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ITALIJA IŠTRAUKIA 1 

DIVIZIJĄ IŠ LIBIJOS

PARSIKVIETĖ BUVUSI M1NISTERJ Iš IŠTRĖMIMO

Sis žygis esąs draugingas
nusistatymas link Anglijos

ADDIS ABABA^TOrF ŽINIŲ APIE 
KAUTYNES RYTUOSE

ROMA, spal. 24. — Italija 
šiandien oficialiai paskelliė, 
kad ji ištraukia kariuomenės 
vieną diviziją, iš Libijos — 
Egipto pasienio.

Italų vyriausybės atstovas 
(valdininkas) pareiškia, kad 
Italija tai daro nuosava ini- 
cijatyva ir neturi žinių, ar 
Anglija ištrauks karo laivų 
dalį iš Viduržemio jūros.

Tačiau pažymi, kad Angli
ja vis gi įkainos šį Italijos 
draugingą žygį.

LONDONįAS, spal. 24. — 
Nežiūrint Italijos draugingo 
nusistatymo link Anglijos, 
Anglija neturi pasiryžimo nė 
vieno karo laivo ištraukti iš 
Viduržemio jūros.

ADDIS ABABA, -®pal. 24. 
— Etiopijos vyriausybė pa
informuota, kad vyksta dide
lės kautynės pietiniam karo 
fronte — Webbe Shibeli upės 
bare. Etiopiečiai ten imasi 
priemonių sulaikyti italų ver
žimosi Harrar miesto link.

ASMARA, Eritrea, spal. 
24. — Žiniomis iš šio žiemi
nio karo fronto, italų tpajė- 
gos baigia stiprinti priešaki
nes pozicijas visu frontu ir 
rengiasi prie naujo veržimo
si Etiopijos gilumon.

Spėjama, kad italai naują 
žygiavimą pradės pirmadienį, 
spalių mėn. 28 d. — fašistų 
maršavimo Romos link su
kaktuvėmis.

T/ONDONAS, spal. 24. — 
Žiniomis iš karo lauko Etio
pijoje, etiopiečiai puolė italų 
frontą tarp Aksum ir Suda
no pasienio. Tačiau buvo at
blokšti su 100 nukautųjų.

BALDYVINAS KALBA UŽ 
TAIKĄ IR GINKLAVIMĄSI

LONDONAS, spal. 24. — 
Anglijos premjeras Baldwi- 
nas kalbėjo parlamente už 
taiką. Kaip užs. reikalų se
kretorius Hoare, taip ir jis 
sakė, kad Anglija nenori tu
rėti konflikto su Italija, kati 
ji siekia taikos. Bet Anglija 
privalo daugiau ir stipriau 
ginkluotis.

ETIOPIJA VIRTO ANTRA
EILIU KLAUSIMU

ROMA, spal. 24. — Italijos 
diktatorius Mussolini rimtai 
galvoja apie taiką su Etiopi
ja ir Anglija. Pastaroji vado 
\auja T. Sąjungai, kuri skel
bia sankcijas Italijai.

Patirta, kad Mussolini pa
siryžta atšaukti iš Libijos 
(iš Egipto pasienio) dalį ka
riuomenės, jei {Anglija sutiks 
ištraukti dalį karo laivų iš 
Viduržemio jūros.

! Mussolini pareiškia, kad T. 
, Sąjungos skelbiamos sankci
jos Italijai daug kliūčių sta
to pasitarimams taikos reika
lu. Kas kita būtų, sako Mus- 
solini, jei tos sankcijos būtų 
atšauktos, arba nebūtų pra
dėtas jų vykdymas.

Taikos reikalu ir toliau 
daugiausia dirba Prancūzijos 
premjeras Lavalis, kurs nori 
gražiuoju būti su Anglija ir 
nenusižengti Italijai, kad ne- 

| pakirtus draugingumo su 
[ Mussoliniu.

Diktatorius Mussolini yra 
patenkintas, kad Italija šian
dien turi pasitarimus apie tai 
ką su Anglija, bet ne su T. 
Sąjunga. Tuo būdu konflik
tas dėl Etiopijos nustumia
mas į šalį ir laikomas antra- 

{eilių klausimu. Ir pati Ang
lija, kaip rodos, jau prade
da užmiršti Mussolinio žy
gius Etiopijoje ir tik rūpina
si, kad kaip nors užbaigus 
savo konfliktą su Italija. Va
dinasi, Anglija iš pradžių 
“galvą guldė” už Etiopiją, 
dabar gi rūpinasi, kad pa
čiai sveikai išėjus iš šio kon
flikto. T. Sąjunga vargiai 
bus patenkinta tokia Anglijos 
vadovybe. Tuo keliu einant 
nebus išvaduota Etiopija. Jei 
Italijai bus leista užkariauti 
Etiopiją, visos mažosios val- 

1 stybės atsidurs pavojun.

ŽUDOSI RAKIETERIAI 
NEW YORKE

ELJKJpl

Čia vaizduojamas šiandienis Etiopijos imperatorius Haile Selassie (kairėje) 
prieš užimsiant jam sostą. Centre yra tikrasis Etiopijos imperatorius Lidj Yas- 
sou, kurį prieš 18 metų Selassie pavarė šalin nuo sosto, apkaustė retežiais ir įka
lino. Dešinėje yra buvęs karo ministeris lere Biru, kurį tas pat Selassie prieš 
keletą metų įkalino už municijos pardavimą savo pelnui. Dabar imperatorius 
panaikino bausmę šiam ministeriui ir jį pašaukė vadovauti vienai etiopiečių ar
mijai prieš italus. (Acme Phota.)
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NUKAUTA 34 MEKSI
KIEČIAI

MĘXIC0 CITY, spal. 24. 
— Federalinė kariuomenė ar
ti Lagos, Jalisco valstybėje, 
nukovė 34 “maištininkus.”

NEW YORK, spal. 24. — 
Tarpusavė rakieterių kova 
vyksta čia ir gretimuose mie 
stuose.

Čia rastas nužudytas rakie 
terių vadas Louis Amberg. 
Po to Newarke sunkiai sužei
stas su keturiais savo paly
dovais kitos rakieterių gau
jos vadas Arthur Flegenhei- 
mer, matyt, kaltinamas už 
Arabergo nužudymą.

Šių kovų laiku sužeistas ir 
vienas pašalinis žmogus.

HITLERIS NEDUODA ATSAKYMO 
KATALIKU VYSKUPAMS

TYLĖJIMAS REIŠKIA PRISIPAŽINIMĄ, 
KAD YRA KALTAS

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, spal. 24. — Vokietijos ka
talikų vyskupai neseniai na- 
siuntė raštą (memorandumą) 
kancleriui Hitleriui. Reikala
vo, kad jis padarytų atpildą

mi prieškatalikiški atsišauki
mai.

Berlyno katalikų vyskupo 
ingrese vyriausybė neturėjo 
nė vieno savo atstovo.

Saarlouise, Saaro teritori-
už atliktas nuoskaudas Kata- joje, naciai iš teismo rūmų 
likų Bažnyčiai reiche (Vokie- pašalino kryžius ir iškabino 
tijoje). Vyskupai tuo raštu Hitlerio paveikslus. Grosslit- 
padavė visą eilę neteisėtų na- geno (Saaro teritorijoj) na
cių žygių, atliktų prieš Kata- cių policija įsakė katalikų ku
likų Bažnyčią.

Kancleris Hitleris iki šiol 
neduoda atsakymo vysku
pams ir toliau leidžia nacia
ms užgaulioti ir persekioti 
kunigus ir net vyskupus.

Štai kai kurie nacių žygiai 
i prieš Katalikų Bažnyčią:

Vidaus reikalų ministeris 
W. Frick įsakė, kad per tau
tines šventes visam krašte bū 1 . . .! tų naudojamos išimtinai tik 
nacių vėliavos (swastika), 

; nors tos šventės supultų su 
bažnytinėmis šventėmis.

Kultūrinio” nacių diktato-

nigui Helms, kad jis bažny
čioje tikintiesiems skaityti) 
tik jos nurodytas ištraukas iš 
vyskupų ganytojiško laiško. 
Kunigas apie šį varžymą pra 
nešė tikintiesiems ir skaitė 
laišką ištisai. Už tai teismas 
nubaudė jį keturis mėnesius 
kalėti.

Heide ir Liegene, Westfa- 
lijoj, areštuoti katalikų kuni
gai už valdžios kritikavimą. 
Vienas kunigas jau nubaus
tas kalėti, kitas gi laukia by
los.

Visam krašte ilgą laiką na
grinėjama daugybė klarijpgų 

riaus A. Rozenbergo paraSy. Ka]tinamos vicnboica,

PAKRAŠČIŲ ARTILERIJA DRAUDŽIA KATALIKAMS VOKIETIJA YRA GINKLUO puolimai prieš Katalikų Baž- j “neteisėtas”^pinigų^tr^ 

SAUGOJA MALU : DALYVAUTI PARODOJE * TA STOVYKLA
VALETTA, Malta, spal. BERLYNAS, spal. 24. — LONDONAS, spal. 24. —

24. — Šios britų salos ap- (Tarptautinė katalikų spaudos AVinston Churchill kalbėda- 
sauga palikta vien krašto ar paroda atidaroma Vatikane mas parlamente pareiškė, kad!ta^V vyskupo A. Stohr in- 
tilerijai, įtaisytai neprieiną- ateinantį pavasarį. Pakviesta šiandien visa Vokietija yra, presas. Nacių smogikai susi-

pinigų
nyčią. Nežiūrint to, ši knyga I angakcįjas. 
plačiai paskleista ir net mo-, Kftg čia apie
kyklose naudojama. talikų Bažnyčios persekioji-

Neseniai Mainze įvyko ka-1 mus yra vandens kibire tik;
vienas lašas — tai mažytė da; 
lis to visa, ką naciai šiandien 

savo valdomam rei-rinko gatvėje priešais kated- išdaro 
rą ir pamaldų laiku dainavo che. 
biauras dainas. O procesijos Jei Hitleris tyli, 
laiku žmonėms buvo dalina- ciasi kaltu.

mose priešui tvirtovėse ir dalyvauti ir Vokietijos kata- virtusi ginkluota stovykla, 
peukiems karo laivams. Kiti likų spauda. , Jig nurodg> kfld, Vokietija
visi didieji karo laivai su-, Reicho propagandos minis- ginklavimuisi g^met išleido
traukti { Alexandrijos apylin teris Goebbels paskelbė, kad apie 4 bUijonus dolerių. _______ ____________________
kės Egipto pakraščiuos, Vokietijos katalikai nepriva- (

' ' ' rr inio+nrin ** lrntalllrTl enonrlci Ta GAISRAI LOS KATALIKIŠKA KOflYČIA
—} ANGELES APYLINKĖSE i CHICAGOS LIGONINĖJE

jos pasireikštų karas, yra tik pa(j jį galėtų pakankamai re-1 •1®^ manievruoja Baltijos jū
ra, kad Italija pirmiausia p^entuoti Vokietiją Romo- i ro3e- Gaminamos didelės pa

trankos, galyliės kulkasvai- 
džių ir tankų. Dirbama daug 
nuodingųjų dujų.

pultų šią salą. Žinovai tvirti 
na, kad Italija nelaimėtų. Ne 
galėtų atsilaikyti prieš galin
gą Anglijos laivyną, kurs gr
eitu laiku grįžtų iš Alexan- 
drijos.

je.

PREZIDENTAS SUGRĮŽO 
WASHINGTONAN ‘ Į Visi Vokietijos gyventojai,

; pradėjus vaikais, lygiai kai
_______ , Italijoj, mokslinami ir prati-

| YVASHINGTON, spal. 24. ' nami_ militarizme. Auga nuo-
_______ ,— Prez. Rooseveltas šiandien Etinės kariuomenės skaičius.

Federalinis teisėjas W. H. Washingtonan ir tuo-

GAVO “INJUNCTION”

Holly .įdavė “inįunction” >u atliko kele‘» at’klr<’ >,a’I
vaidinimo “Tobacco Road“ si‘arim,K «a ka' koriais kabi- 
vedėjams, kad Chičago majo
ras ir policija nevaržytų šio

150,000 ŽYDŲ APLEIDO 
VOKIETIJĄ

jis jau-

LOS ANGELES, Cal., spa-, Chicagos aldermonų taiy- 
lių 24. — Dideli miškelių gai- ba su dėkingumu priėmė Jo 
srai siaučia šiose apylinkėse. Emin. Kardinolo Mund delno 
Sunaikinta daugybė puošnių- pasiūlymą pastatyti katalikiš-

neto nariais. 
Pirmiausia BERLYNAS, spal. 24. —

vaidinimo. Teisėjas rado, kad' au valstybės sekretorium ^8l?1jlU0ta’, v’t- 
vaidinimas nėra nepadorus. Hull apie. italų etiopiečių si- , . y .U. !P?.° ° 16 J*’

“Injunction” išduota ^p. tuaciją Vyriausybė gavo kv’ie u žydai nusik-lg | gretimas
tyrioms paroms. Tą laiką tira4 lS T; Sąjungos, kad pn- Vokietijai vaigtybes ir dar 
bus atlikti abiejų pusių nuo- aidėtų prie ekonominės sank- 
dugnesni išklausinėjimai. rijos prieš Italiją.

Baltieji Rūmai remontuo
jami, tad prezidentas išvyks 
į Hyde Park, N. Y., kokiam 
laikui.

ANKARA, Turkija, spal. 
24. — Turkijoje areštuota 
dvylika įtariamųjų, kurie san 
kalbiavę prieš prezidentą Ke
rnai j.

J. Wajcew pakliuvo kalėji- 
man už centų vogimą nuo 
parduodamų laikraščių sta

liuko.

jis konferavo

I jų vasarnamių.

