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SPROGIMAS UŽMUŠĖ 8. SUZEIDE
SUGRIAUTAS SUYA PRODUCTS 

KOMPANIJOS FABRIKAS
NUKRITO KELEIVINIS LĖKTUVAS; 

ŽUVO 12 ASMENŲ

Milžiniškas sprogimas va-j CHEYENNE, Wyo. — 12 
kar prieš pietus ištiko Soya' asmeny žuvo United Air Li- 
Prodncts kompanijos fabrike, nes keleivinio lėktuvo katas- 
1845 Nortli I^araniie avė. šis trofoje, įvykusioje už 15 my- 
fabrikas vra Glidden Paint i liu nuo čia vakaru link.* I * *
and Varnish Co. dalis. | m v . . n ,Tarp žuvusiųjų yra 9 ke- 

Nuo sprogimu žuvo 8 as-1 ,eiviai jr 3 1#ktuv0 įguIos na

ITALAI ATSIMOKA UŽ 1896 METŲ NELAIMES

iV-’ ADDIS ABABA Ą

S • * dU

SutRAAi

IMFERATORIUS VADINA 
ITALUS SKERDIKAIS

menys ir 39 kiti sužeista. Su- riai T keieivi, _ 3 ohj. 
griauto fabriko griuvėsiuose „ •
ieškoma daugiau darbininki,. Oak|an(H CaL, lfktuvas 
lavom,, kadangi apie 5 darbi- sk|.j<|f> ; New Ynrka 
nmkai kaž kur dingę.

Ugniagesiams apsunkino ' Lėktuvo susidaužymo prie- 
darbų ne tik sugriuvę ir susi- kastis nėra žinoma. Spėjama, 
pynę plieniniai balkiai, kru- ' k«d, matyt, norėta nusileisti 
vos plytų, bet dar besisun- Siame mieste. Pilotas ėmė į 
kiųs iš susprogusių vamzdžių leisti lėktuvų iš didelės auk- ! 
gazas, taip pat nafto ir ben- burnos ir j vieno kalno vir- 
zino dujos. šūnę numušė vienų iš dviejų

Sprogimas supurtė visų propelerį. Po to lėktuvas 
Cragino apylinkę. Per pus-, i kit<> kalno viršU-
mylį ir toliau kai kurių na-

f

I A
6(iuowbi’

..«*•***

Etiopijos žemėlapis. Parodoma italų kariuomenės 
užimti Etiopijos miestai Adowa ir Adigrat. 1896 me
tais italų kariuomenė veržėsi Mtiopijon ir etiopiečiai 
sutruŠkino jų. Nuo to laiko Italija planavo atsimokė
ti Etiopijai. Mussolini dabar išlieja pagiežų.

(Acme Photo )

T. S. TARYBA PRIPAŽINO 

ITALIJĄ KALTA

Sis įkaltinimas bus įduotas T. 
Sąjungos susirinkimui

PRANCŪZIJA NUSPRENDĖ KOOPE
RUOTI SU ANGLIJA

ITALIJA JAU ŠIANDIEN 
IZOLIUOTA

ITALAI APIE ADOWA 
UŽĖMIMĄ

nių langų stiklai sutrupėjo. 
Arčiau fabriko sugriauta ke
letas gyvenamų namų.

Tarp žuvusiųjų yra komi
kas Noves Merrill, Fort Sbe- 
ridan komendanto generolo 
^ferrill sūnus.

Spėjama, kad sprogimas 
pasireiškė iš milžiniško kubi
lo, kuriam buvo verdamas

ŽENEVA, spal. 7. — T. Sų 
jungos tarybos susirinkimas 
šiandien vienbalsiai pripaži
no diktatorių Mussolinį už
puoliku. o Italijų — valstybe 
užpuolike prieš Etiopijų. Ta
ryba šį trečiadienį savo spr
endimų įteiks T. Sųjungos 
susirinkimui rekomenduoda
ma skirti Italijai sankcijas 
(bausmes), kaip tas yra nu
matyta Sųjungos nuostatais.

Tai, berods, pirmų kartų 
T. Sųjungos taryba imasi to
kios griežtos priemonės prieš 
savo narę, kuri ima nesiskai
tyti su tarptautiniais įstaty
mais ir ignoruoja Sųjungos 
įspėjimus.

Jei T. Sųjungai pasiseks 
Italijų paveikti, ji įgys pi] 
taus autoriteto ir kiekvj 
valstybė bijos peržengti nut 
status. Jei ne, tada T. Sąjun
ga neteks vardo ir prestižo. 
Ji tada nebus taikos instru
mentas, tik diplomatų papra
stas susitelkimas.

Šiandien Prancūzijos vy
riausybė paskelbė, kad jos 
karo laivynas kooperuos su 
Anglijos laivynu, jei bus rei
kalo blokuoti Italijos pakraš
čius.

Kai kurie diplomatai pa-J 
reiškia, kad jau šiandien It 
lija yra izoliuota (atskirta) 
nuo pasaulio.

Čia patirta, kad Prancūzi
ja ragino Italijų kad ji nu
trauktų karo veiksmus Afri
koj. Italija nesutiko.

AUSTRAI NETURI PRIE
VOLES GELBĖTI 

ITALAMS

AD0WA, Etiopija, spal. 7. 
— Tfalų generolo Maravigna 
vadovaujama kariuomenės ko 
liumna pagaliau vakar užėmė 
ši Etiopijos miestų, kurio a- 
pylinkėse prieš 39 metus et
iopiečiai sunaikino įsiveržu
sių Italijos kariuomenę.

Gen. Gaviana divizijai įė
jus sugriautai! ir aptuštėju- 
sian miestan, neužilgo sunkino 
ju kariuomenės troku atvež
tas iš kalno parūpintas dide
lis akmens paminklas ir tuo
jau pastatytas svarbiausioje 
aikštėje. Akmeny iškaltas įra
šas.: “Žuvusiems Adovva kar
žygiams.”

Ūkusieji mieste etiopiečiai 
įsiveržusius italus painforma 
vo, kad nuo orinių bombų 
žuvę keletas šimtų asmenų. 
Kai kas pareiškia, kad dau
giau kaip 1,500 iki 2,000.

i( Italai nepaduodia apie sa
vo nuostolius, sako esu nykūs. 
Jei etiopiečiai pajėgė ilgiau 
kaip vienų parų ginti mies
tų, suprantama, kad gavę 
gerai ir italai).

V
Ttalų kariuomenės vadovy

bė praneša, kad italai užėmę 
kone visų Tigre provincijų 
ir briausis toliau, kaip iš kal
no numatyta sudarytu planu.

(Ttalų lakūnai be nekaltų 
gyventojų žudymo išmėto dar 
ir atsišaukimus. Ragina, kad 
Tigro provincijos gyventojai 
atsimestų nuo Addis Ababa 
vyriausybės. Italai žada žmo 
nėms įvairiausių gerybių).

jADDIS ABABA, spal. 7. 
J— Etiopijos imperatorius 
1 Haile Selassie štai kaip at
siliepia apie italus:

“Mussolini vadina mus, 
j etiopiečius, barbarais ir jis 
pageidauja mus civilizuoti. 

'Su orinėmis bombomis ir kul- 
I kosvaidžiais žudydamas mūsų 
moteris ir vaikus nurodo, 
kaip jis nori mus kelti iš 

J tariamojo barbarizmo.
i
i “jAš nemaniau, kad didžio
ji italų tauta, per šimtmečius 
pasižymėjusi savo menu, bu- 
inaniškumu ir kultūra, turė
tų tiek mažai ritierumo mote
rų žvilgiu. Reikia spėti, kad 
ne visi italai remia Mussoli- 
nio Šiuos kruvinuosius žy
gius.

PIENO KLAUSIMAS YRA KŪDIKIS LAIMĖJ01,000 dvdami savo kampanijų pasi 

DIDŽIAI PAINUS DOL. DOVANŲ X
-------  ! m- ti apie lakūnus, kurie su bom

Pienų pri statančiųjų nkiniių Mrs. Katherine O’Dovvd, bomis ir kulkosvaidžiais Žu
kų streikas Chicagos apvlin- ; 5421 So. Homan avė., sekma- do baimės apimtas moteris 
kėse yra kiekvienam įdomusJ dienio vakarų gimė kūdikis su vaikais?
Dėl šio streiko vra įvairiau- Lewis Memorial Maternity Ii'

. • •• • j- i j •• Pagaliau, kų mes padare-sių pažiūrų. Klausimas pa- gonmeje. Pasirodė, kad jis y- 6 * - x •.... ,n,vm • v • ... me bloga, kad butuinem taipkankamai painus. , >'a 10,000-asis šioje ligoninėje v. . . . . v‘
, . , m j • • žiauriai puolami iš oro ir ze-

Pieno pristatymas betarpis/™^ Tad gaus,a,
kai paliečia penkias di«^s •'P'l®’«ętoa. „kerdėme bandų nekaltus pie
žmonių grupes: pieno prodi£i Jo Emm. Kardinolas Mun- tnenis Tag neteisybė. Krauju 

kampanijų prieš komunistus. cerįus ūkininkus; ūkininkų delein ir Mr. Lewis šiam kū- suteptog jų rankos ne mūsų 
pieno pardavimo kooperaty- dikui skyrė po 500 dolerių. Mūgų s«žįnės švarios. Et- 
vų; pieno prekybininkus ------

KAMPANIJA PRIEŠ 
KOMONISTUS

ATLANTIC CITY, N. J., 
spal. 7. — Amerikos darbo 
federacijos pildomoji taryba 
nusprendė vykdyti energingų

Trys milijonai šios organiza- 
soy pupelių maišymas. Iš šių gijos darbininkų raginami 
pupelių maišymo distiliuoja- imtis priemonių, kad nusikra 
mas aliejus. j čius komunistais agitatoriais,

Katastrofos vietų atlank“ kurie skverbiasi į visas uni- 
ir majoras Kelly. Suplūdo ga' jas, kad jas pavergus.
lybės žmonių. Suvažiavo poli-____________ .
vijos ir ligoninių ambulansų
su gydytojais ir slaugėmis.
Žuvusieji laikinai paimti į 
lavonines, o sužeistieji — į 
artimiausias ligonines.

HORNERIS UŽTIKRINA 
PIENO PRISTATYMĄ

(kompanijas); pieno išvežio- 
tojus, ir pieno vartotojus.

Nėra galimumo patenkinti 
šias visas grupes sprendžiant 
pieno pristatymo klausimų.

Streikuoju ūkininkai reika
lauja, kad jiems už pienų bū
tu mokama mažiausia 2 dol.

Kardinolo sesuo Mrs. Mar- 1Op1JOS pozicija gryna ir aiš- 
garet Eppig nupirko gražių’kj Nieku (aip daug nenusi-
karietėlę, o Chicago majoras ka|tome> kad būtnmfm taip 
Kelly su žmona - visų eilę žiauriai užpu|tL„ 
reikalingų drabužėlių. i ____________

Chicagos kardinolas su M r. 1 
Lewis 1931 m. sausio mėnesį 
įsteigė šių ligoninę, taikomų 
pirmiausia neturtingoms mo- ,

ŠIAULIUOSE PADIDĖJO 
STATYBA

50c. šimtui svarų (apie 5^c. tinoms.
Gubernatorius Homeris 

šiandien turėjo pasitarimų su
Illinoiso žieminių apskričių §ė , (apie 3 76c kvortai). Pieno 
rilais. Po to jis paskelbė, kad , vartotOjai šiandien moka 10c.

MASKVA, spal. 7. - Ko- Sėrifai i,nsis reikalin^ Prje; ] kvortai. Jei ūkininkai laimė
ki laikų tylėjusi sovietų spau kntl P’enas.normaliai tų kovą, pįeno kvorta būtų

būtų pristatomas } Chicagų. 112 centų> arba ir daugiau.
Ir gubernatorius užtikrina,
kad čia nepritruks pieno.

ŠIAULIAI. — Beveik visų 
statybos sezonų Šiauliuose ne

SOVIETŲ RUSIJA PRIEŠ 
ITALIJĄ

da pagaliau iina aiškiai pasi
sakyti prieš Italijų ir jų ata
kuoja kaipo užpuolikų.

Laikraščiai pareiškia, kad j Gubernatorius neturi noro 
sov. Rusija yra pasirengusi šaukti legislatūrų, o kariuo-
hendrai su kapitalistiškais 
kraŠtdis veikti prieš Italijų. 
Nurodo, kad Etiopija negali 
būt pakeista kokiu tai mauda 
tiniu kraštu. Kiekvienas kra
štas turi teisę būti nepri
klausomu.

menė bus panaudota, jei šeri
fai ir policija neturės ganėti
nų pajėgų kovoti su streikuo
jančiais ūkininkais.

