
DRAUGAS
VIENINTELIS TAUTINftS IR 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, RUGSEJO-SEPTEMBER 19 D., 1935 3c A 0 0 P Y

No. 221 3c A 0 0 P Y entered as second-class matter march si. me. at chicago. Illinois under the act of march 3. 1879 Telefonas: Canal 7790

DRAUGAS
THE MO8T INKLUENT1AL 
LITHUANIAN CATHOLIC 
DAJLY IN AMERICA.

METAI-VOL. XIX

LAVALIS NUMATO HITLERIO KLASTA
NACIAI GALI STAIGA SMOGTI 

KLAIPĖDON, AR AUSTRIJON
Karas, ar taika priklauso nuo 

Mussolinio

TAIP NUSPRENDĖ T. SĄ-GOS 
KOMITETAS

PARYŽIUS, rūgs. 18. — Prancūzijos užsienių reikalų 
ofise pasireiškė daug susirūpinimo gavus žinių iš Žene
vos. Aukštieji valdininkai pareiškia, kad premjeras beva
lis padvigubins savo pastangas, kad premjerų Mussolinį pa
traukus komprimisan ir tuo keliu kiek nors užraukus Etio
pijos klausimą.

Tas yra svarbu, kadangi kaituliuojasi kitas Europai 
pavojus. Premjeras Lavalis sako, kad Vokietija nepapra
stai išjudus, rodo daug nerimo. Yra pagrindo manyti, kad 
Hitleris turi suplanavęs klastą. Naciai gali netikėtai pul
ti arba Klaipėdą, arba Austriją — vieną iš tų dviejų, kas 
jiems yra svaigiau, jei nebus kompromiso su Mussoliniu.

ITALŲ KARIUOMENE SIUNČIAMA AFRIKON

tAcme Photo.)
Italijos transportas su kariuomene plaukia Suezo perkasu į Eritrea koloni

jos pakraščius. Kariuomenė siunčiama įsiveržimui Etiopijon. Kone kasdien ita
lų laivai plaukia perkasu tai su kariuomene, tai su karo medžiaga.

BUVO ŠAUNI “DRAUGO” 

RADIJO PROGRAMA

Rengiamas “Draugo” radijo 
koncertas su šokiais

Vakar buvo tikrai šauni, “Šok, žirgeli.” Sabonis link-
“Draugo” radijo valandos 1 amino klausytojus su daina 
programa K stoties AVEDC. I “Ge™n>. broliai.”

Muzikalę dalį atliko garsus 
Sasnausko Vyrų choras, vado 
vaujant komp. A. Pociui, ir 
Kastas Sabonis, žymus l«ri- 
tonas. Vyrų choras šauniai 
dainavo Pociaus: “Kožnas
vienas,” “Kam šeriai zirge-

Ži-lį” ir “Močiutė mano 
levičiaus: “Pasakyk merge
le” ir “Per naktelę šokau”; 
liaudies “Lietuva brangi” ir

Dr. P. Atkočiūnas kalbėjo 
apie dantų priežiūrą ir jų 
svarbą sveikatos atžvilgiu. 
Be to, buvo daug pranešimų 
ir vėliausių žinių.

Spalių 13 d. Gimimo Pan. 
Švč. Marijos parap. svetai
nėj įvyksta “Draugo” radi
jo koncertas su šokiais. Kon
certą išpildys Sasnausko Vy
rų choras. Prasidės 5 vai. po 
pietų. Šokiai 8 vai. vakare.

ŽENEVA, rūgs 18 -ĮNAUJAS TAIKOS PASIU- 
a,JOS '>naus,as "’e*aas LYMAS ITALIJAI IRT. Sąjungoje, baronas Aloisi 

vyksta Romon, kad ten asme
niškai pasitarius su Mussoli
niu dėl T. Sąjungos nusista
tymo.

ETIOPIJAI

POPIEŽIAUS KALBA PERI ATVEŽA Į AMERIKĄ AUK 
RADIJĄ RUGSĖJO 26 0,1 SO KIELIKĄ

PERORGANIZUOJAMA 
LENKŲ VYRIAUSYBĖ

MEKSIKOS VYSKUPAI APIE SOČIAU 
KRAŠTO GEROVE

ŽENEVA, rūgs. 18. - 
Sąjungos, komiteto pirminin
kas, Ispanijos delegatas Sal
vadore De Madariaga, šian
dien vakarą įdavė Italijos de 
legatui baronui Pompeo ^.1- 
oisi dokumentą, kuriam aiš
kiai pabrėžiami Italijai pa
siūlymai Etiopijos reikalu ir 
pažymima, kad dabar karas, 
ar taika ir visas to atsakin
gumas priklauso* nuo Italijos.

T. Sąjungos komiteto pa-: 
siūlymas, sakoma, yra dau-' 
giau niekas, kaip tik tas, kad 
Etiopijos tvarkymas paveda* 
mas tarptautinei komisijai, 
kuriame ir Italija turėtų vie
tą. Tai savo rūšies tarptauti
nis mandatas.

Italijos delegatas pareiškė, 
kad jis apie tai visa praneš 
Mussoliniui, o jei reikės, tai 
pats vyks Romon, kad asme
niškai išaiškinus Mussoliniui. i nieku būdu nesutiks, kad kas 
Baronas Aloisi tačiau yra tik pašalinis ją valdytų, arba 
ras, kad šis pasiūlymas nie- duotų nurodymų, kaip ji turi 
ku būdu nepriimtinas. būt valdoma.

Kitas italų delegatas pas- j 
kiau aiškino*, kad tas naujas, 
pasiūlymas nieko naudinga 
nežada Italijai. Esą yra ly-

NEW YORK, rūgs. 18. — 
Šventojo Tėvo Popiežiaus Pi
jaus XI pranešimas per radi
ją iš (landolfo vasarinių rū
mų Eukaristinio kongr. daly
viams Clevelande, O., rugsėjo 
26 d. bus girdimas 5.-00 vaka
re (eastern Standard time). 
Šiai Popiežiaus kalbai abu 

planą Į^ra^° transliavimo kompani^ 
jos (National ir Coj^mbia 
Broadeasting) panaudos vi
sus savo tinklus.

T.ŽENEVA, rūgs. 18. —
‘i Sąjungos tarybos komitetas 

T.' padarė naują planą, kuriuo 
norima Italiją sutaikinti su 
Etiopija. Planas įduotas Mus 
soliniui ir Etiopijos impera
toriui.

Iš kalno yra žinoma, kad 
atmes šįjMussolini 

Štai jo pagrindas. T. Sąjun
ga skiria komisiją iš europie
čių ir jai paveda reformuoti 
Etiopijos valstybę, jos finan
sus, kariuomenę ir policiją.

Teorijoje tas yra lygu ko
lektyviam mandatui. Bet prak 
tikoje — Etiopijos imperato
riui pripažįstama teisė, kad 
jis gali sutikti,
ti su tos komisijos sąstatu ir 
gali vetuoti komisijos siūlo
mas reformas.

Žiniomis iš Addis Ababa. 
imperatorius Haile Selassie 
nenori nė klausyti apie tos 
rūšies planą. Sako, Etiopija

Popiežius per radiją pa
skelbs savo palaiminimą Eu- 
karistino kongreso dalyviams. 
Tas įvyks prieš pat kongreso 
uždarymą. Kongresas prasi- 

arlia nesutik- (l^s šio rugsėjo 23 d.

QUEZON IŠRINKTAS FI
LIPINŲ PREZIDENTU

rūgs, 18. — 
lenkų premje-

jVATIKANAS, rūgs 17. — j VARŠUVA,
Monsignorai Diego Venini ir Atsistatydino 
Carlo Grano tomis dienomis įas Slawekas, kurs tikisi pa- 
garlaiviu Rex išvyko į Ame- tekti naujo seimo pirmininko 
riką. Popiežius Pijus XI per
juos siunčia aukso kieliką, 
kurs bus naudojamas Eukaiis 
tiniam krašto kongrese Cleve
lande, CĮUfo,,rugsėjo 23 iki 26 paskelbtas, 
dd. imtipai.

MEXICO CITY, rūgs. 18. trukdė politiniai perversmai 
— Meksikos visi vyskupai iŠ ir pagaliau viską išgriovė 
leido bendrą ganytojišką laiš- 1917 metų išleista nauja kta 
ką. Pareiškia, kad jei Bažnv- štui konstitucija, kuri suvar- 

vieton. Seimas susirinks spa-'čiai bus grąžinta laisvė, vys- žė Bažnyčiai visokį veikimą

Popiežius įteikė kieliką mon 
signorams per specialu audi
enciją Gandolfo rūmuose. Po; 
kongreso monsignoriai grą
žins kieliką Popiežiui.

Be to, abu monsignoriai y- 
ra įgalioi būti Jo Emin. kar
dinolo Hayes, New Yorko ar
kivyskupo, palydovų grupėje. 
Kardinolas Hayes paskirtas 
Popiežiaus legatu (asmenišku 
atstovu) Eukaristiniam kon
gresui.

lių mėnesį. Perorganizuoja
mas visas ministerių kabine
tas, kurio sąstatas greit bus

kupai užmirš viską, kas įvy- žmonių gerovei, 
kę praeityje ir su visu pasi- 'Vyskupai nurodo, kad so- 
aukojimu, kiek leis aplinkų- ciales problemas galima vyku 
ma, jie patys -»ir ‘per kunigus ' šiai ir teisingai išspręsti tik 
imsis dirbti, ‘ kad išsprendus l emiantis Katalikų Bažnyčios 
krašto sociales problemas. Vv- socialiu mokslu, vaduojantis 

kusiais prieš dešimtį dienų !skuPai nurodo, kad pati vie- Popiežių Leono XIII. Pijaus 
rinkimais, kuriuose dalyvavo na vyriausybė negali ką nau- X ir Pijaus XI enciklikomis 

dingą tuo žvilgiu atlikti be ir jose išdėstytais principais. 
Bažnyčios pagalbos.

Vyriausybė oficialiai pąs- 
kelbė, kad ji patenkinta įvy-

apie 46 nuoš. visų legitimuo- 
tų balsuotojų. Vyriausybė ti
kėjosi mažesnio skaičiaus.

Sakoma, vyriausybė esanti 
daug patenkinta ypač ukrai
niečių susidomėjimu šiais rin

Gale laiško vyskupai patie
kia plačių paaiškinimų apie 
tas enciklikas.

Tai dar vienas paraginimas

Vyskupai savo laišku pla
čiai atpasakoja, kaip Bažny
čia seniau pažangą darius
spręsdama sociales proble- 'Meksikos vyriausybei, kuri 

kimais. Naujam seime ukrai-1 ,nap- ^r labai daug kas nau- {atkakliai kovoja prieš Bažny 
dingą kraštui būtų buvę atsčią ir religiją, siekdama pa
siekta. Šį darbą Bažnyčiai su1 vergti katalikų sąžines.

9 ŽUVĘ AUDROJE 
EUROPOJE

MANILA, rūgs. 18. — Fi
lipinų salų gyventojai pirmuo 
ju prezidentu išrinko Manue- 
lį Quezon, per ilgus metus 
energingą kovotoją už salų 
nepriklausomybę.

Kai kur rinkimų dieną pa-

MOTERŲ RIAUŠES 
ITALIJOJE

MONTE CARLO, Monako, 
rūgs. 18. — Atvykę čia pa
sprukusieji iš savo tėvynės 
italai pasakoja, kad Piedmont 
provincijoje, Italijoje, mote-

naudota smurtas. Keturi as- rys trukdo italų mobilizaciją, 
menys nužudyta Pangasinam Kelia riaušes prieš Mussoli-

niečiai, kaipo tautinė mažu
ma, turės 14 iki 19 savo at
stovų. |

Vyriausybė pareiškia, kad 1 
lenkų draugingas atsinesimas 
į ukrainiečius daug nerimo 
sukelia Maskvoje. Bolševikai 
bijo, kad lenkai tuo keliu pla 
nuo ja savo pusėn patraukti 
visą Ukrainą, kuri siėkia ne
priklausomybės su lenkų ir 
vokiečių pagalba.