! Buvo pavojaus ir Malibu 
1 pakraščiams, kur yra kruto- 
mųjų vaizdų “žvaigždžių” ko 

1 lonija. Atsisukęs kiton pusėn 
smarkus vėjas išgelbėjo kolo
niją.

Kai kur gaisras sunaikinęs 
geležinkelių tiltus. Nuostoliai 
milžiniški.

PASKIRTAS NUNCIJUS 
ŠVEICARIJAI

ką koplyčią Chieago miesto 
džiovininkų sanitorijoje (Mu- 
nicipal Tuberculosis sanitari
niu).

Koplyčios pastatymui kaš
tus duoda žinomas katalikas 
filantropas F. J. Lewia. Ko
plyčia bus pastatyta į metus 
laiko apie 100,000 dpi. kaš
tais. Greitu laiku bus pradė
tas darbas.

NUŽUDYTAS GARY M. 
ALDERMONAS

VATIKANAS, spal. 23. — Netoli Gary šalia kelio ra- 
Šventasis Tėvas Popiežius ve rastas nužudytas šio mie* 
Pijus XI savo atstovu k(nun- sto aldermonas Dan Perrot- 

yį^ą^ į Al KIA PRAN Šveicarijai paskyrė Jo ta, 23 m. amžiaus. Kol kas
Eksc. arkivyskupą Filippo nežinoma, kas galėjo atimti 
Bemardini, kurs iki šiol bu- jam gyvastį.
vo apaštališku ddelegatu Au

kur toliau. Iš to skaičiaus ap
ie 25,000 išvyko į Palestiną.

COZO SVEČIO

BERLYNAS, spal. 24. —.
KAUNAS. — Šiemet 645 Naciai laukia čia atvykstant **ra azDak 

abiturientai ir apie 400 jau pusoficialaus Prancūzijos pa- Ark. Bernardini anais me- 
studijavusių studentų pada- siuntinio markizo Brinaux, tais buvo kanonų teisių fa- 
vė prašymus įstoti į Vytau- kurs dirba už abiejų kraštų kulteto dekanu Amerikos ka- 
to Didžiojo universitetą. glaudesnį susiartinimą. talikų universitete.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖMS. — Numatoma giedra; 
popiet šilčiau.
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Šimu dideliam mūsų tautos darbininkui 
linkime sveikatos, kad dar ilgai galėtų dar
buotis savo mylimai Lietuvai, .lo energijos ir 
gabumų vyrų Lietuva buvo ir teliėra reika
lingu.

DU ‘ MUCELNINKAI”

L. Y. Račkauskas, buvęs Amerikos lie
tuvių liberalų vadus, Lietuvos teisint) nunau- 
<las trims metams sunkiųjų darbų kalėjimo.

Klajūnas

Istoriks Pagriatas Evaogelijoms
(Tęsinys) dų papročių ir turtų, tad tu-

IVr Velyk, Iveutes į Jeru- 'aklini,ik,, ir jų pu-
z.u,V „įvykdavo ir pat, pruku- l6J“ «•“ vi*‘t'"iU ■«
ra torius, kati tik būtų geres
nė tvarku, ramybė. Romėnų 
\ t riuusvbė nenorėjo kiršinti publieani,
žydų. Tadui „ei ,„iltimi j«.kė ‘•“biau.iui lai muitininkai žy.

jų žydai labai neap.ven-' 
Pastarieji buvo vadinami į 

t. v. muitininkai.

įjįį<* f-’#

M a . ■ llMflOŪBS

Račkauskas pakliuvo į bėdų dėl juisisaviui
mo vnlstylms pinigų, kuomet jis buvo kon- bausti tų svetimšalį, kuris be t,li buvo PuiiePia,ni> n dide
sni u Afrikoje. leidimo įžengtų už ’ balustru- ^,iaiK Palaidūnais vadina-

dos, kuri supo Jeruzalės baž- hl1’ u* 'ai’ ka^ tinko 10-,
7.;„_ Svunivbi,. menams mokesčius, račiau jie buvo Pontijus Pilotas. Jis vie-

Tr-sčėU skridimas i L’otuvų. Modelis, pagal kurį 
lak. Antanas Kiela jau pradėjo statyti metalinį šešia- 
vietį lėktuvų, kuriuo, gal, jau 1935 iii. \ašarų skris Lie
tuvon. Lėktuvo “eruising spe.d” bus 21)0 mylių j va
landų.

1EMĖS REFORMOS {VYKDYTOJAS

Šį mėnesį mini 50 metų amžiaus sukak
tuves visai mūsų tautai gerai žinomas vei
kėjas kun. Mykolus Krupavičių*.

Kun. M. Krupuvičius gimė Suvalkijoj 
Krokalaukio ĮMirapijoje 1SS5 m. spalių nien. 
1 d. Tėvas jį dar mažų Įialikęs, išvažiavo į 
Ameriką. čia jis netrukus mirė. Žuvo dirb
tuvės nelaimėj. Jo motina persikėlė gyventi 
į miestų, šešių metų amžiaus Mykolas pra
dėjo mokytis. Pradžioj mokėsi Egliškėliuosc, 
paskiau Veiverių mokykloj, kulių baigęs įsto
jo į mokytojų kursus.

11)05 m. baigęs Veiverių mokytojų semi
narijų, Al. Krupavičius gavo vietų Jsmižos 
gubernijoj. Po kiek laiko jam pavyko per
sikelti į Lietuva. Mokytojavo Papilėj, šmu
lių apskrity. Dar Lomžoj mokytojauduiuus 
rasiuėjo laikraščiums — “Ateičiai”, “Vil
čiai”, “Šaltiniui’’ ir kitiems. Gyvendamas 
Papilėj pasineria lietuviškau darban, kinų 
susekę, rusai pašalina j įiš mokytojo vietos.

Pilnas energijos ir noro dirbti savo žmo
nėms ir tautai jaunikaitis įstojo į Seinų Ku
nigų seminarijų. Ilgai gubernatorius klieri
ko Krupavičiaus netvirtino. Dėl jo lietuviš
kumo kelis kartus norėjo pušulinti iš semi
narijos. Vis dėl to seminarijų jis baigė ir 
išvyko Į Petrapilio Dvasinę Akademijų, ku
rių baigė 1917 metais.

Užbaigęs aukštuosius dvasinius mokslus, 
utvyko į Voronežu ir čia jis atsistojo Krikš- 

\ civilių Demokratų Partijos Centro Komiteto

Taip j m t kalėjime sėdį ir lai penio-, Im
\ęs Lietuvos tautininkų pmtijos vadai-, H»- 1 • ‘1 _uuk^i»mį buvo dra (lėl “wwku duonos kųsnio vis- špatavo 1U pilnų metų. Isto- Ce .arijų pas prok. ratorių pra

i « • * v , t sūs mk nsnū lon^t kiai o k« ^-tiavo. , rikas Juozapas Flavijus ir šylu vėliavų nuėmimo. Pilu-
bendroves priešakyje, jam HU’'» l*Kiusnus, lengvuiiKiai, o , .... , . .... . . „ , • - i

“pasisekė“ tapti milijonierium - pasista- ka‘ kurie ir dievobaimingi, t. Neturtingiausias ir žemiau-i b donas užmeta 1 .lotu, pu,- tas užpyko, L rusino žydu-
lyti Kaune gražiausius namus, prisipirkti >• priimdavo net žydų tikėji- ,u aiP"1,uo Hl'° a*
dvaru ir t.t.

di kalėjime dėl to, kad per keletu melų bū
nant “Maisto”

Taigi, du tautininkų partijos šulai dėl 
savo “pasišventimo’’... savo kišenini, turi 
stipriai “pakutavoti”.

“N-noms” parašius, kad Vaitkui jiers- 
kinius vandenynų, visi lietuviai turėtų džiau
gtis ir viens kitam rankų Įtudunti, “V-bė” 
atsakė, kad pačios “N-nos” to nedaro. Joa

mų. Tai rodo ir šv. Raštas, bū- Minkas> kuiU kail'
tent, “lr kaieiviai klausė Jo-. Evangelija sako, prie bažny- 
b»i, sakydami: o mes kų turi- clos durų. Šv. Lukas nemini 
me daryti? Jis jiems tarė: Nie j° hilmės, bet iš visko matos, 
kam nedarykite prievartos, | kad .Ps buvęs žydas, 
neskriauskite ir tenkinkitės ' Aukštesnio laipsnio ir tur

Žydų delegacija nuvyko

kybę ir tyranijų. bausmėmis ir mirtimi. Tačiau
Pradžioje Pilotas norėjo į- žydų tas grųsinimas nenugųz- 

tikti žydams. Bet dėja, greit dino. Jie krito po kareivių 
visai netikėtai sulaukė nepa- kalavijais, atstatydami spran- 
lankios opozicijos. dus ir kartojo, kad esu gc-

Cezaivjoj buvo daugiau ka- i riau mirti, negu leisti išnie- 
reivių, negu Jeruzalėj. Pilu-[kinti Dievo namų. Pilotas šį 
tas sumanė padidinti pasta- kartų nusileido ir įsakė nu
rojo miesto kareivių skaičių I imti nuo bokštų vėliavas, 
viena kohorta. Tačiau jis ne- Su šiuo įvykiu jau užsinie- 
norėjo sukiršinti žydų. Tad I zgė ant Piloto žydų neapyku- 
nutarė naktį įvesti į miestą , nta.

tingus buvo tui muitininkas
kukėjus. Kai Viešpats pas jį 

Šmitos kareivių viršininkas ž>llai u|unngjo ir ,abai
buvo vadinamas šimtininkas. pikUnutd ‘-Zakėjus gi atsi-

vietoj davusios raukų, rodo liežuvį ir laisto į »“>»i«*nų kariuomenėje buvo , bt«jęS tarė Vit špačiui: Viešpa- ( . „
pamazgomis visus, kurie ne jų plauko žino- daug. Kai kurie jų buvo laimi į aj duodu pusę savo i kareivius. Taip ir padarė. Ko- Po kiek laike Pilotas Tilte
nės. Taigi, taigi, surinkę $40,000 ir neišdavę heli, tildntjs. Kvaugeli jonuti- gnybių beturčiams, ir jei kuo Į bortą naktį įžygiavo į Jeru-! rijaus garbei liepė pakabinti 

žalę ir apsistojo tvirtovėje ne- ant savo rūmų sienos paauk- 
toli šventyklos. Žydai naktį suotus skydus. Toks veiksmas 
nepažino kohortos vėliavų at- žydams atrodė stabmeldiškas.

savo alga” (Luc. 3, 14).

pilnų apyskaitų, socialistai visiems dabar vienų labai didžio tikėjimo nuskl.jautiįįHU nolB> g,.p 
šimtininkų “Jštikrųjų, sakaurodo liežuvį.

LIETUVĄ APLANKIUS
...........— Rašo L. Simutis

prie tėvynės slenksčio

žinu keturgubai” (Luk. 19,
jums, aš neradau taip didžio 
tikėjimo Izraelyje” (Mat. 8, 
10).

labiausiai žydų nekenčiami 
buvo tai mokesčiai, žinoma, 
tuo labiau jų rinkėjai.■ .... I • .....

j Mokesčiai buvo tiesioginiai Kuo arčiau tevvnės, tuo labiau nerimau-1 .i i- , ir netiesioginiai.
Tiesioginiai mokesčiai buvo 

dvejopi: 1) Tributuin soli t. 
y. žemės mokestis, apmoka-

jame ir greičiau norime baigti kelionę.
Iš Cologiie į Berlynu važiavome naktį.

Vokietijos sostinę pasiekėm anksti rytų. Tai 
buvo rugpiūčio č d

Bažnyčios Tėvai ginčijosi 
dėl Zakėjaus kilnūs. Tertuli- 
jonas, Kiprijonas, sv. .Jonas 
Chrizostoinus ir Ambrozijos 
tvirtino, kad jis buvęs romė
nų kilmės. Kiti priešingai tvi-
įtino, kad jis buvęs žydų kil- j 
mės. Juk pats vardas “Zakė- 
jus” jau rodo kilmę, o be to,, 
ar gi romėnas sutiktų su to-

vaizdų. Bet koks halasas pa-Jie to ėmė dar labiau neup- 
kilo, kai ant rytojaus pama-1 kęsti, negu vėliavų. Šį kai tą 
te anuos atvaizdus ant tvir- ' įpykę žydai nusiuntė savo <lo- 
tovės bokštų plevėsuojančiose legacijų tiesiog pas iniperato- 
vėliavose (jie laikė tai jų šve- rių. Imperatorius papeikė ši- 
ntvklos ir Įstatymo įžeidimu). (Tęsinys ant 3 pusi.)

... ............. x mas pinigais arba naturaliio- , . , ......Berlyne reikėjo persėsti iš vieno trau- j . A . x. kiu vardu, kuris kiekvienamJ 'mis; 2) Tribufcmn cajutis ar- , . *. /j .į, ,< , _’ ’ , . keltų abejones dėl jo kilmes,ba eensus, t. v. tas mokestikinio į kitų. Turėjome progos automobiliais 
porvužiuoti miestą ir bent jo dalį pamatyti. 
Bet nedaug kas juo domėjosi, nes visų min
tys buvo nukreiptos Lietuvos link. “Tuščia 

• to Berlyno ir kitų Vokietijos miestų” — 
kalbėjo vienas jaunuolis — “šį vakarų jau 
būsim Lietuvoj!”

j
kurį mokėjo tie, kurie net u-i ’b.r vienų muitininkų mini 
rėjo žemės, bet šiaip sau kokį E vangeli jos, būtent. Matų - 
nors jodomų turtų. Apie pas- •l-č’vį. “Po to jis išėjo ir pa- 
tarųjį mokestį žydai klausė ■ i,5at‘‘ muitininkų vardu Lėvį, 
Jėzaus ar esu galima mokėti ’ sėdintį muitinėje. Jam jis ta 
ciesoriui. “Pasakyk tat mums, n'*: Sek mane. Tasai, visa pa

Važiuojant per Vokietijos miestus ar ma-1 k,aus. lwrixgjai> kaip tau r<)_ likęs, atsikėlė ir jį sekė. Lė- 
miestelius, pastebėjome, kad ten žmonių (j(,sį. vaKa duoti ciesoriui nio-A’’^ Pakėlė jam savo namuose 

ševiku ' nuotaika Ketų kuri žmogų pamatysi kvst^ }U. , Ret j^į. 'didelį pokylį. Tenai buvo tu
su šypsena veide. Dauguma Įianiurę, susi- nedorumų, tarė: kam lietis būrys muitininkų ir kilų,

, priešakyje. Bolševikams užėjus, kun. Krupa- , x .. . . - - -
P i , -m •• z‘lfi miestelius, jiastebejome, kad ten žmonių m,,.;. vhKh duoti ciesoriui mo visvidus buvo jiasmerktas susaudyti. Tačiau , uosi. \ana ouoii oiesoiiui mo

Dievo Apvaizda išsaugojo ji nuo bolšev
kulkos.