TEISMAS NAUJUOSE 
RŪMUOSE

BELGIJA ATŠAUKIA MI- 
LITARINĘ MISIJĄ

WASHTNGTON, spal. 7. — 
Vyriausias U. S. teismas

ADDIS ABABA, spal. 7. — šiandien susirinko posėdin 
Belgija atšaukia iš Etiopijos naujuose teismo rūmuose, ku
savo militarinę misijų, kuri 
per šešerius metus mokslino

rių pastatymui išleista apie 
10 milijonų dolerių. Svarstys

etiopiečius kareivius. Belgija ir toliau įvairius “naujosios 
nori būti neutrali. ' santvarkos” klausimas.

kvortai). Ikišiol mokėta jie
ms 1 dol. 75c. šimtui svarų ge ir Francis vardai. Tai Kar 

dinolo ir Mr. Lewis vardai.

10,000 kūdikiui skirta Geor buvo nė vienos, kiek didesnės, 
statybos ir tik pastaruoju 
metu, baigiantis statybos se
zonui, statyba pagyvėjo. Sta
tomi is šaulių perimtieji apy
gardos teismui rūmai ir pra
dedama statyti Šiaulių apy-

KAUNAS. — Nacių spau- gardos ligonių kasų namai. iA- 
dos prikurstytos kai kurios, bi statybos yra Aušros alėjo-

VOKIEČIŲ KURSTYMŲ 
REZULTATAI

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
MEXICO CITY

MEXICO CTTY, spal. 7. — 
Komunistai sukėlė demon
stracijas prieš Italijų ir Vo
kietijos nacius. Pasireiškė 
riaušės. Nuo nacių konsulato 
nuplėšta vėliava (swastika) 
ir sudraskyta.

STAMBI AUKA KATALI 
KŲ UNIVERSITETUI

KAUNAS. — Kun. J. Skr- 
uodys Lietuvos Katalikų U- 
niversitetui paaukojo devynis 
tūkstančius šimtų dvidešimts 
(9,120) litų. 1

vokiečių finuos visiškai at
sisako nuo santykių su Lie
tuvos firmomis, tuo neva 
reikšdamos protestų prieš 
“vokiečių persekiojimų” Kl
aipėdos krašte. Panašiu būdu 
į vokiečių nekultūringumų re
aguoja ir kai kurie lietuviai, 
atsisakydami siųsti prekes 
ar leidinius iš Vokietijos.

KAUNAS. — Sužinota, kad 
italai rengiasi artimiausiu lai 
ku padaryti Lietuvoje dide
lius užpirkimus iki 3 milijo
nų litų sumos.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

je, netoli viena kitos ir dide
lės. Apygardos teismo rūmai 
bus didžiausi Šiauliuose. Ne
maži bus ir ligonių kasų na
mai. Apygardos teismo rūmai 
kainuos 160,000 litų, o ligonių 
kasų namai — 80,000 litų.

KAUNAS. — Lenkų spau
dos pranešimu prof. Bir
žiška yra pakviestas skaityti 
referatų lenkų istorikų kon
grese. I

KAUNAS. — SSSR pra
dėjo derybas užpirkti Lietu
voje apie tris i tūkstančius 
veislinių galvijų.

MAC DONALDAS PUOLA 
ITALIJĄ

LONDONAS, spal. 7. — 
1 Anglijos ministerių tarybos 
, lordas prezidentas ir buvęs 
į premjeras Ramsay MacDon- 
, aidas puola Italijų ir jos dik
tatūrų. Jis vadina diktatūrų 
“neramiausiuoju elementu ci
vilizuotam pasauly.”

Toliau jis pažymi, kad sky 
rimas bausmių prieš Italijų 
kaipo užpuolikų nebus tarp 
dviejų kraštų konfliktas, bet 
vienos Italijos konfliktas su 
visu pasauliu. .

GRAZ, Austrija, spal. 7. — 
Austrijos vyriausybės priešai 
paskleidė lapelius, būk Aus
trijos vyriausybė turinti slap
tų sutartį gelbėti italams jų 
konflikte su Etiopija.

Austrijos kancleris forma
liai paskelbė, kad tas yra 
prasimanymas.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-. 

KĖS. — Rytų numatomas lie 
tus, paskiau pragiedrėjimas; 
kiek šilčiau.
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r.ibliMln-tl Duily, Kxc<-pi Sudilto.
SUliSCKli TloNS: One l«ur — JB.Uv; s».\ Momli* ;

— |3.60; Three klonllia -- |2.*0; One Month 7ic i 
Burope — One Year — |7.0u; Kil Montha — >4.00. i 
Copy — .01c.

Adrertimng ln "DKAUUAK" hitagu bent reeulte 
▲dverttsing rutes on Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oukley Avė., vnieugo
“DRAUGAS”

Skelbimai sekaučiui dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prlsi u nukainoti purelkalavutt. 
Bendrudurbiums Ir korcepoinleuluine laAtų neg i'ųžtuu,

Jai neprašoma tat padaryti ir neprlsiuiti'iuma tam ttka 
lui palto ženklų.

Redaktorius priimu — - nuo 4 vui. li<i 6 vui. popiet 
Ifietnu kasdien, 'šekyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse; 
Metama -- $6.00. Pusei metų — 11.60; Trims menesiams
— 11.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
prenumerata; Metams 17.00; Pusei metų — 14.0nKopija — .Sic.

M es neabejojame, kad Amerikos katuli- į 
kai žurnalistai guusingui dalyvaus spaudos 
parodoj Vutikaue. ; ___

Bet kaip bus su lietuviais? šito vardo struipsnį šiomis Lvove ir Gdynėje, bet ten niic-
ITanesamu, kati Lietuvos katalikai laik- dienomis paskelbė krokuviškis štai gyvena, ten jų neužgulė 

lustiuiukai jau prie parodos rengiasi. Mes, “Jl„strowany Kurjer U'odzien- griuvėsių pilkumas, bet gyve- 
Anieiikos lietuvių katalikų laikraštininkui ir „y” Jame autorius, Feliks nimo raudonumas klesti”. To- 
knygų leidėjai, rodos dnr nė nepradėjome re- ,)unge|f ,-aso> kad Vilnius jaukiau autorius pažymi, kati 190,- 
ugtrs. Jau būtų laikas piadėti tuo svaihiu senįftį 8 “atrastas”, kudĮoOO gyventojų miestas paly- 
n ikai,, rūpinti.. Nereiktų praleist, 5,os šan- jgn rašyti gpj(,, gjntj „,a^ procOTt? lel„rįs
uins [„„gos išgaišint, mūsų tautas nu, ų. barokų, apie miikii,-1 inteligentijos, didelę įgalų.

Vilnius Šaukiasi: S. O. S. EUCHARISTINIO KONGRESO 
ĮSPŪDŽIAI

Be darbo — nieko nėra. oio panašioms iškilmėms ir 
Septintasis Nacionalis Euchu- būti negalėjo, 
rištinis Kongresas, buvęs CIe Prieš pat Kongresų, i. y., 
velande rūgs. 23 iki 26 dd. rūgs. 18, 19 ir 20 dd. buvo 
pridarė daug darbo ir rūpės- paskelbtas Triduurn arba tri- 
ėio jo rengėjams, ypač šios dieninės Eucharistinio Kon-

spaliu 9 kalnŲ ,niestę’ ŽaVėt'8 6v ivien‘> ne blogai veikianti fa diecezijos J. E. /Vyskupui J. greso vakarinės pamaldos vi- 
irs būdu <hl°S hužn<čia Vileikos slė- ’brikų (keletu uždarytų), Vili- Schrel;ibc. jw padėjėjams, sose bažnyčiose. Taip-gi to-Nepamirškime, kad rytoj yra s

tl. Visų lietuvių partiga yia kokiu nors „„mu roinandka. Vilnius jau se- jos krantuose keletu lentpiū 
|,,iei,„ii,ti Iatvergtų,, \ .liti,), ateit! į plakai- p[lr(l. vjUj kurju9 teli,.ha,KUos

LAIKRAŠTININKO PASIAUKOJIMAS

visai evasiškijai ir abelnai mis dienomis buvo klausomos 
katalikams. išpažintys, prisirengimui prie

Dar keletu mėnesių prieš visuotinos Komunijos dienos 
Kongresų .jau visos Bažnv- ings. 22 <1., kuri buvo visose 

i čiau jis buvęs atrastas tam,1 žinomi visam pasauliui. Vii- (,i(>s Juej(|ėsi už šio Kongreso Suv. Valstijos?.
. . . į kud kutų Išlaidotas tuojau... |maus amatų luinai pusisten- patekimų. Vaikučiai ir su- (Artėjant tai didelei dienai

................ .... , , /‘Adomo Vilnius, paskutinio gę gauti didelį užsakymų eks-! m«šė ni«v.» ir imsinuošiiM vblniiniai l»e-California šįmet mini 85 metų sukaktu- KT . , ... ,• , . - au«V P‘aht giazaus n pasipuosus vidujiniai, ne-
. . , .. • Napoleono tragedijos akto V i- porini. Statinių Amenkui, zai- (p (. u,.r,, tik- rmainnošii išoriniaikailio valstija. Pne Jungtinių Valstijų . . „ , ... . . . ... . . ... . . ol°- 11 Jle Oiaztsu. ikru lik pasipuošti įsonniai
./. ____ Inms, maršalo Vilnius, n ims- slų Anglijai, pirštinių — vi-_________________________________ Taigi gatvės įr budinkai pa

tas gyvas, dar neseniai tvink- sur. Buvo užsakyta daug tū-i naujos galvos ataugančios ii .skendo aukse: suplevėsavo' 
sėjęs milžiniško krašto širdi-1 kstančių, daugeliui tūkstančių j v,fį„ eilės bedarbių ir skur- Bažnyčios ir Suv. Vals. spal-

mis, puuukoti Vilniaus vadavimo reikalams 
ui nusipirkti Vilniaus pasų ir ženklelių. Spa
lių devintoji — yra mūsų tautos gedulo die
nu. Taip jų ir turime paminėti.

Syta apie jį monografijų, ge- nais, daug amatų. Vilniaus a- 
rokai jis išreklamuotas. Ta- matininkai ir jų gaminiai esu

Dienraščiai yra tani, kati paduoti žmo
nėms vėliausias žinias. Geriausi pasisekimų 
turi tas dienraštis, kuris pajėgia tų žinių 
savo skaitytojams duoti. Dėl to tarp laikraš
čių eina nuolatinis lenktyniavimas dėl pir
menybės.

Dienraščiai turi savo rajiorterius, kores
pondentus, kurie via pasiryžę eiti j pavo
jingiausias sveikatai ir net gyvybei vietas, 
kad gauti vėliausių žinių. Jei jis neturės už
tektinai apsukrumo, nenorės rizikuoti, jis ne
išsilaikys savo vietoje, bus atleistas.

Iš to aišku, kad laikraščio koresponden
tas savo profesijai turį būti atsitlavęs, pasi
aukojęs. Gaisra:, sukilimai, suktybės jioliti- 
koj, plėšikų ir visokių gengsterių gyvenimo Į 
aprašinėjimai korespondentui daug kainuoja. ! 
Jis labai dažnai savo gyvybę stato Į pavojų, I 
kad patenkinti savo laikraščio skaitytojų 
norų vėlia irsiu ir sensacingų žinių.

Ypač karo metu korespondento vaidmuo 
pasidaro svarbus. Jis skubinasi į karo fron
tą, kad sekti karo eigų ir tuoj pranešti apie | 
laimėjimus ar pralaimėjimus, pranešti, kur ' 
eina mūšiai, kur ramu, kiek užmuštų ir su- į 

žeistų. Jo padėtis dažnai pasidaro pavojin
gesnė, negu paprasčiausio kareivio, kovojan
čia karo fronte su šautuvu rankose.

Pastaruoju laiku yra daug pavojų nau 
jum karui Europoje. \ iso pasaulio akys yra 
atkreiptos Į Italijos - Abisinijos karų, iš ku-

gali kilti net pasaulinis karas. Dėl to 
zifioiiės tuo konfliktu labai yra susirūpinę. 
Laikraščių leidėjai tų žino. Jie duoda iš ten 
žinių. Žinias siunčia jų gabūs ir savi; pasiau
koję koresĮMindentai. Etiopijos klimatas nau
jai apsigy veiiusieins ten žmonėms nepaken
čiamas, pavojingas. Taigi, ne tik karo ugnis, 
bet dideli karščiai ir ligos kerta žmonių gy
vybes.

