prutopcdakio knygy 
no leidiny*, Vilkaviškis.

Viki OaUnsitiz. AnnriL.v
1 ni4k*a Tratas. Trijų veikamų

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS j
WEST SIDE

Lnpkriėio 6 d., ftv. Antaii'i 
urapijoa pirma* rudenini* ko- 
leertaa pavyko. Vakarų vedė 
>ntsni kleli. kun. 1. 
i s.

E. Burei-

rograinojc huvo
vieno veiksmo

j e»« vii 1 m r *
Kaip lt • S "LIAL.!)••

»w ••
llll'-V

nnčm* ,, ■< .
nrlw . . ,, >•'
itn-<1 . , >„ >. ’

, , H’.J I’
m i» j( .„.j .i-ii i J- ri

o’-'““' "L..hu ii.-h“ ‘rd>

. tOi“ --------- —----------

\z. VĖLIAUSIOS IŠ VISlin
, \\ ,\Sil!.\GTO-\. Inpkr

|r,t< i nnti<>n!il I Jidie- < 'r
’ ‘" 'np.nt W i.rk.-r- nnnn. • urm » ®- 

,(l. nurių. .»!•*• ",o

c. '.•« r.L •• -,rnr* 

•idžm- ' •
. klė . —

Nauii Leidiniai K-'r*'no tokia* Ukilmm, kn jiem* jų dvarin* ir kftno W* 
n<un* lygių nėra jo* istorijoj. >loae gvlhėtų, nora j»aU žino- 

Vi-a tauta »u karalium pry- jo, kad neižvengu raupių aj>- 
aaky vieningai tuomet abda- hikrėtimo ir teks mirti bai- 
vė savo jtagarbų tam jmprm- riaušių kentėjimų mirtimi 
tam kunigui vienuoliai kaip 
»avo tautiniam didvyriui. 

\ urnų akimirkų >ai*ikaupė 
vi>aa kullėnngne jioeauli*.

— - -----  T---------- , _ — Iš tikro, kaip turi nurilen- ----- ---------------
3J t) Manjuette Kd., Chi- kli Inonija <larliam> to vyro, GYDYTOJ AR IB ūmai! aO AB 

mgu, 111. . kurą stipru* ir aveikai*, pa-
Vikt. OaliMitis, Tėvyi»:i <mm navo jaunystė* žydėji-

Aaukia, 3 veik-mų dramų iš ^te, užeidanė *u raujMiuotai-
vckieėių oktpacijce laikų, riaia pietų jūra* asloje, kadi

rniero Akademijos Aulni) No. 
1, 1938, lapkrity*. Iki šiol Uu 
būk raki i* tM>idnvo ncreguleri- 
Ikai. nuo tlnf«r Indn eiti ka- 
mėnuo rognirriai. Vi.*a* Įnik-; 
ra»U» grynai lietuviškas. Kai
na *1.00 nu-iani*, adreMMij

dinys. M. Purto jredekio kny
gynu*. Vilkaviški-*.

Bolf Feckter, Raupsuotųjų 
Kunigas, Tėvą* Daunijma- de( 
Veurter, vertė kun. Vikt. Aau 
klys, MIC, su trimis paveik* 
•lute šalia tekėto, Marijonų 
leidinys No. 195, Marijampo
lė, 1938. Gaunama ir “ Dran
ga” knygyne, 2334 So. Ouk- 
ley nve, Chicago, III. Kaina 
35c.

Tos knygos ‘‘Jžangos Žody
je” Mik omo:

TaL OAHlol 2828

DR. W. J. KIRSTU!

