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400 ITALŲ NUKAUTA OGADEN 
PROVINCOOJE-ETIOPIJOJE

ITALŲ PRANEŠIMAI APIE LAIMĖJIMUS 
— NETEISINGI

GRAIKIJOS REGENTAS — “GELEŽINIS VYRAS” i VOKIETIJA YRA BE 

KONSTITUCIJOS

Taip randa nacių specialus 
teismas Hamburge

iopija kariaus su priešu iki 
paskutinio vyro

ADDIS ABABA, spal. 23. 
— Žiniomis iš pietinio karo

ADDLS ABABA, spal. 23. 
— Etiopijos imperatorius

fronto, 400 italų nukauta ir j Haile Selassie pareiškė užsie
daugybė sužeista, kai italų 
koliumna žygiavusi Camel- 
thorn dykumomis Ogaden pro 
vincijoje. Pasislėpę krūmuose 
etiopiečiai su trimis kulka- 
svaidtžiais nelaukiamai atida
rė ugnį ir sunaikino italų ko- 
liumną. Netikėtai suremti ita
lai neturėjo laiko susiorien
tuoti ir gintis.

Čia pažvmima, kad italai

nio k o res emitentams, kad Et
iopija pripažins tik garbin
gas taikos sąlygas, ne kito
kias. Viena gi tų garbingų 
taikos sąlygų yra, kad italai 
privalo apleisti užimtus Etio 
pijos plotus. Iki kol italai pa
siliks šiame krašte, etiopie
čiai nepripažins jokios tai
kos ir kovos iki paskutinio 
savo vyro.

Gen. George Kondylis (centre) yra pasiskelbęs atstatomos Graikijoj monar
kijos regentas iki grįšiant sostan Karaliui Jurgiui II. Gen. Kondylis ne tik yra 
regentu, bet ir ministerių pirmininku. (Acme Photo.)

skleidžia neteisingas žinias Imperatorius pažymėjo, 
apie savo laimėjimus pic«-.kad vos
niam karo fronte. Jie nėra Į
užėmę ten jokių naujų mies

i

telių, arba sodybų, ypač Shi- 
beli paupiu. Kelinta diena 
sulaikyti italų veiksmai. Etio 
piečiai sako, kad italai sugal
voja savo “laimėjimus,” kad 
su tomis žiniomis sukėlus en- 
tuzijazmo Romoje. . i

I
Etiopijos vyriausvliė seniai 

buvo nusimanius, kad Euro
pos valstybės ir pati T. Są
junga nepanaudlos griežtumų 
prieš Mussolinį, kad jis nu- • 
trauktų etiopiečių skerdynes, i 
Dabar taip ir yra tikrovėje. 
J tai atsižvelgus, Etiopija pa 
sirvžus atkakliai kovoti 
nepriklausomybę.

da kariauti su įsiveržusiu 
kraštan priešu. Ir parodys 
pasauliui, kad ji turi pajėgų 
ginti nepriklausomybę. Anot 
imperatoriaus, gali Londonas 
ir Paryžius vesti taikos dery
bas su Italija. Ir jei Etiopija 
nebus atsiklausiama, apie tai
ką nebus kalbos.

ETIOPIEČIAI DAUG

ADDIS ABABA, spal. 23. 
— Žiniomis iš žieminio karo 
fronto, etiopiečiai kovotojai, 

nž netek? kantrybės, puolė italų 
priešakines sargybas fronto

JAU 23 VALSTYBES 
SKELBE GINKLŲ EM

BARGO

ITALIJA LENGVIAU 
ATSIKVĖPĖ

ROMA, spal. 23. — Pradė
jus paprastu džianitorium ir 
baigus Mussoliniu risi italai 
lengviau atsikvėpė paskelbus 
žinių iš Londono, kad Angli
ja neturi pasiryžimo panau
doti militarinę sankciją prieš 
Italiją dėl jos žygių Etiopi-

ETIOPIJOS TIKRASIS IM-PATARIA NUSUKTI GIN-
PERATORIUS NUKEL- IKLUS PRIEŠ MUSSOLIN) 

TAS KITUR LONDONAS, spal. 23. — 
Darbo partijos atstovas Jaek

NAIROBI, Ken\a, spal. 23. ^jeGOVrern< priklausąs kairia
Šiandienis Etiopijos im- <Jarbiečių sparnui, kalbė-,

peratorius Halie Selassie nė- (įanias parlamente patarė Ita
įa tikrasis krašto valdovas. |jjos darbininkams, kad jie
Tikrasis imperatorius yra Jinsuktų kulkosvaidžius prieš
Lij Yasu, imperatoriaus Me- ,r ... . , . „ .

.«,«------, _. .. . , Mussolinį vietoj zude varg-
Lurbio rnr^;<, bnnfiiv neliko anūkas. Šiandienis val-joje. Anglija vengia konfhk- §u Ptiopiečius Afrikoje,

to su Italija ir nekariaus dėl Wvas 18 nuo Ll;>
5 asu atėmė sosto paveldėji- McGovern sakė, kad per 50 
mo teisę, apkaustė retežiais, metų karalienei Viktorijai 
uždarė tvirtovėn ir patsai valdovaujant Britanija buvo 
užėmė sostą. įsivėlusi į 32 didesnius ir ma-

Pašalifitas imperatorius iki žesnius karus įvairiose pa-

BERLYNAS, spal. 23. —
Aiškėja, kad šiandien Vokie
tija yra be konstitucijos ir 
neturi pastovių pagrindinių 
įstatymų.

Taip randla nacių specialus 
teismas Hamburge, kurs na
grinėjo Biblijos studijuotojų 
vokiečių sąjungos apeliacijos 
skundą.

Nacių vyriausybė panaiki
no šią sąjungą, kadangi ji 
daugiau domės kreipė į Bib
liją, negu į Hitlerį ir nacių 
partiją. Sąjunga prieš tai pa 
davė apeliacijos skundą.

! Nacių specialus teismas nu 
sprendė, kad vyriausybė gali 
elgtis taip, kaip jai tinka
miau, kadangi šiandien Vo
kietija neturi pagrindinių is- 

, tatvmų.
Teismas išaiškino, kad iki

iškilsiant naciams, Weimar( 
konstitucija veikė Vokietijo
je. Ši konstitucija kraštui ga
rantavo tikėjimo, spaudos, su 
sirinkimų, žodžio laisvę. Pra
dėjus 1933 metais Hitlerio 
vyriausybė paneigė konstitu
ciją. Paliko partijai tik tin- 
karnas konstitucijos dalis, o 
kitas visas panaikino. Į pa
naikintų vietą skelbiami par
tijos visiems gyventojams 
privalomi dekretai. Tokiu bū
du krašte sugriauta religijos 
ir visa kitokia laisvė. Vado 
Hitlerio skelbiami oficialūs 
pranešimai yra krašto įstaty
mai.

* Anot teismo, nacių vyriau-, 
sybė nori sutaisyti naują kon 
stituciją, paremtą naciizmo 
idealais. Tam darbui reikalin 
gas prisirengimas. Kol kas 
vyriausybė neturi laiko.

JAMAIKA IR KUBA PO 
VIESULO

kokios ten Etiopijos likimo. 
Tegul Etiopija žinosi.

Šis naujas Anglijos nusi
statymas nuramino Italiją ir 
Mussolini siunčia daugiau kįi
riuomenės j rvtine Afrika - 4 buvo laikomas neprieina- šaulio dalyse. Dabar Musso-

1 • * Ii______ _ 1._1_______ __x_n tr__ •_____ • ...

Savo keliu čia turimos slap muose kalnuose, netoli Har- lini imasi tokių pat žygių, ku

i centre. Vadas neturėjo galimv i tos 
PA_ bes sulaikyti kovotojus nuo būdu “garbingai” nutraukus

suderybos, kaip ir kokiu rar' Pareiškus karui, dabar rie, žinoma, yra susiję
jiš atkeltas į Keava (britų vargšų žmonių didelėmis sk-

tos, galima sakyt, aklos ata 
kos. Puolėjai tad baisiai nu
kentėjo nuo italų kulkasvai-

2BNEVA, spal. 23. - Tur- dži« u8ni<“s' DauK“'"» W »»• 
kija painformavo T. Sęjun- Ikauta’ ° 1“rasicji atRal atsl- 
gą, kad ji, Turkija, paskelbė
ginklų ir municijos embargo

karo veiksmus Etiopijoje. kolonija) pasienį — atokiau- erdynėmis. 
šioj nuo žmonių vietoj.

NACIS SNAUDĖ HITLE- TIESIOGINIS

RIUI KALBANT MAS SU
SUS1SIEKI-

ETIOPIJA
NEGALI IŠSIMOKĖTI 

MOKESČIŲ

SANTIAGO, Kuba, spal. 
23. — Uraganas padarė dide
lius medžiaginius nuostolius 
šiam miestui ir apylinkei. Žu
vo 4 asmenys, o sužeistųjų 
29.

Miestas imasi valyti griu
vėsius ir taisyti sugadintus 
namus.

Jamaika sala taip pat tvar 
kosi. Tenai žuvo 3 asnfenys. 
Apie pustrečio milijono dol. 
nuostolių padaryta vaisių au 
gintojams.

Italijai
Tokiu būdu jau 23 valsty-

! metė.
Etiopiečiai įsitikina, kad 

masiniais puolimais jie nieku 
būdu negali palaužti italų,

bės pasisakė nesiųstų ginklų turinči? ™ujorinius ginklus
ir municijos Italijai.

SUTINKA IŠTRAUKTI 
1 DIVIZIJĄ

PARYŽIUS, spal. 23. — 
Žiniomis iš Romos, Italija y- 
ra pasiryžusi ištraukti vieną 
kareivių diiviziją iš Libijos, 
jei Anglija ištrauks dalį sa
vo karo laivų iš Viduržemio 
jūros.

MIESTO MAJORAS APIE 
IŠLAIDAS

ir apsitverusius dygliuotomis 
tvoromis. Etiopiečiams belie
ka tik partizaniška kova su 
priešu.

BOLŠEVIKAI NUBAUDĖ 
. SAVO KARŽYGĮ KARI- . 

NINKĄ

SEVASTOPOLIS, spal. 23. 
— Bolševikų teismas nubau
dė mirties bausme raudono
sios armijos pasižymėjusį ka
rininką Sergieęją Muliarenoką.

Susekta, kad šis karininkas 
1920 m. tarnavo gen. Wrange'

Chicago majoras Kelly skel lio ir P“1“?0
bia, kad miesto iSlaidos 1935 mis bnTO
metais yra daugiau kaip 9 
milijonais dolerių mažesnės, 
palyginus su 1930 metų išlai
domis, nepaisant to, kad per 
penkeris metus miesto gyven
tojų skaičius padidėjo apie 
20 nuoš. ir atsirado daugiau 
įvairių reikalų.

munistų.

NUŽUDYTAS RAKIE- 
TERIS

NEW YORK, spal. 23. — 
Rastas nužudytas policijos 
ieškomas “slot” mašinų ra- 
kieteris Louis Amberg.

BERLYNAS, spal. 23. — 
Prūsijos finansų administra
cijos vienas valdininkas už- 
snaudė klausant per radiją

WASHINGTON, spal. 23. 
— Šio krašto didžiųjų laik-

Hitlerio prakalbos. Naciai Pu Etiopija per radiją 
žvalgai tai pastebėjo ir pra-' 
nešė administracijos viršinin-

H0LLYW00D, Gal., spal.
vv. , .23. — Geltonosios spaudos

rašc.y grupė gavo i Iei(15jo„ w R H„arst kel.
lederahnės komunikacijų ko- I, . , , .. . v »,v , x- be, kad jis pasiryžo uždaryti
misijos betarpiškai susisiekti .d savo nekilnojamas savastis

Kalifornijoje, kadangi nega- 
Iki šiol su Etiopija susisie lįs jau išsimokėti didelių fe-

kimas buvo galimas tik per, deralinių ir valstybinių mo- 
Tas įvyko prieš porą sa- ' IjOndlc>n4- Dabar Londonas,' kesčių. Sako, jis už šias sa

vaičių. Dabar pareikalauta, koks kitas centras negaus, vastis yra verčiamas mokes- 
kad tas snaudulis apleistų Pro£os ^ruoti P^r radiją čius mokėti ne tik Kaliforni- 

I Amerikai paduodamų žinių
iš Etiopijos.užimamą rietą. Pažymėta, 

kad visi turi interesuotis kai 
diktatorius Hitleris sako pra
kalbą.