Šiuos kelis žodžius parašyti apie laik
raščio korespondento jiasiaukojimų davė pro
gos Uill Darbelio, Chicago Tribūno kores
pondento, mirtis Etiopijoj, kuris pirmas iš 
Amerikos laikraščių korespondentų nusisku
bino j karo frontų ir pirmučiausias žinias iš 
ten pudavė. Dėl to savo gyvybę paaukojo. 
Su kokiu atsidavimu jis ėjo koresjtondento 
pareigas, parodo tas faktas, kad jis ir sirg
damas. prieš pat mirti, dar rašė žinias, sa
kydamas: “Aš pasveiksiu, nes turiu apraši
nėti karo įvykius”. Pasukęs tuos žodžius, už 
valandos jau nebepajėgė išlaikyt rankoj plu
nksnos ir žodžio beištarti. Mirė.

Mėgstame įnik rašomose skaityti sensaci
ngas kuro ar kitokias žinias, tačiau retas ku-. 
ris iš skaitytojų įsivaizduoja, kad tų žinių, 
gavimas laikraštininkams brangiai kainuoja, 
kad koresjioudentui dėl jų ir savo gyvy 4.; 
dažnai turi statyti į pavojų.

ves,
ji prisidėjo 1850 m.

LlElbvĄ APLANKIUS
______ Rašo L. šimutis - _ __

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

KATALIKŲ SPAUDOS PARODA

Kitais metais (1936) Vatikane įvyks vi
so pasaulio katalikų spaudos paroda. Atsi
liepta į visų kraštų laikraščių ir knygų lei- 
/Įėjus, kad jie nesigailėtų laiko prirengimui 
parodai eksponatų. Apaštališkas delegatas 
Vašingtone atsišaukia i Amerikos katalikų 
•pamlos sųjungų, išreikšdutnas norų, kad toj 
parodoj dalyvautų “visi, kurie dirba šventų 
katalikų žurnalizino darbų Jungtinėse Val
dybėse.

mi, šiandien miršta. Dar tebe- 
tvinksi silpnos širdies pulsu,

zlotų. 1 ačiau užsakymai ne-,džių plaukia j miestų, kuris, vos su Monstraueijos emble 
atlikti, nes Vilniaus aniat iniii-, pats nieko neturėdamas, uoga- nia kaipo širdimi ir ženklu, 

tačiau jis tesųs dirbtinai duo- kai yra skurdžiausi visoje Le-' iįs įr jiems tapti Mekka. Šia- jog šiuo-kart turėsime nejui- 
idnmo kanfaro }wdarinys, irjnkijoje. Jie neturi dirbtuvių, „dien Viinius esųs skurdžiau-įprastų Eucharistini Kongre 
tasai pulsas darosi kaskart neturi įrankių, dil bų primy- | .šiųjų žmonių miestas, kur, sa- Sų.

i silpnesnis. Dirbtinės pustau- tyviškai. Jjentpiūvės dirba se-1 kyšime, pardavinėjami sama-'Kurie iš malonių skaitytojų šį dienias 
cio kampelį lanko, atsimenu, kad mudu su «<>s nejiavuduosiančios norma- zonais, nors kraštas yra miš-į vorai už 8 zlotus

nigs. 23 d., at 
vvkus Cievelandan Sv. TėvoI' •

..... .. . atstovui Jo Eminencijai Kar
ge, bet ten persiskyrėm. Jis lankė gimines, sta, stingsta ir miršta. Is bu- ginusias. Nes niekas nieko ne- nius šaukia: S. O. S. Tai esihs ■ (jjnoiuį Patrick Haves iš Ne\v
aš nuvykau į Fetleraeijos Tarybos posėdi, vašiojo karališko miesto, iš i stato. Kam esu statyti, jeigu signalas, tai aliarmas, šauks-Įyorko kaip kokia vėsula pra-
apie kurį žadėjau šį tų parašyti, bet buvau buvusios sostinės Vilnius tapęs i galima gauti pastatytas name-Į mas visiems, kurie norį ir ga-i vįsas bažnyčias Su
pertraukęs, nes norėjau šiek tiek parašyti paprastu provincijos miestu, lis su daržu, su gyventojais, I lį Vilnių gelbėti — “Vilnių gaudė va
iš Lietuvos vidaus politikos ir Suvalkijos kaip ir daugelis kitų mažų i kurie dar nuomų moka, už | buvusį karalių miestų, sosti- jsu|)ruzdo
ūkininkų streiko. Mat šie klausimai dabar miestelių, kurie tik turgų die-į 26-tųjų dalį to, kiek reikėtų i nę, vienų iš didžiųjų Lenkijos I 
labai yra aktualūs. nomis esu užplūstaml kaimie- naujam pastatyti. Vilniaus gu-1 „liestų. 2ev«, todėl šaukia S

Ivtse kiautinės uždarytos, bi-Į(). s. Jis reikalauja gyvybinių iiepai!isuko, visur buvo sutik- 
ngai lentomis užkalti, o ant jų jėgų transfūzijos, kaip kati jaa su didelėmis ovacijomis, 
visur prilipyti lapeliai: “Iš- jŲ reikalautų silpnas kraujo prie vįsl, bažnyčių vaikučiai

tikri Tū-
l’irma .ienį

atlv. Grišium nuvykom į New Yorkų dina- bnės, gyvos .jėgos. Vilnius til- Į kingiaiisius, o miškas — pi-1 los samavorai. Šiandien Vil-

čiu vežimu, kurie temstant 
gesina savo langų šviesas, ku
rie gyvena vienos arba dviejų 
kavinių gyvenimu ir naujau
siu atsitikimu iš pono vaisti
ninko arba ugniagesių virši
ninko buto. Iš pradžių pama

la i, sujudo žmones, 
visas CJevelandas 

sveikindamas tų garbingų ir 
ilgai laukiamų svečių. Kur jis

Auvažiavęs į Apreiškimo parapijos salę,
Brooklyne, rudau Tarybos posėdį jau prasi
dėjusį. l'iriiiiuinkauja kun. Jonas Balkūnas,
Maspetlio parapijos veiklusis klebonas, žy
mus mūsų visuomenės veikėjas ir uolus mū
sų spaudos uemnadarnis. Sekretoriauja Kazys
Vilniškis, “.Amerikos” redaktorius, juunas, . ... ....

’ . d. 1 zu, t> vėliau jau šuoliais v d-
bet ganus ir energingas velkėms, kuris dar; . , •. < . x V- - -° ® ° > „1US snnmkųs is gyV6 siaurės
neseniai mūsų visuomenėj pasirodė, tačiau 
jau sĮiėjo gražiai save užrekomenduolt.

Metus akį į suvažiavusius veikėjus, su
pratau, kad suvažiavimas yra svarbus ii ri-, j-eįs(i sustingusiais Akropolio 
nitas ir kad jam teks taiti reikšmingas žo- griaučiais, kurio grabokapius 
dis ir Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso rei- ir kojonų |įe|<dhas laiks nuo 
kalu ir kitais svarbiais Amerikos lietuvių- iaįko aplanko turistai su be- 
katalikų visuomenės klausimais. dekeriais po pažastim. Toliau

rytų žemių kultūrinio židinio, 
įima pasikeisti karališkuoju

nuomojama”. Kiekvienoje ga- netekęs organizmas... Šiandien Jr suaugę laukė jo paiaimini- 
tvėje dešimtys tokių krautu-1 yra aneminio nusilpimo stadi- mo Sv jurgi0 net. parapija 
vių. Vilniaus kayines telankų ja _ sniegei'ų ir raumenų stl- įrgį turėjo tos progos pama- 
emeiitai ir kariškiai, užklys-j jUU-61y aparato su- lyti ir pasveikinti Legatų ir
tųs dar kai kadajr laikrastuotaUlja. Todei saukia: apturėti nuo jo palaiminimy 
mnkas. Pasedįs o nunutes ir d d

S. O.pusę puodžiuko juodos kavos 
išgeriąs. Draugijinio gyvenimo

slėniu ties Tėbais, ima pasi- / Vilniuje visai nežymu. Sunke
snėmis valandomis miestiečiai t 
traukia į kaimus pas savo gi 
minės. Vilniaus menininkai ne ( 
turi iš ko gyventi, todėl ver- i 
čiasi jie painokomis, kiti džiai: .

K virsdamas Federacijos 'Tarybos suvaj autorius klausia: kodėl? ginsi pardavę kažkokias už-
žiavimų, nesitikėjau jame pasimatyti beveik Kodėl miestas, kuris sun-
«u visais tais Tarybos nariais, kurie buvo kiaušiais nelaisvės laikais bu- 
užkviesti, nes per keletu metų Taryba jokių vo smegenys, iš kurio sklido 
suvažiavimų nebelaikė. Vadinas, maniau, kad i lenkiška koncepcija, kuriame 
jro šio nepasisekusio susirinkimo jų teks vi- gimė pirmasis lenkiškas teat
rai likviduotu »-J ras’ kuri° mūruose telkėsi vi-

riet ne. Ji nteigavo. Suvažiavę- viea’e’ilė [“> kas >r 8^-
l i,„t,j .„av,, visuomene, vadų tmeakv, b'Skiauaio, - kodėl tas mies-,
Taryba reikalinga ir ji turi veikti. Mano"8" Autorius toliau kasinei !«,a,knatu,a kur. nors
džiaugsmui nebuvo galo. !""rod»- ka,i Vihli»n8 te.tr, , katedra, dabar gre.,^, puvo-

Seniai lt,rėjo,,,e tokį s„srrinki„„t kuria-! P™"*™' visiSkai neailanka-IJ'» hkv.duot, lanuakogiioz,- 
,„e dalyvaat,, beveik vis,, n,n», didžiu 1 »ti publika, kad garsiosios Vi- - koaservator.joje v,sas

ganizacijų pirmininkai, sekretoriai, ar seimų 
rinkti Tarybon atstovai; tikrai retas įvykis 
mūsų gyvenime, kad dalyvautų vist musų 
laikraščių redaktoriai. Tai padarė suvažia
vimų rimtu, pasisekusiu ir tiesiog istorišku.

(Tęsinys ant 3 pusi.'

sklandas, kiti turi turtingų 
tėvų arba patys turtingi. Jei 
kada nuperkamas paveikslas 
Amerikos Carnegie institutui, 
tai būnanti didelė sensacija ir 
daug džiaugsmo, ypač kai
gaunama i)d dolerių. Blogai 

kodėl tas mies-' esU lenkiškame Heidelberge.

Labų dienų 1 gaus kapas.” Visam žmogaus
Štai, vėl, kaip matot, aš gyvenime juokas yra puiki 

savo soste ir visiems švelniai liekrsta. Taigi, visur ir vi- 
tiesiu delnų. suomet būkit smile.