OFISO VALANI.9S:

į dr. a. j. manikas 
inęPPU I PDIQU GYDYTOJAS IR OHIRUMAS 
JUoLin Ji Union VIRrtaU 1118 4070 Artba
LIETUVIS ADVOKATAS Vclcndo.: 1—3 „ 7—8

4631 So. Ashland Avenue ' _
Res. 6515 S. R»ck»dl Slreel J““4

T*l«ahoa* RE Public 0723 1

.«tivaidin 
komedija 

2ydn> vipčiavo j Jeruzalę", 
didinime dalyvavo: Al. fii- 
.'ini.-, A. Petrulis, L. i»arvin- 
ailė, l'. Lapinskaitė, J. Bar 
dilnu.«ka», .1. Vendehka*. Vni 
lintojai gnna gerui suvaidino 
ei kuli ūkų ir prijuokino ptib- 
■kų.

PerlruuktMMj kalbėjo ūetuuk- 
litų į tarti jos kandidanu. Vė- 
inu parapijos choras, vi 
nrg. J. A. Blažiui, jmdaitm- 
u gružių liaudies dainelių, 

tmp |uit vienus merguitės ir 
.imi vyrui. Duetų jaidaimivu 
I. Bmradilauskus ir J. \’cn- 

.leiakaa.

Darbai Detroite gerėja. Se
ni darbininkai šaukiami j dn- 
rlw>. Tačiau naujiem* iš kitur 
atvažiavus nėra galimybės da
riai* gauti, ne* iiuloiuoiiilių
iadirbyateje viri darbininkai K,,‘U Pri‘* kd, t4 ‘‘° 
orgimizuoti ir kiekviena* dir- k“r,nc ,r “k kunigmkščmm* 
hę* turi pirma grįžti j darhų. id,,r,u,,tt l‘»Xnrl,a buvo pnrgn- 
o ne naujų priimti. P*1“' i *“vo

Žmių kanioelii d,j<> Ml,'l musijunicriuu- 
■ palaikai, tuomet Belgija |*t

KAl&IARETSn I MARlESSHiAl
LIETUVIAI ADVOKATAI /

VALANDOS: 
Panodelį. L'tarniaka ir Katrei?* 

nuo 2 iki 0 vaL vakar*. 
Seredoj ir PMuy4«oj — 3 iki 8 v. v. 

Sukatoj nuo 12 iki 6 v. v. 
TcL Prospact 1012 

Bau TaL Boablic 504?

oitras 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tro* hito* 
CHICAGO, 1LL 

Talafona* MULvąy 2880 
OFISO VALANDOS: 

Noo 10 iki 12 **L ryto, nuo 2 iki

LIETUVIAI DAKTARAI
TcL CANcl 2346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS *B CHIRURGAS 

2158 W. C ermak Road

DR. MADRIDE KAHN ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TbL YARd* 099, 
Bet TaL PLAi* 2400 

VALANDOS:
Nuo 10 12 v. r>to; 2-3 ir 7-8 v. vak 
N«k.-lM>tau nuo 10 iki 12 vaL dinų*

Soči tari u*

1446 So. 49th CL

Km t. ir Nodėliotni* oitsrn*

Offio* hoon:

BUICK
PONTIAC

Rcudeneja

GYDYTOJAS IB OmBUBOAS

806 West 31st Sl 
Phnnc VIClorv 1690

Perci 
■iavusi 
-teud,

Boidanajo* TcL BEVrrlay KM4 
nn t nnunmrc ’

Nod- uolu.
ODic* Tai. YJ

Ulinėse ėjo tokiai.
Publikų* e t ei lankė nemažai.

2305 So Leav.tt Street 
TcL CANcl 0102

HEZIDENCUA
6631 S. CaHfomia Avė.

