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40,000 ETIOPIEČIŲ AUKO

JASI SAVO VALDOVUI

Praneša, kad pasitraukia vy
riausias italų vadas

ANGLIJA DEDA PASTANGŲ, KAD 
SUGRIOVUS FAŠIZMĄ

ETIOPIEČIAI AUKOJASI 
VALDOVUI

ADDIS ABįABA, spal. 17. 
— Daugiau kaip 40,000 ko
votojų su savo vadais atžy
giavo čia iš Etiopijos pieti
nių provincijų Goffa, Kot- 
cha, Balta ir Gaeto. (Vieni ko 
votojų apsiginkliavę šautu
vais, kiti — įvairios rūšies 
kardais, o dar kiti — papra
stomis jjėtimis. Visi triukš
mingai praėjo pro imperato
rių Haile Selassie šaukdami: 
“Gimėme kovose, gyvenome 
kovodami ir mirsime liekovo- 
jant. Esame liūtai ir didžiojo 
Liūto (imperatoriaus) 
nai!”

Imperatorius davė nu rody 
mų vadams. Jis sakė, kad ko

Anglai mano, kad iki to 
laiko Mussolini nieko nelai
mės ir tada Anglija gaus 
progos dikatorių prispirti, 
kad jis pasiduotų Anglijos 
padiktuotoms sąlygoms.

IŠ KARO LAUKO IR 
APIE KARĄ

ALEXANDRIA, Egiptas. 
— Egipto pėstininkų pulkai 
koncentruojami priešais ita
lus Libijos pasienyje.

ROMA. — Čia pripažįsta
ma, kad italų karo žygiai Et
iopijoje vyksta palengva. Ša

tai"- ko, italai turi veikti atsargiai.
ŽENEVA. — Prancūzija

ETIOPIJOS IMPERATORIUS SU SŪNUMI

Etiopijos imperatorius Haile Selassie su savo vienu sūnum vaizduojamas 
specialiam soste per įvykusias religines iškilmes Addis Abalia mieste. (Acme ph.)

GYVENTOJŲ PRAŠYMAI NETURI 
REIKŠMĖS MEKSIKOJE

LEGISLATORA ATMETA PETICIJĄ SU 
80,000 PARAŠŲ

pranešė T. Sąjungai, kad ji
panaikino uždraudimą siųsti votojai, ypač vadai, karo fr- . ., - i . , y ginklus ir amuniciją i Etio-ontuose būdami mestų salini .. f

baltas nuometas ir blizgan- : šu
čius galvų papuošalus. Sako, I LONDONAS. — Etiopie- 
tuo būdu bus lengviau pasi- čiai ima vartoti, prieš italus 
slėpti nuo priešo lakūnų. Italijoj padirbtus šautuvus, 

Kovotojai išžygiavo į karo kurių daug pasiųsta tomis 
frontus. 'dienomis Etiopijon.

ANGLIJA ATMETA ITALŲ ALBANIJA MOBILIZUOJA LAVALIO POZICIJA YRA 
TAIKOS PASIŪLYMUS i KARO ATSARGAS PAVOJUJE

MEXIC0 CITY, spal. 17. 
— Chibuahua valstybės legis 
latūra lie jokio svarstymo at
metė valstybės gyventojų 
prašymą (peticiją), kuri bu
vo pasirašę daugiau kaip 
80,000 asmenų. O jie prašė, 
kad legislatūra pakeistų šian 
dieninį priešbažnytinį įstaty
mą, kurs apriboja kunigų 
skaičių valstybėje. Įstatymu 
leidžiama tik dešimčiai kuni
gų įsiregistruoti, kad galėtų 
eiti savo pareigas. Kadangi 
šis suvaržymas yra nežmo
niškas ir beprotiškas, nė vie
nas kunigų neįsiregistravo ir 
jau ilgas laikas, kaip bažny
čiose nėra jokių pamaldų ir 
šv. Sakramentų teikimo. Žmo 
nės pradėjo burtis, norėdami 
panaikinti šį nepakenčiamą 
stovį. Parengė prašymą legi- 
slatūrai, kad ji leistų dides
niam skaičiui kunigų eiti sa
vo pašaukimo pareigas žmo
nių gerovei. Legislatūra at
metė prašymą, nepadavusi 
net priežasties.

Tą patį laiką valstybės vy
riausias teismas panaikino 
visą eilę jau anksčiau įduotų 
kunigų ir pasaulininkų kata
likų prašymus, kad gavus 
“amparos” (injunctions) pr
ieš įvairius neteisėtus religi
nius varžymus ir bažnytinių 
turtų konfiskatas. Valstybės 
teismas tai padarė remdama
sis centro vyriausybės nuo
sprendžiu, kad kaip bažny
čios, taip ir visi bažnytiniai 
turtai ir įstaigos priklauso 
valstybei ir tuo reikalu nega
li būt paduodami joki apelia
ciniai skundai.

Tai koks gyvenimas Mek
sikoje. Sauja apsukrųjų ir 
gūdrųjų bedievių pagrobė 
krašto valdžią į savo nag s 
ir ilgus metus kankina mili
jonus gyventojų. Neduoda nei 
laisvės, nei kitų kokių teisių.

; Plėšia bažnyčias, kraujasi di
delius lobius ir milijonams 
vargšų bruka socialistiškų 
mokslą. Kur rasi didesnę ne
teisybę ir veidmainy

PASITRAUKIA ITALŲ VY
RIAUSIAS VADAS

PARYŽIUS. — Italijos vy 
riausybė Tigre provincijos, 
Etiopijoje, gubernatorium pa 
skyrė perėjusį italų pusėn 
imperatoriaus žentą Gugsą.

ASMARA, Eritrea. — Mus 
solinio žentas lakūnas Ciano 
grįžo šion stovyklon su su
skylėtu savo lėktuvu. Vienas

ADDIS ABABA, spal. 17.
— Turima žinių, kad atsista
tydina italų pajėgų Etiopijo
je vyriausias vadas gen. de 
Bono. Kalbama, kad jis sta
čiai susikirto su premjeru 
Mussoliniu dėl karo veiksmų is'trijv 
Etiopijoje. ; .

Gen. dė Bono rado, kad i ADDIS ABįABA. Etio- 
kampanija italams Etiopijo- PG0S vyriausybė oficialiu 
je yra nepaprastai sunki. Jis pranešimu pažymi, kad Tigre 
raportavo apie tai Mussoli- provincijoj italai privalomais 
niui, pažymėdamas, kad neno- sunkiaisiais darbais kankina
ri būt atsakingas už karo 
eiksmų nepavykimus.

Kai Mussolini pagrasino

etiopiečius.
DJIBOUTI, Prancūzų So- 

malilandas. — Žiniomis iš
vadą atšaukti, jis nusprendė Zeila, italų lakūnai Britų So 
gražiuoju pasitraukti. malilande nužudė kiek tai so

Apie tai dar nėra patvirti- maliečių ir su nuodingomis
nancių žinių.

ANGLIJA DIRBA PRIEŠ 
MUSSOLINI

LONDONAS, spal. 17. —
Anglija nusprendė nieku bū-1 
du nesitarti su Italija taikos 
klausimu iki Italija ištrauks 
visą savo kariuomenę iš Et
iopijos.

Iš prancūzų šaltinių suži
noma, kad ^Anglija pasiryžu
si dirbti iki bus palaužtas 
Mussolini ir sutriuškintas jo 
vadovaujamas fašizmas.

Anglija nusimano, kad ita
lams nesiseka Etiopijoje, kur
susiduria su neįveikiamais Mills Redmond, 27 m. amž., 
sunkumais. Vargiai italai pa j teismo pripažintas kaltu už 
darys svarbių pažangų iki . Miss Marian Cozzo, 17 m. 
sausio mėnesio. Po to prasi-1 amž., nužudymą ir nubaustas 
deda lietingas laikotarpis. 40 metų kalėti.

dujomis išnaikino 
■ožkų kaimienes.

galvijų ir

KRAŠTAS BE VYRIAUSIŲ
JŲ GALVŲ

AVASHINGTON, spal. 17. 
— J. Am. Valstybės yra be 
vyriausiųjų galvų. Prez. Roo 
seveltas yra Panamos perka
so teritorijoj, o vicepreziden
tas Garner išvyko į Filipinų 
salas.

LONDONAS, spal. 17. — 
Su Prancūzijos pagalba Itali
ja pasiūlė Anglijai taiką. Vi- 
supirma Italija pastatė rei
kalavimą, kad Anglija iš
trauktų savo karo laivyną iš 
Viduržemio jūros iki bus im
tasi tartis apie kitus kuriuos 
klausimus. *

Anglijos ministerių kabine
tas per posėdį nusprendė, 
kad Anglija apie savo laivy- 

'no ištraukimą pagalvos kai 
Italija ištrauks savo kariuo- 

į menę iš Libijos (šalia Egip
to) ir sustabdys veikimą Et
iopijoj.

Italija gi nenori nei to, nei 
kita daryti. Tad taikos pa
siūlymas ir nuėjo niekais.

Pasireiškia nauji nesusipra 
timai tarp Prancūzijos ir 
Anglijos. Premjeras Lavalis 
vis dar gina savo draugingu
mą su Italija ir stato kliūčių 
T. Sąjungos paskelbtų sank
cijų vykdymui prieš Italiją. 
O iš Romos praneša, kad 
Mussolinis ignoruoja visas 
bausmines sankcijas. Jis pa
reiškia, kad maisto ir karo 
medžiagos gaus iš Vokietijos 
per Austriją. Tuo tarpu yra 
žinoma, kad iVokietija pati 
to visa pakankamai neturi.

I LONDONįAS, spal. 17. —
! Patirta, kad Albanija gavo 
naują paskolą, apie 12 mili- 

Įjonų dol., iš Italijos ir mobi- 
llizuoja 15,000 vyrų atsargas.

Albanų mobilizacija patei
sinama tuo, kad Jugoslavija 
į Albanijos pasienį sukoncen
travusi kiek tai savo kariuo
menės.

Sužinota, kad Italija pla
nuoja su Albanijos pagalba 
uždaryti Adriatiko jūrą, jei 
tas būtų reikalinga. Be to, 
Italija planuoja uždaryti dar 
ir neplačią pertaką tarp Si
cilijos ir Afrikos.

LENKAI SUKĖLĖ JUOKO 
ŽENEVOJE

PARYŽIUS, spal. 17. — 
Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad Anglijos užim
ta pozicija dėl Italijos Etio
pijos konflikto stiprėja ir kad 
Prancūzijos pozicijai darosi 
rimto pavojaus.

Premjeras Lavalis, pasiau
kodamas draugingumui su 
Italija, Prancūziją įspraudė 
tokian kylin, kad jau nėra ga
limybės išsisukti. Yra baimės, 
kad1 Lavalis su kabinetu tu
rės atsistatydinti.

To nori ir už tai dirba įAn 
glija. Ji nori, kad Prancūzi
jos vyriausybės priešakyje 
būtų Anglijos šalininkai ir 
Italijos priešai.

GRIUVO AUSTRIJOS Ml-
NISTERIU KABINETAS
VIENA, Austrija, spal. 17. 

— Šiandien atsistatydino ka
ncleris Scbuschnigg su mini
sterių kabinetu.

Prezidentas Miklas tuojau 
pakvietė Scliuscbniggą, kad 

! jis sudarytų naują kabinetą.
Policija ir kariuomenė sau 

goja visas valstybės įstaigas

ORGANIZUOTAS DARBAS 
ATGAIVINS KODUS

SUGRIOVĖ GELEŽINKE
LIO STOTI

NUBAUSTAS 40 
KALĖTI

METŲ

ATMESTI BEPROTYBES 
AIŠKINIMAI

M. Zenge byloje teisėjas 
Harsington atmetė advokatų 
ginėjų aiškinimus ir įsigilini
mus apie kaltinamojo žmog
žudyste Zenge beprotystę, jei 
jis galėjo atlikti žmogaus nu
žudymo aktą.

Bylos nagrinėjimas atstaty
tas į normales vėžes ir bai
giamas.

ŽENEVA, spal. 17. — 
Šiandien lenkai delegatai su- 

Įkėlė juoko T. Sąjungos ko
miteto susirinkime.

Jie pranešė, kad Lenkija 
pripažįsta boikoto sankcijų 
prieš Italiją, išėmus vieną da 
lyką. Italija stato Lenkijai 
karo laivus. Varšuva pasiža
dėjo laivus nupirkti. Girdi, 
pasižadėjimą turi pildyti ir 
boikoto sankcijoje turi būt 
padaryta tų laivų nupirkimui 
išimtis.

Komitetas vargiai sutiks 
padaryti tą išimtį lenkams.

RIO I>E .TA NEIRO, Brazi
lija, spal. 17. — Ties Sao Fr- 
ancisco Xavier stotimi susi
daužė du keleiviniai trauki
niai. 8 asm. žuvo ir 83 sužei
sta.

Po šio įvykio suplūdo žmo
nių minia ir sugriovė stotį. 
Riaušininkų malšinimui poli
cija panaudojo ašarines bom
bas.

TURI BŪT DEPORTUOTA

NACIAI SUVARŽO GRIE
TINĖS VARTOJIMĄ

BERLYNAS, spal. 17. — 
Vyriausybė uždraudė grietinę 
vartoti kavai ir kitokiems 
prieskoniams. Grietinė reika
linga gaminti sviestą.