Šiandie žodelis apie juokų. -----------
Juokas, kaip visa eilė dakta- - Skaičiau, kad Mary lando 
rų suko, yra puiki žmogui steite vienam žmogui bitė į- 
medicina nuo visokių kva ra- gilė liežuvį. Liežuvis ištinoj 

, bų. Sakoma, kad kurie dau-1 ir žmogus kurį laikų negalė-
Iniaus mugės pasikeitusios pro i skandalas kils. Nutilę tenai ginusiai juokiasi, tie ilgiau- jo šnekėti. Prašneko tik tada,
kyvietėmis, kur pardavinėja 
ma tik seni geležgaliai ir su 
dėvėti drabužiai, kad seniau 
buvusios gvvos'gatvės, kurio
mis plaukė arklių traukiami 
ir motoriniai vežimai, dabar

instrumentai, kaip nutilo Vi1-1šiai gy vena 
niaus gatvės. Suminėjęs dar kūno elunkai 
kuikurinos trūkumus Vilniu
je, autorius išrodinėja, kodėl 
dabar Vilnius esųs užmirštas.
“Tiesa, kad t .'doriškai suma
žėjęs senosiose savo žemėse 
miestas, kuris, be to, buvo 
miestu tranzito į Rusijos im-

l'irmoje vietoje suvažiavimas svarsto vi
so jmsaulio lietuvių kongreso klausinių. Fra- esančios tuščios arba pilnos 
džioje kalbėtojų mintis šiek tiek skirstėsi,, e|getiškai atrodančių vaikų, 
l»et po- poros valandų rimtų ir gyvų disau- arba kažkokių aimanuojančių 
•**jų> (jrieinama prie vienodo nusistatymo, tipų, apsikarsčiusių nežmoniš- 
('žgirianm Federacijos nutarimas kongrese kaįs .skarmalais. 'J*i«ų, miesto
daly vauti ir man duodama Įgaliojimas vado- parkai, kurie buvę gražiausi nuskursti. Šiandien Vilnius pa 

liko tranzitiniu miestu tnris-viiuti kongrese Amerikos lietuvių katalikų 1 kaip kituose Ijenkijos inies- 
atstovams. Nors tirks įgaliavimas ir nebuvo į dabar apgyventi visuo-
reikulingas, bet juo, matyt, norėta duoti man |i„enėsi padugnių, nevisada esą 
suprasti, kad vis dėlto turiu lietuvių kata-1^3ag„ vakarais eiti jų alėjo- 
likų visuomenės vadų pasitikėjimo. Į ,„įM. Dar kartų pakartojęs

Kų suvažiavimas nutarė, vukar, gal būt, 
jau skaitėt “Ihrauge” įdėtam mano raporte 
Federacijos kongresui. Tat, to aš ir nekar-1 )„atai, krizė, sunki žemėn Akio 
tusiu. Užbaigsiu, pabrėždamas, kad Tedera- konjunktūra, turtingesniųjų

klausinių “kodėl?” autorius 
sako: “A... gerbiamasis, nes

Mut, žmogaus 
vienas kitu re

miasi. Taigi juokas jiems ek- 
sorzaizas, ypač širdžiai, ba 
jis jų pakrutina ir tuomet to
ji širdis pradeda smarkiau 
plukti ir muvinti daugiau kr
aujo į visų kūnų. Juokas ge
ra medicina akims, ba joms

Įierijų, šiamlien dėl politinių' priduoda žvilgėjimų ir pada- 
sienų konfigūracijos turėjo ; r<, simpatingesnes. Juokas go

ras eknornaizas krūtinei, ba 
jis iŠ plaučių išstumia visų 

tams, kurie su dideliu poilsio sunaudotų orų. Juokas geras

kai iškištu liežuviu žmogelis 
nuėjo pas daktarų, kuris už
rišo ant liežuvio ledų, kad ti
nimų atleistų.

Dera būtų, kad atsirastų 
tokia bitė, kuri dažnai Įkastų 
liežuvius lietuviškų ir balša- 
vikų ir cicilistų, kad vieni ne
plepėtų tiek dang nonsensų 
apie rojų Imlsavikų karalys
tėj, o kiti apie marių užka
riavimus, kokio esu iki šiol 
dar niekas nėra padaręs.

Vukar sutikau einant ir laz.ilgesiu (liet su menka kasa) talžei, ba jis priverčia jų ge- 
vyksta ilsėtis į Naručio ežerų rįan atlikti savo džiabę. Kas dek* pasiramstnnt vienų mū- 
ir Breslaujos ežerynų. Vilniuj prie stalo nori gerų apetitų sų stalyčius pilietį, 
nepadedama, bet jam nutrau-J (urėti, tam, vietoj visokių įle
kiami statytais kreditai, ma
žinamos lėšos mokslo įstai
goms”. Miesto starosta labai Tleiias sako, “palik už durų

karstų, siūlau juokų. “įeida
mas j namų,” kaip Svett Mar-

- Vaikštai Is- darbo, pa
valgyt neturi už kų, o lazdų 
nešies lyg koks ponas.

eijos Tarybos suvažiavimas į mane padarė ; sltiogsnių nuskurdimas... nes stengiuos panaikinti gatvėse niūrumų ir juokis, balsiai juo- — Tamsta nieko nesupran- 
gilaus įspūdžio ir kad jame svarstytus klau-; trūksta kreditų statybai, nes... elgetavimų, kuris labai papli- ‘kis su mažais angeliukais —Ti, — atsakė pilietis. — Laz- 

vaikais. Niūrumas yra gyve- da man reikalinga, kad apsi- 
nimo nuodai ir jauno žmo- (ginus nuo skolininkų.

ainius lietė ir Viso Pasaulio Lietuvių Kon
gresas.

taip. Visur sunku. Ir sostinė
je, ir Krokuvoje, Poznanėje,

tęs svarbiausiose miesto arte
rijose, bet tai hydrai kaskart

K
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A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETO
RIAUS RAPORTAS 25 KONGRESUI

t

(Tęsinys)
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga

Federacijos Tarybos suvažiavimo dėka 
susiorganizavo Amerikos lietuvių žurnalistų 
-ąjunga. Tuoj po Tarybos suvažiavimo įvy
ko redaktorių ir jų artimesniųjų bendradar
bių konferencija, kurioj dalyvavo “Draugo” 
redaktoriui L. Šimutis, “Darbininko” red. 
A. Kneižys, “Garso” red. M. Zujus ir “Ame
rikos” red. K. Vilniškis. “Laivų” ir “Mo
terų Dirva” atstovavo Ta šimutis. Be to, 
dalyvavo ir šie mūsų laikraščių bendradar
biai: kun. .T. Balkūnas, kun. Pr. .Turas, kun. 
\. Karužiškis, kun. Lekėšis. Sųjungai ofieia- 
lis vardas duota — Amerikos Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga. 1 valdybą išrinkta L. ši
mutis. pirm., AT. Zujus, vice pirm., K. Vilniš
kis, sekr. ir A. Kneižys, iždininkas.

Federacija nuoširdžiai turi šią sąjungą 
sveikinti.

Apskričiai ir Skyrių veikimas
šiais metais centrą džiugino skyrių, o 

ypač apskričių veikimas. Beveik visi apskri-' 
riai sušaukė gausingas metines lietuvių ka
talikų konferencijas (seimelius), kuriuose 
gražių nutarimų padaryta. Pažymėtina, kad 
šįmet ir Pittsburgho Federacijos apskritys 
sušaukė gausingą konferenciją, kurioj daly
vavo .T. Ei. Vyskupas T. Matulionis ir centro 
pirm. dr. A. Rakauskas. Chicagos apskritys 
per visą žiemą laikė vadinamus visuomenės 
kursus. Paskaitas laikė lietuviai katalikai 
profesionalai. Skyriuose, žinoma, ne visuose, 
taip pat. veikimas ėjo gana gyvai.

Šia proga noriu priminti, kad prie Fe
deracijos tebepriklauso visos mūsų centrali- 
nės organizacijos ir keli šimtai atskirų lo
kalinių draugijų, deja, šiemet dar ne visos 
užsimokėjo metines duokles.

25 Kongresą Beorganizuojant
Pernvkštis kongresas, įvykęs Cleveland,

Ohio, gavo du pakvietimu šių metų kongre
sui: Elizabeth, N. J. ir Philadelphia, Pa. 
Centro Valdyba dauguma halsų pasirinko 
Philadelphiją. Susitarėm su Philadelphijos 
kunigais klebonais ir Federacijos apskričiu. 
Kunigai pakvietė vietos vyskupą, o Centras 
J. E. Vyskupą T. Matulionį. Džiaugiamės, 
kad vakar čia seimavo Kunigų Vienybė ir 
Vargonininkų Sąjunga. Chicagos vargoninin
kus aš pats savo iniciatyva pakviečiau vykti 
i Federacijos Kongresą, giedoti per kongreso 
iškilmes bažnyčioj ir dainuoti koncerte. .Tiems 
tenka padėka, kad jie dedasi prie kongreso 
iškilmių papuošimo ir tuo pačiu prie kata
likiškos ir tautiškos akcijos.

Šįmet turėjau daug susirašinėjimų dėl 
referatų, nes numatytieji referentai atsisaki
nėjo. Šiaip jau įvairiausiais organizacijos 
reikalais šimtais laiškų esu išsiuntęs.

Stipendininkai

Kadangi pernykščiame savo raporte bu
vau surašęs neatsilyginusių Federacijos sti
pendininkų vardus, telpančius nutarimų kny- 
tų raporte, jų nekartosiu. Tik pažymėsiu, kad 
nė vienas iš jų dar nėra atsilyginęs. Kai ku
rių, Amerikoj gyvenančių ir adresų nebesu- 
sekame, būtent: Juozo Andrulaičio, Tgno Bar
imus, V. Balandos, K. Čibirkos, V. .Tušo, 1*. 
.Turgelionio ir J. Pautieniaus.

Aukštojo Svečio Atsilankymas

Prieš porą metų gerb. kun. M. Kazėnui 
sumanius, Federacijos centro valdyba pakvie
tė atvykti į Ameriką J. E. Vyskupą T. Ma
tulionį. Prie šio gražaus sumanymo prisidė
jo ir Kunigų Vienybė, kuri rengia Ankšta
jam Svečiui maršrutą po lietuvių kolonijas. 
.To Ekscelencijos lankymas Amerikos lietuvių 
kolonijas yra labai reikšmingas, nes daro ne
paprastai didelės įtakos į lietuvių visuomenę, 
kelia entuziazmą ir stiprina ne tik religinę, 
bet ir tautinę sąmone. Aš siūlau, kad 25 kon
gresas Jo Ekscelencijos paprašytų su mumis 
Amerikoj pasilikti kuoiigiausin.

(Bus daugiau)

Maliarijos auka. Courtney Barber, Chicago Tribūne 
respondentas Etiopijoj, kuris šiomis dienomis mirėkorespondentas 

susirgęs maliarija. (Acme Photo)

vargau.
miršo.

Tr giltinė mane už- EUCHARISTINIO KONGRE
SO ĮSPŪDŽIAI

Atsisveikinant jis įsmeigė 
savo užgesusį žvilgsnį į mane 
ir pro sudžiūvusias lūpas su-i ant Superior gatvės ties pat rias giedojo Palestrinos Cho

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

ros, kur buvo Liturginės Kar j švelniai giedojo Baeh — Gou- 
dinolo Patricko Hayes pri- ndo Avė Marija, kitą giesmę 
ėmimo pamaldos. ' ant Hand'elio meliodijos Lar-

Jvairių įvairiausios grupės,1 go ir Panis Angelious. Sakė 
išsirikiavusios po keturis, prakalbas Ohio vals. guber- 
niaršavo žymesnėmis gatvė- natorius Martin Davey, mie-I *mis atlydėdami Kardinolą sto majoras ITarry L. Davis, 
nuo stoties į katedrą, o jis prez. Roosevelto atstovas Ja- 
pamnžu slenkiančioj mašinoj mes A. Farley, kuris skaitė 
sėdėdamas laimino minias. Prezidento sveikinimą, teisė- 
šiose Kardinolo Ilaves pri- jas J. S. Hurd, J. E. Vysku- 
ėminio pamaldose Šv. Jono- pas Josepb Scbrembs ir J. E. 
Katedroj ėmė dalyvumą se- New Yorko Arkivyskupas 
kančios dignitarijos: Šv. Tėvo Kardinolas Patrick Hayes, ku 
markyzas 'G. McDonald, Ms- ris labai gražiai išsireiškė a- 
gr. .1. J. Lavelle, Msgr. J. F. pį»> Vyskupą Scbrembs saky- 
Smith, privatus Šv. Tėvo se- damas, jog jis yra ne tik Cle- 
kretorins, Msgr. Diego Veni- velando -Vyskupas, liet jis pa- 
ni ir Msgr. Carlo Grano. siekia visus šios šalies kam- 

Tą pačią dieną S v. v. buvo pus visuomet suteikdamas ko 
Public Auditorijoj civilis Kar • nors gero Bažnyčiai. Jis sa- 
dinolo Hayes priėmimas. Žmo kė, nežino piliečio, kuris būtų 
nių prisirinko tiek, kiek jų | ištikimesnęs ir daugiau pasi
galėjo tilpti į šią milžinišką 1 šventęs už Vysk. Scbrembs.
auditoriją. Ji buvo taip pri- -—- -------------------------------
grūsta, kad žmonės stovėjo
ir sėdėjo sėdynių tarpuose, pa iI
sieniuose ir visur, kur tik jie . 
galėjo įsisprausti. O kita pu
sė žmonių, apie 25,000 arba> 
stovėjo lauke ir klausėsi pra
kalbų per garsiakalbius, arba 
grįžo namo.

Šio vakaro programas, ku
rį vedė J. E. Vyskupas Ja
mes A. MeEadden, susidėjo 

i iš prakalbų ir giesmių, ku-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti šį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU, 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Keičias Rūbai Margo Svieto...

ilk iai iškošė.
— Gal pasimatysim?
Pc dviejų dienų senelį išti

ko nelaimė: jį užgriuvo že
mės ir mirė.

Mirė nusinešdamas daug pa
slapčių.

Vytautas La^imaitis

lietuvių bažnyčią. 
Žmonės pamatę

Halsted Exchange 
įs National Bank

PI. and Halsted St.

