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METAI-VOL. XIX

ITALAI SU BOMBOMIS ŽUDO ETIJOPIECIUS
ANGLIJA IR PRANCŪZIJA NUTARĖ 

BOIKOTUOTI ITALIJA
Sutarta duoti pagalbą Etiopijai 

ginklais ir finansais

ITALAI PEREJO MAREB UP? IR 
VERŽIAS ADbWA LINK

SUŠAUKTA T. S. TARYBA NE
PAPRASTAIS POSĖDIN

ADDIS ABABA, OO.spal. 3.1 PARYŽIUS, spal.
— Italų kariuomenės kolium-! Sujungus taryba susirenka 
na, įsiveržusi Tigre provinci- į nepaprastan posėdin Zenevo- 
jon, Etiopijon, skubiai atsime je šeštadienį.
tu atgal kovodama su etiopie Prancūzijos premjeras ba
rinis. Praneša, kad atsimetau i valis šiandien ilgiau kaip vie 
rius atgal italus gina lakūnai i ną valandų tarėsi su Angli
ju bombomis. i jos atstovu Edenu.

Anglija

ETIOPIEČIAI PASIRENGĘ GINTI KRAŠTO NEPRIKLAUSOMYBĘ

Vaizduojama vienos etiopiečių giminės nuožmieji kariautojai, pasirengę gul
dyti galvas už savo krašto nepriklausomybę kovojant prieš italus. Tai nėra re
guliariai kareiviai. (Acme Photo.)

VYRIAUSYBE NEĮSTENGS 
ŠELPTI VARGŠŲ

PEORIA, Ilk, spal. 3. — 
Al Smith sakė prakalbų Ka
talikų Labdarvbių suvažiavi
me. .Jis pareiškė, kad krašto 
vyriausybė įveda socialę ap-

Šelpimui fondai sudaromi 
mokesčių, kuriuos turi mokė
ti ir tie patys vargšai. Toks 
Šelpimas yra tik paviršutinis. 

Kas kita yra Bažnyčios ir

iš

draudę. Tačiau vyriausybė privačių organizacijų šelpimo 
tuo būdu neįstengs vilkti šel- darbas. Tai gailestingumo
pimo ir gerovės teikimo naš
tos be Bažnyčios ir privačių 
labdaringųjų organizacijų pa
galbos. Katalikų labdaringu- 
mas visados bus reikalingas.

darbas. Šiam darbui žmonės 
pasiaukoja be mažiausio atly
ginimo. Tai katalikų gailes
tingumo darbas.

Viešasis šelpimas, sakė Al
Gyventojų tarpe visados bus Smith, yra sustingęs. Jis su- 
nemažas vargšų nuošimtis ir stingęs ir šaltas iš savo pri- 
jų šelpimas visados bus rei- ’ gimties. Bažnyčios gi gailės- 
kalingas. ' tingumas yra karštas, visados

Vyriausybės šelpimo dar-: gyvas, paeinantis iš tikros 
bas yra paremtas bizniu. Šio širdies. Be to gyvojo gailes-

LONDONAS, spal. 3. — 
Exehange Telegraph agentū
ros korespondentas praneša 
iš Addis Ababa, kad italai 
lakūnai bombavo lAduwa mie 
stų, Etiopijoj. Apie 1,700 et- 
iopiečių nužudyta ir sužeista.

Kadangi Italija nepaskel
bus karo sukėlė karo veik
smus, tai jos žygiai yra gimi
ningi kriminališkiems darba
ms, pareiškiama Londone.

ADDIS ABABA, spal. 3. 
— Šiandien rytų italai lakū
nai su bombomis puolė garsų 
Etiopijos miestų Aduwa, kur 
1896 metais etiopiečiai sutriu 
škino įsiveržusių Italijos ka
riuomenę.

Šį kartų italų lakūnai ori
nes bombas paleido stačiai

Sutarta, kad Anglija ir 
Prancūzija ragins T. Sųjun- 
gos tarybų tuojau imtis griež 
tųjų priemonių prieš Italijų.

Kol kas sutarta šiais punk 
tais,: ' I

Ko veikiau nutraukti finan 
' sinius ir ekonominius santy
kius su Italija.

Leisti Etiopijai įsigyti Eu
ropoje eikalingų ginklų ir 
; amunicijos ir duoti finansi
nę pagalbų.

T. Sųjungai priklausančios 
visos valstybės turi nutrauk
ti visokių prekybų su Italija. 
Neturi būt jai parduodama 
ginklai ir visokia karo me
džiaga.

Tartasi dar ir apie Suezo

biznio vedėjai yra aukštai 
apmokami. Šiam bizniavam

tingumo neįmanomas vargšų 
aprūpinimas.

“ELTA” NUGINČIJA
KAUNAS. — Užsienio sp

audoj pasklidusios žinios ap-

ie

AMERIKA LAIKYSIS 
NEUTRALUMO

VOKIETIJA ŽADA LAIKY
TIS RAMIAI

SAN DIEGO, Cal., spal. 3.1 PARYŽIUS, spal. 3. — An 
Lietuvių — Lenkų susita-i — Ur*z. Roaaeveltas vakar Įglija vakar vakarų užtikiiu.Q

KUN. C. E. COUGHLINO 
PAREIŠKIMAS

DETROTT, Mieli., spal. 3. Deja, taip nėra, kadangi

rimų neatitinka tikrenybę.

LAKŪNAS LEIT. F. VAIT " būdu nesikiš į Europos gin-

KUS JAU LIETUVOJE Į jai buvo paskutine prezi 
dento

KLAJPEDA, spal. 3. — 
Lakūnas F. Vaitkus, kurs. u 
dai iš New Yorko skrisda
mas į Lietuvų buvo privers
tas nusileisti Airijoj ir nusi
leidžiant sudaužytas lėktuvas, 

Šį kartų pagaliau atvyko čia. Klaipė-

ant ligoninės. Tarp žuvusiųjų rizikingas. Uždarius šį per- 
yra ligonių ir slaugių. Ikasų, Italija negalėtų kariau-

Etiopijos imperatorius tuo 1 ti prieš Etiopijų. Tokiam at- 
jau apie tų įvykį pranešė T. i sitikime ji nusisuktų prieš 
Sųjungai Ženevoje. Europų, ypač Angliju. Būtų

Be to, su bombomis ap-1 karas, kurio norima išvengti, 
griautas ir Adigrat mieste-j Prancūzijos ministerių ka-

perkaso uždarymų,
i asta, kad1 • šis žygis būtų ^os krašto gubernatorius V.

Kurkauskas jį priėmė.

lis, netoli Aduwa. Apie 115 
gyvenamų namų sunaikinta 
Adigrate. Ir kitose vietose 
jAdu^va apylinkėse italai lakū 
nai padarę nemažus nuosto
lius. Ą ' *

Addis Ababa miestas taip 
pat gali kristi italų lakūnų 
uuka. Imtasi priemonių gin
tis. Keliose vietose nutaisy
tos priešlėktuvinės patran
kos. Etiopiečiai tikisi numuš
ti nors kelis pasirodžiusius 
padangėse priešo lėktuvus.

Gauta žinių, kad Agami 
provincijoje eina smarkios (l°ma i japonų žygius 
etiopiečių kautynės su įsiver
žusiais italais.

Etiopijos imperatorius šian 
dien paskelbė vigo krašto mo-. ————
bilizacijų. Visi gyventojai pa ITALAI PERSIMETĖ 
kviesti imtis ginklų ir ginti MAREB UPĘ
savo nepriklausomybę.

binetas rytoj turės nepapras 
tų posėdį. Po to Lavalis vyks 
į Ženeva. Edenas jau išvyko.

sta italų kariuomenės įsiver
žimų Etiopijon. Paduoda įv
airių išsisukinėjimų. Pats 
Mussolini pareiškia, kad ne

čia sakė prakalbų gausingam f Prancūzijų, kad Vokietija lai — Anų dienų iš Kanados čia žmonėms trumpa pirkimo pa
piliečių susirinkime. Jis pa- kysis ramiai Etiopijos krizio atvyko pais žinomų radijo kai- jėgos. To priežastis, tai pa
reiškė, kad Amerika nieku [laiku. bėtojų kun. C. E. Coughlin laikoma prieškrikščioniška fi-

Prancūzų valdininkai pa- anglikonų dvasininkas, Rev. i nansinė sistema, kuri negali
reiškia, kad karas negręsia Ilewlett Johnson iš Can-, užtikrinti socialio teisingumo
Europai, kadangi Italija yra terbury katedros Londone, ir pavieniui žmogui apdrau<JS-
nusistačiusi nepaisyti skelbia- Johnson daug dirba įvairiais mo.prakalba jo kelionėje.

Be kitke jis davė vėjo visie
ms naujosios santvarkos prie *r finansinių sankcijų vienminčiai su kun. Coughlin tema kaip Amerikoj, taip An
šams. (bausmių). v nusistatęs už buities gerinimų glijoj, yra nedemokratiška,”

Prezidentas paimtas karo Premjeras Lavalis per An- vargšų minioms. sakoma pareiškime. “Ji lei-
laivan Houston ir jo pagar- gli& yra gavęs užtikrinimo» Prie šios progos kun. Coli- džia privačiams tarptautiniA-
bai surengtas karo laivų pa- kad ‘Vokietija neturi pasiry- ghlin su Rev. Johnson paskel- ms bankininkams kalti pini-

žimo jungtis su Italija, arba bė bendrų pareiškimų apie gus ir stabilizuoti jų vertę.”

mių iš Ženevos jai ekonomi- socialiais klausimais. Jis yra “Šiandieninė finansinė sis-

Lietuvos vyriausybė krei
pės pas Vokietijos vyriausy- , stogaus 
bę, kad ji leistų Lietuvos ka-, 
ro lėktuvui nuskristi į Kara
liaučių ir iš tenai paimti j 
Kaunu lakūnų F. Vaitkų. Vo
kietija nesutiko.

Tad transatlantinis lakūnas 
buvo priverstas atvykti sta
čiai Klaipėdon ir čia lėktuvu 
paimtas į Kaunu. Šiandien 
F. Vaitkus jau buvo Kaune, 
kur apie 40,000 žmonių pasi
tiko jį aerodrome.

radas. Dvidešimts dienų pra 
leis Houston laive. Su šiuo 
laivu persikels Atlantikan 
per Panamos perkasų ir ato- 

jūrose.

SMERKIA RELIGINIUS 
PERSEKIOJIMUS

pulti Prancūzijų.

NUŽUDYTAS POLIC- 
MONAS

Union geležinkelio stotyje, 
Jackson bulv. ir Clinton gat., 
plėšikai užpuolė stoties resto
rano kasininkų, kuris nešė 
5,400 dol. į bankų. Policmo- 
nas \V. Stringfellow, 50 m. 
amž., lydėjo jį.

Vos išėjus iš stoties plėši-

i _

FRIBOURGAS, Šveicari
ja i(per paštų). — Įvykęs Šv
eicarijos katalikų metinis su-
važiavimas padarė rczoliuci. n"žudfi poHmTOu,. L'“'? 
J4 ' lėkuriaja smerkiami vykdb- w Pinigua ir PaW*° au au* 
ini gyventojų religiniai per- ^mobiliu.

Italija, bet Etiopija yra už-| vyriausvbė patarė
puolike. Girdi, imtasi tų griez Vaitkui, kad jis 

Latvijų ir Estijų.tų priemonių Eritreos ir So
malilando kolonijų apsaiugai. _____________

Karo skelbimas, girdi, ne- j BUDApESTASi 9pa]
reikalingas. Ta. es»s Italljo, Neofieia|iai skelbian)at 
vidaus reikalas. Be to, nuro- 

Kini-
joj, kur japonai taip pat ap
sieina be oficialaus karo skel 

t bimo.

atlankytų

3.— 
kad

Vengrijos vyriausybė pašau
kė karo tarnybon 22-30 metų 
amž. vyrus.

PER

sekiojimai kai kuriuose kraš
tuose. ITALŲ FAŠISTŲ VIE

NINGUMAS

I/) N DONAS, spal. 3. *- 
Žiniomis iš Romos, Italijos 
vyriausybė pagaliau pripažj-

nevvkusių šiandieninę mone- Jie nurodo, kad minėtų mo- 
tarinę sistemų. Pareiškimu netarinę sistemų reikalinga 
pažymima, kad pasaulis yra pakeisti moksline sistema, pa- 
gausus visokiausių gerybių, remta krikščioniškais princi- 
kurių pakankama, kad vaka- pais. Tas pašalintų ne vien 
rų civilizacijos kiekvienas as- kari} pavojus, 'bet atgaivintų 
muo galėtų turėti aukštojo biznį ir visų žmonių ekono- 
laipsnio standarinį gyvenimų, mini gyvenimų.

