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LIETUVA NEBIJO VOKIEČIU GRASINIMU
TAIP ATSAKOMA 1S KAUNO Į 

VOKIEČIŲ PROPAGANDĄ
Lietuva neturi sutarties su

Rusija, bet tikisi pagalbos

VOKIEČIAI KALTINAMI UŽ ŪKININKŲ 
SĄJŪDĮ LIETUVOJE

PAŠĖLUSI VOKIEČIŲ PROPA
GANDA NENUTRAUKIAMA

ŽENEVA, rūgs. 25. — limas įvyko toj pačioj apylin- 
Prancūzijos premjeras La- kėj.
valis, Anglijos atstovas kap. į Lietuvos vyriausybė kalti- 
A. Edenas ir Italijos atstO- j na Vokietijos intrigas.
vas baronas Aloisi šiandien I' ---------------------
ilgiame posėdyje su Lietu-I BERLYNAS, rūgs. 25. — 
vos užsienio ministeriu Lo- | Paskelbta, kad Vokietijos vy- 
zoraičiu gavo iš pastarojo įriausybė baigė statyti karo: 
galutiną pasižadėjimą, kad konskripcijos mašiną ir palei-,

PAŠTŲ VIRŠININKU SUVAŽIAVIME

Paštų departamento sekretorius Farlev sako prakalbą paštų viršininkų su
važiavime Sherman viešbuty, Chicagoj. (Acme Photo.)

sekmadienį, rūgs. 29 d., 
per Klaipėdos krašto rinki-

džia ją darban. Vienerių me
tų karo tarnybon pašaukti

mus ten vokiečių gyventojų 1914 metais gimę jaunuoliai, 
mažumos teisės bus pilnai Kokį laiką jie bus laikomi 
užtikrintos. darbo korpusuose. Iš anks-

Manoma, kad minėtos čiau pašauktųjų 180,000 jau- 
trys valstybės painformuos r'U vyrų dauguma iš darbo 
Vokietiją apie šį Lietuvos korpusų nukeliama kariuome-
pasižadėjimą. ngn-

------------------- ; Vokiečių rateliuose kalba-

KOMUNISTAMS

K|AUNAS. — rūgs. 25. — 
Lietuvos aukštieji valdininkai 
pareiškia, kad Lietuva nepri
pažins jokių naujų koncesijų

ma, kad naciai su nauja ka
riuomene pulsis prieš Klaipė
dą, jei Lietuva, kaip jie sako, 
ir toliau ten “spaus” vokie-

Klaipėdos krašto vokiečiams |čius gyventojus.
ir neigia iš Vokietijos sklei
džiamus grasinimus.

“Jei Vokietija pasiryž at
gauti Klaipėdos kraštą, tas 
reikš karą ir Lietuva daro vis 
ką, kad pasirengus tam įvy
kiui,” pareiškia vienas valdi
ninkų. “Mes nebijome. Nors 
neturime padarę slaptos su
tarties su Rusija, pasitiki-

Berlvne manoma, kad Klai
pėdos krašto vokiečiai patys 
pradėsią ten sukilimus prieš 
Lietuvą ir tuojau gausią na
cių pagalbą. 1

Diplomatiniai agentai, ku
rie dažnai keliauja tarp Mask 
vos, Londono, Berlyno ir 
Kauno, pareiškia, kad jei Kl
aipėdos vokiečiai sukilsią, nė

T. SĄJUNGA SKIRS
BAUSMĘ ITALIJAI

Tam tikslui Ženevoje bus imtasi 
ilgos procedūros

GANDAI APIE SUKILIMUS , _ v-
dovaujant Anglijai ir Pran
cūzijai T. Sąjungos taryba 
šiandien pagaliau sutarė pa
naudoti bausmes prieš Itali
ją, kaip tas yra nurodyta T. 
Sąjungos konstitucija.

PRIEŠ MUSSOLINĮ
ŽENEVA, rūgs. 25. — Čia 

paskleista gandų, kad Itali
joj planuojami sukilimai, kad 
sugriovus premjero Mussoli- j Tuo tikslu rytoj su8įrink8 
nio diktatūrą ir jį patį nuver-! Sąjungos tarybos visi nariai, 

! tus iš vyriausybės viršūnės. 1 į§ėmūB Italijos atstovą, ir bus
Italų oficialėse sferose, su- paskirtas naujas komitetas ir 

prantama, tas griežtai nugin- jam pavesta padaryti baus- 
čijama. Pažymima, kad tai taikymo rekomendacijas.