PLATINKITE “DRAUGI

savo aki
mis ir išgirdę per radio arba 
dasižinoję, iš laikraščių, ku 
įie taip plačiai apie tai rašė, 
tuoj nukreipė domų į miesto 
širdį: į Kongreso vietą. La
bai dideles minios žmonių 
suplaukė į Cleveland'o centrą, 

■j ypač, apie E. 9 ir Superior 
gatve, prie šv. Jono Kated

ras ir solistė Jessica Drago- 
nette, kuri

*; 19th
ir!\__IVVLV ų X. ^->S!

.---------
Geriausia* gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
mo.

Retai! stotis randasiVVHOLESAI.F. 
Gazolinai. Kerosmas 

Pečiams Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

(Iš šimtamečio aukštaičio pasakojimų)
Kiek į šiaurę nuo Molėtų misdavom bulvėmis, nebaTty-1 Jiedu gromatas į “Meriką” 

randasi Skudutiškiu kaimas, tomis kruopomis ir duona. Bū visam kaimui rašydavo, o iš 
Kaimas didokas, turi nemaža (^av0 Per pusiaugavėnį parsi- ten gautas perskaitydavo. At- 
jauniino, daug žilagalvių gas- ne^ silkių. Ot, būdavo ganiu- simenu, juodu skaitė ir “Au- 
padorių. - mėlis. Biednesnės šeimos pirk- šrą”...

Pas Anuprą Bruselaitį ran- ^avo 's nuo ^kių rasa- “Sprosbas sūdžiai” rašyda-!
.......  vo mūsų proboštėlis.

DABAR

SUKYS - OOOOY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

f

dasi šio kaimo “galva” kam- l* ir sn bnlvamis dažydavo, 
pininkas Karolis. Jis vra ši- Didelę korone nuo Dievo ir 
mtametis senelis, visų mėgia- įsitraukdavo, kas pa
ntas ir vadinamas Karoliu. .To sulaužydavo,
tikros pavardės, gal būt, kai- Dabar svietas nenori 
rne niekas nežino, ir jis pats pėtnyčių laikyti.
jos niekam nesako. Kam gi to 
reikia

METINIS PRANEŠIMAS
ZTEMA 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:

— Tuomet, gal, vartodavo
te burtus? — klausiu.

— Mūsų kaime buvo daug 
atkalbinėtoji) ir burtininkų.^ 
Būdavo atsitiko koks neiščės-

Juk Karolis viską at- . ,,ažnyt_^ lai»ky<1a- tis ir tuoj eina pas burtinin-
to, Būdavo pavėlavai, tai ir Tas atkalba ir žmogus iš- 

. . ' stovėk pas duris, nepraeisi. O gydavo. Nereikėjo nei dakta-!
Lankydamasis Skudntiškiuo dabar ir per atlaidus pustus- rų neį Jįekarstų. Buvo ir ra- i 

/ ūži jau ir su Karoliu pasi- tė bažnyčia. ganių, bet jau daug mažiau
a,hptl- — Seniau gal žmonės stip- jr a§ jų neatmenu.

Sakykite, dėde, kaip at- resni buvo? — klausiu. 1 .
k v •- • x- Sueidavoni nedėlioję kaimoodn pašau ,, .„,s„ jaunystes Nn taigi ir |aikjl vyraj pra(1.,,avom „u.

sennl-o a"sl“ ir (IrūtMni buvo. Būdavo gai- turiuoti” (kalbėtis). Prana-
S°nU ... £>’ste keliasi kulti javus. Ir šaudavo, kad bus išdraskyta

, ponai i, genys mar- visk{J spraRjiais iškuldavo. O kaimai ir pilni laukai vien- 
gas, svietas dar margesnb.. dahar vif,oki motorai> ma5i.
Pasaulis per mano amžių dauginos
sykių keitėsi. Buvome prie 
visokių karalysčių ir visokių 
permainų pergyvenome. Atsi
kėlęs iš grabo to laiko žmo
gus dabar jau pasaulio nepa
žintų.

Matydamas senuką esant la 
bai dievotą klausiu.

— Senovėje ir pasninkai! 
davote daug smarkiau?

— Senovėje buvo pasnin
kai, oi, pasninkai. Per čielą 
gavėnią į burną nei mPsos 
šmotelio, nei pieno. Viską ką 
per gavėnią gaudavo, krauda
vo vasarai.

Mano bobutė iš 2 karvučių 
pieno sūrių čielą dečkelę pri
kraudavo. Paskui valgydavom 
iki rugiapjūtės. Per gavėnią

si ojn

♦
nei

sėdžių. “Uturiuodavo”, kad 
tuoj bus mašinos visai be ar- 

Rėdydavomės namų darbo kliu. Sakydavo, kad žmonės 
milinėmis, bobos dėvėdavo vii-1 oru lakstys ir karalystė su 
noniais, kvolduotais andaro- į karalyste “susiūturiuos”. 15 
kais. Audavosi vyžomis, klu-! *'n’aws Parvažiav?s tėvas pa 
mpėmis. Batus turėjo nevisi. pakojo» kad ateis čėsai... Pe- 
J bažnyčią žjuonės ateidavo tprburge grajys, o čia galės 
basi. Čebatuotus retai maty- s°kti.
davome. Mano tėvas pasisiu
vo čeverykus, tai išnešiojo 25 
metus. Žmonės buvo tamsūs? 
Nebuvo “iškalų” ir beveik 
niekas nesimokydavo. Paskui 
ruskis “dmką” uždraudė, dar 
sunkiau pasidarė. Mokydavo 
motinos vaikus prie ratelių 
verpdamos. Mūsų kaime buvo 
du žmonės, kurie mokėjo “ant 
knygų”. Juos “šėnavojo” ir 
laikė dideliais mokslinčiais.

Mums buvo baisūs “dyvai” 
ir niekas tuo netikėjo. Žmonės 
sakydavo, kad tada ateis svie
to pabaiga. Dabar jau visokių 
radių, visokio “druko”, viso
kių “tomabnsų” priviso.

Aš jau nesuprantu šio svie
to “marnasčių”.

Ar norėtumėte dar metus 
kitus pagyventi? — klausiu.

— Norėčiau, ale baisiai su-

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Prllnt&m Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba ISiuokame Cash 
Visokios Rūdtes Insurance — Ugnies, Vėsu lot, Automobilių, 

Stiklų Ir L t
*---------------- „ - . J

■ \ v

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

.Togu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos o u o ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
ICISTINĖJ H

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIŠTUS, Sav.

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

EMIL DENEM ARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 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. Crawford 4100
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Taip pradedama ,-world senes”. \Vrigley basebole akštė Chicagoje per “\vorld 
seiles’’ ir l ig* rs ( American) lygų tymų. Žaidimų pradedant Benas groję Amerikos 
himnų, per kuri iškeliama vėliava. Vakar Tigers (Detroit) ketvirtu syk sumušė Cub- 
siis ir laimėjo .čenipijonatų.

nepakitėjo ir elgėsi su dėžė- padirbęs kelias savaites buvo 
mis panašiai, kaip ir pirmiau, atleistas. Neužilgo gavo dar- 
Darbdaviui tas netiko, bet bų kitoj valgykloj, bet ir čia 
jis kentė ir tylėjo. {neilgai dirbo. Po to gavo tre-

III. čioj, paskui kitoj ir taip to-
Po karštosios vasaros su vi- liau. Valgyklose darbas buvo 

somis jot> grožybėmis, atėjo labai sunkus, ypač vasaros 
ruduo, o vėliau ir žiema. Prieš laiku, o mokestis labai maža.

“CALL FOR MR. BINGO”
v?

pat Ku ledas ūmai darbas sa
ndėlyje sumažėjo. Pasirodė be-

Šiaip taip praleidęs vasarų, 
ir žiemų, sulaukė pavasario

darbūs pradžia. Prieš Naujus ir tikėjosi rasti galėsiųs kur 
Metus, kompanijos įsakymu, nors geresnį darbų, liet apsi- ' 
darbdavys paleido iš darbo vylė, nes darbai dar labiau

sumažėjo. .Jau ir valgyklose 
sunku buvo darbo gauti. J"uo-

Negalėdamas niekur darbo 
susirasti, kam tui patarus, Juo 
zas ėmė kreiptis prie agentų,

S. Lukas

BEDARBES AUKA
Praslinkus 

lems.

apie trečdalį darbininkų, ku
rie dėl vasaros tik buvo pri

gimti. Juozas taip pat lajai at- zas atsidūrė blogoj padėtyje, 
įleistas. Jo sutaupyti pinigai nyko,
i Po Naujų Metų darbas dari kaip degančioji žvakė, 
labiau sumažėjo dirbtuvėje.
Sandėlyje kiekvienas darbini
nkas gavo iš eilės po dvi ar
daugiau savaites liuesas nuo kurie už tam tikrų mokestį 

i darbo. Jiems mokestis taip pat ' surasdavo darbų. Čia jis per 
i riet du kartu buvo jio 10 nuoš. agentų už aštuonis dolerius 
' numušta. j nusipirko neblogų darbų, tik

Praslinkus keliems mėnesiu- gaila, kad neilgam, nes padir-, 
ms, vienų dienų Juozas praei- ' bus kelias savaites, buvo at- i 

! damas po sandėlį užėjo vi- 1 leistas. Tas pats agentas jam j dun. Susitikęs darbdavy, pa-’ davė darbų kitoj vietoj, bet 
į prašė darbo, bet šis tik pečiais , ir čia neilgai dirbo. Už kelių 
patraukė ir kiek palūkėjęs ta- dienų agentas nusiuntė jį į 
rė: I trečių vietų, kur Juozas tega-

— Labai gaila, bet neturiu vo tik kelias dienas padirbę-, 
darbo. Palauk kelias savaites, , ti ir vėl tapo atleistas, ltei-^’

t

(Kasdieninio gyvenimo sęs maišus nuo šliūžės nuim-
vaizdelis) dmėti, kad neužsikimštų šliu zus, Rodgl jis neatcina dirb.

Didelės bedarbės išvakarėse, J °^s nu°lat*nis kelių mėr į, » Rus jym yra?

kelioms savai- jeįg„ atsiras daugiau darbo, | kėjo vėl eiti pas agentų. Ket 
. , kartų darbdavys prisi-1 Uve 

artinęs prie Juozo draugo Al- 
vio, kuriuodu kuriu prie šliu- ■ sigrj>0 ir iS6j„ 
žės dirbo, paklausė:

Juozas, nieko nesakęs, ap
virtų sykį agentas darbo dyJj------ ------------------------------------------------------------------------
kai jau nedavė. Reikėjo vėle mėnesius dykai, jam dvidešimts dolerių ir dar
aštuonis dolerius mokėti. ;i]pradėjo reikalauti už bu-į žadėjo, jei reikės, daugiau pa-

— Kaip tavo draugas Juo-
IV. • Į Kol turėjo pinigų, šiaip

Pagaliau atėjo ir pavasaris, I jaįp dar darbų nusipirkdavo, 
bet darbo sandėlyje nei kiek btd> pabaigus pinigus, dau- 
nepadaugėjo. Darbininkai bu- g;au jau uarbo negalėjo gauti.

tų mokesties. Jei neužmokės, skolins. Juozas su ašaromis a- 
žadėjo išvaryti. kyse padėkojo draugui.

y | Praslinkus kelioms savaitė-
Vienų gražų vasaros pava- nas> kartų Alvis, eidamas iš

niekas ne nesvajojo, kad Kartų as buvau jį gatvėj V() j,a|ei<Įžįan,į> l<uip R pir- pėvėio vien tik paprastus da-' barį, saulės nudegusiu veidu darbo Baino» S'atveJ susitiko
metų. kitų ateis toks laikas, i11 a u J() ullKsums. uaznai >SU!S1tikęs, skundėsi kad jam ; Jni savaitei ar kitai, 
kad niekur nebus galima gau- ,as >ul’.'^Vs paleisdavo dėžės Inlgar.| Juliai skauda ir dėl to
ti darbo, kad dirbtuvės užsi- ** ran^ll an^ o^ndų, kur jos negajįs dirbti. Sulaukus vasaios, .»uuz^»o ,
darys, bankai subankrutuos, ^risdumos suduždavo. Dar- _ Labftį gai|a Rai tįk kelis kartus užėjo sandėliu, naujų drabužių nejstenge nu- 
žmonės tūkstančiais vaikšči.is ,bdavlui toks Juozo el^y» , pamatysi, pasakyk, kaip pa- ieškodamas darbo, bet visuo- s.pirkti, bet neturėjo uz-kų 
gatvėmis be .lai bo, neturėda,-; patlk({4VO ir dažnai J,s I,er- sveiks, teiru ateina dirbti. aiet gaudavo tų patį atsaky- ne pavalgyt i. Dažnai užeida
mi ko valgyti, kuo apsireng-1’<^lavo’ liepdamas atsargiau
ti ir, ištiesę raukas, prašys ,;igtis. bet kadangi prie to

rbinius drabužius, bet ir tie! Juozas stovėjo prisiglaudęsJuozų, kuris.buvo gražiais dra 
Juozas jau buvo apdriskę. Ne tik kad prie vieno namo kampo R bužiaia apsirengęs. Kiek pa

laukė savo draugo pareinant i sikalbėjus, Juozas išsitraukė 
iš darbo. iš kišenės piniginę ir, atskai

tęs dvidešimts dolerių, dėko- 
Juodu susitiko, pasisveiki sugrųžino Alviui sko

praeivių, kad duotų nors ke
lis centus kavai ar duonai. 