1918 m. kun. AL. Krupavičius sugrįžo į 
Lietuvų, kur pasineriu į didelius tautos ir
valstybės steigimo darbus. Jo dėka išauga 
ir sustiprėja krikščionių demokratų partija; 
jis daug prisideda prie to, kad katalikai lai
mėjo steigiamojo Seimo rinkinius. Steigia
masis Seimas nudirba milžiniškus valstybei 
darbus. Išleidžia daugybę įstatymų, priima 
'Valstylūs Konstitucijų, praveda žemės re
formų, apginu valstybę nuo rusų, lenkų ir 
vokiečių.

Kun. M. Krupavičiui teko dirbti visose 
valstybės kūrimo srityse. Tačiau jo didžiau- 
sias niiopelims, tai pra visli nuis žemės refor
mos Lietuvoje.

Jis |ials atsisėdo žemės ūkio ministerio 
kėilėn, kad nusavinti dvarus, kuriuos daugu
moje valdė mūsų tautos priešai ir juos išda
linti savanoriams, gyni įsiems Lietuvos nepri- 
kluusoiuybę, ir bežemiams. Nors buvo daug 
protestų viduje ir grųsinimų iš užsienio, ta
čiau energingas ministeris nekreijiė į tai tlė- 
pM“sio, bet vykdė ir įvykdė žemės reformų, 
kuri Lietuvai būtinai buvo reikalinga. Ja iš
ardyta lenkinimo lizdai Lietuvoje, bežemiai 
aprūpinta žeme, tuo būdu ekonominiai kraš
tas sustiprintas, šiuo savo darbu kun. Kru
pavičius dar gyvas būdamas išsistatė sau 
amžinų paminklą Lietuvoje. Tauta jo nuopel
nų nepa įnirš.

1927 iii. kun. M. Krupavičius išvyko l*ra- 
ncūzijon mokslų pagilinti, o 1930 m. grįžta 
Lietuvon dirbti parapijoj ir kunigų semina
rijoj. Dabar gyvena Suvalkų Kalvarijoj.

B« kitų darbų, kun. Krupavičius yra pa
rašęs ir išleidęs visų eilę vertingų knygų po
litiniais ir jekonoiniuiais klausimais.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS /Arba vėl. Žmogus sveikas,
----------- razuinnas, vienų dienų pajun-

Metlieina mus moko, kad ta. po dešinei sopuli. Eina pas
žmogų valdo galva, razunias. daktarų, kuris sučiumjai pc- 
Bet, mano razuniu, žmogaus 1 nisaitę. Razunias tuomet ga

li aukštyn kojom apsiversti, 
nieko nemačys: važiuok kuo
greičiausia ošpitalin ir gulk 
ant apereišino stalo, jei ne
nori su Abromu pasisveikin
ti. Ar čia ne pilvas verčia tai 
daryti?

raukę. Gatvėse daug kareivių ir P°licijos- IUane gundote, veidmainiai? kurie draug su jais sėdėjo už i galva gali tik galvoti, gi val- 
Net tlaug vaikų matyti uniformuotų. Tai paro(jykįte man mokesčio pi- stalo. Parizėjai ir jų Rašto I dymas priklauso 
nacių suorganizuotų vaikų organizacijų na- [ nigjp Jie jam padavė denarų.

ria1, Jėzus jiems tarė: Kieno tas

nuo.
žinovai murmėjo ir sakė jo pilvo. Imkim pavyzdį. Važiuo
mokytiniams: Kam jūs valgo- pate į svečius, į kieno nors 

Daug kur pastebėjome jaunų vyrų bū- paveikslas ir parašas? Jie jain [ te ir geriate su muitininkais i vienų, ar dviejų, trijų metų 
rius su ryšuliais ant pečių keliaujant į gelž- sa|<(,: Ciesoriaus. Tuomet jis i ir nusidėjėliais ? Atsakydamas ir su keliom dienom jubilie- 
kelių stotis. Tai naujokai į kariuomenę įslo-! jįvuls tarė: Atiduokite tad'Jėzus tari*: “Sveikieji nepriva jaus paminėjimo parę, arba 
ti traukia. Jaunų vyrų pilni traukiniai. \ a- kas ciesoriaus ciesoriui, ir kas
dinas, Vokietijoj mobilizacija eina visu sniar- |)įevo Dievui’1 (Mat. 22, 17- 
kiiiuu. Naciai rengiasi keršyti savo kainiy- 21).

lo gydytojo, bet tie, kurie se- vienų, ar dviejų, ar trijų metą
rga

nanis. Pirmiausiai tuo atsakvmu

Žodžiu, jei mes imsime ge- 
didelio, didelio veikimo vei- raį df,nioti, prieisime prie iš

akėjui ai veikėjai suruoštų po-’vados, kad žmogaus ūpus, 
Išvykus iš Judėjos Kirinui, j šenavoiię. Iš kalno nusiper- *(,-stis h. „^Vstis, sunkūs

(Luk. 5, 27-31). 
« • ♦

Matant tokį militarinj judėjimų Vokie- (Jėzus sutraukė Jam priešų naujas p: ok urato rius Koponi-' kate tikietų. Nuo pat ryto
tijoj, ekskursantų tarpe kilo kalbos apie ka
rą, apie K lai įm“‘(|os krašto lik imą ir apie Pa- 
Imltę, kurių vokiečiai tyko paglemžti.

“Vyrai, būkite atsargūs” — patarė kun. 
J. šeštokas — “su naciais nėra baikų, jie ga
li mūsų kelionę sutrukdyti. Ne vienas jau 
yra papuolęs į bėdų už kritikų Hitlerio po
litikos”.

sprendžiamas pinkles, o ant
ra — nei kurstė nemokėti mo
kesčių nei įsa&ė mokėti.

Toji moneta, kurių mini šv. 
Raštas, buvo imperatoriaus 
Tiberijaus moneta. .Joje buvo 
iškaltas imperatoriaus atvai
zdas ir parašas: “Iniperator 
Tiberius (’aesar divi Augusti

čėsai, rytojaus baimė tlėl ne
jus taikė žydus su saiuarito- , jūs jau nevalgot, večerė akyse tekhno dftrbo> nt.pUijįtenkini- 
nais, kurie per Velykų Šventes!stovi. Svečiuose, kaip žinote, Jnas valdžiollli8> diplomatų 
įsibrovę į Jeruzalę išgėdino ; mandagumas reikalauja, ka'l , k))„įereiK-ijos, revoliucijos, ci- 
šventyklų. žmogus būtų linksmas, Icalbus. | tiIizniasS |>ttĮ'avįz„,as, fašiz-

Po Koponijaus Judėjo.-, pro- Nuvažiavus jūs užuodžiate iš|„iaSj itlerizmas net ir vai-
kuratoriumi buvo Morkus A- kičino skanų kvapų, ale da 
mhivijus, o po jo Annas Ru- toli iki stalo. Jūsų pilve da
tas. Taigi tuomet per 7 metus rosi revoliucija. Dingsta man- 
iš eilės valdė trys prokura- dagumas, ūpas nupuola iki 
toriai. žiro, linksmumas vėjais nuei-

Mirus Augustui, Judėjoj ne- na, o šneka lieka dirbtina.

“O kų jis mums gali padaryti” — at
šovė S. Pileckas, tlrųsiisis mūsų ekskursijos fUįUH"t Tais pinigais buvo
“binly giianl * apmokomi moke^iai. 2ydai

\ is dėl to nusprendėm, kad kuo mažiau j savo pinigų su kokio nors as-
iiiinesinie Hitlerio vardų, tuo Ims geriau, i |,,ens atvaizdu neturėjo, 
prieš lietuvius naciai labai yra įniišę. Labiau negu tiesioginiai mo-

Besitariaut dėl “taktikos” nė ncĮieju- kesčiai, žydų buvo nekenčiami 
tome, kaip privažiavom vadinamųjį “lenkui tai netiesioginiai mokesčiai:
koridorių”, kur lenkų policininkai patikrino į muitas, akcize ir kelpinigiai. žydais atsargiu, kad jie nekel
iu ūsų dokumentus. ! Kiek kas mokesčių priva-jtų maište.

uos daugiausia būna vien tik 
dėl pilvo.

Ne vienas, gal, dabar atsi
dūsiu ach sakysit, kaip tai 
gera būtų, kati mes galėtu-

įvyko žymesnių permainų. Nau ' Pažvelgę į kičinų ir patraukę' niėm nusikratyti savo pilvu!
jas imperatorius Tiberijus po
litikoje sekė Augustų. Jis i- 
spėjo naujų Judėjos prokura
torių Valerijų (Batų būti su

kvapų ne vienas liet sau 
kuždomis nusikeikia, kad il
gai neprašo prie stalo-

Bet, štai, jus ,,du pakviečia 
prie stalo, reiškia, valgyti, o 
šiais čėsais ir išsigerti. Ūjms

\pi« tų koridorių daug kų būt galima Įėjo mokėti, buvo iiujieratoA Pastaruoju metu romėnų tuojau pttsitaiso. Vištos slau
parašyti ir ta proga apibudinti voklaMų len-1 riaus nustatyta. Taigi reikėjo
kų santykius, bet tai teks pidaryti kitu kar
tu.

Kuomet nors dėl to diržo, atskeliančio 
Vokietijos dalį, tarp tų dviejų tautų bus su- 
bįrėmimas.

juos tik išrinkti.
valdžia, labiau negu kada1 J(j ar ger,j Jn^fstėkų sudoro- 
nors, slėgė žylius. I ’er \ aleri- jus jr burnų pavilgius atsi-

Mokesčius rinko romėnų va- jaus Grafo viešpatavimo me
ktininkai. Bet kadangi jie ma
ža mokėjo arba ir visai nemo
kėjo žydų kalbos, nežinojo ly

tus Judėjoje buvo penki vy
riausi kunigai viens po kito.

Valerijaus Grato įpėdinis

randa kaliui, linksmumas, fo- 
nės. Draugija lieka visai ki
tokia, Ar čia ne pilvas žmo
gų valdo?

Nereiktų valgyti, suprantama, 
tada išnyktų ir blogi čėsai, 
deprešinas. Ar manot, ka<i 
žmogus tada būtų laimingas?

Rytoj, ar kitų kurių dieną, 
papasakosiu jums girdėtą, 
mano dėduko pasakotą, 
atsitikimų su trimis račiais 
(kurie senam krajuj ratus 
dirba), kurie buvo padarę to
kį išbandymų — nusikratę 
pilvų. Pamatysite, ar jie bu
vo laimingi.

JS
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SVEIKATOS KELIU
š} skyrių veda

AMERIKOS I.IETliVIV MEDICINOS. MOKSLO AKADEMIJA

LIGOS IR ‘ STEBUKLINGI” nukštumos ir todėl jos turi
VAISTAI

Rašo d-ras Al. Javoiš 

Sulaukus šalto rudens oro,

lotas patvirtintų ~jų sprendi
mų. Dėl to jie taip keistai at
sakė: “Jei nebūtų kaltas, ne
būtume jo čia atvedę“.

Iš šitokio žydų atsakymo 
Pilotas ironiškai nusišypsojo 
širdyje. “Pilotas jiems tarė: 
Imkite jį ir jūs patys teiskite 
jį
(Jon. 18, 31). Sis tekstas ro-

ALKANAS VAIKAS 
NUSIŽUDĖ

savy visokių nereikalingų ir 
kaltais nuodingų nešvarumų.

. Trečia, kaina tokių gyduolių,
Į per save yra labai maža, ki-1 ^°’ ka^ Pilotas nepatvirtino 
i tais žodžiais kuopigiausios, I sPren^*m0> nes žydai,

ir pašalpa bus visiškai susta
bdyta.

Seimą turėjo pasitarimų. Tė 
j vai kalbėjo apie pasiuntimų

Yra pasakyta, kad civiliza- Taik’! » aPskrities našlaičių 

cijų galima spręsti pagal to, P™Sl®“‘lo* MuK>™
kaip ji elgiasi su kūdikiais. 'P1®”' J’.1 nedalyti to. Jis til

dei tas yra teisybė, tai kij, r^° tržsiauginęs__  - mylIlUIJ. Žili-
žiūrėdami .savo įstatymo” 7pi" Amerikųi1“1'.’. i"'.'? ii"‘"s

1935 m., kurioje 11 m. vaikas I P88*®^ I'llvu*IO’ti, k,l<l 11,0 
neseniai pasikorė, kad slinki'bQdu “‘idflio,i pribuvimų ti

prasideda rastis daugiau ligų.
Oro permaina visados atsilie-

• v . • per radio, laikraščius net ir{na j žmogaus sveikata nei- 1 ’ .
agentus, kainuoja daug. Tai-

depresijos našta, nors mažai,
bet garsinimai tų gyduolių kaip neturėjo nur- tuomi būtų nllkelta nuo jo tė-

krojo bado bent vienai die
nai. Galima įsivaizduoti, kaip

gvvenimo tvarkų: turi Sil, bisenčjusi l'S“ 
iau apsirėdyti, gyvenamuo- ima ku<>m<!t ■*-

ties teisės, ergo patys negalė
jo nukryžiuoti Jėzų.