MALDŲ DIENA UŽ TAIKĄ
JERUZALE, spal. 3. — Je 

ruzalės moterų susirinkimas 
pasiuntė telegramų T. Sųjun 
gai, kad ji visomis priemonė
mis dirbtų už pasaulio taikų.

i O Pasaulio Taikos organi
zacija Jeruzalėje kreipės pas 
Popiežių prašydama, kad Jo 
Šventybė paskelbtų vienų 
maldų dienų pasaulio taikai.

PLANUOTA NUŽUDYTI 
BULGARŲ KARALIŲ

SOFIJA, Bulgarija, spal. 
3. — Ne veltui Bulgarijoj pa 
skelbta karo stovis. Susektai? 
sankalbis nužudyti karalių 
Borisų.

Visam krašte vykdomi įta
riamųjų areštavimai. Tarp a- 
reštuotųjų yra 27 karininkai. 
Sudaromi karo teismai.

AVASHTNGTON, spal. 3. 
— Apie 100 vietos italų pi
liečių fašistų vakair per Mus- 

BOGOTA, spal. 3. — Ko-j iolinio paskelbtų Italijoje ci- 
lombijos respublikos atstovu į v’l*nę ‘ mobilizacijų ’ susirin- 
Vatikanui paskirtas buvęs ko ^alų ambasadom Itali- 
prezidentas Enriųue Olaya i08 ambasadorius Augusto 
ITerrera. Rosso pasakė jiems prakalbų.

Po to kitur įvyko italų fa-

KOLOMBĮJOS ATSTOVAS1 
VATIKANUI

LONDONE ITALŲ 
BILIZACIJA”

“MO-
DEPORTAVIMO KLAUSI

MAS ATIDĖTAS
trea kolonijos įsiveržė Etio
pijon, persimetusios per Ma-' ------------------
reb upę. Žygiuoja Aduwa ir Works Progresą adminis- 
Adigrat linkon. Prieš tai ton trotorius Illinois valstybei R.

ROMA, spal. 3. — Italijon • pusėn buvo pasiųsti lakūnai 
kolonijų armijų vyriausias . su orinėmis bombomis, 
vadas gen. Emilio de Bono' Tai esu vykdomi pirmieji

J. Dunham praneša, kad kra
što vyriausybė jau sutikus 
pripažinti reikalingų fondų

raportuoja, kad kelios italų 
kariuomenės koliumnos iš Eri

vado gen. de Bono strategin- j nuolatinės parodėlės 
iai planai. mui Bumham parke.

Federalis teisėjas Barnes i 
spalių 16 d. atidėjo Mrs. An-LONDONAS, spal. 3. —

Per Mussolinio paskelbtų va* i „ . . . . . . . . . . . . . ., ,.............. . . na Sage deportavimo klausi-
kar Italijoj civilinių gyventd- «
jų “mobilizacijų” apie 200 ,ni° 8^re 
italų fašistų susirinko italų Ši moteriškė išdavė žudikų 

CHICAGO IR APYLIN- kooperatyvin kluban. Amba-1 Dillingerj vyriausybės agen- 
steigi- KĖS. — Šiandien giedra; po-sadorius Dino Grandi sakė tams ir už tai jai žadėta pa- 

’ piet kiek šilčiau. j prakalbų. neigti jos deportavimų.

šistų susirinkimas.

ORAS
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l’rez. Rooseveltas palietė ir religinės lai
svės klausimų, pasakydamas, kad Jungtinė
se Yalstyltėse kiekvienas asmuo turi laisvę 
Dievų garbinti taip, kaip jam sąžinė diktuo
ja. Tai čia skaitoma aksioma.

“Mūsų vėliava p. r pusantro amžiaus 
buvo sąžinės laisvės principu, religinės 
laisvės ir lygybės prieš įstatymus sim-

PHAPflAS

f NAUJĄ DINAMIZMĄ

Penktadienis, spalių 4 d., 1935

J. Raliuotos tebedega pirmųjų laisvų žing- tiški, nes jie kelia naujas idė- 
snių ugnimi! Tad kam dabar jas, nepataikauja galingesuių- 
iiiiiiiis putiems save pančioti jų silpnybėms, turi kietesni 
ir savo jaunų energijų tinsiu- nugarkaulį — it nemoka taip

.lau senai mes svajojame a- Tik ekonominėj rezoliucijoj ti#
Nu, pagalvokime, kogi mes 

dabar norime! Visi kalbame

IR VĖL KARAS

Nepraėjo nė dvidešimts metų nuo užsi- 
baigimo didžiojo Pasaulinio Karo, kai vėl 
apsiniaukė padangė tamsiais debesiais ir vėl 
grąsina karo ugnimi. Žmonių ausyse dar te
beskamba tie gražūs buvusiojo karo obal- , 
šiai, kad, girdi, kovojama už demokratijų, Į 
už mažųjų tautų išlaisvinimų, už taikų. Kiek 
daug jiasaulis pasitikėjo Tautų Sųjunga, ku
ri žadėjo palaikyti taika visame pasaulyje. 
Pagaliau, žmonės dar rodos, tebegirdį kaulio- l 
lių trenksmus, sužeistųjų dejavimus, moterų 
verksmų, tebemato turto naikinimų, o čia ir j 
vėl rengiasi prie naujų skerdynių.

Užvakar liūdnais garsais nuaidėjo žinia, 
kad Italijos kariuomenė jau peržengė Abisi
nijos sienų. Užpultojo krašto valdovas krel- 
Jjėsi į Tautų Sąjungų, šaukdamas pagalbos. 
Tuo pačiu metu, kuomet italų kariuomenė 
įžengė į Abisiniją ir pastaroji šaukėsi Tau- ' 
tų Sąjungos pagalbos, Italijos diktatorius i 
Mussolini kalbėjo į fašistus, į visų kraštų ' 
histeriškai šaukdamas imtis ginklo, kovoti 
su Abisinija ir su visais, kas tik pastos fa
šistam* kelių siekti savo tikslų. Mussolinio 
kalba, tai buvo metimas pirštinės visam pa
sauliui, šauksmas karo ir keršto. Ir galimas
dalykas, kad Europos valstybės jo mestųjų 1 

• • • * pirštinę paims, nes užgaunama jų presty- i 
žius, Tautų Sąjunga, jos garbė ir didžiųjų J, 
valstybių interesai. ,

Italijos veržimąsi* j Abisiniją nereiškia : 
karo tik tarp tų dviejų kraštų. Mussolinis ! 
susitiks su Didžiąją Britanija ir gal būt Pra
ncūzija. Tuomet tas konfliktas palies visų 
Europą. Galimus dalykus, kad ir Japonija 
nepasiliks nuošaliai. () jei taip įvyktų, Ka
žin ar ir Jungtinės Valstybės galėtų išlai
kyti neutralumų, nors prezidentas Roosevel
tas užvakar, kalbėdamas San Diego mieste, 
griežtai pareiškė, kad šis kraštas nesikiš į 
Europos ar kitų kontinentų reikalus.

Taigi, jei Mussolinis nesnsilaikys žengęs 
toliau į Abisiniją, tai reikš, kad gyvename 
nulijo pasaulinio karo išvakarėse. Dėl to, jei 
kur nors dar randasi tokia jėga, kuri galėtų 
sudrausti Italijos lašintų organizatorių ir 
diktatorių, tų tuojau turėtų ĮMidaryti.

Vadinas, nei buvusiojo Pasaulinio Karo 
oUalsiai, nei ,x> to karo atsiradusi Tautų Są
junga nepa.įėgė įsteigti nuolatinę taikų jiasau 
lyje. Iš ,h» karo griūvėsiu iškilo kruvinasis 
komunizmas, kuris iššaukė kitų kruvinų jė
gų fašizmą, kuris pradeda drumsti pasau
lio taikų.

PREZIDENTO KALBA

Užvakar, San Diego, Cak, prezidentas 
Kooscveltus pnsnkė gružių ir įdomią kalbų, 
kurioj palietė daug svarbių krašto politinių 
ir ekonominių klausimų. Prezidentas pažy
mėjo, kad krašto ekonominis gyvenimas kry- 
jista gerojou pusėn. Prašė k oo] a* r arijos, kad 
pagreitinti tų laikų gėrėjimo tempų. Jis j>a- 
sakė aštrų, bet teisingų žodį tiems jo prieši
ninkams, kurie iš pagrindų kritikuoja kiek
vienų vyriaiisvIm’s žygį.

Atsižvelgiant į tai, kad šiomis dienomis 
yru daug pavojų Įnikai, T’rezidentius matė. 
reikalo pasakyti Jungtinių V'ulstybių nnsi- 
slntynių kylančių karo pavojų klausimu. Jis 
jaibrėžė, kad Amorikos žmonės tikisi pusi- 
likti taikoje su viromis tautomis ir visu pa
sauliu.

pie visų lietuvių susitelkimų į minimi keli konkretūs pa gel
ia1 mirą idėjos žygį. Bet susi- davimai. Patys kongreso or-
skaldymas ir asmeniškos in- ganizatoriui atrodė neturį jum apie tautinę konsolidacijų, t. . .

Imliu; ir tos koncepcijos yra giliai įsi- trjgos, kylančios iš egojizmo ryškesnės ir gilesnės progra- y. apie visų geros valios lie-
\enusios mūsų tautiniame karaktery- jr partiškumo, griovė mūsų mos. Pradžioj atrodė, kad jie tuvių sutelkimų darniam kiil-

jeM.
Taip kalbėjo šio krašto valdžių:

žemai nusilenkti, jų ir kojos 
ne tokios lengvos — ir jie ne
gali taip elegantiškai šokinė
ti, ir jų liežuviai nemoka to-

šakoti... Tad labai nelygios va
ržytinės, ir visados laimės an 
vištai. Jie visur įsiskverbs ir 
kiekvienam stipresnės asmeny 
bės žmogui pastos kelių... Bet 
ix) velniais tuos arivistus! Juk 
mes juos visus jau pažjBiaim 
Visus galime pirštais nurody
ti! Juk arivisto psichologinę 
analizę jau žinome!

Pagal jų kiekvienų arivistų

svajones ir negailestingai ar- nori leisti patiems kongreso tūriniam, tautiniam ir valsty-
>ax I ar > *

ana v;sas pastangas organiškai dalyviams pasisakyti, bet vė- biniam darbui. Vadinasi mes
netoli to krašto, kur tikintieji žmonės yra tautos vienybei įkūnyti. Vieni liau, rodos, viskų darė, kad jie jos norime, jos ilgimės ir u-
ska tulžia i kankinami Ir persekiojami, t. y. negalėjo išsivaduoti iš partiš- neturėtų galimumo pranešti pie jų nuolat svajojame. Tai
.♦leksikoje. Del to jis pasakė: kuino, kili bijojo konkurenei net apie savo kolonijų gyve- kamgi taip ilgai delstame?

liesa, kad kitos tautos kitokias sų- jos viešųjų vietų jiasidalinimc. nimų ir jiasiūlyti aiškesnę ir Bent kartų jau ryžkimės ir
P-. l' 'xnuo t« ises mlorsuoja. q kuį galop viena pusė, pa- konkretesnę rezoliucijų. Posė- sujunkime pečius bendriems

liesa, kad Kitų priimti nusistatymai nė- . . ... . . . . ..... ' . . 1...................... . ... . neigusi partijų intrigas, Ims- dziai buvo stengiamasi uzpil- žygiams! Juk mums prieš para musų jurisdikcijoj, Taciuu musų m- ..... . . . . , ,x , x , . i.. . . . , . ........ . vai ir (Irusiai pasuko tautos dvti paskaitomis, bet jų kai-1 cius save gedu, kad taip ilguidividualmiaine gyventum mes negulime . ..................... . . . .. . • , , . . . . .
...... . ,.A. \... . . ... , konsolidacijos Imk, tai kitos kurios butų laive geriau ne-1 nejvykdoine to, ko taip kars-pasilikti inditereiitiski n mes pasilieka- . ... .. . .... ..... 1 . • . , ., , , - i .. i n 7: 1.1 puses neribotas egojizmas bru- skaičius. Bet ir perdaug ne- tai trokštame! Kas nors mums galime uesilruoti. U jie Kaip

senosioms par-1 trukdo, Na, tik pajudėkime, 1 kurmiai bijo saulės švieso; 
pademonstruoti ir visos kliūtys bus sunaikin- jie viešai nedrįso ir su “

me sau pilnų laisvę apimti, praktikuoti ............... . . , ,. . . taliai jai pastojo kelių. Taip buvo varžyta:ir saugoti principus, dėl kurių musų ve- :. ... . . . .. , ... . . ... v ... • 111 pasilikome pusiaukely — tijoms leistaliava taip ilgai buvo kilniu simboliu . 1 . , ................ . .taip ilga 
o p. Roo:

kad Jungtinės Valstybės laikysis to nusieta

nei galutinai išsiskyrę, nei tvi- savo opozicinę dvasių ir pulti 
rčiuu susijungę. Vieni nuošir- dabartinį rėžimų. Ir teelmiš-
džiai pageidavo vienybės, ki- koji kongreso organizavimo Jų jau senai nebėra! Mes iš žė ir tebešmeižia. pašnabždu 
ti tik apie jų kalbėjo, bet sa- pusė buvo pakrikusi, nepla- karstų išaukinėjame jų šešė-^'iis skelbia, kad jis, anarchis- 

l- L 1 / l - P t ir. *♦ ,VO elgesiu Kl*ovf-' Todėl nuiga ir giliau neapgalvota, liūs ir jais save baisiausiai tas, revoliucijonierius, nepri-
l»a.a \ 1 eis> les j ų ras ų \a<o\ains, nn-1}4y vjtjttUS gyvenimas darė- Taip ir praėjo pirmas pašau- ' gąsdiname! Argi mums nėgė- pažįstus jokio autoriteto ir t.t.