SKUNkalA^mAanL,uvo {INDIJA ĮSPĖJAMA PASI-

gu, kad Italijai būtų siūloma 
pusė milijono dolerių už na
mus, kurie yra verti 10 mili
jonų dolerių. Tas, girdi, sta
čiai nesąmoninga.

Greitu laiku teks girdėti, 
ką į tai atsakys diktatorius 
Mussolinis. Jam leista yra 
paduoti kontrpa8iulymus. Jei 
jis tai padarytų, būtų pa
grindo deryboms.

LONDONAS, rng«. 18. -ir Anti1uc P^"«)<>k. ««• 
'bus daugiau žuvusiųjų, ka-Pergvventa baisiausia audra 

Anglijos ir Prancūzijos pak
raščiais. 9 asmenys žuvę ir 
keletas laivų sulamdyta ir nu 
skendo.

PREZIDENTAS VYKS I 
VAKARUS

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
18. — Karas, ar taika Euro

žuvusiųjų, 
dangi ne iš visur dar gauta 
žinių.

PRANCŪZIJA UŽ IŠLAIDŲ 
MAŽINIMĄ

poje, tas nesvarbu Amerikai 
KAUNAS. — Lietuvoje nu ir prezidentas Rooseveltas a- 

sistatyta atpiginti menkesnės teinančią savaitę leidžias ke- 
rūSies papirosus ir tabaką. Hionėn jį vakarines valstybes. | tuoja.

ŽENEVA, rūgs. 18. - Pr
ancūzijos premjeras Lavalis 
siūlos kad sumažinus T. Są
jungos išlaikymo išlaidas. Jis 
pažymi, kad taikos palaiky-

nio žygius. Sakoma, moterys 
apspinta bėgius prieš važiufT 
siant traukiniams su sumobi
lizuotais jaunuoliais ir polici
ja turi daug darbo, Kad jas 
pašalinus nuo geležinkelio bė
gių-

Jei tas teisybė, tai nepa
prastai įdomu.

MEXJCO CITY, ’ rūgs. 18. 
— Atsistatydina Meksikos u- 
niversiteto rektorius su dau-

NUŠAUTAS BEVAGIANT 
KORNUS

Ūkininkas Steve Medvedifc, 
Franklin Park, užvakar nak
tį nušovė H. Johnston, 35 m. 
amž., buvusį Lincoln parko 
policmoną, 2533 {Maple avė., 
Franklin Park, kurį užtflfb 
vagiant kornus.

Birželio 12 d. skaudžiai ap 
muštas) gėlių pardavėjas P. 
Javaras, Oak Parke, už tai, 
lad jis nepriklauso unijai.

Nukentėjęs .Tavaras tada ir 
paskiau savo užpuolikus iden 
tifikavo. Tai gėlininkų unijos 
du viršininkai. Jie areštuoti 
ir patraukti teisman.

Prasidėjus bylai su prisie
kusiais teisėjais Javaras pra 
nešė, kad jis negali identifi
kuoti savo mušeikų.

Kaltinamieji paleisti, o Ja
varas areštuotas ir kaltina
mas už teismo panieką. Mu
šeikos vargiai gelbės jam.

I
Ūkininkas pasidavė polici- . ROMA, rūgs. 18. — Itali

jai ir sulaikytas. Nušautasis ja jau ima jausti ekonominį 
paliko žmoną ir tris vaikusj krizį. Visur jai varžomas kre

mas šiandien per daug kaS- «'guma fakulteto narių. Nėra Neturėjo darbo, šeima buvo ditas. Mėgina anglių gauti iš
fondų. valstybės šelpiama. .Vokietijos.

RENGTI KARAN
SIMLA, Indija, rūgs. 18. 

— Britų fieldmaršalas Phil- 
lip Che4wode, vyriausiasis 
Indijos kariuomenės vadas, 
pranešė valstybės tarybai, 
kad Anglija reiškia pageida
vimo, kad Indija pasirengi 
karan, jei Britanijos imperi
ja paklius į karo sukurį, koks 
yra numatomas netolimoj at
eityje.

Jei pasireikš karas, Indijft 
jame turės svarbų vaidmenį, 
sako kariuomenės vadas.

ORAS
-\

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien giedra Ir 
Šilta. Vakar popiet aukščiau
sia temperatūra buvo 90 1.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos paralkalavua. 
Bendradarbiams ir korespondentams raktų negrąžina.

jai neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčianta tam tiks
int pakto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet. 
Išeina kasdien, tfekyrus sekmadienius
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prenumerata. Metama — 47.04; Pusei metų — 44.00 
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tie.

De Vak ra. Jo pareiškimas buvo vienas rim
čiausių. Jisai pasakė:

“Mes negamue atsižadėti savo pareigos, 
nito Kelio mum* nėra. Sunku laikytis, bet 
kur kas bus sunkiau ir kur kas baisesne 
ateitis mums gręsia, jei mes neįstengsime iš
laikyti taikų, minuse paskutinio Lygos iš
bandymo valanda ir viso to už ką ji stovi. 
►Siame Knzyje savo pasielgimu mes nolemsi- 
nie ar Tautų Eygai lemta ištikti ar jai jau 
atėjo laikas užsidaryti, išnykti ir būti už
mirštai”.

Kitokie Airijos prezidento žodžiui yra 
reikšmingi jau vien dėl to, kad jie tinkamai 
pritaikyti momentui. Antra, dėl to, kad se
niau airiai šnairavo į Tautų Lygų. Jie sa
kydavo, kad Tautų Lyga yra Anglijos įran
kis. t) dalia r štai Airijos prezidentas labai 
aukštai Lygų įvertina.

Kun. Daniel A. Lord, & J. rnuoti žodžiai lėkė pirmiau- troškimus, kad mes visiškai 
šiai varinėmis vielomis, gi pu-, turėjome užmiršti apie Dievo 
skui etero - oro bangomis. kuralystę. Tadgi, žemei virtus 

Korporacijos, savo garbė- dangumi, dangus, pagalios, 
troškus ir puikybės vėjų ga- žmogui nebuvo reikalingas, 
lia, kylo ir išsipūtė, kaip pu»-
sakų varlė, į didžiausius, keis-:
čiaušius, dar nematytus pa- *8°8 a*0* Kttl'hės, galybės, 

ivydalus. Auksas verste vertė-1 linksmybės ir turtų paviršiu-
... . . . . , , .. .. į si į bankas. Grūdai krauk,ri°Ksoj° biaurus, šlykštus

pu, taisykle, savinamies visą giau nebebuciuoja raudonąjį1 krovėsį sandėliuose. Krautu- ' ^ėlis. Nedaugelis jį pastebė-

Dievas ir Depresija
KUN. KARALIAUS PRBMIJUOTA8 VERTIMAS

Vertų A P. Šaudys

Klaidoms įvykus, įvykiams atmosfera. Tie kylanti, kubu- 
pakitėjus, kaltiname Dievų, riuoti dūmų kamuoliai, kurie' 
Remdamies tuo pačiu princi- ritosi iš milijonų kaminų, dau

garbę, kreditų už pavykusius pavakario dangų. Dirbtuvės, 
darbus. Kad esame šiek - tiek kurios pirmiau sutraukė nu
kalti už pasaulyje esančius blo lijonus darbininkų ir išdavė 
guinus, kad Dievas daug kuo- nepabaigtas išdirbysčių galy- 
ini rūpinasi ir teikia žmonėms bes, dabar stovi tuščios, ap- 
jiasaulyjc palaiminimų, sun- (leistos, su išdaužytais langais 
kiai, labai sunkiai, norim tuos ir lūkuriuojančios.
dalykus pripažinti. Vyrų išdidūs, pasitikinti ži-

Paimkime pavyzdžiui, pas ngsniai ir moterų linksmytro

Veršiuko šešėlis

NEATSIŽADA KEISTO SUMANYMO

Dr. Francis E. Towusend pagarsėjo po 
visą Ameriką tuo, kati paskelbė ypatingą su
manymą gerovei grąžinti. Jisai išrodinėja, 
kad visiems sulaukusiems 60 metų amžiaus 1 
ir daugiau reikia mokėti pensijas po $200 į 
mėnesį su ta išlyga, kad visus tuos pinigus 
būtinai išleistų ir iiy kitur kur, o šioje šaly
je. Sako, kad tokius pensijas mokant, atsi
rastų visuomenėje perkamoji jėga, bizniai 
pradėtų kilti, o po to sektų pramonės kili
mas. Ir atėitų geri laikai. Be to jisai siūlo 
dar tų, kad kandidatai j pensionierius turi 
būti dori žmonės, o ne kokie eks-kaliniai. 
Tas girdi prisidėtų prie žmonių dorinimo.

Kad tas planas netikęs, tai aišku jau 
ir iš to, kad jis galima sakyti išbandytas ir 
rastas pragaištingu. Juk karo metu ir po
karinė “prosperity” rėmėsi tomis mintimis, 
kurias dabar skelbia d-ras Townsend. Karo 
metu ir pokarinių gerųjų laikų metu buvo 
pasklidę po žmones daug pinigų. Visa tau
ta tada išlaidžiavo. Ir ko susilaukėme t Bai
sios depresijos.

Taigi išluidžiavimas ar jis eitų vienu 
keliu ar kitu neneša pastovios gerovės. Tik 
gyvenimas su protu, su apsirokavimu gali 
vesti prie pastovios gerovės, laip yra at- • 
skilų žmonių gyvenime, taip yra ir visos ! 
valstybės gyvenime.

Bet d-ras Townsend neatsižada savo idė
jos, nors jų sukritikavo žymūs ekonomistai.

KĄ PADARR KARO BAIMĖ

Karo baimės pasėkos Europoj jau muto- 
si. Prancūzija ant greitųjų paskyrė 85 mi
lijonus frankų ($5,600,000) karo aviacijai. 
Šie pinigai bus išleisti dviejų mėnesių bė
gyje.

Dabar Prancūzijos parlamentas neposė
džiauja ir pinigų negali skirti. Bet parla
mentas išsiskirtsvdamas suteikė ministerių 
pirmininkui teisę aviacijai skirti pinigų pa
gal nnožūrų.

Prancūzijos oro laivyno padidinimas su
mažins Vokietijos nacių drąsų.

SULAIKYS POLITINĘ AGITACIJĄ

vės prisipildė prekėmis. Mes nes j*8 buvo veisiuko še- 
— tik sėdėjome, džiaugėmės ^ėlis.
ir godėmės šiuo perteklių. ' Kiti mat® auksini ver:

šiuką, bet nekreipė dėmesio,
Kerai kylo. Mašinėlė nespė-1 • • * «... -* i į jo sešelį, nes žiurėjo į spin

dinčius šonus ir žėriančias ve
ršiuko brangakmenines akis. 
Taip mažai tame šešėlyje ma
tė, kad nesugebėjo pastebėti, 
jog jame užaugo balsūs, biau- 
rūs dalykai — brutalis, žiau- 

" į rus pavydas, pašėlusis prie 
pinigų prisirišimas, vargšų i
silpnųjų paniekinimas, žvėri- 

minimai talpinosi didžiuose, L, ... , . »1 ’ skas susirėmimas, kuris zmo-
išpuoštuose, galingojo, Ctoe-i.j* įklampino į .nirtingąja 
mos - teatro dievo .r Šokių negailesting4^ kov(i ir
deivės pašvęstuose namuose. 1 , , -' mas, kuris savo begediskumą
Užtikrinta mums buvo, kad , • - »• . ,’ parodavo prieš veršiuko kuni-
vargas ir skurdas pranyko, j
Mūsų vadai rorlė mums keli, i8 juodi> 5|vkžtūg-
rojun, kuris antru kurtu Stoję I ,ui sįisllžs tame -eKlvjv
žemėje susitvėrė, |j^ ,ai ja( Auksį.

