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470.000 ETIOPIEČIŲ ŽYGIUOJA PRIES ITALUS
ETIOPIEČIAI ĮSIVERŽĖ 

ITALŲ SOMALILANDAN

ITALU KOLIUMNOS 
SUSTOJO OGADEN 

DYKUMOSE

PRANCŪZU SPAUDA PA- 0. JUOZAITIENĖ VAKAR 
SUKO ETIOPIJOS PUSĖN ŽAVINČIAI DAINAVO

LENKIJOJ EINA VAIDAI DEL 
DRAUGINGUMO SU NACIAIS

BECKAS VOS PATRAUKTAS BOTI 
TOLIAU MINISTERIŲ

PERPARYŽIUS, spal. 16. — 
Ačiū premjero Lavalio pa
stangoms, prancūzų spauda Vakar, 4 vai. popiet iš sto- 
nutraukė puolimus prieš An- ties MEDC Draugo radi- 
gliją. Dabar išvystomas pa- Į° programos muzikalę dalį 

išpildė Ona Juozaitienė, sop-

----------DJIBOUTI, Prancūz,, So-
i boikotą prieš Italiją mai.ian^, Bpai. ie - APtu-

~ runomis žiniomis, italų ko
liumnos Ogaden provincijos lankumas Etiopijai ir dau 

, tyrynuose jam trečia para ne- giau tiesos pasakoma apie ran0>
gali daryti jokios pažangos pačių ltalijų, kas pirmiau bu * °eiaus \ ai, močiute ma-

.ADDIS ABABA, spal. 1(1. - Etiopijos imperatoriaus ir ^“'imas sustojęs visu vo nutylima. “'Ga.1® sod? 7™“™”
įsakymu apie etiopieėii, žygiuoja Eritrea linkuti, frontu- To priežastis nėra ži- Kai kurie prancūzų laik- lr Aleksio ‘ O, pažvelgti,
kad atėmus Adoivy miestų, šiai gausingai armijai vaiiovau- nonla* 7r Balus spaudžia ne- rašėiai jau pradeda kaltinti e niuzi-aes a les piogra 
ti siunčiamas pats karo ministeris Kas Moulougetta. į pakenčiami karščiai, ar gal premjerų Lavalį už jo palan- mos pateikta l'-airnj pranesl-

Etiopiįos vyriausybė paskelbė įstatymų, kuriuo mirties -iie imasi kokių nors kūmų MussoUniui. Klausia, mų ir vėliausios žinios.
mo priemonių. -Gana to, kad kų Lavalis turės daryti, jei np.,.. A rnr
Roma neturi ko džiaugtis sa- Mussolini susilauks apverkti- RENKASI KARO DEBE"
vo legijonų žygiais pietryti- no likimo, kai italų legijo-, ęyn 1711(10 RYTINKE 
niam Etiopijos fronte. n antis nepasiseks Etiopijoje, o ulu AlIJUu IlTIUUut

Pereitomis trimis dienomis J° riausyLei. namie. j
tik vieni italu lakūnai ten Prancūzų laikraščiai jau Į ŠANGHAJUS, Kinija, spa

Anglija dirba, kad sustiprinus 
boikotą prieš Italiją

ITALIJA PRIEŠINGA KOMPROMISUI 
ETIOPIJOS KLAUSIMU

kuri žavinčiai dainavo:

bausme bus baudžiami visi išdavikai, kurie pereis italų pu 
sėn. Šis įstatymas daugiausia nukreiptas prieš Tigre pro 
vincijos viršininkų Gugsų, paties imperatoriaus žentą, kurs t 
su 12,000 karių parsidavė italams .

Čia paskelbta, -kad į etiopiečių rankas pakliuvo du ita
lu lėktuvai su keturiais lakūnais. vieni italų

Iš Harrar miesto ir iš Etiopi jos nežinia kodėl pašaliu-; vykdo žirninių skerdynes. Nuo Praneša apie* italų maištus lių 16. — Žiniomis iš Man
tas latviu spaudos atstovas pulk. Zeltuis. bombų, kulkosvaidžiu ir nuo- kar° frontuose Etiopijoj. So- džiuko, tenai niaukiasi padau

dingu dujų daugiausia kliūva malilande sušaudyta 12 italų gės ir renkasi vis tirštesni 
civiliniams etiopiečiams, ypač kareivių. Tankų korpusas at- karo debesys.

ir apie moterims ir vaikams, kurie sisako ^veikti nepakenciamuo- , Jap<)nai militarininkai, nau 
neturi reikalingo apsukrumo se karščiuose. Nežinia, kiek fl(X|a,nies įteniptais santykiais Į 
pasislėpti, arba nenori apleis Itan,e tiesos.
ti savo namų ir sodybų

ĮSIVERŽĖ italų soma- laisviau kalbama ir rašoma
LILANDAN

DJIBOUTI, Prancūzu So- 
malilandas, spal. 16. — Ke
turi tūkstančiai etiopiečių, va 
dovaujaut olandui pulk. Si-l 
\viank, vakar įsiveržė italų

apie taikos sąlygas 
pačią taiką.

ANGLIJA UŽ BOIKOTO 
SUSTIPRINIMĄ

ŽENEVA, spal. 16. — An-
Somalilandan ir apie 4a my- glija daug dirba, kad J1. Sų- italai lakūnai nevaržomai nu- 
lias pasistūmė pirmyn. jungos nuosprendis boikotuo- sileidžia žemai ir vvkdo sker

Ši etiopiečių kariautojų ko ti Italiją būtų vykdomas vei- dynes.
liumna atsiėmė nuo italų pr- kiau ir kad jis būtu griežtas, > 

taip kad Italija greit pasiju
stu visų T. Sąjungos valstv- 

Kenya bių sužnybta 1m> pasigailėji- į 
mo. I

Anglija pareiškia, kad pa

Etiopiečiai neturi apsigy
nimo priemonių iš oro, tad

i Europoje, pradeda užkabinė- 
į ti sov. Rusiją Sibiro pasie- 
' niais. Bolševikai neturi noro 
i susikibti su japonais, nežiū
rint provokuojančių žygių.

---------- Tačiau tokia tvarka negalės
Palaipsniui atslunga ūkiniu tęstis ilgai ir iš menko daik-

ATSLUNGfr ŪKININKU 
STREIKAS

ieš keletą dienų užimtas ke 
lias Etiopijos sodybas netu

kolonijoslies britų 
pasienio.

Kita gausinga etiopiečių ko 
liumna, įsiveržė italų Soma- 
lilandan tarp Teolo ir Webbe 
Shibeli lipiu. Užėmė Oddur 
ir palaipsniui apsupa italų 
užpakalines sargybas.

Šis etiopiečių žygis yra ne
paprastai svarbus. Tuo keliu 
sulaikomas italų generolo G ra

__________________ kų streikas ir pienas jau
IŠ KARO LAUKO IR APIE laisviau pristatomas į Chica- 

KARĄ PLUOŠTELIAI j gą ir kitus miestus.
Daugumos streikuojančių 

ūkininkų atstovai turėjo su-

Pilsudskininkai laikosi maršalo 
palikto nusistatymo

gai Beckui draugauja jam 
vykstant ir į užsienius.

Vakar užsienių ofisas pa
skelbė, kad min. Beckas sir
guliuojąs. Iš tikrųjų gi jis, 
stiprios sargybos lydimas, ap
leido Varšuvą.

, Opozicinė spauda, puldlama 
ministerį Becką, siūlo į jo 
vietų gen. J. Boreckj, naują 
prekybos ministerį, kuriam 
yra palankios Prancūzija ir 
Rusija. Prez. Moscicki apie 
tai kol kas nenori nė girdėti.

VARŠUVA, spal. 16. — 
Nepakenčiamos politinės intri 
gos vystosi Varšuvoje ir rim
tai grasina lenkų valstybės 
ateičiai. Naujas ministerių ka 
binetas sudarytas su dide
liais sunkumais. Užsienio mi
nisteris Beckas dvyliką va
landų atkakliai priešinosi Įei
ti naujau kabinetan. Sutiko 
tik neatlaidžiai raginant pa
čiam prezidentui Moscickui.

Min. Beckas gavo preziden
to pažadėjimą, kad jis, pre
zidentas, ateityje neleis ka
riuomenės generaliam inspek
toriui generolui E. Rydz-Smi- 
gly sabotažuoti jo, Becko, 
draugingumo su Vokietija nu 
sistatymą rengiant maniev- 
rus Vokietijos pasieniais, ar- 
lia kitas kokias kariuomenės 
demonstracijas, kas daug er
zina nacius.

Gen. Rydz-Smigly energin
gai priešinosi, kad Beckas į- 
eitų naujan ministerių kabi
netan. Sužinota, kad Prancū
zija ir sovietų Rusija dirbo 
prieš Becką. Spaudė Lenkijos 
vyriausybę, kad ji Becku nu
sikratytų ir keistų užsienio 
nusistatymą.

Nepaisant smarkios opozi
cijos prieš Becką pačioje ka
riuomenėje, taip pat dalies 
spaudos, prezidentas Moscic
ki su ministerio Becko pagal
ba stipriai laikosi užsienio 
nusistatymo, kokį paliko mi
ręs diktatorius maršalas Pil
sudskis.

Mirusiojo maršalo paskuti
nis įsakymas prezidentui Mo- 
scickiui ir pulkininkui Beckui 
buvo, kad jie nieku būdu ne- 
pameigtų dešimties metų ne
puolimo sutarties, padarytos 
su Hitleriu, kai Pilsudskis 
sutraukė saitus su Prancūzi
ja-

Maršalas nurodė, kad Len
kija negali turėti vilties pa
stoviai taikai ir ji turi pasi
rinkti vieną iš dviejų: arba 
turi jungtis su Vokietia, ar
ba su sov. Rusija. Pilsudskis 
pasirinko Vokietiją.

Šiandien tas Pilsudskio 
paliktas nusistatymas užmirš
tamas ir min. Beckas atkak
liai puolamas už draugingų 
ryšių palaikymą su Vokieti
ja. Min. Becko draugai bijo, 
kad prieš jį, Becką, nebūtų 
padarytas pasikėsinimas. As
tuoni vyrai pakaitomis jį sau 
goja dieną ir naktį. Šie sar-

Pranešta, kad naujas sei
mas bus sušauktas įiepapra- 
ston sesijon. Premjeras Mar
jan Zyndram - Koscialkowski 
reikala/us seimo, kad jis iš
pažintų jam nepaprastų ’ tei
sių, kai kad pl’tthCi'lių 
mentas yra pripažinęs prem
jerui Lavaliui.

KATALIKŲ MISIONIERIAI 
PASILIEKA ETIOPIJOJE

to gali pasireikšti karo veik
smai.

Žinovai tvirtina, kad japo
nai pasinaudos Europos ki- 
virčiais. VATIKANAS, spal. 16. — 

Vatikano viršininkai pareiš
kia, kad! katalikų misionie
riai Etiopijoje pasilieka savo 
vietose ir eina kaip ėję savo 
pašaukimo pareigas. Tik da
lis italų seserų vienuolių at
šaukta ir atvyko į Eritrea, 
kur jos dirbs italų ligoni
nėse.

ITARRAR, Etiopija.
cialiai paskelbta, kad italų slinkimą Elgine ir nuspren- 

kanka žodžių ir reikalinga lakūnai svaidė bombas į Ala- *100 svarų pieno reika- 
tuojau imtis darbo, kad ne- jj aj-fj Makale, ir į etiopie- lauti $1-75 vietoje $2.50, kari 
leidus Italijai vis daugiau ■ čių koliumną, taip pat neto-itu° būdu nutraukus streiką,

:------ Makale ‘ pasižymėjusį smurtu.
' Mažuma ūkininkų dar prie- 

ADDIS ABABA. Italai ,^naaį daugumos nusileidi- 
i lakūnai su bombomis puolė ,nuj tai tuščios pastan-

Be to, Anglija dirba ir už i Gerlogubi, kur tarp kitų nu- gQg
skubesni ginklų ir amunicijos žudyta moten* ir vaikl}’ ------------------

įsivyrauti Etiopijoje ir nu 
traukus ten italu vykdomą 
“civilizaciją” gyventoją sker 
dvnėmis.

ziani armijoj veržimasis per 
Ogaden provincijos dykynes, siuntimą j Etiopiją.
ypač britų Somalilando pa- ----------------
sieniu.

JOKIO KOMPROMISO, 
SAKOMA ROMOJE

ROMA, spal. 16. — Itali-

NAUJAS ITALU VADAS 
ETIOPIJOJE

VOKIETIJA DIRBA NAR
DANČIUS LAIVUS

BERLYNAS, spal. 16. — Į 
Paskelbta, kad Vokietija pa-1 
sidirbdino ir jau į vandenį 
įleido 21 nardantį laivą 250 

i tonų kiekvienas. 600 tonų sub
marinai bus dirbami paskiau.