si vis nuolaidesnis ir nionuto- lio lietuvių kongresas niekam į da! Nejaugi mes kaip Herbą-J* užkulisy stengėsi visas jo 
niškesnis: be reikšmingesnių blogo nepadaręs, bet ir nieko čiauskas tikime dvasioms ir! pastangas trukdyti. Bet kada 
kovų, bet ir be vaisingos tai- naujo, nieko ryškesnio ir drų-ijų baidydamies slepiamės vie- ’ mes visi ryšimės arivizniui pa
kus, nekuriu* istorijos ir neat- sesnio nepradėjęs. Jis praėjo į ni nuo kitų, užsidarinėjame į kirsti šaknis, tai visos jo kon- 
sklėidžiųs naujų aspektų. Vi- toj pačioj neryžtingumo, neap-' langus, slepiamės savo urvuo-, solidaeijų trukdančios pastan- 
si didesnieji uždaviniai atidė-' sisprendimo ir palaidumo dva-? se, kaip straigė įsivyniojame Į gus pasidarys tuščios — ir net 
liojami ir daugelis aktualių šioj, kuria nudažytas visas į kiečiausius kiautus. Gana daugelis pačių arivistų virs 
klausinių pakimba ore. Visų mūsų gyvenimas, šiek tiek bu- Jal1 to! Nebūkime vaikais ir normaliais žmonėmis, nes ari 

. senųjų politinių grupių rvž- vo jaučiamas tautininkų ir nesibaidykinie savo pačių ra-: vizmas yra tik užkrečiama vi 
i tingumas nuolat mažėja; o katalikų bendradarbiavimo ga nkomis padarytų šmėklų! Ati-į *uomeninė liga, kuri greitai

, U uunui ;jaumi jų sljjfl(|xįaį grįmstu i limunias. Bet ši kongrese pa- darykime savo langus ir du į dingsta, kai pašalinamos jo?
aslngtonj j)e>į,uįZJI„^ negalėdami prasi- sireiškusi šių dviejų didžiųjų >*•*: teima pūsti nauji vėjai, atsiradimo priežastys. Juk,
‘ mušti ir įkaitinti plačiųjų vi- lietuviškų grupių konsolidae- teišblaško mūsų košmariškus kad sumažėtų išeikvojimai,

suouienės ni^ių. O tautos gv- ja dar buvo tokia neryški ir sapnus, aukso spindulių jūra- pasisavinimai ir visos kitos
vastingumo atžvilgiu daug ge- tokia nedrąsi, kad dar sunku težūsta visos piktosios ba-1 aferos, reikalinga griežta ati- 
riau būtų, Kad turėtume or- būtų iš to kokių nors konkre- oil°s> kurios ir mus pačius da- tinkamų organų vieša spau- 
ganiškų vienybę ir draug gy- tesnių išvadų padaryti. ro idijotiškai piktais! Visi ap- dos kontrolė ir griežtas vagių
ventume vaisingomis idėjinė- . leiskime savo urvus ir išeiki- izoliavimas iš viešojo gyveni-
mis kovomis, kad darniai vyk- ..J. , l\. . " tiwnn,e i me į darbo rankų pasiilgu- ,T^°- O dabar yra organizaci-

Prie to p. Rooseveltas dar pridėjo ir tų, ,

tvnio ir ateityje.
Iš to aišku, kad Prezidentas tuo norėjo 1

kurie imasi jairsekioti religijų.

WEL00ME!

Šiomis dienomis atvyko į Ameriką ka
nauninkas Fabijonas Kemėšis, Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijos profesorius ir Vilniaus 
Geležinio Fondo pirmininkas. Gerb. veikėjas 
į šį kraštų atvyko trečiu kartu. Pirmų kar
tų atvyko 1913 111. ir gyveno ligi 1924 m., 
1934 iii. pagyveno tik porų mėnesių, o dabar 
išbus metus laiko. Apsigyvens Y 
prie Katalikų Universiteto, kuriame yra bai 
gęs aukštuosius mokslus filosofijos daktaro 
laipsniu. Pasinaudodamas gautomis metams 
atostogomis, gerb. svečias Katalikų Universi
tete gilins tas mokslo sritis, kurias jis dėsto 
Žemės Ūkio Akademijoj. Kan. F. Kemėšis 
yra viso jiasaulio lietuvių sąjungos valdybos 
narys.

Linkime gerb. Kanauninkui ir pasisve-
riydami didžiuosius tautinius 
uždavinius vpstume gyvas «|is-

tos! Partijos! Dieve mano, ga-1 viznio” straipsnio autoriui 
na jau kalbėti apie partijas! 1 disputuoti, tik slaptai jį šmei-

iiai pagalvoti ir galop ryžtis .•
kokiam nors drąsesniam vei- sius laukus! Ten mums bus 

šviesu ir erdvu. Ten darbo ir
kurios vagis priimdinėja 

nariais, pasitaiko laik-
ėiuoti ir atriekti savo tikslo Amerikos kata- kusij#5 visaį ukluoiitti, k|all.. ki,".ui-. Juk viena būtybė, u kun(J M
... . , « norinti turėti ----------likų mokslo židinyje.

LIETUVĄ APLANKIUS
. 1 Rašo L. šimutis ,

simais. Tada kapinyno dvasia1 ** ? “*“. y“ls,nM4> pras-
... _ , .. mingą ir dinamišką gyvenimų,, toli nuo musų butų ir mes1

KAS SUKĖLĖ SUVALKIJOS ŪKININKŲ 
STREIKĄ

gyventume gaivališkų ir dina
miškų, kūrybišką ir giliai pra
smingų gyvenimų.

negali gyventi tokiu neapsi
sprendimu, tokiu svyravimu ir 
,tūpčiojimu vietoje. Juk tai pu
vimas, o ne gyvenimas; tai

visi grūdžiumės į urvus. I
Arivistai trukdo! Jie vagiu. 

Jie neteisėtai pasipuošia lau- 
Šį pusiaukelio stilių turėjo ,«tenė.įimas, o ne žygiavimas.' rais. Jie grobsto vietas. Jie

‘ Amerikos spauda gana daug rašė apie lio lietuvių kongresas. J is, ro- 
Suvalkijos ūkininkų streikų, buvusį rugpiū- dos, irgi norėjo tautų pastū-

ir dabar Kaune įvykęs pašau-1 Bet gal tai poilsis ir naujų

čio mėn. pabaigoje. Nemažai rašyta ir apie 
tai, kas davė pradžių tam streikui. Vieni 
spėliojo, kad komunistai ūkininkus sukurstė, 
kiti manė, kad tai buvo vokiečių agitacijos | žiūrų. Jie pamatė Lietuvą jos 
padaras. Buvo ir tokių kalbų, kad streiką gražiausiame laikotarpy. Susi

pasidaro siaura ir ankšta tik J’ii sušvelninti užsitarnautų 
tada, kai mes kaip kurmiai bausmę, apšaukia jį dideliu

smeizia visus sviesesmus ir 
gabesnius žmones, kad su jais 
nereikėtų dalintis vietomis ir

meti konsolidacijos link. Į jį 
buvo suvažiavę lietuviai iš vi
sų kontinentų ir visokių pa-

jėgų telkimas būsimiems dide
liems žygiams! Jei ir taip bū
tų, tai toks statiškas laikotar- j varžytis dėl įtakos. Jie juos 
pis neturėtų taip ilgai tęstis.. apšaukia opozicijonieriais ir 
Juk iš visų pusių mums gre
sia pavojai, visos gyvosios
tautos gyvena dinamiškų ir 1 ktį tykančiais visą valdžią pa-

rašytoju ir nuolat rengiu jo 
įvairius jubiliejus; yra vagių, 
kurie kviečiami į viešų iškil
mių garbės prezidijunius; o 
daugelis mūsų šeimų visiškai 
nesivaržydamos kviečiasi į sa 
ve įvairiausio plauko arivis 
tus, vieną tik sąlygų statyda- 
mos, kad jie būtų simpatiSki. 
Bet dėl Dievo meilės nepamir- 

visidar slaptais. Jie juos vaiz-i., . . . . . » . . •
. ... .... . ’skime, kad visi aferistai,

duoja krokodilais, dienv ir na-! .......
1 vagys, visi karjeristai nepa

sukėlė iš Amerikos atvykę pasaulio lietuvių pažino su jos vargais, pasi- intensyvų gyvenimų. O mums grobti ir ją išnešti už jūrių
kongresan komunistai, kurių priešakyje sto
vėjo Abekaš.

džiaugė jos laimėjimais. Baro-i reikia ne tik nuo jų tempo ne-1 marių. Arivistai — labui gim
dė vieni kitiems savo meno ir atsilikti, bet dar jas prisivyti,' patiški! Jie taip maloniai šy- 

Bet nei vienas nei kilus spėliojimas ne- ' karo, spaudos ir sporto, visliu- Į kiek buvome pasilikę, būda- j psos. ir taip žemai lenkias, taip 
atitinka tikrenybei. 'menės ir politikos jėgas. Pa- mi svetimųjų vergijoje. Leisti elegentiškai sukinėjas tarp

prastai simpatiški ir nuosta
biai malonūs žmonės! Skiri 
darni vietas ir stipendiji 
pašalinkime visokį proteki 
nalizmą ir partiškumą, o pra
dėkime rinktis tik gabiausius, 
geriausiai prisirengusius ir do
riausius žmones, tuojau įstai
gose atsiras gabesnių ir švie
sesnių žmonių, tuojau pas jau 
nuolius atsiras didesnis <larb< 
pamėgimas, nes bus pajusta, 
kini daugiau vertinamas gabu 
mas, prisirengimas, darbas ii 
asmenybė, o ne arivistiniai 
jmlinkimai. Taip, ariviemas ti

ldo tautinę konsolidaciją, bet 
jis nugalimas, tik kartą rei
kia ryžtis su juo į griežtą ir

gyveno bendru gyvenimu. Iš-! sau ištisus metus svvruoti v- didelių žmonių ir ponioms to
kius svaiginančius kompleme- 
ntus pasakoja, kad net jų ga-

Suvalkijos ūkininkus neišvedė į streiką ..... ... ..' 1 siniskino geltus nesiisiprati-
komunistai, nei vokiečiai. Kaip —vakar I------- -— 1------ ------- r— ra ’au ’r Perdaug

. .... . . . . V. mus. ftiek liek tam savęs su- pavojingas liuksusas. Galop
Irmiipai minėjau, prie to privedė nebepaKen- . . ..... .....

............— Siek tiek susi.bični

nei

.. -1 • • 1 1 • - i-.- r , si pažino,eiania ūkininkų ekonomine padėtis. Jie j»a- / 
lys susiorganizavo ir jmtys pakėlė balsą, rei- ; liavo ir šiek tiek pasiginčijo.
kalaudami, kad vyriausyliė darytų žygius Bet jokiai drąsesnei veiklai 
pagerinti jų būvį, pakeliant žemės ūkio pro- nesiryžo, jokio reikšminges-i sikėlė laisvam gyvenimui ir 
dūktų kainas, kurios taip yra nukritusios, njo nutai|,ao nepadarė, nieko negalėjo taip greitai pavarg-
ka*l sunku ir įsivaizduoti. Ir ni tas neįtiko-i. . . . . . I.............. ... T 1 1 * c-. . konkretaus nenutare. Visos jo ti ir įssiseiuti! Juk dar tebe-
tinai mažas kuinas sunku kam įsiūlyti užau
gintų gyvulį, javus, daržoves ar pieno pro
duktus. O mokesčius, ir dargi nemažus, rei- K*O!*» miglotos, jokios ryškes-
kia mokėti. Dar blogiau, jei kuris iš ūkinin
kų turi skolų, to padėtis tikrai uejmvydėtina.