Dangus žemėje i nio veršiuko šonai skleidė mi-
v. ..... .. . rgančius saulės spindulius ža>-Visu siekimai ir veiksniai, & ,

, .... _ vinančiame gražume. Saldūs,buvo pakreipti vienon pusėn: ...
... » .. įnuodiją smilkalo dūmų kamuosutverti dangų zemeje. Musų t . . ...., .lėliai ritosi apie dievaitį. Mei- pasauhs turėjo likti toks sal- i . , » * ... . ».

i , , • ,. . i . i lios panelės šoko viliojančiudus, patenkinantis rojus, kad I . . . t ,.
, • ritmu ir ištvirkimu prieš die-niums, pagalios, nebuvo rei- . . .

kalo laukti Kristaus 1 va.člo uepajudmaums, brangu-
vii kmtnuotas žūnančias akis. rojaus. Kio pasaulio karalys-

jo suskaičiuot augančius tur
tus. Dangoraižiai stumte stū
mė vienas kitą, mėgindami 
prisiartinti arčiau prie saulės,

kutinį didįjį karą. Pavienių1 ška pasikeitė nauju, liūdnu, *v‘eR08- Miestai gimė A
asmenų godumas, tautų monu- abejingu ritmu. Žmogus dau- 
nieutinis, paminklinis pavydas, giau nesididžiuoja pergalės 
galybės troškimas, viešpatavi-, garbe. Jis žingsniuoja lig koks
mo ilgesys, paskandino pasau
lį savižudiškame konflikte, 
susirėmime. Mes, desperacijoj 
paskendę, šaukėme, kad krik
ščionybė nesėkminga. Kaip 
tik tada, tuo laiku, krikščio
nybė pasipriešino, ir iš anks
to pirm karo užsispyrusiai 
priešinosi visiems elementams, 
kurį šį karą kūrė. Karas įvy
ko dėl to, kad Dievas buvo 
užmirštas, Jo įsakymai panei
gti, Jo principai, ant kurių

einąs bedugnės pakraščiu. Ki
tas žmogui užduotas smūgis 
gali jį nustumti į tą bedugnę 
sykiu su sumenkėjusiais tur
tais ir subyrėjusiomis staty
bomis, kurias taip vylingai 
pastatė.

Pasipūtimą Pasaulis

Penketą metų atgal, Ame
rika buvo pasiekus aukščiau- 
sį galybės laipsnį ir aukščiau- 
sį puikybės bokštą. Žmonės

ladino lempos (pasakų lempa, 
kurios palytėjimu Aladinu 
gaudavo ko trokšdavo) ma
gišku palytėjimu. Pasilinks

Kį rudenį įvyksta Clevelando miesto ma
joro linkimai. Dabar kandidatai ten jau va
ro savo agitacijas. Vienas iš kandidatų, Jo- 
«epl, Gorinau, parašė viuiemu kitbuB RUKI.-i nili Prad2i» aP‘« U“'
datams po laiškų, kur siūloma susilaikyti^^ •
nuo agitacijos Eucharistinio Kongreso metu. I Aukštinkojis Pasaulis

Nėra abejonės, kad pasiūlymas bus pri
imtas. Eucharistinio Kongreso pagerbimui 
politinis veikimas. bus sulaikytas.

Jo Šventoji Bažnyčia buvo pa- rinkosi apie akcijinių bendro- 
statyta, žmonių po kojų pa-1 mašinukių taksėtojus su

tokiu lengvatikiškumu, kokiu 
dar nuo pasaulio pradžios ne
buvo. Mašinukės taksėjo sa- 

| vo kabaiistiškus — paslaptin
gus ženklelius ir turtai augte 

Beširdiškas žmonijos godu-! augo nežinia iš kur be jokių

minti. Kuro priežastis — žmo-

tės taip turėjo patenkinti mūs (Bus daugiau)

LENKAI PAMAGDŽIOJA'ITALUS

mas paskandino pasaulį bai
sioj depresijoj. Dievas yra 
pasakęs, kad pinigų troškimą:

planavimų arba galvojimų. 
Turtai — parašyti ant popie- 
ros, ktirie ^etskui pasirodė e-

— visų blogumų šaknis. Mes sų pranykstantis rašalas.

Abisinijos atstovas atsistojo atsakyti Itali
jos delegacijos užmetimams, tai italų delega-

Jisai via prisigaudęs sekėju ir įvairiuose , c*,^a apleido salę. . .
. L J .......A. ...» Dabar tų pat padare lenkai. Kai Sovie-miestuose randasi jo klubai. Dabar jisai sau

kia savo sekėjus į seimą, kurs įvyks Cbica, 
goj spalių 24 — 26 dd. Tikisi, kad delegatų 
suvažiuos apie 20,000.

Anuo sykiu Tautų Lygos posėdyje, kai tvirtai . k^e įsitikinę, I Automobilių eilės tapo tau-

troškiamojo tikslo.
tų atstovas Litvinovas atsistojo atsakyti len- Depresija sugriovė pasaulio 
kailis, tai lenkai apleido salę. Lenkai pasiel- marketus ir biznį ir, tuos jo

kad pinigai buvo visų palai- tos sanktuarijos - šventovės, 
mų šaltinis. Bet, kaip paty- kaip jų dirbtuvės jos bažny- j 
rėme, su pinigais neatsiekėme 1 čionus. Ištikrųjų, vargšas ir

gė pagal priežodį “monkey sees, monkey 
does”.

Toks veikėjas, kaip d-ras Townsend vie
toj proto turi bzikų. PUSIAUKKLY J GEROVĘ

VALDŽIA TEMOKA P/2 NUOŠ.

Atsimename, kad Didžiojo Karo metu už 
Laisvės Paskolos bonus valdžia mokėdavo 
po 5 nuoš. Dabar valdžia temoka po 1% 
nuoš., liet, atėjus reikalui, valdžiai nėra bė
dos užtraukti paskolą. Teisybė prieš nese
nų laiką valdžiai reikėjo pasiskolinti $100,- 
000,000,000. Tai visos sumos negalėjo sukel-

Cievelando ekonomistas pulk. Leonard P.
Ayres pareiškė, kad Amerikoj pramonės ir 
biznio stovis gerėjo per visus tris praėju
sius metus. Jisai sako, kad padėtis tiek pa
gerėjo, kad jau esame pusiaukely į norma- nuoiatos yni žmogaus pada- 
lišką stovį.

pastatytus natnus marketo, bi
znio šešėlyje. Sustoję tada mi
ntimis svyravome ir savęs 

fklausėme. Ar yra toks daly
kas, kaip gailestingoji Dievo 
Apvaizda? Ar, ištikrųjų, bu
vo gailestingas, mus dabojus, 
tėviškas Dievas!

Viskas labai keista. Gerovė

ras; gi depresija visados už-
> verčiamos ant gerojo Dievo 

Juodosios respublikos Haiti atstovas Tau gaiv©s

pastumdėlis buvo tas žmogus, 
kuris vyko darban be auto
mobilio. Įkvėpti apgarsintojai 
naktimis nemiegojo, planuo
dami aprūpinti grabkasius ir 
slauges dviem automobiliais, 
kurie aptarnautų jų kelionėn 
reikalus bil© kur ir bile ko
kiam laike.

Žmonės atvirai prisipažin
davo, kad viską gali nuveikti, 
ir kad nebuvo tų dalykų, ku 
rių negalėjo nuveikti. Laikra
ščių redaktoriai nuolatos kai 
davo savo publikos širdyse tą 
žmonijos galę ir garbę. Ilius

7
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS norint rūnyti į tokius šampi- 
jonus, reikės praktikuotis.

1ų Lygos posėdyje pareiškė: “Pasaulio juo- Kaip ten nebūtų, depresija truodavo, vaizduodavo žtno- 
ti trūko $15,000,960. tada buvo pasigirdę dosios tautos budi. Kolonijalių karų gadynė yra pagrindinis, parai į-' gaus pasisekimus išdidžiuose
balsų, kad Dėdė Šamas jau nesąs pasitikėti- l pasibaigė”. Taip jis sakė, remdamas taikų žm>iantis faktas ir, tiek daug ‘i 0 • • 1 • x I !_•••*• • v * w • v • j1™”ims skolininkas.

Neužilgo po to, vienok, vaJdžia paskel
bė reikalaujanti jmskolos sumoje $500,000,- 
000. Tai į 24 valandas visa suma buvo su
kelta.

Valdžia šitas paskolas daro tam, kad 
atmokėti seniau užtrauktas paskolas, už ku
rias mokama didesni nuošimčiai. Valdžia 
šitas paskolas darydama sutaupo mažesnius 
Nuošimčius mokėdama.

Nors kapitalistai daliartinę administra
ciją niekina, bet jai pinigų skolinti nebijo.

IR AIRIJA

Valstybės, prie Tautų Lygos priklausan
čios, viena po kitai pareiškia už taikų italu - 
abisiniečių ginčo išsprendimą ir Tautų Ly
gos autoriteto palaikymą. Jau daugiau kai 
dvidešimt valstybių padarė tokius pareiški
mus.

Viena iš paskutinių valstybių tokį pa
reiškimą padaryti buvo Airijos prezidentas J ja už palaikymų pasaulinės taikos.

italų - abisiniečių ginčo išrišimų.
• * •

Mažos respublikos Panamos atstovas Tau 
tų Lygos posėdyje pasakė, kad jo šalis stoja 
už stiprinimą Lygos dvasios ir didinimą jos
jėgų, kad ji galėtų eiti jai paskirtas pareigas.

• • •
Agrikultūros Departamentas pradėjo ty

rinėti ar skerdyklų kompanijos nebus kaltos 
už mėsos kainų iškėlimą. Spėjama, kad sker
dyklų kompanijos esančios susitarusios iš-, 
kelti kainas.

• * •
Lenkų “Ziriązko” seimas, einąs Balti- 

morėj, dar nesusitvarkė. Pripažintų delega
tų 470. Defegatai, kurie nebuvo pripažinti, 
veržėsi salėn ir sukėlė triukšmą. Tvarkai 
grąžinti pašaukta policija. Pb to policija ir 
ant toliau liko salėj tvarką palaikyti. Snner 
galėjęs prezidentas Roniaszkiewicz eina ge
ryn.

• * *
Amerikos Didžiojo Karo veteranai sto-

žinonių juomi vargsta, kad 
įdomu bus pažvelgti, pažiū
rėti, pastudijuoti, kokią dalį 
IHevas veikė tuose dalykuose, 
kurie privedė pasaulį prie de 
presijos. Bus interesinga net 
pažinti, kokių ypatingą rolę 
Dievas lošė pačioje depresi- 
jo>.

Ar šioje, antroje, didžiau
sioje moderninėje katastrofo
je (nes, ištikrųjų, nebuvo di
desnės už paskutinį pasauli
nį karą) reiškiasi bet kokia 
Dievo meilė Jo vaikeliams ir 
saugojanti Dievo Apvaizda, 
kuri išskiria gerą iš blogo?