Ši bedarbė palietė

‘o1
darbo vasarų būdavo suriku 
darbdaviui geras darbininkas
rasti, tai jis Juozui daugiau

. ... .... ,..... .. didesnę „jt.ko nesakydavo, tik liepia-
miešti) dailini,,U, ne- v0) kaip gaus progwg> suda. 

paisydama ne, amžinas, ly- ž„si.ls ,1(,ž,s palaifyti. Juozas 
ties ar išsilavmm,,,, „ei laiko, tū nepais6 ir kar.
kaip ilga, dirbtuvėj dirt,o. Ji ,ai< ,„,t |yčio,„is k(.,ia3 
palietė ir daugelį lietuvių, ku-

_  (Jerai pasakysiu ! mų, nėra darbo. Nuliūdęs jisivo Pas agentus pasiteirauti a-| no r pradėjo kalbėtis. Alvis ,
U išeidavo iš sandėlio ir eidavo j pie darbus, bet šie be astuonių | parsįvedg Juozų namo. Čia1

Nors Juozas ir skundėsi sa- 8atv®,n*8 Per <Hen{Į nuo vie-j ar daugiau dolerių nenorėda- besikalbant, Juozas pasiskun- 
vo draugui lergųs, bet tuo ta- dirbtuvės prie kilos, net vo n i kalbėti. dg draugui esųs labai sunkioj
įpu jis buvo visai sveikas R | visur tų patį atsakymų gau- j Juozas atsidūrė labai blo- padėtyj ir nedrąsiai paprašė ______________

davo. goj padėtyj. Šeimininkas, lai- pinigų paskolinti. Alvis davė t«i. LAFayette 7«bodirbo kur tai gelžkelio kieme, 
bet, nepratusiam labai sunkiai 
dirbti, tas darbas ilgi buvo

(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

DR. F. G. WIWSKUN AS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

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

Tel. CANal #402

Negalėdumas dirbtuvėse da- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
o vai- —-------------------- ---------_ “ ---------------------

Tel. CANąl 8267
Rea. PROspect *6 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 8OUTH HALSTED 8TREET 
ReetdencIJe. MM So Arteelan Ate.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
« 1U 8 ». vakaro

rbų gauti, jis jo i 
gyklose. Čia jam pasisekė. Vienepakenčiamus

Už penkių savaičių Juozas, no; valiryklo i gavo darbo. Bet nudaužydavo, o kiti darbiniu-! . • . . Jnų nemažas skaičius tapo jos kai Dasku; turėdavo ios su- panietęs bavo naujy' darl>4’ SU‘ 
aukomis. * tuieuavo jas su- , uHžo af£?a| sandglin nria

Kartų pačium vidurvasaryI.
Jaunas lietuvis, 

25 metus, Juozu.-
irjs apn 
Norbutns je, kada kompanija <luodavo 

savo darbi n inkams apnioka-

grįžo atgal sandėlin prie sa 
vo pirmykščio darbo. Darb
davys su juo elgėsi gan man
dagiai, neparodydamas nft ma-

1928 metais rugsėjo mėnesyje .... .. T?.............................. 7 ž'ausio piktumo dėl to, kad'
• mus atostogas, Juozus kelis Unvn hihm «umsugrįžo is Lietuvos, aplankęs , . , . , . i mani daroui puvo įauai sun-„V. .... 1 kartus ...................... .............savo tėvų salj, ir apsigyveno 

New Yorke.

• OI (i III ,|l*l U III a.

paptase pas dail»da\į, ku geras r tinkamas darbi- 
jkad ir jam duoti, atostogas. ,ninkas gau(į Juoias nei kiekJ 
Darbdavys jam paaiškino, kad 1

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LI etų visOPIOM etricai.lv

SPECIALISTAS V

Ofiso Pnimc 
PROspect 1028

Res. and Office
2359 8. Leavltt St. 

CANal 070?

Kiek po ilgos keliones puil- ^atostogas kompanija duoda 
sėjęs, išėjo darbo ieškoti. Ne- tik tiems, kurie apie du metu 
užilgo jis gavo darbų didelės be pertrūkio išdirba, o ka-

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofleo Valandos,

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomls pacal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7R20 
Namų tel. PROepect 1930

NUGA-TONE SUSTIPRINAI Palengvins aklų Įtempimų. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-

j tuo, skaudamų aklų karėtj, atitaiso |----------------------------------------------
lniiir»iniin< vi......... i • •• ,-i i • J,:iku organai silpni Ir jūs | trumparegystę lr toliregystę. Prlren- Ofiso Tel.: PROepect «37«KOllipuniJOS \ H liaill <IZ1O\ lllt ų daugi JIS tik pusmetis, kai cl.l Jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE gla teisingai akinius. Visuose atstti-

— tų pastebėtinu vaistų, kuris puda- kiniuose egzaminavimus daromas su 
It | elektra, parodančia mažiausias klal-

ORGANUS

Tel. CANAL G122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIHTA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

vaisių ir konservų sandėlyje. 
Darbas buvo neblogas. Jam 
reikėjo tik sergėti šliūžę, ku
ria alšliauždavo žemyn, palei
sti trečiam, ketvirtam ar pen
ktam aukšte sandėlio, įvai
raus didumo dėžės konservų 
ai miltų, žirnių ir kitokių da
lykų maišai, nuimti juos nuo 
šliūžės platformos ir jiadėti 
ant grindų, kad kitas darbi
ninkus, su mažu dviem ratais 
rankiniu vežimėliu, galėtų tas 
dėžes ar maišus paimli ir nu
vežti toliau kiliems darbinin
kams, kurie las prekes, susr 
kirslę sulig pareikulavimų ar 
sąskaitų, sukraudavo į sunk
vežimius ir išsiųsdavo į krau
tuves.

Žiemos metu čia buvo ne
daug darbo, bet vasarų būda
vo labai daug. Juozas kartais 
turėdavo ištisų dienų ižsijuo-

dirba, tai negali šįmet atos
togų gauti, jei ne bent kom
panija pailarytų išimtį. B<*^ 
l;ei»ė turėti kantrybės ir, kai 
tik kiti darbininkai jau Ims 
atostogas gavę, jei kompani
ja, sutiks, gal, ir jam gulės 
apmokumas. atostogas duoti. 
Juozas su tuo pasiūlymu ne-t 
sutiko ir užsispyręs būtinai 
norėjo tuojau, liepos mėnesio 
pabaigoj, atostogas gauti ir 
palakė darbdaviui, kad, jeigu 
tuoj atostogų negaus, pame- 
siųs dirbti. Darbdavys liepė 
jam daryti, kaip jam patinka. 
Dar padirbęs apie dvi savai
tes Juozas darban neatėjo. 
Praėjo savaitė, kita, o Juozo 
kaip nėr, taip nėr. Jo vieton 
darbdavys priėmė naujų dar
bininkų rusų, bet šis buvo di
delis tinginys, tat neilgai ir 
tedirbo.

rė stebuklus d«‘l milijono m-oterų
vyrų per paskutinius 45 metus. NU- 1 dau. Hpeclalė atyda atkreipiama j 
OA-TONE priduoda naujos sveikatos, mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
lr sustiprina nusilpnėjusins organus. IuIsimikim. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 

NUGA-TONE yra vaistus, kur) kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jin padarys kiek
vienų sveiku tr tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes Joks kitas vaistas ne- 
p,įvaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 2 5c ir 
60c.

NedėlloJ nuo 10 iki 12, Dnu^ęely at
sitikimu akys atitaisomos Is- akinių. 
Kiliuos pigiau kutu pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Rea. Tei.: HEMIock <141
Rezid.: 2616 W. 6»tli

Ofiso.- TeL LAFayette 4ul7 
Ras.: Tel. HEMIock 4284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

' 4142 ARCHER AVENUE
| Ofiso valandos: 2-4 lr 4-8 vai. vak.

itectdenctjos Ofisas: 2664 W. 69th 8t. 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak,

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144S SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar.. Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 80. HALSTED 8T.. CHICAGO 
Paoed., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

t
Ht.

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k

r
Aaltls krūtinėj gali pavirsti ) su 
ūktų Ilgą. Tunkla,mlai malonus, 
tildantis Miisterole greit atlei'džla 
CuLltj. Musterolo NftllA tiktai 
niostln. Jis yra ‘couiiter-lnritant’, 
kuris gelbsti palengvinime skan
auto. Vartojamas milijonų per 35 
metus. Trijų rūėlų. Rekomenduo
jamas daugelio gydytojų ir slau
gių. Visose vaistinės*.

25 METŲ 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 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

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

Phone CANai 0523

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojus lr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:30 iki 8:30 

Tai. BltUlevanl 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTT8TAH

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 4:30-8:30
756 ĮVEST 35th STREET

1 V A I R Ū 8

Tel. CANal G122
Office Tel. HEMIock 4848 
lies. Tel GROvehlIl 0417

492< S. TALMAN AVĖ.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Road
Valandos 1 — 3 lr 7—8 vak. 

Seredonila Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California A ve. 
Telefonas REPublic 7868

"HK DR. J. J. SIMONAITIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VlRglnla 04*4 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 p. m 
Nedėliomls pagal sutarti

2428 W. MARGUETTE ROAD 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-8 vak.
Ketv. Ir Nedėliomls susltarua

Dienomis Tel. LAFayette 6783 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 6 poplot, 7 Iki 9 vak 
Nedėlioję pagal sutarti

DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL OR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonus MIDway 2880 

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 Iki 12 

valandai dieną

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARds 0884 
Tel. PLAsa 8488

Valandos:
Nilo 10-12 v. rytą; 2-3 lr 7-8 v. v. 

Nedėliomls nuo 10 iki 12 dleuą

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos; Nuo 9 Iki 10 rytais __
1 Iki 8 popiet — 4 Iki 8:80 vak 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p p'

etricai.lv


Antradienis, spalių S d., 1935

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
prasidės lietuviu radio prog
ramas iš stoties \\ 1XBS. Tui- 

! gi, visi i tų vakarą! .Pasiro- 
\\ A I EEB L R1,Coiui. — \\ a jykime, kad mes, lietuviai, 

terbury buvo metinė keturde- susįpratę.
Šilutė. Pamaldos buvo gausiai

KETURDEŠIMTĖ

žmonių lankomos. Svečių ku
nigų buvo daugiau negu ki-

Lietuvių kalbos kursai
Atėjo šaltesnis oras. Visi ro

tais metais. Pamokslus sakė do Augiau energijos ir gy- j 
kunigai: Bružas, Vaškas, Kaz- vu,n0- An* vakar* i Iietuvhl : 
lauskas, Juraitis ir Gaurons- kalbos pamokas suėjo gražus 
kas. Visiems svečiams kuuį.; būrelis jaunimo, ypatingai me- 
ga.ns šiuomi Širdingai dėke- rSinib Pamokos visiems būna 
jame už dvasinę pagalbų.

Ta pačia proga buvo Kuni
gų Vienybės Rytinės Provin
cijos metinis susirinkimas. 
1935-6 metams išrinkta pirmi- 
dnku kun. Balkonas, kasinin- 

:.u kun. Aleksiūnas ir rašti
ninku kun. Kemėšis. Naujai 
valdybai linkime sėkmingos 
darbuotės per ateinančius me
tus.

tykai.
Jenauskas, “Darbininkui’' 

skelbimų rinkėjas atsilankęs j 
kursus gražiai įrodinėjo sva
rbų lietuviams mokėti lietu 
vių kalbą.