, ADDIS ABABA. — Dešim- IŠSIŽADA PRISIPAŽINIMO Be to, baigiami statyti 3
i tys tūkstančių etiopiečių iš j ---------- [ kiti karo laivai.
i pietinių Etiopijos provincijų Į Mills (Mickey) Redmond,.------------------
kasdien per šį miestą pražy- i 27 m. amž., kurs kitados po-; GRAIKŲ RIAUŠĖS PRIEŠ 
giuoja į karo frontus. Visas licijai prisipažino, kad jis, MONARKIJĄ
kraštas buriasi, kad apgynus nužudė Miss Marion Cozza ir

ją įvertė baseinan, teisme iš-
„st-sdat, •• A i sižada to prisipažinimo. Gir-IIARRAR, Etiopija. — A-1 

dr. R. W. llock-

PENKI NUBAUSTI UŽ 
, KREIVĄ PRISIEKIMĄ

laisvę.ASMARA, Eritrea, spal. į 
jos valdininkai ir spauda pa- 166. — Atvyko italų marša- . 
reiškia, kad italų vyriausyliė las Pietro Badoglio. Jis ims merikietis 
nesileis į jokį kompromisą su vadovauti italų armijoms Et-j man, kurs dirba Etiopijos 
Anglijai, arba T. Sąjunga Et iopijoje. Savo vyriausiąją, Raudonojo Kryžiaus organi- 
utpijos reikale ir ten ir to- stovyklą steigs Adowa mies- nacijoje, turi faktus, kad ita- 
liau vykdys savo programą. Ae, Etiopijoje. lai naudojasi “dum - dum”

Aukštieji valdininkai pažy- | Jam apleidžiant Italiją, kulkomis\ ^s griežtai už 
mi, kad taika dėl Etiopijos i Mussolinio vyriausybė pa
nelius galima iki kol nebus skelbė, kad maršalas vyksta 
pripažinti pirmiausia šie trys Afrikon vien italų karo pa-

ATĖNAI, spal. 16. — Kon 
stitucijos aikštėje graikai sli

di, įvykusio nužudymo vaka- kėlė demonstracijas prieš mo 
narkiją. Riaušių laiku .kelio
lika asmenų sužeista.

' rą jis nebuvęs Chicagoj.

drausta tarptautiniais įstaty
mais.

posmai:
1. Italijos ekspanzijos būti 

nuino pripažinimas.
2. Provizija Italijos koloni- no vieta.

I 'jų Eritrea ir Somaliland ap
saugai.

3. Etiopijos visiškas išgin- 
klavimas.

Nežiūrint tų ir kitų skel
biamų “griežtųjų” nusistaty
mų, Italijoje vis dažniau ir'bombų.

jėgų patikrinimui ir negali 
būti klausimo, kad jis užimtų 
vyriausiojo vado gen de Bo-

ADDIS ABABA. — Per
ėjęs italų pusėn Tigre pro
vincijos viršininkas Gugsa čia 
paskellrtas krašto išdaviku. 
Jo išdavikiškuinas buvo numa 
tomas dar prieš italų įsiver
žimą Etiopijon. Pažymima, 
kad Mussolinis panaudoja di
deles sumas etiopiečių vadų 

O Gugsai senai

HARRAR, Etiopija. — Ita
lai lakūnai padarė žvalgybą 
šiose apylinkėse, kur kalnuo
se sutraukta daug etiopiečių. Į papirkimui 
Šį kartą lakūnai nesvaidė žadėta sukurti nepriklausomą

valstybę Tigre provincijoje.

ZENGE PASISAKO
BEPROČIU ARKLIAI ŽUVO NUO AN-'

------ ! GIES ĮGĖLIMO
Teisiamo ir kaltinamo žm-, ----------

ogžudyste M. Zenge, 27 m.' KANKAKEE, III., spal. 16. 
amž., advokatai teisme formų — Netoli nuo čia Richmondo 
luoja teoriją, kad1 M. Zenge ūkyje braškanti angis įgėlė i 
nesužalojo dr. Banero, o jei du arklius. Abu greit pastipo 
jis tai galėjo atlikti, tai buvo

i Penki jaunuoliai išpažino, 
kad jie neteisingai teisme 

I liudijo prieš keturis asmenis, 
įkaitinamus plėšimuose. Teisė- 
i jas Burke nubaudė juos ui 
tai po penkias paras kalėti.

' Nubaustieji: H. Barloy, 19 
m., 12106 TVallace avė.; E. 
Janulis, 17 m., 12215 Emer
ald avė.; T. Kiaupis, 17 m., 
12245 Emerald! avė.; F. To- 
rok, 18 m., 12209 Emerald
avė., ir ĮA. Ratkauskas, 18 m. 
amž., 12325 Emerald avė.

bepročiu.

SOFIJA, Bulgarija, spal. 
16. — Iš kalėjimo paleistas 
buvęs bulgarų premjeras K. 
Gorgulevas.

TIRANA, spal. 16. — Al
banijos ministeriai pasitrau
kė iš užimamų vietų.

ADDIS ABjABA. — Etio
pijos vyriausybė nuginčija 
paskleistą žinią, kad būk kilę 
maištai Gojam provincijoje.

, Chicagoj mirė gen. Įeit. 
Milton J. Foreman.

Burnhame gaisras sunaiki
no miestelio klerko ofisą. Ge 
ležinėse spintose uždaryti do
kumentai išlikę.

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Numatomas gražus 

oras; maža temperatūros at

maina.
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tol neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam tiks
lui pakto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi b vai. popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
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reikale priėmė rezoliucijų ir pareiškė, Kad 
30 valandų savaitė yra vienas svarbiausių
organizuotų darbininkų siekinių. ___________

Įvedimus penkių dienų savaitėje lr še- Skaitant pirmųjų amžių kri eina metui po metų, šimtine-
šių valandų darbo dienoje prisidėtų prie su- kščionių istorijų nevienam, čiai po šimtmečių. Kas gimė 
mažinimo bedarbių. gal, kilo klausinius: kaip, taip katalikų šeimoj, tas katuli-

Prez. (ireen pasakė, kati 30 valundų sa- ^tuiga, dvylika paprastų vy- kas, kas gimė ne katalikų šei- 
vaite bus įvesta arba per organizuotų dar- galėjo Kristaus meile už- moj, tas ne katalikas, 
bininkų kovų arba per tam tikro įstatymo kurti taip didelę tų laikų žmo-, Tiesa, negalime užmiršti mi- 
pravedimų. nijos dalį. Atsimenant, vėl, sijonierių ir jų darbų, bei mi-

Kapitalistai dabar po senovei priešinasi kad Apaštalų laikų žmogus - Ižiniškų pasisekimų pagonių 
darbo valandų trumpinimui. Seniau kapita- pagonis moraliai buvo kritęs upgyvuitose vietose. Bet jie 
listai priešinosi 8 valandų darbo dienai. Bet jaUg žemiau, negu šių laikų daugiausia vienuoliai ir kuni- 
kai tus tapo įvestu, tai visi matome, kati netikinčioji žmonijos dalis ti- gai.
taip ir turėjo būt. Kai bus laimėta 6 va- krai 
lundų darbo diena, tui patys kapitalistai pri- 
pužins, kad taip ir reikia.

SVEIKATOS KELIU

PERVERSMAS GRAIKIJOJ

Graikijos vyriausybė paskelbė visuome 
nei proklemacijų, kurioj pranešama, ku<l Gu
vusis karalius .Jurgis grąžinamus ant sosto.

Graikijos karulius Jurgis buvo išvytus 
iš Graikijos prieš 12 metų. Per tų laikų gy
veno Anglijoj. Anglijos karaliaus antrasis 
sūnus yru vedęs Graikijos išvytojo karaliaus 
dukterį. Kadangi dabartinis Anglijos sosto 
įpėdinis yra dar nevedęs ir jei jis neves 
arba vedęs nepaliks sūnaus įpėdinio, tai jo 
vietų užims antrasis dabartinio Anglijos ku-

Prancūzijos vyriausyliė miestų bedar
biams pažadėjo paramų įsikūrime ant ūkių. 
'iu parama naudosis tie bedarbiai, kurie se
niau ūkiuose yra gyvenę.

» ■'*. -*
Vietos, kurias paliečia dabartinis italų - 

abisiuiečių karas, yru jmgarsėjusios nuo žmo
nijos istorijos pradžios.

verčia pagalvoti: kame Kas būtų, jei kiekvienas ka- 
yra toji staigaus krikščiony- tulikas per savo gyvenimų at- 
1m>s išsiplėtimo paslaptis! verstų tik po vienų ne kata-

Vieni pasakys, kad Apašta 
lai buvo galingos dvasios vy
rai ir tlėl to savo- dvasia jie 
nukariavo pasaulį Ne tiesa.

likų ? Jei taip būtų, dvidešimt 
pirmasis amžius skaitytų jau 
didesnę žemės gyventojų pusę 

, katalikais. Darbas palygina
Jei taip būtų buvę, prikryžia-1 mai mažas, pasekmės milžim-
vus Kristų jie nebūtų išbėgio
ję.

Kiti pasakys: kankinių krau 
jas buvo naudinga krikščio-

. „ ................ .... 'nybės plitimo sėkla. Taip.
Lenkijos žydų paskelbtomis žiniomis Le- .... ...... ... .d . . .... , Bet is kur tie šimtai tukstan-nkijoj 83 nuoš. biznio raminsi žydų rankose. v. .

škai didelės.
Tad visi į darbų. Dangus 

tinginių nekenčia. Kristus ir 
šiandien dirba tų patį darbų, 
kurį dirbo gyvendamas ant že
mės. Tada buvo matomas, da

rai ia u s 
karaliuos 
Graikijos 
artimais

sūnus, vedusis Graikijos nuverstojo 
dukterį. Vienu žodžiu Anglijos ir 
karalių šeimvnos vra susirišusius

ryšiais. Todėl Anglijai 
ir rūpėjo, kad nuverstasis Graikijos karalius 
atgautų sostų. Kai dabar Anglijai rūpi stip 
rintis Viduržeminėj jūroj ir stiprinti frontų 
prieš Italiją, tai jai ypatingai parūpo grą
žinti Graikijai karalių. Nėra abejonės, kad 
Graikijos rojalistus Angliju drųsino, rėmė ir 
teikė visokeriopų talkų jų kovoje už kara
liaus grąžinimų.

Graikijos naujai valdžiai pritariantieji 
laikraščiai rašo, kad jų karalius Anglijoj jau 
susipakavęs daiktus ir gatavas grįžti. Bet 
kitų skelbiama, kad su vykimu karalius ne
siskubins — nori, kad kraštas nusiramintų.

giminystės

KODĖL RUSIJOJ NĖRA BEDARBIŲ

Rusijos Sovietų vyriausybė skelbia, kad 
Rusijoj bedarbių nesu ir jų ten negalį būti. 
Komunistinė tvarka esanti tokia “eudauna”, 
kad visus žmones aprūpinanti darbais.

Tas iš paviršiu išrodo gerai. Bet tie, 
kurie nuodugniai pažino Rusijos gyvenimų, 
pasakoja kitkų.*

Kada Rusijoj einasi kalba apie bedar
bius, tai turima galvoj tik miestus ir pra
moninius centrus. Tose vietose bedarbių iš- 
tikro nėra. Ir štai kodėl. Jei miestuose ar 
pramoniniuose centruose atsiranda bedarbiu 
ir jei jie negauna darbo, tai valdžia jais 
‘•pasirūpina”. Tokius valdžia gaudo ir ga
bena į ūkius. Dažnai tokie šinnčiami Sibi
ran. Už savo darbų tokie bedarbiai algų ne
gauna, o gauna skurdų pragyvenimų. Tokie 
vergai, žinoma, neįskaitomi bedarbių skai
čium

Šitas “darbininkiškos” valdžios būdas 
aprūpinti bedarbius nėra smerktinas jo pil
nybėje. Via daug geriau duoti bedarbiui pro
gų užsidirbti pragyvenimų, negu teikti jam 
“reliefų”. Tik tų reikia vykinti žmonišku 
būdu, o ne tokiu, kaip Rusijoj. Ten j bedar
bius žiūrima, kaip į kriminalistus ir juos 
siunčiama į “ poselenijas” arba tiesiai į ka
torgų.

Amerikoj bedarbių upt ūpiniinas nuėjo 
kita kraštutinybe. čia su bedarbiais elgia
masi kaip su elgetomis, jialiegėliais, besvei- 
kai •iais. Amerikos visuomenei ir patiems be
darbiams būt daug geriau buvę, jei jiems 
būt buvę teikiama darbai prie miestų Sva
rinimo, gerinimo. Kitiems buvo galima įstei
gti didelius ūkius }x> vadovyste patyrusių 
agronomų.

UŽ DARBO VALANDŲ SUTRUMPINIMĄ

Amerikos Darbo Federacijos konvencija, 
laikoma Atlantic City, vienbalsiai stojo už 
įvedimų 39 valandų darbo savaitės. Tarno

LlhiUVĄ APLANKIUS
----------- Rašo L. Simutis___________

SPORTININKAI GARSINO TAUTOS 
VARDĄ

Geri tėvvnainiai gali garsinti savo ta li

čių Kankinių? Juk prieš me
tus, ar keletu metų tie patys 
kankiniai buvo pagonys su vi
sais pagonių papročiais ir y- 
domis. Iš kur, tad, toks štai- Imi,auBui. 
gus ir stebėtinas pasikeiti-! 

imas? !
i Negalime užginčyti Dievo

tos

Rašo Dr. Jonas P. Poška

Beveik kiekvienas laikraš
tis, išeinantis šioje šalyje, turi 
įvedęs savo laikraščio skilty
se sveikatos skyrių. Tame skv 
riuje gydytojai rašo apie įvai
rias ligas, kaip nuo jų apsi
saugoti bei kų daryti susirgus 
arba susižeidus. Tačiau paste- 

' bima, kad mažai terašoma a- 
pie moterų sveikatų bei jų 
ligas. Man rodos, kad turėtų 
būti visai priešingai. Apie ihg 
terų ligas turėtų būti daugiau 
šiai rašoma. Nes moterims pri 
seina daugiausiai kovoti su 
visokiomis ligomis ir su labai 
pavojingomis ligomis, kurios 
kėsinasi netik ant moterų svei 
katos, bet ir ant jos pačio.: 
gyvybės. Be to, juk moteliu s 
daugiausia priseina kovoti su 
ligomis kitų, kurie randasi jų 
priežiūroje. Ypatingai joms 
daug priseina vargti nuo sun-bar pasislėpęs ostijos paveik

sle. Neužkalkime Jį savo šir- kių ligų ir mirties 
dyse. Neškime Jį ir Jo švie
sos, meilės ir tiesos mokslą

Kun. A. Drazdys

vardų visur ir visuomet.
Gražų pavyzdį parodė mūsų sportliun-; 

kiai, vykusieji į viso pasaulio lietuvių sporto 
olimpiadų. Anuo kart jau truputi rašiau, kad 
jie nebuvo užsidarę savo kambarėliuose n 
vienoj klasėj, visur ėjo, visas klases lankė 
ir visur buvo mylimi svečiai. Jie visiems 
imponavo savo išvaizda, uniforma ir gyvu
mu. Svarbiausia — visi milžino “Noriuan- 
dic” pasažu riai, pradedant pirmąja Kčasc, 
baigiant trečiąja, žinojo, kad jfctti. lietuviai 
sportininkai. Kai kurie pirmu kartu suži
nojo, kad garsus Notre Dante žvaigždė — 
Ed. Kiauše yra lietuvis. Visi su pagarba į 
jf žiūrėjo ir stebėjosi sužinoję jo kilmę. Jau
nesnieji tikrai džiaugėsi gavę progos su juo 
ir jo draugais susitikti.