DAUGIAU MOKESČIŲ

SPRINGFIELD, TU., spal. 
23. — Gubernatorius Horne- 
ris paskelbė net 18 atskirų 
savo sumanymų, kuriuos jis 
pasiūlysiąs sušaukiamai legi- 
slatūros nepaprastai sesijai. 
Dauguma šių sumanymų yra 
susiję su naujomis išlaido
mis. Naujos išlaidos — nauji 
mokesčiai.

jai, bet ir New Yorkui.

NUŠOVĖ VIENĄ PLĖŠIKĄ
Policija užtiko tris plėšikus,

Anot jo, žymi dalis žymių
jų žmonių, kurie laikinai gy
vena Kalifornijoj, dėl mokes
čių didumo turės apleisti šią 
valstybę. O tas liečia daugiauužpuolusius G. R. Hinners 

Coal Co. ofisą, 1401 Fleet- Į šia kratomųjų vaizdų pramo
wood gat. Du plėšikai pagro
bė iš ofiso 12 dol. ir dūmė 
laukan, kur jų laukė trečia
sis su automobiliu.

Piktadariams nebuvo lemta 
pasprukti į automobilį, tad 
jie atsisuko ir dūmė į anglių 
sandėlio kiemą. Vienas jų 
nušautas, kitas pahėgo. Pabė 
go ir laukęs automobilyje^ 

Nušautasis yra P. Casper,
PLATINKITE “DRAUGĄ kartą jau baustas kalėjimu.

nę.

UŽDRAUDĖ ŽIAURIAI ELG 
TIS SU GYVULIAIS

PREZIDENTAS GRĮŽTA 
IVASNINGTONAN

CHARLESTON, N. C., spa 
lių 23. — Prez. Rooseveltas 
grįžo karo laivu Houston iš 
Ramiojo vandtenyno atostogų. 
Visa eilė aukštųjų valdininkų 
pasitiko ir sveikino savo šėfą.

Prezidentas pasakė trumpą 
prakalbą ir su automobiliu 
išvyko į šį miestą, kur jo 
laukia specialus traukinys 
vykti į AVashingtoną.

PARLAMENTO RINKIMAI 
ANGLIJOJ

LONDONAS, spal. 23. — 
Anglijos premjeras Baldwi- 
nas paskelbė, kad parlamen- 
tan rinkimai įvyks lapkričio 

im, 14 d.

ADDIS ABABA, spal. 23. 
— Etiopijos vyriausybė pir- , 
mą kartą uždraudė etiopie
čiams žiauriai elgtis su jiems, 
tarnaujamais ir naudingais j 
gyvuliais. Numatytos aštrios 
bausmės.

PASIKARTOJA ŽEMES 
DREBĖJIMAI

HELENA, Mont., spaJ. 23. 
— Čia pasikartoja žemė.8 dre 
bėjimai ir dar labiau naiki
na miestą.

JAUNOS SOLISTĖS DA
LYVAVO “DRAUGO” RA

DIJO PROGRAMOJE
„ Vakar 4 vai. popiet iš sto
ties TVEDC dainavo trys jau
nos dainininkės. Cecilija Len 
karčiūtė, iš Gimimo P. Šv. 
M ar. parap., dainavo “Bijū
nėlis”; Eugenija Marcinkiū- 
tė, iš šv. Antano parap., dai
navo “Aš atsikėliau ankstų 
rytelį”; Florencija Poškiūtė, 
iš Nekalto Prasid. parap., — 
“Pavasariui auštant.” Visos 
gražiai sudainavo.

Apart kitko, buvo visokių 
pranešimų iš biznio, pasaulio 
ir vėliausių žinių.

NEIŠBRENDAMOS GAT
VES ŠANČIUOSE

KAUNAS. — Ilgesnį lai
ką palijus, kai kurios Šančių 
gatvės pasidaro tiesiog neiš
brendamos. Yra tokių gatvių, 
kuriomis neįmanoma ir išva
žiuoti, pav., pačiame centre 
Ringuvos, Sandėlių, Pušyno, 
Paukščių, Suomių ir eilė ki
tų.

Dar laimė, kad iš Pušyno 
ir Sandėlių gatvių vanduo 
greit susigeria į smėlį, o tuo 
tarpu Ringuvos-gatvėje ir ki
tose, balos neišdKiūsta ir karš 
čiausiomis dienomis.

Tikrai vargas tiems, kurie 
jau daug metų moka grindi
nio mokestį, o vis dėlto turi 
kęsti purvyną. Reikėtų rim
čiau susirūpinti ir miesto sa
vivaldybei šio reikalo sutvar 
kvmu.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Saulėta ir pakanka
mai šalta.
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Skelbimą sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina, 

jei neprašoma lai padaryti ir neprlslunčlama tam tiks
lui paAto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi b vai. popiet, 
liauta kasdien, tskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KA1\A: J. Amerikos valstybėse:

Seimus jiuilaręs keletu svarbių nuturimų, ku
riuos vykdant sąjunga dar geriau galės gy
vuoti. Buvo norima pakeisti kai kuriuos ko
nstitucijos dėsnius, tačiau tam nebebuvę lai-

Kovos Laukas pie naujo Karaliaus gimimų! 
Kas atvedė tuos Išminčius pas 
jį f Kų tai reiškia* Įširdęs E-

Jau |»ats Žodis kova skaity- nm>; mokyklose kryžiai nuo rudas liepė išžudyti Betliejaus
ko. Šis reikalas atidėtus 18 seimui, kuris Įojo vaizduotėje sukuria vie- sienų mėtomi; viešoji dora, bernelius. ‘‘Erodas, niatyila-
bus Chicagoj. nokį, ar kitokį kovos lauko ! moterystės sakramento šven- ni**S kad jis liko Išminčių ap

vaizdų, kur dvi kariuomenės,1 tumas sprogdinami; dvasiški- viltas, labai įpyko ir nusiun- į
Katalikiškųjų organizacijų veikimas vis vįenį kitų priešui grumiasi. j ja, bažnytinė hierarchija pir- išžudė visus buvusius Bet

ilai- tebetrukdomas Lietuvoje. Net giynai le- Kiekviena pusė stengiasi var-1 minusia bombarduojama; po ^eJuJe ir visose jo apylinkė- 
liginių ir kultūrinių organizacijų skyriai su- ,otį naujausių išradimų gink-!, "istaus Vietininko sostu pra- vaikus, pradedant nuo dvie
sirinkimaiiis negauna leidimų. “Z. P. ’ pra- lus. Jei viena pusė pradės ko- garo masinos kasamos; net at- nietų ir jaunesnius, žiūrė-
nešu, kad rugsėjo mėn. buvo uždrausta susi- senais, primityviškais gin- akįrų valstybių įstatymai Kri- damas laiko, kurį jis buvo 
linkti pavasarininkams vyrams ir katalikių k|aks ajlksto jau bus ga- <taas urįe§u eilės* kovoia Ir iškvot^s & Išminčių” (Mat. moterų draugijai. Iš šalies žiūrintiems tikrai liuta spėti> Uad toji pusė pra. ** ££ X kaip 2> 16>-

asuuna — ib.uo p u »ei melų — (1.60: Trini!, mėueeiauia yra keistas toks \ynausybes pasielgimas. laimės. Taip pasaulis spėlioia vrM krikščioniškas na- kurl Erodas norėjo nu
— 11.40; Vienam mėnesiui — 7bc. Kitoae valdybes* » * * * r'~ y*« kuk. iiuuiaaas P" . .
prenumeiAtajMeiam. - »7.oo; Pusei metų — 44.00 į,- apie etiopiečių likimų ko- saulis. Pirmiausia Sinagoga ir žudytų pabėgo { Egiptą, ka

žydai su Erodu; vėliau Romos
cezariai, eretikai, rytų ir va

DIENOS KLAUSIMAI

KAS TAI PER DRAUGIJA?

Esame gavę užklausimų apie Chicagos 
Lietuvių Draugijų, kuri veda vajų, kad su
traukti jon kiek galima daugiau lietuvių. Ka
dangi į tų draugijų įsirašyti yra kalbinami 
ir katalikai, dėl to turime painformuoti, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija yra vadovauja
ma išimtinai socialistų. Jos centras yra so
cialistų dienraščio ofise. Katalikui turi savo 
organizacijų ir draugijų, dėl to su socialis-
tiškoms jiems nepakeliui.

* e *

Kadaise socialistai turėjo savo sųjungų. 
Ji gana daug veikdavo. Bet ji visiškai iširo, 
nes socialistų vadai susikompromitavo. Žmo
nės, pamatę, kad jiems ne darbo žmonių ge
rovė rūpi ir, pagaliau, ne socializmas, bet 
asmeniškas biznis, iš socialistų sąjungos iš
ėjo. Kai kurie visai iš veikimo pasitraukė, 
o kai kurie prisidėjo prie bolševikų. Be to, 
daug kas pasipiktino socialistų šulų iškeltu 
obalsiu — “Lietuvai nė cento” — ir norė
dami Lietuvos reikalams darbuotis, prisidėjo 
prie tautiškai nusiteikusių grupių. Todėl so
cialistų vadai ir pasiliko generolais be ar- 
mijų. 4

Pastarais keleliais metais socialistai ki
taip prailėjo veikti. Bijodami, kad jų biznis 
visai nesusmuktų, sugalvojo organizuoti ant- 
rųjį skridimų ir vilioti žmones į jų draugijų, 
pavadintų nekaltu vardu — Chicagos Lietu
vių Draugijų. Gana daug pritraukė nesocialis- 
tų, tačiau draugijos valdybų sudaro išimtinai 
socialistai.

A * « I _-L

L. Vyčių apskritys Chicagoje įsteigė lie- voje 8U įtalaį8. 
tuvių kalinis kursus, kuriuos veda mūsų ben- Visai ne apie šį karo lauka 
dradarhis stud. Juoaas Poška, luo tarpu rašyti. Jo pasekmes pa
kursus lauko keliolika jaunuolių. Būt gera, |įkįiue spręsti pasaulio poli- 
kad norinčių išmokti geriau lietuviškai kai- j tjkam.
bėti ir rašyti atsirastų ne keliolika žmonių, i Be to karo lauko, kur pa- 
bet tūkstančiais. Tokie kursai suaugusiems trankų šoviniai sprogsta, šau- 
turėtų įsisteigti visose mūsų parapijose.

Socialistai, matyt, užsimojo šluot lauk 
iš JSLA centro vaidybos visus tautininkus ir 
sandariecius. Būsimiems valdybos rinkimams 
jie sudarė “sleitų” tik iš savo žmonių. Da
bartinis sekretorius Vinikas gauna “kikų”.

karų imperatoriai, protestan-

mfe, kaip minėjome, buvo daug 
žydų.

Erodas paskutinius savo gy-
t , . ... . . veninio metus praleido zudy-

■ tai, schizmatikai, musulmoną?, , . 1 \
........................... nėse, baimėje, pagaliau ligoje

prancūzų revoliucijomenai, .
masonerija, socializmas, libera

tuvai tarška, orlaiviai padan
gėmis urgzdami bombas svai
do, kovojančių laimėjimo ir 
kritusių vaitojimo šūkiai ska
mba via dar ir kitos rūšies 
kovos laukas. Ten eina švento
ji ir amžinoji kova. Kova už

Sakoma, kad ir Tėvynės redaktoriui S., Qaagų įr pragarų. Ši kova ne
Vitaičiui dienos suskaitytos. Žinoma, jei so
cialistai laimės.

LIETUVĄ APLANKIUS 
___________ Rašo L. Simutis ___________

PER TRIS VAUTYBES

lizinas, modernizmas, naujoji 
pagonybė — vis tai pragaro 
kariai.

Su kuo jie kovojai Kas jų 
priešai! Kas tie didvyriai, ka
ržygiai, kurie, nepaisant vi
sais frontais ir visais amžiais 
atkakliai vedamos kovos vis

ir sulinės išmetinėjimuose... 
Erodui mirus, šv. Šeimyna

grįžo iš Egipto. “Erodui gi 
mirus, štai, Viešpaties Ange
las pasirodė sapne Juozapui 
Egipte ir tarė: kelkis, imk 
vaikelį ir jo motinų ir eik i 
Izraelio žemę, nes mirė, kurie 
ieškojo vaikelio gyvybės. Jis 
atsikėlė, ėmė vaikelį ir jo mo
tinų ir atėjo į Izraelio žemę.

Sužeista lėktuvo katastro
foj. Žymi Amerikos lakūnė 
Rutli Nichols, kuri, nukri
tus jos lėktuvui Troy, N. 
Y., tapo sunkiai sužeista.

(Acme Photo)

jų, Sainarijų ir įdūmė jų; Pi
lypas — Iturėjų ir Traclioiu- 
tės kraštų; Erodas Antipas — 
Galilėjų ir Perijų.