MONS. MUENCH KONSE
KRUOTAS VYSKUPU

Federalinis teismas Chica
goj nusprendė, kad Mrs An- 
ne Sage, kuri išdavė žudiką 
Dillingerį agentams, turi būt 
deportuota.

PRIGĖRĖ 50 ASMENŲ
CAIRO, Egiptas, spal. 17. 

— Nuskendo pervažas Nil- 
iaus upėje, arti Luxor. Pri
gėrė apie 50 asmenų.

ATLANTIC CITY, N. J., 
spal. 17. — Amerikos darbo 
federacijos suvažiavimas pa
darė rezoliuciją, kad atgaivi
nus pramonėse vyriausiojo 
teismo sugriautus kodus.

Kai kurios pramonės atgai
vina kodus, bet tai daro vien 
savo naudai. Organizuotas 
darbas stengsis, kad atgaivin 
ti kodai būtų naudingi ir dar 
bininkams.

BOSTON, Mass., spal. 17. 
— Šioj valstybėj įvyko vals
tybės senatan vieno senato
riaus rinkimai. Išrinktas res- 
buhl ikonų partijos kandida
tas. Šios partijos vadai ir 
šaukia, kad palaipsniui jau 
gęsta demokratų partijos 
žvaigždė.

BiARCELONA, Ispanija, 
spal. 17. — Iš Brazilijos grį
žo italas išradėjas G. Marco- 
ni ir vyksta Etiopijos karo 
f rontan.

MILVVAUKEE, Wis., spal. 
15 i(suvėlinta). — Buvęs šv. 
Pranciškaus seminarijos 
torius mons. A. J. Muen«h 
šiandien konsekruotas Fargo 
diocezijos vyskupu.

, Įspūdingos iškilmės įvyko 
ruimingoj Gesu bažnyčioj. Jo 
Eksc. arkivyskupas A. G. iCi- 
cognani, apaštališkas delega
tas U. S., buvo konsekrato- 
rium. Jam gelbėjo vyskupai 
IVinkelmann ir Griffin. Baž
nyčia buvo kupina naujo vy
skupo bičiulių ir tikinčiųjų.

Paprastai vyskupo konse
kracija įvyksta sekmadie
niais, arba kurio nors apaš
talų dieną. Vyskupo Mucneho 
konsekracija gi įvyko jo mo
tinos globėjos — Šv. Teresės 
iš Avila, dieną. Tam tikslai 
gautas Šventojo Sosto spe
cialus leidimas.

BOIKOTUOS VOKIEČIŲ 
OLIMPIJADĄ

ATLANTIC CITY, N. J., 
spal. 17. — A. darbo federa
cijos suvažiavimas nusprendė 
atsišaukti į viso krašto spor
to organizacijas, kad jos boi
kotuotų Berlyne rengiamų 
1936 m. tarptautinę olimpija- 
dą.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — (Ryte numatomas lie 
tus; popiet šalčiau.
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i Nesutarimas kilo dėl santykių su Vo
kietija. Vieni Lenkijos diplomatai stoja už 
druugavinią su Vokietijų, o kiti griežtai tam

Taip Bare Paša* Garsenybes
priešingi. \patinga tus, kud kariuomenės va- Napoleonas teatre. Triukšmingame s imo posėdy. Nuotykis įtekmei”.

minė dvasia dar teklesti tikė- lijai. Dėlto Europoje gali šu
ninio dvasioje. Mokykla priva- sikurti daug nesusipratimų.
I lo priešintis šiai tikėjimo dva Gaila, kad valstybės riekiau

“DRAUG
ley Ave.,
AS”

■Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raAtų negrąžinu, 

J«1 neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam tiks
lui padlo ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi b vai. poplat. 
1 Aetna kasdien, l&skyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — >6.00. Pusei metų — >3.50; Trims mėnesiams 
— >2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valsty Mae 
prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.00 
Kopija — .Olo.

dovybė stoju prieš Vokietiją. Šių metų Len
kijos kariuomenės iuanievrai buvo laikomi , 
V okietijos parubežiuose. Tas erzino Berlyno 1 
valdžių.

Užsienio reikalų ministeris lieckas sto

DIENOS KLAUSIMAI

so popiežiaus Pijaus XI tai
kos balso!

Trisdešimts keturiose mūsų 
valstybėse randasi aukštesnie
ji katalikų mokslo institutą'. 
New Yorko ir Pennsylvanijos 
valstybėse randasi po 16 ka
talikiškų kolegijų arba uni
versitetų. Illinois valstybė tu
ri vienuolika; gi Kalifornija 
ir Ohio valstybės po dešimts.

lentoj ir liepė prisipažinti, kie visus gali išgelbėti. Tačiau aš I........ .  ? y septvnios katalikiškos ko
i no jis yra. O tų dieną buvo pats nevisada tunu laiko it-į fttmetė dvasines pratybas, ku- IeglJOS ir universitetai. Eolo

generolo sode. Elektros srovės išradėjas. Išganytojo 
paslapčių. Maršalas paspaudė drąsuoliui ranką

— Žiūrėk, ponas Di rėkto- Pas garsųjį Prancūzijos pro 
liau, mūsų mokykloj yra to- t'esorių dukturą Reeamier a-
kių, kurie kalbėdami rožan- tėjęs vienas laisvamanis rado

n> Ci-i i . „• čių daro mums gėda, — taip bekalbantį rožančių,ja uz Vokietiją, lodei kariuomenes vadovy-. 1 e ..
. . -i, i - i- ; ♦ .... skundė betlieviškos Prancūzų — Taip, uiskino protibe stoja u/. Becko pašalinimą iš ministeriu profesorius,

kabiuelo. Yra baimės, kad Beckui už jo pro mokyklos auklėtinis radęs sa- aš kulbu rožančių. Jei aš esu

I Taigi, kaip matome, atvirai 
pareikšta, ir pabrėžta, komu
nizmo - marksizmo ir kitų iz- 
mų tikslui. Žinokime, kad šis 
inokslas bei propaganda nai
kina šalies jėgas, kad ji neiš
gali išbristi iš ekonominio ir 
socialiu dumblo, į kurį įbrido.

vokišku,,,,, grosią pasikėsinimas. Todėl jis]™ d™u«“ rožančių. susirttpinęs ligoniu ir gydy-, ikia
diena ir naktį saugojamas astuonių sargo b“d,evls d"*ktor.ua mas jau. nebegelbst., as k,e,- nizlllll!S 1>lefiasi „ tui

pakabino rožančių skelbimų pinosi prie lo, kurs vienas j (
Lenkijos nvo-vokiškui politikai stoja į ke- Ipnfni ir liuitė nrisiiMizinti. kie visus imli iširelbėti. Tačiau aš I \ ‘ °Kijos pio-vokiškai politikai stoja į 

lių žydai, kurie Lenkijoj yra galingi.

PILDOSI TAS, KAS BUVO PRAMATOMA tuvoj atsirado didi stoka valgomųjų produk-

| egzaminai. Visi bijojo ,sten- gesnes maldas Viešpačiui ski 
Kaip visoj Vokietijoj, taip ir pi asų Lie- pataikauti mokytojams, rti; tada aš sukalbu porų ro

Kai pasaulio akys lapo nukreiptos į ita
lų - abisiniečių ginčą, tai buvo spėjama, kad 
Japonija naudosis proga. Kas buvo prama- 
toma, tas jau pradeda pildytis. Jau ateina 
žinių apie tai, kad atsirado nesusipratimų 
tarp japonų ir rusų. Japonija skelbia, kad 
Rusijos komunistų valdžia varo raudonąją 
propagandų Šiaurinėj Kinijoj ir Mongolijoj, 
binkiango provincija t šauti pirma Sovietų 
grobimo programe. Japonija prie to nepri- 
leisianti.

Maskvos vyriausybė savo keliu skelbia, 
kad palei Amūro upę ties Chab&rovsku ja
ponų - mandžūrų kareiviai buvę perėję rusų 
pusėn.

Taigi rusų - japonų santykiai blogėja. 
Jie dar labiau blogės, jei Europoj didžiųjų 
tautų tarpe didės nesantaika.

Bet štai, visų nustebimui, žančiaus paslapčių prie mano 
tų. 1 ilžėj užsidarė daug mėsinių. Mėsos kai- vįenas mokinys: Tarpininkės — Marijos. Tū
nos nežmoniškos. O greta Lietuvoj yia mais-; v rįu prisipažinti, kad esu susi
te perteklius. Todėl Rytprūsių gyventojai rei-! "ai ,nano rožančius. As . , , ,. •*

jį kalbėdamas kasdien prašaukulauja atidaryti Lietuvos sieną
« * *

laukęs nuostabių pasekmių...

į Dievo palaimos...
Dr. Weiss, kurs nušovė senatorių Long, Jaunuolio drąsa visus nu

buvo praktikuojantis katalikas, šovimas įvy- stebino. Egzaminus jis išlaikė kykloje 1930 m. studentai ra
ko sekmadienio vakare, o tą pat sekmadienį;geriausiai. Vėliau jis liko ga- do rožančių. Keletas laisva- 
jis buvo bažnyčioj. Bažnyčia jam neatsakė' rsiiioju popiežium Leonu XIII. manių pakabino jį medžio ša-
katalikiško palaidojimo. Vyskupas išsprendė, i Garsieji Valstybės Vyrai 
kad jis laikinai staiga buvo pamišęs.

Drąsuolis
Vienoje politechnikumo mo-

ANGLIAKASIŲ LAIMĖJIMAI

Neseniai įvykęs angliakasių neilgas strei
kai baigėsi darbininkų laimėjimu. Dabar ap- 
rokuota, kad pastarojo laimėjimo dėka an
gliakasiai per metus gaus 90 milijonų dole
rių daugiau, negu iki šiol.

Ačiū griežtam angliakasių nusistatymui 
per pastaruosius tris metus jie vis gerino 
savo padėtį. Jų metinės algos per tų laikų 
padidėjo 350 milijonų dolerių.

Angliakasio metinė alga vis-gi i?ar uotą 
užtektinai didelė, šešių valandų darbo diena 
dar nėra laimėta. Bet yra vilties, kad anglia
kasiai pasieks savo.

Pastarąjį angliakasių streikų laimėti pa
gelbėjo \Vasbingtono vyriausybė. Darbo Se
kretoriaus padėjėjas McGrady uoliai vtarba- 
vosi, kad darbininkai laimėtų.

KIAULĖS ŽVIEGIMAS IR BEDARBIAI

Amerikoj yra sakoma, kad skerdyklose 
eina niekais tik kiaulės žviegimas.

Be abejonės yra labai gerai, kad sker
dyklose, fabrikuose, sandėliuose, taip tvar
koma, kati niekas neitų niekais, kad niekas 
nesieikvotų.

Krašto vairininkai — vyriausybė, kapi
talistai, finansininkai žiūri, kad ko tobuliau
sia išnaudojus krašto gamtos turtus ir pri
ėjo prie lo kad kiaulės tik žviegimas tenu
eina niekais. Yra, vienok, labai keista, kad 
krašto vairininkai, taip tobulai aprūpinę 
kiaulės išnaudojimų, nepasirūpina Įtanaudoli 

-geriems darbams milijonų bedarbių.
~tx

6io krašto vyriausybė sakosi esanti kri- 
fltščioniška, su maža žydų priemaiša. Kaip 

krikščionių taip ir žydų tikybos mokslas 
skelbia, kad “žmogus yra gimęs darbui, kaip 
paukštis skraidymui”, kati “savo veido pra
kaite valgysi duonų”, galop pasakyta: “kus
nedirba, lai ir nevalgo”.

Kas gali aiškiau pasakyti apie darbo 
pareigą/ Vienok, krikščioniški krašto vairi-, 
ninkui pirmon vieton pastatė kiaulę. O žmo
gus, kurs yra skirtas amžinant gyvenimui, 
tebelaukia sąlygų, kuriose jisai savo veido 
prakaite valgytų duonų.

r

NESUTARIMAI LENKIJOJ

Napoleonas 1 savo garbės

koj ir tyčiodamiesi kvietė sa
vininką.

Iš būrio studentų išėjo jau-
., , , ,,,,, • ,, |aukštumoje nuėjo kartą Į te-! nuolis, nuėmė nuo šakos ro-ITanvuzų katalikų uienrastis “Croix , • T . ...

. ... . . - r 1Q atr^‘ ,ydeJO Princas Leo- žančjų ir tarė atradėjui:per keletą numerių leido straipsnį apie Lie- ».. ... * . .
, . i x i.ini7,w r» u:xrt P°ldas. Napoleonas seke ne tik ’ — Dėkui, mielas drauge. Sistuvy. Straipsnis Lietuvai palankus. Be kito ... , , . ... T> ’ .. . - . . .... .. • i artistus, bet ir žiūrovus. I a-1 ro žančius — motinos dovana,ko gvne Lietuvą nuo vokiečių puolimų ir pa- 1 . , . , , i• x x .- i. i- t stebėjo, kad jo palydovas kaz-1 j|ian labai brangus. Manau, reiske: “Lietuvių tautos garbe yra be de-l, . . . , , . i ... r . , ._ „ į ką slepia apsiauste. Greit j{ad savo įsitikinimu mokyklaimes

Iki šiol Rusijos raudonojoj armijoj kari
ninkų (oficierių) nebuvo. Buvo tik “drau
gai komanduotojai” ir “draugai kareiviai”. 
Dabar ten grąžinta laipsniai, kurie buvo 
prie caro.