Kokie klastingi žydai! Kaip 
greit jie pakeitė savo kaltini-

giamai. Tik apsipratus žino , .
gaus kūnui su ta permaina, ,natome’ kad var^as ligo-
dingsta iki tam tikram laips- ”ia g^duole^Krtvk- mus! Juk kaip pe neapkents
niui tos permainos neigiamo- nnB{nirVo tnV J r 1 mokesčių, o kų jie pasakė Piji pusė. Gi apsiprasti yra rei- a> nusipirkęs ^lų gyduobų, | U.g
kalinga ilgesnis laikas. Kad igonis vartoja jas ir laū^ia (draud? riesoriui mokeafius mo 
sutrumpinus tų laikų ir ap- PaSeip.)ini° ligos, kuri ne tik! k į e«os Kristus ka-
saugojus sveikatų, žmogus tu-i^^ kartais blogėja,I’ 
ti nermainvti savo kasdieni- ° kas labiausia užsiilgina ir

Pilotas iš smalsumo paklau
sė Jėzų ar iš tikrųjų jis esųs

sius kambarius tinkamai ap-' «on,s’ *upratCs klaidų,, žydų karalius? “Ar tu esi žy-
šildyti ir tt. Nors tai visa pa-" atsikreipia pagalbos pas gy-Įdų karalius? Jėzus atsakė: Ar 
daroma, vis vien, daug žmo
nių suserga ar tai paprastu ša
lčiu, ar tai gripu, influenza, 
ii net plaučių uždegimu.

Susirgęs žmogus ieško pa
galbos. Daugumas, būdami ne
turtingi šiame depresijos lai

SENIS S. SAKO:-
dien, Berlin, Wis., vyksta ten 
esančion mokyklon, atdaro ir 
uždaro duris. Vaikų tėvai, dėl 
šios mokyklos tolumo, veža
savo vaikus j artimesnes mo

kymus anglų rašytojas kon- kyklas. to Sedarski ir ne. 
veititas, Arnoldo Lunn vie-,|urį mokinių. To distrikto 
nam savo rašte sako: ! švietimo bolidas padarė sutar-

“Katalikybė yru tikėjimas,'tį su Irene, kad ji bus moky- 
kodas - įstatymas ir kultūra. ’ toja tos mokyklos. Sutartis ne
vienas daiktas mane privedė sulaužyta, bet gali kartais
priimti katalikų tikėjimų, r. būti pakeitimų.
y. tas faktas, kad aš palvgi-Į ------

vų pečių?

Tai atsitiko. Netikėtinas j- 
vykis, bet tas tikrai atsitiko 
viduriniame vakarų dalies tu
rtingiausios tautos pasauly, 
mažame Willard, Ohio mieste
ly.

jo tėvas ir motina jautėsi, ka- 
df» vaikas patiekė šj pasiūly
mų.

Dalykas liko neišspręstas ir 
kai kiti vaikai išėjo j mokyk
lų, Eugene pasikorė, kad vie
nu mažiau tėvams būtų niai-

dytoji!. Nuo užilgintos ligos pats iš savęs tai klausi, ar ki- 
ligonis ne tik ilgiau kenčia, Į ti tau pasakė apie mane? Pi- 
bet sykiu apturi nuostolių dėl lotas atsakė: Ar aš žydas?“ 
to kad negali užsidirbti sau (J011. 18, 33-35). O kai Jėzus
pragyvenimo, o net i rgali sakės atėjęs į pasaulį tiesosĮ $5.00 vertės valgomųjų daik 
prarasti savo darbų. Penkta, paliudytų 
— gyduolės, kurios yra garsi- paklausė: 
narnos, nėra tinkamai stiprios Po to jis tarė žydams:

Pilotas skeptiškai
“Kas yra tiesa?“ 

“Aš

" Berniukas buvo Eugene Tro tinti Įr kud «gelbėtų_ kitus 

sliel. Jis buvo 11 m. ir seniau
sias iš 5 sūnų Jono Trushe- 
lio, geležinkelio garvežio pe- 
čkurio, kuris prieš keturis me 
tus neteko darbo ir kuris nuo 
to laiko negalėjo rasti darbo.

Per keturis metus šeimyna 
buvo ant vadinamo reliefo.
Kas dvi savaitės jie gaudavo

nau katalikiškų kultūrų su Būti žurnalistu ir vykdyti 
kitomis ir, visais atžvilgiais katalikiškosios akcijos darbų 
pamačiau kad ji yra geriau- yra labai kilnus darbas. Bet, 
šia, geresnė net už graikų ku- įsidėmėtina žurnalistui šie ka
ltūnų. Būdami katalikais, pri- rdinolo La Fontaine žodžiai: 
valome didžiuotis savo kata- “Kaip biaums tas žurnalis- 
likišku tikėjimu ir kultūra, ta9, kurs viskų daro tik dėl 
turime džiaugtis, kad galime pinigo ir kitų žemų tikslų^ 

savo brolius nuo prieglaudos į ^ati įomėnais, susiję su Dan- žurnalistas, savo praktiniame 
namų. Atėjęs pavieto (laktu- Cbanceriu ii Beiliui. I a- mene darbuodamasis, privalo 
ras apklausinė jo ir užrašė po Paulis eina velniop per savo siekti Tiesos, Gėrio ir Grožio, 
vaikiuko vardu ir pavarde do- P<:1’didelį perdėtų tautiškumų.
kumentų knygose: “savižudy-Į^c&^d^d^uok> kad eS1' šimtų 
stė priežastim bevilties“. nuošimčių anglas aiba ameii- 

Ikonas. Vienintelis daiktas, ku--
Tai ir viskas apie šį tragin-Į ris gkaitosi giame pasauIy j(J ----------

gę įvykį, išskyrus taktų, kad yrft, šimtų nuošimčių ka- Round Grove, Ilk, Harold 
taliku“. McKee spalių m. 16 d. suėjo

Amerikoje yra 127,000 mo
kykliniai distriktai ir, maž
daug, tiek ir sistemų.

tų nuo vietos reliefo. Nors

už pusės valandos šeima su
žinojo, jog apie reljefo sto
ties uždarymų buvo neteisin

tai nedaug dėl vyro, žmonos ®as &andas

---------- - septinta žiovavimo diena. Zio-
Štai, naujo tipo mokytoja, vauja nuo 8 ligi 11 kartų į 

Irene Sedarski yra mokytoja minutę. Praeitų gruodį ji žio- 
Šį įvykį visi turėtumėm lai-1 be mokinių, bet už tai jai mo- vojo 9 dienas. Sako, ji dar viske ieško būdų kaip pigiau- n#UIlos> nėra uuKainai stiprios u tu jia uue putnus. ,ir 5 sveikų vaikų, bet tas juos

ria’i pasigydyti, užmiršdami idant pergalėjus ligų. Gydant,, nerandu jame jokios kaltės“, palaikė gyvais. Bet vienų die- kyti mintyje. Tas įvykis ga-1 karna $75 į mėnesį. Ji kas-tebežiovauia.
kad įvairūs šarlatanai tik ir reikia kad gyduolės būtų pri- Sis tekstas rodo, kad Pilotas,nų šeimynai pranešta, kad lės sulaikyti mus nuo nesu
laukia to su savo gudriai pa- taikintos kiekvienam ligoniui | visgi buvo sųžiningas žmogus, j vietos reliefo ofisas užsidarys
statytomis kilpomis. O štai su,i8sunkuni(> .1° ligos, stipru-Į Pagaliau Pilotas patyręs, kad

kas yra tos kilpos. Žmogus, 
išgirdęs per radio arba pasi
skaitęs didelį, gražų apgarsi
nimų laikrašty apie kokias 
ten šakneles, lapelius ar kito
kiose formose būk tai stebuk
lingus vaistus. Jų stebuklin
gumui patvirtinti . skelbiama 
net nesamomis pavardėmis 
žmonių liudijimai būk nei jo
kie pasauly gydytojai neišgy
dė, o kaip .įų, atsiprašant, sru
tų išgėrė, visi pasveiko. Na 
ir bėga vargo ir ligos spau
džiami žmoneliai ir perkasi tų 
nuo visokių ligų neva vaistų 
idant pasigydyti. Tame ir pa
daro sau didelę skriaudų dėl 
to kad: Pirmiausia, mokslas 
apie vaistus ir jais gydymų 
aiškiai rodo, kad tokios ste
buklingos gyduolės, kuri pa
gydytų keleriopas ligas nėra. 
Antra, grynumas tokių gyduo-. 
lių toli gražu nesiekia savo
""ISTORINIS PAGRINDAS 

EVANGELIJOMS

ino jo širdies, sulig jo svorio 
ir iš daug kitų atžvilgių. Ai
šku ir suprantama, kad gy
duolės, nupirktos per kokį ten 
nors apgarsinimų, negali iš
pildyti tų svarbių viršminėtų 
atžvilgių, nes jos yra skystai 
sudarytos ir nėra pritaikintos

Jėzus buvo iš po Erodo val
džios, nusiuntė Jėzų pas Gali
lėjos tetrarkų Erodų Antipų,

bet kokiai ypatingai Žmogaus , jam gyventi su savo brolio

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

'tokį prokuratoriaus sumany
mų ir įsakė nuimti skydus.

Žydų skundas labai užpyk- 
dė Pilotų. Jis nutarė jiems at
keršyti. Greit pasitaikė ir pro
ga. Reikėjo pataisyti Ethanio 
vandentraukį, kurį buvo įtai
sęs Saliamonas. Trūko pinigų. 
Tad Pilotas kiek pagalvojęs 
ėinė ir apiplėšė žydų šventy
klų. Toji šventvagystė sukir
šino žydus. Jie sukilo. Bet 
Pilotas juos greit numalšino. 
Jis perrengė savo kareivius 
žydų rūbais, liepė po skver
nais paslėpti durtuvus ir lau
kti puolimo ženklo. Davus že
nklų, kareiviai puolė begink
lius triukšmadarius ir daugy
bę jų tuomet išžudė.

Evangelija mini vienų Pilo
to žudynę. “Tuo pačiu laiku 
buvo ten žmonių, kurie jam, 
pranešė apie galiliejiečius, kad 
jų kraujų Pilotas sumaišęs su 
jų aukomis“ (Luk. 13, 1).

Nežiūrint tų įvykių, Pilo-

ligai gydytis.
Pažvelgę trumpai į virSmi- 

nėtus įrodimus, aiškiai mato
me, kad tokios skelbiamos ste
buklingos gyduolės yra ne tik, 
apgavyste, bet ligoniui dažnai 
kainuoja daug daugiau svei
katos žalojimo ir finansų at
žvilgiais.

Baigdamas, patariu saugo
tis visokių apgavysčių, o, su
sirgus, ieškoti pagalbos pas 
tuos, kurie yra pasirengę sa
vo ilgu ir neužbaigiamu mok
slu duoti jums teisingų ir tin
kamų pagalbų.

tas nebuvo žiauresnis už ki
tus romėnų valdininkus. Tie
sa, pirmas įvykis jo padary
tas be blogos valios. O ant
rasis, t. y. šventyklos apiplė
šimas, buvo net visuomenės

moningų pareiškimų, kad žino 
nės ant reliefo nenori dirbti, 
kad pašalpa yra niekam ne
reikalinga, arba kad maži kū-

čiau Pilotas Su savo karifio- 
mene pastojo kelius. Sukilo 
samaritonai. Deja, daug jų ir' dikiai nenukenčia nuo depre-

kuris tuomet buvo Jeruzalėje, jų vadų tuomet žuvo. Samari- 
Erodas Antipas buvo nedo-' tonai pasiskundė Vitelijui, Si- 

ras, ištvirkęs žmogus. Jis nu- rijos legatui. Pastarasis tuo-
kirsdino Jonui Krikštytojui 
galvų už tai, kad jis draudė

SIJOS.

Šis įvykis gali mums pade-į 
ti suprast, kad nedarbas yra ' 

jau paskyrė Judėjai naujų didžiausias prakeikimas šio

PINIGAi NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS

Nuo 1 799 m. tf katančiai žmonių atgavo savo normalę sveikatų 
po ilgų :u> tų 1 tnti-ūnio nuo vinklų vidurių skausmų, kaip tai, 
Pžkifti jinio, KevirfHrnno, gan ir per daug rūkStles, kurie jn.

Į žmona Erodiada. Pagaliau jau 
Erodui buvo viskas nusibodę. 
O gi pamatęs Jėzų, Erodas 
apsidžiaugė. Jis tikėjos išvy
siąs Jėzų darant kokį nors ste
buklų. Deja! Jėzus neatsakė 
Erodui Antipui nei vieno žo
džio... Erodas pašiepė Jėzų, 
apvilkdino Jį baltu rūbu ir 
nusiuntė pas Pilotų.

Pilotas liepė kareiviams nu
plakti Jėzų, manydamas, kad 
žydai tuo pasitenkinsiu. Ka
reiviai tyčiojosi, mušė ir svei
kino Jėzų, kaipo žydų kara
lių... Apie tai mums liudija ir 
Evangelijos.