Pasikeitimas

Penkių metų atgal Ameri
ka, ir šių dienų Amerika daug 
kuo skiriasi. Ne tik pasikei
tė jos žemėvaizdis, bet taip

judamuose paveiksluose ir ka
rikatūrose. Milžinė gamta pa
lenkė naštai savo pečius ir 
pildė moderniojo Gulliverio 
įsakymus. Elektros ir garo jė
ga, vėjai ir eteris taip žmo
gui gerai patarnavo, kad net 
tyronų, žvėriškų valdovų ve
rgai nesą taip patarnavę. Pra
nešė mums, 'būk ne viena kai • 
ta nesuspės praeiti, o mes jau 
vaikščiosime, gyvensime visi
škai nugalėtoje žemėje, kurio
je nebus jokių paslapčių ir 
galėsime gauti troškiamus da 
lykus.

PakUnnne tr Pakilusis

Dangoraižiui aago kaip mo-1 
deminiai Babelio bokštai, ku
riuose talpinosi nesutarianti 
Babelio bokšto kalba. Virš jų 
skraidė lėktuvai ir dirižab
liai. Pagalios, žmogus žemę

Po visokių ant tvorų ir po 
stų sėdėjimo konteetų, po vi
sokių maratoniškų, ar durna- 
ropiškų densių, kurie jau vė- 
jagabviams nesudaro jokios 
sensacijos, dabar pradedama 
rūnyti kontestai didelių pil
vų — byrui gerti. Tokį kon- 
testą jau buvo rūniję M dvo
kęs byrmenai. Sampijonu ten 
užsimojo likti koks tai Floyd 
Perette, kuris per 34 sekun- 
deds galįs į savo pilvą supil
ti pusę galiono byro. Tokie 
didelių pilvų kontestai, sako, 
turi būt rūnijami po visą mū
sų kontrę.

Per rediją girdėjau šneka
nt, kad aną nedėlią ir mūsų 
demakratai apgarsino rūny- 
siant tokį kontestą. Ale nete
ko sužinoti, kuris demakratų 
liko didžiausio pilvo šampijo- 
nu. Gal bijota pačios, ba Či
kagoj' jau buvo viena tokia 
rokunda. Vienas lajeris pasi
rodė byro gėrimo šampijonas:, 
per 6 valandas jis išgėrė 297 
štainus ir dabar turi triube-. 
lį: jo- misis dėl tokio nesvie
tiško vyro pilvo nuėjo pas 
džiodžį ir pareikalavo “sepc- 
rate.” Ot, tau ir būti šampi- 
joau.

Bet biznis is biznis! Jei to
kie kontestai visam mūsų 
kontre įeis į madą, biznis ant 
alaus eis kaip iš pypkės. Ba

Dėl to, vietoj dinerkės, kaip 
dabar nešamos į stubą, reikės 
orderiuoti byrmenas su tro- 
ku, kad čielas bačkas į na
mus gabentų.

Automobilių selsmonas Re- 
pečka nuvyko pas vieną far- 
nierį, norėdamas parduoti au
tomobilių. Po ilgų šnekų sel 
monas sako:

— Tamsta, jau būtinai tu
ri automobilių pirkti.

— Ke, — spiriasi farmerys. 
— Už tuos pinigus aš geriau 
karvę nusipirksiu.

— Karvę! — nusijuosė 
selsmonas. — Koks juokingas 
pasakymas. Ką gi pasakytų 
žmonės, jei tamsta imtum 
karve važinėti!

O je! — atsako jam farme
rys. — O kų pasakytų žmo
nės, jei aš pradėčiau automo
bilių melžti!'___

Einu aną dien gatve. Susi
tinku Paulių Pakulnaitį. (Ve
dasi šunį nukirsta uodega.

— Alo Pol, sakau. Na, ką 
tu čia dabar sumislijai. Kain 
tu savo šuniui nukirtai tokią 
gražią uodegą!

— Matai, prapesor, sako 
jis man, negalėjau jos pakęs
ti: pamatęs ateinant mano 
uošvę, tas durnius visuomet 
vizgino uodegą.gi ir jos dvasinė ir protinė paniekino ir orą nugalėjo. Spa

. .’■ A,i- >
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SVARBIAUSIAS DANTIS

(Visi dantys yra 
Kiekvienas jų atlieka savo 
užduotį kramtyme, prisideda 
pri© palaikymo tiesios dantų 
eilės, palaiko normalinį žan- 
dakaulių stovį ir sulaiko ki
tų dantų gedymą ir užsikrė
timą. Ištrauk, tamsta, bent

Rašo DR. G. I. BLOŽIS
svarbūs. (tims krintant, palaiko pirmie

ji pastovieji krūminiai dan
tys. Jie tarnauja kaipo stul
pai, ant kurių rymo žanda- 
kauliai ir apie kuriuos dyg
sta kiti dantys. Išgriaukite 
namo stulpus ir visas namas 
sugrius; lyginai ištraukite

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai
kurį dantj, o už dviejų, tri- j šiuos dantis ir visas kramty- 
jų metų patėmysi, kad ir ki-jmo aparatas, sykiu ir veido 
ti, šalę spragos stovintieji išvaizda, susigadins. Vaikas 
dantys pasidarys kreivi, vir- kanda ant pastoviųjų krūmi- 
stanti spragon. Visas kram- nių, jo žandai suseina tokion 
tymo aparatas taip susikrai-1 pozicijon.
pys, kad maistas pasiliks pa-

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
NEGENDANTI IR 

AMŽINA

“DRAUGO” RADIO KONCERTAS 
Sekmadieni, Spalio (Oct) 13 d., 1935

Išpildys Pagarsėjęs 
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

GIMIMO PAN- ŠV- PARAPIJOS SALĖJ 
68th ir Washtenaw gatvių

ris nei pats negali suklysti, 
nei kitų suklaidyti, net ir sa>- 
vo Bažnyčiai neduoda klysti.
Katalikai gerai žino, kad ba
žnyčia yra kelias į amžinastį:
“Kas paėjo iš Dievo ir veda 
prie Dievo. Tai yra tiltas ju-» 
ngiantis žemę su dangumi.
Kaip
tiž kūną
miškus daiktus; taip amžinas- 
tis už gaištančius; taip Tiesa
už klaidą. Nes tiktai tiesa PITTSBURGH’O IR APY-
gali stovėti, kaip kalnas, ku- 
rio pamatas yra platus Ir ant j 
kietos žemės. Tokia yra Ka-1 
talikų Bažnyčia, kaip nepa-i 
judinamas akmuo, kuris atlai- 

bangų daužimą. žiaurūs

dasi ir 
tautėti.

verste verčiamas iš-
koja, ar ranka, kuri nupiauta, 
yra mirus. Bet žmogus gali 
gyventi, Kartais net geriau 
gyvena, negu su skaudamu są
nariu.

JONAS: — Tas pats yra ir' ko

LINKĖ LIETUVIU 
DĖMESIUI ‘

Spalių 13 d., 3:30 popiet, 
Šv. Kazimiero svetainėje su 
širdgėla apvaikščiosmie tą die 
ną. Iškilmėms kviečiami rink- 

Pittsburgho Federacijos ap- į tiniai kalbėtojai, bendras cho- 
pradės kia, kaip žandai leidžia, ir jo Į kuomet nesuklydo, kad Ba/< su Katalikų Bažnyčia. Kad | persekiotojai, kaip audriniai Sritys sumanė iškilmingai pa ras ir Šv. Pranciškaus vienuo 

nyčia susideda iš žmonių. Ka- vienas bei kitas ir atsiskiria, į debesiai, kėlėsi ir nyko prieš minėti Vilniaus užgrobimo die lvno mergaičių akademikių o- 
dangi randasi žmonių, kurie nukrinta, kaip rudeniop pa- Katalikų Bažnyčią, o Ji gy- na. Kiekvienam lietuviui skau rkestra.
visiška^ suklydo, todėl ir Ka- geltęs lapas, bet Bažnyčia ei- Veno jr gyvens. Dėl to ir pra-i (]u įr graudu, kad senelis Vil

na savo keliu. Kad kas nuo garo vartai nepergalės”. Ba- nius grobuonių letenose ran-
jos ir atpuola ir miršta, jos žnyčia yra pastatyta ant uo-.1________________________
visgi nesugadina. Įlos. Kristus sako: “Tr nulijo

kokion leidžia tie 
dantys; jo lūpos taip susisie-

dantėse, smegenys 
slinkti žemyn ir vargu bėga-, veidas turi tik tokias linijas 
lesi džiaugtis geru virškini- jir kontūrą, kokios yra gali
mu. mos esančioje dantų ir žan-I Kūdikio burnoj svarbiau- dų padėty.

Jsias dantis yra pirmas, krū
minis. Šis dantis išdygsta

Didžiumos vaikų pirmieji, 
pastovieji krūminiai yra ap
leisti, sugedę ir dažnai užsi
krėtę. Dažnai jie reikia iš- 

dantų. Tėvai retai kada pa- j traukti įr tuomi sudarkyti kū

Šeštais metais kūdikio am
žiaus užpakaly tuolaikinių

tėmija jį ir dažnai mano, kad 
tai yra tuolaikinis dantis. Mo 
tinos dažnai mano, kad jis 
dar kris ir todėl leidžia jam 
gesti. Pažinti,šį dantį yra vi
sai lengva Jis yra didesnis 
už visus kitus dantis, rauda- {Įįį į dantę

užpakaly tuolaikinių krū

dikio visą veido simetriją, jo 
kitų dantų normalinį dygimą

RAULAS: — Jonai, sakai, 
kad Katalikų Bažnyčia nie-

talikų Bažnyčia suklydo.

JONAS: — Raulai, kiek tu
ri brolių?

RAULAS: — Tris.
JONAS: — Ar visi gyve

na?
RAULAS: — Vienas miręs. 
JONAS: — Jeigu vienas

namų ir nesugriuvo, nes ant į
RAULAS: — Na, gal, kar- • lietus ir užtvino upės ir pa- uolos buvo pastatyti” (Mat. j

Nuoširdžiai kviečiame į tas 
iškilmes Pittsburgho ir apy
linkės lietuvius, nežiūrint į 
įsitikinimus.

si
minių ir yra šeštas nuo prie 
šakinio vidurinio danties. Ka 
da vaikas sulaukia šeštų me
tų amžiaus, motina turėtų 
atydžiai ir dažnai apžiūrėti 
jo burnų, surasti šį svarbų 
dantį ir saugoti jį ntio suge
dimo.

Jūs esate matę žmonių sn 
kreivais dantimis, atsikišu
siais žandais, iškraipytomis 
lūpomis ir su labai prasto
mis

ir suteikti progos įvairiems brolių miręs, tai visa jūsų šei- 
keblumams, kylantiems dėlinyna mirus? 
prastų dantų. Užklausus mo-; RAULAS: — Negalimas dai 
tinas, “kodėl tamsta nesutai- ktas! Vienas iš šeimynos tik 

kol dar miręs. Kaip gali būti visa šei- 
buvo nevėlu,” gauni atsaky- Įmyna mirus? Juk dar liko du
mą — “Juk jie dar kris, tai 
kam čia juos taisyti.” O, tu 
nelaiminga nežinystė, kiek tu 
žalos visuomenei pridarai! 

Yra sakoma, kad vaikai tu- 
atkentėti už tėvų nuodė-ri

uzmes; sakyčiau, ne tiek 
nuodėmes, kiek už nežinoji
mą arba apsileidimą. Kiek 
randasi motinų, kurios apžiū 
retų savo vaikų burnas? Dau
gelis nei nežino, kad jų vai-

veido išvaizdomis. Tokie kai turi dantis. Nestebėtina, 
žmonės turi daug kliūčių sa-,kad užaugina sūnus ir dukte-

broliai.
JONAS: — Raulai, ar esi 

matęs žmogų be rankos ar be 
kojos?