Archelajus, samarietis Mal-apsiriboja vienos ar kelių vai-' triumfuoja, vis dar šaukia: 
stybių žemėmis. Šios kovos Iau Tegyvuoja Kristus Karalius! i Bet išgirdęs, kad Judėjoje ka- i takos sūnus, norėdamas prisi- 
kas yra platus, kaip yra pla- ^tikrųjų Kristus, Jo moks- j raliauja Archelajus savo tėvo gerinti žydams, jau tėvo mi

----------- žiaasis Dievo priešas, piktoji
Iš Paryžiaus išvažiavome rugpiūčio G j dvasia, su savo įvairaus plau

ti., apie 8 vai. ryte. {Stotyje daug žmonių,' ko valdiniais vis reikalauja 
taip kad turėjome laikytis krūvoje, kad ne-' ekspansijos, vis nori užimti di-

las užima vis naujas ir naujas 
pozicijas.

Erodo vietoje, bijojo tenai ei-! rties gedulo dienoms pasibai- 
ti ir, perspėtas sapne, pasi-.lgUS> pažadėjo pataisyti visus

ti mūsų žemė, kuri visa, su 
visais jos gyventojais turėtų 
priklausyti Dievui, kaipo visa-

■ tos Tvėrėjui. Tumu tarpu am- yra katalikų akcijos, arba i*?8 Ri gyveno mieste, kurs va- žadėjimo buvo permaža, jie
Garbingieji Kristaus kariai traukė į Galilėjos šalį. Atė- tėvo blogumus. Žydams to pa-

Mcii, lietuviai katalikai, turime LRKSA. 
Ši organizacija yra stipri visais žvilgsniais. 
Joj vietą gali rasti ne tik jauni ir suaugę 
žmonės, bet ir vaikai. Dėl to kiekvienas svei
ku kūnu ir dvasia lietuvis katalikas turėtų 
būti Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj 
narys. Netrukus prasidės Sus-mo naujų na
rių prirašinėjimo vajus, kuris duos progos 
visiems lengvomis sąlygomis prisirašyti.

ŠIŲ LAIKŲ ALGOS

United States News skelbia: “Šių laikų 
’ algos yra 2.2 nuoš. didesnės, negu 1929 m. 
Šių laikų algos yra 21.8 nuoš. mažesnės, ne
gu buvo 1929.” i

Šitie du vienas kitam prieštaraujantys 
tvirtinimai yra teisingi. Tai išrodo labai kei
sta. Kaip tas išaiškinama!

Vidutinis darbininkas šiais laikais va
landoje uždirba daugiau, negu 1929. Bet jis 
mažiau valandų tedirba. Todėl galų gale jis 
šiais laikais mažiau teuždirba, negu anais 
laikais.

1929 m. vidutiniškai imant darbininkai 
gaudavo dirbti po 40 valandų, o dabar te
gauna dirbti tik 37.2 valandas.

1929 m. vidutiniško darbininko savaitinė 
alga buvo $28.50. 1930 m. buvo $26, o dabar
♦22.28. in,1 J

18 MOTERŲ SĄJUNGOS VEIKIMO

Am. Liet. Kat. Moterų Sujungi* 17-to 
seimo, buvusio praėjusių vasarų, protokolas 
užima visų “Moterų Dirvos” 10 nr. Peržiū
rėjus raportus, pastebime, knd ši lietuvaičių 
katalikių organizacija gerai laikosi ir auga.

pasimesti. Traukinyje mums vieta buvo re
zervuota. Bet vi&tiek buvo ankšta. Važiuo
jame. Dalinamės įgytais Paryžiuje įspūdžiais. 
Jie nekokie. Vis dar žiūrime per langus, kad 
pamatyti kų nors tokio, kas “pataisytų” 
Paryžiaus “vardų”. Bet traukinys greit iš
važiavo iš miesto ir vėl keliavome per Pran
cūzijos laukus.

Po kelių valandų privažiavome Belgijos 
lubežių. Belgijos valdininkai peržiūrėjo mū- j 
sų pasus ir klausinėjo ar savo bagažuose ne
sivežame cigariečių. Atsakius, kad ne, baga
žų atidaryti nereikėjo. Tik Lietuvos piliečiai

dėsnius plotus dvasios lauke. 
Kova eina visais frontais.

Spaustuvėse mašinos čerška ralystė vis labiau plinta, 
bedievių raštus bespausdinda- i Kun. A. Drazdys

katalikų veikimo nariai. Jie ‘ dinasi Nazaretas ’ (Mat. 2,- 
kovoja visuomet naujais Kris
taus Meilės, Tiesos ir pasišve
ntimo ginklais ir Kristus tri
umfuoja, matomas Jo sostas 
vis aiškiau sušvinta, Jo Ka-

, '«b ' * Klajūnas

Istorinis Pagriadas Eragelijoms
(iT^nnys) jau įsminga į akis. Tai patvi-

Gerbė Erodų ir žydai, nes rlina kad ir antras Luko Eva'
_____ r______  jis nekartų ir jiems padėjo. n8eki°t’ perskyrimas, kame

turėjo užsimokėti už vizas. Amerikos pilie- Tačiau tik vietiniai Palesti- Lukas» aprašydamas Kristaus 
čiams tranzitinių vizų visai nereikia. Visi uos žydai jo nekentė ir bijo-I Betliejuje, sako, kad
stebėjosi, kodėl belgai daro tokį skirtumų — ju. Mat, jo statomi cirkai ir
vieno krašto piliečius nuo vizų paliuosuoja, įvairūs pagoniški namai, jų 
iš kitų pinigus lupa. Aiški nelygybė. , manymu, buvo jų Įstatymo į-

Per Belgiją keliavom gana ilgai. Tai žeidimas. Todėl jie dažnai triu 
gražus kraštas. Gamta įvairi, miestai šva- j Kamavo.
rūs, ūkininkai, matyt, kultūringai ir šva-) Pagaliau Erodas nutarė ir
riai gyvena. Pravažiavome daug dirbtuvių, 
iš kurių kaminų rūko dūmai. Iš to galima

žydams prisigerinti, nusilenk
ti Izraelio Dievui — nutarė

tuomet buvo išėjęs ciesoriaus 
Augusto paliepimas surašyti 
visą pasaulį, t. y., surašyti vi
są imperiją, gyventojus ir jų 
turtą. Yra tikra, kad Augus
tui, kaip Romos imperijos stei 
gėjui, buvo svarbu surašyti

19-28).
II.

pareikalavo, kad jis sumažin
tų mokesčius, kuriuos jie mo
kėjo Romos imperatoriui, pa-

Po Erodo mirties, Palestina naikintų muitus, išlaisvintų 
buvo padalinta trims jo sū- kalinius ir pagaliau pašaliu- 
nums: Archelajus gavo Jude- tų vyriausiųjį kunigų, Erodo

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS įloti. Tuojau pasidarė grabų,
----------- ’l atnešė į vienų kultūros na-

Kai kada girdi žmones
šnekant, kad pas mus nėra
kultūros. Spiaut ant tų šne
kų! Kultūra, ypač pas senio 

Šliupo garbintojus laisvama
nius, net per barzdas varva.

mų, padėjo ant zoslano, su
sirinkę pasakė kultūriškas 
prakalbas ir jau rengėsi kul
tūriškom ceremonijom tų tuš
čių grabų kultūriškuose ka
puose palaidoti. Ale vėl nes-

visų žemių gyventojus, vadi- 'Ypač kultūra yra pertekę sejčėstis. {Sužinojo apie tai “ne- 
nas, ir Erodo karalystės ra- n° kraJaus Šliupo garbinto- kultūriška” Lietuvos polici-4 e y. i 4 v* • v* HO&j IX A-Jl Vvltz m O-l j o v“ O A <*“ * o i ir

suprasti, kad tai pramonės kraštas ir kad. pastatyti gražių, primenančių j j jai. Jie turi kultūriškas so-lja ir atvykusi prašė pasi
darbai eina. Apie Belgiją, kaipo apie kul- Saliamono bažnyčių, šventyk- ( vq pgĮ įr juozapaa J saides, kultūriškų gazietų ir į rinkti vienų: arba grabas tu-
tūringų ir gražų kraštų, būt galima daug 
kų parašyti, bet to nepadarysi vienu straips
niu. Jei būt buvę progos

l4\° iU”,bUV<> pa?.tatyta|kadangT<jis buvo iš Dovydo! net kultūriškus kapus, ku- • ri būti su lavonu, reiškia vi^B
grįžus 1S Babilono V ergljos, SU Į_____ riuos vnnčiai t‘ijiRtisiio iw vip- n»w iRiKvnouuiiii turi i ii^^rvwuu - ------------------------- į „amų ir giminės, ėjo iš Gali- riuos YP^iai finansuoja vie-,nas laisvamanių turi , Jt

sustoti Briuselyje griauti. orei prai eta vežti NaIareto miesto, į nas Čikagos lietuvių staiy-j gulti, ir būti palaidotas, ar-
ir pamatyti parodų, kuri ten buvo praėju-1 marmuras, brangūs medžiai, ’ į , -io8 daktaras.

• : . ... ...... X!____ _ - i_______  .1___:_  Ullbcuc Ii. uirinhrou hirh/t 1 c f’šių vasarų, žinoma, reiktų šis tas daugiau : auksas ir sidabras. Dirbo į ris vadinasi Betliejus, kadparašyti. Bet nei aš nei mano kelionės dra u- 10,000 darbininkų. V’isi žydai . ./ ________ .. i išrašydintų. Draug

ba — protokolas. l>aisvania- 
niai pasirinko protokolų. Kul 
tūros kapai taip ir paliko be 
kapčio. Vien dilgės....

Žodžius kultūrų aš čia tu
rėjau dėti į svetimžeuklius. 
Ale palikau patiems mano 
klausytojams suprasti, apie 
kokių laisvamanių kultūrų aš 
čia pašnekėjau.

Vienas Uetuvos diploma
tas sykį iš Kauno nuvyko į 
kaimų. Jis buvo pasirėdęs 
švarku (full dress), kurio 
skvernai ir užpakalis, kaip 
žinome, labai nuleisti. Pama
čius tokį sutvėrimų viena mo 
terėlė susiėmė rankomis gal
vų ir sušuko:

— Svieteli tu mano! Iš už
pakalio perdaug, o iŠ prieša
kio nieko.

Šiauliuose, kur vra laisva- 
manių kultūrniukų pats vidu
rys, neseniai mirė kultūrnin- 
kų sosaidės sekretorius Klup 
šas. Kaip ir daugeliui lais
vamanių, mirtis atidarė jam 
tamsybės akis. Mirdamas 
Klupšas susitaikė su Dievu

su juo e-
j jo ir Marija. Tuo metu kaip 
' tik Betliejuje ir gimė Kristus.

, v, ... , . . į Koks džiaugsmas buvo anie-kšto užkelti auksini arų —I . . ...
... ..tv . ms vargšams piemeneliams, vergijos priminimo ir Jahovesi, . , .V1 _ .. .kuriems angelas apreiškė Kri

staus gimimų! Juk tuojau bai
gsis svetimšalio viešpatavi-

buvo patenkinti. Bet kaip jie 
nustebo, kai Erodas, pabaigus 
šventyklų, liepė ant vieno bo-

gai tos progos neturėjome.
Atvažiavus prie Vokietijos rubežiaus,

kažkodėl nejauku pasidarė. Čia, rodos, Ir 
žmonės kitokie ir valdininkai tokie žiaurūs 
atrodė. Bet su mumis elgėsi gana džentelme
niškai. Jokių trukdymų nedarė. Bagažų ne- , ^^evo\ Pftnh'kinimo simbolį, 
kratė. Tik liepi': užregistruoti kas kiek pini- dai už tokį šposų įsiuto ant 
gų su savim vežasi. Net ir “Traveling , Erodo.
checks” reikėjo užregistruoti. Kiek turi pi- • Ginlrus, apsukrus, žiaurus 
nigų užrašo į pasų ir raštelį išduoda. Kva- idumiejietis Erodas viešpata- 
žiuojant iš Vokietijos reikia ir pinigus paro- vo 37 metus. Jis buvo gerbia-

ir katalikiškai, katalikiškuo- 
m«8, priespaudrt, tuojau Die-' se kapuO8e palaidotas, 
va. išgelbės savo tautui • DM KlnpSos

Evangelijos mini Erodų, atsivertimo, laisvamanių tar
dyti ir tų raštelį.