Aš džiaugiaus, kad patys sportininkai- 
visiems, su kuriais tik susitiko, su pasidi
džiavimu pasakojo, kad jie lietuviai ir kad 
jie vyksta į Kaulių. Tuo buvo garsinamas 
mūsų tautos vardas. Ir taip, keli tūkstančiai 
žmonių, susidedančių iš keliolikos skirtingų 
tautų ir visokiausių luomų, turėjo progos 
daugiau sužinoti apie lietuvius.

Nors sportininkai keliavo trečia klase, 
bet jie buvo privilegijuoti pasažieriai. .Jie 
nevaržomai naudojosi plaukimo baseinais, 
sporto kambariu, vadinamu “saulės deniu” 
(siu* deck). Tai retas atsitikimas, kad laivo 
ponai tokius dalykus toleruotų. Ačiū jiems, 
kati jie mūsų sportininkams tokių išimtį pa 
darė.

SENIS S. SAKO:-malonės, kuri veikė pirmuo
se krikščionyse. Bet toji pati 
Dievo malonė veikia ir šiais 
laikais. Kame vra kaltė, kad Vl™“ Lietu'os dukl“> P»' 
jau kelintas Šimtmeti,. kaip siraianti “Uukts” Paiviškia: 
mes skaičiuojame vis tQ pati l“K<>ks '‘^augsmas .r kokia 
vieno penktadienio visų že !laiu,ė ",ote,iai būti suPraa*al
taės gyventojų katalikų skai-1 ,r a‘'austai’ ka» !««■<» gY™“- 
& . mo esmę sudaro, dėl ko ji pa

švenčia gražiausias savo gy- 
I visus kiaušinius atsakys veninio valandas, kam skiria 

trumpi ir aiškūs Šv. Rašto visas- savo širdies dalei j**, dėl 
žodžiai: “Jie gi išėję skelbė k0 vįSJį gyvenimų pasiryžta 
visur, Viešpačiui draug vei-, yaj-gt^ kentėti ir be skaitliaus 
kiant ir patvirtinant jų žod- j leisti nemigų naktis ir vienu 
žilis lydinčiais juos stebuk- J tetrokšti būti gera motina, 
lais’ (Mork. 16, 20). štai ka-Į “gį8 giliausias, tvirčiausias 
me yra greito tikėjimo pra- jr švenčiausias moters — mo- 
plitimo paslaptis pirmaisiais tinos jausmas, kur visa nuke- 
krikščionijos amžiais. Štai kur nčįa> vjsa pakelia, vieno te- 
atsakymas dėl ko mūsų lai- laukiu. iš savo dukrelių ir sū 
kais krikščionybė labai painu - nc]ių j-j atjausti ir supras 
ži teplinta.

Pirmieji krikščionys, Dievo 
malonei veikiant, patys dirbo.

Taigi, moteris privalo būti • neįeško 
gerai informuota ne tik apie 
užlaikymų savo sveikatos, bet 
ir apie kitus, kurie patenka jų 
priežiūron.

Gal būt, neperdėsiu pasakę? 
kad pasaulio žmonijot «veikv.

igotumas priklau-

moteris nuves vyrų į dangų, 
o bloga į pragarų. Ar šiaip, 
ur taip sakysim, vis priėmime 
prie išvados, kad moteris uži
ma begalo atsakomingų vie
tų šiame gyvenime. Už tai, bū
dama tokioje begalo svarbioje 
vietoje, moteris privalo būt. 
ne tik fiziniai, bet ir proti
niai sveika. Ypatinga toji mo
teris, kuri mano auginti, arba 
augina, šeimynų. Čia tų patj 
galima teisingai pasakyti ir 
apie tėvų arba vyrų, kuris ma
no būti tėvu.

Moteriai užlaikyti savo svei 
katu yra labai sunkus daly
kas. Nes nuo pačios jos jau
nystės iki viduramžio jos svei 
kata beveik visuomet raudasi 
pavojuje laike “mėnesinių’ 
Tame laike moteries kum 
maždaug susilpnėja, o kai ku
rios ir sunkiai kankinas ir 
kenčia skausmus, bet dažniau.

1 šiame atsitikime tik jos pa 
čios apie tai težino, nes nie 
kam apie tai nesiskundžia i:

pagalbos. Už tai ir 
susidaro pavojus. Gerai, kad 
moteris, arba mergina, turi 
ištekliaus ir susipratimo pasi-

(Tęsinys ant 3 pusl.i

TOKIJO, spal- 
vieši U. S. karo

15. — Čia 
sekretoriusmas arta

so nuo moterų, taip kaip pa- Deru. Japonų imperatorius 
šaulio gerumas, ar blogumas, jį priėmė savo rūmuose, 
priklauso nuo moterų. Už tai, Kapelionas Gavo Aukštesnę 
ne veltui sakoma, kad gera Rangų

Kai žmogus valandėlei sta 
bteli pamąstyti apie motinos 

Kiekvienas atsivertėlis tapę . pasišventimų savo vaikui, net 
apaštalu. Net moterys ir tos širdis ima verkti už daugelį
neatsiliko. Šv. Povilas mini 
keletos moterų, tikrų apašta- 
lių, vaidus laiške Filippie- 
čiam. Dievas jų darbų laimi
no, stebuklais vainikavo. Jų 
gyvenimas buvo taip pat ste- 
bukias pagonių tautoms. Ne- 

| norėdami turėjo pripažinti. 
Štai kaip jie vienas kitų my-

kartų padarytus įžeidimus jos 
gerajai širdžiai. O, kaip daug 
mes kalti savo gerosioms mo
tinoms. Mūsų šv. Tikėjimas, 
mūsų dora, tėvynės meilė, vi
si mūsų aukšti idealai motinų 
mumyse įkvėpti.

Dieve, laimink jos dienas!
Vienų dienų, 3:30 vai. po piet, puošnia

me salione (grand salon) buvo “Boxing and j H. O jie, savo gyvenimu, dar-l Anglų katalikiškas dienrao 
Fencing Exibition”. Apie tai pagarsino lai
vo iaikrnšty iv plekatus paskleidė, pažyinė-įir visuomet vis skelbė Kris
dami, kad programoj dalyvaus “American 
Litbuanian Olympic Team”.

Prisigrūdo pilnas salonas visokių tautų 
ir luomų žmonių. Programos vedėjas, per-
staiydamas E. Kiauše (Kraučiūnų) boksuo- ntre iškilo Kristaus vietinin- 
tis su .lomi Knašu ir Kazį šedvilų su Kastu ko sostas. Nukryžiuotasis pri- 
Kavicku, ir žodžiu nesigaili pabrėžti jų tau- sikėlė ir viešpatauja, 
lybę. Lietuviams buvo labai smagu tai gir- Meskime žvilgsni į mūsų duoda pašalpų.”
dėti. Boksininkai gerai save užsirekomenda laikų katalikiškų pasaulį. Kri- -------------------
vo. 3iikas Lukas ėmėsi su prancūzų Itapi- stus viešpatauja. Dievo malo- Nuo 1858 iki 1935 m. 35,000,- 
tonu (ne laivo) M. J. lAinbertu (fencing) nė veikia, net stebuklų netrū- (MM) žmonių aplankė Liurdo 
ir jį nugalėjo. Mums dar didesnis džiaugs- ksta. Bet trūksta darbininkų, miestų, kur Švč. Panelė apsi 
mas. trūksta gražaus gyvenimo pa- reiškė šv. Bernadetai. Vieti

Taigi, jau laivu važiuoilaini jautėme, kad vyzdžių, trūksta meilės. Di- niai kunigai sako, kad šis mio 
Chicagos Olimpiko Komitetas ne be reikalo d^nė dalis katalikų visų Krimstas yra didžiausias tarptau- 
sunkiai ir daug dirbo, kad sukelti gporti- daus karalystės plitimo dar- tinis centras. Nėra ko stebė- 
ninkų finansavimui kapitalų. Jau čia buvo bų palieka kunigam ir vienttę 
aiški nauda. Adv. J. Bordenui, adv. Jonui liain. šie gi vos spėja aprf- 
Brenzai, kun. Valančiui, visiems dirbusiems pinti savuosius, o paklydusių' sų šalių iš visų pasaulio karu 
ir aukojusiems reikia nuoširdžiai dėkoti. -avelių ieškoti nėra kada. Taip pų.

bais ir žodžiais visiem, visur , tis “Catliolic Daily Tribūne ’

taus karalystę. Ir neatsilaikė 
pagonių pasaulis. Jis griuvo.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS — Kodėl
------------ klausyti.

Šiandie duodu žodį Bimba- — Prašom,
lų Bambizui. Tegul jis pasa
ko pasakų nepraustabur-

ne, jei norėsite

prašom.
— Na, tai buvo taip. Bu

vo šalta žiema, viską apden- 
niams, kurių ir lietuvių tar- gusi baltu giliu sniegu. Varg- 
pe plenty yra. šas žvirblelis ieškojo maisto

Anuo metu, jjal pernai, gal ’r niekur negalėjo surasti, 
kas metų, buvo toks atsitiki-' įlipęs, sušalęs, jau rengėsi 

'mas. Buvo tai Amerikoje, pasibaigti. Bet, štai, prava- 
greičiausia Lietuvoje, bet gal žiuoja vieškeliu žmogelis. Jo 

kumelaitė gerokai pašerta, 
rišeia bėgdama pakratė žvirb
leliui lesalo.

Prisilesė žvirblelis iki so
ties; šilta jam, linksma. Pa
šokęs ant tvoros jis kad čirš
kia, kad čirškia, kiek tik ger
klės jame. Tiktai staiga kati
nas atlėkęs žvirblelį kapt ir 
sudorojo.

Papasakojęs tai kunigas 
nutilo. Ponaičiai žvalgosi,

ir kiekvienoje šalyje. Ir buvo 
taip.

Traukiniu važiavo du po
naičiai, linksmūs, iškalbingi, 
ne davatkos, ir pasakojosi 
viens kitam riebius riebiau
sius Butelius iš savo gyveni
mo ir iš kitų girdėtus, apsi

rašo: ••Jei būtų fnokama $24 darni, kvatodami, 
į minutę, tamstai imtų 2,0Uu ' I vagonų įėjo jaunas kuni- 
metų užsidirbt tuos pinigus, gas*

Ilriuvo ir jų stabai, dievai.; karino. mflaų valdžia pralet-j Vyručiai, kunigu pamatę, laukia> bct k„nigaa ,„atosi
čiai, šventyklos. Pagonijos ce do per paskutinius tris ine-ldar nepadoriau paleido savo 

tus”. Nemanau, kad kas no- liežuvius, kad kunigui įgiltų, 
retų tiek metų dirbti, kadan-1Klausėsi, klausėsi kunigas; ię 
gi dabar valdžia bedarbiams kada jau berniukai išsėmė vi

sų savo pasmirdusių išmintį, 
jis tarė:—

— Ar jūs, vyručiai, nebe
žinoto daugiau kokių nors

sakų pabaigęs.
— Ar jau viskas ? — klau

sia ponaičiai.
— iViskas.
— Na, tai kur gi čia juo

kas, kurgi čia pamokinimas?
— Pamokinimas yra ir ge

ras.
juokingų dalykų papasakoti?- _ Taį koks?
Bet tokių, kur būt tikrai juo-j _ Kfti ptji pilnus mėšlo,
kingi ir vienkart 
protingi, kad būt šioks toks
pasimokinimas. Gazietos rašo, kad italų du-

tis šiuo jmsakyinu. nes Liu- — Na, mes jau nebežinotu, cas Musolinį Amerike pirko 
rdan atvažiuoja žmonių iš vi- — atsakė ponaičiai, — bet, daug mulų. A, gera būtų, kad 

kad kunigas toks mandras, tie mulai jam duotų gerų

šiek tiek ne rėkauk.

gal mums kų pasakysi. kikų iš Etiopijos.
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J. G-esiulis

IŠDAVIMAS

(Tęsinys)
Šluostydamas nuo kaktos 

prakaitą, dar labiau suneri
męs ir sumišęs, pagreitino ži
ngsnius. Ėjo ieškoti nusirami
nimo maldoje ir išpažinty. .Jei
gu ir tai nepadėtų — puškė
siąs alkoholio jūroje ir... pats 
sau gyvenimo siūlų nutrauk
siąs !

išpažinties priėjo. Viską nu
pasakojo kunigui. Sulaukė to, 
ko nesitikėjo: kunigas reika 
lavo atsiteisti, pasiduoti tei-!

pasiryžęs. Kažkas jame buvo 
bloga, tanu* pasiryžime. Nu
plauti savo nuodėmes nebuvo 
jokios žymės. Kažkoks keis-Į 
tas žibėjimas klajojo akyse. 1 

Nuėjo keliu namą link. Jį 
pralenkė pora kaimynų, pavė-j 
lavusių su įvairiais reikalais 
bet blaivią žmonių. Kvietė sė
sti į vežimus, siūlė pavėžėti į 
namus, bet jis ėjo tylėdamas, 
neapkęsdamas šią žmonių. Bu
vo pasiryžęs apkaltinti ir Die- 

i va ir visus žmones dėl savo
kaltės. Visisingumo rankai. Tikino, kad ... , ....