Keikia pripažinti, kad Lietuvos žemės 
ūkis žymių' |wžangų yra jmdaręs. Ūkininkai 
visko prinngino. l>eja, savo produktams ne
turi rinkos. Prieš keletą metų buvo kitaip. 
| Vokietiją daug žemės ūkio produktų iš-

ir kam tas reikalinga jaunai, lvos ima suktis ir jų akys 
kupinai kūrybinių jėgų tau- Padeda šviesus ir tiesos na
tai! Juk ji taip nesenai pri-' ben,aD'ti. Jie niekad neleis į-.

priimtos rezoliucijos nublukti- garuoja šiltas žuvusių dėl Lie
tuvos laisvės karžygių krau
jas! Juk mūsų krūtinės darnės programos neskelbiančios.

i kūnyti organiškos ir plačios, 
; gilios ir tikros tautinė* kon
solidacijos, nes tai būtų jų 
sėkmingo ir lengvo gyveninio 
galas. O talento ir charakte
rio žmonės niekad negali būti 
tokie malonūs ir tokie simpa-

kusi politika krašto ekonominę ateitį remti jau pašalintas žemės ūkio ministeris Aleksa. ' nepeimaldaujamą kovą
viena valstybe, artimu kaimynu, kuris mūsų 
tautai gero niekuomet nėra linkėjęs ir ne
linki.

Ib'»l to Lietuva šiandien ir kenčia krizi. 
veždavo. Bet vokiečiai dėl politinių sumeti- 1 ūkininkai nerimauja ne dėl pašalinių kursty
mų ne tik savo sieną Lietuvos eksportui už
darė, bet ir į kitus kraštus transportą truk

Ta organizacija buvo suorganizuota ne tiek, | (Bus daugiau)
kad pagerinti ūkininkų būvį, kiek politiniais į , —
sumetimais, .ra norėta sugriauti katalikų Ū-1 taksų. Illinois Mu-
kininkų Sąjungų. Iš to aišku, kad ūkininkų
streikai yra pačių tautininkų padaras. Lifld- Aieipal League kovoja prieš 
na, kad šiuo pavojingu Lietuvai momentu I ha|eS taksus ant vandens ir

do. Reikės atskiro straipsnio, kad išaiškinti, 
kodėl vyriausybė neieškojo rinkų kitur, liet 
tik rėmėsi Y’okietija. Tai buvo tikrai nevy-

iiių, bet patys imasi žygių, kad kaip nors
savo būvį pugerinti. Keikia pasakyti, kad ......
Suvalkijos ūkininkų streikui pradžią dav« I P««. A. Smetona, akis ,r privesti

jiačios tautininkų vyriausybės suorganizuota sudarymo tautos atstovybės ir stiprios
Ūkininkų Vienybė, kuriai vadovavo dabar | vyriausybės.

taip vra, liet tai skaudus faktas. Tai turėtų elektros. Prie Lygos priside

da miestų vyriaueybės ir elek
tros kompanijos.
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sako, žmonės mėgsta girtybę^ 
ypač prie dabartinio cukraus 
fabriko, iš kurio liekanų bei 
atmatų lengvai gaminama na-

Rlkluokltės ir aukokitės! (Bus daugiau) degtinė. Marijampolėje,
.Ark. Jurgis Matulevičius. Ganytojas, ilgai žygiuodamas J'aiP teko išsikalbėti su pro-

ŠVENTOJI MARIJAMPOLE
(Didieji Eucharistinio Kongreso Įspūdžiai)

šventuoju Marijampolės mies
tu. Žygiuodamas ir gerokai nu 
vargęs, nes garbingieji vyrai 
jo nepalaikė užu rankų — taip 
kaip Vilniuje yra tradicija ly
dėti ir palaikyti...

O aš procesijos metu išžiū
rėjau visus žmones. Visas ir 
visus suvalkiečius pamačiau.

(Tęsinys)
Gražiai gieda didelis jung

tinis choras. Tokis jaunas ir 
švelnus tas mūsų muzikas Ko
nradas Kaveckas, o taip vy
riškai ir galingai jisai valdo 
kaimo giedorius. Iš aukštųjų 
svečių publikos jj taip meiliai
ir simpatiškai seka mūsų gra- _ , . . .
žioji ir laimingoji dainininkė R P*™>ok.n„ jų būdų ir gyvo-

kuroru, perdaug yra ir netlrau 
smingų žulikų...

Nejaugi jie lietuviai? Kaip 
tai gali būti iš mūsų pačių ne
laimingi toki žmonės?..

Girdėjau Marijampolėj ne
gerų žinių, kad šauliai įrengė 
Šešupėje bendras maudykles,

rijampolės kapines ir suradau 
jose daug kvartalų: ir Tėvų 
Marijonų ir Seselių vienuolių 
ir karių ir ateitininkų ir pa
vasarininkų.

Mnn labai įdomu: pavasari
ninkai turi savo kapų kvar-
talų. Tik aš nepastebėjau ar kunigai!

ras, kad, sako, tokiam nieko _ ROSELAND, ILL.
nevertam seniui dar ir ran- ’
kas pabučiavau... Tada aš ge
rbiamų senelį pakibinau, j>a- 
purtinau — ir mes broliškai 
susidraugavome.

— Senas ir jaunas — abu

ir čionai vyrai ir mergaitės y- 
ra perskirti ar visi kartu. Juk, 
po mirties, rodos, visi mes ly
gūs...

Kapuose suadau ir a. a. Pe-

Mes nutarėme dar kada nors 
susitikti ir ilgai pasikalbėti 
apie visas senelio “istorijas’*.

Bet kada aš apžiūrėjau vi
sas Tėvų Marijonų įstaigas,

trų Arminų mirė 1885 m. ir visų Vienuolynų — tai aš il-
bendrų pležų. Ar tai tiesa? Žemaitę mirė 1923 m. ir mano : gni ir .sųžiningai džiaugiaus.

Roselandiečiai visados pa
sižymi veiklumu. Vasaros lai
ku skaitlingais išvažiavimais, 
o rudens ir žiemos sezonais 
tni vakarų ir pramogų paren
gimu. Visuose praleidžiamas

P. Kaupelytė. Rodosi, kad sa
vo menišku žvilgsniu ir savo 
lyriška širdimi — šitoji lakš
tingala kietai grūdina mūsų 
jauno dirigento mostus ir ža
dina išskelti iš viso choro jau 
nystės ugnį...

- Taip: Kaveckas — tai a. 
bprof. Naujalio tiesioginė at- 
.la, o Kaupelytė — ponios 

Grigaitienės giesmių dukra...
O tuo tarpu Kongreso cho

ras gieda skambiai, gražiai, li
nksmai ir šventai!

Bet pirmuose rinktinių žmo
nių eilėse sėdi mūsų pirmieji 
žmonės. Kaip širdingai myli 
Pievų ir Jo Katalikų Bažny
čių buv. Respublikos Prezide
ntas A. Stulginskis! Kiek daug 
skaito ir rašo tas mūsų įdo-

Nejaugi mes lietuviai kntali- broliškųjį švenčioniškį buvusį 
kai pamėgdžiosime Kauno žv- • vikarų kun. Zigmų Drabnj mi
dus ir mūsų pačių nedraus

Man buvo labai linksma, kati
nmių

Visi suvalkiečiai vidutinio 
ūgio ir vidutinės apjamos. Mo niingus išdykėlius? 
terys per pusę blondinės ir | — Marijampolėje ir taip ne- Į sėlių vienuolyne ir jutau — 
briunetės. Visi jie jau sųmo- galima, nes Marijampolė turi j kaip čia gera, kaip čia mei

lė 1923 m.
Apsilankiau Vargdienių Se-

ningi katalikai, nes visi suor
ganizuoti į katalikiškas kuo
pas. O kurie ne — tai ne.

būti šventas miestas...
0 jaunalietuviai, sako, tik nta... 

' šoka ir šoka, tik geria ir ge-
Suvalkiečiai myli kunigus. r*a- Ar ir tai tiesa? Nejaugi

nėra kultūringesnio ir tautiš- 
kesnio darbo?! Kurgi visa kū
ryba ir visa lietuviška veikla?

— Marijampolėje taip nega
lima. Nes Marijampolė turi 
būti Šventas miestas...

Eucharistinis Kongresas gra 
Aš tiesų maniau ir sakiau, | žįai pasibaigė, nes J. E. vysk. 

kad — išdidžioji Suvalkija, i Kukta atvedė namo visa pro- 
Taip! kapsuose ir zanavykuo- | cesija, atkalbėjo aktų visos 
se mes jaučiame ir matome Suvaukijos pasiaukojimo Jė- 
kultūringų išdidumą, lietuviš-! zaus Širdžiai ir visus meiliai

! Bet myli tik tuos, kurie dar
buojasi, kurie veiklūs, kurie 
vadovauja katalikiškam judė
jimui. Suvalkiečiai pasisiuvo 
daug gražių ir brangių vėlia
vų. Draugijos čia sąmoningos, 
gyvos ir veiklios.

musis Žmogus Pranas Dovy. savygarhę ir kataliki5k««Įl palaimino.
daitis! lr kokis tikslus teisin
gosios Europos kultūros tai
kintojas Lietuvai yra prof. E- 
retas.

— Jie dabar kartu su vi
sais ir visais meldžiasi.

— Nes malda yra pirmuti
nis žmogaus gerumas.

O tenai dešinėje, užu aukš
tos ir storos betoninės sienos, 
tas rūstus ir piktas raudonas 
mūras — tai Marijampolės ka
lėjimas. J :

Neseniai jame sėdėjo Volde
maras.

O kiek anksčiau — tas pats

sąmonę
— Tikrai išdidžioji Suval

kija! ’J
Zanavykai ir kapsai turi ir 

sveikos puikybės. Jie mėgsta 
brangiai ir skoningai pašipuo- 
šti. Jie riebiai valgo ir šva
riai gyvena. Jie šviesiai ori- 
jentuojasi politikoje ir jau ne
mėgsta tokio režimo, kuris y- 
ra išlaidus ir nedrausmingas,

Pasibaigė tas gražus Kon
gresas, nes J. E. vysk. Reinys, 
garbingai padėkojo visai mie
sto ir apskrities diduomenei,, 
visiems geriems žmonėms, vi
siems rinktiniams ir eiliniams.

Pasibaigė, nes žmonės orga
nizuotai pasimeldė ir jau ren
gėsi namo.

— Sudiev! sudiev! visiems
kad įsigalėjo stambios aferos 'mano matytiems ir pamylė-
ir drąsios suktybės...

Jie mėgsta dėkojami ir ge
rbiami.

Jie mūsų kalbos, kultūros
Dovydaitis ir Eretas. Ilgomis *r Sar^s pagrindas. Lietuva 
ir tirštomis barzdomis apžėlę. i’ems už V1SU tai yra ir bus 
Tas Dovydaitis — tai nepa- dėkinga. \ alio mūsų suval- 
taisomas nenuorama, nors jau
ir senas diedas. Jis visur su-

tiems.
— Sudiev tu garbinga, iš

didžioji Suvalkija!
V.

Tačiau aš iš Marijampalės 
dar nesiskubinau. Labai mane 
pamėgo tėveliai Marijonai lr

randa sau ateitininkiško jau
nimo. Atrodo, kad jis turės 
gyventi 100 metų ir būtinai 
įvykdys savo viešus ir slap
tus nutarimus...

— Dieve padėk! — mes jam 
sakome lietuviškai ir katali
kiškai...

Žygiavo per visų Marijam
polę Kongreso procesija. Ėjo

)ntoji eisena. Ir vadovavo
E. vysk. Kukta.

Nuvargo uolusis Celebran
tas ilgų kelių eidamas.

Rankomis nusilpo Ostijos 
Dievų nešdamas.

Ir mintimis nusikamavo šve
ntuosius reikalus galvodamas.

Manė sau J- E. Ganytojas: 
kada gi pasibaigs lietuvių ka
talikiški vargai? Kada gi mū
sų laikinoje sostinėje ir visuo
se miestuose ir tenai apie Kai
šiadorių Vilniaus pafrontę — 
bus tvarka, ramybė ir taika?..

Vargšė Vilniaus pafrontė.
O dar vargingesnis patsai 

Vilniaus Miestas.
— Taip ilgai jis pavergtas 

ir taip nelaimingai okupuotas.

Tai kada gi? Kada lietuviai- 
jį vaduos? Ir kaip jį vaduos 
lietuviai, jeigu jie patys yra 
nesantaikos ir konflikto ir 
smurto pavergti?!