Paskyrus šį komitetą, tary 
ba nutrauks posėdžius ir su
sirinks, kada komitetas turės 
pagamintą rekomendacijų ra-ĮDOMI “DRAUGO” RADI-j AL SMITH DUODA VĖJO 

JO VALANDOS PRO
GRAMA
_______ | CLEVELAND, O., rūgs. 25. čių koras ir trečias — 3,000

Vakar dieną buvo didžiai Buvęs gub. Al Smith va- vyrų koras. 
įdomi “Draugo” radijo va- j^ar vakar4 «ak« prakalbą ap- šiandien Clevelando (Lake 
landos programa. Muzikalę je '^9,900 maldininkų, dalyvau 8i<je) stadijumo įvyko vaika- 
dalį išpildė Kastas Sabonis, Jan(,ių <‘ia krašto Lukaristi- ms pamaldos. Dubuųue, Ia., 
žymus baritonas, kuris, kaip n^ain kongrese. Clevelando arkivyskupas Btckman ponti- 
ir visuomet, gražiai dainavo stadijumas buvo kupinas žino Įfįkavo iškilmingas Mišias. Da 
šias dainas: “Iš kalėjimo pa-
leiskit”; “Laivyne” >— Qou- 
nod; “Kad širdį tau skau»

Ida” — Šimkaus; “Oi, ^rargeįį
varge” — Šimkaus.

nlU- į lyvavo tūkstančiai vaikų.
Jis! kalbėjo apie komunijo- ____________

nizmą it komunizmą. Komu- 
nijonizmas padaro žmones
dvasiškais broliais, sakė Al LAS POPIEŽIUI PIJUI X

ATIDENGTAS PAMINK*1

vieni prasimanymai ir jie su 
į galvoti Ženevoje, o gal ir 
Londone.

O gandai yra toki, kad pr-i 
ieš Mussolinį pradėjęs veikti įortą) arha jeį rasis kokių 
Italijos sosto įpėdinis ir gen. nors naujų painiavų Etiopi- 
Italo Balbo. Jie bijo, kad!jog reikalu.
Mussolini su savo karingais
žygiais gali užtraukti nelai- >Anglija 8U l’ra"«“ia »u'
mę Italijai. tiko SlŲ PnemonlU imtl8 PrieS

______ Italiją, kad gelbėjus T. Są
jungos autoritetą. Kitaip gi 
T. Sąjunga būtų nė nereika
linga.

Žinovai nurodo, kad T. Są 
jungos darbas yra veltus, nes 
Mussolinio pasiryžimas ne-

KOVA PRIEŠ MAISTO 
BRANGUMĄ

Smith, o komunizmas žmonių 
Dr. Antanas Rakauskas, A- brolybę pripažį8ta tik bc„.

mer. Liet. Medicinos Mokslo 
Akad. pirm., kalbėjo apie kū
dikio maistą ir gerus papro
čius. Šios kalbos yra tikrai 
įdomios. Be abejo, visi nori 
jų daugiau girdėti.

drai dirbant kokius nors dar
bus.

“^ano katekizme pažymėta, 
kad aš turiu pažinti ir mylė
ti Dievą, Jam tarnauti iki 
mirties, kad paskiau amžiny-

Grįžęs iš Lietuvos “Drau- 'bėję galėčiau būti laimingas.

VATIKANAS, rūgs. 25. — 
Rieše, Treviso provincijoje, 
atidengtas ir pašventintas pa 
minklas garbingojo Popie
žiaus Pijaus X atminimui. Šį 
met birželio 2 d. buvo ten iš
kilmingai minimos Pijaus X

Įvairiose Chicago miesto da 
lyse organizuojasi moterys ir bus paiaužtas su tomis, ap- 
vyrai kovai prieš nepakenčia- kitokiomis “procedūromis.” 
iną maisto brangumą. Tuo tarpu kaip Anglija, taip

Pastaraisiais laikais viso- vįsos kitos valstybės yra 
kiam maistui kainos padidėjo priešingos karui, nepaisant

une jos pagalba. Rusija ne vie viena didžiųjų valstybių ne 
'ną kartą yra pareiškusi, kad' galėsianti kištis. Jos visos esą 
vokiečių įsiveržimas Klaipė-' daug užimtos su Etiopijos 
don reikštų jai pačiai pavojų, konfliktu.