♦ * ♦
Naujausi agrikultuios departamento pra- 

nešniai rodo, kad šių metų derlius yra žy
miai geresnis, negu pernykštis.

* * *
Panevėžyje piumio.įania įrengti kanali

zacija. Inž. Kairys buvo atvykęs iš Kauno
' apžiūrėti ir suplanuoti kanalizacijos darbą.

LIETUVĄ APLANKIUS
Rašo L. šimutis___________

Varšuvoj prasidėjo politinės varžytinės, 
kurios gali jiarukti vyriausybę kita krypti 
m L

' 11OS, 

gos.
manė, esant nereikalin-

Tautų Sąjunga nutarė Ita
lija izoliuot. Dar šitokio Tau-

mbijos distrikte, VV’asbington, 
D. C. Katalikai moksle stovi 
pirmoje eilėje.

Aštuoniolikas mėnesių lai
kotarpy, iki birželio 20 d., au-

tų Sąjungos žygio nebuvo iki loniobilių aukomis liko 51,21X1 
šiai dienai. Tai pirmą karta žmonės, o 1,300,000 sužeist^ 
taip pasielgta su valstybe. Už-; p. C. Furnass, žymus rašyta 
vertė visą' kaltę ant Italijos jas> pastebi: “Pirmos rūšiei 
ir ją paskelbė tremtine. Pra-1 skerdynė yra tai tik svarsty 
šė taipgi, kad ir kiti kraštai lių ir skaičiaus klausimas, 
boikotuotų Italiją ekonominiai Kiekvienas sudaužytas vyras, 
ir finansiniai. Austrija ir Ve- moteris ir vaikas, kurie suda- 
ngriiM n*'patenkintc3 tokia rė pereitų metų 36,000 lavo- 
Tautų Sąjungos ištarme Ita- nūs, mirė ypatinga mirt imi”

griebė,kad pamatytų. Pasiro-! nedarau negarbės, 
dė, kad palydovas kalbėjo ro-; _ Valio! Tai tikrai drąsus
žančių. Napoleonas tarė: vyras, — šaukė studentai.

— Bus iš tavęs geras žino-1 _ Valio, mano drauge! -
gus, kalbėk rožančių ir toliau, kalbėjo tą viską matęs niai 
aš netrukdysiu. Salas, spausdamas jo rankų.

Tikrai,jo palydovas liko ve j<as moka drąsiai ginti savo 
liau Bezansano arkivyskupu. I įsitikinimus, tęsė maršalas,

Henrikas V, Prancūzijos ka tas moka ir tėvynei tarnauti 
ralius, nepraleisdavo nė die-1 įr net už ją mirti, 
nos nesukalbėjęs rožančiaus. j Garsieji žmonės rado reika-1 

O’Connel iškovojo airių tau io nulenkti galvas prieš Mari- , -V(las> geriausias
tai tikėjimo laisvę. Kai seime j{} žymieji mokslo darbiniu- znio«u^ JelMu ls J° I'^ksi, 
jo priešai begėtliškai jį pul- Raį, valstybės vyrai rado lai- V18uomet «ausl
davo, jis ramiai kur kampe 
sėdėdamas kalbėdavo rožan-
v •cių.

ko sukalbėt rožančių. O kaip 
• r„ i • v •• r >širainguniasgi Tu pagerbsi Mariją spalių

įnėnesyje? 1^
Kun. J. Prunskis “Ml. L.’Didieji Kariai

Tirolio išvaduotojas A. Ho- 
'feris kasdien po vakarienės 
su kareiviais kalbėdavo rožan
čių.

Garsusis princas Eugenijus
mas. Žinoma, gyvenimas jūrininkų ir turis-1 Pne» mūšį apeidavo stovyklą komunįstine dvasia. Labai gai 
tų daug kuo skiriasi. Man rūpi žodis kitas i ranuai sau kalbėdamas rožan- L kfld ~e neįsįgįiįna j komu-

GYVENIMAS LAIVE

Visi Lietuvoj gimusieji ir dabar gyve
nantieji Amerikoj esame keliavę laivais. Dėl 
to mums laivo gyvenimas šiek tiek yra žino-

parašyti apie pasažierius. Ne man rašyti a- clll
Karo vadas Tilly kasdien 

kalbėdavo rožančių. Paskuti
niai jo žodžiai: “Tavyje Vieš
patie turėjau viltį, neatmesi 
manęs amžinatvėj ’ ’.

Generolas Radecki leido ka
riams vaikščioti savo sode. 
Kartą keli kariai rado ant 
suolo rožančių.

— Cha, cha, cha, — juokė
si. Norėtume pamatyt tą kei
stuolį, kurs kalba rožančių.

Išgirdęs tuos žodžius prie

pie jūrininkus, nes aš juo nesu. Taip put 
gana daug skiriasi pirmos klasės pasažierių 
gyvenimas nuo trečiosios ir antrosios klasės.

Pirmoj klasėj, paprastai, važiuoja tur
tingi žmonės. .Jie užima geriausias laivo vie
tas (viduryje ir viršuje), kur supimas ma
žiau tejaučiaiuas. kur mašinerijos dundėjimo 
ir ūžimo negirdi.

Kambariai yra brangūs, nes puošntar iš
taisyti, erdvūs, daug jų turi atskiras vanas 
ir “showers”, telefonus ir kitokius patogu
mus. Salionai, valgomasis kambarys, plauki
mo baseinai tokie, kokių dar nebiie kuriam jų priėjo generolas Radecki: 
mieste rasi. — Ar jūs norite pamatyt

Didelė pirmos klasės pasažierių daugu-1 rožančiaus savininką! Tai as 
ma pusryčių valgyti nesikelia. Jiems atnešu .ii čia palikau... 
į lovų. Tarnai tai daro su pasitenkinimu, nes Kareiviai labai susigėdo 
žino, kad didesnio tipo iš tokių “tinginių”
užsipelnys.

Po pusryčių jie dar negreit keliasi. Tekši 
lovoj beveik ligi pietų. Atsikėlę, arba eina 
vaikščioti ant denio, arba žaisti denio tenisų, 
ar kitokį žaislą, arba, susivynioję į blank ie 
tus, sėda j kėdes skaito knygas ar snaudžia.

Apie II vai. nešioja kavą su lengvais 
užkandžiais. Apie 1 ar 2 vai. eina pietauti.
Netrukus po pietų koncertas ir arbata su

SENIS S. SAKO:-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS — Tai jis jau turi apie še-
------------ šiasdešimt.

Sorė agurkus skaito — šešiasdešimt!! Tu, žmo-
tur būt meluoji! Tokia 

jauna argi būtum ėjus už to
kio senio, šešiasdešimt metų, 
tai jau nejaunas. Bet jei ge
ras, tai nieko, kad ir šešias
dešimt. Nu, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66.... O tavo mamytė ar 
dar gyva?

— Tai dar, žinotumėt, gy
va, Sakosi jau turinti septy
niasdešimt septynis metus su
viršum.

— U, tai jau sena. Bet kad 
gera žmona, tai Dievas ilgai

su magary
čiom. Toks jau mat jo miela-

Kartą ateina viena moteri
škė pas Sorę pirkti agurkų. 
Susidera visą šimtą. Žydel- 
ka skaito po vieną agurkus 
ir deda į maišą: vienas, du, 
trys, keturi, penki.... Čia ji 
sustoja skaičiusi ir užkalbina

Kai kurie žmonės persiėmę' moteriškę:

niznio tikslus, kurie veda žino 
niją nelaimėn. Jei jie pradė
tų daugiau gyventi principais, 
kaip jausmais, komunizmą - 
nuirksizmą statinėn uždarytų 
ir jūrose paskandintų.

— Ui, žmona, tur būt, turi laiko. Tiek metų išgyventi,
daug vaikų, kad imi tiek tai ne juokas— septyniasde- 
daug agurkų? šimt septyni. Nu tai 77, 78,

— Kur gi neturėsi! Turiu 80, 82, 83-----  Na, o
iirį devynetą. gal dar tavo tėvo tėvukas gy

vas?— A, tai daug, devyni. Tai
gi reikia ir daug agurkų. Vai ^ai dar gyvas. Bet jau
kai devyni.... devyni, de- lto^s senas ir žilas, kaip ob 

(lalėsite suprasti koks taliją vicnoolika (skaitu agul.. lis. Sako, jis jau turįs dev 
yra pavojingas žaislas, žaisti kus toĮįau) jo 13 14, 15 16 wiasdešimt keturius metus.
su komunizmu ir kiek jame 0 vyrįaūšias’ar ’ jau’di- 
yra nemorališko nusistatymo. de,jįsj

“Kovojančių Bedievių Ly- m • • , •, »•— lai jau dvidešimt pen
kių metų.

— Ui, vei, tai ko tau rei
kia, tai jau visas vyras, visas

gos” pirm. E. Yaroslavskis 
1934 m. prieštikybinis rapor
tas buvo toks:

Mokslo Vyrai
Suarez, vienas mokyčiausių 

savo laiko vyrų, niekad nesi- tinas toji diena, kada žemė 
gėdino kalbėt rožančių. po jų kojomis turės sudrebėti

Garsus teisininkas dr. Jar- Dėl to, komunistų partijos 
cke, kurs 1825 m. grįžo į ka- karštai raginamos varyti 1h- 
talikų bažnyčią, mėgo garbin- dievinimo propagandą tarp1 
ti Mariją ir mirė su rožančių- masių. Kalbant apie mokyk- 
mi rankoje. Ih-S prieštikybinė kova nepri-

“Penkių metų planas, kuris 
išdėsto ekonominį sustatymų, Dvidešimt penki me-
vėl yra pratęstas penkiems me ya» dvidešimt penki,
tams. Per tą laiką reikia iš- 82....
ardyti tikėjimo šaknys. Tikė
jimo veikėjai ir kunigai ren sl,n’^
lizuoja šį faktą, kad jau ar

- Bet kaip, žmona, gali turėti 
kad išrodai dar

visai jauna?

— Oi vei! devyniasdešimt 
keturius! Tai jau gražus am
želis. Tokį Dievas tik labai 
geriems žmonėms duoda. 
Duok Dieve, kad ir tu, ir ta
vo vaikai, ir tavo anūkai to
kio gražaus amželio susilauk- 

!tų. Net devyniasdešimt ketu
ri----  Nu, 94, 95, 96, 97, 98,
99 nu ir visas šimtas. Nu, ar 
žinai, tu labai gera žmona, 
aš kitos tokios nežinau. Nu,

; kaip ,tau, še dar dešimt agur- 
- Kur juu čia jauna! Ana, „lagaryiių 

prieš šv. Oną tą penktadienį
suėjo lygiai keturios dešini- 1
tys šešeri metai.

— Keturiasdešimt 
metai?! Ui, ar tai gali būti! 
išrodai dar kaip jauna pa-

Ateik ir kitų

Moteriškė gavusi dešimt 
j agurkų priedo apsidžiaugė ir 

šešeri linksma nuėjo namo.
— Tikrai teisingai žmonės 

kalba> kad žydai geri žmo-
Elektros srovės išradėjas valo būti atstu ir nuo mokyk naitė, o jau keturiasdešimt še- nės. Va, ir gražiai pašnekino

pyragėliais ir duonutė su sūriu ar mėsa. 5 Voltą nepraleisdavo nė vienos lų. »Ji turi skiepyti vaikuose ši. Oi vei.... Keturiasdešimt Į ir dar tiek daug magaryčių
rožan- prieštikybinę dvasią, nes rei- šeši, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. davė, — džiaugėsi moteriškė,

kia atsiminti, kad vaikų na- Nu, o kiek tavo vyrui metų?! “Š.”
vai. rodoma filmos. 
vakarienei.

Po to einama ruoštis dienos
čiaus.

nesukalbėjęs

ktor.ua
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A.L.R.K. FEDERACIJOS 25-TO KON
GRESO PROTOKOLAS

REZOLIUCIJOS

A. R. K. Federacijos 25 Jubiliejiniam 
Kongresui Apvaizda atsiuntė pasauliui ži 
noinų tikėjimo išpažintojų ir kankini .1. E. 
vyskupų Teofilių Matulionį.

.Jis savo prezentacija, savo pilnais įkvė
pimo žodžiais uždegė atstovų norus, kiek jų 
išgalės neša, dirbti Dievo garbei ir žmoni
jos labui vykinant Federacijos aspiracijas 
ir idealus.

Todėl Federacijos Kongresas reiškia Jo 
Ekscelencijai didžiausio dėkingumo ir prisi
rišimo jausmus.

Kongresas prašo Jo Ekscelencijos su
teikti Federacijai garbės, priimant mūsų 
prašymų tapti Federacijos Garbės Nariu. 
Taipgi prašo Jo Ekscelencijos palaiminimo 
šios organizacijos darbams ir užtarimo pas 
Viešpatį Jos reikaluose.

ir neskaitančiam stengtųsi mandagiu būdu
įpiršti lietuviškų katalikiškų laikraštį.