Taip manė Uolusis Kaišia
dorių — Vilniaus pafrontės

kiečiams! I aš juos pamylėjau. O kų, žmo-
Tačiau suvalkiečiai nepasi- gus myli — su tuo ir ilgiau

žymi gražuolėmis mergelėmis, pabūti nori. 
o pačioje Marijampolėje, kaip Taigi aš dar apžiūrėjau Ma-

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadintis
« Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iŠ 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų 8ubendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija

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

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

CMKNUOTI
UCTUJMI

MMUfi 
IR 6IMPMC

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariau. Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimą, per Atlantą Soldino 
miško paslaptį.. 2yrlo atfarriai 
pasauly. Dariau. Ir Glrtno nuo
pelnai aviacijai Ir mū.ų tautai. 
Poeilja. apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir rėtn. komitetai.

184 pusi. .u St pavelkalals. 
tvirti viršeliai. KAINA Sl.SO. siu
nčiant paštu 91.SS.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL.

laikas gana gražiai. Rūgs. 29 
d. įvyko gal pirmas šį sezonų 
parengimas, prieš tris savai
tes. įvyko iškilmingos vestu
vės Koncevičių. Dabar 29 u. 
rūgs. vestuvių dalyviai irdran 
gai surengė Koncevičiams ne 
tikėtų vakarų. Atsilankė apie 
100 svečių, lėlike pietų buvo

---------------------------------------  gan gražus programas, kuris
— Ir šį kartų jau lietuvių susidėjo iš kalbų ir gražių lin-

tautybės. kojinių ir įteikė piniginę do-
: vanų. Ant galo Koneevičiai
padėkojo rengėjams ir sve
čiams. Po pietų linksmas va
karas tęsėsi iki vėlybos nak
ties. Koneevičiai pasiliko la
bai dėkingi rengėjams Misiū
nams, Overlingams taipgi ir 
svečiams už dalyvavimų

Svečias

— Jau iš tolimosios, kata
likiškosios Lietuvos. Iš Lietu
vos, kuri ir praeityje ir da
barty turi daug garsių didvy-

ir Lietuvoje yra nuostabių da- į r,V 0 dabar susilaukė ir 
lykų, kad ir lietuviai moka šventojo...
daryti gyvenimo stebuklų...

— Tai ačiū Dievui, kurio
Viešpatie Dieve! Gerasai 

Dievuli! Išklausyk mūsų dn- 
Apvaizdoje gyvena skaistieji bartinės maldos ir paguosk

džiasi už mus ir kaip čia šve- Tėvai ir Broliai vienuoliai ma- mūsų širdingus troškimus.

Buvau ir kunigų senelių e- 
meritų naujame name “Vin- 
centinum”. Man čia liūdna 
buvo. Aš supratau, kad ir aš 
būtinai pasensiu, būsiu emeri-

rijonai.
Av._ • XT , u • . tv norime Tavo malonių— Ačiū ir Nekalta jai Dievo'. *

Motinėlei, kuri čia Marijam.,i>-Tavo daniškų ženklų. Mes
pelėje taip laimingai vieSpa- TCrk,ame lr <>tga.laujame už 

mūsų nuodėmes. Mes pasiren-

(iKMtaiAI. GA»?SINKITE> 
DRAUGE”

tau ja. 
Tai sudiev tu mano Mari- gę priešais Tave visiškai pa

sitaisyti ir būti truputi verti
tas, niekam netinkamas ir man jampolė! Sudiev busimasis šve m ‘. J nine miAeUe t, J av o pasigaiįėjitada reikės iš žmonių pasi
traukti į tokius namus, į ku
nigų senelių prieglaudų...

Suradau čia Vincentinume 
išdžiūvusį, kaip relikvija, pra 
žilusį ir išplikusį senelį kun. 
Kudirkų. Aš jam abi rankas

ntas miestas. Sudiev meilės ir 
doros buveine.

įmo.
— Mes lankiame iš Marija

mpolės mūsų Šventojo...
O Nekaltoji Dievo Motinė

le! Savo dangiška skaistybe

Stop 
Itching 

SRin
Praslinks dar metai vieni, 

kiti — ir Tavo vardas suska
mbės visame pasauly. Visų nušviesk Tu mūsų žemės Sar- 
katalikų akys sužiūrės į šitų kofagų ir ruoški Jam vietų 
mažutį, švari], šventų miestui šmotuose altoriuose...

pabučiavau. Tai jis nusišyp- ii visi džiaugsis, kad Gerasai — Sudiev Šventoji Marija- 
sojo, labai nudžiugo ir klau- Dievas vėl surado Sau vieną mpolė!
šia mane — kodėl aš tokis ge- garbingų Išpažintojų. 1 Milžinas

Žemo greitai atleidžia Nležiančią9 
Kashes lr Ringworn skausmus 
— sustabdo Edema, Spuogų ir 
panašus odos nesmagumus. Mi 
lijonai vartojo Žemo per 25 me 
tus, Ir visi gyrė jų kaipo švarių 
saugią, atsakančių gyduolę pa- 
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Housekeeping 
Pureau. No. 4874. 35c. 60c. $1. 
Visose ’ vaistinėse.žemo
FOR SKIN IPRITflTIONS

“DRAUGO” RADIO

KONCERTAS ŠOKIAIS
Sekm., Spalių-Oct. 13d., 1935

GIMIMO PANELĖS ŠVČ. MARIJOS PAR. SVETAINĖJ 
68th ir So. Washtenaw Gatvių

Muzikalę dalį programo išpildys Sasnausko Vyrų Choras ir žymūs solistai dainininkai

Koncerto Pradžia 5 vai. po pietų. Šokiai Prasidės 8 vai. vak.

EMIL DENEMARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJJ 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
šiemet, daugiau negu bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Cravvford 4100

(i



DETROITO LIETUVIŲ W

WESf SIDE
Grybų piknikas pavyko. Se

niai rengtas Šv. Antano |«i- 
rapijos piknikas paminėjimai 
gerb. kun. J. F. Jioreišio 15 
metų kunigavimo rūgs. 21) d. 
gerai pavyko. Nors diena pa
sitaikė vėsi, bet saulutė vilio

ta apie u. a. .Juozapų, Blaževi- i 
tių. Atsižvelgiant j jo gyve
ninių, priseinu plačiau žodb 
kitas pratarti.

A. a. Juozapas Blaževičius 
mirė ings. 17 d. savo naniuo- 

.? 55 m. Prieš tai ir lų pačių 
di nų lankė lietuviai ir svetini 
taučiai. Rūgs. 21 d. atlaikyta 
iškilmingos Mišios šv. Jurgio 
bažnyčioje. Kleb. kun. ,J. Gijo važiuoti j paskutinį vasa-

• • žauskas pasakė pritaikintų paros pasilinksminimų. Biznie- 1 . 1 i 1
• • . , . •> įmoksiu. Palaidotas Alt. Olivetnai buvo suaukavę daug reik- !) ol ir

menų, kas davė ir pelno. Biz
nieriams didelis ačiū už au
kas, publikai už paramą. Dar
bininkai net sukaitę darbavo
si, už kų jienis irgi ačiū: Sta-

kapuose. Skaitlinga minia pa
lydėjo į kapinynų. Į laidotu
ves buvo atvažiavę iš Cbiea- 
gos V. ir O. KulikausRų sel
ina, Ant. Rabačiauskas, M. ir 
B. Diniford, V. Rugienė ir darnkams, Mišeikiams, AndruŠke-

r T .... r. . ; vienas kurio pavardės neteko'vitiams J. Jaruševičiui, Zvig- 1 I
. , • , , -v . .. .. sužinoti. A. a. Juozapui buvozdui, Jurgelevičiui, Karosiu- r
tei, Cerpavičiui ir kitiems.

Šv. Antano parapijos cho
ras vedamas varg. J. A. Bla
žio pereitame penktadienį pla 
čiai apkalbėjo choro tiarbuo-

nevystanč.ių gėlių net 50. Chi-I 
cagiečiai atvežė devyneres. A- 
tvyko į Amerikų 1906 m. Pa
ėjo iš Lietuvos Upytės parap. 
Temagalės kaimo. Paliko di
džiausiame nuliūdime žmonų 
Antaninų, dukreles Jennie irtę. Išrinktas choro pirm. Pet- 

rus Gclumbauskas, rašt. F. Sta ! brolį Kazun,er*

D B A U O Afi • ■' 'nJit-nis. spaViŲ 4 d., J935

nėlę Lietuvoje senutę virš 90 
metų. Detroite išgyveno 21 m. 
Priklausė prie Šv. Jurgio pa
šaipiuos dr-jos ir prie pavapi- i 
jos nuo susiorganizavinio. Bū- i 
damas gilaus tikėjimo ir niy-

darbuotis. P. (JelunibauZkas j Untis savo ,o‘»’ rS,nC‘ lietu’! 
pinu. pasižadėjo darbuotis I vi,» katalikų reikalus, skaitė 
kiek jo pajėgos leis ir be abe
jonės visi savo pareigas at
liks. (‘boro pamokos atsibūna

nuliūtė, organizatoriais O. Pa- 
rinskaitė, V. Versiaekas. Šia
me pasikalbėjime dalyvavo 
kleb. kun. 1. F. Boreišis pa
tarė gražių chorui nurodymų, 
kur visiems bus plati dirva i

Žemėlapis krašto, kur prasidėjo karas. Yra tai Afrikos rytinis pakraštis, kur ran
dasi Etiopija arba Abisinija. Viduryje žvaigžde paženklinta vieta, kur guli sostinė 
Addis Ababa. Nuo sostinės juodu perbraukinėtu bruožu paženklintas geležinkelis, 
einantis į pajūrį, į miestų Djibouti, prancūzų valdomoj kolonijoj. Žemiau po dešine 
kur Įsirašyta Jtalian Somaliland yra italų kolonija ir joj randasi Italijos kariuomenė 
pulti Abisinijų. Aukščiau yra britų kolonija. Dar aukščiau už prancūzų kolonijos 
randasi Eritrėja — antra italų kolonija. Iš Eritrėjos italai pradėjo veržtis į Abisini
jų ir paėmė kalnų Mussa Ali. Ta kryptim italai eis toliau, apsukant prancūzų kolo
nijų, kad pasiekus Dualia ir perkirtus geležinkelį. Yra spėjama, kad italai vėliau 
pradės veržtis į Abisinijų iš abiejų savo kolonijų.

bė kova Kristaus 
ir Jo Mokslui.

Bažnyčiai labai aukštai stovi, bet Zmo- 
j gus, sulyginant su viduram-

penktadienio vakarais, para
pijos mokyklos kambariuose. 
Pageidautina, kad jaunesnieji 
dabar rašytusi prie parapi.jos 
choro. Jau pradėjo lavintis 
naujas dainas. Jaunime prie

geras knygas ir katalikiškus 
laikraščius, ypač “Draugas” 
lankė jų namus ir dabar žmo
na Antanina Blaževičienė at
naujino “Draugų”, kad kas
dien turėtų naujų žinių, kas 
gal palengvins širdies liūdė-f

Didžiojo Karo Vaisiai 
Vaikams

v: i... .... , _ žiais, doriškai labai žemai n u-V įduraniziai buvo tamsus,! ’
,i. , j- • • . , i . • ! puolęs, nes didysis karas žmosako bedieviai, technika labai J

žemai stovėjo, bet tuom tarpu

Nelabai seniai prieš 21 me
tus pasaulyje atsitiko didelis 
įvykis, kurį daugelis žmonių 

Zį pakelti? A. a. Juozapas la-j^’ Serai atsimena, savo aki 
, liai gražiai sugyveno netik su In^s matė, ii daugelis dar

tovės išlxmibaa\luotos, bet ir
(žmonijos moralė — dora ta-' užmiršta, kad tada žmogus 
po išgriauta ir sunaikinta. 'moraliai - doriškai buvo labai 

Pasaulis medžiaginiai atsi- aukštai iškilęs ir pasiekęs au- 
statė, bet moraliai nepajėgė, kštų laipsni.

Dabar, kada technika aukš-,Moraliai žmonijos griuvė
siai dar ir šiandien teberiog- įaį

daiiės meno ir gražaus gie
dojimo dėkis.

seimvna, bet su visais.
niekas nėra girdėjęs blogo žo
džio ištariant. Visada su šyp-

Šaltesni orai artinusi, į lau-1 stlia’ su PatjLkaib8-
kus išvažiavimai užsidarė, ge- <*avo» bažnyčios niekados nė-

j0 net jame ir dalyvavo.
Puikūs ir išdidę Europos 

valdovai, geisdami ko daugiau 
svetimų žemių pasigrobti, tarp 
savęs susikivirčijo ir pradėjo 
karų.