RAULAS: — Taip, esu.
JONAS: — Ar tas žmogus 

yra miręs.
RAULAS: — Ne! Tik j<v

tais visa Bažnyčia galėjo su
ki vsti? i

I JONAS: — Kaulai, nebūk j 
paikas. Jei kada nors būtų 

,Katalikų Bažnyčia suklydusi, 
tai bedieviai ir persekiotojai 
turėtų pilną burną ką kalbė
ti ir jokiu būdu neuždarytum, 
net nei už pinigus nepapirk- 
tum.

pūtė vėjai ir užpuolė ant anų VII, 20). J. V. S.' Pgho Fed. apskr. valdyba

EKSTRA TALPA
BE ekstra išlaidų

vo gyvenime. Jiems prisieina j ris silpnais, bedančiais, pras 
panešti visokių nesmagumų1- to veido, ir trūkstant gabu-

mų.
Gerbiamieji, man ir liūdna 

kalbėti apie tai. Jums liūdna

tys visai nesusisiekia. Ji ga
li kramtyti tik dviem ar trim 
galiniais dantimis. Ji šalinas 
nuo jaunimo, mažai kas ją 
gerbia, vėpla vadina. Jai 
skurdu gyventi, o motinai 
dar skurdžiau. Kame priežas
tis? Šitos mergaitės pirmi pa 
stovieji krūminiai dantys bu
vo ištraukti, kada ji buflb

draugijoj, šeimyniniame gy
venime ir daug susikrimtimo 
pačioj sąžinėj — vien tik dėl 
savo prastos, biaurios veido 
išvaizdos. Visi myli gražius'
žmones, turinčius simetrinį,1 siais. Prieš kiek laiko, štai, 
patogų veidą. Jei tamsta tu-1 ateina dentisto kabinetan mo 
ri sūnų arba dukterį, supran-1 teris su jauna dukterimi. Mer 
tama, jai veliji daug pasise- į gaitė skaistaus veido, dailaus 
kimo ir laimės jos ateityje. ’ sudėjimo, bet nenormaliai sto tai sutiksite jų visur. Tai 
Bet, ar kuomet pamąstai, dėl romis lūpomis, atsikišusiais ženklai neatydumo ir apsi- 
kokios priežasties kūdikio ma'žandais. Jos priešakiniai dan- leidimo, 
lonus, mylimas, puikus veidas,

RAULAS: — Kadangi Ka
talikų Bažnyčia paeina nuo 
Dievo ir Ji nėra padariusi 
klaidos, tai didelė kvailybė 
netikėti. Jai ir persekiotų Ją.

JONAS: — Tiesa, Raulai, 
tai yra žmonių (bedievių) di
džiausia klaida nepažinti fak
tų, nematyti tiesos. Daug yra 
bedievių, neišmanėlių, kurie 
nežiūri faktų. Jie gyvena vien 
jausmais ir sensacijomis. Jie ( 

. iš šešėlio padaro tikrenybę ir 
tvirtina, būk tai tiesa. Kata
likų žmonių yra viltis, pare
mta ant paties Kristaus, Ku-|

Didelė Nuolaida už Jūsų 
Sena Plovvklc Mainais
priklausant nuo amžiaus 

stovio
ir

Kiti ABC Modeliai 
taip žemai kaip

$4950

matyti savo vaikus užaugan- septynių metų senumo. Kiti 
čius nedailiausiais, nesveikiau dantys, suaugo kreivai ir iš

vertė jos žandus lauk.
Kiek randasi tokių mergai

čių ir bernaičių sunku būtų 
suskaityti. Jeigu jūs tėmysite,

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jns atsineiti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Specialė ABC Plovyklė
• Ši ekscra-dydžio ABC plovyklė lai
ko 8 iki 9 svarų drabužių vienu kartu 
Plovyklės tos pačios kainos klasėj pa
prastai telaiko 6 svarus. Už tuos pi
nigus jūs gaunate ekstra talpą, kuri 
reiškia mažiau laiko skalbinyčioj. Ku-

žtuvas yra “touch release” saugios 
mados su Piršto - Palytėjimo Drabu
žių Stumtuvu. Tvirtas sudarymas už
tikrina ilgą dirbimą. Pamatykite šį 
modelį savo artimiausioj Electric 
Skops. Galite išbandyti ABC savo na
muose be privalumo.bitas naujausios rukšlėtos mados. Grę-

COMMONWEALTH

metams bėgant, pavirsta į ne 
gražų veidą, persisukusiais 
žandais ir su atsikišusiais, 
lyg giltines, dantimis. Kas ta-, 
me kaltas? Čia kaltas pirmo i 
krūminio danties praradimas.

Šešių metų kūdikio pirmie-' 
ji dantys krinta, o antrieji 
dygsta. Prasideda svarbi per 
maina jo gyvenime. Smarkus 
darbas eina visame kūne — 
žandakauliai auga, plečiasi, 
veido raumenys didėja ir 
kiekvienoj kūno daly svarbios 
perversmės vyksta. Dantų 
kritimas tęsiasi iki 12 metų 
amžiaus. Šitame laikotarpy 
— nuo šešių iki dvylikos me
tų — būna kritingas padėji
mas burnoj. Atsiminkime, kad 
mūsų veido išvaizdą kontro
liuoja dantys: jie palaiko žan 
dus normalinėj sandraugėj, 
tuo tarpu ir lūpas ir skruos
tus. Jeigu prarastume savo 
dantis, mūsų veidas daug nu 
kentėtų — lūpos sugriūtų vi
dun, skruostai įdubtų ir žan
dai maskatuotų į visas puses. 
Kūdikio žandus ir veido si
metriją, tuolaikiniams dan-

Jr

r?

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retail stotis randasi

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

Ta /A. pricet quoted i a tar advertitetaeati, 
aad marbed ta tar atenbaadite, labilaali- 
tilt ,53 it lt be added oa acnaat tf addi- 
titaal tcx expeate. Aib abtut t be eaiy pay- 
ateal plan. A ttaall dtwa paytaeat, bataace 
taoathly ta ytar F.lectric Service bill. Tt ctter 
iateretl aad ttber cttlt, a tetaeivhat bigber 
price ii cbarged far appUaaeet teld ta de- 

ferred paymeatt.

Electric
EDISON

Douratown—72 West Adams St.—132 So. Dearborn St 
Tehpbtat RANdolpf 1200, Latal įįį 

4562 Broadway 4231 W. Madiion St. 11116 S. Mich. Avė.
2618 Milwaukec Avė. 4834 So. A.hland Avė.

4833 Irving Perk Blvd.3460 So. State St.

ŪPO

852 W. 63rd St. 
2950 E. 92nd St.

I V
WHOLESAI.E 

Gazolinas. Kenotrinas 
PeCIama Alyva Šildymui

OROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė.

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

kas pagalvoti apie kurą. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rą patarnavimą ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

%

Gnant Works Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

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

tt?.

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

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote.
Šiemet, daugiau negu bite kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100



D RAU O A S Ketvirtadienis, rūgs. 19, 1935

Pfttsburgbo Žinios
Iš ŠVENTO KAZIMIERO 

MOKYKLOS

• zimiero mokyklos svetainėje 
i įvyko Tretininkų mėnesinis su 
j sirinkimas, kuriame dvasios 
vadas priminė, kad visi lai- 

I kytųsi vienybės, kad visi da-

laukta, netikėta mirtis pakir-1 nuimtos. Prie žemesnio bokšto 
to jaunutę gyvybę dar gerai sunku bus čionykščiams pa-
nepatyrusių; šio6 žemės skaus
mo ir sielvartų. Nežino žmo
gus nei dienos, nei valandos,

lyvautų įvairiose pamaldose ir i kada priseis pasitraukti kitie-
darbuotėje; taip pat, kad a- 
paštulautų vaikų auklėjame,

ms iš keliu — kada prasivers 
amžinybės vartai. Būkime kas

prasti.

Šeštadieniais bingo vakarai 
žymiai pagerėjo.

Praeitų sekmadienį, klebo-
Iš viso vaikučių visoje mo- kad daugiau vaikų atvestų į i minutę pasirengę baigti šios nas ragino, ir prašė, jaunimų 

kykloje (pradžios ir augštes- parapijos mokyklų. Keletas žemės kelionę. prisidėti prie bendro choro,
nėję) yra apie 250. Būtų, gal, tretininkų pasižadėjo važiuoti 
bent dar koks šimtas daugiau, į Eucharistinį Kongresų Cle- 
jei visi būtų atleidę. Kai ku- velandan.
riems lietuviams katalikams 
katalikybė ir lietayybė labai 
mažai terūpi. Kas įdomiau
sia, kad tai neva susipratę 
katalikai, kurie lig ir darbuo
jasi bažnyčiai. Rudos ir ne
blogi lietuviai, dalyvauja į- 
vairiuose lietuviškuose parei> 
gimuose ir dažnai dainuoja:
“Mes be Vilniaus nenurim-

BRIDGEVIUE NAUJIENOS
Prabėgo lauktosios dienos, 

praėjo 40 vai. atlaidų iškil
mės. Tos šventės proga daug 
sielų surado tikrųjį gyvenimo 
kelių, daug džiaugsmo patyrė 
dangiškos meilės perimtos šin-

tuo tarpu jiems nei ne-

Laidotuvės įvyko rūgs. 10 nes spalių 13 d. bus paminė- 
d. ' jimas Vilniaus gedulo dienos.

Reiškiame užuojautų tėve- [Kiekvienas prašomas prlklau- 
liains, broliams ir sesutėms jų , syti bendram chorui ir daly- 
širdies skausmo valandoje. V. vauti tame paminėjime.

IŠ WEST END, ESPLEN 
IR MCKEES ROCKS 

PADANGES
Šių - savaitę įvyko nomina

cija partijų kandidatų j įvai
rius apskričio (county) bei

Malonu girdėti, kad Jeval- 
tienė iš po sunkios ligos jau 
pradeda vaikščioti.

Chbukas

IŠ HOMESTEAD PA
DANGĖSdys Jausmingi kunigų pamo- 

galvoj, kad vaikaius įskiepy- Į kslai, įspūdingos pamaldos, su
jus katalikybę, kad pastačius tarimas choro giedojimas, gy- valdininkus, teisėjus ir
juos ant katalikybės pamato,1 vom gėlėm papuošti altoriai tt p0 kitag ironijas kandi- 
kad siek tiek supažindinus su kėlė, visų mintis prie aukštų jatų tarpe yra ir Sėtuvių, bet
tuo mūsų Vilnium. Jie visai idealų, gaivino prislėgtų d™- pįttsburghas ir tuo žvilgsniu , g: x k s j c
pamiršta, kad apie kataliky- į ir stiprino pasiryžimų lai-1 a(sįijįęg. £įa nemažai gyvena 1 
bę, bei apie lietuvybę protes-į kytis ateityje asmenybei verti-1 iietuvįų, vienok nesugebėjo, 
toniškose svetimtaučių moky- ngU dėsnių. į mažesnes reikšmės vie-
klose jų vaikeliai nei žodelio

Į atlaidus buvo atvažiavę

Rugsėjo 11 d. Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje kun. J. Pi
kulis laikė gedulingas šv. Mi-

nanį. Jam asistavo kunigai: J. 
Misius, J. Vaišnoras, E. Vasi
liauskas, A. Jurgutis ir M. 

tas pravesti savo žmonių. Via- [ Kazėnas. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Matytis, kad nors 
a. a. kun. S. J. Čepananis mi
rė, bet, jo per daug metų sėk
mingo klebonavimo nuveikti 
darbai parapijai ir tautai ne-

neišgirs per visų savo amže- i “uftiuus ™vo «tv^i*vę gi jįetuvįaį moka taksus 
lį. Griaudu darosi žiūrint į visi šios apylinkės lietuviai ,kitag pildo- kaip ir
tokius tiek mažai teismanan-(kunigai. Pamokslus pasakė: kitį pĮjį^į. Gal manote, kad 
čius lietuvius katalikus. Gai- kun. V. Sadauskas iš Dono-1- netuvių nėra tinkamų žmo- 
la jų- ros’ kun‘ J- V- Skripkus, Šv. nių užimti valdininkų vietas.