Į miestų Cologne (Koln) atvažiavome 
penktų valandų po pietų. Čia reikėjo laukti
penkias valandas. Adv. J. Grišius pakėlė 1n,as> nes Jnk faktinai tikrais

. . . _ . • *_ 1_________________ Z V.
triukšmų. Girdi, ko čia lauksi taip ilgai. Rei
kia naudotis ir eiti miestų pamatyti. Juk 
čia garsioji pasaulyje katalikų katedra, visa•|« • t •*! a 1 ..U ••

mas Romos imperijon, mokėjo! “ Karaliaus Erodo dienose, pe kilo buntas. Visi piestu 
ciesoriui mokesčius. Tačiau jis Į žtai, Išminčiai iš Rytų šalies sustojo. Esą, turime sklypų 
nebuvo niekieno nepriklauso-1atėjo į Jeruzalę ir sakė: kame kultūros žemės, .jai pakultū- 

yra gitnusis žydų Karalius! rinti daktaras iš Čikagos nu
neš mes matėme jo žvaigždę kų atsiunčia, o tame sklyjie 
Rytų krašte ir atėjome jo pa- Jar nei vieno ka{>čio. Vien

žydų viešpačiais buvo tai Ce
zaris, Pompėjus, Antonijus ir 
Augustas. Jų vadai, kaip Sa-

eilė istoriškų bažnyčių ir kitokių įdomybių, i tuminas, Vatus ir k., turėjo 
Susiradom palydovų, pasisamdėm taksi ir ap-; Žydų mirties, ir gyvybės tei- 
žiūrėjom viso, tiesa, nedidelio, bet Svaraus sės. Dėl to tad Evangelijų 
ir seno miesto įdomybes. skaitytogui Romos valdžia tuo

garbintų” (Mat. 2, 1-2). Ko
kių pyktį ir baimę tas klau
simas sukėlė Erodo širdyjel 
Juk jis ilgai dirbo, plėtė savo

dilgės auga. Negalimas daik
tas ! Besihuntavodami laisva
maniai aumislijo triksų iš- 
provyti: Klupdą kultūriškai,

karalystę, o dabar sužinojo ar i kultūriškuose kapuose palai-
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sėbrą, Joazazą.

Archelajus ir bu tuo sutiko, 
tik tai pažadėjo padaryti po 
Erodo testamento patvirtini
mo.

i ją. Šen at oriškąją imperijos da
lį valdė Senatas. .Tis j atski
ras jos provincijas skirdavo 
prokonsulus ir finansų kves- 
torius. Imperatoriškąją dalį 

Žydai ir tuo pažadėjimu ne-į valdė paties imperatoriaus pa-
pasitenkino. Jie suprato, kad skirtas legatas su finansų pro- 
Archelajus norįs juos apvilti, kuratoriumi. Šioje imperijos 
'Todėl jie pradėjo triukšmauti, j dalyje dėl ramybės pa lai k y- 
Jie apsvaidė akmenimis karei- mo stovėjo kariuomenė. Ma- 
vius, kurie buvo išsiųsti suki- žesnes imperijos provincijas 
limo malšintų. Archelajus už valdė prokuratoriai priklausą 
tai užpyko ir pats su savo rai- nuo legato. Taip ir .Judėją, 
toliais puolė žydus. Jo raitė- kaip minėjome, valdė proku- 
liai tuomet sumindė į .‘5(100 rotorius priklausąs Sirijos le- 
žmonių. Kurie gyvi paliko, pn-|gato.
bėgo i kalnus ir tais metais Imperatoriui parūpo sužino- 
daugumai sutrukdė perėjimą j t», kiek gyventojų jis valdo ir 
Jeruzalę Velykų švenčių švę-kiek jie gali mokesčių moke
sti. Žydai švęsdavo Velykas Į ti. Todėl ir į .Judėją buvo pa- 
paminėti išėjimu iš Egipto. Su' siųstas Sirijos legatas Kiri- 
maldomis ir apeigomis jie va- nas surašymo darytų. .Jam 
Įgydavo velykinį avinėlį, kad padėjo pirmasis Judėjos pro- 

simintų aną avinėlį, kurį va-, kuratorius Koponijus. Suraši- 
č jų seneliui prieš pat išei- nėjimo metu Judas Galilėjie- 

siant iš Egipto vergijos ir ku- tis, kuris anksčiau išspruko 
rio krauju, Dievui paliepus, iš Varo nagų, sukėlė daug žy- 
buvo pateptos jų durų stak-’ dų prieš romėnų valdžią, ra
tus, nes angelas siųstas išžu-! gindamas visai nemokėti cie- 
dytų egiptiečių pirmgimusiųjų | šoriui mokesčių. Daugelis tad 
aplenkė tuos namus, kurių du-i buvo atsisakę nurodyti sura- 
rys buvo krauju pažymėtos, šinėtojui ir savo turtą. Vėl

".C-'
Po sėkmingos medžioklės. Ančių medžiotojai prie Grass Lake grįsta namo su 

lobiu. Medžiojimo sezonas prasidėjo spalių 21 d. (Aeme Photo)

dėl negalėjau išreikšti padė
kos parapijiečiams, geradaria
ms, draugams ir prieteliams

Tas avinėlis buvo paveikslas Į kilo didžiausias maištas. De-j už maldas, lankymą ligoninė- 
Jėzaus Kristaus, kurio krau
jas išlaisvino mus nuo amžino
jo pražuvimo.

Archelajų puolė ir du jo 
broliai. Jie norėjo, kad impe
ratorius Augustas atimtų iš 
Archelajaus jo valdomas ša
lis ir jiems padalintų. Dėl to 
Archelajus turėjo koskubiau- 
siai vykti pas imperatorių.

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
Kadangi per porą mėnesių mą. 

buvau ligos parblokštas, to- j Nuoširdžiai dėkoju Šv. Ka-

ja, jau nuo 6 mūsų eros me-1 je> gėles ir t.t.
tų Judėja buvo apglėbta ge-. 
ležinėmis Romos imperijos ra
nkomis.

Romėnų prokuratoriai viens 
po kito valdė Judėją. Tačiau, 
kad nesimaišytų žydams po 
akimis, jie gyveno Cezarėjoj, 
o ne Jeruzalėj. Cezarėja buvo 
pusiau graikiškas miestas. Čia,

Jam išvykus, į Judėją at-|kaip anksčiau minėjom, Ero- 
vyko imperatoriškojo iždo pro das buvo pastatęs šventyklą.
kuratorius Sabinas Erodo pa- Erodas vyriausiojo kunigo
likimo paimtų. Žydai pakėlė insignijas, rūbus laikė užda-
triukšmą. Tuomet Sabinas šau 
kėši Sirijos legato Varo pa-

ręs tvirtovėje. Kada gi reikė
davo, tai iškilmingai juos į-

galbos. Nors Sabino kareiviai teikdavo vyriausiajam kuni- 
sudegino šventyklą, pagrobė į gui. Juo sekė ir romėnų pro-
iždą, bet tuo tarpu turėjo pa
sislėpti Erodo pilyje. Liaudį 
kurstė Judas Galiliėjietis. Ki-

kura toriai.
Prokuratorius, kaip ir Ero 

das, turėjo teisę paskirti ir

IŠ RAUDONOS ROŽĖS 
KLŪBO SUSIRINKIMO

20 metų. .Tie gaus po auksinį Kareivių draugija rengia va- 
žiedą. Gauta atsišaukimas nuo karą lapkričio 9 d., Liuosybės 
jaunuolių komiteto, kad klū- svetainėje. Bus gražus koncer- 
bus paremtų jų sporto tuma- tas. Šokiams grieš Henry Pe- 
mentą (Basket bąli). Tain Tik- terš orkestrą.
si u i paskirta $25.00. ----------

Darbminkas Tikrai kun. Valančius kalba 
apie “tamsius debesis” Betu
riu katalikų visuomenei, bū
tent nykstantį jaunimą. Tie
sa, kad mūsų jaunimas nesi- 
darlmoja katalikų visuomenei, 

grįžo iš ligoninės. Nors dar į T5esa» ka<l Priešai jį vyltoja 
nėra sveikas, negali daug kai- ;Pas save- 0 kaltė yra augusių, 
bėti, bet džiaugsmas matant tėvų. Jie, pirmoje vietoje, ne
savo tarpe. Sekmadienį jau .‘Hmda progos jaunimui dir- 
vaikščiojo parapijos bazare su ' bti tų darbų, kurie jiems yra 
šypsena veide. Visi džiaugiasi, j malonus, o, antroje vietoje,

_______ ' neliepia darbuotis suaugusių
tarpe. Anksčiau ar vėliau tė
vai, turės apleisti pasaulį. Kas 
tada jų vietas užims? Kas di
rbs Dievui ir Tėvynei? Jei 1 *

1 dalykai pasiliks tokioje pa- 
(Tęsinys ant 5 pusi.)

ŠIS TAS IR DAR KAS 
IŠ CICERO

Mūsų- gerb. klebonas jau
• w • V

IS

Spalių 19 d. mirtis nukirto, 
gyvybę seno Cieeros gyvento
jo sūnui A. Maliauskul. Mirė 
Cook county ligoninėje.

Cieeros “saldotai”, būtent

zimiero vienuolyno seselėms, 
ypač motinėlei Marijai už šv. 
Mišių aukas ir maldas.

Dėkoju visiems dvasiškia
ms, kurie mane aplankė, vpa-

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

Nuoširdžiai dėkoju seselėms tinSai J- E- vyskupui Matu- 
Kazimierietėms už nuoširdų-1 lioniui už šv- auką ir
patarnavimą, d-rui J. Simo-į aplankymą. Teatlygina Dievas 
naičiui ir patarėjams už prak-1 visiems gausiausiomis malonė- 
tišką ir nuoseklų diagnozą ma r,ns.
no ligos. Jei prieš porą metų 
būčiau jo patarimo paklausęs, 
šiuo syk nebūtų reikėję sirgti.

Jau namie esu. Jeigu vie
šai visuomeniniame darbe ne- 
pasirodžiau, tai žinokite, kad

Dėkoju d-fui Volini, d-rui Pa-1 negaliu. Man yra gydytojo 
skiewicz ir d-rui Pearlman už! užginta. Todėl atleiskite, 
gerus patarimus ir prielanku- Kun. H. J. Vaičūnas

io didžiausias triukšmas. T a-. atleisti vyriausiąjį kunigą. Ta 
ciau veikiai atvyko \ arus su J ^.jau Sirijos legatas Kirinas, 
dviemis legionais ir keturio-instuliuodamas prokuratorių 
mis raitelių kohortomis (visoj Koponijų, pats paskyrė vyr. 

‘20,000 žmonių). Tada tik nu- kunigą Anną, kuris išbuvo pa- 
inalsino sukilimą, tada J erų-, skirtoje vietoje 9 metus. Jis 
žalėje nukryžiavo apie du tū- įgijo didelę romėnų simpati- 
kstancius triukšmadarių. Po ja> už tai |ad įr į0 įpėdinių 
to kruvino įvykio Palestino- skaičiuje buvo penki jo sūnūs, 
je buvo paliktas romėnų ka- £entag Kajifas ir vienas anū- 
riuomenės garnizonas tvarkos kas
palaikytų. •

I Imperatorius Augustas, ei- 
Žydai, gavę tokį smūgį, pra- j damas Cezario ir Pompėjaus 

ič Augusto, kad atšauktų ne- pėdomis, dėl religijos skirtu- 
lakenč.iamus jų įdūmėjleėius'| Jno atleido žydus nuo karinės 
r leistų jiems laikytis savo' prievolės. Dėl to visi karei-

Įstatymo Sirijos valdovo glo-jViai Palestinoje buvo svetim
šaliai, o kaipo tokie, žydų bu-

PLOVYKLŲ
Išpardavimas

boję.
Augustas nepatenkino žydų 

prašymo. Jis patvirtino Erodo 
testamentą. Tačiau Archelajui 
suteikė tik etnarko, o ne ka
raliaus titulą. Deja, ir po to 
prieš Archelajų skundai nesi
baigė. Pagaliau jis 759 m. a. 
U. c. buvo detronizuotas ir i 
ištremtas. Jis viešpatavo Ju
dėjoje pilnus devynerius me-

vo labai neapkenčiami.
Daugiausia kareivių buvo 

Cezarėjoj. Žinoma, buvo jų ir 
kitur nemaža, būtent, Jeruza
lėj, Samarijoj, Sirijoj. Tvar
kos palaikymui per Velykų 
šventes Jeruzalėje padaugėda- 
vo kareivių. Jų tada būdavo 
pilna kororta, kuriai vadova
vo tribūna (Kohortoje buvo

• Čionai didelė vertybė. Didelė porceliuota 
rėčka, geriausias agitatorius, kuris nesu
painioja ir neplėšo drabužius, stori gręž
tuvo roleriai, pagerintas saugios mados 
gręžtuvas, tykus, guma apsuptas motoras.