Sukilo tauta prieš tautų ir

dėlės ir galingos valstybės su
byrėjo — žuvo, o jų vietoj 
iškilo naujos, su naujais val
dovais, ir nauja tvarka Moralė sugriuvo todėl, kad | sai jau doroj nupuolęs, kati ir

Iš po karo griūvėsiu pama- užmiršo Dievų— Kri- jis aukštam laipsnyj, kaip ir
žu išdygo dideli nauji namai Ph*1 ir Jo įsakymus, Mokslų j technika, stovi, bet tačiau už- 

po kojų pamynė, ir įsteigė ko- miršta, kad technika nieko be- 
niunizmų, visokį fašizmų — ndro su žmogaus dora neturi, 
uaujųjį pagonizmų ir paskel-' Nors technika šiandien ir

so ir piktžolėmis apžėlė.
įskilusi, žmogus mano ir 

'įsivaizduoja sau, nors ir vi-

nijos moralę visai sugriovė — 
sunaikino, kurių dar atstaty
ti pasaulis nepajėgia.

(Tęsinys aut 5-to pusi.)

liausiąs laikas apšvietai. Ka- la al>k'*rięs. Būdamas tvirtos
talikų šeimynoms būtinai turi sveikatos nei svajoti nesva- ......
rūpėti turėti namuose katali- ■' i1*’- kaU taip t'reittti *'«“ pa- panaudoJ° vl™a plles k‘ »’ 
kišklį laikraštį. Katrie nori kirs 8>'v>'bV Kelcta5 metų j vaIluiU!’laa S’nklub, sprogsta- 
gali prie bažnyčios nusipirk-!kaip lsitais« STario)e Tiet0> m«s’lasmedzia8as “ “aodm-

ii miestai.
Karo paliktos žymės pama

žu sudilo ir baigia nykti.
Pasaulis medžiaginiai jau 

susitvarkė ir atsistatė.
Dar nespėjo nutilti didžio

jo karo atbalsiai, dar žmonės 
neužmiršo jo baisenybių, o jau 
vėl girdėti kito dar didesnio 
ir baisesnio karo garsai, ir

AMERIKOS LILIUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Fnone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St.
CANal 07 3-1

Tel. CANal «267
Res. PROspect 665 9

uuotpus-, - - .. - diliau
fi Gprinimbi tni ,,'/«inrennni». 'gražių rezidencijų. Mane ra- UUJ*8-moli ku,t I-., ™ I.mkvtū'■•»»« senatvės laukti.! Per kelis metus besikauda-1 ruošiasi visos pasaulio tautos
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Tai yra vienas lapas dvide
šimties metų žmonijos gyve- 
himo eigos.

Atvertus antrų to paties lai*

. ~ ‘ . .... .rvii k»wl d»r ymnnni ir duk- gdino tvirčiausias tvirtoves,gerai patarnauja tų pačių die- ka<l UuI ziuonai ir (luk'
nų “Draugų” gauname De
troite. Tai labai smagu nau-*”4’* teisybė *r mirties jis ne
jų žinių pasiskaityti.

EASTSIDE

i relėms padėjus ramiaus gyve- nugriovė muro sienas ir išžu
dė milijonus žmonių.

Kur tik karo šmėkla pra
ėjo, ten liko griuvėsiai, žemė, 
vanduo, giliai išraustos grana-

i bijojo, nes kasdien prisiren- j 
1 gęs būdavo. Už tai daugelis 
' geraširdžių žmonių atjautė ne
tik užuojauta, bet ir rūpeetin- duobės ir laukai lavonais' kotarpio lapų, randama kiti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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 lkl 8 vak
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofleo telef. BOUlevajd 7820 
Namų tel. PROspect 1920

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 8OUTH HALSTED 8TREET 
Residenclja <299 So. Arteslan Avė.

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

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7659

DR. F. C. WINSttlNAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

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

Tel. CANat 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisus: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

Pereitų sekmadienį įvyko 
paskutinis šio sezono pikni
kus, Birutės darže. Diena pa
sitaikė šalta, tai gaspadinės

guinu.
t-’iiona Antanina su dukre

lėmis tarė širdingiausių ačiū 
kun. J. Cižauskui už rūpes
tingas laidotuves, J. ir J. Mė
sė liūną uis, Kinderienei, F. ir 
S. Musteikiams, Uitas. Stepa-

nukloti.
Praėjus karui, buvusios di-

visus vaišino karšta kavute.
Klebonas kun. J. Gižauskas, nauskui grahoriui ir kitiems, 

dėkojo visiems darbininkams-1 kurie kuo prisidėjo, o ypač 
ėms, ir visiems už atsilanky- aulmjusiems šv. Mišias, 
mų. Piknike dalyvavo gana Blaževičienei su dukrelė- 
daug imrapijos biznierių. ' liūdesio valandoje reiškia-,

me gilių užuojautų Draugai i

SUGRĄŽINKITE JAUNY- 
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jį vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjkna Ir 
Jeigu ir tolinus vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų Ir spėka

šį .sekmadieni Sodalieija ir 
Maldos Apaštal, dr-jos eis in 
corpore prie šv. Komunijos.

Per visų spaliu mėnesį, ne
rudomis ir pėtuyčiojuiis bus
vakarinės iiaiiialdos, kalbamasi <<**• wti vaistai neturi’tokių įč.

* . j stebėtinų Istorijų kaip NUGA-TONE.
rąžančius ir teikiamas palai- per <8 metus jo gyvavimo milijonai 

r moterų Ir vyrų atgavo savo sveikataminimas. !** «pėk*a. NUGA-TONE parduodamas
1 visose valatlny&tosti. Atarėkite kad

---------------- ; gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavshduotojų, nes jie yra beiver- 
tėa

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lduosuotojų vidurių S Be Ir
M* . ... ____

Pereitame penktadieniu nu
mery “Drauge” buvo pažyinė-

Babe RutĄ garsusis hase- 
bolininkas, žiūri į “geimų” 
Detroite. (Tribūne Photo)

tikri gyveninio įvykiai, kurie 1 ofiso Tei.: PROspect 6376 

parodo, kų pasaulis moraliai -, Re’ kwsl“th
doriškai laimėjo.

Gia parodo, kad laike did
žiojo karo, ne tik buvo tvir-

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Vai and oš nuo 9:30 ryto iki

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

PtaM GANtl 0638

st.

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 3:80

Tai. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6912- 
Rea. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 9:90-1:90
756 WEST 35th STREET

-14

Ttl. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
Nuo 1 lkl S vakaro 
Seredcd pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 491h CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l’unod., Sered. Ir Subat. 2—3 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehiU 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAI!
2423 W. MAKUUETTE RC 
GYDYTOJAS Ir CHIKUKGl

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliosi* *usUarus

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Serųdoittls Ir Nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonu* REPublic 7868

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 lkl 9 vak. 
Nedėlioję pūgai sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VIKglnl* 0034 

Oflao vai.: 1—4 Ir 9—8 p. m. 
NedėUoml* pagal sutartį

{VAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDtvay 2880

OFISO VALANDOB:
Nuo 10 lkl 12 vai, ryto, nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 lkl 8:30 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkl 13

valandai dltna

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. TARds 0994 

Rea: Tel. PLAsa 1409

Nuo 10-13 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.
Nedėliomis nuo 19 lkl 13 <U*n«

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Weatern Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. AL 
Nedėliomis pagal sutartį-

Dr. A« Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Spalių Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytai* —
1 lkl 8 popiet — 5 lkl 8:30 vak. 
Nedėliotai* nuo 11 ryto iki 1 p.p.

» ■*v w
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DIDŽIOJO KARO VAISIAI tai atgal, už dvipatystę. Da-
VAfKAMS bar nori išsiimti Amerikos pi

lietybes popieras, ar jis guli 
paduoti pirmi) aplikacijų*

DETECTIVE R1LEY
OuR HBRt> *5 IN A

Cl-v.'.i.;. s r— 4 pu*.)
Visokis komunizmas, fašiz

mus, nacizmas ir visokios be
dievystės yra buvusio karo 
vaisiui — pasėkos ir nemora- 
liški padarui, kurie dar lu 
biau žmogų pažemina ir stu
mia jį j nedorybių tamsybė 
jūras.

Jeigu žmonės pajėgė med
žiaginiai atsistatyti, taip pat 
privalėtų ir savo dorų - mo
ralę atstatyti — pataisyt. Tam 
yra keli būdai. Tik reikia juos 
panaudoti ir priklausyti prie 
Kristaus Bažnyčios, prie gerų 
katalikiškų draugijų ir, kiek 
galima, remti ir skaityti vien 
tik gerų katalikiškų spaudų, 
ir katalikiškus laikraščius, sa
vo vaikus leisti vien tik j sa
vo katalikiškas mokyklas, ku 
rios juos išauklės gerais ir 
dorais Dievo, tautos ir tėvy
nės vaikais. L.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

Deklaranto našlės naturali- 
zavimas

K L. Mano vyras išsiėmė pi
rmas popieras, bet mirė prieš 
įgysiant pilnų pilietybę. Ar 
aš galiu naudotis Jo pirmo
mis popieromis?

ATS: Štili# pnimb?S“ifkfo 
iš gegužės 24 d., 1934 m., naš
lė arba vaikai mirusio atei
vio negali prašyti antrų po
pierų su ateivio pirmomis po- 
pieromis. Keikia išsiimti savo 
pirmas popieras atskirai.

Naturalizuotų kanadiečių 
imigracijos teisės

ATb. Tas priguli nuo teis
mo nuspreucuno. Po įstaty
mu, žmogus kiuis yra poliga- 
inistas nevali prašyti natūrali
zacijos urna pilietybės.
ŪkininKai nepaliuosuoti nuo 

natūralizacijos kvotimų
ivL. Gyvt.nu ūky. Apylinkė

je nei u mokyklų augusiems ir 
todėl negaliu pi įsirengti prie 
natūralizacijos kvotinių. Ar 
teisybė, kad ūkininkai gali iš
siimti paskutines popieras be 
kvotimo i

ATS. Vientik gyventojai fe- 
deralių “liomesteads”, bet ne 
ateiviai ūkininkai yra paliuo- 
suoti nuo natūralizacijos kvo
timų. Lengviausias būdas pri
sirengti lankant vakarinę mo
kyklų. Bet kur nėra tokių mo
kyklų, tai galima pasimokinti kokį maistų, o ne kiek,
iš knygučių, kurias išleidžia mokyklos vaikas valgo, prisi- 
Bureau of Naturaiization. Kny 
gučių galima gauti iš arčiau-

EEBSEST
PtteoicAM»K-r v. -ne wwo«o cmammrJ 

HC V/A6 IMPKISOMSO A COM-
Pvertty Ęlpopep amo
StiEy e rhaov-to FAcf Hię 
x-r'6 eisio him su«cuy 
FO« HE CAN HOLO OOf OMUV AMCJT>«R| 
SBCObiO..................................................
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O»«TIKKSOISHES THE F ACT 
HEAVV MAUUlNfi MAMOS G«tP HIM 
CRUELUV BV TW«F AMO ABC"
yiAMKlNCr HIN4 OUT v

i sios viešos mokyklos arba 
i tiesiog iš \\ asliingtono. Bet ropę ir ten gimė sūnus.

-n-ie Suodės chamge from -rne
BUACK.FUoooeO P IT TO 'THE' 
iu-umimateo rcom auw06R'UEV 
FOB SEVERAI, MimUTES --------------
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Sveikas Mokyklos Maistas

Rašo Dr. John L. Rice, New svarumo, augantis vaikas ak-
York Miesto Sveikatos i tualiai reikalauja daugiau mai

Komisijonierius t sto, negu augęs žmogus, bet
sveikata, gerbūvis ir augimas
vaiko priguli nuo parinkimo

, . . ., x maisto,deda prie jo geros sveikatos.
Teisybė, kad proporcijoje jo1 Visokia dieta vaikams netu- ___

ri vietos jų gyvenime, nes dau r.. . . reikalauja. įvairumo.
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Protingos motinos turi žiū- ma, konsulai, o taip pat bū- j** a ,a* ^tlul paini oi muotųj 
rėti, kad vaiko valgis būtų I šių užmegzti ir geležinkelių i s^UO^sniy su tomil
subalansuotas. Keikia pridėti susisiekimas bei pašto santy- sLd>g()I11*s Lenkijos \\1iausy4 
dvi virintas žalias daržoves, kiai, — šitas santykių atnau-
žalių daržovių, salotų ir sti- jinimas neturįs jokio ryšio ,
klų pieno prie kiekvieno vai- j su Vilniaus klausimo išspren- ,.
gi o, kuris susideda iš mėsos, d imu.
arba žuvies, su duona ir svies-j , . ,, , ,•. ’ . . .. I Segodnia korespondento ,tu. Pratinkite vaikus baigti L • ................. ................... turimomis žiniomis, pasikei-1valgi vaisiais. I v. , , T. ,° • •> ciant notoms Lietuvos vyriau' Kaip augęs, taip ir vaikas;

bė sutikusi.

gelis jų pavojingi. Pa v., taip
jei žmogus nori gauti tik klau noriu, kad jis ten lankvtų mo-1' tK^naina špinakų dieta
Simus ir atsakymus, karių ag-!kvklų. Kaip tas liečia jo Atao-'į“““'!* . “otm°S negal‘ pe'
zaminatorias klausia, juos ga-1 rikos pilietybę T !daUg 8|’'nak'J |duotl va,k“"“
įima rasti knygutėje “How' ATS. Sūnaus rezidencija už-i11 Ja8 i suprasta, kodėl
to Become a Citizen of the j sienyje nepertrauks jo Ame-i”?^ * Prw’er® ,OnU. * *5 a i . . ,, , .