, , . , • i laimingi nepadaro nusikalti-labai sunkios I ° . ; «. .i mo, nes ramiomis sąžinėmis 
ir su ramumu vieton skaus
mo krūtinėse. Nė vienas šių

jis negausiąs
bausmės, o jeigu ji ir būsian
ti sunki, tad visgi tūkstančius 
kartų lengvesnė už tą, kuri jo 

kė pomirtiniame gyvenime.
. • • , v. - • XT su juo jeigu žinotų, ką jis patslgai ir karstai meldėsi. Nu- | d ’’ ° ‘ d r

žino. Tad ar

n r a m 4 m

Pabaigtuvių šventė. Buckeberge, Vokietijoj, nazių surengta javų suvalymo 
tinė pabaigtuvių šventė.' Kalba pats vokiečių diktatorius Hitleris. (Acme Ph.)

WAUKEGANO LIETUVIŲ 
VEIKLA

Rūgs. 29 d. iri rupijos komi
teto narių ir draugijų atsto
vų surengtoji vakarienė gry
no pelno davė $1(14. Pinigai 
eina naujos bažnyčios statymo 
fondan.

palaiminimą. Po vakarienės 
klebonijoj su vietos kunigais, 
7 vai. vizitatorius kalbėjo dr- 
gijų auditorijoj. Svečią kun. 
V. Urba ir .Juozas Petrošius 
palydėjo j Chieagą.

Sutkų Lueija, po operacijos 
Šv. Teresės ligoninėje, sveik
sta. Duok Dieve, kad ligonė 
kuo greičiau galėtų išgyti ir

Spalių 6 d. AVaukegan at- grjai savo tėvelius.
lankė J. E. vyskupas T. Ma-

J tulionis. Vizitatorių patikti į Į
Chicago nuvyko kun. V. Ur- 1 *ttl *’ draugijų atstovai buvo 
ba, .Juozas Petrošius ir Pra- |sulenSę .keltomis ir kauliu- 
nas Bujanauskas. Prie City , ka*s lo>s»ną. Žmonių atsilankė

komiteto

limits J. E. vyskupą pasitiko Pelnas ėjo naujos baž-
Antanas Sutkus su 15 auto- n>’‘-ios stat>'n,° fondan.

♦lar<

žmonių nenorėtų net susitikti nepatyrė tokio malonumo. 
Pats buvo kaltas. Vaikai — 

alėjo mylėti nenusakomas džiaugsmas, di-

SVEIKATOS KELIU

arė paklausyti kunigo ir net .
pajuto palengvinimų ir džiau-1JUOS hirC(lanias savX kani> ar’i džiaugia Aukščiausiojo Kūrė- 
gsmą. Širdies jau nespaudė I dant* skausm*?. . . > dovana, bet nemokėjo jos

nujautimas! Nusikaltimo vietoje pagyvė-, įvertinti, nemokėjo ja naudo- 
Skausmo vietą užėmė bai- f,s Dabar, kada visa tai

kažkoks sunkus
Sąmonė paliko giedri Jr aiš
ki. Sąžinės balsas nurimo.

— Dar atsisveikinsiu vai
kus ir žmoną, — galvojo. — 
lr rytoj...

Miestely kažko slankiojo ne
atsakydamas j savo pažįstamų 
sveikinimus. Buvo išsiblaškęs. 
Kartais jį apsiausdavo nepa
prastas liūdesys net ašaras

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
teirauti pas atsakomingą gy
dytoją ir pasinaudoti jo pata- 

i rimais, bet neturte gyvenda
ma daug pati nukenčia, kitus 
pastato j pavojų ir dažnai su
sitinka su sunkiomis ligomis

mobilių ir su motorciklistuis 
poliemonais. Ant S ir Jack- 
son vizitatoriaus laukė Šv. 
Baltramiejaus parapija, visos 
draugijos, mokytojos seserys

tos Keliu bus karts nuo karto ; Kazimierietės su mokyklos 
parašoma nors paviršutiniai, vaikais ir kun. Juozas J. Cu- 
apie moterų ligas bei kaip žauskas, klebonas. Bažnyčioje

,nuo jų apsisaugoti. Tatai skai 
Itykite “Draugų’- ir jo skylių

‘Sveikatos Keliu”.

J. E. pasakė ganytojiškų pa
mokslą, o po palaiminimo Šve
nčiausiu. suteikė vyskupišką

Į naujos bažnyčios statymo 
fondą aukojo po $100: A. M. 
Kybartas, A. R-. Truškauskas, 
D. J. Norkevičius, F. D. Ra
jūnas, P. A. Akusevičius, P. 
M. Truškauskas, Šv. Baltra
miejaus draugija, V. S. Ra
jūnas, J. Z. Zekas, S. S. Ra
jūnas, J. M. Kuzmickas, A. J. 
Kuzmickas, J. B. Lusas, P. S. 
Bagdonas. Bėglias

j J0- oKausmo vietą ttzeme nai- tįs> pabar, kada visa tai pa
nų*, kažkas labai panašus į (matė ir suprato — jau buvo 
smalsumą. Apsidairė ir ilgai Į vėlu! Dabar, vieton džiaugs- 
stovėjo žiūrėdamas j griovio ino> pajuto kankinantį skaus- ,. , , ., . ... .

į krante įspraustą apkaustyto jm{J> pajuto, kaip kažkas stip !ir )G &1 mirtimL
bato kulno pėdsaką. Paskui,
tykodamas lyg vagis, peršo- 

į ko griovį ir pradėjo lyginti 
įspaustą vietą. Papurtė žemes,

! pakėlė žolę ir prisikišęs pa-

riai suspaudė jam gerklę, o i depresijos laikai labai 
akyse pasirodė ašaros. J atsilieps, ir jau atsiliepia, į

Laimės nebuvo, nes ranka, i lnotenJ sveikatą. Nes tokiais 
glosčiusi nekaltų kūdikių gal- laikais moterų įvairios ligos 
vėlės, buvo žudiko ranka, su- ! padidėja. Susirgusios moterys,

jam išspausdamas, tai vėl pa- žif‘r^°- TaiP’ buvo I®* tepta krauju šaukiančiu Dan- . ar mergaitės, negalėdamos, dėl
(naikinta. 'gaus keršto. !sunkios finansinės būklės Ragaudavo džiaugsmas, kad ry- | 

toj nuo viso to slogučio atsi
palaiduos.

— Bet vaikai,

Nuėjo
Vėl grįžo atgal įsitikinti, ar manęs?..

tikrai panaikinti. Rauda veržėsi pro lūpas.
niurnėjo. _  Kaip juos galiu x>uvo iailisn- įžiebė degtuką Nėra pasigailėjimo! Yra nuo
palikti be jokios globos. Kuo iir Peršoko griovį. Taip, pėd- dėmė, atgaila, teisingumas ir 

sakų neliko nė žymės. tikpaskui pasigailėjimas.
Skubėdamas ėjo namo. Ne- Švelniai atstūmė krykštai!

rimas su džiaugsmu maišėsi
,. , , i jame. Tas džiaugsmas buvorius. Eio klupdamas, nematy- ... , , , .. . ’. . , piktas kuomet galvojo apiedamas, kad į iį visi žiun, kad i, - , . - . , . . .. . , . . , ’ į tai, kad visiškai palaidojo nu-budrios akys jį seka, kad po-1

— Kų aš padariau?.. Ką

vaikai, —; Pėdsakai
Buvo tamsu.

jie kalti?..
Vaikų, šeimos prisiminimas f 

pakirsdavo jam visus sąna

— O gal Dievas pasigailės į eiti Pas gerQ gydytoją, eina į 
visokios rūšies pigias vietas 
arba įstaigas ieškoti sveika
tos, kurios visai ten neranda 
ir dar užilgina ligą, padaro ją 
kroniškų ir dažnai jau nebe
pagydoma. Tai yra baisi gy
venimo tragedija, bet taip y- 
ra! Dažnai pasitaiko ir taip, 
kad einama į pigias vietas

jančius vaikus ir išbėgo.
— Viešpatie!.. Dovanok, ar

ba nutrenk mane perkūnu!..

. . . . . . ____ limo žymes, kad dabar visu galingumubeminko Įtarimas dūlėja ir . , . .v . v._ .* ’ į niekuomet neišeis aikštėn kas
1 J ' .... yra žudikas. Ir vėl džiaugs-1 padariau?..

— Degtinės padariniai, — ... . „ , . ...” r ’ 1 mas palikdavo švelnus ir su

Rauda prasiveržė pro lūpas į rien tik dėl to, kati sutaupius 
kiek pinigų, bet vėliau pasi
rodo, kad už tai priseina la
bai brangiai užmokėti, o kar-

Audringo skausmo bangose tais ir pati sveikata nebegri-
murnejm Kuomet viskas kuomet galvojo apie sa- ( maudėsi visą naktį. Griežė da- šta- Taigi, visuomet apsimo-
jvvko — išsipagiriojau, bet VQ vaik apie žmon{Į Manfi ntiniis kandžiojo rankas, kad ka nuo pat pradžios susirgi-
buvo vėlu, labai vėlu!.. , . , , . . ,. . ,r ’ ., nuplovęs nuo jų tą baisią de- įausdamas fizinį skausmų uz-Jam net silpna pasidarė. , * . v. . . . ,T_ . .. . , nię, kurią... mirštu sielos skausmą. NiekoKaip jis dabar keike alkoholį ,

Bet nerimas viršijo džiaug- ^gelbėjo...
Ir rytą... Koks siaubas!..

atimantį žmogui protų ir va
lių, paverčiantį jį gyvuliu! Ne sm9- arba praskiesdavo jį ligi 
gyvuliu, bet šiuo atsitikimu nepasitenkinimo.
— laukiniu žvėrimi. Deja! Savo mažiulius, kurie aps- 
Keiksmai nieko nepagelbėjo! pito jį, glostė šypsodamasis. 
Buvo jau vėlu, faktas įvyko! V alandėlę užmiršo viską. Žmo

Tšėjo už miestelio į nuoša-, 
lių vietų laukdamas nakties, 
/el galvojo apie vaikus ir 
l

na žiūrėjo į jį plačiomis aki 
mis. Ilgai nesulaukdama manė 
jį girtų pareisiant, todėl ste-

nonų. Juo toliau, juo blo- bejosi vyru. Buvo blaivus kaip 
ginu su juo darėsi. Skausmas, niekuomet, 
lyg įsiutintas žvėris draskė jo
krūtinę. Apsiaubė baimė dėl 
rytojaus. Matė save žlugusį, 
paskendusį, sumindžiotų! Tai 
buvo baisu, baisiau negalėjo

Policija? Ir tardytojas su j 
ja?

Sutiko valdžios atstovus pa 
mišęs iš baimės. Sustengo vie
toje ir ilgai nesuprato kas da
rosi namuose. Paskui užgirdo 
pasibaisėjimo riksmų. Į kam 
barį, kuriame stovėjo polici 
ninko prižiūrimas, įpuolė žmo
na.

— Rado, — suklykė. — Vi
ską rado... Tr batus, ir drabu
žius!..

Apsidairė b< prasmiškomis 
akimis. Matė, kaip rimtais vei

mo eiti pas atsakomingą gy
dytoją, kuris nuoširdžiai ir są
žiningai padės atgauti sveika
tą, o saugotis tokių vietų, bei 
Maigų, kurios prieš ligonį jo
kios atsakomybės neturi. 

“Draugo” skyriuje Sveika-

čius vaikus.
Pažiūrėjo į juos. 

(Bus daugiau)

i

Žema kaina — vėliausio modelio

Premier Vacuum Valytuvas
su Search - Lite

Maždaug 3% dėl taksų lėšų yra prld< s la
mas pri,- kalnų mūsų skelbimuose Ir aut 
prekių. Pak auskite apie lengvų .mokėjimų 
platu}. .Mažas įmok ėjimas, balansas kas 
mėnesi ant jūs” Elektros Patarlių, tino 
hllo-i. Padengimui nuošimčio Ir kitų lėšų 
šiek-tiek aukštesnė kaliui yra Inuima už 
prekes parduotas ant l?^wkėjtnių.

io Shops throughout Chicago
4562 Broadway 852 W. 63fd St.
11116 S. Michigan Ave. 2618 Milwaukee Ave. 
3460 S. State St. 4834 S. Ashland Ave.
4833 Irving Park Blvd. 2950 E. 92nd St.

4231 West Madison St.

GEROKA NUOLAIDA UŽ JŪSŲ 
SENĄ VALYTUVĄ MAINAIS 

(priklausant nuo stovio)
Branch ELECTRIC SHOPS open until 9:30 p. m. Saturdays. 
Main ELECTRIC SHOPS open until 5:00 p. m. Saturdays.

• Šis naujas Premier turi motoru - 
varomą šepetį, smarkų traukimą ir 
pritaikomą dūdelę. Kartu su nauja 
Search - Lite, kuri žibančiai nu
šviečia visą valymo kelią. Tiktai 
$1 įmokėti. Prašykite išbandymo 
namuose dykai. Jokių privalumų.