Kol jų bus, naudokitės specialėm sąly
gom. Mokėkite tiktai 66 centus į savaitę. 
Dykai išbandymas jei norite. Telefonuo- 
kite ar nueikite j artimiausį Public Service 
Store šiandien.

T# cavtr ialrrttt andnbtr cath, a tint- 
tūbai hightr f riet ii ebargtd far apph- 
ancti told an daftrrad paimanti. Ta the 
priett Ąttatrd in atar adrartiiamanti. and 
marhad on anr mtrebandnt, mbtlan- 
tiaiiy it ia ba addtd an aetannt af 

additianal ta* txpmtt.

tus. > M
Po to Judų, prijungtą priel1000 kareivi,; 3, tarpe 240

Sirijos provincijos valdė ro
mėnų prokuratorius, turįs ka
rdo teisę t. y. procurator cum 
iure gladii. Žydai, nors ir ne
tiesioginiai, bet visgi pripaži
no tą prokuratoriaus teisę, nes 
teisdami Kristų pareiškė: 
“Mums nevalia nieko nužu
dyti”.

♦ * *
Augustas padalino savo im

periją į dvi dali, būtent, į se- 
natoriškąją ir imperatorišką-

raitelių).
(Bus daugiau)

Susirinkimas įvyko spalių 4 
d., kuriame po apsvarstymo 
kitų reikalų, parengimo komi
tetas pranešė kas veikdama ir 
kas jau nuveikta. Kvietė na
rius paremti parengimo vaka- j BUICK 
rą. Taip pat išrinkti darbini
nkai. Komitetas deda pastan
gų, kad vakaras pavyktų, va
karas bus spalių 26 d., Liuo
sybės svetainėj. Bus sulošta 
juokinga komedija “Kuprotas 
Oželis”. Po to bus šokiai.
Grieš Popular Rytlim Aces.
Bus “door prize’

ir pilnu de luxe įrengimu, kaip tai, bot water beater, elek- 
frikinis laikrodis, spare tire, visi langai saf^tv glass, dual 
chinie triūbos, ir t.t. Pristatvtas prie jūsų durų už tiktai

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

Vartotų Karų Bargenai
BUTCK '8 5, B Sedan 41. Trunk, garant. kaip naujas.............. $895
BTTTCK '35, 5 Sedan 47. labai puikus, garant..................................$705
BUTCK '35. Club Sedan su trunk, garantuotas ....................... $705
BTWK '35, 5 Sedan 47 garantuotas .....................   $875
BT’TCK '34. 5 Coune 53. mažai vartotas, garant............................ $745
BUICK '34, 5 Sedan 57. puikus karas, garant. ....................... $745
BUTCK '33, 5 Sedan 67, tobulas, garant....................................... $#45
BUICK '32, 5 Sedan 97, tobulam stovy ...................................... $450
BTTTCK '32. 5 Coupe 96, labai puikus, garant............................. $450
BUICK '32. 5 Sedan 37, tobulam stovy ...................................... $450
BUICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj ................... .................. $295
BUICK, '29, Z-4 Coupe, žemai apkainuotas ............................ $95
BPICK '29, 5 Sedan 47. gražus mažas karas ............................$95
BUICK '27. 5 Sedan 47. ba.rgenas ............................................... • 45
CADILLAC '30. 7 Sedan, pertaisytas ............................................... $295
CADILLAC '29, Town Sodan, trunk, žema kaina .......................$175
CADILLAC '28, 7 Sedan, bargenas ............................................... $145
DODGE '33. 5 Sedan. geras mažas karas ................................. $395
HUDSON, '29, 5 Sedan, bėga O. K.................................................... $ 95
LA SALLE '31. 5 Sedan. puiki vertybė .......................................... $375
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai ..................................... $275
LA SALLE '29. 5 Sedun, drat. ratai .......................................... $145
L,INCU1J\ ■»!», u Sedai., uotu piliRUt, ..................................................... $2.5
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ..........................$775
Klr. K'.r. SU. t l.UUĮH:. Idb-I pUlKalI SlOV>............. .................. $195
PONTIAC ‘35, 5 Sėdau. Oullt In (runk. tobulas ... ............ $745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Be to, bus duodama dova
nos seniems klfibo nariams, 
kurie išbuvo kiūbe nuo 10 iki

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Naujas, pagerintas modelis 35

TIKTAI

$49.95
įmokėti $2—66 centus į savaitę

CADILLAC

■^1

b
LA SALLE

n a n a n n o n o

PASA2IERIŲ

su built-in trunk. kieto plieno stogu, hydranlic stabdžiais,* - 1 1 — — * . l.k , .a 4* a 1 » 4 «« v A 4- zvm Tl Art

NAUJĄ 1936 BUICK 5 
SEDAN

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolin&m ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus I4ontw Dfl Atnaujinimo arba Išmokame Ca«h 
Visokios RūMes Insurance — Ugnies. Vftsuios, Automobilių,

Miklų Ir 11

JOI IN P. £• WALD 
LOANS and INSURANCE • ,

Ttigii reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos 'nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk: •

840 We$t 3 3rd Street \ , ”
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 • . .A,

KEIS I UČIO SKOLINIMO IR BOOAVOJIMO B-VĖS
l,‘.\sl INGJI-i

l’arašė W. T. SCANLON. Išvertė B. ir K. .TURGELOS 
Reikalaukite.'

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

J

I



D R A t G A S " spaliu 24, 1935

PinSBURfiH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

|\(,S'I ANTAS J VAIŠNORAS, generalis agentu,>• 
2013 Carson Street, fe. S. Pittsburgb, Pa. 

TnlFplione Hemloek 2204

Bendras Frontas

Prieš kiek luiko Maskvoje 
įvyko bolševikų inteniaoijonu- 
lo kongresas, kuriame, tarp 
kitko, bolševikai nutarė skver 
btis į pu rupijas bei katal ik iš

sirinkime dalyvavo, be bolše- 
v i kūčių, dar vadai ir vadukai 
socialistų bei tautininkų prie
šingai ar neprielankiai nusi
stačiusių prieš tikėjimų ar ka-

' kštytė ir Al. Lubanauskienė.
Didžiai prakilnų darbų atlieka 
tie, kurie remiu misijas. Jie 

i prigelbsti skelbti Evangelijų 
stabmeldžių kraštuose ir sau 
įsigija duug atlaidų. Žmogus 
gyvena šiame pasaulyje ne tik 
sau, bet ir kitiems.

“CALL FOR MR. BINGO”
ooa.

. ter ša>otite tmcm — r u. eer 
ZOOTMiAit. (?0T A £ANK CtC«X

Axyc
ne’s 'Acku?

Įdomūs Pasikalbėjimai

C00K. AT TH' 
clothcs SHC GjeARSl

Pip you evefc.'

ŠV. KATALIKŲ BAŽNYČIA 
NUKLYSTA

kas organizacijas platinant ne i tulikus.
1 elmtų bolševizmų. Yra sako- Alano nuomone, pirmoje ei-
ma, kad nelaimė mėgsta drau- Įėję bendras žmonių frontas j
gystę (misery lo»ves eompany) yra labai reikalingas prieš Į
Rusijoj, didžiumos gyventojų Maskvos despotus, kur nėra !

gauni vandenį iš miesto šuli- j nelaimei, bolševizmas išsipla- tikėjimo, spaudos nei žodžio
nio ar iš ežero ir tas vanduo tino ir yra palaikomas Prutą- laisvės, kur žmonių ašaros ir
ateina per tam tikrus vamz- Hška jėga. Ten gyventojai da- kraujas upeliais liejasi, kui

KAULAS: — Jonui, išaiš- tižius. Uždaryk vamzdį, ar ' Hnasi į tuos, kurie randasi ka- ' tūkstančiai nekaltų žmonių pti
kink man reikšmę: Bažnyčia ’ gausi vandens! Įėjime, kurie buvo kalėjime ir domi kalėjimuose už šventus
neklaidinga I • I kurie greit bus kalėjime, o įsitikinimus ar kenčia dėl pra

o KAULAS: — Aišku, kaip; , , . • • .. • .... . . ....
__ Knėnn..! |)i<>vns j- „vi , • . . , , 1 , egzekutorių šūviai girdisi gandingos tvarkos. Taip ]>atjUNAb. — Kadangi uie\as diena. Tiktai many kyla klau- , . . ,. . .. ....

yra amžinoji titea. tat Jis ne- sį,lias al. visos 'ulsi.skvrėlėsl' nCRU .l"'“'*? “'’ilpn- nemažiau reikalingas bendras
* • 1 - kai šaukiantieji darbininkus į frontus prieš holševikučių pu-

bažnyčios, k. v. protestonu, ne-, , , i . . . , .. , . ....... ... .. darbų. i sikesmirnų skverbtis į katali-

Sekmadienio vakarų mūsų 
sodalietės buvo surengusios 
jiurapijot salėje savybės pra
mogėlę. Sukviestas jaunimas 
gražiai linksminosi iki 11 vai. 
nakties.

gali klysti nei kitų klaidinti. 
Kitaip ir negali būti, nes tai 
būtų prieš pačių Dieviškų E- 
s.Vbę. Kadangi Šv. Katalikų 
Bažnyčia paeina nuo Dievo, 
nes yra Kristaus įsteigta, to
dėl ji yra neklaidinga.

KAULAS: — Tiesa, Bažny
čia, paeinanti nuo Dievo, pri
valo bfiti neklaidinga, bet 
žmonės yra klaidingi.

JONAS: — Tikra tiesa, kad 
žmonės klaidingi. Bet tai ne
reiškia, kad Bažnyčia turi bū
ti klaidinga. Bažnyčia turi 
savo; Autoritetų — Dievų, Ku
lis neklysta. Tas autoritetas 
ir laiko savo Bažnyčių nuo 
klaidų. Kaulai, suprask, kad 
Bažnyčia yra tiktai neklaidinę 
ga tikėjime ii- morale tiesa, o 
kiti dalykai, sakysim, kokia 
ten politika nepriklauso prie 
neklaidingumo. Dievas save 
Apvaizda atsiuntė Šv. Dva
sių saugoti Bažnyčių nuo klai
dingo mokslo. Bažnyčios ]«i- 
reiga yra mokyti tai, kų pats 
Jėzus Kristus mokino. Ir tas 
mokslas visiškai remiasi au
toritetu. Kas nepripažįsta au
toriteto, tas neužlaiko ir Kri
staus mokslo.

KAULAS: — Ar tai galimas 
daiktas, kad nepripažindami 
Bažnyčios autoriteto nepripa
žintų Kristaus mokslo?

JONAS: — Kitaip ir negali 
būti. Tiesa yra viena ir toji 
tiesa turi paeiti iš vieno šal
tinio — Dievo. O kas atsiski
ria nuo tikrojo šaltinio, tas 
atsiskiria ir nuo Tiesos. Pav.,

Sunkiai serga K. Plėla, se
nas mūsų parapijos narys. Spa 
Įių 20 d. kun. A. Jurgutis ap
rūpino jį šv. Sakramentais. 
Linkime Kazimierui atgauti 
prarastų sveikatų ir dar ilgai 
su mumis pagyventi. V.

zaliežninkų, liuteronų Bemoki
na tikrojo mokslo, kokj moki 
no Jėzus Kristus?

lševikiškam gyvenimui, Pitts-, 
JONAS: Kaip jos gali, burglio bolševikučiai neseniai

mokinti tikro Kristaus moks- j sušaukė susirinkimų Mokslo 
lo, kari jos yra atsiskyrusios, draugystės svetainėj, Į kurį

Tur bū!, suradimui dides
nės draugijos nelaimingam bo-

kų tarpų tikslu, taip sakant, 
gręžti iš vidaus ir skleisti ge
rų žmonių tarpe pragaištingų 
bolševizmų bei bedievybę. Mes 
žinome, kad tikėjimas ir do
rovė yra gerovės pagrindas.