* * *
Federacijos 25-tasis Kongresas išklausęs 

Jo Ekscelencijos vyskupo Matulionio ragini
mo siųsti vaikus į lietuviškas katalikiškas 
parapijines mokyklas ir apsvarstęs augan
čios kartos pavojus iš tikybinio ir tautinio 
atžvilgio, prušo Amerikos Lietuvių Katalikų 
visuomenės:

1. Kad ten, kur yra lietuvių parapijinės 
mokyklos tėvai siųstų savo vaikučius į jas;

2. Kad tėvai savo vaikus, siekiančius tenai nuosavybę ir jų pavesti Seserims Vie- 
aukštesniojo akademinio mokslo, siųstų } lie- nuolėms ir pasižada remti visomis galimo

mis priemonėmis. Šį gražų darbų vykinti pa
veda Kun. D. Mikšiui.

* • *

skyrius parapijose, o kur randasi keblumų, 
tiesioginiai įrašyti savas draugijas į Centrą
(kur galima per apskričius).

* * *
Kadangi tikintieji gausiai lanko Šven

tųjų Žemę, kurioje visos tautos turi savo at
stovybes;

Kadangi iki šiol lietuvių tauta savo at
stovybės tenai neturi;

Todėl Federacijos Kongresas išklausęs 
Kun. D. Mikšio paaiškinimų tame dalyke, 
nuoširdžiai užgiria kilnųjį sumanymų įsigyti

tuvių katalikų mokslo įstaigas, kaip tai: Tė
vų Marijonų vedamų Marianapolio Kolegi
jų; Šv. Kazimiero Vienuolyno Seserį) veda
mas akademijas; Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Seserų vedamų akademijų ir Kleb. Kun.

Kadangi Amerikos Lietuvių R. K. Var
gonininkų Sąjunga vaduojasi Katalikų Baž-

► Antras dešimtmetis jau baigiasi, kaip 
Lietuva nusikratė svetimo jungo. .Tau laikas 
ir mums galutinai nusikratyti kitataučių į- 
takos. Todėl Federacijos Kongresas iš savo 
narių tautiečių reikalauja:

1. Kad kiekvienas lietuvis išeivis rem
tų tik lietuviškas - katalikiškas organizaci
jas ir savišalpos draugijas.

2. Kad lietuviai palaikytų lietuvius pro- 
fesijonalus, kaip tai: gydytojus, advokatus, 
technikus ir t.t.

3. Kad lietuvio šeimos motina labiau 
rūpintųsi įskiepyti savo šeimynai tautišku
mo jausmą privačiame ir religiniame gyve
nime, t. y. kad jaunoji karta pamylėtų visų 
tai kas yra lietuviška, nes tik tokiu būdu 
ilgiau išlaikysime lietuvio charakterį.

4. Kad kiekvieno lietuvio šūkis nuo šio
Kongreso būtų: savi pas savuosius.

* ♦ *
Kongresas, apsvarstęs Vilniaus vadavi

mo reikalą ir įvertinęs Vilniui Vaduoti Są
jungos bei Vilniaus Geležinio Fondo pastan
gas, ragina savo skyrius visomis pajėgomis 
bei visais galimais būdais Vilniaus vadavi
mo klausimą remti ir su aukščiau minimo
mis organizacijomis glaudžiausiai bendradar
biauti.

Vilniaus vadavimą į konkretesnę formą 
įstatyti, siūlo visoms draugijoms bei jų na
riams Vilniaus Geležinio Fondo nariais tap
ti — Vilniaus pasus įsigyti ir pagal išgalę, 
nors po 5 centus kas mėnesį pirkti Vilniau? 
ženklelius. Tuos centus iš narių rinkti pata
riama kartu su duoklėmis.

Kur galima apdėti vigus parengimus 
Vilniaus taksomis ir už tas taksas rengė
jams vietoje kvitos duoti Vilniaus ženklus.

Stengtis skleisti Vilniaus pasus bei ženk
lelius, jei galima, parapijinių mokyklų vai
kų tarpe ir bendrai įsąmonintiVilniaus klau
simą jaunoje kartoje.

* * *
Tmant dėmesin šių metų Tautini Eucha

ristinį Kongresų rugsėjo 23—26 dd., Clcve- 
įlnnd, Ohio, Federacijos Kongresas ragina sa
vo skyrius, visas organizacijas ir draugijas 
ir visą mūsų išeiviją jame dalyvauti.

2. Federacijos Kongresas prašo lietuvių 
katalikiškos visuomenės aktyviau dalyvauti 
savuose kongresuose, suvažiavimuose, iškil
mėse bei parengimuose.

Didesniam ir platesniam paskleidimui A. 
T.. R. K. Federacijos veiklos mūsų išeivijoje 
ir sekmingesniam patraukimui j jos eiles iš
mokslintos mūsų čia gimusios inteligentijos. 
Federacijos Kongresas duoda galimybės ir 
Kongresan atvykusiems atstovams dalyvau
ti Centro Valdybos rinkimuose, harmoningoj 
santaikoj prie apskričių ir skyrių pareikšto 
kandidatų sąrašo, pridedant ir užgiriant ga
lutinų būsimiems metams Centro Valdybos 
personalų.

Tšklausę Jo Ekscelencijos Vyskupo Matu
lionio reikšmingų žodžių apie 
spaudų priimta sekanti rezoliucija:

1. Kad kiekvienas Federacijos narys, ku
ris dar ligšiol nebuvo užsiprenumeravęs lie
tuviško katalikiško laikraščio, šiais metais 
būtinai užsiprenumeruotų.

2. Kad ne tik pats narys skaitytų, bet

M. Kazėno įsteigtų ir užlaikomų aukštesnių- 1 nyčios dėsniais ir su Kunigų Vienybės už- 
jų mokyklą, Pittsburgli, Pa. girimu varo svarbų tarp jaunimo darbų;

3. Ten kur nėra galimybių savo vaikus Todėl Federacijos Kongresas reiškia pri
siųsti į lietuviškas mokslo įstaigas, pagei-įtarimų Vargonininkų kilniems katalikiškiems 
daujama, kad siųstų į lietuvių katalikų mok- I - lietuviškiems idealams ir ragina Federaci- 
slo įstaigų įsteigtus ir vedamus vasarinius ■ ■ »
kursus.

Kadangi

jos skyrius leisti savo žinioje esantį jaunimų Į darni ir žaisdam 
pi-ie parapijų chorų ir dalyvauti dainų švcn- ristele karpydami ausimis. A 

buko, susimąstęs ir miegui; 
tas sėdėjo vežikas, o užpakt 
ly jo, linksmai kalbėdamosioj

Čių programose, ir taip pat paremti Vargo 
nininkų Sųjungos mėnesinį leidinį “Muzikos 
Žinios”.

* ♦ •
Atsižiūrint, kad L. R. K. Susivienymas 

Amerikoj yra didžiausia lietuvių katalikų grįovįo norėdamas praeistų 
mišri fratemalė (savišalpos) organizacija, jatonų.
prie kurios priklauso vyrai, moterys ir jau-' _  Važiuoja į stotį, —
namečiai; . '"W|vojo jis. — Gera joms...

Kadangi L. R. K. Susivienymas yra sau- 1ajp tektų pčkščioms paj 
gi, milijoninio turto organizacija, pilnai, tei-(|otį namo... AT! 
singai išpildanti visas savo obligacijas po
mirtinių ir pašalpų išmokėjime;

Kadangi Susivienymas prisideda prie A- tas dvi moteri — ponias, 
merikos lietuvių katalikų tautinės ir kultūri-' pavargusias nuo ėjimo, pui 
nes akcijos; nais batukais ir drėgnais, si

Todėl Katalikų Federacijos Kongresą-; 1 purvintais drabužiais šlitinei 
ragina savo veikėjus remti L. R. K. Susivie- jančias vieškeliu, 
nymų agitacija ir gyvu darbu; ragina kiek- Fajetonas prisiartino. Kaž| 
vienų lietuvį, kataliką, kurio amžius pnlei- kodėl girtuoklį pagavo gilic 
džia, apsidrausti L. R. K. Susivienyme. pagarbos jausmas, nes jis 

• (Bus daugiau) kėlė rankų prie kepurės
damas pasveikinti ponias.

dvi moterys.
Girtasis žmogus sustojo

Jo lūpose pasirodė girta šyl 
psena. Savo vaizduotėje matį

J. Gesiulis

IŠDAVIMAS

(Tęsinys)
— Dovanokite, — sušnabž

dėjo. — Ne tuo keliu nuėjau...

Moterų Sąjunga yra ne vien 
fratemalė, bet ir idėjinė organizacija;

Kadangi moteris yra kaip šeimos, taip 
ir plačiosios visuomenės natūrali auklėtoja;

Kadangi Amerikos lietuvių išeivijoje kai 
kur pasireiškia tikybinis ir tautinis abejin
gumas; ’ Jeigu nuo savo ranku

Todėl Federacijos Kongresas skatina mo- kraujų nuplovęs, 
teris bei mergaites spiestis po Moterų Są
jungos vėliava ir taipgi prašo Moterų Są
jungos padėti Motinai Bažnyčiai išauklėti 
jaunąją kartą katalikiškoje ir tautinėje dva
sioje.

ATes išeiviai, susirinkę į Federacijos Ju
biliejinį Kongresą reiškiame savo močiutei - 
Lietuvai ir jos vadams sūnišką prisirišimą ir 
drauge prašome:

1. Kad mūsų brolių - katalikų inteligen
tų ir darbininkų teisės visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime būtų nevaržomos ir 
nesiaurinamos.

2. Kad Ateitininkai, baigusieji aukštąjį 
'mokslą būtų lygiateisiai su kitais (kitokių 
pažiūnj) į bet kurią valstybinę tarnybą.

3. Ypatingai, kad liaudies kultflrtnto- 
jams mokytojams būtų duota laisvė prisidėti 
prie katalikiškos akcijos, katalikų jaunuo
menės — “Pavasario” Federacijos veikimo 
bei auklėjimo.

katalikiška>

Kadangi mūsų aukštesniųjų mokyklų į- 
kūrimo ir buvimo tikslas yra tęsti ir bran
dinti katalikišką ir lietuvišką įsisąmoninimą 
mūsų jaunojoj kartoj, pradėta ir ugdyta lie
tuviškose parapijinėse pradžios mokyklose;

Kadangi mūsų lietuviška katalikiška vi
suomenė tiktai tam tikslui aukojo minėtus 
mokslo židinius kuriant ir tebeaukoja juos 
palaikyti;

Kadangi šiandien šios aukštesniosios ir 
pradžios mokyklos šiek liek pradeda nutolti 
nuo jųjų buvimo tikslo;

Todėl Federacijos Kongresas pageidau
ja, kad tųjų mokyklų vedėjai atnaujintų ir 
sustiprintų katalikišką ir lietuvišką įsisą
moninimą.

♦ * *
Federacijos Kongresas išklausęs kunigo 

Jono Balkūno referato: “Federacijos skyrius 
parapijos gyvenime
širdžių padėką už 
mintis ir prašo jo tas mintis pavesti spaunai.

Federacijos skyrių organizavimo klausi
mu nutaria:

a) Prašyti Kunigi) Vienybės iškeltf sa
vo provincijose Federacijos skyrių atgaivi
nimo klausimų;

b) Raginti Federacijos apskričius ruošti 
lietuvių katalikų akcijos savaitę sn paskai
tomis, iškeliant skyrių reikalingumų ir naudą 
parapijose;

c) Prašyti katalikiškų lietuviškų laikraš
čių redakcijų rašyti bei talpinti straipsni n? 
apie katalikiškų akcijų per Federacijos sky. 
rius, aiškinant tikrųjų jos prasmę, ypatybes 
ir veikimo priemones. Pasekmingesnei propa
gandai vesti iš Centro Valdybos narių suda
ryti Propagandos Komitetų;

d) Prašyti parapijų klebonų organizuoti

Pasilenkė ir pabučiavo ina- 
žiausį kūdikį. Žmonos ir vai
kų policija neišleido į kiemų, 
kur aplink valdžios atstovų 
vežimų susirinko kaimynai. 
Jie, klykianti ir raudanti, pa
liko viduje.

Kieme Jurgis pakėlė galvų.
Staiga siutas pagavo jį. Pa

matęs besitraukiančius tolyn 
kaimynus su pasibaisėjimu vei 
duose, beprotiškai susijuokė. 
Jo galvoje švystelėjo nelaba 
mintis, velniškas įtarimas. A- 
kymirksnį svyravo lyg abejo
damas ir stengdamasis savo 
mintis sutvarkyti, paskui jo 
lūpos išmetė baisų apkaltini
mų:

— Vyrai, aš išduotas I — su
šuko. — Vakar buvau išpa 
žinties ir kunigui viskų pasi 
sakiau, o šiandien mane jau 
areštavo. Kunigas mane išda- 
vė! Kunigas sulaužė išpažin
ties paslapties šventumų!

Ir susmuko vežime.

Išvažiavo.
O likusieji dar labiau pasi

baisėję žiūrėjo vieni į kitus.
— Nejaugi?..
Ir iš lūpų į lūpas, su giliu 

pasipiktinimu, su neapykanta, 
skrido apkaltinimas:

— Kunigas išdavė jį! Dau
giau jau nebėra išpažinties pa
slapties! Kunigas — policijos 
šnipas!..