Žydams to nepakako. Jie 
būtinai, aklai užsispyrė nukry 
žiuoti Jėzų, tad ir griebės pa
skutinės priemonės, būtent, 
grųsino Pilotų: “Jei šitų pa
leisi, tu neesi ciesoriaus prie- 
telis“ (Jon. 19, 12). “Pilotas 
jiems tarė: Ar aš turiu prikal-

prokuratorių Marcelijų, o Pi
lotų pasiuntė pas imperatorių. 
Tuo tarpu mirė Tiberijus. Bet 
vistiek jo įpėdinis Kaligula 
pasmerkė Pilotų ištremti į 
Galijų. Pilotas, kaip liudija 
Euzebijus, negalėdamas pakel
ti to smūgio, baigė savo gy
venimui savižudyste.

Klajūnas - St. Paulauskas

amžiaus. Jei turtingiausias 
kraštas pasauly negali praša
lint tokių atsitikimų, kaip šis, 
tai jis yra jau pavojingai ar
ti dvasinio bei intelektualinio 
subankrutijimo.

Adv. N. Valasina

GARSINKITĖS "ORAUGF"

priežastys tokių ligų kaip, aukšto kraujo spaudinio, reumatizmo, 

dažnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido ir kūno, skausmų 

nugaroj, kepenų, inkstų Ir pūslės sugedimo, nuvargDmo, nemie

gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo Šių ligų nevartojo

labui panaudotas. Pilotas ou- 
vo sųžiningas, drųsus, išdidus,

ka,rtUJi.r_bail?LTyraS: I ti "ant"kryžiaus "jūsų "karolių!

Vyriausieji kunigai atsakėjis, nekęsdamas žydų, nenorė
damas suprasti jų užsispyri
mo, vengė tiesos pasakyti, ve
ngė žydus sukiršinti, kad tik 
daugiau neužsitrauktų impe
ratoriaus nemalonės.

Vienų dienų žydai atvedė 
pas Pilotų surištų Jėzų, apie

Mes neturime karaliaus, tik
tai ciesorių“.

Pilotas prisiminė žydų sku
ndus ir pagalvojo ar verta 
esu ir vėl su žydais susikivir
čyti dėl žydo, kurio patys žy
dai neapkenčia? Ar verta esu

kurį jis jau daug buvo girdė-, k UŽ8itraūkti
jęs-

Pilotas tada, matyt, dar nei 
manyti nemanė, kad jam teks 
patvirtinti Jėzaus mirties de
kretų, kad jo vardas bus į- 
amžintas krikščionijos doktri
noje. Tačiau jis greit patyrė, 
ko iš jo pageidavo susigrūdu- 
sieji į pretorijumų žydai... Dėl 
viso ko Pilotas paklausė žy
dų, kuo jie kaltina Jėzų?

Žydai sumišo... Jie nebuvo 
pasiruošę atsakyti į klausi
mus... Jie tik norėjo, kad Pi-

ciesonaus 
nemalonę? “Tuomet jis pada
vė jį jiems prikalti ant kry
žiaus“ — sako Jono Evange
lija.

Po to Pilotas dar viešpata
vo kelis metus. Vienuoliktais 
savo viešpatavimo metais jis 
sulaukė skaudžiausios ir pas
kutinės nemalonės. Jos prieža
stimi buvo samaritonai. Vie
nas jų paleido gandus, kad 
Garizimo kalne rasta -Mozės 
laikų šventieji indai. Visi grū
dosi į kalnų pažiūrėtų. Ta

ki

jokius žinomų - padarytus blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; jie vartojo Gamtos pagamintą vaistą, šis stebėtinas 
produktas augo ant aukSčtaustų kalnų vlrSūnių, kur prisisemta 
savyje visus gydymo elementus ir vitaminus iŠ saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skausmuose.

Yra sudaryta 16 19 rūSlų naturall6kų lapų, grūdų, uogų tr žiedų 
moksliškai ir proporcijonaliSkai sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
I,ION CltOSS HERB TEA.

I.’GN CROSS HERB ARBATA yra skani, stebėtinai paveikta Į 
jūsų slRtpmų Ir yra net ir vaikučiams saugi. Sutaisykite ją 
šviežią kaip lvile paprastą arbatą ir išgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą j dieną, karštą ar Saitą.

Vieno dolerio gydymas atlieka stebuklus; ISrodote Ir Jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepasižjstate su naudingomis pasek
mėmis Šios naturaliSkos gyduolės LION CROSS HERB TEA 
tuojaus pamėginkite ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus jums sugrąžinami.

Pamėginkite Ir įsitikinkite su mūsų pinigų grąžinimo garanclja.

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

Kad i.švengus klaidų norint gauti tikrą LION CROSS HERB 
TEA, praSome i.špildyti kuponą apačioj.

J.lo - Pharmacy, 
11S0 Serond Ave., 
N. Y. City, N. Y. 

Gentlemen:

Dept. S66«

JBRITTLE
„„ d STREAKED
CIMRO& HA1R

your hair color problem—CLAIROL 
Shampoo Oil Tint will corroct it.

This remarkable, scientiūc prod- 
net has delighted thousands by 

ita never failing results. Brittle 
hair ia made soft and manageable 

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

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

CLAIROL for greater hair beauty.

Mait tbh naftm vHtb • ttrtM/ tį
buir t»ill trtat it ratini it,
aitb tarntaunJiliiii fa CLAIROL trattatnt.

Encloscd find $......................for whleh please send me..
treatments of tlie famnus LION CROSS HERB TEA.

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

ADORESS ...........................................................................................

CITY .................................................. STATE ...............................

f

BIV11UY KINO. CoaMhsM
HAIK BKAUTY GUILD
1141)1 Vau 4««k Strm. Nr» York O«

•••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė I». ir K. JURGELOS 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSįį!
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

I
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DETROITO UETUVU ŽINIOS
•** Jį

EAST SIDE
VAKARAS PAVYKO

Spalių 20 d., Šv. Jurgio
svetainėj parapijos choras, po J Sunktai buvo susirgęs 
vadovyste muz. B. Nekrašo, Petro parap. klebonus

Į latkuitė. Taip kunigui, kaip ir 
visi žmonės gėrėjosi gražiu,

• sutartinu choro giedojimu. Va- 
' rgonininkė yra auklėta muzi
koje sulig mūsų garsių koni-

Cliorui ir veikalo dainoms : pozitorių, kun. Juozapo ir Jo- 
akompauavo komp. kleb. kun.' no ('ižauskų dvasios. Ji supra- 
J. Čižauskas. Choro vedėjas'nta savo choristų giedojimo 
Br. Nekrašas padėjo daug da- jogus ir jiarenka tai, kų cho
rini surengimui šio1 vukaro. ras išgali giedoti. Painius, ar-

, •. < : f'v
. - 4 '' ' '
t i.<

’-.iA įlį
kiti ——

' *
•** ' ' * -rS v.

tistams skirtus kūriniui; ji pa
lieka artistams. Na, ir kuo

kun. niet kad ir lengvos,
surengė gražų vakarų, para- V. Masevicius. Pavadavo kun. giuotos melodijos yra 
pi jos naudai.

neisvm

Programas buvo išpildytas 
du kartu — po pietų vaikams

CALL FOR MR. BINGO"

č—. z—

1

-1 t-7i

L U

C Ali FOR. 
na. Bingo

K. Valaitis.
Kleb. kun. ,J. Čižauskas 

visa Šv. Jurgio parap. linki
ir

, . , kun. Maseviciui greit visiškaiir vakare uugusiems. \ akare, . . °
- . . ... . . pasveikti,žinomų buvo pilna svetaine. 1

Atvaidinta muzikalė kome
dija “Vargšas Tadas’’. Vai
dino pasižymėję lošėjui: S.
Bukšaite, A. J uodsnukaitė, A.
Širvaitis ir muz. B. Nekrašas 
“Tado” rolėj. Visi lošėjai sa
vo roles išpildė kuopuikiau- 
siai. Vaidinimas publikų pri
juokino.

Vakarų baigė mišrus cho
ras. kurs gerui padainavo šias ? • - ■ r~. » ?■" ,, : , . . kais žaidimų ir šokiu vakarųdamas: “Vaikščiojau” “*«• ' ‘

giedamos, muzika skamba ar
tistiškai.

Visa parapija ir klebonas 
didžiai dėkingi svečiams ku
nigams už apsilankymų j at- 

: laidus.
Choro vedėjas Br. Nekrašas,

savaitei laiko išvyko į New B<*ka priklauso daibšeioms 
Yorkų. Grįžęs ruošiasi prie j I«*sišventu-
išpildymo programo, Šv. Juo- ^v- ž įaneiškaus sese-
zapo dr-jos vakarui, lapkr. .3 j r*nis J4 dailių.
d. \ akaro pelnas skiriamas j Ačiū chorui už gražų gie- 
parapijai. ' Jojimų. Ačiū visiems gerb. pa-

---------- . rapijonams, purapijonkoms,
Spalių 27 d. Moterų Sųjun- kurie gausiai atlaidų pamaldo- 

gos 54 kuopa rengia kauliu-1 se dalyvavo. K. R.

‘Ža
Įiuok, rūtele’’, 
mūs”. Vyrų croras taipgi gra
žiai išpildė “Volga”, “Tėvas 
su motina, savo”.

’ "“"'parapijos svetainėje. Kur namas •

JOKIU
SUJUDINIMŲ

Tinkamas gydymas 
sergančiam vaikučiui

NAUJA SKERDYKLA TUOJ 
Visų pelnų skirs parapijai. Į PRADĖS DARBĄ 

I ’ovanas suaukojo pačios sų
jungietės. M ARI J AM POLE. — šio

Rengimo komisijoj apsiėmė ( miesto moderniškoji skerdyk- 
į pasidarbuoti M. Valatkevieie-' kuri pereitais metais pra- 
I nė, M. Vaičiūnaitė, G. Kremb-jdėta statyti, tuoj pradės dar- 
i lie nė, O. Škulienė ir kitos. ;>»!• Jau . beveik viskas įreng

ta, tik baigiami daryti stalai.

—■4

X ą.es.113 ThiNk. vCs a CRamC 
-tMC tJAN $O»X FA.VHgS.VU SPCNO

ikeia Ticie į

AbCl ' < i

CŽŽ, -;

i tra.
Grieš gera Detroito orkes-

Korespondentė

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Šiuo pastatu gyventojai la
bai džiaugiasi. Naujoji sker
dykla ne tik moderniškai į- 
1 engta, bet ir yra nuošales
nėje vietoje, negu senoji, ir

Gražinant monarchijų. Rojalistų kareiviai eina į 
• jiarlamento rūmus Atėnuose, Graikijoj, tvarkai palai

kyti per balsavimus gražinimui krašte monarchijos. Gra
žinant monarchijų parkviečianias ir buvęs Graikijos
karalius Jurgis 11. (Acme Photo)
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I ŽKIKTEJIMO

Tikrai <lozi> šiandien; nmlrMi? ri
tėj; mažinu ka* kart, kol vi
durkinis nereiks pagelbo*.

VISOS moliuoti žino priežastį 
kuomet jų vaikučiai .stoja žai
dę. mažai tevalgo, sunkiai suval

domi. 1'žklctėjlmas. Bet gaila, kad 
vos kelios težino protingą būdą 
pataisyti tai!

Paprasti liuosuotojai, iio.is tr 
paprasto stiprumo, turi būti at
kaltai reguliuojami kas link do- 
zos.

Motinos, atsakymas j tai. skys
tas lluosiiotojas. Atsakymas j vi
sus užkietėjimo rūpesčius. Skysti
mą. galima mienmti. Dožą galima 
pritaikinti bile amžiui ar reikalui. 
Tik sumažinkite dožą kas kart, 
kol viduriai veiks nuo savęs ir 
nereikalaus pageltos.

Sis gydymo būdas bus sėkmin
gas bile vaikučiui ir bile suaugu
siam.

Gydytojai vartoja skystą lluo- 
suotoją. Ligoninėse vartoja skys
toj foi'moj. Jei ju tikslams geriau
sias geriausias vartoti ir namie. 
Skystas lluosiiotojas, kuri daugu
ma Seimų vartoja yru Dr. Cald- 
well's Hyrup Pepsin. Rasite bile 
vaistinėj.

GRAND RAPIDS, Mieli. — toIiau 11 uo Šešupės. 
Spalių 15, 16 ir 17 dd. mūsų 
parapijoje buvo 40 valandų 
atlaidai. Iškalbingus pamoks
lus sakė kunigai: J. Čižaus
kas, S. Kučas, V. VieSnorai-

MAŽIAU ŽĄSŲ

MARIJAMPOLĖ. — Per-I
nai metais ūkininkai turėjo

gino, todėl ir išjairduoti bus ziniiero draugijos skyriaus 
daug lengviau. Dabar rinko-j nariai norėjo surengti koncer 
se už žųsį mokama po 3,20 --jtų su paskaitų, bet Suvalkų 

atorastija ir šį kartų nedavė 
leidimo.

KAUNAS. — Su dalių ati
davimu šeimos nariams lig- 
i šiol būdavo visokių keblumų 
! ir nesusipratimų. Tam daly- 
kui palengvinti ruošiamus da
bar įstatymas.

3,50 lt. PADĖKA

tis ir Tėvas Alfonsas, pran- dauš W°8’ k()1 >špar«lavė uz-
ciškonas. Užbaigos procesijo
je dalyvavo 26 kunigai. Tarp 
jų buvo du pralotai ir Ameri
kos lietuvių kunigų patrijar- 
kas, kun. Kazimieras Valaitis.

Šv. Pranciškaus seserys gy
vomis gėlėmis gražiai išpuošė 
altorius.

Mišparai buvo giedami Šv. 
Petro ir Povilo parapijos cho
ro. Choro nariai visi čia gi
mę lietuviai-ės. Jam vadovau
ja čia gimusi muzikė p-Iė Sa-

augintas žųsis. Šiemet žųsų 
ūkininkai perpus mažiau au-

aIa

NELEIDO KONCERTO 
PASKAITOS

KAUNAS. — Vienas Lie
tuvos pilietis rūpinasi suor
ganizuoti spalgenų eksportų.