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

Th£ Riizy MfUKicr?.
Šute A*1 AuJ'ę-14 5'ttv

'•ė* J

>V

nuo Bažnyčios autoriteto. Ša
ltiniai Dievo malonių joms y- 
ra uždaryti ir jokių Dievo 
malonių jos negali gauti. Sykį 
katalikų kunigas, protestonu' 
pryčeris ir žydų rabinas su
sitiko. Protestonas tuojau pra 
dėjo su didele panieka: “O, 
šiai, trijų tikėjimų vadai, bet 
kuris iš mūsų yra tikras ti
kėjimo vadas?” Kabinas, pa
traukęs pečius, i>aglostęs sa-,

kvietė net katalikiškas drau- Kristuje yra išganymas ir pa
saulio išgelbėjimas iš nelai
mių, todėl nesiduokime sūkiai 

mo iš Maskvos, svarstė, kaip ! dinti ir nieku nepagrįstas be- 
į savo abazų patraukti kata-! dievių frontas nueis niekais, 
likus, ar, net, kunigus... Su-! Vanaginis

<"
gijas sudarymui kokio ten be
ndro fronto ir, sulig nurody-

Ar čia seniai Pittsburgho ir didžiausį skeptikų privertė ui 
apylinkės lietuviams tonų da-; simųstyti ir nusipirkti Vil- 
vė ir parengimus ruošė sulai- niaus pasų, arba ženklelį. O 
svamanėję individai. Jų ptt-1 kaip pradėję pasakoti apie 
kviesti nemokšos ir įtartinos į Amerikos sportininkų nuoty-

vo barzdų atsakė: “Nu, jeigu |doros kalbėtojai užgauliojo kius, tėvų gimtojoje Šalelėje, 
tikrasis Kristus dar neatėjo, tikinčiųjų jausmus, drapstė pu ' w vieno klausytojo veidai ap- 
tai aš esu! Pagal Mozės įsta-1 rvais tautos garbingus žmo-1 siašarojo. Tokios prakalbos 
tymų, jeigu Kristus jau atėjo, I nes ir visokiais būdais mėgi- padega nauja ugnimi ir tras- 
tai katalikų kunigas yra tik-'no užimponuoti nežinėliams -formuoja vidujinį žmogaus gy
ras Kristaus mokslo aiškinto-1 savo chaotiška “erudicija”, 
jas. Nu, o kur tu įeini, ponas Kentė lietuvis katalikas su-
pfyčeri 1 ’ ’ Pryčeris paraudęs 
negalėjo rabinui nei žodžio at
sakyti. Štai, faktas, luid pa
tys atsiskyrėliai nežino, kur

kandęs .dantis ir laukė savo 
vadų signalo sukilti prieš iš
naudotojus ir pseudo-patrijo
tus. Jo svajonė vilto realybe.

jie stovi, kų daro, patys sa-,1 Prieš pora metų, susiorgani-
vęs nepažįsta.

PASTABOS
Visi žinome ir jaučiame, kad 

dideli darbai teįmanonii su
glaudus pečius, kad pageidau
jamo tikslo tegalima pasiekti 
vieningu ir nuoširdžiu darbu, 
susibūrus visiems į krūvų. Pa
vyzdžių ieškoti toli nereikia.

Už Dviejų Centų Štampą
Gaunate Naują Skrybėlę

zavę po parapijas Federacijos 
skyriai, sudaro apskritį, ku
rio valdybai paveda išvystyti 
tautiniai - religinę akcijų. Ka
talikų ūpas gerėja, savigarbos 
jausmas nuolat auga, svyruo
klių skaičius eina mažyn. Fe
deracijos apskričio parengto
se tautinėse šventėse salės ne- 
betalpina suplaukusio sviete
lio. Galutinis išsivadavimas 
nuo užmestos Pittsburgho lie
tuviams cicilistų ir “bezbož- 
nikų” globos ne be u'ž jūrų - 
marių. Dar vienas, kitas smū
gis, ir priešo galybę ištiks pa
ralyžius. Linkėtina tik, kad 
šios apylinkės katalikai, išsi
laisvinę iš utilitarizmo ir pa- 
rochializmo slogučio, dar la
biau persiimtų religiniai - tau 
liniais idealais ir ta linkme 
išvystytų dar didesnę akcijų. 
Kupindamas kilų laime visuo
met surandame savųjų.

veninių. Vilimas

BRIDGEVIUE ŽINIOS

Spalių 16 d., Šv. Vincento 
moterų klubas šauniai pasi-i 
rodė parengta vakariene. Vi- 
įėja Čepaitienė viskų sutaisė. 
Klubo moterėlės, lyg skruzdy- 
tės, darbavosi virtuvėje pri* 
geibėdamos Čepaitienei. Soda- 
licijos mergaitės uniformose 
mandagiai patarnavo prie sta
lų. Stalai buvo gyvomis gė
lėmis papuošti. Svetelių iš, 
North Side ir South Side skai
tlingas būrelis atkeliavo. Visi 
dalyviai linksminosi iki vėlaus 
laiko. Iš šio parengimo liks 
keletas šimtukų parapijos la
bui. Lauksime ir daugiau to-, 

į kių parengimų.

Spalių 20 d. įvyko Tikėji
mui praplatinti draugijos su
sirinkimas. Metinę duoklę už
simokėjo šie mūsų parapijos 
nariai: M. Šarkienė, J. Šar
kas, M. Vasiliauskienė, M. Ba- 
ltausienė, P. Jakštienė, J. Ja-

AKIŲ UGDYTOJAI:

rę”. Ir klebonas buvo pakvie- Šv. Vincento Lyceum vaiki- 
stas. Visi manė, kad tai Auta- nai jau pradeda darbuotis, 
no sutartuvių “parė”. Bet, Kasmet jie kalakutų “čensus” 
nedrausaus būdo Antanas tei- išpardavinėdami ir kortavimo 
sinosi, kad šiaip sau paruošė vakarų surengia. Jų parengi- 
ir pakvietė savo draugus. Vi- uiai prieš pat Thauksgiving
si buvo patenkinti. Day.

Daug durbuojusi Minickie- 
nė su Motiejūniene, kad su
ruošus gerų maskaradiaiį ba
lių, kuris įvyks spalių 29 d.,

------ -— Į Šv. Vincento mokyklos svetai-
Sekmadienio vakare, Auta-1 nėję. Žada duoti geras dova

nas Urbonas, stambus Šv. Vi- nas už ypatingus kostiumus.į 
ncento parapijos rėmėjas ir Visi atsilankykite į tų balių, 
veikėjas, pas save turėjo “pa- ----------

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Malonu girdėti, kad Bridic- 
kienė iš po sunkios operaci
jos jau pradeda vaikštinėti.

Cibukas

PUTINKITE “DRAUGIH

LIETUVIAI DAKTARAI:

Jeigu pirksite siūtų, overcoatų ar topcoatį. Išpildykite 
žemiau paduotų kuponų ir pasiųskite

J. B. SfMPSON, Ine.,
30 K. DEARBORTJ STBZET,

Chicago, Illinois
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

SKRYBĖLĖS SAIZAS

PILKA ( ) JUODA ( ) ŽALIA ( ) MĖLYNA ( )

Yra šiame pasaulyje žmo
nių, kurie savo energija ir 
Dievo duotais gabumais spin
duliuoja miniai. Prie tokių 
vyrų priklauso ir Jx;onardas 
Šimutis, “Draugo” retink to
rius. Gabus iš jo publicistas, 
jautrus poetas, nuoširdus vi
suomenininkas ir galingas o- 
ratorius. Šįmet jau antrų sy
kį jis užžavi pittsburghiečius 
savo kalba. Spalių 13 d., mi
nint Vilniaus užgrobimo su
kaktuves jo paraginimai ug
dyti Vilniaus geležinį fondų 
buvo taip įtikinanti, kad ir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su I 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Kpcclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12, Daugely at
sitikimų akys atitaisomus be akinių. 
Kalnus pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso Pnone Res. and Olflce
PROspect 1028 2859 S. Leavitt 8t.

CANal 0708

DR. J. J. KQWARSKAS
PUY81CLAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS^
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 Iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7830 
Namų tel. PROspect 1910

Tsl. CANal 9267
Ras. PROspect <*869

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALtfTED STREET 
Realdenclja So. Arteelan AvaValandos: 11 ryto Iki 1 popiet I 1U I vakaro

Tel. LAFayMte 7660

DR. f. G. WtNSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 0402

Phone Boulevard 7589

Pritaikyme akinių dėl viso
kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/ to

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nno 1:30 iki 8.*00 
▼al. vakaro. Nedėliomin nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

Phone CANal 0628

Ofiso Tel.: PROspect 6878 
Res. Tsl.: HEMIock 8141

Rezld.: 251B W. fi'Jth St.

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

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

Tel. CANAL 8122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt SU)

Valandos: Nuo 9 IKI 13 ryto 
Nuo 1 Iki S vakaro 
SeredoJ pagal autartj

Tel. CANal 6122

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

Seredomis lr Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

lel. BOUIevard 7042 RR * flfllAiniU IP

M P. 7 VRFI’K ""i L UuntluLIdi Ui Ai VlALL 10 ..
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAM
4157 ARCHER AVENUE 

Tel. VIRglnta 0«M 
Ofiso esi.: 3—4 lr 8—I p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30*
756 ĮVEST 35th STREET

DR. F. S. SZTMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Perkėlė sa.n nfl-i,
1720 VVEST 47th STREET

CHICAOO
Valandos: 2 to 6 ir 7 to 3 p. m. 

Teleplionas YAKds 2122

I V ▲ 1101 D A K T A

DR. CHARLES SEGAL
• OFISAS
4729 So. Ashland Avė.t lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MIDwsy 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 vai. ryto, nuo 3 Iki 4 
vai., po pietų lr nuo 7 iki 1:30 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 11 Iki 12

OR.MAI • ■'ilk

I 3

GYDYTOJAS Ir OHIRUROAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. YARda SUS 
R*: Tsl. PLAm 1400

Nuo 10-13 v. ryto; 3-1. Ir 7-8 r. v. 
Nedėllomis duo 10 įkl 13 diena

Ofiso; Tol. LAFayette 4ul7 
Roa: Tol. HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS.
GYDYTOJAS Ir CBflRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. <9th SL 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49tb CT., CICERO, II
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 var

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Ree. Tel. GROvehill 0617

S934 8. TALMAN AVĖ.

BR. j. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-0 vak.
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5791 
Naktimis Tai. CANal 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal autartj

Phone Hemlock 206L
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 Bo. We8tern Avenue

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

Tel. LAPayette 3051

DR. A. J. MANIUS
Gydytojas ir ChirurgasOFISAS IR ree.
2519 Wėst 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate __
1 Iki S popiet — 8 iki l;io vmt. 
SredėUflRUs nuo 11 jgtto UU 1

į
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IŠ ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJOS• • a • •••-•

Sv. Pranciškaus seselių ve- teiksite laimę savo dukrelėms 
dailioji merguivių Akademija ir putys ja pasidžiaugsiu
nors savu amžiumi yra dar ----------
gana jauna, bet ir per tų uu- šiemet Šv. Pranciškaus A- 
mpų laikų jau spėjo išaugin-j kademijoj yra apie 20 įner
ti gražų būrelį, tikrų Dievo gaivių, kurios gyvena vienuo
li Tėvynės, dukrelių. Reikia lyno bendrabuty ir antra tiek 
tikėtis, kad toji akademija lai ateina iš artimiausių apylin-

•li bėgunt dar išaugins ne tik kių tik į pamokas.
būrelį ar būrį tokių dukrelių, ..tKudemikės visos gana ene-
iK*t šimtus, o, gal, ir tūkstan- įgingss ir jau iš pat mokslo
ėius! pradžios pradėjo gana uoliai

. . dirbti. De kitų mokslo dalv- nelose . . rkų į programų įeina: lietuvių

. kalba, mergaičių rankų dar-.gdoma Dievo. Tėvynės ir ar- . ” * *
... .. ... ........ bai ir sportas. Taip pat aka-timo meile. Se<umų prižiūri- ™, demikes turi savo mišrų sty- nios jaunos gėlėlės kas met, . .„. . . »• gų ir dūdų orkestrų,stalčiai auga ir nesą gražius *

vaisius: tėveliams — paguo- _Greitu laiku mergaitės pra
dą. Dievui ir Tėvynei — kil- mokintis vaidinimų, o kaip

THE GOOFUS ^FAMILY
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SIS TAS IS CICERO, ILL. vųjų negauna progos, todėl -avė. ias turi, ir, be abejonės, (
_______ priešai, pasinaudodami ta pro- bus padaryta. Aš jaučiu, jog j

ga, prisivilioja pas save. Ar tas Kilnus darbas bus prade-j 
' nebūtų naudinga, kad visose tas pas mus, Ciceroje. Čionai(Tęsinys nuo 4 pusi.)

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

rius darbelius ir maldas.

Laimingi tie tėveliai, kurie 
turi progos auginti savo dū
ki eles, skaisčias lelijėles, gra
žiame Šv. Pranciškaus Aka
demijos darželyje...