Telefoną* BEFnhUc 7M1

Parapija..c komiteto nariai 
Pranus Tautkus. .I<nns išimkū- 
na- ir .Voką* Banionis j>n-i-

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. C ermak Road

I OflM* Pboo* B«* m4 OtfiN 
PRO*wci 1028 2360 B LaartM K.
Vai: 2-4 pp. ū T-8 rak. CANal 0708

DR. J. J. KOWAR

**km*di«ua* ir troėčadiamaa 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Hatsted Street 
(IHICAGO, 1LL.

DR. G. VEZEL’IS

Av. Antano jmntpija, vado- pruto gražų tikslų ir gausini DR. P. ATKOČIŪNAS 
vnujunt Av. Antano dr-jai, y- parėmė. 1 B

ūmi 1 Jo T Ao
ra užsibrėžo.' didelį darbų, bū- Malonu jadymeti, kad 6T 1446 So. 49th Court, Cicero 

, K*tvirt*di»ni*ia ir 
PenkUbdi urnai*

j lent, pradedant lapkr. 10 d., 1 kuopų- iųj-tč* gražiai darhuo-| Anlrs<iioni*i», 
kn* ketvirta-livato vakarų, Lie jn.«į ir auga. Rengiamoj ižlci- Į vri..„.u.. jį 
tuvių viršutinėj svetainėj, 25 *ti istorijon knygoj, M/»terų 3i47 S Halsted SL, ChicagO 
W. Vcrnor llwy., 8 vai. žais- Sųjungon 25 m. gyvavimo *U- Pau>a<haaMU>, Tnrčiadiouai* ir 
ti bingu. Jžangn X»c, žaidimai | kakčiai paminėti, kuopo nu-, R«4»adi«aa

'• 'v’ tę*i* per 'JO savaičių. Dau- tarė rezervuoti lajuj už 10 doL
*,d“"1. gis u-i a laimėję žaidimų, imi- kuojurs istorijai Taijiogi bus 

baigoje laimė* didelę dovanų. įdėta kuojvj* jiaveikslas. Be
veik vi*o» nnrfi* užrisake jmj 
knygų (kanui I dol ).

Inl«Te-m>j:in<-i-.m- moterimi 
ir merginoms Moterų Sų-gn, 
guru jirogu įsigyti šių i-turi- 
nę knygų ir *u*i|>nžinti su or
ganizacija ir jo* veikia.

64 kp. korasp.

ne tik pu raju jonus, l»«-t ir vi
su- Detroito lietuvius daly
vauti žaidimuose. Visas jh»1- 
nns eis parapijai.

Reikia Įiaiymūti, kad komi 
-ija yio .eikli, jiarapijoi* re(- 
kaluuse. Tikime* gerų sėkmių.

Paprastas

tij savaitę Detroite sve 
V. Krm žlys iš lloiiie- 

Pa. Pa-imutė su savo 
draugais, pu-idulinu

mintimis.
V. Kraužlys yra ‘‘Draugo” 

.knitvtojns ir nenuilstanti- ve| ' 
stjus. )|4m- jaunimu laijie. feu t 
juo lankėsi ir daugiau svečių 
ii E. PiUsburgti, Pa.: V. Z. 
Radzevičiui ir Mnsiliūnienė. 
Radzevičių mm m y na turi gi
minių Detroite — Klimmis-i 
kus, kurie džiaugėsi sulaukę; 
-vočių. Svečiai njdiuikč ir dau I 
giau pažįstamų ir ujižiurejul 

įdomesne* Detroito vietas.

E Motery Sąjungos 
Veikimo

, M. S. 64 kuopa gražiai pa- 
ridarhuvo “Gbiiolių vakare”. 
Pelno 25 dol. jautu k o jo j«puo- 
Aimui all.iriatt* Av. Antano

* bažnyčioj; jmauk«uotu mišių 
kielika*.

Nors j tų vakarų Įmonių 
mažai at-ilankč, hrt viai *u-

VARTOTŲ

Milda Auto Sales

A MAN

S -
AJMD

,N6E •

egyphans

THE
r//fsr

A*.

WALES ONL.V

WEQE PERmittkd TO
EAT ,<'A/CAC!!