Šiuo dėkojame d-rui A. Ra
kauskui už sėkmingų opera
cijų dukt. Stanislovai. Taip 
pat seselėms Kaziuiierietėms

Šv. Kazimiero, kurios lankė 
mūsų dukrelę ligoninėj ir S 
skyriaus mergaitėms. St. Stra- 
zdauskaitė yra mokinė Šv. Ju
rgio mokyklos 8 skyriaus. Dė
kojame visiems pažįstamiems, 
draugams, draugėms už lun- 
kymų ir dovanas bei gėles. Vi
siems esam labai dėkingi.

Ieva ir Ant. gtrazdauskai
. o3247 J8a..Lime St.

PLATINKITE “DRAUGį"

Už Dviejų Centų Štampą
Gaunate Naują Skrybėlę

Jeigu pirksite siūtų, overeoatų ar topeoatį. Išpildykite 
žemiau paduotų kuponų ir pasiūskite

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

Ohicago, Illinois
Mūsų lietuvis pardavėjas, Jurgis F. Lapinskas, pasirū

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

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

KUPONAS

ELZBIETA KIELLA
(po tėvais Kislauskaltė)

Mirė spalių 24 d.. 1935 iii., 
2 vai. piplcl. sulaukus pustun- 
žiuus. Kilo ift Kauno reti., Ra
seinių apskr., Batakių parap.

Amerikoj Išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Mykolą, dukterį Bertlia 
VVhalci). žentą James ir anū
kę lr dukter) Elzbietą ir anū
kę Marijoną, Motiną Matildą 
ir brolj Antanų Klslauskai, se
serį Oną Didže.rėklenę lr ftvo- 
gerį Povilą Ir Rliineland, Wis- 
consin'e seserį Teklę Česną Ir 
Svogerį Sargenftas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3127 W. 
38th PI. Laidotuvės Jvyks 
pirm., spalių 28 d.. 1935. Ift 
namų 9:00 vai. ryto bus atly
dėta J Sv. Onos parapijos baž
nyčią. 38th Ir California Avė., 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta. J kv. Ka
zimiero kapines.

Nuoftirdžiui kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
HtainiiH-inas dalyvauti ftlose 
laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyras. Oukterjra, 
Zeniai, Anūki'-s, švogerls Ir Gi
minės.

Litdotuvių direktoriai latebu- 
wlez Ir Sūnūs. Tel. Canui 2515.

Stop 
Itching 
Skiri

VARDAS .........................

ADRESAS ......................

SKRYBĖLĖS SAIZAS

Žemo greitai atleidžia Nležiančląs 
Itashes lr Rlngwom skauemus 
— sustabdo Kczema. Spuogų Ir 
panaftus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tus, Ir vlsl gyrė Ją kaipo Avarlą 
saugią, atsakančią gyduolę pa 
lengvinimui odos
Užtvirtinta Oood 
Bureau. No. 4874.
Visose vaistinėse.

niežėjimams.
Housekeeplng 
88c. 80c. 81.

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

»- O H 5 ė , I J I R P I TAT I o N'

\ ILNll S. ii niaus R>- rinkų ir pasirengia sp-; už malonų patarnavimų ir'gė
loj us taip pat praneša, kad algenas supirkti. Irų priežiūrų, visoms seselėms
iš Suvalkų storastijos kas--------------------------------------------------------- ■ 1
kartų vis sunkiau yra lietu- j AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 

viatns gauti leidimas • rengti
vakarų ar pasilinksinimų. Ne
senai Šeinių lietuvių šv. Ka- 

AKIŲ UžDYTOJAI:

LIETUVIAI DAKTARAI:

U Ilso i-iiooe 
PROspect 1028

Res. and Office 
2859 S. Leavltt St. 

CANal 070#

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chioago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROepeet 1980

Tel. CANal 8267
Res. PROspect #869

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGJUB 

1821 SOUTH HALBTBD STREET 
Resldenclja «•• So. Arteslan Are.

Valandos: 11 ryto Iki S popiet 
• Iki t v. vakaro

Tel. CANAL 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DĘNTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFayette 7860

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CJLNal 9492

Ofiso; TeL LAFayette 4017 
Rm.: TeL HEMIock <818

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRUROAS

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

Hesidenoijoe Ofisae: 2868 W. <9tb St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso Ofiso Tel.: PROspect 437# 
trumparegystę ir tollregystę. Prlren-' Res. Tel.; HEMIock #141 
gla teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpeclaiė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati- 
tatsonurm. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlloj nuo JO iki 12, Daugely at
sitikimą akys atitaisomos l>e akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl Viso

rių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

S'

0 //f

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8 XX) 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

Phone CANal 0523

Rezid.: 2615 VV. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis (lydytojus tr Chirurgas 
2500 W. 63rd STREET

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

lei. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DĘNTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutart.

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
lies. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo #:S0-l:80*

756 WEST 35th STREET

Tel. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Road 
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Šaradomis ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZlpENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7888

DR. P. ATKOČIŪNAS
DĘNTISTAS 

1448 SO. 4»tb CT.. CICERO, ILL 
Utar.. Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Taned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM lr CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VIKglnla 0088 

Ofiso vai.: 8—4 lr 8—S p. m. 
Nedėllomis pagal sutarti

Office T81. HEMIock 4848 
Rea. Tel GROvehill 0417

8924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Perkėlė na»o ofisą
1729 VVEST 47th STREET 

CHICAOO
ValHnrios: 2 to 6 lr 7 to 9 p. m. 

Telephonas YARda 2122

Dienomis Tel. LAFayette 8793 
Naktimis Tel. CANsl 0402

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

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

{VAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOB:
Nuo 19 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėllomis nuo 18 Iki 12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROJUB 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARda 8884 

Rea: Tel. PLAsa 8488

Nuo 10-12 v. ryto: 8-8 lr 7-8 v. v.
Nedėliomis nuo 18 iki 18 diena

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DĘNTISTAS
6558 So. Western Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir ChirurgasOFISAS IR RBB. ®

2519 West 43rd Street 
Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —
1 Iki 8 poplėt — 4 Iki 8:80 vak 
NedėHomls ano ii ryto iki i p,p.
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CICERO LIETUVIU 2INI0S THE GOOFUS FAMILY

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS ALUMNIETĖS

ŠOKiy VAKARAS 
PAVYKO

Po atostogų Sv. Kazimiero 
Akademijos aluinnietės, pilnos 
liturgijos, gružių sumanymų, 
stojo , uai bų pus savo Alma 
Mater. \

i irmas skaitlingas susirin 
Runas j\>ko rugsėjo 30 ti., vie 
nuolyne. Be kitko, nutarta re
ngti ‘llalloween Card Party", 
kuris įvyks ateinantį antra
dienį, spalių
lio auditorijoje.

Antrame alumnieėių susiri
nkime, spalių 21 d., rengimo 

^komisija pranešė, kad tam va-
Jdire viskas bus slapta: nie-' blf|^ 7* 3 (t» rodos> nebus- Tat visiems

PELNAU SKIRIAMAS OAK 
FOREST PRIEGLAUDOS 

SENELIAMS

Spalių I!) d., Del Prado vie
šbučio Crystal salėje sureng
tas Cbieagos Lietuvių Moterų 
klubo šokių vakaras. Šio klu
bo narės jau nesyk j surengė 
giažius vakarus, kad sušelpus

29 d., vienuoly-1 Oak Porest prieglaudoj esa- 
1 mus lietuvius senelius. Tam 
tikslui ir šis vakaras buvo re
ngiamas.

5$;
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By H. T. Elmo
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kas nežinos, kokių dovanų kas 
gaus už geriausį žaidimų kau

Prisirinko daug- gražios pu-j 
Mackevičius, biznie

riai Narvidai, d-ras Strikolis, 
d-ras Kiela ir daug kitų su

su didelėmis grupėliukais ar kortomis, nežinos ir
koks užkandis bus duodamas. wis draugų. Buvo ir M Bl(j. 
Bas dar vienas dalykas, apie „zai,f> u,,v 
kurį sužinos tik tada, kada
ateis į pramogų.

Nepraleiskime šios progos,
nes ji dar pirmutinė tokia, 
kokių aluinnietės rengia ir no- ■ rįų. 
ri kati visi atsilankytų ir įsi
tikintų jų draugiškumu bei

Co. krautuvėj, Budrike radio varė savo “biznį”: ateidavo, tuojau padaryti nutarimai. Bū 
krautuvėje, “Draugo” ir “Vv pasakydavo, kad dar drabu- tent: šio sezono savo teatrinį 

žiai neatėjo ir taip atidėliotla- scenos darbavimosi pašvęsti 
vo. Tuo laiku kuriems buvo paminėjimui 15 m. Vaistyta- 
prižadėtas darbas, paprašydu-.į nės dramos Teatro Lietuvoje 
vo, ar negalėtų gauti dar kam : įsikūrimo sukaktuvėms, 
darbo. Tas ponaitis atsaky- ižeivijOs tarpe teatrinės is- 
davo, kad gali įtaisyti ii, pa- , folijos medžiagai rinkti išrin 
siėmęs pinigus, nusijuokdavo į.^ komisija sudaro: A. Aleu-

ėio” redakcijose, ir pus dau
gelį kitų biznierių.

Žymesnių parengimų lapkr.

Brenza, žinomi 
biznieriai Zakaravičiai, Lietu
vos konsulas A. Kalvaitis su 
žmona, K. Itačkienė ir daug 
žymių profesijonalų, biznie-

Rengiino komisija pirm. M.

gera proga bus atsilankyti į 
Sokol salę ir pasiklausyti, pa- 

• sigerėti jau paskutinį sykį 
! statoma populare Sullivano ir 
i Gilberto operete “Pinafore”.

CICEROS ŽINIOS
.Jau koks 

kalbos, kad
laikas, kaip ėjo 
klovainiečiai ža- 

bet šiandienusuuų jų aiaugsKU H u, Q organizuotis, bet šiandien
v a.siiignmu. Žinote, kad | tienė, dain. A. Stepliens, ln-. susiorganizavo. Išrinkta 
aluinnietės kų iengia, ai m- vi dlenė vJsus laikina valdyba: K. P. Devei-

Galų gale išėjo aikštėn, kad 
nei šis ponaitis dirba, nei jis 
gali kam nors įtaisyti darbų. 
Bet sau susirinko apie porų 
šimtų dolerių. Niekas nežino
jo, kad jau trečių kartų jis 
panašiai apgaudinėja. Tadgi, 
eiceriečiai saugokitės to, ku
ris taip darydamas teršių ne 
tik savo bet ir gerų tėvų vai
dų. Žinys

... , - ^uiuvnv , įzgardlenėna ne mažas dalykas. Jos vi-į . ®
; maloniai priėmė ir gražiai vai

suomet išpildo tai, kų-pasako. Seimininkės buvo. Ra. nas, raštininkas. Klubas suor
Vardu komisijos, Kviečiu . . ... ,,zunauskiene, \\ oidat ir \Volk.

kis, pirmininkas; P. Staišiū-

visus atvykti pramogon ir sy
kiu su alumnietėmis linksmai 
laikų praleisti. Nesigailėsite.

Alumnietė

IŠ 13 WARDO LIETUVIŲ
DEMOKRATŲ SUS-MO
MARŲUETTL PARK. — 

Pereitų sekmadienį įvykęs su
sirinkimas buvo skaitlingas; 
dalyvavo 90 narių ir, be to, 
įsirašė 13 naujų narių.

Nutarta rengti nepaprastų 
susirinkimą ateinantį mėnesį, 
kada bus minimos metinės klū 
bq gyvavimo sukaktuvės. Su
sirinkime bus gražus progra
mas ir po to vaišinln.asis na
riams ir jų draugams, viskas 
bus nemokamai. Gavėnioj nu
tarta. rengti gražų |x*rstatymų 
(teatrų). Į komisijų išrinkta 
J. .Juozaitis, A. Gudas ir J. 
Juraška.

Iš raporto apie klubo pik
niką pasirodė, kad pelno liko 
$70.00. Pikniko komisijos pi- 
nnin. buvęs jaunas adv. Ka
zys Žekas, kuris daug dedas 
prie visų klubo darbų.

Per susirinkimų lietuviai 
pranokto kapitonat imaiškino 
apie taksus, kaip, kur ir ka-. 
da mokėti, ir kuip gauti nu- 
nmšimų bausmės, arba lo%* 
kredito. Po susirinkimo pasi
vaišinta.

Šis klubas smarkiai auga. 
Neužilgo lietuviai galės did
žiuotis turėdami stiprių |>oli- 
tinę organizacijų.

J. L. Juoaaitia

ganizuotas draugiškumui, su
ėjimui senų draugų, kurie ka
da nors gyveno Lietuvoj, Klo
vainių miestelio apylinkėje.

I 011 ii I AlifrrMII AHIZIll Suėjus, kada bus pasakojami 
atsiminimai, kad sūnūs ir du
kterys galėtų paniųstyti apie 

TOVVN OF LAKE. — Kvie jų tėvelių ir protėvių žemelę, 
č.iaine visus atsilankyti šį še-' Šį sekmadienį, spalių 27 d., 
štadienį, spalių 26 d., į Teu.- įdomaujantieji klovainiečiai 
rališko klubo “Lietuva” šo- renkasi į susirinkimų M. Mu
kius J. J. salėje, 4000 S. Pau-1 silionio bute, 1516 S. 50tli

Griežė Stepliens Revelers or
kestrą. Ieva Lukošiūte

"HALLOWEEN” ŠOKIAI

IŠ LIETUVIŲ MENO
TEATRO DARBUOTĖS

Brooklyn, N. Y.