COMMONWEALTH

Electric (
EDISON

Doumtoum — 72 W. Adams St. — 132 So. Dearborn St. 
Telephont RANdolpb 1200—Local 53 j

FE DERA L C O U P O N S GIVEN

Nusiramino.
Vos jis atsisėdo, vaikai čiau 

škėdami sulipo jam ant kelių, 
vienas mėgino net sprandą ap
žergti. Tampė už skvernų, pa

būti. Ir tas nenumaldomas Į !*akojo savo vaikiškus įspu- 
skausmas, kuris išvarė iš jo džius pertraukdami vieni ki- tlais policininkai atsinešė pu- 
akių ašaras, kuris privertė jį tus, stengdamiesi vienas kitą rvinus batus kaustytais užkul- 
ligi kraujų kramtyti lūpas, perrėkti. Klausinėjo tokių nie- 
Siela raudojo, pagaliau, jis ku, (lėl kurių tik juoktis te- 
visas raudojo. Ta skausminga reikėjo.
rauda purtė jo kūną, pagaliau Bet žudikas nesijuokė. Ne- ktai tavo? 
prasiveržė pro lūpas. Parkri-1 galėjo juoktis. Jis galvojo a-1 Jis galva linktelėjo, Prisi- 
to kniūbsčias ir jau negalėjo. pie tai, kaip gera būtų, jeigu pažino. Skruostai nervingai ju- 
susivaldyti. Raudodamas dra-, daug anksčiau, prieš tą siau

bingą naktį būtų nustojęs ge

niais ir purvinus, suteptus 
krauju drabužius.

— Jurgi Žaliūne, ar tie dai-

skė savo plaukus, daužė gal
vą į žemę, raičiojosi ir kaukė. 
Pamišo?..

Ne, dangus jį apsaugojo 
nuo pamišimo. Dangus matė,

dėjo veidas buvo išblyškęs lyg 
numirėlio, smilkiniuose plakė 

rti. Nebūtų to įvykę, kas į- kraujas. Neparodė jokio jud- 
vyko. Jeigu visuomet būtų rūmo, jautrumo ar gyvumo ir
grįždavęs blaivus ir vieton 
pragertų pinigų parnešęs sa-

kad šis žmogus nori ir gali pa- vo vaikučiams dovanų, — lau- 
sitaisyti, todėl nebloškė jo ta- ktuvių. Kiek būtų laimėsi 

Kiek čiauškėjimų, linksmumo, 
džiaugsmo!.. Jau daug metų 
buvo tėvas, o dar nė karto

msybėsna:
Sutemo.
Tuomet žudikas atsistojo

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

ITiiniain Idetiiviškus Bonu* l»ėl Atnaujinimo arba Išmokame CsmIi 
Vl.Moklos RlUttea Inmiranrc — l'gnlcs, Vfeiuloa, Automobilių,

Stiklų Ir LL

tuomet, kuomet jį apkalė ge
ležiniais. Atsipeikėjo tik pa
stūmėtas iš vietos.

Apsidairė.
— Mano vaikai? — paklau- --------------------------------------

sę BIZNIERIAI, GARSINKITĖS
Žmona atvedė jam verkian- Į "DRAUGE”

JOI IN P. EWALD
LOANS and INSURANCE . '

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEIS!UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
KAST INK.IL

PLATINKITE "DRAUGĄ'

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite;

Išvertė P. ir K. JURGftLOS

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

‘‘D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
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PinSBURGH Ū LIETUVIŲ 2INI0S
REDAKCIJOS ADRESAS: 

PittKburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgb, Pa. 

KOST'ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis ugeultu- 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgb, Pa. 

Telepbone Ueįulock 2204

IŠ VILNIAUS UŽGROBIMO SUKAKTIES 
APVAIKŠCIOJIMO

A. L. K. K. Federucijos Pi- ,sirinkę Sv. Kazimiero parūpi- 
ttsburgho apskričio pusidurba jos svetainėn, spalių 13 d.,

Įdomūs Pasikalbėjimai

vimu, šios apylinkės lit tuviai 
I apvaikščioja svarbesnius lic- 
;tuvių istorijoj įvykius ir stt 
dideliu susidomėjimu seku du- 
dykus liečiančius Lietuvos rei 
kalus. Į Federacijos apskr. su 
rengta Vilniaus užgrobimo SU

1935 m., apsvarstę lenkų vy
riausybės (prieš 15 metų) vei
dmainišką Suvalkų sutarties 
sulaužymą; at jausdami, kokią 
didelę skriaudą mums padarė 
lenkai žiauriu būdu pagrobę

EUCHARISTINĮ KONGRE
SU PRISIMINUS

Neseniai įvykusiam Clevelu
nde Eucharistiniam Kongrese 
dalyvavo nesuskaitomos žmo 
nių minios iš visos Amerikos. 
Jos aiškiai rodė, kad yra žmo
nių, turinčių gyvų tikėjimą, 
kuris tas mimas čia iš tolimų

“C ALL FOR MR. BINGO’’ By Al, Posen
t see okm 9kė 

„S HKO TO ne A CAlAlrtG
. 4ost esooęc-r losi T«cs€ 
caoeas- mc afito stkVuoę 
ęoc fOR. S«K H0MTHS--

nu Fl«G€aS To TRC 
6<>je — ne 0ca>'t 
UlOOOS. MYRSXJ*X€.S MC — • M0- 
600't — THtae's ajo -sotmcc

rtiTi-US OORVO • ••

CML
FOO-MR.
BINGO!

sostinę Vilnių su trečdaliu mū biustų at\cdė, kad čia tiesai
TIKTAI VIENA KATALI

KŲ BAŽNYČIA TURI 
GALIĄ TEIKTI SV. 

SAKRAMENTUS

sų valstybės žemių, apgailes
taujame okupuoto krašto lie 
tuvių persekiojimus už gilu 
tųjų kalbą ir tėvynės meilę 
ir reiškiame broliams vilnie-

voja ir kai kurie jų eina net kaktics jniminejimų prisirinko 
išpažinties. žmonių pilna Šv. Kazimiero

JONAS:— Sykį vienas Lie- parap. svetainė ir neapsivylė, 
tuvos dvarponis pasikvietė į apvaikščiojimas buvo

----------  savo namus siuvėjų, kad pa- tikrai patrijotiškas ir praėjo
RAULAS: — Ar Bažnyčia siutų drabužį. Dvarpoiės tu- aukštu dvasios pakilimu. Pi- ^.jUiUS užuojautos dėl uždaro

turi galių teikti Šv. Sakiame- rėjo beždžionę, kuri buvo la- ttsburgliie< iai tą dienų turėjo J|Uj mokyklų ir kitokių daro-
ntusf bai pripratusi prie žmonių; kų laimės klausyti dviem atvejais ]lH1 ykriaudų. Linkime ištver

JONAS: — Ne tiktai kad tu tik žmogus darydavo, tų dary- kalbos L. Šimučio atstovo ka- ni£S prieš savo prispaudėjus
ri, bet tai svarbiausia Bažny
čios priedermė teikti Sakra
mentus. V. Jėzus pasakė: “Da 
rykite tai mano atminimui”.

davo ir beždžionė. Beždžionė talikų visuomenės į Lietuvių įr pasižadame darbuotis ga 
pamatė siuvėją kerpant dra- Pasaulinį Kongresą Kaune. Iš jutinam Vilniaus atvadavimui 
bužį. Jum išėjus ant valandė-ijo kalbos, kaip \ ilniaus rei-j ępurįme vilties, kad prisipil 
lės, beždžionė pasiėmė žirkles kalais, taip ir kitais svarbiais

RAULAS: — Kodėl kata-i ir sukarpė audeklą. Ar tas gy
vulėlis turėjo teisę karpyti/

RAULAS: — Aišku, ne. 
JONAS: — Kodėl ji taip

likai tiek daug vertina Sakia
mentus?

JONAS: Bažnyčios tiks

mūsų tautos klausiniais, triš- 
ko gausūs tėvynės meilės spi
nduliai, kurie iki ašarų jaudi
no klausytojus. Pittsburgbie-

dys neteisybės saikas ir ateis 
diena, kada sudrebės nuskriau 
sta žemė ir nušluos tuos, ku
rie daro neteisybes, ir atgau- 

isime laisvę, kuria mes gyve-
las yra vesti žmones prie šve-1 jarį
ntumo, o Sakramentai yru ša
ltinis, per kurį ateina šven
tumas ir visos kitos Dievo ma
lonės. Todėl Katalikų Bažny
čia, gavusi visų galių iš V. 
Jėzaus Kristaus, Kuris pasa
kė: “Duota yra man visa val
džia danguje ir ant žemės. Ei-

KAULAS: — Ji geriau ne
suprato, tik matė siuvėjų taip

ciai paliks dėkingi Šimučiui name ir kuria visi turime gy- 
už taiĮ) vaizdų, įspūdingą nu- venti. 
švietimu svarbiausiu Pasauli.-

...... .... nio Kongreso momentu bei a-darant. laigi, ji pamėgdžiojo.i, . . . - • ...belnai uz nušvietimą įvairių 
tas pat.-, yia ii |/K.(,1V0S reikalu. NonJONAS: mes,

Klaipėdos reikalu

Mes, Pittsburglio ir apylin
kės lietuviai, skaitlingai su-

su kitatikių I«2nyčioiuis. Jie ! p.jlls,_,urgjlie»jai katalikai, ne. sirinkę Šv. Kazimiero para-

atiduoti pagarbų V. Jėzui S v ė 
Sakramente. Tai buvo labai 
Įspūdingas reginys matyti nu. 
mas viešai išpažįstančias sa
vo tikėjimų. Toksai viešas ti
kėjimo išpažinimas yra visie
ms paraginimu prie Katali
kiško Veikimo, kurs, bv gyvu 
tikėjimo, yra neįmanomas ir 
stačiai negulimas.

Eucharistinis Kongresas tu
rėtų būti nevienam įkvėpimu 
ir paraginimu į Katalikiškų 

: Veikimų — pasauliečių apaš
talavimu; turėtu sužadini zmo 
nėse didesnį susidomėjimų ti
kėjimo reikalais — tikėjimo 
sutvirtinimu, jo palaikymu, je 
platinimu. Turėtų kiekvienų 
uždegti uolesniu susipažinimu 
tikėjimo pagrindais ir jųjų 
pritaikinimu gyvenime. Ypa
tingai turėtų paskatinti į Ka 
talikiškų Veikimų tarpe jau-

mak.cS ne vcec just simpcv fuc 
To pcst oho vcmes to uhimč!

~s:
v

.. ....... - , . . - _ . . Oana daug Šv. Kazimiero širdis. Tokie tėvai turėtų ge-
zino, ’ad netuu teisės teikti tun-jolll jokių išlaidų surištų pijos svetainėn, spalių 13 d., nimo; atkreipti didesnio dė-J parapijonų neleidžia vaikų į Tai savo pasielgimų su vai-

ije ir uni/.vilius. JL.I-1 ?al\la,Uenty’ Žina’. 1<U<1 j'"1-’ja' su siuntimu delegato į Pašau-! 1935 m., apsvarstę Klaipėdos j mesio ir labiau susirūpinti savo, katalikiškų mokyklų, : kais apgalvoti ir laiku susi-
datni tat mokykite visas gi-b^T DKV0 puvl“a’' linį Kongresų, vienok dėka L I krašto padėtį, reiškiame pasi- jaunimo auklėjimu, kalalikiš- bet siunčia į protestonų. Tat Įprasti, kad paskui nereikėtų
minės... Mokindami juos už- e. ar° tai> *ų mato pas ka-į$įIllu&0 pasišventimui m* tik J biaurėjimų prieš vokiečių hit komis mokyklomis, nes jauni-\čia gražiausia uirva pasidar-j gailėtis.
laikykite visa kų nors jums' . katalikiškoji visuomenė ten Į lėlininkų kerštingą propagan- mo klausimas, tai vienas o- buoti, kad visų katalikų lie-i Didelę atsakomybę turės to-

KAULAS. —- Ar visos to.- |,llV(, ga|/tn; atstovaujama, bet dą, skleidžiamą iš priežasties piausių ir svarbiausių šių die- tuvių tėvų vaikai būtų Šv. Ka- kie tėvai 
atsiskyrėlės . bažnyčios, k. v. jjs įr vjska į j,niJ j Klaipėdos krašto.
protestonų, nezaliežninkų, H»- apipasakojo> 
teronų, daro vienodai, tai yra

Iškilmes puošė neseniai si,

įsakiau...” (Šv. Mat. 28, 18- 
30): Kristus įsakė krikštyti: 
nes “Kas neatgims iš vandens 
ir Šv. Dvasios, neįeis j dan
gaus karalystę”. Kristus įsa
kė atleisti nuodėmes: “Kam 
atleisite, bus atleistos ir kam 
Užtūrėsite, bus užtūrėtos”. Tai 
reiškia, kad Katalikų Bažny
čia turi galią ir yra Jos prie
dermė atleisti nuodėmes, nes 
tiktai tuo būdu galės žmonės 
apturėti dangų. Katalikų Ba
žnyčia turi teisę teikti Sutvi
rtinimo Sakramentą, nes Išga
nytojas pasakė: “Dabar jūs 
nesuprantate daug dalykų, bet 
kaip atsiųsiu Dvasių tiesos, 
Ta jus sustiprins ir apšvies”. 
Sutvirtinimo Sakramentas rei
škia atsiuntimų Šv. Dvasios.

imituoja Sakramentus? 
JONAS: — Ne visos. 4’ro-

! siorganizavęs jungtinis para

, seimelį, ir nukreiptų prieš lie
tuvių tautą. Apgailestaujame,

pijų cboras, meliodiškai' sūdai 
testonai vienaip krikštija, lie- nav,„. n(. |ik A,„crikos ir Lie. 
teronai kitaip, o nezaliežnin- ,UV1)S ||i|nl||ls, M jp ke|etę 
km, kaip kuris moka taip ir |;i|l| ka,.
daro.