---------- Pranciškaus seserų kapelionas įyigai ne politikieriai dažnai
Nors daug seserų mokytoj-;ir kun. E. Vasiliauskas, Ho- 1 sugeba įpiršti visai netinka

mus valdininkus. Ypač mūsų 
(McKees Rocks) apylinkėj pa-

jų šįmet mokykloje pasikeitė niesteado klebonas
ir vaikams nemalonu buvo su- ---------
sitikti su “naujomis” moky- Rugsėjo 11 d. staiga mirė skutįnįu laiku pasitaikė daug 
tojomis, bet jau pradeda po Juozas Misevičius. Velionis,1 gkandalų vaidininkų rarpe. 
biskį apsiprasti ir visi ima- nuėjęs iš ryto į dirbtuvę, są- Rai kurie - net * kalėjimę 
si knygų, mokslo įvairiose ša- ,nkiai bekeldamas patruko ir pakiiuvo Todėl atrodo, kad 
koše ir mokinasi, kaip moky- ,tų pačių dienų atidavė Dievui ne vieuas is iįetUvių sugebė
toje, taip ir namie. Jie ge- savo dūšių. Laidotuvės buvo lų garbįngįau jr teisingiau ei
tai supranta, kad kų rudenį rugsėjo 14 d. Amžinų ramybę 
išmoks, tai pavasarį nereikės duok jo vėlei \ iešpatie! 
mokytis, o rudenį kur kas
smagiau mokytis, negu pava
sarį. Gerai daro vaikučiai. Ne
gaišuokite, neleiskite veltui 
Taiko.

Iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
Kalvarijos kapų šeimyniniame 
sklype sale savo vyro rugsėjo 
16 d. palaidota a. a. Juzė Di- 
džbolienė. Amžinų atilsį duok 
jai Viešpatie 1

Rugsėjo 15 d. šios parapi
jos mergaitės, buvusios nau
jokės, liko priimtos tikromis 
narėmis į Marijos Vaikelių 
draugijų — sodalicijų: S. Ka- 
mavičiūtė, S. Rutkauskiūtė, P. 
Jociūtė, J. Klasauskiūtė, M. 
Žvirbliūtė ir N. Kučauskiūtė.

Praeitų sekmadienį Šv. Ka-

SUSTIPR1NA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TONE sustiprina nervui pa- 

talso apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
I18ko veikimo vlrfiklnlmo organus, už
tikrina ramų miegą, lr pataiso abetną 
•velka tą.

Praeitų sekmadienį, grįžda
mas iš Lietuvos į Chlcagų, į 
Bridgevillę buvo užvažiavęs 
pralotas M. Krušas. Gerbia
mas svečias papasakojo daug 
įdomių dalykų iš savo kelio
nės po gimtųjį kraštų.

Labor Day parapijos pik
niko sėkmės labai geros. Gry-

NUGA-TONE Jau yra vartojamas į nolnn lilrn Hmio-mn kmnir 46 metu*, per << lalkorfvrpj )la *10 peilio 11K0 UaUglAU, KHlp
100 dol. Parapija yra dėkinga(rodė esąs labai pagelblngas Kilputėm* 

lr liguistiem* vyrams Ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUOA-TONE. 
Parrlrl iioila visose valstlnyčiodo. Gau
kite tikrą NUOA-TONE. nes Joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių 

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Ltuosuotoją vidurių 25c lr 
10c.

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
i)

usienm, tiTu avnvsvpuc ma

Moterų Altoriaus 
komitetams ir kitiems, kurie 
prisidėjo prie tos pramogos 
savo auka ar darbu. Geras su
siklausymas ir savų pareigų 
supratimas visada atneša pa- 
geidaujamų vaisių.

Zlthar berauna of atnmarh dlalurbannae. food 
formante tlon. or th* arterine of felee teeth, etd 
people frequ«ntly beae halitoeie (bed breath). 
No wond«r othrra conaider thnm a nuiaanee.

Būt nona Seime* haa found that tbe reguler 
uea of Liaterine wTd oftm oanreome nffenalae 
mouth odora due to the fermentation of tiny 
Mta of food on mouth, teeth, or dental pieta 
■urfanea

Thia aafe antiaeptle and tjulek deodorant I 
amrka nuletdy. lt eleaaaee mouth, teeth, and • 
gum surfaoaa. Raka fermentation and putre- 
factlon. a major eeuaa of odora, and then 
ooun temena the odora themaalveB,

Try uaing I Jnterin* every teo or thrna daya.
i lt leau

Pharmacal Co., St, Louia, Mo.

Don’t oftad others‘Chedr

mas nuo laiptų. Buvo geras 
darbuotojas ir parapijos ko
miteto narys. Buvo tarnavęs 
N. S. kariuomenėj.

Akucevičius, apie 70 m., mi
rė po ilgo sirgimo. Buvo vie
nas pirmų parapijonų. Paliko 
sūnus, dukteris ir anūkus.

Palaidoti po pamaldų baž
nyčioj vienas Šv. Kazimiero, 
kitas Šv. Marijos kapuose.

iSodalietės rugsėjo 29 d. va
kare rengia card party para
pijos naudai. Darata

pamirštami. Po pamaldų baž- ,

ti valdininko pareigas. Vie
nok lietuvių nėra net kandi
datų tarpe. Lietuviai pasiten
kindavo remti vienos ar kitos 
partijos kandidatus, kurie 
prieš rinkimus žada aukso ka
lnus, o po rinkimų daro savoj- 
tiškai. Iš tos priežasties lie
tuviai neturi pasisekimo po
litikoj nei neranda progos pa
kelti nusmukusios politikos 
vardo. Vienatinė išeitis, tai 
organizuotis į Lietuvių Bal
suotojų Sąjungų (Lygų). Tos 
rūšies Sąjunga jau gyvuoja 
kitose miesto dalyse ir veikia 
drauge su kitų išeivių organi
zacijomis. Laikas būtų ir mū
sų West End bei McKees Ro
cks lietuviams įsteigti tos 
sąjungos skyrių. Čia gimusie
ji ir ateiviai piliečiai sukrus
kite. Susiorganizavę galėsime 
susilaukti politikoj sau tinka> 

draugijai, įmo pripažinimo, teisių ir vie
tų. Artimas

nyčioje visi kunigai ir skait
lingas būrelis homesteadiečių 
nuvyko į kapus į pašventini
mų paminklo arba kryžiaus 
prie jo kapo. Paminklas pa
statytas rūpesčiu kun. J. Pi
laičio.

Po pašventinimo apeigų vi
si pasimeldė-ir, atgiedoję An
gelas Dievo, skirstėsi namo.

Garbė homesteadiečiams, ' 
kad nepamiršta velionio Ir jo 
nuveiktų darbų.

Ten buvęs
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SUTUOKTUVĖS
VANDERGRIFT, Pa. — Ru 

gsėjo 11 d., Šv. Kazimiero ba
žnyčioj kun. J. llerdegen, vie
tos klebonas, surišo moterys
tės sakaramentu Angelų Poi- 
zų su Juozu Tevelioniu. Jau
navedžiams liudininkais buvo 
Marijona Tevelioniūtė, jauna 
vedžio sesuo, su J. Gačulskiu, 
ir Valentina Vaišnoriūtė iš 
Pittsburgho su J. Puiza, jau
navedės broliu.

Sykiu su jaunavedžiais šv. 
Komunijų priėmė ir pamergės 
ir pabroliai, kas į žmones pa
darė gražaus įspūdžio. Bažny
tėlė buvo labai gražiai išpuo
šta gyvomis gėlėmis.

Vestuvių pokylis buvo jau
navedės tėvelio namuose. Da
lyvavo ir kun. J. llerdegen, 
K. J. Vaišnora su šeima išI » < A . t
Pittsburgho, jaunavedžio tė
veliai, brolis su šeima ir bū
rys vietos jaunimo.

Rugsėjo 3 d. mirė du seni 
parapijonai: M. Bardziliaus- 
kas, 44 m., nevedęs mirė ligo
ninėj po susižeidimo, pulda-

1

AKIŲ GYDYTOJAI:

o

Mt£ k lot of fcksoms cho 
ooutū uook Pioeie mato«al ko a cool

7-

rapijonų” nuo “naintynstry- vilko, užbėgom ant meškos, 
čio” pasikalbėjimų. Viens jų į Mūsų buvęs vargamlstra irgi 
mojuoja ranka, o kits paša- su juo draugavosi Kėdainiuo- 
koja, pasakoja, ir vis splau- se. Jis viskų apie jį žino. Tik 
do. Šneka ėjo apie jufginių
natijųjį “prabaščių, eourt hou-
se dženitoriaus” pagelbinlnkų.

.Girdi, tik niekam nepasakyk, 
Ilgiausių" metų jaunai pore- k^imieriniams, kad ta-

lei naujame gyvenimai jsai “M “prabaMus” yra..
Vietini g 1 tikras maskolius, atvykęs iš •

------------------- j Rasiejaus, tik kur ten apie Į
Kėdainius pravažiuodamas su 
stojęs ir šiek tiek lietuviškai

tu niekam apie tai nei žodelio. 

(Tęsinys ant 5-to pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

NUO CARSON STREET
Bestypsojant ant Carson st Pramokęs. Tikroji jo pavardS, I 

i; bekrapštant pypkę anų dien girdi, Jankov. Tik niekam ne-

Tel. LAFayette 7C60

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—S vai. vakar*
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

ŠIS-TAS Iš WEST END 
PITTSBURGH’O PA

DANGĖS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AKI y 
SPECIALISTAS

Palengrvto* akių (tempimą, kuri* 
c«ti prležadtirol galvos Bkaudfijlmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfttj, atitaleo 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
taisosnoB. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12, Daugely at
sitikimą akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Rugsėjo 24 d., 8 vai. vak., 
parapijos salėjo sodalietės re
ngia card party. Jau turi su
rinkusios daug gražių dova
nų, o dar gražesnių tikisi su- 
kolektuoti. Teko nugirsti, kad 
didelis būrys lošikų rengiasi 
atvykti iš Pittsburgho išban
dyti savąjį laimikį. Tolimesni 
svečiai visada yra pas mus 
pageidaujami ir laukiami.

Rugsėjo 7 d. mirė Kazimie
ras Franckevičius, 17 metų 
jaunikaitis. A. a. Kazimieras

Mtais witli USTOONE tesir«°tik keU“ N»-

Rugsėjo 15 d., Šv. Vincento 
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimų, taipgi ir Šv. Marijos 
moterų draugija.

Rugsėjo 16 d. su bažnytinė
mis apeigomis palaidota a. a. 
Konstancija Neumantienė. Ve 
lion ė staiga mirė palikdama 
mylimų vyrų Jonų ir šešetų 
vaikelių. Palaidota šv. Mari
jos kapuose.

Bažnyčios bokštas jau bai
giamas taisyti. Didumo dalys

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. 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. Room 8.