Talefauai HEMlock 6388

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2415 W. Marquctte Rd.
Ofi*o Telemia*:

10—U vcL ryto

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I’.ei TcL GROvchJ] 0G17
Offic* TcL HEbDock 4544

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2423 W. Marųuctte Road

TaL YAB4* 6021
Ra.: KENaood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; no<> 6-J»—4.LU

756 West 35th Street
TaL CALtuaet W74 

OFISO VALANDOS
0 raL ryto iki 8 v. v*k*r«, ilaidr

banda'» t>y a|ipiiu>la>enl

DR. STRIKOL’IS
PHYSIC1AN ud SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VA1.ANDOS:

GYDYTOJAS IB OHLRUBGAS 

4157 Archer Avenue

Tai OAHal 0287

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

DR. C. J. SVENCISKAS
4300 So. Farffcld Avenue

OFISO VALANDOS:

4
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(KEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
menei. l*i

bu.- i-alcnkmla*. 1‘rogramy ta
pt Ui y* • •Pirmjra" chorą* Rap.

priairoagv tinkamai sutikti 
tona brangiu* svečius. Pirki- , 
ta viri tikietua ii ankato. Jm 
vieng kvoter] praleisi geram 
Uksini, imriguilėk.

luipkr. 8 d. - i ūkiniai Ciro- 
roj buvo tikrai demokratiški.

mntaodo* geriems tik šiam c: saro, .lokių gripinirny nebuvo 
*ttaelp* vargiu* p*r kalėdine-, kaip kad bbdai o re.-pubhko-

ny laikai-, kuomet pilieti* b»-

Ci«*ri*čiai linuko savo at-

lai ine* neturime 
jo* rengiamo va
lui* laimi Įvairu*

naina. ir vaišinamas. (Aeme telephoto).

“floor -bow” ir kitokie , I 
mimui, vadovau.an( mūsų ga
biam vadui P. N. Sabnstian; 
gera murika. tokiai. vai**—.

įtariau* - Girėno |m~1ns 271 
Amerikos 1 jono i'-ncin 2>' 
melų karo |«hnuta>
niQ -»-k ruadi>*n). iapkriėi,, 13 
d, 11.41 ji * <m»1 •vetatnėj. 2 417 

i W. 43 SL Pradfaa 6:30 \al

Paliaubų Dieno-, 
Paminėjimas

STANISLOVAS
BUFDVIDAS

ELENA RAGIENt

r>

»,ln< u«/

• IK •»<*’*. 
lialni «*1<|

1 UO X 
<1 tiuliui

am tie.

1 -**«--**>« p*r«a**
V k*a>M

r*c-' r«* U ■ 1*
i« i anam

J. Rimkiūtė turėjo dvi aa* 
vaite* atotogy. Ta proga bu
vo išvažiavuri m savo kolego
mis automobiliu j Floridą. A-

riečia i gal ė* pasididžiuoti, 
kad turė* savo atstovę Wa- 
shingtonc. Ai manau, kad A. 
F. Movi*jrw*ki tinkamai at
stovaus visus piliečiu*. Geto, i

r Į WEST STDE — Povil* ir
Adelę GapMU*. 2141 \V. 23rd 
1‘L. čiornb dienomis aplankė

APLANKĖ GARNYS tcrhni Kazimiera augina d ak
te rj Katriutę.

Turėdami Ky Nors Parduoti, Mainyti, Išnomuoti — arba No- į 
rėdanti K* Nors Pirkti, Atminkite “Dr go" Classified Skyrity. .

pvažiato m-t 10 valstija- Be- >"»
N. Headnk*e pralaimėjo ri

nkimu* i took noanly komi 
kMM>-Labai patenkinta <avo etos- j •M®***1'®*- Gaila. gvna> t ė

atminčiai.
Italu ir r*i CTĮ-ža pn» *avv J 

mėgiamu dari.*, kur ji dirbu 
jMir keli, metu* l’cvpk* tia-. 
(Jo. už. k.'iy g vedę.