Nauja knyga lietuvių 
kalboje

SngĄVąAs

DETECTl Rkhard Lee

.turėti tik dviejų metų rezi-' liudininkų jis turi įrodyti dvi? Syti. Šį kartų Alvis jam davė su visais jo vargais ir nelai-
denciją J. A. Valstybėse prieš 'ją metų nuolatinę rezidenciją trisdešimts dolerių. Juozas ža- Ulėmis, kurios jį viena po ki-

| pat paduosiant prašymų. J. A. Valstybėse ir kad jis I dėjo, prie pirmos progos, kaip los slėgė ir kankino.
3. Įleidimas į J. A. Valsty- ^ra žmogus gero moraliu cha tik uždirbs, skolų sugrąžinti. Šiais laikais pilna Amerika

PALENGVINTAS 
ATEIVIŲ - VETERANŲ 

NATURAUZAVIMAS bes privalo būti legalus ir nuo rakterio per penkis metu« 'Nuo to laiko Juozas $u Alviuhokių Juozų.
latiniui apsigyvenimui, bet ne- Pl’ieš paduosiant orasynią. ; retai kada tesusitikdavo, nes 
reikalaujama atvažiavimo cer- jEfcĮ FLIS. P< r .‘itų šeštadienį 2 

nakt; parėjo
Kaulas .Šnapsaitis. Lovai su- 

Likęs Ih* darbo ir pinigų braškėjus, Kaulas iš tolo sa- 
| Juozas susinervavo ir net ap- ko:
s’i go. Šeimininkas, pašaukę- — Brangi mano Onutė, du-

vai.vienas dirbo dienomis, o ki
tas naktimis.

Nauju įstatymu, Kongreso
pravestu birželio 24 d., vėl tifikato sąryšyje su prašymu,

Šiomis dienomis iš spaudos, teikiama kai kurios natūrali- tik jei įleidimas buvo jk> kovo 
išėjo nauja dvasinio turinio zacijos privilegijos ateiviams, ■ 3 d., 1924 m.
knyga “Dievo Motinos Aprei- kurie tarnavo Amerikos inili- 4. Gali paduoti prašymą

Per miurdesimtę škimas ant Kalno LaSalette”. tariam arba laivynų pulkuose jam patogiausiam teismui bei Už poros mėnesių, vieną ry-j ambulansą, išvežė ligoninėn, .vanok, aš visas tau atsiduodu,
svečių kunigų aplanke bet- Knygą paražė TVolfgang J. i per pasaulinį karą. įrodymų rezidencijos jos teis-j tą Alvis, eidamas darban, ne- kur gydytojai surado, kad , — Taip, — piktai atžėrė ()-

o J 1 1 1« ortier, o lietuvių kalbon iš- per sekančius du metus tei-i minėje srityje. toli namų vėl susitiko Juozą, Jmj2as turi nervų paįrimą ir na, — aš tai r.žnodijau, kaip
kiama privilegijos ir paliuosa 5. Jei paduoda prašymą va '<uris> pasisveikinęs Alvį, ne- džiovą. Pasirgęs apie pusine- tik į stubą įėjai. Ir .. nuėjo
vimai ateiviams, kurie tarna- lūžios teismui, tai neįeik mo įdrąsini paprašė paskolinti ke-,p atsiskyrė su šiuo pasauliu, į pcntrę kočėlo paimti, 
vo J. A. V alst. armijoje arba kėti jokių natūralizacijos mc dolerius, nes vėl netekęs Į . . , . .. ■ —
laivyne nuo balandžio 5 d., kesčių. Jei prašymas paduo- darbo :r pinigų. Alviui pagai-

BEDARBĖS AUKA

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

namo girtas

tuvių grintele. Ištikrųjų, va- vertė kun. vienuolis Ignas A- 
terburiečiai lietuviai turi kuo i bromaitis. Knyga 100 pusla- 
pasididžiuoti. Grintele su gar- yjgį |įetuviai katalikai
niu ant stogo patraukia sve- turėtų ją skaityti. Knygą ga
rins - lankytojus net iš An-! iįina gauti pas kun. Abroinai- 
glijos, Japonijos ir į tį, I^ašalette Novitiate, Bloorn-

Geograpliical Revieu irgi , Conn., arba pas bile ku- 
išgyrė^Settler s Viliūge^ o J rj vįetįnį kunigą, 
patingai jį domino lietuvių,

1c draugo. Jis sugrjžo namo 
ir uavė Juozui penkiolika do-

1917 m., kada J. A. V. įstojo tas valstijos teismui ir jeigu 
į karų, iki lapkričio 11 d., 1918 tos valstijos įstatymai reika
lu., kuomet pasirašyta taika, iauja mokesčio nž “antras po- ler>U-

1. Neišeik turėti ^Intencijos pįeras”, tai jis privalo mokė- Už dviejų savaičių pinigus I 
"•rintelė IjU ik ličio arba ruo 1 ^U11‘ Abromaitis daug rašo : Deklaracijos, arba “pirmų po u tų dalį, kuri paskirta vals- Alviui sugrąžino ir džiaugėsi, į 
"iži mėn . / numer tikimės)' <>-bkjc^es‘asdcal Kevievv” ir į pierų”. Natūralizacijos reika- , tijos teismui, bet valdžios da- gavęs nuolatinį darbą vienoje
inatyti tume iaikrašty ,t»X! ?***?, T"* Pi'''""S “T f“ P“'> valgykloje.

............... .... " duok praaynų prbetybei, ar- Mna auginta. j Pras|jnkus iri„,a mėnesiam..
ba “

VENETIAN MONUHENT CO., INC.

j žaus “Holy Name Bulletin”. 
Sveikinam kun. Abromaitį 

Amerikos lietuviai užsukę į įr linkini, kad ir toliau mums, 
\V aterburj būtinai turi aplan- lietuviams, patiektų knygų, 
kyli ir pamatyti retenybę.

dų ir aprašymų.

Vilniaus Vadavimo Darbuotė
Vilniaus Vadavimo skyrius 

su prof. Aleksiu darbuojasi, 
kad kuotinkamiausiai paminė
jus 15 metų Vilniaus gedulo 
sukaktį. Spalių 12 d. Šv. Juo
zapo parap. naujojoj salėj bus 
įvairus programas. Kalbės 
kun. Anibotas, neseniai grį
žęs iš Lietuvos, taipgi ir vie
tinis kleb. kun. Valantiejus, 
kuris irgi ką tik grįžo iš Lie
tuvos ir kiti. Prof. Aleksis ža
da suruošti gražų muzikalį 
programų, o kun. lyripas sten-i 
ginsi gauti kalbėtoju d-rą Ke- 
bbolį, kuris taip pat ilgą lai
kų buvo Lietuvoje ir be to bu
vo Vilniuje, kuomet lenkai jį 

' užėmė.
Tų pačią dienų, 3 vai. popiet

Atgarsiai iš mūsų Bovvling 
Alleys

Jau kelinta savaitė, kaip 
mūsų bovvling alleys skamba, 
dumia. Bovlina St. Patrick’s,
Alt. Carinei,, L. Vyčių, Stude
ntų ir Lietuvių Nepriguliningo 
klubo rateliai. Visi gerai pasi
rodė. Visiems linkime laimin
go sezono.

Į pirmininkas ir “Lesti Tule-

ESTAI AUKŠTAI VERTINA at9ak.A-
LIETUVOS UGNIAGESIUS savo ypatingos profesijos, ku-

_______ ii reikalauja didelio snsiklau-
K AUNAS. — Estijos ug-1 *ymo ir disciplinos, negali bu

‘antroms popieroms

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

a|&
KAZIMIERAS

SHATTAS
Mylėjome me* Ji tryviy, neptv- 

iniritnie nė nilrunto. A. h. Ka
zimiera* mirė Mpallų - Oct. 10 
d., 1934 m. Jau nukako metai 
kaip mūsų mylima* tėveli* Ir 
broleli* tapo IKrauta* IS mūaų 
(arpo. Nėra žodžių taki), kad 
būtų galima ISrelkAti kokia di
delė žaizda yra palikta dukre
lė* IrenoK, *e«rr* Anrnntbo* 
Sodeikienė* ir Jo* iemyno* ir 
giminių Širdy*©.

Me* nesurandame *uu ruiny- 
Irė* Ir nirkado* nemiraslm ĮSI. 
llo* tiMa.ro* nuolat vilgo mQ*ų 
veidu*. Sutelk Jam, AukftAtau- 
*la*. lengvi, Alo* Aalle* žemelę. 
I’ii’naldo* už a. a. Kaalmlero 
*blų į>yk* ketvirtadieni, *pallų 
10 <1. 7:80 v* landų ryto. Olevo 
Apvaizdų* parapIJoM bažnyčioj. 
Kviečia ne \ km* gimine*, drau
gu* ir paž)*taniu* nepasigai
lėti laiko; kaip kwd buvote lai
dotuvėse. taip neatsisakykit* 
būti Jo mirties paminėjime.

Nuliūdusios liekame:

Duktė Irena Ir Me
Am a ui, ta Mudeikk-itr

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj---------o---------

Suvirs 50 metų prityrimo
---------------- o-----------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių

vienų rytą vėl Alvis susitiko 1 
gatvėj Juozą, kuris prašė Al- i 
vį, kad gelbėtų jį iš nelaimės., 

tyti įrodymus apie tarnavimą Alvis jam davė apie dešimts 1 
ir garbingą paliuosavimą iš dolerių. Už savaitės Juozas ( 
tarnybos. Su pagalba dviejųjl vėl atėję pas Alvį pinigų pra-

Kiekvienas ateivis - vetera-
2. Nereikia pristatyti įro- nas, prašydamas pilietybės su

lig šiuo įstatymu turi prista-dynių penkių metų legalės re
zidencijos J. A. Valstybėse ir 
šešių mėnesių tame apskrity
je, kur natūralizacija paduo
ta. Ateivis - veteranas turi

krašto ugniagesy bos statoma 
pavyzdžiu Estijos ugniage- į 
siams.

Kitame str., pavadintame 
“Gražios dienos Lietuvoje”, 
Estijos ugniagesių s-gos vice- j

-o------——

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

magesni sąjungos z u r n u I o 
“Eesti Tuletorje” 7 ns. pa
skirtas L i e t u v o s ugniage
siams. .Jame įdėta visa eilė 
straipsnių apie Lietuvos ug- 
niagesybą ir ugniagesius ir 
Lietuvos ugniagesybos veikė
jų Imt vadovų paveikslai. To
ks lietuviškas numeris yra iš
leistas Kaune įvykusio Lietu
vos, Latvijon ir Estijos ug-ij vo,s 'uguiageniai 

i niagesių s-gos biuro |xjsėdžio 
proga.

Vieno straipsnio autorius, 
palygindamas Lietuvos ir Es
tijos ugniagesių organizacijų, 
pabrėžia, kad, nors Lietuvos 
ugniagesių organizacijos dui 
naujos (iš 478 organizacijų,
51 veikė prieš karą), bet Lie
tuvos ugniagesių organizacijų 
s-gos technikinės komisijos 
veikla geriau ir plačiau pa
statyta nei Estijoje. Straips
nyje papasakojama apie Lie
tuvos saulių kariuomenės, ge
ležinkeliečių, savanorių ir pro 
feaionalų ugniagesių veiklą.
Ypač mūsų kariuomenės ir 
šaulių ugniagesių veikla ir 
prisidėjimas prie bendros

ti kurios nors nesantaikos a 
paštalais. Priešingai, jie yra 
taikos ir susiklausymo pionie
riai ir artimi pagalbos teikė
jai. Todėl jei reikės, tai ny- 
niayesiai eis vienus kitam pa
galbon ir su kardu rankoje, 
ypatingai savo širdies bučiuj 
luams, kuriais Estijos nynia- 
yesiams buvo ir yra Lietu-
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Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
oetarvautoku

BUDRIK 

FURNITURE MART
3347-3349 S. Halsted St.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Endeflus 4GO5-O7 So. Ilennituge Avė. 
Phone YARds 174L—1742

Lachawic ir Sbk,2314 Wcst 23rd Place 
’hone Ganai 2515 Cicero 5927

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Dining Room Setai vertės $100.00 už . ’49.SO
2 šmotų Farlor Setai vertės $75.00 už .... <34.90
Fluor Lempa vertės $15.00 už ... >7.99

Pridedant 1 centų — kita didelė Lempa DYKAI. 
Angliniai pečiai pu ..........  *9.79

ir aukščiau.
Tėčiai su aliejum pu ........ <39.90
14 tūbų Bailiu ('hassis, Hpeaker, Tubes
viskas už ...............  >39.90
Midget Kadius pu ....... .................. >6.95

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4705— 8167

LLiilemK
S. P. Mazda
A Masalskis
A. Petkus
I. F. Radus
S. M. Skito
1.1. Zolp

ATYDA: Budrike Ncdėlinių programų laikas permai
nytas. Programai bus iš stoties WAAF nuo 
1:30 po pietų.