Užmiršo žudiko nusikalti- 
1 mų. Prieš jų akis buvo dar di
desnis, milžiniškas nusikalti 
mas — išpažinties paslapties 
išdavimas!

Ir vos saulei patekėjus, su 
jos spindulais lenktyniuoda- 
ma, po apylinkę sklido baisi 
žinia!

— Jurgis Žaliūnas žudikas! 
Jį išdavė, sulaužydamas išpa
žinties paslaptį, mūsų kunigas 
klebonas!..

Ir apylinkė pasibaisėdama 
kartojo:

— Kunigas, kunigas, kuni
gas!..

Rytuose jau blėso. Nakties 
tamsa traukėsi palikdama sa
vo šešėlius, šaltus ir gūdžius, 
kloniuose, tarpkalnėse ir tan

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS

Nuo 1799 m. tekylančiai žmonių atgavo aavo normalę sveikatų 
po tlgų metų l;cntė>lmo nuo visokių vidurių skausmų, kaip tai, 
užkietėjimo, uevin’Hr’mo, gano Ir per daug rūkStlea, kurie yni 
priežastys tokių Ilgų kaip, aukšto kraujo spaudimo, reumatizmo, 
dažnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido ir kūno. skausmų 

nugaroj, kepenų. Inkstų Ir pūslės sugedimo, nuvargbno. nemie
gojimo Ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo Alų ligų nevartojo

-”, reiškia referentui nuc- 
gražias ir reikšmingas

jokius žmonių - padarytus blėdingns chemikalus ar kokius 
nuodus: jie vartojo Gamtos pagamintą vaistą. Sis stebėtinos 
produktas augo ant aukSčlaualų kalnų vlrSflnių, kur prisisemta 
savyje visus gydymo elementus Ir vitaminus IS saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI Josios skausmuose.

Yra sudaryta IS 19 rflSių naturaMAkų lapų. grūdų, uogų Ir žiedų 
moksliškai Ir proporcljonaltSkal sumaišytų Ir yra žinoma kaipo 
LION CRO88 HERB TEA.

I.’ON CRO8S HERB ARBATA vra skani. stehAtlnnt •
Jūsų sistemą Ir yra net Ir vaikučiams saugi. Sutaisykite Ją 
Avtežią kaip bile paprastą nrbatą Ir išgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą j dieną, karstą ar Saitą.

Vieno dolerio gydvmas atlieka stebuklus; ISrodote Ir Jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepaslžjstate su nnud-lngomls pasek
mėmis Alos naturallSkns gyduolės LION CRO8R HERB TEA 
tuojnus pamėginkite Ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus Jums sugrąžinami.

Pamėginkite Ir jsltlklnklte su mūsų pinigų grąžinimo garanclla.

Vienai savaitei gydymas $1.00. šešiom savaitėm
gydymas $5.00.

Kad ISvengus klaidų norint gauti tikrą LION CRO88 HERB 
TEA. praSome ISpildytl kuponą apačioj.

I.lo - Pharmacv. 
1180 Second Avė., 
N. Y. City, N. Y. 

Gentlemen:

Dept. >«S«

Enclosed Hnd f............. for whlch please šen d me..
treatments of the famous LION CROR8 HERB TEA.

NAME .................................................................

ADPRES8 ........................................................

CITY ................................................. 8TATE

kumynuose. Vakarai dar bu- staiga nustojo lvgsvaroi 
vo apsiniaukę ir pamūrę žiū- šių kritiškiausiu mom 
rėjo į rytus iš kur triško švic- kuomet arkliai prunkšda; 
sos fontanų gaisai. go pro šalį. Paknobstomi

Tokiu metu, nuo miestelio, bėgėjo į priekį, arkliai 
traukė viduriu kelio žmogus, kabino ir parmetė ant ž 
Kelias, be abejonės buvo siau-, Ponios suklykė. Vėžik 
rokas, nes kartais jis pašly- šoko ir staiga suprato 
davo į griovį ir kėsnodamasis cijų.
rankomis vos tegalėdavo išsi-Į — šalin, girtuokli! 
laikyti neparkritęs. Atgavęs suko pakeldamas bota 
lygsvarą, pakniobždomis per- ris čiaukštelėjo išilgai 
bėgdavo dvilinkas į kitų kelio sančio girtuoklio. Pask 
pusę, paskui vėl išsvirinėdavo kas griebėsi pavadžių, 
į vidurkelį ir sulinkęs, sunkiai kliai pasibaidę šoko į 
alsuodamas, kažką niūrnėda- ( Girtuoklį pagavo siut^ 
mas, ėjo toliau sunkiai kelda- Kaip? Tas vežikas jį.mu 
mas nepaklusnias kojas, ku-Mušė lyg kokį Šunį, net 
rios, lyg švino pripiltos, nela- siutusį šunį pasipainiojusį 
bai jo klausė. Šis žmogus ran- iy? Tai neįmanoma!
koje nešėsi kirvį. ’

į Pagautas pykčio, no 
karieta savo nuoskau<^4 atke

Buvo girtas.
Prieš jį pasirodė

Pora smagių arklių, prunkš- (Tęsinys ant 4 pusi.)’

SUKYS -- DOODY - ANTONIJ
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam IdetuvISkus Borui* DPI Atnaujinimo arl>a Išmokami 
Visokios Hfišb-s Insurance — l'gnles, Vosulos, Autoinobfl|

Stiklų Ir t. t.

JOHN P. LWALD
I.OANS and INSURANCE

Tcigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio ar 
apdraudos cino ugnies vėjo. etc., atsišauk

840 Wesf $3rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba*2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B‘
U \.<P.\'G.! E

J.*

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGI 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymai

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

“D R A U G A S” _
2334 So. Oakley Avenue Chicago, !■



Penktadienis, spalių 18, 1935

Buvo vėl benueinąs, bet pro
tas patarė jam fajetonų pa- 

(Tętinvs nuo 3 pusi) likti kur nors toliau nuo nu- 
taip put apkulti vežikų, sikaltimo vietos. Tad atsisėdo 

litai pakilo ir pusiau atsi-i ant buko, paėmė vadeles ir ( 
lęs sviedė į vežiką kirvį. 'j nuvažiavo. Važiavo puskilo- i 

ėl parkrito, bet užgirdo , metrį. Paskui arklius paleido, i 
ksų, išgąstingų klykimų. Pa o pats išlipo iš fajetono ir nu-1 

galvų ir pamatė fajetoną ėjo namų link. Kirvį, kažką i 
stojusį, nes vežikas, gavęs sugalvojęs, nusviedė vidurkely 
iigį į galvų, krito aukštiel- į griovį.
Rus ant ponių, pateiiųHla- Nejautė jokios baimes, tik 
is vadžias, dėl ko arkliai su- nerimų. Buvo toks blaivus, 
»jo. kaip niekuomet. Dar vis stab-
— Pataikiau! — džiūgavo telėdavo ir atsigrįždavo steng- 
rtuoklis atlyginęs už nuos- durnasis prisiminti gal kokius 
ūdų. pėdsakus, nurodančius jį patį,
Jis negalvojo, kad galėtų paliko nusikaltimo vietoje, 
mušti! į Bet ne, jokių pėdsakų!
Kadangi fajetonas stovėjo,1 Saulė jau buvo betekanti, 
daugi iš jo girdėjosi pasi- kuomet parėjo namo. Vaikai
isėtinas klykimas, paskui 

mas, pagaliau viskas nu- 
girtuoklis nušlitiniavo 

fajetono.
tai, kų jis pamatė, iš- 

ino jį.
ubas pagaugiais jo kūnu 
ako.
tvoję neliko

miegojo. Pasišaukė žmonų ir 
greitais, be sųryšio žodžiuis į 
nupasakojo įvykį iš kurio žino i 
na tesuprato, kad jis norėjęs 
kiek apkulti vežikų bet įvykę 
kažkas svarbiau. Tas “kažkas 
svarbiau’’ išsiaiškino tik tuo
met, kuomet pamatė kruvinus

alkoholio jo batus ir drabužius.
I — Užmušei žmogų! — su

kikas su perskelta galva suko žmona atšokdama nuo 
prie ponių kojų, kurių jo.

žius buvo krauju apšla- Jis sugriebė jos rankų.
Abi jHHiios apalpusios — Tylėk, dėl Dievo tylėk!

.sukabinusios, gulėjo už- Už tokius nusikaltimus šau-

Jtengiasi prie Halloueen šposų.

LIETUVOS MENAS
Anuo metu kai didžiojo karo trečiose į vaizdus, poemas, si-

Bėję sėdynėje. Kirvis, do! Tu dur kų geresnio užgir- vi6okiy kariuonrenių sutrypta 1 n.fonijas ir t.t.
savo užduotį, taip put si, pamatysi! Dabar padėk 
prie ponių kojų kru- į man sunaikinti visas žymes, 

na® paliūdyk policijai, jeigu ji
Pamišėlio akimis apsidairė tuojau atsibrautų, kad aš grį- 
■ly.. Dar nesuprato gerai ką žau vidurnakty!.. Antraip — 
įdaręs, protas vos dar Inkš- Į mane sušaudys.
B(*i iš alkoholio apnuodin- j — Bet... bet... kam tu jį 

kevalo, bet instinktas jau užmušei?..
kte rėkė: — Tau nesuprasti to, nes ir

Žmogžudy, žmogžudy!., aš pats nesuprantu... Dievas

Lietuva išeivių pagalba atsi- Neatsitiktinai graikai tam
statė ir pasidarė derlingu da-1 tik,.a,n laiUotal.py Rukai.g „į. 
ržu, tuo tarpu kai Kaunas iš!^ v61iau graaausi„ sk,-R 
mažo rusų tvirtovės miestelio tūrQ. uip neatsitiktillai
išaugo į didokų miestų, bent mflsų ta„ta aukQrS daugvbę 
tris syk padidėjo ir pasipuošė j*. medžio drožinių ir ra5. 
rūmais, kurie tiktų ir didu- 1

žmogaus dvasios raidos imi ma
tus, tuo pačiu nutiesia gaires 
meno lūšims ir formoms. Bet 
tų gairių ribose lieka dar daug 
luisvės talentų individualybei 
imsiieikšti. Taigi “artės libe
rales” — laisvi menai, kaip 
juos Romėnai vadino, nėra už
dari savo gyveniniu gyveną 
padarai. Jie tampriai su gy
venimu susiję, ilgoj žmonijos 
kelionėj atlieka tam tikrų vi
suomeninę rolę, ir yra tai dau 

j gia u tai mažiau aktualūs ir 
t reikalingi. Grynojo meno rū
šys, — skulptūra ir tapyba, 
— kurios kūrėsi senovės mies
tuose ir ypač buvo pražydu
sios Graikijoj, vėliau buvo at
gaivintos Italijos miestuose 
Renesanso metu ir klestėju
sio*? Europoj, yra lyg kokie 
egzotiški augalai, laba! opios, 
lepios ir reikalaujančios gerų 
sąlygų. Trūkstant nors vienai 
sąlygai jos skursta ir nyksta. 
Todėl visoj žmonijos istorijoj 
labai retai ir tik trumpais lai
kotarpiais sutinkame pra žydu 
sius grynuosius menus: tapy
bą ir skulptūrą

Grynuoju menu vadinami to 
kie objektai, kurie gaminami 
yra ne kokiam nors praktiš
kam pritaikymui, bet turint 
galvoj jo efektą, kurį pada
rys jo išvaizdą.

Mūsų senolių apgyventose 
žemėse lig šiol, dėl ypatingos

“CALL FOR MR? BINGO”

L -mėsė flaskv SfeAirv- imkc shooy «eotę.
MG CoOK UKG -fHKLT'f CGlOTSJ

kaip visuose Lietuvos mies
tuose, taip ir Vilniuje, lietu-, 
viai nesudarė viešpataujančios

WAUKEGAN, ILL.

♦

Klebonas, Sutkus ir Leskys 
lankosi pas lietuvius ūkinin
kus prašydami aukų parapi
jos bazarui. Duosnieji mūsų

pumoje blikstelėjo denio- 
ugnelė, ne proto padik- 

ta, bet savysaugos instin- 
blokšta: ponios atsipeikė- 

išduos tave; kalėjimas. 
Ubai, o gal net mirtis; 
tk ponias ir tuo užtrin-

nusikaltimų. 
lutas pamišėliškos, siau

baimės ir susijaudini- 
lusivaldydamas ir sku-

pagriebė kirvį...
Įai atsiduso. Iš niote- 
ištąs kraujas aptaškė 

[užius, rankas, net vei- 
iatus. Ypačiai daug 
|būta pas jaunąją mo

daliai-, kuomet prieš 
fa lavonai gulėjo, su 
ir pasibaisėdamas su-

falandėię nežinojo ką

l, slėptis, — šaukė sa- 
instinktas.

likus bėgti namo, bet 
Įstaiga prabilo į jį.

įaikink pėdsakus!
Ižo atgal. Kokius pėd
ais čia buvo palikęs? 

kad jokių. Jau visai 
įas apie savo uu- 

pats apie save, apėjo 
Ifajetoną, apžiūrėjo vie- 
Hoje buvo nugriuvęs, 
lepamatė. Iš šios vietos 
į io namus pėdsakai

mato — nenorėjau to. O kuo
met užmušiau vienų, netyčio
mis, nežinau kas su manimi 
pasidarė. Nebent nelabasis ma 
no rankomis toliau užmušinė- 
jo — nesuprantu, nežinau... 
Kuomet protas prabilo — bu
vo jau vėlu... Bet aš taip bi
jojau, kad ponios manęs neiš
duotų!..