“Tačiau mes netikime, kad 
šiais laikais būtų koks karo 
pavojus, ar vokiečių vyriau-' 
sybės propaganda dėl Klai
pėdos atgavimo būtų rimta. 
Reikia manyti, kad vokiečiai 
su savo propaganda nori pa
daryti įtakos ateinantį sek
madienį įvykstančiuose Klai
pėdos krašto rinkimuose.

LENKAI GINA HITLERĮ

go” redaktorius L. Šimutis 
aiškino, kad trumpu laiku ne
gali išpasakoti visų įspūdžių 
iš Viso Pasaulio Lietuvių 
kongreso ir iš savo kelionės 
į Lietuvą ir atgal.

Taip gi buvo paduotos vė
liausios žinios ir visoki pra
nešimai.

NACIAI PERRAŠYS VO
KIETIJOS ISTORIJĄ

.Jei mano katekizmas būtų kl- 100 mrtl< K™'"10 
aidingas, tada nieko nebelie- Dalyvavusieji paminklo ati
ką žmogui. Tokiam atsitikime dengimo iškilmėse prisiuntė 
aš pageidaučiau verčiau būti Šventajam Tėvui Pijui XI 
arkliu. Tačiau taip nėra. Ma-, 8avo sūnišką ištikimybės pa- 
no katekizmas, kaip kad ir Į raišką. Šventasis Tėvas pa-

iki 30 nuošimčių, o mėsai — 
iki 45 nuošimčių. Tuo tarpu 
darbininkams atlyginimas jau 
kelinti metai pastovus ir ma-

gyw- įTIS PARAPIJŲ mokyklų
Įvairiose miesto dalyse lai- VAIKAIS

komi susirinkimai ir ragina-! _______

vykdomų pasirengimų.

VALSTYBĖ TURI RŪPIN-

Katalikų Bažnyčios mokslas, 
yra neklaidingai. Klaidingi 
komunistai, kurie neigia pa
saulio Sutvėrėją.”

Kalbėtojas pasisakė, kad 
jis nesupranta komunizmo e- 
konominių teorijų. Niekas ne
gali to suprasti. Tačiau iš tų \VASKI\OTON, rūgs. 25. 
teorijų vykdymo patiriama ,r sian(1jen dar nieko n#n 
kad jos yra supuvusios. Ku- dinga ne8utarta mink8tl)jl,

siuntė atsakymą, laimindamas 
visus iškilmių dalyvius.

DAR NĖRA TAIKOS AN
GLIŲ PRAMONĖJE

mi žmonės, kad ko mažiausia 
mėsos vartoti. Sumažėjus mė
sos vartojimui, pakeriai ir 
tarpininkai greitai pasijus, 
kad jie negali išnaudoti žmo
nių didindami kainas.

AT,BANY, N. Y., rūgs. 25. 
— New Yorko valstybės vy
riausias prokuroras J. J. Ben 
nett, jr., nusprendė, kad val
stybės viešosios gerovės val
dininkai privalo rūpintis pa
rapijų mokyklų vaikais. Pri- 

SUDARYTAS ISPANIJOS lvaio jiems parūpinti knygų,
KABINETAS

VARŠUVA, rūgs. 25. — 
Lenkų vyriausybė pašaukė' 
teisman kemikalijų ir labora
torijų daiktų pirklį, žydą 
Nahum Halberstadt. Jis kal
tinamas tuo, kad pasiųstu 
laišku Vokietijon įžeidęs Hit
lerį. Kaltinamojo advokatas

Kaune paskelbta, kad nau- tvirtina, kad Nahum su savo 
jas ūkininkų sukilimas įvy- Kalėjo įžeisti hitleriz-
ko Marijampolio distrikte. ne Hitlerį
Griaužiškiuose vienas ūkinin
kas žuvo ir du kiti sužeista.