.. ...... mi . J Marytę valgyti daugiau spi- igodnia korespondentaslikos pdietvbes. Tik kuomet: , . . , , .. a a - » i nakų ir kodėl jie pradeda vi-sulauks 18 metų, turės uzre-1 . . . XT.. , vai JU nemėgti, visos lapotosgistruoti Amerikos konsulate

United States”, kurių išleido 
Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Ave
nue, New York Cit v. Kaina’ V25c.
Dovanos natūralizacijos val
dininkams sulaiko kandida

tus nuo pilietybės 
KL. Kad pagreitintų išgavi

mų pilietybės popierų, norė
čiau duoti kokių nors dovanų 
egzaminatoriui.

ATS. Nelabai seniai žmogus
K L. As atvykau į Kanadų j Buft'alo mieste paliko natūra- 

ir tapau Anglijos piliečiu. Ar lįjjacijos egzaminatoriaus ofi
su Kanados pasportu galiu at-' se Vokų su savo kortele. į vo- 
vykti į J. A. Valst., nepai-j k,v jįg įkišo dešimts dolerių, 
sant kvotos, kaipo kanadie- Egzaminatorius atidaręs vokųį 

ir radęs pinigus apie tai pra-. 
ATS. Ne. x\teivio imigraci- į negg teisdariui, kuris įsakė at-f

tis!

jos stovis yra nustatytas pa
gal gimimo, o ne- pilietybės. 
Vien tik kanadiečiai gali at

sakyti aplikanto prašymų. Į- 
statynias draudžia natūraliza
cijos biuro darbininkams srei

SANTY-D1PLOMATINIAI 
KIAI TARP LIETUVOS 

IR LENKIJOS?

RYGA. — Specijalus

sybė nurodžiusi, kad Vilniaus
'klausimas lieka atviras ir 1 I
kad diplomatinių santykių at- i 
naujinimas nereiškiųs Lietu- I

j vos atsisakymo nuo Vilniaus i 
i krašto. Kaip korespondentas

Sunaikinimui Persalimo 
Krutinėję

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR

RAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

nevoj, praneša:
Artimiausiu metu Ženevoj

p .... f t a v i ^aržovės yra tokios geros vai-1 įvyksta Lenkijos užsienių rei-
aiei s i norų aP 1 • • a • i ko sveikatai, kaip špinakai, > kalų - ministerio pulk. Becko 

g\\en oju n pasi i P1 ieclu-• kopūstai; visokios salotos turi: pasimatymas su Lietuvos už
sienių reikalų ministerių StKuomet sueis į metus, turės 

prisiekti ištikimumų J. Amer. 
V alstybėms.
Socialio saugumo sumanymas

KL. Ar prezidentas pasira
šė po taip vadinama “Sočiai 
Secuiity Bill”?

tiek pat mineralų ir vitaminų 
ir vaikams geriau patinka, nes 
paįvairina valgį.

Pienas yra svarbiausias mai 
stas augantiems vaikams. Kie
kvienas vaikas privalo kas
dien išgerti nors kvortų pie- 

ATS. Pasirašė ir rugpiūčio no. Kai kurie vaikai negali 
14 d. tapo įstatymu. Bedarbės pieno gerti ir todėl nesuvar- 
apdraudos n senatvės pensijos toja kasdieninės kvotos. Tu

vykti į J. A. Valst. kaipo ne- kaiautį, prašyti, kolektuoti ar- 
kvotiniai imigrantai, nors da- Įja imti’ pinigus, apart tų, ku- 
bar net ir atvykusieji nekvo- i rįU08 įstatymas pažymi. Už 
tiniai imigrantai turi prista- peržengimų šio įstatymo yra 

bausmė du metai į kalėjimų, 
ar piniginė bausmė $1,000 ar
ba abi. Gavimas pilietybės pa
pirkimu baudžiamas penkiais 
metais kalėjimo, ar $5,000, ar
ba abiems. Be to, panaikina
mas pilietybės certifikatas. 

Svetur gimę Amerikos 
piliečių vaikai 

KL. Esu natūraiizuotas A- 
merikos pilietis. Žmona tais 
pačiais metais išvyko į Bu-

tyti įrodymų, kad jie netaps 
visuomeniškomis sunkenybė
mis. i|M

Poliganiistai negali tapti 
piliečiais

KL. Žmogus, čion gyvenan
tis, buvo nubaustas, keli me-

MYKOLAS
GUDIL1AUSKAS

Mirt'- npiiliŲ 3 d. 1935 m., 3 
vai. rylo, RiilniikęR piim-M ain- 
lluua. Kilo IA Vilniumi .rAilybon. 
Uctuvoa. Amerikoje išgyveno 
apie 39 metus.

Paliko dideliame nulifldlmv 
nioterj Ievą. 5 Kilniu: Antaną. 
Joną. Adolfą, Vincentą Ir Vla
dą, 3 dukteris: Marijoną. Ro
zaliją Ir Amlltją; 3 brolius: 
Juozą. Motiejų Ir Antaną, se
serj Oną Vankevlf'ienę Ir gi
mines.

K finas pašarvotas 5K04 So. 
Nordlca Avė.. Humnilt, III. lai
dotuvės jvyks šeštadlenj, spa
lių 5 d.. Iš nignų X vai. ryto 
bus atlydėtus J Visų Šventųjų 
parapijos halnyėlą, kurtoj |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas J rtv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlnea. draugus-ges Ir pašys- 
tamua-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nullūdy: Moteris, Valkai.
Broliai, Mcmn> Ir Gimkiėa.

laidotuvių direktoriui I-acha- 
wlca Ir HOnds. Telefonas CA- 
Nal esiB.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T C V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC

programas bus administruotas 
per valstijas. Šios dienos se
natvės pensijos įstatymai be
veik visuose atsitikimuose ne- 
įnima ateivių. Galimas daik
tas, kad naujas “Sočiai Se- 
eurity Įstatymas” irgi seks 
šį nusistatymų.

FL1S miltų.

kiems vaikams lengva paga
minti padarytų iš pieno gėri
mų, pridedant vaisių arba pa 
skoninant šokoladu. Smetona 
baltinta sriuba, ir kiti val
giai su Smetona bei pienu, tai
pgi prisideda prie pieno kvo
tos. Bet čia nereikia vartoti

Lozoraičiu. Ministeriai per 
pasikalbėjimų aptarsiu diplo
matinių, geležinkelių, susisie
kimo ir pašto santykių užmez 
girnų tarp Lenkijos ir Lietu- i 
vos. Korespoialento turimo- j 
mis žiniomis, principe šitų1 
klausimų jau esu galima lai
kyti išspręstu.

Diplomatinių santykių at
naujinimas, kurių pasėkoj 
Kaune ir Varšuvoj būsiu pa
skirti pasiuntiniai ir, mano-

V
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
—o----------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS

Nuo 1799 jii. Ii*kalančiai žmonių ulguvo savo normalę sveikatų 
po ilsų metų kenti omo nuo vIk klų vidurių skausmų, kaip tai. 
i'žkiet.'jioio, nevin'Hr'mo, gano Ir per daug rūkšttes, kurie y rn 

priežastys tokių Ilgų kaip, aukšto kraujo spuudlmo, reumatizmo, 

dažnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido ir kflno, skausmai

nugaroj, kepenų. Inkstų Ir pdslės sugedimo, nuvargžmo, nemie
gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo šių ligų nevartojo

jokius žmonių - padarytus blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; jie vartojo Gamtos pagamintą vaistą,. Ais stebėtinus 
produktas augu. ant aukščiausių kalnų vlršflnių, kur prisisemta 
savyje visus gydymu elementus tr vitaminus Iš saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skausmuose.

Yra sudaryta iš 19 rūšių nuturaHškų lapų. grūdų, uogų ir žiedų 
moksliškai ir proporcljonuliškai sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
L.ION CRO88 HERB TEA.

KkJN CROHM HKKB ARBATA yru skani, stebėtinai paveikiu j 
jūsų sistemą Ir yra net Ir vaikučiams saugi. Hutalsyklto ją 
šviežią kaip bl Ic pu prastą arbatą jr Išgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą J dieną, karštą ar šaltą.

Vieno dolerio gydymas atlieka stebuklus: išrodoto Ir jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepaslžjstate su naudingomis pasek- 
mėmis šios naturaltškos gyduolės I4ON CROHH HERŲ TEA 
tuoju us pamėginkite Ir persltlkęlnkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus Jums sugrąžinami.

Pamėginkite Ir Jsltlklnklte su mūsų pinigų grąžinimo garanclja.

Vienai savaitei gydymas $1.00. šešiom sakaitėm

<BA¥

gydymas
« gydj 
$5.00.

Kad Išvengus klaidų norint gauti tikrą L.ION CROSS HERŲ
TEA, prašome Išpildyti kuponą apačioj.
blo - Pharmocy, Dept. 3656
1IS0 Second Avė.,
N. Y. City. N. Y.

Ueiitlemen:

Enclosed flnd t.............. for whlch please send me......................
treatmelits of the famous UON CItOSH HERŲ TEA.

NAME

ADDRESS .................... ........................................

CIT V.......................... ...........................STATE

Schoolgirl, hoase- 
wtfe, athlete aod za»- 
dent, eonzervative 
and altra*raod«ra — 
all aac Clairol Sha»> 
poo Oil Tint.

This remarkable treatment i< 
(šm aaly shampoo oil tint that 
rlra—ri, rccooditioos and uotą 
tbe bair in one short operation.

i ažaply ~»nt to 
>ra tba aatnral color, or 

tope th« color oi 
bnir — CLAIROL vili 4o 

it cnaily. nanrally and ao pnr- 
cioMst friand cao> 
it. ^nvrggr ^ar oo

HM vagia wMi z vaodof rev hzir aed «• w«l wv< h

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių LaidotuviJ 

Direktorių Asociacijos 1
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YAKds 1741—1742I. F. Eudeikis

LacMcz ir Siaus2314 AVest 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 5927J

J. Liiilen
S. P. Mažtib
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radzias

Skalas
I. J. Zolp

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

■
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VIETINĖS ŽINIOS
PASAULIO LIETUVIU 
KONGRESO ATSTOVU 

PRAKALBOS
Būsimam sekmadienį, spa

liu 6 d., 3 vai. po pietų, Gi
mimo parap. salėj, Marųmdle, 
parke, kalbės iš Lietuvos grį
žę ir dalyvavę Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese kaipo mū-

važudžių. Žmonių minios da
lyvavo, kunigų buvo (J, vargo
nininkai giedojo S iš namų ir 
bažnyčioj. A. Leščinskienė pa
siliko našlė ir labai nuliūdusi. 
Reiškiame vilios užuojautos.

Raporteris

ATLAIDAI IR BALIUS
WEST PULLMAN. - Špo

sų atstovai L. Simutis, “ Drau- lių 6 d., tai yra ateinančiam 
go’ redaktorius, ir adv. J. sekmadienį, mūsų bažnyčioj 
Grisius. Jie ii uos pranešimą iš prasideda 40 vai. atlaidai ir Į 
kongreso darbų ir pupusakos iškilminga procesija baigsis a- 
Lietuvoje įgytus įspūdžius, ntradienio vakare.
Prašomi susirinkti ne vien ma
rketparkiečiai, bet ir kitų ko
lonijų lietuviai. Kalbėtojai pa 
pasakos ir apie Lietuvos vi
daus bei užsienių politiką, a- 
pie Klaipėdą ir medžiaginę 
krašto padėtį. Kvieslys

Be abejo dalyvaus daug sve 1 
Čių kunigų ir minios žmonių, 
o ypač dabar, kada bažnyčia 
naujai išdekoruota ir labai 
puikiai atrodo.

NDRTH SIDE ŽINUTĖS
Prie parapijos bazaro ruo

šimasis jau pradėtas: draugi
jos pakviestos į talką, kai ku
rie asmenys dovanas renka, 
tikietai išsiuntinėti; žodžiu sa 
kant, viskas varoma pirmyn.

Prie parapijos baliaus, ku
ris įvyks spalių 20 d. parap. 
svet., jau rengiamasi ir tikie
tai puikiai platinami. Bus 
gera muzika, grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Visus 
kviečiame atvvkti.