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

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 VVest IStIk Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 40tli Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Vards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS
DAUG 1MŪNIU ŠIMUČIO —-“a. uimvviv mjn., c|IOią, kliriO tikslui yitt

PRAKALBOSE begalo kilnūs ir brangūs; bet 
______ žinoma ji viena bus bejėgė,

Prnėjnsj soklnadi-nį, ,,,'s,lsila"ks 15 lietuviškos
— • • (Ininn mylinčiostų, G imiino parap. salėj, Mar

ąuette parke, buvo daug žmo
nių, susirinkusiu pasiklausy
ti Viso Pasaulio Lietuviu Ko
ngreso atstovu — L. RlmucTo 
ir adv. J. Grišiaus kalbu apie 
kongresą ir Lietuvos politinę 
bei ekonominę padėti. Pilna

(lamą mylinčios visuomenės 
paramos. Taigi šiai dabar kaip 
tik ir yra proga paremti savo 
skambią lietuvišką dainą, sa
vo jaunimo kilnias pastangas 
gausini atsilankant j Lietuvos 
Vyčiu Dainos choro šio sezo
no atidarymo didingą vakarą

salė žmonių per Iria valandas , 1“Pkr- 3 k,,r B» statoma 
su didžiausia susidomėjimu s,'en°je- ki,niP laria"t T,s"° 
klausė kalbėto,,, pasakojimu ,“lkala,,",nt oakartoja-
Iuctuvoje jgvtų'įspūdžiu. T.. ",a isPMinSa operetė Pina- 
Simutis plačiai palietė vidaus ■I ka"«> » '“hai
ir užsieniu ]»litikų. Taip pat,. v>'k,”iai iSvert6 mini,n0 ch°- 
,laug žinių suteikė iš pasaulio ilo vadas muzikas J- Sanris- 
lietuviu kongreso. j Choras praktikas daro net

----------------- , kelis kartus į savaitę nors jau
I ir taip Taliai gerai, moka, bet 
i visgi nori atsilankiusią pub
liką pilnai patenkinti, be to 
choras kiekvieną praktiką žy
miai didėja, nes net po kelioli
ka nauju choristų-čių priside
da. Matyt tai nuopelnas veik-I

Į lios choro valdybos bei rėmė-

GAIVINKIM LIETUVIU 
DAINAS

Lietuvos Vv-<Jra»«Uosi
Lietuvytis

Į darbą, sese, mielas broli, 
gaivinkim lietuvių dainas. la
biau paremkim kaip lig šio- 
liai, jaunimo pastangas kil
nias. Tai šūki?
čių Dainos Choro Rėmėjų dr- 
gijos, kuri pasiėmė sau už vy- ____________
nausią tikslą remti visomis' nbiUVĮTįO UnDilIPpi 
savo išgalėmis lietuviu dainos uAllOlPK i* To UflnUUC

n W T Tr n v*

Taip baigiasi neatsargus važiavimas. Vaizdas prie Baltimore and Ohio gele
žinkelio ties 111 ir Rocktvell gatvių. Sustojus vienam automobiliui, kad praleidus 
prekinį traukini, kitas, greitai atlėkęs automobilius, smogė j užpakali ir užvarė 
ant bėgiu. Sužeista keturi asmenys. Aio j katastrofoj sužeistas ir lietuvis C. Kri šas.

VIENUOLĖ LIETUVON
BRTGHTON PARK. — Av. 

Pranciškaus sesuo Marija Fe
licija (Sofija Piežaitė) spalių 
3 d. išvyko j Lietuvą gilinti 
mokslo Vytauto Didžiojo uni
versitete. Kaune.

Sesuo Felicija yra pirmuti
nė baigusi N. P. P. A. parapi
jos mokyklą ir įstojusi j vie 
nuolyną.

Jos tėvai Piežai j Brighton 
Parką atvyko 1915 metais, kuo

Į^AM RŪKYTI seno styliaus 1914 modelio cigaretę, kuris duoda 

jusų gerklei ir nervams nesmagumo; cigaretas, kuris neduoda to 

malonumo ir skonio kaip moderniškas Old Golds? Nes Old Golds yra 

padaryti iš tokio tabako, kuris neįrituoja ir turi daug stimulianto ...

jaunas mintis ir pajautimą.

OP. Lorillard Co.. Tnc

met dar bažnyčios mūrai te- 
, beaugo. Apsigyveno netoli ba
žnyčios, adresu 4436 S. Fair- 
field Avė. Čia a. a. tėvas Fe-:I
liksas vedė biznį. Čia jis iš
leido į mokslą savo dukterį 

į Sofiją ir sūnų Stasį, kuris 
dabar yra raporteris dienraš
čio Chicago American.

Sesuo Felicija pirmiausiai 
buvo įstojus į nazariečių vie- 

! nuolyną. Kuomet lietuvaitėj 
| sesutės persikėlė iš šio vienuo
lyno į naujai įkurtą Šv. Pran
ciškaus vienuolyną, sykiu per
sikėlė ir sesuo Felicija.

Sesuo Felicija mokytojavo 
Kenoslia. Wis., Mahanov Ci
ty, Pa., paskui buvo perdėti- 
ne Av. Antano parap. moky
kloj, Detroit, Mich., Amster- 

I dam, N. Y. ir pastaruoju lai
ku Av. Vincento parapijoj, Es- 
plen - Pittsburgb, Pa.

; Lietuvoj sesuo Felicija stu
dijuos lietuviu kalbą, žurna- 
lizmą ir dramatinį meną.

Sykiu su seserim Felicija 
išvyko ir sesuo M. Tmelda.

Brighton parkas didžiuojasi 
savo auklėtine! Rap.

PAMINĖJIMAS 15 METU 
VILNIAUS UŽGROBIMO-
PAMINĖJIMAIS 19 METŲ 
PEOPLES FURNITURE 

CO. GYVAVIMO

^timu/utoja ... bet niekados ne erzina

ANTANINA POŠKAITĖ 
SVEIKSTA

j. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

■ Spalių 13 d. ŠŠ. Petro ir 
į Pauliaus parap., Chicago. 
i Spalią 6 d. Av. Baltramie
jaus parap., Waukegan, III. 
i (3 ir 7 vai. vak)

Spaliu 16 d., ŠA. Petro ir 
Pauliaus parap., Rockford, III.

Spalią 22, 23 ir 24 dd. — 
| Cleveland, Ohio.

Spalių 20 d. — Av. Pranciš
kaus parap., Indiana Harbor. 
Ind.

Spalių 27 d. — Av. Antano 
parap Cicero.

Lapkr. 1 d. — Av. Onos pa-

rap., Spring Valley, III.
Lapkr. 3 d. — Šv. Antano 

parap., Kewanee, III.
Lapkr. 10 <1. — Av. Antano 

parap., Omaha, Neb.
Lapkr. 11 d. Sioux City, 

Iowa.
Lapkr. 13 d. Kansas City, 

Mo.
Informacijų reikale kreip

kitės adresu — Kun. jA. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

BRTDGEPORT. — Dr-ja Pa 
laimintos Lietuvos susirinkimą 
laikys spalių 9 d., 8 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių auditorijoj. 
Nariai malonėkite laiku pri
būti, nes yra daug kas svars
tyti. Valdyba

Žymiai Gini. Pau. Šv. par. 
choro veikėjai, Antaninai Po- 
škaitei, pereitą savaitę pada
ryta sunki vidurių operacija 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Ligonė 
jau sveiksta.

A. Poškaitė, būdama sekre
torė District National Bank 
of Chicago, yra uoli parapijos 
ir choro veikėja. Ligoninėje 
jos kambarys buvo pilnas gė
lių, brangių dovanų ir daug 
linkėjimų sveikatos. Dabar jau 
guli savo namuose: 6825 So. 
Waslitenaw Avė.

Ieva Lukošiūtė

ANGLĮ! KARČIOS TEISY
BĖS ŽODŽIAI HITLERIUI

Šiandie 7 valandą vakare iš 
stoties WGES bus transliuo
jamas gražus radio progra
mas. Dainos ir kalbos bus 
pritaikintas paminėjimui 15 
metų sukakties Vilniaus už
grobimo. Dainuos Peoples Pa- 
rlor kvartetas, Sabonių muzi
kali šeima, Antanas Čiapas ir 
kiti. Kalbės “Draugo” red. 
L. Šimutis, dr- K. Vežei is ir 
kiti. Be to, bus pranešta daug 
įdomių žinių is Peoples krau
tuvių 19 metų sukaktuvių iš
pardavimo, kuris prasidėjo 
šiandie rytą ir kuriame siūlo
ma nepaprasti kainų sumaži
nimai ant visokių namams rei
kmenų. Todėl visi kviečiami 
pasiklausyti minėto programo.

Rap.

J. A. Valstybių katalikai 
mokyklos valdžiai sutaupo 
$258,000,000. Nežinia tadgi, 
kodėl katalikų priešai negali 
atjausti ir suprasti katalikų 
darbuotę.

ŽINUĮ - ŽINELĖS
Atsiimkit laiškus. Centrali

zmam Chicago pašte yra laiš
kai šiems lietuviams: Andra- 
sui Doru., Lukoškevičiui L. ir 
Matučiui Zelly. Išnešiotojai, 
neradę adresatų, grąžino paš
tui. Reikia asmeniai nuvykti 
į paštą prie Van Buren ir Ca
nal g. ir paprašyti prie “Ad- 
vertised Window”.

“Pinafore” lapkr. 3 d. So
kol salėj, 2337 So. Kedzie av., 
L. V. “Dainos” choras pakar
tos praėjusiais metais vyku
siai suloštą gražią operetę 
“Pinafore”. Operetė šįmet ti
kimos dar gražiau išeis, nes ne 
tik kad salė geresnė, koncer
tams pritaikinta, bet ir cho
ras bus dar geriau pasiruošęs. 
Daugelis gailėjosi praeitais 

; metais negavęs progos pama
tyti tų operetę. Taigi, lai ne
praleidžia šios progos, nes ji 
bus paskutinė. Bilietų kainos: 

150c., 75c. ir $1.00. Pradžia 
4:30 vai. popiet. Po ojieretės 
— šokiai.

LONDONAS. — Komentuo 
damas padėtį Klaipėdoje, 
Manchester Guardian rašo, 
kad tiek signatarinės valsty
bės, tiek Lietuva yra padaru- 
sios viską, ką tik galima pa- 

i daryti šiuo momentu. Užuot 
Į pripažinęs tai. Hitleris puolė 
Lietuvą žodžiais, kurie būtų 
buvo perdėti, net jei klaipė
diečiai būtų daugiausia uuken 
tėję nuo lietuvių priimtų prie
monių. Hitleris ir jo dtaugai 
naciai amžinai turi ką nors 
puPi. Užsieniuose jie puola 

.Lietuvą, kuri yra per maža, 
, kad galėtų atgal duoti.

VAKAR PASIBAIGĖ
“WORLD SERIES”

Vakar pasibaigė “TVorld 
series” beisbolo žaidimai tarp 
Chicago Cubs ir Detroit Ti- 
gers. Detroit Tigers laimėjo 
“AVorld series”. Iš šešių žai- 

i dimų su Chicago Cubs, De
troit Tigers laimėjo keturis. 
LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandos kasdien nuo 9 Iki R
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyėlos 

vakarais R Iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic »«on

Tplophnne: BOTTlevnrd ’Rnn

Joseph J. Grish
It

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai
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Rez. 146f) No. Pnnliua St.
Pliono ARMitns'e 0590

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šį vakarą, Liet. Vyčių 24 kp. 
Romuvoj, Aušros Vartų parap. 
patalpose įvyksta svarbus L. 
Vyčių Chicagos apskrities su
sirinkimas. Visi delegatai kvie 
čiami dalyvauti. Bus renkama 
nauja valdyba. Sus-mas pra

sidės 8:15 vai. vak. Valdyba 
| -------------------
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Cicero Illinois

_ FFRniNANB PETRAITIS
TTFTUVTS advokatas 

Ruite 1009 — FRAnklin 6990
188 W P and oinb St.

Chicago

CLASSIFIED
ACTOMOBIUCS ACTOMOBTLER

CMII OFMEMARK INC.
— Vartotu Karu Bargenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJU BUICK KARU
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TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jflsų dabartini* karas priimamas nf rankpinigius. 
balansu lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfor*d A1OO

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