Bnni CANal 0623

AMV.RTKnR UBTUVię DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

Ofiso Phone Rea and Offloe
PROspect 1028 2359 S. Leavitt 8L

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8

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

Tol. CANal *3*7
Res. PROspect 4659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRUhOAS

1131 SOUTH HALBTKD STREET 
Realdaaotja 4444 S*. ATteslan Ava

Valandos: 11 ryto iki S popiet
4 Iki S ▼. vakaro

Tfel. CANAL 9122

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo S Iki 4 lr nuo 4 Iki S vak. 
Nedėllomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.: PROspect 4374
Res. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.: 2515 W. 69th 8t.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:20 Iki 8:20

Tel. CANal 4122

DR. S. RĖŽIS 1
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
VRŽAndoū 1—S ir 7—1 vak. 

Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė. 
Telefonas REPublic 7848

Tai. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar* 
SeredoJ pagal šutant

Tel. Ofiso BOUIevard 1918—14
Rea. VICtory 3348

DR. A. J. BERTASM
Ofiso vai. nuo 1-8; auo 4:84-8:84'
756 WEST 35th STREET

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS kr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE j
Tol YIHglaU 0484

Oflao vai.: 3—4 lr 4—8 p. m. 
Nedėllomis pagal sutarti

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubo*

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 14 ’kl 13 vai. ryto. nuo S Iki 4 
(<'. po pietų lr nuo 7 Iki 4:80 vai. 
vakaro. Nedėllomis nao 10 Iki lt 

valandai dieną

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tai. YARda 4994

R*a: TaL PLAaa 3404

Valandos:
Nuo 14-13 v. ryto; 8-1 lr 7-1 *. v.

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMIock <284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

ReoldeacUos Ofisas: 2414 W. 4>th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1444 80. 4tth CT., CICERO, ILL 
UUr., Ketv., Ir Pėtn. 19-9 vai. 

>147 SO. HAL8TED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4448 
Rea Tel. GROvehill 4417

4124 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3414 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Vai. 3-4 tr 7-9 vak.
Hetv. Ir Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 80. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

t Sugrįš 

Rugsėjo Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RMK.
2519 West 43rd Street

ii 1
Valandos: Nuo 9 Utį 14
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VIETINĖS ŽINIOS
IŠ FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO DARBUOTĖS

so. Raportų papildė kun. 
V rbonavičius atstovavęs

M.
:i.o-

Rugsėjo 11 d. įvyko skait-nas išdavė raportų iš Kongro- 
lingas Fed. Cliic. apskr. susi
rinkimas Aušros Vartų parap. 
svetainėje. Neatsilankius ras- ngrese Šv. Petro parapijų, Ke- 
tininkui, pakviestas į sus-ino noslia, Wis.
raštininkus P. Fabijonaitis.

Pirm. A. Valančius pakvie
tė tarti žodį kun. J. Mačiulio- 
nį, kuris turiningoje kalboje 
nurodė reikalų finansiniai re
mti didinamų TT. Marijonų 
Seminarijų. Taipgi pranešė, 
kad po keturių metų toji se
minarija išleis net 12 klieri
kų lietuviška dvasia, ko ki
tose seminarijose klierikai ne
gauna. Pranešė taipgi malonių 
naujienų, kad vienas TT. Ma
rijonų auklėtinis jau yni pro
fesorium TT. Marijonų Semi
narijoje ir tik šių vasarų į- 
šventintas į kunigus. Tai prof. 
kun. A. Jagminas.

Baigdamas kvietė nuošird
žiai paremti Marijonų Rėmė
jų Chic. apskričio rengiamų 
išvažiavimų Marijonų ūkyje, 
rugsėjo 22 d.

Feder. apskritys šiuo krei
piasi į visus lietuvius, profe- 
sijonalus, biznierius, kam tik 
aplinkybės leis, paremti ši 
išvažiavimų.

Apskritys taipgi prašo daly
vavusių atstovų šiame susi
rinkime savo kolonijoje šių 
žinių skleisti, kiek galima, 
kad išvažiaviman sulauktu- 
niėrn kuodaugiausia žmonių 
\ Raportas iš Federacijos 

Kongreso
Apskričio atstovas 'Kriščiū-

Po raporto kai kuriais klau 
simais kilo diskusijos, kurio
se dalyvavo: i. Sakalas, kun.
U rbonavičius, A. Bacevičius, 
kun. I. Albavičius, Sriubienė,
A. Valančius, B. Nenartonis 
ir kiti. ?

Spalių 9 diena
Sakalui įnešus, nutarta spa

lių 9 d. paminėjimų rengti be-, 
ndrai. Rengimo komisijon įė
jo. A. Bacevičius, P. labijo-. Amerikos Legijono Dariaus 
naitis ir A. \ alančius. Girėno postas Nr. 271 ketvir

Atstovų sutiktuvės tad.enį> rugs5jo d -einu.
Nutartu ruošti bendras su- „inkaus 4.|am distriktui visų 

tiktuves mūsų atstovams Į vi-. distrikto atstovų priėn.ime bei 
so pasaulio lietuvių kongresų. |vai8inilue Visa tai įvyks Nek. 
Tuo reikalu sus-mas nutarė Pr p g parapijos svetainėje, 
sušaukti visų organizacijų at- j prJe w ip Fairiield gatviU) „ 
stovų posėdi. Rengimo kom. vg, vakare Bus į¥ajnis proĮs. 
iš Fed. Chic. apskr. įėjo: A. raInas
Valančius, Sriubienė, Kazlau
skas ir B. Nenartonis.

J. Šliogeris, koresp.

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

ir
sekmadieniais. Visos vietinės I
draugijos remia bazarų ir ste-' 
ngiasi turėti savo skyrius. Į-

SERGA VEIKĖJOS
TOWN OF LAKE. — Au 

žymiausi Chieagos lietuvių bi- tomobilio užgauta B. Kalva, 
znieriai prisiuntė daug gražių tė kas dienų eina geryn. Per

Aštuoniolikiečiai jau baigia 
ruoštis prie jubiliejinio para
pijos bazaro, kuris prasidės 
ateinant) sestodren, rugsėjo 21 pra-omi nesiv51uoti Komitetas 
d. Bazaras bus laikomas ke- 

V lėtų savaičių šeštadieniais

PITT3BURGHO ŽINIOS

j dovanų ir bus progos visiems 
atsilankusiems išbandyti savo 
giliukį. Daug ruošiama viso
kių naujanybių.

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
Bijau, kad ir mūsų buvęs var- 
gamistra niekam neišbliautų. 
Tikras vargas su ta mūsų “pa 
rapija”. Kaip mes išsisuksime 
iš tos gėdos. Tai kur nuvedė 
mus mūsų vadai. Patys gi 
grįžo pas kazimierinius ir sau 
laimingai gyvena. Apgavo vi
sus. Dabar nežinome nei kų 
turime nei kur klajojame... Oi, 
jūs vadai, vadai? Sunkiai at
sakysite prieš Dievų už mūsų 
suvadžiojimų. Grįžtume ir mes 
bet dabar gėda.

Palingavau galvų ir neuž
degtų pypkę įsidėjęs į kiše
nių susimųstęs nuėjau namo.

P.

ilgus metus ji veikia labda
riams, Šv. Pranciškaus rėmė
jų 3 skyr. ir Šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų 1 skyr.

J. Stugienė sugrįžo iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės po opera-

Jau kelinta savaitė kaip su
nkiai serga Vincentas Linge- 
vičius. Randasi Šv. Kryžiaus CMOS *r kas dien eina geryn, 
ligoninėje. Pasigendame jo ba > Stugienė irgi yra žymi veikė- 

u ja Ijabd. Sęjungos 1 kuopoj. 
S. Šimkienė guli Nurse Ho-nkė ir kurios jis buvo dide

lis rėmėjas ir geradaris. Lin
kime jam greitai pasveikti.

spital. Jau kelinta savaitė kai 
serga. Šimkienė yra žymi au
kotoja Labd. Sąjungos 1 kuo-

Vakar buvo iškilmingai pa-: pai.
laidotas a. a. Liudvikas Ju- i A. Kasmauskienė guli Cook
cius. Jį mirtis ištiko netikė- County ligoninėj, 61 WartL
tai dirbtuvėje. Dar priežastie Pažįstamieji prašomi ligonius
pilnai nepaaiškėjo. Jis buvo aplankyti. S. A
ramaus būdo žmogus ir pavyz-i „ , . Į..... ° ,, / ' Rugsėjo 17 d. musų mokyk-Įdingas katalikas. Gražus bū-i, ... , ,.................... v. los mergaites dalyvavo “Korys giminių ir jo pažįstamų1 ...L , .5 . nstitucijos dienos parade,suteikė jam paskutinį patar-

ELENA CIOGLIEN*
(Po Tėvais CvpulaHč)

Mirė rugsėjo 16 d. 1935 iri., 
11:30 vai. vakaro, sulaukus pu
sės amžiaus. Kilo iš Švenčio
nių apskričio, Tveračių parap.. 
Oalalaukės kaimo. Amerikoje 
Išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Adolfų, 2 dukteris: Glo
rijų ir Virginijų, brol| Pranciš
kų Čepuli, pusseserę Ir švogerj 
Stanislavų Ir Viktorų Mtknevl- 
člus, dėdę Alfonsų Kudobų Ir 
gimines; o Lietuvoj brolj, 3 se
seris Ir gimines.

Kūnas pašarvotus 1K538 So. 
Wsbanh Ave. l/vtdotuvės įvyks 
šeštadieni, rugsėjo 21 d.. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėta ) 
Visų šventųjų parapijos bal
nyčių. kurioj Jvyko gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta. J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gbnlnep, draugus-ges Ir palys- 
tnmus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę. Vyras. Dukterys, 
Brolis, Ibiascscrė, Svogrrls, Dė
dė Ir Giminės.

lAidotuvtų dlrekterlpg S. P. 
Mušeika. Telefonas YARds
1138.

navimą.

Vasarai baigiantis pradėjo 
atgyti draugijų veikimas. Vi 
sos rūpinasi ir planuoja vi
sokių parengimų. Labai ma
lonu girdėti, kad L. Vyčių 4 
kuopa taip pat persiorganiza
vus mano nuveikti didelius 
darbus.

Mergaitės puikiai išpildė sa
vo programų.

Stotis T. 0. F. L
*

Į MARIJONŲ ŪKĮ
BBIDGEPORT. — Ateinan

tį sekmadienį, rugsėjo 22 d.
Marijonų ūkyje įvyks didis iš
važiavimas. Norintieji važiuo
ti trokais prašomi užsisakyti 
vietas iš anksto Gudų krautu
vėj 901 W. 33rd St., kad ži- • Laidotuvių Direktoriai 
notume kelis trokus reikia pa- 10734 SO. MICHIGAN AVE.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sulygo*

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS

imti. Nesivėluokite.
Jonas Dimsa,

piknikierių organizatorius

TeL PULlman 5703
Reikale yra Ir moteris 

oatamautoia.

..«i?

D R A' V G A' S

dixon by Dean Carr
fcUNCHj

DARUus-attM pos-j CKEROS ŽINIOS
HS VEŠU

CICEROS POLICMONAI 
MANDAGŪS

IŠVAŽIAVO MOKYTOJAUTI su
Kas sako, kad Cicero poli 

rija nemandagiai elgiasi 
----------- i moterimis?

Prof. M. Jucius, 1618 So. į Rugs> 14 d> prie 16 gt. ir 
49 Avė., praleidęs atostogas' cieero Ave pasitaikė matyti, 
pas savo tėvelius, rūgs. 13 d., kaip du policmonai turėjo 
vėl išvažiavo į Kansas uni- ■ daug vargo su viena patvir- 
versitetų, Kansas valst. profo- kusia, girta boba, kol jų įsi- 
soriauti. Prot. M. Jucius jau-' vadino j savo automobilį. Gir
nas vaikinas, bet gabus niok-jtuoklė visokius galus darė: 
sle. Kad ir neturtingų tėvų,; spardėsi, kando, koliojos ir
bet savęs pasišventimu pasie-■ visaip nenorėjo pasiduoti. Bet
kė aukšto mokslo. i policmonai taip gražiai ir ma-

jį 1 ndagiai jų paėmė, kad net vi-

Illinois vai. 4-to distrikto va
ldybos instaliacija ateinantie
ms metams.