AMERIKOS SPORTAS

Žmonių minios prie beisbolo lauko laukia eiles nusipirkti tikietų. (Acme l’li.).

Parke bus panaikintas golfo atvykti susirinkiman, išgirsti
1 laukas ir ta vieta paskirta pi- pikniko komisijos raportą ir 
kilikams. Vieta užima 40 ake-> kitų įdomių žinių.
nų. «,

Rinko "taksus’’. Clias. E.
Keltner, 40 m., nuteistas ka
lėti 90 dienų. Jisai valkiojosi 
po biznierius ir sakė esąs sa
les taksų rinkėjas. Buvo su- 
kolektavęs $40.

A. Nausėdienė, 2 sk. pirm.

CHESTERFIELD CIGARE- 
TŲ IŠDIRBĖJAS LEIS 
NAUJĄ RADIO PRO 
GRAMĄ SU ŽYMIAIS

ARTISTAIS
Rado negyvą. Peter O’Toole, i -----------

f»*i (lietu iiiiivimiu Llirgett & Myers Tobako kompanija HUTU aillZUlUS, < KSKHllTIIS, | ja pranete apie fr.rjžimų Chesterfiel 1 

rastas peršautas ir negyvas
autoinobiliuje prie 453 No 
lizubetb St. Jisai sėdėjo kalė
jime už vagystę.

radio valandos, kuri per tris motus 
atsižymėjo populiare ir koncertine 

p muzika. Programas, kuris prasidėjo 
* i užvakar, bus girdimas per Columbia 

Hroadcaatlng sistemos 91 radijo sto
tis.

Chosterfleld progriVne ims girdėti 
T.lly Pins ir Nini Martini, Metropo
litan Operos ir koncertų ŽVftlgžd“-. 
apsmiainydami dienomis, su konee.i - 
line orkestrą ir choru po vndnviMc 
Andre Kostelanetz.

David Ross. žynius radijo pro ne. 
ši’jas per ilgus metus ant CBS tink
lo ir laimėtojas dlkcijie medaltKo, 

i knrj jam dovanojo American Aeadt - 
\ my of Arts and Letters, buvo pasarn- 
[ dyt is skins naujiems programoms.

'auti --  kol kas gudbai. Ga- Paramai prasidėjo ant CBS

Kurie jau gavote mm Lie
tuvos valdžios “kavalierių” 
medalius — džiaugkitės, o ku
rie turėjote nodieją bile dieną
n
zieta

tinklo sausio mėn, 1932 m.
Tėvu Žemė” mr/tini. 1935 ni rudeniniai programų pre- 

■ ■ ' I sldėjo su p-le Pons Ir Kosteli-mdz
luino tokių linksma liavvu.-l: ; 2 d. poimliarės mm-ik-'- k“e.

e c j < orte nuo 8 iki 8:30 vai. v ikaro,
“Valstybės ordenų kancelia ^’l‘c®1mlsUspaim ‘s* aP‘rtuo S 

rija išsiuntinėjo visų įstaigų ^"dabmos’^Včiu^aiku’’ ŽV!“**'
vadovybėmis įspėjimą, kati at-, . K1,,i “^symėję^artistai, kuri.- • , sirnflc nnt UKpptt & Mv»»rR

ta i* i < t ii f v 111 n TA/1 avji n / if i H’ii pro ♦•ii yio buvo Ornco T<oo-<‘ii\,|o prisianuj apoovanou , poH Hokowskl> Ruth EttHp> nil K
orderiais tik ypatingai pasižv-1 ^,rn"by'G!pv"nnlF'ron'an’ Hos 
įnėjusius asmenis. Malonu,! Tra<’y *' k:t!-
kad pati kanceliarija

Mnrtinelll,
POII- 

\ rt n n r

SPULKOS SUSIRINKIMAS
.Tau ateina šaltoji žiemužė, į BRTDGEPORT. — Keistu-

Bazaras bus trumpas, tik kuri Pn<laro žmonėms daug ^čio spulka, 840 W. 33 St., lai
tris sekmadienių popiečius ir 
vakarus, spalių ti, 13 ii- 29, 
dienomis. Visi prašomi atsi
lankyti ir už bazaro tikietus 
jptsilygint i.

Už bazaro tikietus ligšiol 
.tsilygino sekantieji: po $10

Juoz. Petraitis, Krank ir 
nna Smitli; po $5.00 — Juoz. 
ierkelis, Motiejus Bogdana- 

iičius, Antanas Tinkas, Bri
gita Kasparaitė, Paul ir Lucy 
Duffek, Juozas ir Kotrina Ma 
talaičiai. Jonas ir Veronika 
Jivinskiai, Antanas Lungevi- 
įius. Ačiū jiems, ir Dievas te- 
įtlygina. Raporteris

išlaidų. Reikia anglių, šiltes
nio drabužio, o čia dar moks
lo metas. Nebūtų bėda, jei vi
si žmonės dirbtų. Yra daug 
žmonelių suvargusių, negalin
čių gauti darbo, o gyventi 
reikia.

Tik Dievulis težino, kada j 
tie laikai pasitaisys. Rap. |

kys savo metinį susirinkimą 
penktadienį, spalių 18 d., 7 
vai. vak. Lietuvių auditorijoj, 

Halsted St. Bus di- 
rinkimas priėmimas 

pataisų prie konstitucijos ir 
kiti spulkos reikalai, susirin
kime iškelti.

Reikia priminti, kad Keris-

OI OO So. 
rektorių

: tučio spulka yra seniausia lie- 
! tuvių tarpe ir gerai stovi. Spu 
lkos šėrininkams ir lietuvių 
biznių rėmėjams reikėtų rū
pintis šią mūsų spulką dar 
labiau sustiprinti. Jos vedė
jas J. Gvaldąs mielai teikia, 
paaiškinimus apie spulką ir 
apie biznį su spulka surištą.

metų devynis mėnesius kiau-

paga-
liau pajuto tai, kas yra sukėlę 
daug nepasitenkinimų lietuvis 
koj visuomenėj.”lių į stok jardus atgabenta 2,- 

55,208, pernai per tą laiką 4,-1 Ir šiur kad taip. Jei kiek- 
680,437, užpernai 5,996,191. vienais metais būtų dalina- 

Galvijų per šių metų devy- ma ordenų tiek, kiek šįmet jų

«D6EPO«TO ŽINUTĖS
Šv. Jurgio parapijos mer

gaičių sodalicija rengia dide
lį šokių vakarą spaliu (i d., 
Šv. Jurgio parap. svetainėj. 
George Deveron garsi orkes
trą linksmins atsilankiusį jau
nimą. Svetainė graži, švari ir 
išdekoruota gana gražiai. Šv. 
Jurgio parap. sodalietės kvie
čia visus atsilankyti ir pasi
linksminti. Pradžia 8 vai. vak. Chicagos majoras Kelly su kitais didikais hasehollo 

lauke. (Tribūne Photo)

ŽINIŲ - ŽINELES
Stockyardų biznis. Chicagos 

stokjardų biznis rugsėjo mė
nesy buvo menkiausias per 63 
metus. Per tą mėnesį šįmet gy
vulių į stakjardus atgabenta, 
tik 11,456 vagonų, pernai bu
vo 17,128 vagonų, užpernai — 
26,685. Per pastaruosius šių į 
metų devynis mėnesius atga
benta 97,641 vagonas, pernai 
per tą laiką 149,406. Kiaulių 
per rugsėjį atgabenta tik 167,- 
706, pernai atgabenta 386,696, 
užpernai — 1,238,404. Per šių

nis mėnesius atgabenta 1.407,- 
257. Pernai — 2,020,307.

$100 bausmės. Al. Nickcls 
į teisme rastas kaltas ir turėjo 

Rap. < užsimokėti $100. Jisai suinu- 
! šė buso draiverį liepdamas 
greičiau važiuoti. Kaltinama
sis teisinosi tuo, kad norėjęs 
namo greičiau parvažiuoti. 

Piknikams vieta. Jackson

išdalinta Lietuvoj, greit būt 
pritrukę ir piliečių kavalie
riais daryti.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandos kasdien nuo 9 iki F. 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais 6 lkt 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

'Telephone: BOUIevard 2800

PRANEŠIMAS i J°sePh J- Grish

BRTDGEPORT. — R v. Ka-\ 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos 2 skvr. susirinkimas į- 
vyks spalių 4 d., tuoj po pa
maldų bažnyčioj. Susirinkimas.
įvyks parap. mok. svet. ant 2 ---------------------------------------
lubų. Visos rėmėjos prašomo | Rez. 1460 No. Paulina St. 
___ _____________________ Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
mu darbo ir virimo. 2 vaikučiai. Gy- 1 LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

Šv. Jurgio parap. piknikas 
Vytauto darže nedėliojo, spa
lių 6 d. Muzika prasidės 2 vai. 
popiet ir baigsis 7 vai. vakare. 
Šis piknikas daromas mokyk
los naudai, kurioj turime daug 
vaikučių, kurie negali užsimo
kėti savo mėnesinių duoklių 
už mokslą.

r
SUKYS -- OOODY - ANTONISEN

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

INC.

Rūgs. 30 d. J. M. praloto 
Krušo vardinių bankietas vi
sais žvilgsniais pavyko. Daug 
aukštų ir brangių svečių bu
vo. Viso 500 žmonių buvo ir 
visi, kiek girdisi, sako, kad 
labai gražus bankietas buvo.

Spalių 1 d. Šv. Jurgio baž
nyčioj buvo iškilmingos laido
tuvės a. a. Stanislovo Leščin
sko, kuris tapo nužudytas gal-

DABAR Skolinara ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus llonus Dėl Atnaujinimo arba ISmokame Oaab 
Visokios Rtolea Insurance — I,'gulės, Vėsu bos. Automobilių, 

Stiklų Ir 1.1.

č ' JOHN P. EWALD .
ę - . 7 LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų aait Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos ciuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Hvederius dėl vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.

NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEL MOTERŲ' IR VAIKŲ- 
Taiso senus svedertus. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonus (lel mezgimo.

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

Tel. Vlctory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OILCO.
INC.

\VHOLENALE 
Gazolinas. Kerosinas 

Pečiams Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė.

Retail stotis randasi
2625 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 0376
PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

=====

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

kas pagalvoti apie kurą. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rą patarnavimą ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADTŠTUS, Sav.

16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311

’ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 S. ROCKWELL ST 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ., CTCERO 
Telephone: CTCERO 5395

REIK Al.l\(.A l) \llHIM\kl

Reikalinga mergina dėl abelno na-

\cnti ant vietos. $6.

6250 NO. TALMAN AVĖ. 
Tel. HOLlycourt 2525

CLASSIFIED
AUTOMOBHiKS AUTOMOBILIS

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUTCK *86. 5 Sedsn 41. Trunk. csrant kaip naujas................*895
BUICK '35. R Sedan 47. labai pulkus, gnrant....................................*795
BT'TCK '35. Club Sedan su trunk. garantuotas ....................... 9795
BTTTCK '35, B Sedan 47 aarantnotas ................................................. 9875
BUTCK ’3t. 6 Coupe 58. možni vartotas, fra ra n t...........................  9745
BUTCK ’34. 5 Sedan 57. pulkus karas, frarant............................ 9745
BTTTCK *33. 5 Sedan 67, tobulas, frarant........................................ 9*45
BTTTCT< '32. R Sedan 97. tobulam stovy ....................................... 9450
BUTCK '32, 5 Coupe 96, labai pulkus, frarant............................. 9450
BUTCK '32. R Sedan 87. tobulam stovy ....................................... 9450
BUTCK '31. R Sedan 67. freroj tvarkoj ........................................... 9295
BTTTCK, '29, Z-4 Coupe, femal apkalnuotas ............................ 9 95
BTttpk >29, s Sedan 47. frrn*ns maf.as karna ......................... 995
BUICK '27, R Sedan 47. barmenas ................................................ 9 45
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas................................................ 9295
CADILLAC '29. Tovn Sedan. trunk, f.emn kaina.......................9175
CADILLAC '28. 7 Sedan, bnrfr'-nns ................................................ 9145
DODOE '33, R Sedan. Keras maitas karas ................................. 9395
HTTDSON. ’29. K Sedan. bėra O. K.................................................... 9 95
T.A SAT.T.E '31. R Sedan. pulki vertybė ...........................................9S75
LA RALLE 'Sa, 5 Redan. 6 drat. ratai  ................................... 9275
LA SALLE '29. B Sedan. drat. ratai ........................................... 9145
LTNCOLN '80. 5 Redan. Isbsl pulkus ........................................... 9295
PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovy....................... 9775
PTERGE '86. 8 Coupe, labai pulkam stovy .................................9195
PONTIAC '35. 5 Sodan, bullt In trunk. tobulas ................... 9745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cr*awfor*d 4>1 OO

Pocahontas Mine Run