Pailsėjęs L. Meno Teatrus 
vėl tęsia savo darbuotę tolyn. 
Spalių 13 d. vakare, Piliečių 
klube turėjo šeimyniškų pasi
linksminimų — vakarienę. Ska 
nių vakarienę pagamino L. 
Meno Teatro narės: M. .Juo- 
zapaitytė, W. Marozaitė su 
pagalba Barunbienės. Vakario 
nės metu pasakyta įspūdingų 
kalbų. Smarkios ovacijos kel
ta ka<la buvo atidengta pas

na, E. Bortkevičiūtė, A. Pau
lauskas, Tų sunkų darbų atli
kti komisijai gelbės visi L. 
M. Teatro nariai.

Pirmininkas tarė padėko.s 
žodį komisijai už skaniai su
rengtų vakarienę. S. .Jurevi
čiūtė perėmė iždininkės parei
gas nuo laikino iždininko Os- 

; teikus. Surinkta įstojimo mo
kesčiui po 1 dol. Priimta nau 
jas narys, Juozas Tanias, ra | 

Į dio valandos vedėjas. Šiame ;
į susirinkime visi nariui paro- I •de savo smarkų pasiryžimų a 
teities darbams. E. B.

KAUNAS. — Už įvežamus 
į Lietuvų butus Čekoslovaki
jos avalinės fabrikas “Ba
liu” žada iš Lietuvos pirkti 
25,000 žųsų. Žųsų eksportų 
į Čekoslovakiją numatoma ne 
trukus pradėti.

liną St. Grieš gera muzika. Į Ctfurt, 2 valandų po įlietų 
Komisija deda pastangų, kad Klovainiečiai, atsilankykite 
vakarus Imtų toks smagus, ko-,Tęsime savo veiklų, kud ne
kio dar Town of Lake nėra'numirtų jaunosios gentkartės j Iaptia apįe L Meno Teatro

pirmininko V. Raudonaičio su- 
sižiedavimų su svetimtaute M.

buvę.
J žangu 25c. Pradžia 8:30 v. 

vakare. E.

KUR GALIMA GAUTI 
TIKIETŲ

Tikietų operetei “Pinafore” 
galima gauti visose kolonijo
se pas veikėjus bei choro na
rius. Per daug vietos imtų 
jiems išvardyti. Taip pat ga
lima gauti ir šiose mūsų į-

lietuviškoji dvasia.

Ciceroje yra jaunas ponai
tis, kuris labai mandriai iš-

Miller, ir jo brolio Antano ar
tėjančias jungtuves su lietu-

prašė iš žmonių pinigėlių. A-, vaite, M. Brasiūte. Po vaka
teidavo pas pažįstamus, kurie 
nedirba, ir pasakydavo jiems, 
kad jie gali gauti darbo, bū
tent, jis parneš jiems “pasų” 
ir už poros dienų jie galės ei
ti dirbti, bet tiktai iš kaliu/ 
reikia duoti penkis dolerius 
už drabužius, nes Ameriear.
Can (darbo įstaiga) kompa ti laiškai. Tarpe jų kompozi

toriaus Žilevičiaus laiškas li-

rienės šokiai ir tautiški žai
dimai tęsėsi iki vėlumos. Šo
kiams griežė jaunuolis R. Ku
ras.

Spalių 15 d. vakare įvyko, 
L. Meno Teatro mėnesinis su
sirinkimas. Nariai skaitlingai 
atsilankė. Buvo skaityta gau-

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

staigosc Peoples Fumiture Co. • nija nori, kad visi vienodom 
krautuvėse, Progresu Puru. | uniformom dėvėtų. Mandriai ko priimtas su entuziazmu ir

Pats pasišovė. Bevalydamas
revolverį A. Smuda. 2339 S. 
VVhipple St. pats save Išsi
šovė ir nugabentas į kauutės 
ligoninę mirė.

Japonijoje yra net trys me
dicinos kolegijos moterims.

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

Spalių 27 d. — Šv. Antano ; parap., Omaha. Neb. 
parap Cicero. Į Lapkr. 11 d. Sioux City,

Spalių 29 šv. Kazimiero pa- Iowa. 
rupijoj, Ručine, Wis. Lapkr. 13 d. Kansas City.

Spalių 30 d. Kenosha, VVis. Mo.* I
Lapkr. 1 d. — Šv. ' 'nos pa- ■ Informacijų reikale kreip- 

rup., Spring Valley, III. j kilūs adresu — Kun. ,A. Lin-
Lapkr. 3'<1. — Šv. Antano1 bus, 12259 Kmerald Avenue. 

parap., Kewanee, III. (Tel. Pullman 1200).
Lapkr. 10 d. — šv. Antano Kun. A. Linkus

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies pamink

lų ir Grabnamių
---------o---------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

CICERO
Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos ir 

Atletikos Klubo

21-MAS METINIS PARENGIMAS
JVYKS

Šeštadienį, Spalių (October) 26 d., 1935
LIBERTY SVETAINĖJ, 14th St. ir 40th Ct.

CICERO, ILL.

«ln parengiiiiiut bua vlenaa I* gražiaualų ClceroJ, linu pprMtiitylaa 
la.btU gra£ua Ir juoklnftua veikalas — operetė "KITUOTAS OŽELIS”. 
Po veikalo bua iftdullntoa dovano# narlania. kurie iAbuvo klflbe po įle- 
iliiita Ir dvble*itnta metų ir neėmė rlrglmo pntelpoa per tų laikų. 
Tuoj po pagerbimo neką Jokiai: visi linksniai gulėsite paniAoktl prie 
populua'ės "Uh.vthm Aces" orkestros. Kaudonos Uoiės klObas deda 
didžiausias pastangas, kad visus uiganėdlntl. Tad kvleėadne visus, se
nus Ir jaunus be skirtumo, atsilankyti ) 4| vakarų. I>urys atsidarys 6 
vaj. vak. Tikietų kainos: perkant lt anksto 25c, prie durų 35c. Dra
bužių pasldėjltnas dykai. Bus duodamos geros dovanos prie (ėjimo.

: PU N E YP4' t
EllER i

Vi) SU ė, b.' 7to

kr '
Nuo Muskulų Gilimo tr 

Skoudojlmo 
reikalaukit visame paeattly 

pagartijueio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuria suteikia greit* Ir tikrą

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

fiastebėtlnug vals- 
pnų žmonių. Po

fTUOA-TONE 
dėl ligonių

Kviečia visus KOMISIJA

I to kaip jūs J| vartosite vienų na vaite.
Jfla pastebėsite abelnų pagerėjimų ir 
jeigu Ir toliaus vartosite, JOs atgau
site savo normalių sveikatų Ir spSka.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų Istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vvrų atgavo savo sveikata 
Ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose valstlnyčlose. žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, net Jie yra bevertis.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL 
— Idealų Lluoeuotojų vidurių Ito Ir 
Mo.

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

J10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

OLD PEOPLE find 

way to keep breath 

wholesome
li ra-.g, ■  nsnw>v> \iNtu Dieaui/ ųutvHiy yieicis 
to I M—aito Mtnootio ond

ZUImt borauae ot atnmaeh disturhanrm, food 
hriMtatatlon, or the vmries of fabm teeth, old 
peopln freųuently ha ve halltosfe (bad breath). 
No wonder other. eonaider them a nuUaooe.

Būt now Beienen haa found that the reguler 
twe of IJeterlne will often overeome offonsfve 
mouth odora duo to the fnrmentatlon of tlny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plate 
•urfaoea.

Thla aate antbeptle and quie.k deodnrant 
works ųulekty. It nleanaee mouth, teeth, and 
gum surfaeea. Halu lormentatloe and putr»- 
faetion, a rnajor eauae of odora, and than 
eouateraeta the odors themaalvoa.

Try ualnc I.isterine every two or three daya. 
See how aauch more vholeeome it leavee your 
mouth. Ho« lt nveetena your breath. Lembert 
Pharmacal Co., St. boub, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

A. Masalskis 
A. Petkos
I. F. Radžios
S. M. Skodas
1.1. Zolp
I. F. EoMis

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 491h Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Iferniitage Ave.Į 
Phone YAltds 1741—1742

Latbawicz ir Senes 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. Liolevičins 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Iii NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



rt W Ą ĮT o X k
VIETINES ŽINIOS ŠV. KUN. JONAS BOSKO

Sv. Kun. Jono Bosko kano-

GANYTA ĮA VI7ITAPII AT1 karts nuo karto <iie yra ypati’ uAR T I UJU f l£l I AulJAi 1 „gaį kitokesni, įdomesni. Toks
' susirinkimas įvyko spalių 20 

T0WN OF LAKE. — Pra-1 d
ėjusį sekmadienį, spalių 20 d., j i<ada skyriai išdavė rapor- 
J. E. vyskupas T. Matulionis j pasidžiaugta “grybų” pi- 
vizitavo mūsų gražiųjų baž-'kniko sekinėmis, pakalbėta a- 
nycių. Tai retas ir nepapras- j pje laiškus gautus nuo Ra
tas įvykis mūsų parapijos is- 1u,ikhl Moterų Tarybos, pa- 
torijoj. Ganytojas šeštadienį kviestas vienuolyno kapeno- 
popiet ir ant rytojaus, išau- (,las jr rgniėjų dvasios vadas, 
šus gražiam rytui, apie 10:45; klin Urha> kuris visuomet pa
ryto, lydint procesijai, susi-, skatina, padrąsina rėmėjas to- 
dedant iš mokyklos mergai-. |iau darbuotis.
čių, altorių tarnautojų ir iš p0 susirinkimo, sesutės pa-
būrio kunigų, tapo atlydėtas i kvietė visas arbatėlei. Jos nie-1 nizacijos iškilmių ir salezie- 
į bažnyčių. Po to sekė ponti- kuomet neužmiršta kiekvienoj čių misijų paveikslai bus ro- 

susirinkimo rėmėjų pavaišin- domi sekmadienį, spalių 27 d..

27 d., Lietuvių auditorijoje. 
Pradžia 6 vai. vak.

Programų išpildys J. Saurio 
grupė artistų. Loš 5 veiksmų 
juokingų komedijų “Šurum 
Burum”. Po programų bus pa
gerbti garbės nariai, o paskui 
seks šokiai. Taip pat, kurie

kietų. Bus gražus programas. 
Dainuos žinoma veikėja Ieva 
Lukošiūtė ir dain. K. Mickau 
tė - Skelley. Jos sudarys due
tų.

Ieva Lukošiūtė juu antri 
metui mokinasi muzikos ir la
vina balsų. Sekmadienio va-

norės tapti sios d’»-jos nariais,; kare išgirsime jų dainuojant
bus užrašomi.

Ant tikietų yra pažymėta 
brangios dovanos. Kuris turės 
gerų laimę, gaus tas dovanas.

Komitetas darbuojasi, kati 
vakaras pavyktų. Komitetas 
turėjo gerų sėkmių rinkdamas 
skelbimus programui. Nariai 
taip pat iš anksto kviečia sve
čius. Korespondentas

solo “Sugrįžk meilužė” ir ke
letu duetų. Programe bus ir 
kitų dainininkių.

Dr-jos narės visus kviečia 
atsilankyti į iškilmes. Prad
žia G .vai. vakare.

Tyrinėtojas

kaina $6.50. Taigi, sakė, abiem 
būt buvę po $3.25. Už tuos pi
nigus jis būt nusipirkęs porų 
šiušų. Išklausinėjimų teisėjas 
atidėjo, liepdamas Jelniekui 
ant rytojaus užeiti į teismų; 
sakė, gal rasis jam pora ge
resnių šiušų, nes esamos ant 
kojų tikrai suplyšusios. Jel- 
niekų šeimyna gauna miesto 
pašalpų.

Stateville 5,670 kalinių. 11- ;
linois valstyliės kalėjime Sta- 
tesville šiuo metu vi<o yra ( 
5,670 kalinių.

fikalės šv. Mišios (suma). Cho 
ras buvo puikiai prirengtas 
tai dienai; gražiai giedojo gie 
smes. J. E pasakė turiningų

2hiu ■ Žinelės
Pranešimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubas laikys mėnesinį susi
rinkimų spalių 25 d., 8 vai. 
vak., parapijos svetainėje. Vi
si nariai prašomi atsilankyti.

Raštininkas

RHEOMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 H o urs
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old world 

does make progresą—now coraea a 
preacriptlon whlch ls known to phar- 
maclsts as Allenru and vrlthln 48 
bours after you start to take thla 
htrlft actlng formula paln, agony and 
Inflatnmatlon raused by excess urlc 
acid has started to depart.

Allenru does Just what thls notlcs 
says lt wlU do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugatorea everywhere for 85 
centą and lf lt doesn't brlng the Joy- 
ous results you ezpect—your money 
whole heartedly returnad.

PARDAVIMUI NAMAS

ti. Viešnia tos arbatėlės buvo 
grįžusi iš Lietuvos B. Pi va

iri ūnienė. Ji gražioje kalboje
pamokslų, kuris daugeliui net papasakojo apie savo kelionę 
ašaras iš akių išspaudė. Po ir visus jspūdžius. 
iškilmingos sumos J. E šutei.1 Pana§ūs SUsirinkimai įvyk- 
kė Sv. Tėvo palaiminimų. Po stu kas mgnesį. Jų laukiama 
to vėl tapo išlydėtas procesi- kaip k(jido įvykiOi
J®* Jei dar nesi rėmėjas-ja, da-

Parapijonys negali atsidėko- par prc>ga įsirašyti ir sykiu 
ti mūsų mylimam klebonui už su kdaįs džiaugsies, kad gali1 
pakvietimų garbingo svečio; prik|ausyti
jo atsilankymas visų širdyse
pasiliks neišdildomu ženklu. • __
25 metų vedybų sukaktuvės

Plačiai townoflakiečiams ir 
apylinkei žinomi biznieriai 
Piciniai, laikantieji bučernę 
»dr. 4605 S. Paulina St., spa
lių 20 d. minėjo sidabrinį 25

Į Pardavimui 2 pagryveninių meriit 
! m a c< • / u • i namas po 4 kambarius. Kartu pcjlot6ril blJJUIIgOS CIllCHgOS 1 siduoda ir vieno fleto rakandai pi- 

* i i •! - • I Kriti i P.rteį---------- apskr. laikys mėnesinį susiu- > Lietuvą.
Degė rūkyta žuvis. Kilęs nkimų penktadienį, spalių 2-ji 

gaisras South - Western Smo- d., Dievo Apvaizdos mok. ka 
ked Fish Co., 660-62 Lvdia st., mbary. Susirinkimas bus ly- 
sunaikino sandelį ir daug rū- giai 8 vai. Delegatės malonė- 
kytos žuvies. Nuostolių pada-.kitę nesivėluoti ir nepamiršti

• giai. Priežastis, savininkas iftvažinoja

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

7:30 vai., Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje.