Deja... tokių laimingų tėve-

išmoks žada aplankyti lietu
vių kolonijas su perstatymais.

dėtyje, kaip dabar yra, tai (katalikų lietuvių parapijose , yra daug gerų žmonių. Cice- 
po dešimts, dvidešimts metų būtų suorganizuota sporto or- i ro visuomet buvo žinoma, kai-
nieko nebus.

Spalių 22, 23 ir 24 dd. —
ganizacija, kuriai prigulėtų po pirmutinė visuose geruose > Cleveland, Ohio. 
visas katalikų jaunimas, ku- darbuose. Mes turime daug

Vienuolynas turi savo nedi- "'ten' * ^o galėtų laikų pra- gerų vadų. Jiems pradėjus da-
** bet gana Jauktų^ "/T titk. S ' «*»« naudingai. - -- - - '■
dėl akademikės Ar nebūtų malonu sueiti žieperstatymėlius pas save. .tų batl? Imkim vietinę kuo- vakaraįs ; naraniiu sa

Gražiomis dienomis mergaD P«- Pora ūmesnių žmonių tu- ™ ilkLTLl
ri valdybos vietas, o jaunie- Pra^els^ linksmai vaka

• rus tarp savųjų, pamatyti lo-tės mėgsta sportų lauke. Tam
lių yra gana mažas skaičius, tikslui jos turi gražių sporto. siem®» kurie turetl! prog°s ’a- gi veikalus pasiklausyti 

aikštele kuri,, toms irenirė iu1 duotis, kas jiems duodama? slamus veikalus, pasiklausyti aikštelę, kurių joms Jienge jų , o knneertn vietfti nešti wivniwNegauna progos susipažinti su Koneertų, vietoj nesti savo pa-Žinoma negali visi būti laimi
ngi, nes kur tada dingtų ne mylimas dvasios vadas kun. J. I
laimingieji... Daug yra tokių . Skripkus. Susivienijinio reikalais, nes ramų kokiam tai žydui!
tėvelių, kuriems gyvenimo sų- Į Praėjusiais metais akademi-' susirinkimai, kurie turėtų bū- ’ 
lvgos neduoda tos laimės, iŠ- kės susirašinėjo laiškais su u laikomi kas menesį, laiko->s laimes, iš
auginti savo dukreles šiame, 
ar kitame Dievo ir Tėvynės 

čius yra ir. tokių, kurie pasi-Iminėti ir šiemet.
turinčiai gyvendami nesutei-l Vienu žodžiu šv. Pranciš-[neapSlima 
kia savo dukrelėms tos laimės'kaus Akademijos auklėtinės j Ar yra suorganizuota spor-I

Vaikams vakarais išėjus te
mas nereikėtų rūpintis, kur 

jų jaunieji eina laiko praleis
ti; jie žinotų, jog vaikas yra

Užjūrio sesutėmis: - V. D. •lld v<* vienų sykį į metus.
U. ir Kauno gimnazijų studen-i ^a^ybos rinkimuose jai mė- . ...
»,». r.i, ..d. "-a-msasaK

jų narių, tai ponai ir ponios

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

rbų, neabejoju, jog už savai- Spalių 29 Šv. Kazimiero pa
lės. kitos galėsiu pranešti jau rapijoj, Racine, Wis.
apie to darbo pradžių.

Tat, jaunimas ir visi, į dar-
bų! ‘ Draugo” rašėjas

RADIO
BUDRIKI) RADIO PROGRA

MAS IŠ STOTIES WHFC

— dvasios ir mokslo peno.. 
Siųskite, tėveliai, savo duk

reles į tų gražų mergaičių da
rželį, — Šv. Pranciškaus A- 
kademijų, o, be abejonės, šu

to jauktai jaunimui? Jauni
mas nori žaisti, bet tarp sa-

šiemet gražiai darbuojasi, nes 
nori vasarai atėjus sugrįsti
pas savo tėvelius stipriai šar- ----------
vuotos mokslu ir dvasia... . istorijai

Nemuno DuktėI Jau dvidešimts ketvirti me- 
i tai kai šioj parapijoj sekmin-KAS GIRDĖT NORTH SIDE žiūrint bus užtaisytos ir pa- gaį darbuojasi žymus mūsų

rapijos gyvenimas Įeis Į nor-
’ i malęs vėžes.

Dangun Žengimo parapijos i Parapijos klestėjimas daug 
moterėlės nuoširdžiai darbuo- priklauso nuo darbščių, dorų 
jusi, kud papuošus savo baž- moterų, o tokių netrūksta N. 
nvtėię. Joj galima patėmyti Side.
vis naujų ir naujų dalykėlių, i Parapijos komitetas jau grie 
Girdėjau, kad labui graži, ba-įldasi darbo, kad pavyktų pa
ltu kopa jau užsakyta pas se-1 skutinis šįmet parapijos ba- 
seris Pranciškietes ir pinigai liūs, kuris, regis, įvyks lap-
surinkti. Ne gana to, kelioą, 
darbščios moterėlės susitarė 
surinkti gana kapitalo amži
najai lempai nupirkti. Vienu 
žodžiu, užtenka tik mūsų nau
jam klebonui užsiminti apie 
kokį trūkumų bažnyčioje, žiū
rėk, jau darbas i reina, kad 
spragų užkimšus. Nors tų spra 
gų randasi dikčiai, bet jos be-

kričio 27 d. Sūnų Lietuvos sve 
tainėje. Sūnų Lietuvos drau
gija niekuomet neatsisakė pa-

veikėjas, LRKSA centro dva
sios vadas kun. Jonas Kasa- 
kaitis. Jis parapijų grasiai 
sutvarkė, išmokėjo visas sko
las. Parapijoj veikia keletas 
LRKSA kuopų, prie kurių pri
klauso 700 narių. Kun. J. Ka- 
sakaičio asistentu yra kun. 
Juozapas Auruškevįčius. Nors 
jaunas dar vyras, tačiau ener
gingai darbuojasi ir gražiai 
išmokęs lietuvių kalbų. Var
gonininkauja Juozas Kudirka,

remti parapijos, neatsisakys, Vargonininkų Sųjungos pirmi- 
be abejo, ir dabar. Graži atei
tis laukia Dangun Žengimo pa
rapijų, North Side. Vietinis

ninkas. Kvia

kindamasis, ar dalyvaudamas 
meno srityje tarpe savųjų!

‘‘Kaip tie dalykai gražiai 
skamba”, nevienas pasakys. 
“Bet tų viskų suorganizuoti 

1 kainuos daug pinigo, darbo. 
'Aš laiko neturiu” ir dar ši
mtus kitokių pasiteisinimų pa
duos, jei mėgins kas nors ta; 
daryti.

Melagystė! Tie pasiteisini
mai turi būti nušluoti į šalį! 
Ir tie žmonės, kurie nenori pa 
gelbėti, kad tai padarius, turi 
būti prašalinti! Koks tu ka
talikas, lietuvis, jei negali da
rbuotis savo ateities vyrams, 
moterims, jų labui?

Tadgi, tėvai, vadai, kaip 
pasauliečiai, taip ir dvasiš
kiai, negalite snausti toliau 
nei vienos minu tos! Turite 
stoti į darbų, padėti jaunimuiI
susiorganizuoti, laikyti jį pas

Šį vakarų 8 va h’ akare iš 
stoties WHFC bus girdėti Bu- 
driko korporacijos leidžiamas 
radio programas. Taip kaip 
visi Budriko programai, ir šis 
bus kupinas geros muzikos ir 
įvairių pranešimų. XV.>

PLATINKITE “DRAUGĄ’

RENGIASI PRIE AUKSI
NIO PARAPIJOS 

JUBILIUAUS

Lapkr. 10 d. — šv. Antano 
parap., Omaha. Neb.

Lapkr. 11 d. Sioux City, 
Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas City, 
Mo.

Spalių 30 d. Kenoaha, \Vis. Informacijų reikale kreip-
Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa- kitės adresu — Kun. įA. Lin- 

rap., Spring Valley, III. kus, 12259 Emerald Avenue.
Lapkr. 3 d. — Šv. Antano Pu^man 1200). 

parap., Kevvanee, Ilk Kun. A. Linkus

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

MARIJONA
BULAWIEN£

(po tėvais VaiėiluniMkaltė)
Mirė spalių 21 d. 1936 įtv. 

4:50 vai. vakare, sulaukus pu
sės amžiaus. Kilo Ifi Kasei nių 
apskričio, KalUnėnų parapijos. 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą vyrų Jura), du pusbro- 
lus Vaičikauskus ir daug kitų 
Klntlmų; o Lietuvoj penkias 
seseris.

Kūnas paAu.rvolas 4005 So. 
Hermitage Avė. laidotuvės Įvy
ks ketvlrtadlenj, spalių 24 d., IA 
J. K. Eudelkio koplyčios R vai. 
ryto bus allydčta J flv. Kryžiumi 
parapijų" bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta | sv. Kaslmlero ka
pines.

Nuoėlrililal kviečiame visus 
gimines, draugus-gas Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti llose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Pusbroliai Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
EudeUda Tel. YAKds 1741.

PTIT’STON. PA. — Šio mie
sto lietuviai užimti prisiren
gimu prie paminėjimo savo pa 
rapijos 50 metų sukaktuvių. 
Specialiai sudarytas komite
tas smarkiai darbuojasi, kad 
šio istorinio įvykio — pirmo
sios grynai lietuviškos para
pijos Amerikoj suorganizavi
mo paminėjimas įvyktų iškil
mingai.

Paminėjimas įvyks lapkri
čio mėnesyje. Rengiamas ban- 
kietas, bus koncertas ir kito
kios pramogos. Pittstoniečiai 
švęs visų savaitę. “Garso” 
spaustuvė jau spausdina įdo
mių parapijos istorijų. Tai 
bus poros šimtų puslapių gra
žiai liustruota knyga. Joj ga
lima bus rasti daug tikslios 
medžiagos Amerikos lietuvių

Be progressive about your appearance! If you doa’t likę the 
color of your hair — change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! lt 
cleanses, reconditions, and tints your hair io one pleasant 
treatment. We'll help you select s becoming shade or subtly 
improve your present color to make it mare alluring.

• Mtiil ihh coupo* witk » tbrf-htcb ttrtifMl t/ yttr 
kttir wi wi!l tru! it and rttarn it. fUpaU, 
witb »ar rtcmmndatiiH far CLAIROL tr»atnt»nt.

BBVERLY KINO. Co«.uli.«
HAIR BIAUTY GUILD
126-132 W.,i 46(h ScrMi. N«w York CityNmm................... ................... .
A44r«M...................................................................................................
Ory............ ...........................................................T......
Mr

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.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, ps- 

•aldo apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
llėko veikime vlriklnlmo ornanua, už
tikrina ramų mlesa. Ir pataiso a beiną 
sveikatą. .

NUGA-TONE Jau yra vartojamas 
per 46 metus, per tą laikotarpi i’.s 
Jrodė esąs labai pagelblngas silpniems 
Ir liguistiems vyrams Ir motertma Ns 
praleiskit ae pamėginą NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose valatlnyčlode. Gau
kite tikrą NUGA-TONE, nes Joks ki
tas vaistas no atneė tokių oa sėkmių 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— idealų Liuosuotoją vidurių 36c Ir 
60c.

This delicious cHmm'food to

DIGESTIBLE AS MILU
ITSELFI

Hiddm in VelveeU’s rtchly mlld 
Cbeddar ChneM flavnr are hr«lth- 
proteetive elementą of many feodą,

It'a vronderfnl fer chlldren. Servo 
Kraft V ei verta—in ■aodv'iafaea, ia

------------sa

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

i ---------e---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė

Chicagoj
---------o--------

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 Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus 
J. F. Raliais 
L M. Skudas 
I. J. Zolp
). F. Eudeikis_ _
Lattaicz ir Sudus 
I. liutem

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Av®. 
Phone YARds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

BROTWER.ru


B n r Ut t R 
*
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VIETINES ŽINIOS
L. V. “DAINOS" CHORO 

RĖMĖJU DRAUGIJA
Susirinkime, spalių 17 <1., 

Saurių name, pasirodė, kad 
vos įsisteigusi draugija L. V. 
“Dainos” chorui remti veikia.

IŠKILMINGAS PRIĖMI
MAS NAUJOS VAL

DYBOS
Dariaus - Girėno posto mo

terų auxiliary surengė “Irista- 
Kaip žinome, lapkričio 3 d., lacijos vakarų”, spalių 13 d.,

ckeliūnas, antroji vice pirm.ikaro ir visiems svečiams, ku- 
— Marianne Chase, sekretorė rie parėmė parengimų.
— Stella Daciolas (išrinkta 
antru syk), chaplain — Heren 
Kareiva, historian — Marie l 
Sebastian, sgt.-at-arnis — An-1 
na Venskunas, treasurer — Ju 
lia Puplauskas. Po valdybos 
priėmimo, prasidėjo reprezen
tacija įvairių postų valdybų 
ir svečių, kurių pasirodė daug.