KAULAS: Aš girdėjau,
tas cboras virs tikru 
kolonijos papuošalu. Kitu iš-

prieš Y’. Dievų už
lių klausimu. Susipratusių pa- zimiero parapijos mokykloje, nesirūpinimų savo vaikų Ra- 

Laimingi mes esame, kad talikiškų išauklėjimu. Čia rei-sauliečių katalikų svarbiausia 
užduotis — palaikyti katuli- 

vokietininkų Klaipėdos kraš- kiškas mokyklas, ypač rūpin
to gyventojų neištikimybę Lie lis, kad vaikai lankytų tik nemokame jų įkainuoti. Čia 
tavai ir griežtai protestuoja- katalikiškas mokyklas. Tai bū kaip tik aiškiai ir pasirodo.

jų turime, tik nelaimė, kad ne
visi suprantame jos vertę ii

nie prieš vokiečių hitlerinin
kų grųsinimus atplėšti nuo
Lietuyos Klaipėdos Konvenci- 

IIIIISII | . .. . . . ,jos Lietuvai pripažintų kras

kia, kad ateitų į pagalbų pa 
sauliečiai, prisidėtų prie apa
štalavimo darbo — vedimo 
jaunuomenės prie V. Jėzaus

kad liuteronai dirmavoja. tai • i re.’’ ’ kilmių kalbetojum buvo J. Bu-
yra teikia Sutvirtinimo Sakra
mentą. Ar tas jų sakramentas
yra geras?

JONAS: — Kas yra Dirma- 
vonės Sakramentas?

RAULAS: — Aišku, kad 
yra atsiuntimas Šv. Dvasios, 
kuri sustiprina tikėjimų.

JONAS: — Kaip jie gal su-Kas tų Sakramentų vertai ir . . 
teisėtai priima, tas palieka j į?
stiprus ir ištvermingas kata
likas.

RAULAS: — Jonai, visos 
kitos bažnyčios teikia tuos pa-

kad jie netiki į Šv. Dvasių!

RAULAS: — Jei neturi ga
lės teikti Sakramentų, kaili 
žmonės reikalauja nuo jų to,

levičius, kurs, nors yra čia 
augęs jaunuolis, vienok ir jam 
nestinga tikros tėvynės mei
lės, kurią jis nuoširdžiai reiš
kia savo kalboje. Pripažinimo 
vertos ir programe dalyvavu 
sios Šv. Pranciškaus vienuo
lyno akademikės.

Šiame Įmmiiiėjinie išneštos 
se k a nčios rezol iucl Jos: 

Vilniaus reikalu

Mes, Pittshurglio ir apylin
kės lietuviai, skaitiingai šu

tą. Lietuviai griežtai kovos 
ir galvas guldys už tai, kas 
yra mūsų.

PLA TINKO F ‘DKAUG/

tų gražiausias apaštalavimo kad silpnas yra tikėjimas. Kad per katalikiškas mokyklas. M. 
darbas tarpe apsileidusiųjų ir turėtų žmogus gyvų tikėjimų, ' 
nesuprantančių katalikiškos tai dėtų visas pastangas tikė- 

i mokyklos vertės. jimų įskiepyti ir į savo vaikų

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. ioAl'ayette 78&0

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso ru.ine 
PROspect 1028

Res. and Office 
2359 8. Leavitt St.

CANal 070o

čius sakramentus, kaip ir Ka-j ne»a^ Sau^?
talikų Bažnyčia. JONAS: — Žmogaus yra

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
JONAS: — Raidai, pasko- Įgimtas dalykas teisėtu ar nc-l nuga-tone sustiprina nervui Pa- 

’ 1 . . . /also apetitą, stimuliuoja pi h: norma*
link man vieną milijoną dūle- teisėtu būdu ieškoti dvasinių iĮ*ko vetki.no virškinimo organus, ..ž- 

* o e i i i i » tikrina rainų miegų.. Ir pataiso ubetnariu i dalykų, nes žmogus turi ne- »'ei katą.* l. ' . . . ’ .1 NUGA-TONE Jau yra vartojamasRAULAS: — Juokus iš ma- mirtinų sielų, kurt žadina kie- p^r <e metus per tų laikotarpi r.s
. , . . v .v ,Jro<le etiųs labai sageiblngus t-llomenis

nęs...................... .............................. A' “
neturiu 
negaliu duoti.

s darai! Juk žinai, kad aš kvienų ieškoti ne vien žemiš- ir liguistiems Vyn..,..s ir moterims No 
’ ..... praictfiklt ne pamėginę NUGA-TONE.

turiu, o ko neturiu, to tau ><>b bet ir dvasinių daiktų. ira.rid„o«ia visose yaistinytuos... gu..- 
’ ’ . . . _ . kitę tikrų NUGA-TONE, nes Joks ki-iraliu duoti lodėl baisūs užsispyrėliai: tas vaistas ne atneš tokių pii-iekinin

JONAS: — likra liesa, 1*■r^ . • , . teronaiRaidai. Ko pats neturi, to ir , . .................. ..., . * , . ’ . bet nenori prisipažinti prie
kitam negali duoti. Taip ir ..., . • ., , « v. v , klaidos ir nenori atitaisyti

ispyi
a. • i • • i Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOLprotestonai, nezaliezhinkai, Ini — idealų nuosuotojų vidurių 25c ir 

nori dvasinių dalykų, —'

kitos bažnyčios: pačios netu
rėdamos teisės, nei galios Sa jos. Jie neišdrįsta grįsti į Ka-,
, ... , talikų Bažnyčių, nenori palen-
kramentų teikti, negali nei ki- . . . . . ... ,. , . ’ . , kti galvos prieš dvasiškų vai-
A a . . « a . . J a • . k 4 a .11. kll 4 .1 i ,«tiems jų duoti. Sakramentams 
teikti galių turi paeiti nuo 
paties Dievo, tai yra Dvasiš
koji galia. Protestonai, neza
liežninkai, liuteronai nepripa-

džių. Jiems verčiau glūdėti! 
savo klaidatikystėj ir nesirū- j 
pinti apie amžinantį. Katali-j 
kų Bažnyčia tiktai yra laive-;

Stop 
Itching 
Skin

, ... — . Jis, vedantis žmogų į amžinų
ilsta Autoriteto, per Kuri a- . . ... ... T, . .. ...*. ..’ 1 1 laimę. Katalikų Bažnyčia tik-teina dvasiškoji galybė, todėl 
jie ir neturi tos galybės bei 
teisės duoti Sakramentų.

RAULAS: — Bet jie visi 
taip daro: krikštyja, dirma*

tai gali teikti Sakramentus ir 
vesti žmones prie šventumo.

Z'-nio greitai atleidžia Niežiunriųm 
Raatien ir Rlngworn akaiiMiims 
— niiNtabdo Edema. Spuogų Ir 
piinnšiiH oiIoh nesiiiiiguinuH. Mi
lijonai vnrlojo Žemo per 25 me
ilia. Ir vlal gyiū Jų kaipo švarių 
h.hirI.'I, alHiiknm’lų gyduolę pa
lengvinimui odos nležCJtmams. 
Užtvirtinta Oood Housekeeplngi 
Buceau, No. 4874. 35c. 60c. $1. 
Visose valstlnšse.

PLATINKITE “DRAUGĄ
žemo

FOk/ f, m i r j r J s

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
I.IKTUVI8

OPTOMETItlCALIiY AK.IL 
SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS
PHISICULN uud bllKGLUft

2403 W. 63rd St., Chicago
OPFICli: HOURS 

2 tu 4 and 7 io 9 P. M. 
Sunday by Appoinuncnt

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Oflao Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo B iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso tolef. BOUIevard 7820 
Naauų tel. PROspect 192uPalengvins aklų jtemplmų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSiimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- k27«tno. skaudamų aklų karšti, atitaiso ToL- PKO“P«ct
trumparegystę Ir tollregystę. I’riren- 1 Re’- TeL: HEMIock 6141 
gla teisingai akinius. Visuose atsiti
ktinuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
NedėlioJ nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimų akys at įtaisomos be akinių.
Knlno.s pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phona fiANAi tfu

Rezld.: 2615 W. 69tli St.

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

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 lkl 8:30

T»l. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tol. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Rea. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 WEST 35th STREET

Tel. CANal «257
Res. PROspect #6 59

DR. P. Z. ZALATORIS
U1U Y TOJ AS Ir CHIRURGAS 

1821 ūOLlH HA1STLL STRHHT 
Residencija #>•• So. Artealan A7e.

Valandos: 11 ryto IRI 2 popiet 
• lkl S v. vakaro

Tel. 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 

Seredoj pagal autart)

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 \V. Cermak Road •
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Soradomis Ir Nedšlloiuis pūgai autart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonus REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS ~
GYDYTOJAS Ir CH1RURUAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VIKglnl* ol*4 

Oflao vai.: 2—4 Ir •—8 p. m 
Nedėliomis pagal autart)

DR. F, S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CIIII:UROAH

P«-rkčl«" mh<> „flrų
1729 NVEST 47th STREET

CHICAGO
Valandos: 2 to 5 ir 7 te 3 p. m. 

T't-l'-pliomiH YAItds 2122

ĮVAIRUS daktarai

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS.
Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų tr nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedillomle nuo 10 lkl 12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAH

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tai. YARda 0094 

RA*.: Tai. PLAa* 2444 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v.
Nadtllomla nuo 10 iki II dlen<

DR. F. C. WINSKUNAS
UYUITUJAS it chirurgas

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

Tai. CANat 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7
Rea.: Tel. HEMIock 6286

DR, A. G. RAKAUSKAS,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS.
DENTISTAS

1446 SO. 49tb (M., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CH1CAGC 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tei. GROvehiU 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2421 W. MAKtlUETTE ROAD 
ugdytojas ir chirurgas

Vai. 2-4 Ir 7-9 rak*.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pūgai sutarti

Phone Hemlock 2U61
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 We8t 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais —
1 lkl I popiet — 6 Iki 0:20 vak. 
NtdOUomte nuo 11 ryto UU 1 p.».

vetki.no
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Pittsburgho Žinios
ĮSPŪDŽIAI minint vil- 
’ NIAUS UŽGROBIMO 

SUKAKTĮ

daugiau. Perspėju klebonas, 
draudžia ir net pats jų vadus 
muzikas Medonis, bet veltui 
— jie nekreipia dėmesio nei j 
savo vado drausmę.

Pasirodo, kaip mažai mūsų 
jaunimas teturi išauklėjimo ir 
mandagumo. Ne tik nesiklau 

1 so įdomių ir naudingų kalbų 
apie tėvų žemę, bet dar truk
do klausantiems.

Kadangi tasai

THE GOOFUS FAMILY
t m SoRpy ouR

♦

usteuTC
PARTkJER 
x Just Got 

IDER 
THRT'LL 

TPlPlg OOP? 
BUSINESS! 

VTAtT'LL >00 
FIND OOT'

BuSiMtSS 
^iM'T DOlklG SOVJELU. 
Burv/E RE. MOT UCKED 
VfeTJl I'LLSEE VOU 
TRlS AFTERUOOM

7

Atidarant susirinkimų ben
drus parapijų choras jausmi- Kadangi tasai choras yra 
ligai padainavo porų gražių bederaeijos apskričio kūrinys, 
dainelių. Programo vedėju Tut apskritys ir turėtų ateity- 
pakviestas Kastus Vuišnoras, Je pasirūpinti apie geresnę! 
jaunas vyrukas. Nors dar pir- choro drausmę. Jo vadui mu-i 
ma kart tokią painią pareigų: zikui Medoniui turėtų 
ėjo, bet gerai atliko. Kad dau nuteikta didesnė
giau būtų tokių pasauliečių ir žadoms nuraminti, ar iš to 
kad jie labiau susidomėtų ka-|clu>ro prašalinti, nes gėdą da- 
talikišku ir tautišku veikimu! į tiems, kurie visa širdimi 

Kalbėtojai .Šimutis ir Bule- yra atsidavę tam chorui, 
vičius. Bulevičius kalbėjo tru- Tiek to. \ isgi šis apvaikš- , 
ūpai, bet jausmingai. Šimu-į čiojimas nusisekė. Žmonių nn-! Pavaisinti, 
is, ‘•Draugo” redaktorius, Fe n*os netilpo Šv. Kazimiero er- 

deracijos centro raštininkas dvingoje svetainėje. Visi skir- 
kalbėjo dviem atvejais. Jo i stėsi pakeltu ūpu. Tik kai kas 
kalbos begalo buvo įdomios ir , nigojo, kad per ilgai užsitęsė, 
gražios. Vienas šalę manęs sė-, tai niekis, buvo ko pasi-

būti
galia įlėkiau-^

TrilS VJIL.L 
BRlNG Iki 

The crovjos,
SORE'

1,
all yoo
CAM EPiT 
For £5$

_______ By H. T. Elmo
HCW MUCH OF OOP

VOU HAD 9OMP 
nerve, purriNS 

Tiri AT SiGKJ.’ALL VOO 
CAM FOR 254“.. 
VJE'LU. GO broke:
t M MO TlME.GlVIMG 
Away <so much

laimė, kad negaliu sau part- rdu Doloresa. Linkime naujai erar jaunu moteris apie 45 m 
nerių surasti. Bet kas moka pribuvėliai augti ir stiprėti, amžiaus. Paskutiniu laiku Ku
kitus lošimus, 
gražių dovanų

turės progos 
gauti. Visi a

teikite. Sodalietės žada visus

BRIDGEVILLE, PA.

dįs išsitarė: “Ot, kad taip mes 
Pittsburghe turėtumėm bent 
vieną tokį veikėją pasauliečių 
katalikų tarpe...” Ir aš jam 
pritariau. Taip, kad turėtu
mėm... Tr vėl klausome ausis 
ištempę. Kuomet svetainėje 
apgaili staujame Vilniaus pa
dėtį, klausomės gražių, Įspū-

klausvti. Dzūkas

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS

Šią savaitę mūsų parapija 
rengė bazarą. Kad būtų geros 
sekinės, ir mokyklos vaiku-

dingų kalbų, tuo turim kieme >jaį prisidėjo.
kai kurie bendrojo choro na-1 _______
riai triukšmauja ir trukdo : Mokykloje visuomet rusi 1110 
klausytojams. Tildo Juos jau-^ kinių nepaprastų gabumų. Ir 
nas Šv. \ incento parapijos ; mf,Są mokykloje randasi vai- 
vyrukas, bet veltui: jie dar 1 kurie turi gabumų piešti, 

i muzikoje ir t.t. Girdėjau, kad 
neužilgo turėsime ir mokyk-

t

A

LUCIJA VAITKUS

Mirė spalių 13 <1. 1935 m., 
2 vai., .sulaukus 17 melų ani<. 
A. ji. Luclja gimė ir uugo Cht- 
cago, III.