— Kokios ponios?
Žmona buvo maniusi, kad 

jis užmušė, o gal tik primu
šė vežiką, bet dabar tos po
nios?.. Nejaugi jis...

Baisus nujautimas sugniau
žė jai krūtinę.

— Kokios ponios? — pa
kartojo.

Vyro žvilgsnis vėl liko su
mišęs, neramus, paldūdęs.

— Jos buvo dvi... Apalpu
sios... Manau, jos būtą paži- 
nusios mane ir... ir išdavu- 
sios...

— Tad? i..
Nesulaukusi jo atsakymo ji 

sukliko.

geografinės padėties, nebuvo(daugumos. Lietuviai ten buvo 
tinkamos dirv os egzotiniams J lyg ištirpę Kitataučių mišiny,
aunralams _  <,Tvniesiems me- ' kad jie negalėjo turėti sąlv- • ,augalams, oi yniesiems mo ; d & j į ukinmkai vlsk0 gero bazarui
nanis tarpti. Žiūrint į praeitį g’J savo grynajam menui ku- j

rti. Esant Lietuvai galinga 
valstybe, ji ilgai paliko nuo 
šaliai nuo krikščioniškos kul
tūros, nepergyveno krikščio 
niškų viduramžių, tuo pačiu 
nepergyveno krikščioniško me 

jo sostinę Vilnių, kuris 16, no žydėjimo, kuris Europoj 
amž. buvo labai gyvas preky- parengė kelius humanistinio 
bos punktas, sociališkai - eko- meno Renesansui, 
nomiškai reikšmingas, bet (Pabaiga rytoj)

nesunku pastebėti visišką ne-
’ ’ J 'tuotų audeklų, kuriais galima 11 - i <rrvnip<iem<lė,„S sostinėms, tuo tarpu kai k*kioR J buVlm’

— Dieve mano, Dieve!.. Tai 
alkoholio padariniai!.. Ar tu 
buvai girtas?.. Užmušei tiedvi 
moteri?!.

menams. Visu pirma lietuviai 
sąlygose kokie menai kuriasi neįul-pjo miestų ir negyveno 
čia negalima, nes tai sudėtim . injes^o gyvenimu. Nors tiesa, 
gas dalykas ir daug laiko už- senojį galinga Lietuva ture 
imtų, bet trumpai galima pa

visose srityse matyti didelė 
pažanga, meno, ypač vaizdi
nio meno, srity atlikti darbai 
mažiau žymūs, o gal atrodo 
net permaži.

ftiam reiškiniui yra daug 
svarbių priežasčių, kurios glū
di mūsų laikų baltosios rasės
civilizacijos bendroj linkmėje Į si 
ir Lietuvos gyvenimo speci
fiškose sąlygose.

Pamėgimas kurti yra įgimta 
žmogaus savybė, tad ir ma
tome visą kraštų ir visų lai
kų tautas kuriančias šiokį ar 
kitokį meną. Bet bendrai vi
sų žmonių palinkimas kurti 
menų, iki realizuojasi malo
niuose ir girdimuose vaisiuo
se, susiduria su įvairiomis 
kliūtimis, jose daugeriopai 
persi laužia ir pagaliau įgyja 
konkrečių formų. Įgimtas rei
kalas kurti vienose sąlygose 
išsilieja į šokį, kitose į besiu 
žetinį, abstraktinį papuošalą,

sakyti: tautų gabumai ir no
ras kurti taip santykiuoja, 
kaip žmogaus siela su kūnu, 
kuriame ji gyvena ir reiškia-

Visos gyvenimo sąlygos -- 
geofizinės, ekonominės, socia- 
inės ir religinės — sudaro

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTItlCALLY AKJU 
SPECIALISTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Pnone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

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

Tel. CANal 0267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja «••• So. Arteelan Ava.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
I Iki t v. vakaro

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS

NUOA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip Jūs ji vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjhnų ir 
Jeigu ir tolinus vartosite. Jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir sptSka.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUOA-TONE 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų lr vvru atgavo savo sveikata lr spėkas. NUOA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčlose. Žiūrėkite kad 

v gautumėte tikrų NUOA-TONE. Nelm-klailSOSl kas... Mane sušauti y- kito pavaduotojų, nes jie yra bever-

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c tr50c

Jis bailiai apsidairė. 
— Nešūkauk, nerėk!.. Gai

lų, o gal pakartų!.. Tylėk, ty-o namuose jis gale- lėk!..
aikinti batus ir d ra-į , , .....I Ilga valanda susijaudinimo

Kraujo dėmės miniau- į T. . , ,. .. . »’ . ... ! J ledu puldinėjo ir šen ir ten,
ir su jų panaikinimu1 

Ijokio vargo. Kirvis?..
stengėsi paslėpti kruvinus ir 
purvinus drabužius ir batus, 

irėjo į kirvį. Paskui,! bet vis atrodė, kad jie gana 
prie griovio, apžergė jį įmatomoje vietoje. Paslėpę a 
enkęs nuploVe vandeny budu dairėsi aplinkui, puldi- 
Žvmes. Atydžiai apžiū- nėjo prie langų ir jų akys vėl 

ar kartą nušveitė jį su krypo į tuos daiktus, į slėptu- 
ir vėl nuplovė. Kir-: vę...

5jo lyg naujas. Į (Bus daugiau)

RHEUMATISM
Pala—Agony Starta To Leave ia

24 Houra
Happy Daya Ahead (or Yoa
Thlnk of lt—hnv thia old world 

dnea m n k n progress—nnv romu a 
prearrlptlon whlch ia knnwn to phar* 
tnarintn ag Allenru nnd wlthin 48 
h mira sftnr you ntnrt to take thia 
fcvlft Mrtlng formula paln, ngony and 
Inflanimatlnn caunad by czcesa arlo 
acld haa atarted to drpart.

Allrnru dora Juat what thia notlea 
aaya lt vili do—lt ia guaranteed. You 
ran get ons generolu bottle at lead- 
Ing drugstores e vary wh ere for 81 
centą and If it doean't brlng the Joy- 
oua reeulte you ezpect—your money Fhola hurtedly returoed.

1 aukoja.

Šv. Baltramiejaus draugija 
rengiasi apvaikščioti 40 metų 
gyvavimo sukaktį. Draugija 
turi savo .garbingą praeiti. 

Į Turį kuomi džiaugtis. Apvai- 
kščiojimas įvyks spalių 27 d

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

Palengvins aklų Jtemplmų. kuris 
esti priežastimi galvos skaud&jimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
in o, skaudamų akių karAtj, atitaiao 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisiMiios. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12, Daugely at
silikimų akys atitaiMtinus Im* akinių. 
Kuinus pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

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 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirti} valandų. Boom 8.

PhxuM CANal rasa

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRUHOAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 liti 4 ir nuo 6 Utį 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Nmmų tel. PROspect 1980

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VV. Cermak Road 
(Kampaa Leavitt St.)

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

SeredoJ pagal autartj

Oflao; Tai. LAFayette 4t»17 
Rea.: Tel. HEMIock <286

• DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

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

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6874 
Rea. Tel.: HEMIock <141

Rezld.: 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Oydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

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

Tsl. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14 
Rea. VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-1; nuo 4:20-8:80

756 WEST 35tk STREET

Tel. CANal 6122

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

8er«domis lr Ncdfillomts pagal autartj 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUHOAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VIIlginta 0814 

Oflao vai.: 2—4 ir •—8 p. m. 
Nedėliomla pagal sutarti

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

I’.Tkėlū savu ofl-ų
1720 VVEST 47th STREET 

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

Teleplionas YARda 2122

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.

8147 SO. HALSTED ST., CHlCAOOj 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Rea. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 tr 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėliomla susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

ĮVAIRŪS D A K T ARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURIGE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
I lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDaray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto. nue t Iki 4 
vai. po platų ir nuo 7 iki 8:10 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 Iki 13

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. YARda OI84 
Raa: Tel. PLAaa 3408

Vaiaadoe:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 lr 7-8 v. v.

Nedėliomla nuo 10 Iki 13 dienų

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
Gydyto jas ir Chirurgas 

0FISA8 IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —
1 Iki t popiet — 8 Iki 1:80 vak. 
NadėlkMBU auo 11 ryto Iki 1 p p, ,
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

VEST SIDE
Scilių 13 d. Šv. Antano pa

rap. bažnyčioje per sumų ge
rb. klebono kun. 1. F. Borei- 
šio pastangomis paminėta 15 
metų sukaktis Vilniaus užgro 
bimo.

i vežė skanių sūrių ir rūkomos 
medžiagos, kuria svečiai buvo 

, vaišinami, l’o vakarienės pa
silinksminta.I

1 Piragiai vėl atidarė savo 
biznį Lietuvių svet.name. Gė
lo pasisekimo.

Šį sekmadienį būrelis Šv.
' Antano parap. giedorių ir va- 

Žmonių prisirinko pilnu ba- rgon. J. A. Blažis, inž. E. J. 
žnvčia. Klebonas pasakė tu- žiurvs yra išvykę į Toronto, 
riningą pamokslą apie Vii- Ont., Canada. J. A. Blažį pa
maus padėtį, apie lietuvių sku vaduoja K. Sandaris, SLRKA 
rdų gyvenimą, bažnyčių griu- 265 kp. fin. rašt.

D H A V O A S

r--------------
“-------------1l-SAaj  l

CICERO LIETUVIU 2M0S

5

vinių,
t.t.

mokyklų uždarymą ir

Žmonės pakeltomis širdimis 
siuntė maldas prie Aušros Va
rtų Panelės Šv. prašydami, 
kad Vilnius su visomis šven
tomis vietomis grįžtų Lietu
vai.

Choras sugiedojo Šventas 
Dieve.

Be to, kun. I. F. Boreišis 
kiekvienam įteikė nuo vilnie
čių dovanėlę — Aušros Vartų 
Panelės Šv. paveikslėlį. Dali
nant paveikslėlius žmonės au
kojo, kiek kas galėjo vilnie
čių našlaičiams. Visos aukos 
per kun. I. F. Boreišį bus pa
siųstos į Vilnių.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

rrš
VEAT2S.BOT X 
FlHALLV <3OY YA 
\ąJvAE5?E IWANT 
'VA’ AT UAST'A 
p>HH. BŪT

sweT'A x darė
VOU TO MOVĖ" 

.>C> T'l 1

By H. T. EI

7:30 vai. vak. Lošime bunco, šioje parapijoj išvydo, piau- dėkingumą, visi suvažiuos pa- 
ir turėsime užkandžio. (žios mokyklą baigė. i remti bazarą, palengvinti jam

Nut. rašt. 0. Gricienė Šimtai suplauks, bet jau ne nešti sunkią parapijos naštą.
_______ i maži berniukai ir mergytės, > Bus ir mums malonu susieiti,

Elenai Visakaučiūtei, spalių bet su augę vyrai ir mergai- pasikalbėti, gyvenimo valgėto d., padaryta apendiko ope- tės, šeimynos galvos, jauno liais pasidabinti, laime pasi- 
racija Šv. Kryžiaus ligoninėj.: kartos auklėtojos, kunigai, džiaugti bei prisiminti tuos

Todėl drąsu labdariams atsi
šaukti į visuomenę, nes jie ne 
sau prašo, ne savo naudai ką 
nors daro, bet visuomenės. To
dėl ir šiais metais, besireng
dami prie seimo, atsikreipia į 
draugijas ir bendrai į visuo-1 
menę prašydami daugiau su-

, . . , , , , , sidomėti labdarybe kas kuojntro, 3 kp. valdybos, kad pa-. .. v 1V. . .I ., - . .. - . . . . gali: žodžiu, patarimais, tnia-; sitalus, kaip tinkamiausiai pri . ’ .
1 . . . ii- nsine parama ir t.t.sirengus prie seimo, kad jis r

Cicero Labdarių Sąjungos 3
______ w ' kp. valdyba stropiai rengiasi

.Jonas Zinkus, mokytojas iš' P™ besiartinančio Sąjungos 
Lietuvos, parašė vienam de- seimo, kuris įvyks sekmadienį, 
troitiečiui veikėjui laišką. Bū- lapkričio 10 d., paiapijos sve- 
tų gera, kad Lietuvos ir A- tainėj. ,
merikos jaunimas pradėtų ei-: praeįtą savaitę Sriubų na- 
ti į pažintį ir laiškais susira- llle buvt> susirinkusi Lab. Ce- 
šinėtų.

SUSIRAŠINĖKIM

EASTSIDE

E. Visakaučiūtė yra A. ir rJ. 
Po vilionių, 6825 S. \Vestern 
avė., augintinė ir mokinė Gi
mimo Phn. Šv. parap. moky
klos 7 skyriaus. Linkini Ele-
nutei greit pasveikti'. E.

piofesijonalai ir kiti. laikus, kuomet šią malonią į-
Taigi sekmadienį, bus visų staigų lankėme, 

suvažiavimas į parapijos ba-1 Sekmadienį visi alumnai 
žarą po pastoge pirmos, brau- šios mokyklos važiuojam skai 
gios Alma Mater, kuri teikė tlingai į parapijos bazarą. 
pirmą mokslą, auklėjo ir ruo | Alfa
šė audringam gyvenimui.