Padėka

Mutrrų Syjungiv 2 kuopa 
rdingui dėkoja vijucm*. ku

ne
Padidino Biznį

Ch. Lutkiis, 1421 S. 49 et.

Vf per daug mėty, dabar pra 
dėjo ir nulio bizni- Jau turi

“Pr* 
ir ux

duoda ir geriaurioe ritiur* tu-

be- dykai. (Ii. Lutku.
gera- iqn.cuiJir.ta- tni-jHiio

alui
-ant, jiasauKit

Lapkr 12 d. 8 
fcv. Antanu parap. 
rrugia |*mp. *alėj 
Imi pl/ouij par.-iiu' 
jie vadina “ FaJI J 
Munka l»it* pirm,,*

t

k u 11 >

DnJyvaads-

gus darbo*.

*^n» i»e. ne* ji dabar taf*> 
“mui.l niMber" antru Mik i u. 
Mat j«w *niiu* 1‘vtrn.' KU ui<»

Kasdien su Krist ūmi

••Drat^rui" P«>pie* fr uru. C«U •‘Vi^pat^, kur yra rnarr 
Budnk Euru. Co^ ir “Margu aVitikėjaruv. Atame gyvas
čiai” ui skelbtina*; bianit-nu-j,ur• ur**“ kuri yra umnu di
nų: R«x-ftnui, BraaaiMkni, ton- džiau-ia linksmybė pasaulyje? 

***>’ Mcat*, Cliailv* Rak«-ry, Į Argi ne tu, \'ie*path. nuinu 
Pnngn 1 *i*trilnitintr (Jo., u) kurio csilr*lintuino m
nnkn.- ir vf-irm- nr1i-tniii* r. Sm

bieneL Liko graiau.. pe.no.
Narių dėmesiui Pravano- 

vi-n« narė* atsilankyti soti- 
rinkiman, kuri* Įvyk* 
< 14 d., fcv Antanu
lo* kaml«r. jv. > m 
reik*’-, *vnr-»vrnm

Inpkn
AGNIEŠKA 

KANCEREV1Č1ENT6

— lai Lirluvo* Kareivių drau-
^Seratehing

Z/ ai u irt itcnimc ana Oart^

gi iapkr. 12 d^ Liuoayb&n sve
tainėj. 14 St. ir 49 CL

Lietuvos Kare irių draugija

thert is different"
Pamėginkit* Ii nanta Ralad
DreMing. Nauju bfldn ii-

RuN«4* t 
, Meiliai

r

-------- = I
— Sergantieji alkr*čiamo

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBY S TĘS

MEDŽIAGA
GERIAUSIA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIHGATE

VENETIAN MONUN1ENT COMPANY
527 North Weetern Avė. Chlcago, Illinois

Telefonas SECLEY 6103

LJUlMlTLVIŲ DIRU<TORILS

John F. Eudeikis
FF.aiaūai* la PUitlAUSla LAHXUn4ū ĮFTAISA

AMBULANCE

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46II5-H7 So. HerrnhaL't Avė,

pi V vr a t koplyčios visose
U I 1\ r\ 1 Chtcagos dalyse

P. AALTIMIEHAB

KELNER-PRUZIN

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATAIKAVIMAS D IENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI 

2025 W. 5Irt Sl TeL YARDS 1278

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAKLAI CHIOAGOB. 0ICK1OS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ABOUIAOUO8

A U D II i AUPC PATARNAVIMASRmuULHIlbt DIENĄ IR NAKTĮ
PA X7 T.^ 4 T AUrLkCUva

LH4 naat *ata sua*
Pbuoc YARda 0781-0782

AJbcrt V.

Petkos ir Eudeikis ™
j K L Rito_ _ i
I Antliouy B. Petkus
“*i 9_______________ I

Ladawicz k Sm«
J. LiuleriėiK

3354 So. Ralated 8t 
Telefoną* Yarda 1419

<iHOrehiil 01U

Ptiun* LAKaj .t U 3571

5

5
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