Trečiadienį, spalių 30 <1., 8 
vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos svetainėje. Įžanga augu
siems 25 centai, vaikams 10c.

Paveikslus rodys kun. A. 
Drazdys, saleziečių vienuoli
jos įgaliotinis.

Pelnas skiriamas saleziečių 
ainiai draugijai. ir vietos parapijai.

Rėmėja Paveikslai tikrai yra gra
žūs, jaudinanti ir naudingi pa
matyt kiekvienam.

Antradienį, spalių 29 d., 8 
i vai. tie patys paveikslai bus 
( rodomi Aušros Vartų parapi
jos svetainėje.

Spalių 20 d., parap. svetai
nėje parapijos naudai buvo 
surengtas balius. Sėkmės vi
dutiniškos. Prie baliaus auka 
prisidėjo sekantieji biznieriai:

ryta už $5,000. kad šis susirinkimas T»us pa-
Kanale rado skenduolį. Dre skutinį kaj‘» 5ioki|» dienf , 
„ i i • n- * karais. Sekantieji susirinki- 1 nazo kanale prie Cicero Avė. •.

,, o _ T T . .... . , j ,• -j mai bus sekmadieniais. Kvie-B. Suciliene, J. Jucevičiene ir policija rado skenduoli, vidu-i . . .. .... , .čiamos kp. atstovės kuoskait-1timo amžiaus vyrišku prastai ...
. XT , . . , 1 Tingiausiai atsilankyti,apsirengus,. Nugabentas , kau ,

J. Žilevičius.

1416 SOUTH 5Oth COURT 
Cicero, Illinois

LIETUVIAI ADVOKATAI

MARQDETTE PARK 
ŽINELĖS

Spalių 22 d. įvyko iškilmi- ntės lavoninyčių. 
ngos laidotuvės a. a. K. Bajo
rūno. Velionis buvo seniau- j 
sias West Pullmano

Didelis, gaisras Chicago Hei- 
ghts. Pačiame miesto centre

gjven-1 sudegė didelė Woolwortho 5 ir 
tojas ir stambus biznierius. Pa 
liko nuliūdime moterį, dr. sfl-

Kas mėgsta žaisti kauliu
kais, lai nepraleidžia progos, 

m. vedybų jubiliejų. Ryto, 8 Sekmadienį, lapkr. 3 d., 2 vai. J 
vai. per Mišias priėmė Komu- popiet parapijos svetainėje į- 
nijų šv. ir jubiliejinius žiedus, vyksta kauliukais žaidimo va- 

Pleiniai yra pavyzdingi pa- karas parapijos naudai. Tai 
rapijonai. Išauklėjo gražių šei- metinis parapijos bunco par- 
mynų. Mažoji dukrelė dar la- ty, kuriame visuomet būna 
nko Šv. Kryžiaus mokyklų ir daug įvairumo, gražių dovatių. 
pasižymi scenos mene.

Linkime Pleiniams susilauk
ti auksinio vedybų jubiliejaus.

Mirties šešėlis

SENIAUSIA BRID6E- 
PORTO DRAUGIJA

nu ir dvi dukteris.

Spalių 27 d., parapijos sa-

10c krautuvė. Nuostoliai sie
kia nuo 50,000 iki $60,000.

Tai agentas. Frank Wav ie 
I>a Šalie, III., kreipės į Chi-.

Spalių 24 d. iš J. F. Eudei- 
kio koplyčios iškilmingų baž
nyčioj apeigų palaidota a. a. 
Marijona Bulavienė. Velionė 
buvo pavyzdinga katalikė ir 
parapijonka. Dėl to ir šerme
nyse dalyvavo daug parapijo- 
nų ir palydėjo į amžino poil
sio vietų.

Rinkliava
Spalių 27 d. prie visų baž

nyčios durų (per visas šv. Mi
šias) bus rinkliava Šv. Pran-

Simano Daukanto draugija 
gyvuojanti 42 metus, yra se
niausia draugija Bridgeporte. 

Šįmet rengimo komisija už- Dr-ja dar turi daug narių, ku- 
tikrina, kad dovanos bus y-. rie organizavo tų draugijų ir 
patingai gražios. Pavlavičia, darbavosi jos išauginimui. Ir 
Marąuette Parko laidotuvių į dabar jie tebėra nariais, kai 
direktorius teikia visas dova- kurie net nereikalavo pašal- 
nas visiems stalams. Parapija pos per daug metų. Supran- 
už tai jam yra labai dėkinga, tama, jie yra garbės nariai,

Kviečiu visus parapijonus 
tų dienų praleisti su drau
gais savo parapijos svetainė
je ir atiduoti savo dalelę pa 
rapijos naudai.

Viena iš komisijoj

♦
JOHN B. BORDEN

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

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

Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 960U

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Svederlus del vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.

NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DĖT, MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir 
plonas del mezgimo.

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

Tel. Vlctorj' 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

Įėję Moterį) Sų-gos vietinė cagos policijų, kad padėtų jam 
kuopa rengia šaunų vakarų, surasti J. B. Nolan alias B. 
Bus vakarienė, gražus prog- C. Maor, kuris dingo sykiu su Į
rainas ir kitokio įvairumo. Pa
tartina visiems skaitlingai da
lyvauti. . Ap

dainuos SDKAKTDVIU 
BUKIETE

Spalių 27 d., Gim. Pan. Šv. 
parapijos svetainėje, Šv. Bar
boros draugija rengia 10 me

menus A. Olševskis, kuris tų draugijos sukaktuvių ban- 
ir dabar yra nariu šios drau-

pav., senas Bridgeporto biz- j

$11,500 vertės stacko ir bankų 
certifikatais. Sako, buvo su
tarta, kad Nolan tas popieras 
iškeisiųs į pinigus.

Vogė vagono bumperį. C.
! Jelniek, 20 m., 2839 Keeley 
st. tapo sugautas beplėšiant 
priekinio vagono bumperį sve
riantį pusę tono. Jo sėbras pa
bėgo. Teisme paklaustas, kam 
jis vogė geleži, Jelniek pasa
kė, kad už gelžgalių tonų mo-

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

gijos. Ir daugiau yra panašių 
old timerių.

Simano Daukanto draugija
------------------- 1 kas met surengia balių tikslu

Mušimas kainuoja $4,400. pagerbti tuos narius Ir sutei- 
Per triukšmingų “parę” real kti po atatinkamų dovanų. Šį-
estatininkas W. AVeberis, .rlS98

ciškaus vienuolyno seserų nau N. Salazar ir jo nėščių žmonų, 
dai. Į pagalbų atvažiuos ke- Teismas pripažino, kad nuken- 
lios seserys. tėjusiems AVeberis turi atlv-

Visi kviečiami prisidėti. ginti $4,400.
Tų pačių dienų 2 vai. po- 1 »——------------------------------

piet įvyks bunco party Šv. 1 
Pranciškaus vienuolyno nau- I 
dai, Vaznių name, 4544 So.
Paulinu St. Bus gerų dovanų.
Visi dalyvaukime.

Stotis T. O. F. L

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJOS

Spalių 20 d., vienuolyno au
ditorijoje susirinko dele^atės- 
rėmėjo8 iš visų parapijų sky
rių Centro susirinkiman. Kaip 
kas mėnesį, taip šiame susi
rinkime rėmėjos pasidalino 
mintimis apie nuveiktus ir bū
simus darbus seserų vienuo
lynui. Susirinkimai visuomet 
būna įdomūs, interesingi ir

L CRANE

b

met irgi randasi daug tokių
N. Cald\vcil ct. apmušė dr. P. narių, kuriems priklauso do

vanos už per 12 ir 24 metus
neėmimų pašalpos. Balius su 
programų ir šokiais ir dova
nomis bus sekmadienį, spalių

CADILLAC

^1

LA SALLE

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir Perkam 
Pirnijs Morgičius

Priimam r.letuvlškns įlomis Del Atnaujinimo arba ISmokamc Caah 
VI Mok los RfiAies lnsnranee — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų Ir t, L

JOHN P. EWAI D 
LOANS nnd INSORANCF

Ttigu reikal.ti’ji pinigu ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos 'nuo ilgines, vrjo, etc . atsis ink

840 West Hrd Street
TELEFONAS YARds 2790 .ubą 27!>i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMOB-VeS
i: \> i i\ i:.ii .

DNIVERSAL STATI BANKO 
DIVIDEND Ų ČEKIAI

Mes suprantame, kad UNIVERSAL STATE BAN
KO depozitoriams neužilgo bus Tnokamas 15% dividen- 
d ’as.

Kadangi DISTRTCT NATIONAL BANKAS randasi 
patogioj vietoj, jis praeityje sutiko išdalinti dividend’ų 
čekius depozitoriams kelių artimų uždarytų bankų, idant 
depozitoriai gaudami didelių sumų čekius nebūtų apsun
kinti jų išmainymu. Mažesni čekiai buvo pasiųsti tiesiai 
į depozitorių namus, ir šis pagarsinimas yra ypač at
kreiptas į tuos, kuriems UNIVERSAL STATE BANKO 
DIVIDEND O ČEKIAI bus pasiųsti per paštų. Kaipo 
arčiausia banka, būdama vos tik penkis blokus nuo jūsų 
senosios batikos, mes suteiksime jums patarnavimų vel
tui išmainyme šių Universal State Bankos Dividend’o 
Čekių. Vien tik reikės atsinešti kokį nors identifikacijos 
ženklų, kaipo gazo ar elektros bilų, kuomet ateisite savo 
čekių išmainyti.

Mes džiaugiamės turėdami šių progų patarnauti sa
vo kaimynams, ir tiems, kurie norėtų atsidaryti sąskai
tas mūsų Bankoje su savo dividend’o čekiais, mes galime 
suteikti pilnų apdraudų. kadangi DEPOZITAI šioje na- 
tional bankoje yra APDRAUSTI iki $5,000 kiekvienam 
depozitoriui per FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 
KORPORACIJĄ.

Mes taipgi turime Personai Loan Department’ų, ku
ris daro paskolas dirbantiems žmonėms. Pinigų Siunti
mo Departipent’ų, bei saugias ir pilnai modemiškas Ap
saugos Dėžfates.

Mes kviečiame jumis padaryti šių Bankų jūsų banka.

THE DISTRICT NATIONAL BANK OF CHICAGO
1110 West 35th Street

Chicago

DABAR RODO

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASAŽIERIŲ 
SEDAN

1 su built-in trunk, kieto plieno stogu, hydranlic stabdžiais,
1 ir pilnu de luxe įrengimu, kaip tai, hot wateT heater, elek- 
frikinis laikrodis, spare tire, visi langai safėtv glass, dual 
cbime triūbos, ir t.t. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

$1084.00
Įmokėti reikia tiktai $360, inimant jūsų dabartinį karų mai- 

j nais, o balansų galima išmokėti lengvu General Motors planu?

Vartotų Karų Bargenai
BTTTCK ’SK. 5 Sedan 41. Trunk, (rarant. kaip naujaa..............S8«5
BUICK ’35, 5 Sedan 47, labai pulkus, garant.................................«7»5
BUTCK '35, Club Sedan su trunk, garantuotas ...................... t7»5
BUICK '35, 5 Sedan 47 garantuotas .............................................. »875
BITTCK '34. 5 Coupe 58. mažai vartotas, garant............................ >745
BITTCK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant......................... >745
BUTCK '33, 5 Sedan 67, tobulas, garant...................................... >645
BITTCK '32, 5 Sedan 97, tobulam stovy ..................................... >450
BUTCK '32, 5 Coupe 96, labai pulkus, garant.......................... >450
BTTTCK '32, 5 Sedan 87. tobulam stovy .................................... >450
BTTTCK '31. 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ......................................... >205
BUICK, '29, Z-4 Coupe, »ema1 apkalnuotas ........................... >05
BUTCK '29. 5 Sedan 47, grabus mažas karas ...........................>05
BTTTCK '27, 5 Sedan 47, bargenas .............................................. > 45
CADTL.EAC '30. 7 Sedan, pertaisytas............................................. >205
CADILLAC '29. Town Sedan. trunk, žema kaina......................>175
CADILLAC '28, 7 Sednn, bargenas .............................................. >145
DODOE '33, 6 Sedan, geras mažas karas ................................ >305
HUDSON, ’29, 5 Sedan. bAga O. K..................................................>05
T^A S A LT, U '31. 6 Sedan, pulki vertybė......................................... >375
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai  ...................... >275
LA SALLE '29. 5 Sedan, drat. ratai ..................................... >145
LTNCOLN *30, 5 Sedan. labai pulkus...................................... >>05
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy....................>775
PIERCE '86. 3 Coupe, labai pulkam stovy ............................ >105
PONTTAC '35. 5 8edan, butlt ln trunk. tobulas ................ >745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Ci»awford 4100

Pocahontas Mine Run