I'aiiko didi-liami- nuliūdimu 
tėvą Jonų. motiną Kazimierą 
po tėvais Monkaitę, seserį Sta
nislavą. 2 brolius: Joną ir An
taną, dėdę Dominiką Vaitkų, 
pusbrolius ir pusseseres; o Lie
tuvoj clocę, pusbroli ir pus
seserę.

Kūnas pašarvotas 1824 So. 
Kuble St. Laidotuvės Įvyks še
štadieni, spalių 19 d., iš namą 
8 vai. .ryto bus atlydėta J Die
vo Apvaizdos parapijos bažny
čią, kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta 1 Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
pintines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Tėvas, Motina. Se
suo, Broliai, Ibsle. I’ttsscserės, 
rtishrolfal ir Giminės.

Liidotuvit) direktorius S. M. 
Skudas. Teluf. MONroe 337 7.

GENOVAITĖ
MIŠKAS

(po tėvais Martukanaitė)
Mirė spalių 15 d. 1935 m., 

5 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Šiaulių aps
kričio, Kurkinų parap. Ameri
koje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nui'ūdbue 
vyrą Aleksandrą, dukterį Na- 
dzę* Kern. žentą l-'rank. 3 anū
kus: (’harlotte, Clorla Ir Kruuk 
Ir gimini s; o Lietuvoj 3 sesc-a 
ris Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus ko 
plyčloj. 1410 S. 49th l't.. Cice
ro. Jsihlotuvės įvyks Š.>S»a.1le- 
n(, spalių 19 d., 19 koplyčios
8 vai. rylo bus atlydėta j šv. 
Antano parapijos bažnyčią, Ku
rtoj įvyks gedulingos Immil- 
dos už velionės sielą. Po pn- 
mat<V) bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame ilsus 
gimines, draugus-ges Ir i,a- 
žystamus-as dalyvauti Mosi' lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyms. Ibtklė, fa-n- 
tas. Anūkai Ir Giminės.

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Telefonas Cicero 21J9.

los
lio!

parapijinę orkestrų. Va-

Spalių 13 d. Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai minėjo Vi
lniaus užgrobimo sukaktuves 
Šv, Kazimiero salėje, South 
Side. Susirinko tūkstantinė 

i minia. Gerai pasirodė pirmą 
5 sykį jungtinis parapijų cho- 
Įras; gražiai išėjo Šv. Pranciš
kaus akademikių dribai. Su 

i ypatingu dėmesiu išklausyta 
“Draugo” redaktoriaus L. Ši- 

j mučio kalba. Šį mūsų visuome
nės gahij veikėjų Dievulis ap
dovanojo nepaprasta iškalba 
ir mokėjimu savo žodžiais pa
veikti klausytojų protų, širdį 
ir jausmus. Bridgevilliškiai 
grįžo į namus prakilniausių 
minčių kupini ir pasisėmę sa
vo lietuviškai sielai tautinės 
stiprybės.

Kadangi šis mėnuo jaišvę? 
tas ražančiui, tat ir vaikučiai 
skaitlingai dalyvauja pamal
dose.

Spalių 11 d. Pittsburgh City 
Home and Uospital, Mayvievv, 
Pa., įvyko diplomų įteikimas 
baigusioms mokslą norsėms 
(eommencenient exercises). 
Buvo suvažiavę šimtai pakvie 
stų svečių ir didelis būrys au
kštų miesto valdininkų. Kun. 
A. Jurgutis, tos įstaigos kape
lionas, suteikė susirinkusiems 
palaiminimą (benedietion).

1 Atsilankius p-lė Strainaitf 
iš Carncgie knygyno ragine 

i vaikus dažniau lankyti kny 
! gyną. Taip pat stebėjosi, kai 
' vaikai moka savo knygas su 
rasti, pagal knygyno tvarkę 

Šv. Kazimiero knygynas vi; 
i didėja. Vis atsiranda gerada-,
' rių, kurie karts nuo karto pa- Praeitą savaitę M. Miekū- 
aukoja knygų. Malonu būtų. nas, parapijos komite
kad parapijoj daugiau rastų--^as’ buvo nuvažiavęs į Detioi-
si tokių geradarių. Lauksime.

S.

NUO CARSON STREET
Bežioplinėjant anądien po 

Carson street, užgirdau visus 
šnekant apie Šv. Kazimiero 
metinį parapijos bazarą. Visi 
džiaugiasi, kad špnet duoda
mos kur kas gražesnės ir bra
ngesnės dovanos. Tat ir baza
ro sėkmės, girdėt, kur kas ge
resnės, negu kitais metais.

Bazaras prasidėjo praeitą 
pirmadieni. Dar bus šią sa- 

jvaitę 21, 24 ir 26 dd. Sckina- 
|dienį, spalių 20 d., sodalietės 
įrengia šaunią “card party”. 
j Dovanos jų tik žvilga, akį net 
Įtraukia. Ant Carson Street, 
kur dovanos buvo lange iš
statytos, žmonės negalėjo at
sigerėti. Mergaitės pasakoja, 
kad bus lošiama įvairūs loši
mai: Euchre, Oldmaid, Sixtv- 
six ir Žioplys, jei bus kostu- 
nierių. Na, reiks Ir man eiti, 
jei jau žioplį loš, nes aš ge
riausiai moku jį lošti. Tik ne-

tą, į savo sesers laidotuves.

Taipgi ir Minickienė su Mo-, 
tiejūniene šauniai darbuojasi, i 

džių šeima buvo nutolusi nuo kati tiktai jų rengiamas kau
kių (maskaradinis) balius spa 
lių 29 d. būtų parapijai sėk
mingas. Visi ir visos aiškiai 
mato sekines nelemtos bedar
bės, bet bendrai ir vieninga1 
dirbdami-os, šiaip - taip pa
rapijos ir mokyklos reikalai 
stumiami, nes kur vienybė,

Pirmadienį, viešėdamas Pi- Katalikų Bažnyčios, ypač vy-
ttsburgho apylinkėje, į Bridgi 
villo buvo užsukęs svečias. 
“Draugo” redaktorius, p. Ši
mutis. V.

KAS GIRDĖT NORTH 
SIDE

ras buvo dideliu nezaliežnin- 
kų bičiuliu. Nors a. a. Onos 
giminės labai norėjo palaido
ti ją katalikiškai, bet vyras 
ir jojo draugai nuvilko ją • 
nezaliežninkų kapus.

Gaila, kad atsiranda lietu 
ivių tarpe tokių ką stačia gal- 
Iva lenda į purvyną. Vietinis

S. L. R. K. 87 kuopos ba- \ 
liūs, įvykęs spalių 11 d., bu
vo labai jaukus ir tvarkingas. 
Pelno parapijai liko $77J5(‘ 
Gražiai pasidarbavo Vlada - 
Marcinkevičius atlikdamas vi
są primosimo darbą ir parin 
kdamas dovanų nuo lietuvių 
biznierių. Beveik visi lietu
viai biznieriai parėmė tą ba
lių gausiomis dovanomis. .lie 
užsitarnauja mūsų visų para 
mos.

Jei northsidiečiai ir toliau 
taip gražiai sutartinai dar
buosis parapijos naudai, tai 
už poros metų tos parapijos 
nebepažinsi me.

Spalių 12 d. staigiai mirė 
Ona Rudienė. Krito negyva 
gatvėje. Turėjo didelį krau?< 
'-paudimn. Ona Rudienė buv;

ten ir galybė. Cibukas

PAŠVENTINTA PELESOS

Rugsėjo 23 d. iškilmingai 
pašventintu Pelesos bažnyčia. 
Tą bažnyčią pastatė Pelesos 
lietuviai parapijiečiai. Į baž
nyčios pašventinimo iškilmes 
atvyko ir būrelis lietuvių iš 
Vilniaus.

( Spalių 26 d. parapijos mo- 
|terys rengia vakarienę. Visus 
žada pavaišinti gardžia viš
tiena.

Spalių 13 d. kun. A. Jur
gutis apkrikštijo Mykolo ir 
Pranės Zataveckų dukrelę, va

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Spalių 13 d., Šv. Vardo dr- 

gijOs nariai bendrai ėjo prie 
šv. Komunijos. Tas daro ne
paprastą įspūdį. Taipgi Sv 
Sakramentas buvo tą dieną iš
statytas viešai adoracijai. Ši 
draugija auga, kaip grybai iš 
po lietaus.

S. L. R. K. A. 35 kuopa iai- 
kė mėnesini susirinkimą.

Šv. Vincento darbščių mo
terėlių klubas juda, kruta, 
kad tiktai jų rengiama vaka 
rienė su šokiais būtų parap;- 
jai sėkminga.

'diut
BRITTI.E

c4 STREAKED

CftMRM HX1Ik
Wbatever yonr hair color problem—CLAIROL

Shampoo Oil Tint will corrtct it,

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

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

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 

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

CLAIROL for greater hair beauty.

tbit naptt witk a tbrta-hich ttnnd aį yar 
hair aa/t tai tvill tnat i! aaJ ratara H, pattpaid,
U’itb aar ratamaieaJaliaatJar CLAIROL trtatment.

BFVTItLY KING. Conraham
HAIR BIAUTY GUILD
I2S-D2 V«M 46«fc SttMt. New York Chj

No

AMmoa^........

Chr..............
M, Boootr Sbop.

Kiekvienoje jurų kvadrati- ' _
nėję mylioje yra 120,000.000 Į BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

“DRAUGE”žuvies. Nevienas žvejis atsidus
girdėdamas šią žinelę!

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
-------- o--------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Cbicagoj

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

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avo.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 
A. Masalskis

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

fl. Petkas 
J. F. Radzias 
S. M. Skudas
I. J. Zolp
J. F, Endeikis_ _
bMcz ir Šuns

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YAltds 1741—1742

2314 Wcst 23rd I’lace 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742
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i DVIEJŲ PAR. RUDENINIS PIKNIKAS ir ŠV. JUOZAPO, South Chičlgo, Parapijos. S
| Sekmadienį, Spalių - October 20 d., 193 5
i *

■ Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

įžanga DYKAI. Nuoširdžiai kviečia visus

Klebonai ir Komitetai

VIETINES ŽINIOS
CHICAGOS LIETUVIŲ KATALIKŲ REZOLIUCIJA 

MININT SPALIŲ DEVINTĄJA

šų pagalba, tai padaro. .Jauni-] 
mas negauna progos susipa-1 
žinti su lietuvišku menu, nei 1 
jo įvertinti. Lietuvių katalikų 

Spalių 20 d. — Sv. Kryžiaus parap., Kewanee, III. istyžimu, sakė kun. Valančius,
i parap., Chicagoj, ryte — Šv. Į Lapkr. 10 d. — Šv. Antano naudojasi piiesai.
' Pranciškaus parap., Indiana parap., Omaha, Neb. i Tie dalykai, ištikrųjų, yra
Harbor, Ind. vakare. j Lapkr. 11 d. Sioux City, i lyg tamsus, juodi debesys. Kų

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — ' Towa. nors turėtų daryti tie, kurie

J. E. VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS RADIO

Chicagos lietuviai, susirin- jos - Etiopijos konfliktų., ku- 
kę į masinį mitingą, įvykusį rį viešai pasmerkė Amerikos 
Brighton Park N. P. P. Š. pa- vyriausybė ir protestuoja Tau Cleveland, Ohio.

ŠIANDIE BUDRIKO 
PROGRAMAS

Šį vakarų nuo S vai. užsi- 
statykite savo radio ant sto
ties WHFC, 1420 kil. ir pa- 
siklausykit gražiu dainų ir

, BRIDGEPORT. — Šv. Pra- 
į nciskaus Rėmėjų L skyriaus 
j susirinkimas įvyks ketvirtadic 
jnį, spalių 17 d., parapijos sa
lėj 8 vai. vak. Visi rėmėjai 
prašomi atsilankyti, nes tini 
me daug svarbių reikalų svar
stymui. Valdyba

Lapkr. 13 d. Kansas City. turi priedermės. Pabuskite, va, niuzikoS) kuriuos kas ketvir- PLATINKITE “DRAUGĄ*
rap. svetainėje 15 metų Vil
niaus užgrobimo sukaktis mi
nėti ir išklausę pranešimų a- 
pie dabartinę Vilniaus padėtį 
konstatuoja:

tų Sąjunga grąsindama pavar- Spalių 27 d. — Šv. Antano
toti užpuoliką ekonominės ir į ParaP- Cicero, 
militarinės sankcijas, j Spalių 30 d. Kenosha, VVis.