Beveik visus juos lydėjo ge
rojo kleb. kun. Ig. Albavičiaus 
globa. Tat, kad parodžius jam

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”ŠOKIŲ VAKARAS

MARQUETTE PARK. — 
Nekalto Prasidėjimo mergai
čių dr-ja rengia “Japanese i 
Lantern Frolic” šokių valia 
rą, sekim, spalių 20 d., para
pijos svet. Grieš At Metrikų 
orkestrą. Confetti bus visiems , 
dalinamas dykai. Įžanga 35c. 
Rengėjos sodalietės nuošird
žiai kviečia visus atsilankyti 

Reng.

Draugijos gaus kvietinius į 
seimą. Rinkdami atstovus, nekuogeriausiai pavyktų. Tarta

si apie atstovu priėmimą, iš-. . ...
... , v v. . , , - , , 'pamirškite pasvarstyti ir apie__ _ kilmes bažnyčioj, kokius kai-1 . ., ..... ,. , . . auką; gal, kiek galėdami, su-Parapijos choras, po vado- betojus kviesti referatams skai I

vyste muz. B. Nekrašo, nuo- tyti ir aptarta kiti dalykai. |
širdžiai kviečia visus atšilau- • ymagu darbuotis Labdarių ! kolonijoj. Todėl turime vil
kyti į pirmų šio sezono choro (fenlro Valdybai, ir visiems | ties, kad jis pavyks. Po sei- 
rengiamą koncertą, sį sekma- labdariams matant kad visuo- mo, gal,'galėsime baigti mo- 
dienį, spalių 20 d., Šv. Jurgio (nienč juos reniįa atsilankyda-į keti ir ūkio skolą, kad būtų 
parapijos svetainėj. Bus at-. ma į Keįmus bei kitus labda-1 galima pradėti rengtis prie

KVIETIMAS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Jonas, Ona Piragiai šią va
sarą atostogas praleido Lietu
voje su tėvais, broliais ir gi-^ kolonijos gabūs vaidintojai: S. 
ulinėmis, daugiausiai svečia- Bukšaitė, A. Juodsnukaitė, A. 
vosi Galvaniuos ir apylinkėj, širvaitis ir pats muz. B. Ne-

vaidinta juokinga komedija 
“Vaiduoklis”. Vaidins šios

Grįžo spalių 10 d. ir tą patį 
vakarą, Lietuvių svet., J. Žv- 
rino pasidarbavimu, padedant 
J. Černauskams, Žvirgždams, 
Pangonienei, surengta sutik
tuvių vakarienė, kurioje daly
vavo artimesni Piragių drau
gai. Per vakarienę J. Žyrinas 
paaiškino tikslų ir pakvietė 
pakalbėti kun. I. P. Boreišį, 
kuris reiškė džiaugsmo, kad 
laimingai grįžo . O. Piragienė 
pareiškė dėkingumo už sutik
tuves, taipgi, sakė, pasitenki
nus Lietuvos at lankymu, nes 
visur radę prielankumo. J. Pi- 
ragis dėl lietingo oro nespė
jęs daug vietų atlankyti. Bet 
kur tik buvęs, visur sutikęs 
draugiškumą. J. Piragiui la
biausiai patikęs jaunimas. Jis 
linksmas, dainuoja, žaidžia.

krašas vaidins “Tado” role. 
Vaidinime taipgi bus išpildy
ta gražių dainelių. Parapijos 
choras dainuos dar negirdėtų 
dainų.

Choristai uoliai darbuojasi 
kad išpardavus kuodaugiausia 

, tikietų, kleb. kun. J. Čižaus- 
; kas ir muz. Nekrašas taipgi 
neapsileido su tikietais.

Po koncerto bus šokiai.

VAIKUČIAI MINĖJO VIL- 
NAUS UŽGROBIMO 

SUKAKTĮ

lių parengimus. Visiems ma- ! statymo prieglaudos namų se 
tomi atlikti didesnieji labda-, neliams, paliegusiems bei va-I 
rių darbai, kaip tai jiastaty- rgšams.
ta graži ligoninė, nupirkta ū- i Tą pačią dieną, seimui pa j 
kis, kur bus statoma senei ia-Į sibaigus, Lab. Sąjungos 3 kp. į 

rengia vakarą. Vadovaujant į 
kun. A. Valančiui bus atvai

ms prieglauda ir kurios mor 
gičius jau nedidelis. Kolonijo 
se daug sušelpta lietuvių var- j dinta. 3_jų aktų komedija “Tė 
gšų. Ir dabar Šelpiama neina- į tės Apšvietimas”, 
žai reikalaujančių pašalpos. J. Vilkas

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTĖS Iš MARQOETTE 

PARK
STYLE SH0W

Spalių 16 d. vakare atsilan
kę į parapijos salę pamatė vė
liausių siūtų drabužių. Paro 
da buvo taikoma kaip senoms, 
taip ir jaunoms. Įžanga buvo 
10c. Su tuo tikietų kiekviena

Padėka Narijauskienei už 
parūpininią “gaso demonstra
cijos”. Motinoms toji nauje
nybė patiko.

Sekantis mokyklos motinų 
klubo susirinkimas įvyks lap
kričio 12 d., parapijos salėj,

ALUMNAI BAZARE
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

— Parapijos bažmas smarkiai 
eina. Bet visas smarkumas pa 
sirodys sekmadienį, spalių 21/ 
d., nes tą dieną į bazarą su 
plauks visi tie, kurie pasauli

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lą ir Grabnainių 

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

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo---------o---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grane! Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SCRANTON, Pa. — Spalių 
9 d. Šv. Juozapo mokyklos 
■vaikučiai susirinko į salę, kur 
įvyko gražus programas pa- 

Kariuomenė narsi. Be to, par- I minėjimui 15 m. sukakties nuo 'turėjo progos laimėti naujos 
Vilninaus užgrobimo.

Pirmiausia visi padainavo 
“Te gyvuoj’ mūs tauta” ir 
“Lietuva, dainų šalelė”. Vie
nas mokinių estradoj visiems 
paaiškino šios dienos reikšmę 
ir vaizdžiai papasakojo, kaip 
lenkai sulaužė sutartį ir pa- 

' grobė mūs sostinę. Po to gru- 
i pė mergaičių scenoj ragino 
stot į karą ir vėl Vilnnių Lie
tuvai atgauti. Bernaičiai, atė
ję kaip kareiviai, pasakė eisią 
kariauti prieš lenkus.

šiems “kareiviams” ir me- |įų 8 a., parapijos salėj, 
rgaitėms baigus, kiti bernai
čiai įspūdingai papasakoja Vi. 
bliaus netekimo sekmos. Pro
gramas baigtas šūkiu: O, Vi
lniau, kaip galime tave už
miršti!

Po to galingai choras už
traukė “Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim!” ir Lie
tuvos himną. Elenuto

LUCIJA VAITKUS
Mirė spalių 15 d. 1935 m., 

2 vai., Muiliukus 17 inel.ų am! 
A. a. Luclja gimė Ir augo Chl- 
cafro. III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvų Jonų, motinų Kazimierą 
po tėvais Monkaltę, seser) Sta
nislavų. 2 brolius: Jonų Ir An
tanų, dėdę I>ominlkų Vaitkų, 
pusbrolius Ir pusseseres; o Lie
tuvoj clocę, pusbroli Ir pus
seserę.

Kūnas pašarvotas 1824 So. 
Ruble St. Laidotuvės jvyks še
štadieni, spalių 19 d., iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėta j Die
vo Apvaizdos parapijos bažny
čių. kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta | 8v.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys
tamus-man dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motina. Se
suo, Broliai, Dėdė. Pusseserės. 
Pusbroliai Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas. Telef. MONroe 3877.

mados suknelę, ar kitą kokią 
dovaną.

Mokyklos motinų klubas (rč 
niėjos) rengia metinį šokių va 
karą, lapkričio 10 d. parapi
jos salėj. Įžanga 25c. Be to, 
bus skanaus užkandžio ir gė
rimo.

Nut. rašt. O. Gricienė

Malonu prisiminti praeitą 
mokyklos motinų susipažini
mo vakarą, kuris įvyko spa-

Ačiū seselėms už surengi
mą gražaus programo. Jis 
žavėjo atsilankusius.

Kleb. kun. Baltutis išaiški
no mokyk, (rėmėjų) klubo ti
kslą ir kvietė visas motinas 
įsirašyti. Kleb. kvietimas daug 
reiškė, nes įsirašė net 53 nau
jos narės. s

buj|U|A&U«|*d 
j; *|į«j6 tĮ^Įtjnt tun,

ou3n3dxai-Nivd 
dOHONV
ounf?«j«£cd

huisn«]|s h^»Į{8uin«y onjų

DIGNIFKD

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvini 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTf| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. LMčiis 4092 Archer Avė. 
Pilone įjAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUOEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

I. F. Radžias 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

EŽERSK1S IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris
patarnautoja.

Schoolgirl, boase- 
wife, aihlete and stn- 
dent, conservzii.c 
and ultra-modern — 
all ūse Clairol Sbzflk- 
poo Oil Tint.

Tbis remarkable treatment ia 
the only sbunpoo oil tint that 
deasses, reconditions and tint* 
the bair in one short operatioo. 
Whether you simply want to 
restore the natūrai color, or 
radically change the color of 
your hair — CLAIROI. wiU do 
it easily, niturally and so per- 
fectly your dosest friend can- 
not datect it. Arreųge /»r aa 
ttrly tppointmeHl »r
Mali (hil etmpon wiih * thret-iiKi 
«r«nd of your hair and *we will trm h 
a-d retarn i,. poMPtid. *iih our r*CM» 
ecsdiiiom (or CLAIROL trcit.iint

UVUtLY K INC. Contuluat 
«A1» BEALrrY GUILO 
SMUZ2 V. 4Sth Su Ntw York Chy.

S. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zola
I. F. Eideikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.Į 
Phone YARds 174L—1742

Laetauicz ir Šonus 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742



I!

e

VIETINĖS ŽINIOS
T0WN OF LAKE ŽINELĖS! MISI) ŽINUTĖS

Sekmadienį, spalių 20 d. j SO« CHICAGO. — Sv. Juo- 
susilauksime didž. gerbiamo zaP° parapijos mokyklos vai- 
svečio J. E. vyskupo T. Ma- i kuZ'dai turėJ° Progos matyti 
tulionio, kuris laikys sumų ir Į gražius judamuosius paveiks- 
pasakys pamokslų. 12 vai. M i-1 lus 10 dĄio mėnesio, parapi
nių nebus. i j°s svetainėje. Paveikslai bu-

______ ivo Šv. Jono Bosko kanoniza-.. _ ., , ...1 .. . ... . . „ - - Lio sūnūs atiuaręs garadziaus
Sv. Kryžiaus parap. komi- lr » t?""? 5ak,» "usl-' duris rado tava jau pusgyvi,

teto surengtas piknikas spa , J°n,CT>« darbuotes, vpac pa-
liti 13 d. pasisekė, žmoni, bu-i 8°n,l Sall'se' Paveikslus rodė 
vo pilnas Vvtanto daržas. Pu-I 8vef’ias kun- Albinas baidys,

ter snakes”. Prieš ilgų žiemos 
miegų jos paskutinį sykį išlin
dusios iš savo lizdų pasišil
dyti prieš saulę. “Garter” gy
vatės nėra nuodingos ir nepa
vojingos. Minta vabzdžiais.

Sūnus išgelbėjo tėvų. L. Bok
7616 Everel av. taisydamas au
tomobilių uždarytam garod- 
žiuj nuo carbon monoxkle ūu- 
vo jau apalpęs ir būtų žuvęs. 
Netkėtai atbėgęs 11 m. amž.

MUZIKAS VLADAS DAUKŠA

daryta gražaus pelno.

Atvykę gaisrininkai atgaivino.

Barškančios gyvatės apie 
kuris atvyko pasidarbuoti Sa- Kankakee. šiomis dienomis ne

Sunkiai serga veikėjos B. 
Kalvaitės mamytė, O. Kalvai- 
tienė, 1705 W. 47th St. Lin
kini greit pasveikti.

lezieeių misijonierių kongre
gacijai.

Paveikslai tikrai gražūs, pa
mokinanti ir įdomūs.

Pranciškus ir Jadvyga Pau- 
likai susilaukė sūnaus ir mū- 

Pas B. Bartkienę lankėsi1 sų klebonas kun. Vaitukaitis 
svečiai iš Milwaukee, Wis.;'l3 d. šio mėnesio pakrikštijo 
Hoffmonienė su dukterim ir vardu Pranciškus. Kūmais bu- 
žentu J. ir R. Malzahn. Buvo vo M. Hugo ir Zig. Vilkas.
atvažiavę ir į mūsų parapijos -----------
piknikų Vytauto daržan. Spalių 20 d., Šv. Juozapo

---------- | parapija, susidėjus su Šv. Ka-
Teatrališkas klubas “Lietu-' zimiero parapija iš Chicago 

va” rengia šokių vakarų spa- jHeights, turės paskutinį visų 
lių 26 d., J. J. salėje, 4600 S.' Panikų piknikų, Vytauto dar- 
Paulina St. Komisija užtikri- ze- Raporteris
na visiems linksmų laika. E.,

toli Kankakee vieno ūkininko 
dviem arkliam įkando barš
kančioji gyvatė. Arkliai pas
tipo.