Garbė A. L. Dariaus - Gi
rėno postui ir komand. B. Pie- 
tkievieiui, nes 4 distriktui pri 
klauso net 35 postai.

Visi Dariaus - Girėno posto 
nariai privalo atsilankyti tie
siai į parapijinę svetainę ii 
dalyvauti atstovų priėmime.,

Pažymėtina, kad prof.
Jucius yra praktikuojantis ka 
talikas. Mokslas jam nekliu
do būti geru kataliku. Jo tė
vai yra seni “Draugo” skai
tytojai.

siškai neužgavo.
Duodu kreditų lietuviui po- 

licmonui B. Tumavičiui už jo 
mandagumų. Aš jau bue neiš
kentęs nuo sudavimo jai per 
murzę. Rap.

|O1 IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE •

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mcrtgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo etc.. atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
KASTINĖJE

tjou <jet a SUN TAN

HAIR
sKzmjlIJL

Be auti fui gleaming brown shoulders and 
radi ant complexion — and brittle, sun- 
burned hair. Is that YOLJR pieture ?

Correct it immediately with CLAIROL 
Shampoo Oil Tint: This remarkable dis> 
covery triakes it possible for everyone to 
bave soft, colorful, beautiful hair all 
vear round.

♦

tih eoapon witk » tbrtt-iitcb ttnnul »/ 
tutd wiU it rMkra it, fiattptM, 
wr nrc-ommemAc/M'M .Ąr CLATROL (zrafamC.

BEVEKLY KING. CoomIizm 
HAIR BEAUTY GU1LD 
126-1)3 46,8 Semt. Nr* Yocfc Chy

N»»«................. ...................................

5

Susirinkimas Šv. Kazimiero mas šaukiamas, kad pasitarus 
Akademijos Rėmėjų 9 skv- apie centro piknikų, kuris į- 
riaus įvyks penktadienio va- vyks rugsėjo 29 d., Vytauto 
kare, rugpiūčio 20 d., 7:30 v. darže. Prašome narių skaitli- 
mokyklos kambary. Susirinki- ngai susirinkti. Komisija

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus įkraus Dėl Atnaojluliuo arba Išninkame Caah 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos. AaLouioMUiį, 

Stiklų tr L t

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

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

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių ChicagO3 Lietuvių

527 N. VVESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvii 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ) 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. H. Skalas
I.I.Znlp
I. F. Eidakis

I. Liiiteyi«
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Kadžius

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742

Lachawic ir Sek,;2314 West 23rd Place 
one Canal 2515 Cicero 5927]

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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Marijonų Kolegijos Rėm. Smagus Išvažiavimas
as

J MARIJONŲ OKj, HINSDALE, ILL.

Sekmadieni, Rugsėjo (September) 22 d., 1935 m.

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.

Visi Marijonų Kolegijos rėmėjai, prieteliai, profesijonalai ir biznieriai kvie
čiami atsilankyti į šj smagų išvažiavimų. Bus skanių užkandžių ir visokių pa
silinksminimų.

■BE &

VIETINES ŽINIOS
MINĖSIME VILNIAUS 

GEDULU
Federacijos Chicagos apskri, 

tys jau pradėjo rengtis prie1 
Spalių 9-tos, Vilniaus gedulo 
paminėjimo. Ryt, ar poryt 
pranešime, kur įvyks tasai pa
minėjimas.

Spalių 9 d. paminėjime šį
met bus ypatinga tas, kad 
girdėsime kalbas tų, kurie sa
vo akimis matė pavergtąjį Vi
lnių ir aplink jį pavergtosios 
Lietuvos gyventojų būklę. Spa 
lių 9 d. kalbės grįžę iš viso 
pasaulio lietuvių kongreso mū 
sų atstovai, kurie taip pat bu
vo nuvykę ir į Okupuotąjį 
Vilnių: L. Šimutis, kun. pral.

M. Krušas, kun. A. Birška, 
B. Pivariūnienė ir d-ras A. 
Račkus. Be to, kalbės ir kon
sulas A. Kalvaitis.

Tat visi ruoškimės pasiklau 
syti įdomių kalbų apie Vil
nių. Rap.

ŽINIŲ ■ ŽINELES
Mirė teisėjas. Šiomis dieno

mis mirė apygardos teismo 
teisėjas David M. Brothers, 
74 m. amž. Teisėju tam teis
me buvo nuo 1915 m.

Ir dviratninkai automibilis- 
tų pėdomis. Shakespeare poli
cija ieško liit-and-run dvirat- 
ninko, kuris suvažinėjo Jacob 
Urbaną, 52 m., 2832 Dawson 
avė.

Ir tokių yra biznierių. At-
bert A. Frey atsidarė groser- 
nę, susipirko ant kredito gro- 
serio ir bizniavojo. Bet kai už 
tą groserį reikėjo užmokėti — 
prapuolė. Policija betgi biz
nierių surado, o municipal tei 
sėjas pasodino dviem metams 
į Bridewell.

“ Šnipinėjo ” respublikonus.
Per konstitucijos dienos pami i 
nėjimą Chicago Stadiume sau 
gojantieji minią detektyvai 
sulaikė 12 asmenų, jų tarpe 
ir buvusį Kaponės gengsterį 
Sam (Golf Bag) Hunt. Detek
tyvų stoty jis juokdamasis pa
sakė: “Aš kaip tik geras de
mokratas, ten šnipinė jau res
publikonus. Kas šiomis dieno
mis nori būti respublikonu. 
Demokratai turi visus pini
gus”.

Negali “pafiksinti” — ne

imk. Julius Steinman pateko vyktų adresu 2015 Ogden avė.
■ 30 d. į Bridewell tik už $4. | ir ten šalę ant tuščio loto ra- Į 
'O tai buvo taip. Groserio tro-sianti ką nors įdomaus. Nu-į 
ko draiverys Otto Milke, 5228 (vykus policija rado ryšulį, o 
S. Union avė., buvo sulaikytas į jame senų brangių gražnų ir 
už greitą važiavimą. Jis Ju- > kitokių daiktų, kurie buvo pa-'

ŠIANDIE BUDHftKO 
PROGRAMAS

liui davė $4, kad “pafiksin- 
tų” keisą. Kitą sykį Milke 
sulaikytas už greitą važiavi
mą patyrė, kad Julius nieko 
“nepafiksino”. Dalykas išėjo 
į aikštę ir Julius iš trofikos 
teismo turėjo eiti į kalėjimą

$656.30 už langų nuplovimą
Ūž Lincoln ir Garfield parkų 
šiltadaržių langų nuplovimą 
parkų bordas turės užmokėti 
$656.30. Kontraktą paėmė Mi- 
dwest Painting Service. Abu 
šiltadaržiai turi apie 5,000 la
ngų.

$4,500 vertės daiktų ant tu- į
ščio loto. Nežinomas asmuo j 

! policijai pranešė, kad ji nu- į

vogti iš Dr. H. L. Burton na
mo. Pamestųjų daiktų vertė 
siekia $4,500.

Šį vakarą nuo 8 iki 8:45 v. 
iš stoties WHFC, 1420 kil. bus 
transliuojamas lietuviškų dai
nų ir muzikos radio prograr 
mas, kurio pasiklausyti visie
ms bus malonu ir žingeidu. 
Programus leidžia Jos. F. Bu- 
driko korporacija, kuri užlai-* 
ko 3 krautuves namams reika
lingų rakandų, radio Ir auk-1 
sinių daiktų, lietuvių centre — 
Bridgeporte. S.

landos klausytojai turės ma
lonumo karts nuo karto gir
dėt gerus artistus griežiant 
tais instrumentais. Praėjusį 
sekniad. teko girdėt A. Laba
nauską, akordinistą, kuris pa
įvairino programą. Apie Pro- 
gress vyrų duetą nėra kas iri 
sakyti. Didžiuma pripažins,' 
kad jis yra vienas ereriausių.

JostraThis deliciou# chaose food ts 
DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

Hiddeo in Velveeta’e richly mild 
Cheddar Cheeae flavoe are health- 
pcotective elementą ot many fooda.

It’» wonderfui for children. Serve 
Kraft Velveeta—in aandvrichm, in 
oooked diabee... ojunl

Praėjusio sekmadienio Pro- 
gress Furniture krautuvės ra
dio valanda buvo įdomi ir ski
rtinga nuo kitų. Atidarant nau 
ją departmentą, šioje krautu
vėj, t. y. muzikalių instrumei- 
ntų, ateity Progress radio va-

PARDAVIMUI NAMAS

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9800

Teiepbone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish

tai čia LENGVUMAS dėl jūsų
lengvumas be tuštumo 
lengvumas su skoniu

tai čia vienas cigaretas, 
kuris istikro PATENKINA

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis
namas po 4 kambarius. Kartu parsi
duoda Ir vieno fleto rakandai. Prie
žastis, savininkas lfivažiuoja ) I.letuvų.

1416 SOUTH 50th COURT 
Cicero, Illinois 

REIKALINGI darbininkai

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hills Semlnary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4481 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 4618 S. ROCKWELL ST. 
Teiepbone: REPublic 9728

Res. 1227 S. 50th AVĖ.. CICERO 
Teiepbone: CTCERO S89R

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
V”“ AUTOMOBILB8 * AUTOMOBILKS

EMU DENEMARK INC.
------- - Vartotų Kary Bargenai =

OAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUTCK *89. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas..........#895
BUICK *88, Club Sedan su trunk. garantuotas .................... 9825
BUICK *85. 5 8edan 47, garantuotas ......................................... 9795
BUICK *84, 5 Coupe 68, mažai vartotas, garant.................... <895
BUICK *34. 5 Sedan 57, pulkus karas, garant......................... 9895
BUICK *88, 6 Sedan 97. tobulas, garant.................................... 9895
BUICK *32, 5 Sedan 98. tobulam stovy ................................ <495
BUICK *82. 6 Coupe 98. labai pulkus, garant...................... 9495
BUTCK *31, Sedan 91. geroj tvarkoj...............................................9395
BUTCK, *29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas .......................... 9 95
BTTTCK *29. 6 Sedan 47, gražus mažas karas ............................995
BUICK *80. 7 Limo. ftefil drat. ratai, eina O. K..................... 9225
CADILLAC *80, 7 Sedan. pertaisytas ......................................... 9A95
CADILLAC *19. 7 Sedan. labai puikiam stovy.......................... 9495
CHEVROLET *34. 5 Sedan, kaip naujas ............................... 9495

■ HUDSON, *29. 5 Sedan. bėga O. K................................................... g 95
LA SALLE *31. 6 Sedan. pulki vertybė......................................... 9495

| LA SALLE *80. 6 Sedan, < drat. ratai........................................... 9845
LA SALLE *29. 6 Sedan, drat. ratai .................................... 9195
LINCOLN *10. B Sedan. labai pulkus .................................... 9995
NAPH *32. 6 Sedan. geras mažas karas .......................... , _ 9285
OAKLAND *81, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj ................................... 9175
PACKARD *22, 7 Custom 8edan, tobulam stovy .................. 9875
PACKARD *91, 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ............... 9595
PACKARD *20, 7 Sedan. puikiam stovy ................... 9325
PIERCK *20. 9 Coupe, labai pulkam stovy...............................9195
PONTIAC *14, 4 Durų Sedan. kaip naujas ........................... 9495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais Išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

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