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa-todėl mes dar kartą protes
tuojame prieš lietuvių tautos

kad iki šiam laikui Vilnius užpuoliką ir reikalaujame iš 
ir jo teritorija dar negrąžinta Lietuvos vyriausybės Ir visos 

tautos iškelti Vilniaus klau
simą tarptautinėj plotmėj ir 
neiti į bi kokias su lenkais

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

Mo.
Informacijų reikale kreip

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

Kun. A. Linkus

dai, nes vėliau gailėsitės. _ > tmlienį paliekia Jos> p Bn.‘Draugo’’ rašėjas i

2INIŲ - ŽINELES

teisėtam savininkui Lietuvai;

kad Lietuva turi neginčiti- 
nų absoliučių teisių į Vilnių, 
nes tai yra integrale nedali
nama Lietuvių Tautos dalis, 
kurią riša kultūriniai, tradi
ciniai ir ekonominiai ryšiai;

kad smurtas, kuri prieš 15 
metų Lenkijos vyriausybė pa
vartojo prieš lietuvių tauta 
nesuderinamus su moderninio 
pasaulio tarptautinės teisės 
nuostatais ir panašus į Itali-

ATSTOVŲ PRIIMTUVĖS 
SPALiy 23

CICERO LIETUVIU MS
derybas iki Vilniaus klausi
mas nebus principiniai teisė-1 
tai išspręstas ir užgrobta te
ritorija grąžinta Lietuvai.
Mes, Amerikos lietuviai, prie 

šios progos iškilmingai pasi
žadame vieningai vyriausybės 
žygius ir moraliai ir materi
jai iai remti.

A. Valančius,
Susirinkimo pirm.

ŠIS, TAS IR DAR KAS

Parapijos salėj spalių 11 d. 
paminėta penkiolikos metų su 
kaktis nuo Vilniaus pagrobi
mo. Toji lietuvių šventė yra nant visuomet mylėti
viena svarbiausių lietuviams. ! Motiną - Lietuvą. 
Taigi ir žmonių galėjo būti

------ j Kova tarp majoro ir polici-
1 jos viršininko. Ciceroj vis dar 
i eina kova tarp majoro Cerny 

‘ į ir policijos viršininko Svobo- 
Matėsi su prez. Smetona, (da, kurį majoras buvo atsta- 

Malonaus būdo žmogus, drau-'tęs nuo pareigų, bet miestelio 
giškas. Adv. Grisius turi pre- taryba paneigė majoro žygj.

driko radio ir rakandų krau 
tuvė adresu 3417 S. Halsted 
st.

Nuo ateinančio šeštadienio 
9:30 vakare vėl prasidės Bn- 
driko programai iš didžiulės 
WCFL radio stoties. Jie bus 
kas šeštadienio vakarą tuo 
pačiu laiku. Klausykite ir ne- 
tingėkite parašyti po laiškelį 1 

i J. F. Budrikui. K.K

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 lkl B 
Panedėlio, Seredos Ir PėtnyčlOF 

vakarais 6 lkl 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 8600

zidento pasveikinimą, siunčia
mą Amerikos lietuviams, ragi- 

savo

Kova pateko dabar į grand 
džiurę. Majoras sako, kad 
policijos viršininkas nekovo
jęs su Cicero geinbleriais, o 
polic. viršininkas

Pranešimai

, . . .... i Patrijotizmas, tėvynės mei- , , • ,daug daugiau. Apgailėtinas1,- , , . kad majoras sakęs pentis
1 .... ,le neapsakoma, kaip augusiuodalykas, kad lietuviai kaž ko-

'dėl negali susiorganizuoti.
, Programas buvo labai įvai-

zervuoti vietas. Tikietų gali-irus* Dalyvavo ir du svečiai 
ma gauti pas visus kolonijų Srižę iš Lietuvos. Jie

se, taip ir jaunuose vaikuose. 
Visi pasiryžę, reikalui atėjus, 
galvą guldyti už Tėvynę.

veikėjus bei “Draugo’’ redaka, 
eijoj. Rezervacijas priima re-

---------- ngimo komisijos narės: S. ha-
Spalių 23 d., Auditorium kalienė (Telef. Prospect 3222), 

viešbuty, prie Micbigan ir Co- J. Čepulenė (Telef. Prospect 
ngress, mūsą organizacijų ce- 3655), A. Bacevičius, 1850 Wa 
ntrai bei Chicagos apskričiai bansia avė. ir “Draugo” re- 
rengia atstovams į viso pa- dakcija. Priimtuvių vakarą

šakojo tikrą padėtį Lietuvoje 
Vakaro vedė jum buvo žino

mas Cicero kataliką visuome
nės darbuotojas Anastazas Va 
lančius. Jis pasakė nors tru
mpą, bet gražią kalbą. Prog
ramą pradėjo Šv. Grigaliaus 
choras, ved. A. Mondeikos. Su

kauntės iždininkas J. Gili pra 
“Draugo” redaktorius, L. neša, kad viena diena, būtent 

papa‘ Šimutis Kaune prie žuvusie-'praeitą pirmadienį, nejudina
nt kareiviams paminklo pa- jniojo turto savininkai takso

BRTGHTON PARK. — Ne
tvirtina, i kalto Prasidėjimo Sodaliecių 

go apskričio susirinkimas įvyks 
abead”. j ketvirtadienio vakare, spalių

SI,206.935 viena diena. Cook 17 d- tu0’a” P° Di<;-
vo Apvaizdos parap. mergai
čių kambary. Visos draugijos 
prašomos atsiųsti atstoves.

Irp'a

Telepbone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telepbone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAIS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
mis ir personai property tak
sų sumokėję $1,206,935. Dau
giausia taksų sumokėta už 
1934 m.

Mokslas tk prasidėjo, o jau 
deficitas. Chicago švietimo bo 
rdas praneša, kad su gruod
žio mėnesiu vėl iždas bus tuš
čias ir nebus iš ko mokyto
joms algas mokėti. Bordo pre
zidentas, James B. McCabey, 
sakoma, krepsis į valstybę rei
kalaudamas 2,750,1X10 pagal
bos.

sakė įspūdingą kalbą, kuri iki 
ašarų sujaudino klausytojus. 
Sako, tokios kalbos dar nebu
vo girdėję. Paskui viešnia Pi 
variūnienė kalbėjo apie Vii 
nių. Nuo to laiko, kai Vilnius 
tapo lenkų pagrobtas, vis puo 
la žemyn. Gyventojai, matyt, 
išalkę, apiplyšę. Elgetų pilnos

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

tikietai nebus par- .dainavo keletą gražių lietuvi- 
Dėl to visi arba ti- dainų.

kietą iš anksto įsigykite, arba Po to gražią kalbą pasakė gatvės. Lietuvai atgavus, Vi
enuti priimtuvėse ir pasiklau-j rezervacijas paduokite. Tikie- kun. J. B. Klioris. Jo kalbos lnius, be abejo, visai kitaip 
syti įdomių pranešimų apie . tas 1.25. • visuomet gražios, įspūdingos, atrodytų. Lenkai Vilnių tik-
Lietuvą, Klaipėdos ir Vilniaus Per priimtuves bus išpildy- į Po jo kalbos, kalbėjo atsto- rai griauna. Karalių kapa*’,

šaulio lietuvių kongresą pri
imtuves. Vietų užsakyta r.e- 
iaug, todėl norintieji daiy-

kraštus, prašomi iš anksto į- 
sigyti įžangos bilietą arba re-

viešbutv
duodami.

BUICK

CADILLAC

DABAR RODO

LA SALLE

Už Dviejų Centų Štampą
Gaunate Naują Skrybėlę

PASA2IERIŲNAUJĄ 1936 BUICK 5 
SEDAN

ta ir gražus programas. jvas į Pasaulinį Lietuvių Kon- kurie per amžius gulėjo ne- 
R. Kom., gresą Kaune, adv. J. Grišius. liesti, atkasami, brangumynai 

1 Papasakojęs apie kongresą,1 yra nuo jų lavonų paimami 
kalbėtojas toliau atpasakojo 1 ir išgabenami Lenkijon. Gedi- j
įgytus Lietuvoje įspūdžius. 'mino pilis griaunama. Žodžiu,'r^ame buvo apie 60 kostume- ___

Esą, kai privažiavęs Nemu- Vilnius labai blogoje padėty- !r*ll plėšikai jau dūmė pro į ekime triūbos,
ną, tai, sako, tiek griaudu iš je. - ,duris’ Savininkas tačiau grei- • $1084.00
džiaugsmo pasidarę, kad net Ktfn. A. Valančius nurodė tai pagrobė revolverį ir vienų 1 jmok?ti rpikia tiktai inimant jūsų dabartinį karą mai-

irgi svarbų dalyki}, būtent, 'plėšikų pašovė. Pašautasis pn ( naįs, 0 balansą galima išmokėti lengvu General Motors planu 
kad tamsūs debesys ir čia
taip pat slankioja .Ne karo,

Pašovė plėšiką. Apiplėšę sa 
liūnų, 16 S. Paulina St., ku- su built-in trunk, kieto plieno stogu, hvdraulic stabdžiais, 

ir pilnu de luxe įrengimu, kaip tai, bot water heater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire, visi langai saU'tv glass, dual 

r 1.1. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

Jeigu pirksite siūtą, overcoatą ar topeoatį. Išpildykite 
žemiau, paduotą kūponą ir pasiųskite

J. B. SIMPSON, Ine.,
30 N. DEARBORN STREET,

Chicago, Illinois
Mūsų lietuvis pardavėjas, Jurgis F. Lapinskas, pasini- 

pins Jūsų užsakymu ir įteiks dykai skrybėlę.
Tai darome, kad supažindinus lietuvius su viena iš se

niausių kriaučių korporacija Chicagoje.
Tarnaujame visuomenei jau 42-tri metai.

KUPONAS

VA TITUS

ADRESAS ..

SK R YHftbftS SATZAH

PILKA ( ) JUODA ( ) ŽALIA ( ) MftLVNA ( )

ašaros bėgo iš akių.
Palangoje buvo iškilmingai 

pasitikti. Labai patikus. Sa
ko, Lietuva nėra tokia, kokia 
buvo prieš karą. Sumodemiš- 
kėjus. Gyvenimo aplinkybės 
ištobulintos. Visur malonus į- 
spūdis. Matęs kariuomenės 
stovyklas. Nors Lietuva maža, 
bet yra pasirengus ginti savo 
nepriklausomybę.

Viešint Kaune dalyvavo ka
ro parade. Labai patikę rai
telių manevrai. Patikę ir lėk
tuvų manevrai. Sako, Lietuva 
moderniškume nėra pasilikus 
nuo kitų, didesnių šalių.

Kaunas — tikrai malonus. 
Viskas kuopuikiausia. Visur 
švara, tvarka. Žmonės gerai 
gyvena. Gatvės, keliai puikūs. 
Autobusais transportacija ge
ra. Buvo teatre, operoje. Lie
tuva yra labai toli pažengusi 
meno srityje.

sipažino esąs R. Roberts, 21. 
m., 66 Van Buren St. Vartotų Karų Bargenai

bet nykstančio jaunimo. Ne 
medžiaginiai, bet moraliniai 
katalikų darbuotėje. Jaunimas 
yra priešų viliojamas. Pasak 
kun. Valančiaus, tas dedasi 
dėl to, jog lietuviai katalikai 
yra ištyžę. Ištyžimas toks, kad 
nieko neveikia, nedaro, o a- 
part to, dar ir tarp savęs 
piaujasi. Svarbiausia, kad tuo 
jaunimą naikina. Iš 25,(XX) jau 
nimo Chicagoje ir apylinkėje, i 
organizuoto jaunimo ylų vos Į 
vienas tūkstantis. Tėvai nera
gina, nesiunčia savo jaunų sū 
nų, dukterų darbuotis kata
likiškoje visuomenėje. 0 va
dai, kurie turėtų Juos vesti 
geru keliu, miega. Savo para
pijose negali suorganizuoti 
jaunimo sporto jauktų. Tat, 
jie patys, tarp savęs, su prie- j f

Diskusuojama. Visuose šiuo 
gsniuose, mokslo įstaigose Cbi 
cagoj dabar diskusuojama 
klausimas apie įvedimą die
nos šviesos taupymo laiko per 
apskritus metus.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

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

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

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

BVTCK 'SS. 5 Sodnn 41. Trunk, garant. kaip naujas................9895
BI’TCK '35, 5 Rr<1nn 47, labai pulkus, gnrant................................... *795
BT’ICK '35. Club Sodan su trunk. garantuotas ....................... 8795
BUICK '.75. 5 Sodan 47 gnrnntuotns ................................................ 9875
BT’ICK '.34. 5 Coupo 38, mažai vartotas, gnrant...............................9715
BT’TCK '34, 5 Sodan 57, pulkus karas, garant........................... 9745
BTTTCK '33. 5 Sodan 67, tobulas, garant....................................... 9945
BTTTCK '32, 5 Sodan 97, tobulam stovy ....................................... 9150
BTTTCK '32. 5 Coupo 96. labai puikus, garant............................. 9150
BT’TCK '32. G Sodan 87, tobulam stovy ....................................... 9150
BT’TCK '31, 5 Sodnn 67, geroj tvarkoj .......................................... 9205
BT’TCK, '29, Z-4 Coupo, žomal apkalnuotas ............................ 9 95
BTTTCK '29. 5 Sodan 47, gražus mažas karas ......................... 995
BT’TCK '27, 5 Srdan 47. bargęnas ............................................... 9 45
CADILLAC '30. 7 Sodan, portnlsytaa ............................................... 9295
CADILLAC '29, Town Sodan, trunk. lema kaina.......................9175
CADILLAC '28, 7 Sedan, bargęnas ............................................... 9145
DODGE '33. 5 Sodan, goraa mažas karas ................................. 9395
HUDSON. ’29. B Sedan. bėga O. K.................................................... 9 95
LA SALLE '31, 5 Sedan, pulki vertybė .......................................... 9375
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratart ..................................... 9275
LA SALLE '29. 5 Sodan, drat. ratai .......................................... 9145
LINCOLN '90. S Sedan. labai pulkus ...................................... 9295
PACKARD '32, 7 Custom 8edan, tobulam stovy....................... 9775
PIERCE '90. 9 Coupe, labai pulkam stovy............................... 9195
PONTTAC *35, B Sedan, bullt In trunk. tobulas .................. 9715

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run

f