“Pinafore”. Tuo vardu la- 
pkr. 3 d., Sokol Hali, 2337 S.
Kedzie avė., bus statoma gra
ži 2-jų aktų operetė. Visi pa
matykite, nesigailėsite! Po o- 
peretės bus šokiai. Operetės 
pradžia 4:30 vai. popiet. Ope
retę stato L. V. “Dainos” cho 
ras, vedamas muz. J. Saurio.
Tikietai po 50c. 75c ir $1.00.

Rinkimų teisėjai plėšikai.
Cook kauntės teisėjas vėl nu
baudė kalėjimu šešiems mė- Sunku būtų rasti Ameriko-1 vienas vargonininkas bei cho- 
nesiams penkis 27 vardo rin-įje lietuvį vargonininkų, ar ras čia ras tikros bažnytinės 
kimų teisėjus už suktybes per į šiaip jau mylintį muzikų žmo-

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

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap., Chicagoj, ryte — Šv. 
Pranciškaus parap., Indiana 
Harbor, Ind. vakare.

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — 
Cleveland, Ohio.

Spalių 27 d. — Šv. Antano 
parap. Cicero.

Spalių 30 d. Kenosha, 'VVis.
Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa

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

parap., Kewanee, III.
Lapkr. 10 d. — Sv. Antano 

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

Iowa.
Lapkr. 13 d. Kansas City, 

Mo.
Informacijų reikale kreip

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

Kun. A. Linkus

Čia reikalas visų miesto gy
ventojų ir valdžios. Improve- 
ment klubas irgi galėtų tame 
daug nuveikti.

Reiktų ant šunų, kačių už- |_________________________
dėt didelius taksus: ant mažo Į LIETUVIAI ADVOKATAI: 
šuns $100.00, o ant didelio iki:
$500.00; ant katės nuo $50 iki'
$100.

FLATINKITF ubRAUGA' 
CARSINKlfįT'URAUGE”

JOHN B. BORDEN I

Ir dar turėtų būti apdraus
ti, kad būt už juos atsakomy
bė, o už betvarkę bausmė. Vi
si tie pinigai turėtų eiti bied- 
nų pašalpos fondan, ar suma
žinimų taksų. Kurie šunes ir 
kates laikytų, tai už juos ir 
atsakytų. J. L.

/
Šv. Pranciškaus vienuolyno 

Rėmėjų 3 skyr. rengia kauliu
kais žaidimų, Vaznių name, 
4544 S. Paulina St., spalių 27 
d., 2 vai. popiet. Skyr. pirm. 
M. Sudeikienė ir O. Vaznienč 
lankėsi Seserų rėmėjų seime ir 
matė, kaip seserims reikalin
ga parama. Tat visi į pramo
gų! Paremkim kilnų darbų.

PRAŠOMI ATLANKYTI
BlllGHTON PARK. — A pa 

štalystės, Tretininkų ir kitų 
draugijų nariai prašomi atlan

kyti sergančių narę O. Bam- 
^Bįicnę, gulinčių Šv. Kryžiaus
■■Iminė j (Kambarys No. 31 1 ) 
|H Bambalienė yra daug pasi- 
marbavus draugijoms, parapi

jai ir “Draugui”. Narė

ŽINIŲ - ŽINELES rinkimus lapkr. 6 d., 1934. Da 
bar vėl sulaikyti du 26 vardo 
18 precinkto rinkimų teisėjai, 
kurie įtariami holdapuose.
Juos indentifikuoja trys nu
kentėję nuo boldapų.

20,000 gaus darbo. WPA
projektu Illinois valstybėj vie
šiems darbams bus nuimta 
nuo relyfo dar 20,000 darbi
ninkų ir pristatyti prie dar- j Atėmė automobilių ir pini- 
bų. Darbai bus vedami dau- gus. Sustojus prie trafikos 
giausia Cbicagoje ir Cook šviesų James Steinger, 2510 
apskr. i S. St. Louis av., du plėšikai

muzikos.
gų, kuris nebūtų girdėjęs a- Taigi velyčiau broliams va- 
pie muzikų V. Daukšų. rgonininkams šias mišias įsi-

Nors muzikas Daukša am- gyti. Galima gauti pas patį 
žiumi dar nėra senas žmogus, kompozitorių 4513 So. Wood 
bet Chicagoje skaitomas se- ■ Str., Chicago, III. 
niausiu lietuvių vargonininku. Muzikas Daukša, dabar, ro
jau 31 metai kai vargoninin- dosi, baigia rašyti ir kitas mi- 
kauja vienoje vietoj, Šv. Kry-! šias Missa Pro Defunctis ir 
žiaus parap., prie gerb. kun. mišparus 40 vai. atlaidams.

TOULON, spal. 17. — Iš 
čia nežinia kur išplaukė Pr
ancūzijos 7 karo laivai.

—International Review pas
kelbė statistikų, pagal kurių 
Suvienytos Amerikos Valsty
bėse yra 13 milijonų negrų, iš 
kurių 250,000 yra katalikai.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
Al. Skripkos. 

Per tų laikų V. Daukša
Anksčiau muzikas Daukša 

ir parašęs keletu bažnytiniųoco nnn * užsikabino ant automobilio, Į
$3,200,000 Commumty fon-' pHvert- nuvažiuoti j nuošalia <da^ yra nuveikęs kaip Baž- giesmių bei liaudies dainelių

vietų, atėmė automobilių ir 
56 dol. pinigais.

$6000 vertės opiumo. Lindy-

de. Iki šiol Chicagos Cominu- 
nity fondan jau įplaukė $3,- 
200,000. Didžiausių fondui su
mų, būtent $30,159 sudaro Ar-

nyčios, taip ir Tautos labui; i tarpe jų ir vienų visų mėgia- 
daug iš po jo globos yra išėję mų “Suk savo ratelį”.

mouro skerdyklų darbininkai, nėj adr. 5244 W. Division St., 
Fair departamentinės krautu kurių saugojo piktas šuo, po
vės darbininkai sudėjo $9,000. licija padarė kratų. Rado opi

umo ir kitokių narkotiškų 
Daug gyvačių. Esant šilto- nuodų $6000 vertės. Suimta 

ms dienoms, apskrities par- trys kiniečiai.
kuose ir atokesnėse vierose 
daug matoma gyvačių "gar-

Už Dviejų Centų Štampų mas kainuos $225,000. Žemę 
bažnyčiai yra aukojęs Solo- wr • < mon Thatcher, kurio varduLiaunate lNclUJcį okrybelę yra pavadintas toj apylinkėj 
miškas.

Jeigu pirksite siūtų, overeoatų ar topeoetį. Tšpildvkite 
žemiau paduotų kūponų ir pasiūskite

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

Chicago, Ulinois
Mūsų lietuvis pardavėjas, Jurgis F. Lapinskas, pasirū

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

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

KUPONAS

VARDAS

ADRESAS . .

8KRYBĖLftH SAIZAS ...................

-
PILKA ( ) JUODA ( ) SALIA ( ) MĖLYNA ( )

gerų dainininkų ir keletas jo 
mokinių šiandien vargoninin
kauja ir skaitomi gerais mu
zikais.

Muzikas Daukša ir dabar 
nesnaudžia. Štai. parašo Mass

Sveikinu muzikų V. Dauk
šų ir linkiu toliau dirbti mu
zikos dirvoje. Kad jo giesmės 
skambėtų po visas mūsų lie
tuvių katalikų bažnyčias ir 
gražios meliodijos keltų visų 
širdis prie Dievo, o sukurtosin B. Flat.dviem balsam. Šios

mišios yra labai gražia* ir ti-1 dainos kad skambėtų kiekvie- 
Nauja bažnyčia. River For- j nkamos giedoti ne tik mažam, j nam lietuvio namelyje, 

ręst statoma nauja puošni Šv. ( bet ir dideliam chorui. Kiek-| Vargonininkas
Luko R. K. bažnyčia. Pastaty-1 < . , , „ .

0 kiek šunes, katės iš at
matų į namus prineša smar
vės, kaulų, musių, blusų ir vi
sokių ligų bakterijų? Juos glo
stydami vaikai užsikrečia li
gomis.

Kolumbo Vyčių bankietas.
Kolumbo Vyčių Chicagos ir 
apylinkės rajonas, kuriam pri- 
skaitoma 50,000 narių, lapkr.

SKAITYTOJŲ BALSAI
ŠUNES IRKATtS

Žmonės bėdavoja bedarbe, 
viso ko brangumu, aukštais 
taksais.

Keliu klausimų, ar nebūt 
gerai sukelti fondų biedniems? 
Valdžia turėtų uždėt taksus

6 d., š. m., Palmer House ren- an^- žmonėms pavojingų gy- 
gia metinį labdarybės reika- šunų ir kačių. Daugelis
lanis bankietų.

“Religija ir patrijotizmas”.

juos laiko be jokios tvarkos. 
Kiek jau šunes yra sukandžio
ję žmonių, kurie turėjo šauk-

Sekm., spalių 20 d, nuo 1 iki tįg net daktftrų priežiūros
1:30 vai. popietų, ĖST., Gi- Ciceroj Petras Taurozas Su
minio P. Š. parap., Brooklyn, . nŲ sukandžiotag net 
N. Y., kleb. pralotas John L.
Belford, per Columbia radio 
tinklų kalbės tema “Religija 
ir patrijotizmas”.

serga.
biedno bedarbio. Rei

kia jis palankyti.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Svedarlus dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.

NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEI, MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijos, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vlctory .<1488 

Atdara dtenomta vakarais Ir 
sekmadieniais.

Už $28 kalėjimam nuo 1 iki 
gyvos galvos. Waller Winefs- 
ki, 16 m. amž., ir Tony Railla. 
20 m. amž., už apiplėšimų H. 
C. Peters, 223 S. Market st., 
teisėjo Joseph Burke nuteisti 
kalėjiman nuo 1 metų iki gy- Į 
vos galvos. i

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠALPOS KLŪBAS
RENGIA

Iškiliai^ Metini Baliu Ir šokius
SU ŠEŠIOM LABAI GRAŽIOM DOVANOM

Šečtad. Spalių-Oct. 19 d., 1935
Chicago* Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street

PRADUI 7 V AL. VAKARE. TIKIETAS J5c YPATAI.
Kntnttetas priims atsilankiusius svečius koftlrdlnglauslal. Galėsite

linksmai praleisti laiką prie puikios muzikos.

%

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank name)

Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčtos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CAMal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 8800 

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FEBDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

t
CADILLAC

LA SALLE

DABAR RODO

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASA2IERIŲ 
SEDAN

su built-in trunk, kieto plieno stogu, hydraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe įrengimu, kaip tai, bot water heater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire, visi langai safetv glass, dual 
chime triūbos, ir 1.1. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

$1084.00
Įmokėti reikia tiktai $360, inimant jūsų dabartinį karų mai
nais, o balansų galima išmokėti lengvu General Motors planu.

Vartotų Karų Bargenai
BUICK *8S. 5 Sedan 41. Trunk. gurant, kaip naujas.......... 8895
BUICK <35. 5 Sedan 47, labai pulkus, garant............................ 8795
BUICK <35, Club Sedan su trunk, garantuotas ..................... 8795
BUICK *35, 5 Sedan 47 garantuotas .......................................... 8875
BUICK *34, 6 Coupe 58, mažai vartotas, garant....................... 8745
BUICK <34, 5 Sedan 57, pulkus karas, garant........................ 8745
BUICK <33, 5 Sedan 67, tobulas, garant.................................... 8845
BUICK *32, 6 Sedan 97. tobulam stovy ................................... 8450
BUICK <32, 5 Coupe 96, labai pulkus, garant......................... 8450
BUICK '32. 6 8edan 87. tobulam stovy ................................... 8450
BUICK ’Sl, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj ........................................ 8295
BUICK, <29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... 8 »6
BUICK <29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ..........................895
BUICK <27. 5 Sedan 47, bar genas ............................................. 8 45
CADILLAC <30, 7 Sedan, pertaisytas ............................................. 8295
CADILLAC <29, Town Sedan, trunk, žema kaina..................... 8175
CADILLAC <28, 7 Sedan. bargenas ............................................. 8145
DODGE '88. 5 Sedan, geras mažas karas ............................... 8395
HUD8ON. *29. B Sedan, bėga O. K................................................. g 95
LA SALLE *31, B Sedan, pulki vertybė ........................................ 8875
LA 8ALLE *80, 5 Sedan, 6 d ra t. ratai ................................... 8275
LA 8ALLE '29, B Sedan, d ra t ratai ........................................ 8143
LINCOLN *10, B Sedan. labai pulkus .................................... 8295
PACKARD '82, 7 Custom 8edan, tobulam stovy .....................  8775
PIERCE *89. I Coupe, labai pulkam stovy...............................8195
PONTIAC *88. B Sedan, btrilt in trunk. tobulas ................. 8745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run j
— __ ______________________ ______________ __ _____________ . ■ - ......... — J

i