Helen M. Kareiva

ŽINIŲ - ŽINELES
Lapkr. 1 Piliečių Diena. Chi

cagos majoras proklamacija 
paskelbė lapkr. 1 d. Piliečių

randama gyvų organizmų tū
kstančių metų senumo.

Girti plėšikai. Du plėšikai 
užvakar padarė holdapų gro- 
sernėj 6600 So. Donore St. Pa 

'grobė $17. Vienas plėšikų bu- 
jvo visiškai girtas.

Nežinomas aukotojas. Neži
nomas asmuo — “Mr. Anony- 
mous” Chicagos Community

Naujai pirm. pasveikinus su- Pieną. Tų dienų bus rengia- lontlui prisiuntė čekį $.),000. 
trinkusius, paskirta tam tik- ma susirinkimai, kalbos, ra-Jk’ hipkr. 11 d. manoma su
ros komisijos: Americanism ginami gyventojai būti gerais, kelt‘ niik dol. lomių. Iki 

Ave., statoma scenoje graži vo pilna rinktinių svečių. Be I _ juiįa Paplauskas, Child piliečiais, ištikimais krašto gio1 -iau 8ukelta netoli pnsant-
operetė “Pinafore”. Tat rė- lietuvių, buvo ir svetimtaučių . \yelfare and Rehabilitation — konstitucijai. Gub. Horner pa- ro milijono.
mėjų draugija eina chorui į iš įvairių Amerikos Legijono Francis Prihodski, Community našių proklamacijų paskelbs ir Ųž svorio mažinimų
pagalbų pardavinėdama tikie- postų ir moterų auxiliary Service and Unit Activities visai valstybei.

Sokol salėje, 2337 S. Kedzie Hollywood Inn. Svetainė bu-

Koplyčia katalikams. Mies
to tarybos finansų komitetas 
užgyrė paduotų sumanymų ant 
Municipal Tubercolosis sani- 
tarium žemės, prie, Pulaski ir 
Peterson gatvių jiastatyti ka
talikams ligoniams koplyčių. 
Lėšos bus imamos iš F. J. 
Lewis, žymaus Chicagos kapi
talisto įsteigto mirusiai žmo
nai atminti fondo. Koplyčia 
kainuosianti $50,000.

Išlošė- $1.20 ir suėmė laiky-

NUBAUDE KOMUNISTUS 
SPAUSTUVININKUS

KAUNįAS. — Kariuom. 
Teismas paskelbė spnmdimn 

1 komunistų spaustuvės byloje. 
Stud. Levinas išteisintas, ra
bino sūnus ir spaustuvės ve
dėjas Gutmanas, prie kurio 
spaustuvės buvo rasta slap
ta veikianti komun. spaustu
vė, buvo pripažintas kaltu 
už neprižiūrėjimų spaustuvės
ir nubaustas 2,500 litų arba 
3 mėn. arešto, o Šreibergeris

tojų. į Annes Cocktail Lounge,
55 K. Congress st., užėję Cen
tral policijos Stoties seržan-'nubaustaa 8 metais 8- (1- ka 

Trys tas G. Murrav su poliem. (’. Jojimo ir Brizinas 4 metais, 
anglių pardavėjai teisėjo Ha- Clark pirmas į....... , . - ~..... . r..... t pin balt”

tus, rinkdama rėmėju, ,r t. p. , kuopų. P,nu. H. Zuris, užu,,- Nares (Naryauckas), I.c- sk<!lbfe) reikalaująs kasiniu. ‘»P» "“h"usti mušim, įmetė 5„ ir laimėjo
Gerb. biznieriai, profesijona- dama vietų, pareiškė vakaro gįs|atiVe and National Defen- VSo a m., mažinimą
lai prašomi patikėti šiems as- tikslų,
meninis, kurie darbuojasi p > trimituot, maršalka L. Spen 
kolonijas, būtent: Petras Va-: cer, 
rakulis, Dievo Apvaizdos pa
rapijoj. Jo adr. 724 W. 18 St.

North Side žinomas veikė
jas A. Bacevičius.

... - kės, gavo6 mėn. kalėjimo. Tu- inažinin,Q parduodant anglis.; 20c., kitas įmetė 20c ir laimė
• Bugieniu pradėjus Se ]rene pįetkiewicz, Me- ,us Harrison Hunt Chi Paul Criscuolo, 2045 Bingl.am , jo $1.20. Po laimykio polic-

1- ’ Plioco Pn. ... .. . . _ . ' Q4 f ’,,., I C',. OlfU 1 ... y . . .

ATŽYMĖTA AMATŲ 
MOKYKLA

I

su ve
ir Barskietis, atnešė Ameri 
kos ir kuopos vėliavas prie 
estrados. Amerikos himnas ir 

Muzikas J. Sauris su L. Te-į kiti reikalingi skaitymai. Po 
nziu Bridgeporto kolonijoj. S., to, pirm. H. Zuris pakvtetė in- 
ftimulis ir lg. Sakalas West stalacijos vedėjų, LucIIIe Hue-, 
Side. E. Benaitienė, J. Micke- gelet, kuri, po trumpos kai-i

tuot, mnrualKu u hpen-, .„bersl.ip - Mary Cl.ase, Po- Tribun6 New York St., Paul Coal Co, 21(4 Mi
pakviesta la 4 .listrikto ppy _ Marinime Chase, Pu-1 apdrau(ios k virSininku ir waukee ave, nubaustas 1C 
Bbavų sargais, M. Chase biicity - Helen Kareiva. '' ka9in^kfe Kl,,„: dol, Ailio Boyd, 3733 (iraureikalavo kasininkės. Klerai 

Po iškilmių, sekė turiningas ( M. Nelson atsišaukus, Hunt 
programas, kurį išpildė Ma-' pareikalavo piniginio užstato, 
rion Nares pašokdama keletu Dalykas išėjo į viršų ir Hunt 
šokių. Piano skambino lr. Ka-į teismas nubaudė į kalėjimų 
kauskas ir El. Juška. Solo dai-, šešiems mėnesiams, 
navo O. Juozaitienė (“Rosesj

1- 
100 
and

monai suėmė užeigos savinin

av. — 70 dol. ir Chester Ka- i 
sliimer, 5692 Milvaukee ave.! 
— 50 dol.

kų už laikymų 
mašinos.

remblinimo

$750 dovanų policmonams.
Už likvidavimų banditų gen-

KAUNAS. — Žemės ūkio 
parodoj šiemet buvo išstačiu- 
sios savo gaminius ir amatij| 
mokyklos. Jos parodė, kų ga-'1 
li geriausio padaryti. Tarp 
prašmatnesnių eksponatų ga-

Blankos bus gatavos. Vals
tybės sekretorius linges pra- 

Adm. Byrd Chicagoj. Susto-• neSa’ kad aplikacijų blankos

gės, kuri Chicagos apylinkėj )fal> pan)in6ti XIkmerg5s mo. 
apiplėšinėjo golfininkų klubus k Wos metalinius dirbinius.
šešiolika poliemonų gavo do
vanų $750.

liūnas, P. Cižauskas ir K. Ge- bos, paprašė maršalkos atves-J J1 Tykiai Neinu ę;|1jeagOj pagarsėjęs žemės ga'nnui laisnių automobilia-
ašigalių tyrinėtojas adm. By- ms 1936 m. bus gataios lapk.rvilis Marųuette Parke.

Visur kitur vyksta Z. Kukš-
taitė ir Z. Vyšniauskas. Jie 
paskirti Brighton Park, Town 
of Lake ir kitose kolonijose.

Gubysta, Brighton Park pa
rdavinėja lapk. 3 d. koncerto

.. ... . , nelis teka”). Pianu akomn.ti naujai išrinktų valdybų prie ’
estrados. Atvykus naujai vai-. Racine- Akortlin“ s°'° i5Pild«
dybai, L. Huegelet priėmė 1 kj<k Brazauskas (Cpt. Tilden skaį^ paskaitę apie savo eks
nuo visų priesaikų ir kiekvie-! Footbal1 Team> ir V' Pankau- 

‘ skas. Paskui buvo šokiai.

1 d. 1936 m. laisnių spalva 
bus juoda su baltom raidėm 

pedicijų į pietinį žemės ašigalį. *r numerais.

rd Northwestem universitete
ATSIPRAŠOME

Vakarykščiam “Draugo” 
numery įvyko nemaloni klai
da. Po Moterų Sųjungos at-

nai suteikė tam tikrų ženkle
lį su užrašu kokių užima vie
tų. Sekančios sudaro naujų

Dariaus - Girėno moterų au- 
xiliary kuopa 271 reiškia šir-

tikietus prie bažnyčios. Kreip-. valdybų: pirm. — Helen Su
kitės į jį. į ris (išrinkta antru syk), pir- 

X.' moji vice pirm. — Helen Mi-

...bet, kada viskas pasa
kyta ir padaryta, vistiek 
priguli nuo pačio cigareto

...klausimas yra, 
ar jis jums patinka?

Paskaitų iliustravo vaizdais iš ' Auksažiedžių (chrysanthe- Į stovės į viso pasaulio lietuvių

dingų visiems ačiū, visiems,! pietų žemės ašigaly ledų kai 
kurie kokiu nors būdu prisi-inai siekia 3,500 storumo. Su-

jo rastos ir Little America pa-1 mum) paroda. Nuo lapkr. 7 <1. 
vadintos žemės. Pasak Byrdjiki gruodžio 3 d. Garfield, 

v i~j_ i—i '\Vashington ir Lincoln parkų
gėlynuose bus suruošta auksa-

dėjo prie surengimo šio va-Į tarpinus tų) ledų, jo vandeny, žiedžių paroda.

kongresų p. Pivariūnienės at
vaizdu padėta parašas: Ona 
Pivarifinienė, gi turėjo būti 
Bronė Pivarifinienė. Atsipra
šome!

Ji sugeba jau padaryti lietu
viškas rankines granatas, pa
čiūžas, smulkesnių mašinų ir 
įrankių, kulkosvaidžiams rei
kalingi] dalių. Tai pirmoji 
tur būt tos rūšies mokyklinė 
gamyba Lietuvoj. Mokykla 
apdovanota aukso medaliu.

PLATINKITE “HRAUGA"
REIKALINGA DARBININltt

A .

r#'

Reikia darbininkės namų da
rbui. Turi būti patyrusi mote
ris, ar augusi mergina. Butas 
ir valgis ant vietos. Atsišau
kti tarpe 9 ir 12 vai. dieną 
adresu:

6744 S. Artesian Ave. 
PUntATIMTl NAMASi _

Pnprlai’lmni 2 nnsrvvpnlmii med'p'0 
| nnmiu, po 4 knmbnrlus Kartu pn»- 

i" Ceno Vn*c< irkonda, nt- 
erini Pr'pjfastis. savininkas ISvaSlunin
I Lietuva.

nt« snyTH roim 
Cicero. Illinois

LTETUVTAT ADVOKATAI-

JOHN B. BOROEN
TJETUVTS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
fWest 22nd St.) 

t Metropolitan State Bank name' 
Valanda ka«Ai«n mm o Iki F 
PanedAHo. Seredos ir PAtnvFio1

vakarais F Iki n
Telefonas CAWnl 117R

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Toiefcnas RFPnhlic ffAPO

abar, kalbėdami apie cigaretą kuris 
jums patiks... tai norite pamąstyti ar jis 
yra lengvas, norite pamąstyti apie jo skonį

Kad Ghesterfields yra lengvesni ir turi geresnį skonį 
nėr netikėtu daigtu...

Ukininkas kuris augina tabaką, sąkrovinin- 
kas kuris jį parduoda augsčiausiui siūlytojai, 
kiekvienas vyras, kuris tik žino ką nors apie 
tabako lapus, jums pasakys, kad reikia turėti 
lengvo nunokusio tabako kad padarius gerą 
cigaretą.

Gamindami Ghesterfields mes vartojame lengvus, 
nunokusius namie-augintus ir turkiškus tabakus.

O 19)). Uoorrr* Mnu Tobacco Co.

ztr

..dėl lengvumo 
..dėl geresnio skonio

Telephone: BOTTlevord 2800
Joseph J. Grish
LTCTTJVTS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Kės. 6515 So. Kockwell Street j 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phnno ARMitnere 0590

FERniNAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ m GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-! 
MU, kviečiame jns ataineiti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St.

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