Ūkininkų sukilimas prieš 
vyriausybę pasireiškė pereitą 
sekmadienį, kada policija pa
siryžo areštuoti tris agito-’ 
rius, kurie kurstė ūkininkus, 
kad jie nemokėtų mokesčių

BERLYNAS, rūgs. 25. -- 
Pranešta, kad nacių vadovy
bė nusprendė perrašyti visą 
Vokietijos istoriją pagal nuo
savų pažiūrų.

VATIKANAS SUTINKA UŽ
GESINTI ŠVIESAS

ROMA, rūgs. 25. — Itali
jos vyriausybė prašė Vatika
no, kad Romos apsaugai nuo 
puolimų iš oro sutiktų užge
sinti visas šviesas Vatikane,

ir neparduotų maisto produk jeį tas būtų reikalinga. Sako 
tų miestams. Ima, Vatikanas sutiko koope-

Ir pirmesnis ūkininkų suki- moti. . _ JI

pitalistiškose valstybėse dar
bininkai nepalyginamai turi 
daug geriau, negu komunistų 
valdomam krašte.

anglių kasyklų operatorių de
rybose su angliakasių atsto-

MADRIDAS, rūgs. 25. — 
Buvęs finansų ministeris Joa 
quin Cbapaprieta sudarė nau 
ją Ispanijos ministeriu kabi
netą.

IŠ 12 IŠSIGELBĖJO 7

apavų ir drabužių, kad vaikai 
negalėtų paneigti valstybės 
privalomojo švietimo įsta
tymo.

NUŽUDYTA 3 ASMENYS

BELGRADAS, rūgs. 25.— 
Tarp valstiečių ir darbininkų

vais JUDTQUE, N. S.., rūgs. 25., pasireiSke kruvina kova už 
Operatoriai nieku būdu ne-j— Audra sudaužė ir nuskan- j pįrmybę drenažo darbe <Ven-KAUNAS. — Archeologi

jos mokslus baigęs Heidelberj Vakar Popiežiaus atstovui gali įsisąmoninti, kodėl būtų dino TTalifaxo motorinį laivą grjjos pa8ieny 
kardinolui Hayes celebruojant, reikalingas angliakasiams Hurry. Tš 12 vyrų išsigelbėjogo universitete dr. Jonas Pu- 

zinas savo doktoratui įgyti 
parašytąjį mokslo darbą vo
kiečių kalba neseniai išleido 
didoka knyga, pavadinta 
“iVorgeschichtsforschung und 
Nationalbewusstsein ir Litau-

iškilmingas Mišias dalyvavo 
daugiau kaip 50 arkivyskupų 
ir vyskupų ir šimtai kunigų. 
Apie 30,000 maldininkų buvo 
pamaldose. Per Mišias įspū-

kiek didesnis atlyginimas, ar- tik 7. 
ba trumpesnės darbo valan
dos kasyklose.

Derybos vis gi dar visiš-

3 asmenys 
žuvo ir apie 40 sužeista.

en. »»

ROMA, rūgs. 25. — Musso 
linio vyriausybė atidėjo kelio- 

kai nenutrauktos. Nedirbama likos milijonų vyrų, moterų ir 
dingai giedojo seminarijos (visose visam krašte minkštų- vaikų vienos dienos mobiliza- 
auklėtinių koras, 200 bernai- jų anglių kasyklose. riją, kuri turėjo įvykti vakar, vėsiau.

ORAS
CHTCAOO TR APYLIN

KES. — Nepastovus oras ir
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PRIŽADŲ NEIfiLAlKYMAfi

Respublikonai, besirengdami prie ateina
nčių metų prezidentinių linkimi}, priekabiau
ju prie dabartinės prez. Roosuvolto vyriau
sybės. Vienas svarbiausių prez. Rooseveltų 
priešų priekaištų yra tas, kad, girdi, prezi
dentas neišlaikęs prižadų.

Vienas iš prezidento prižadų buvo tai 
vyriausybės išlaidų sumažinimas. Bet vietoj

principai

Keista atrodo, bet teisinga,
sumažinus, prezidentas tas išlaidas labai pa- .kad geruose laikuose užauga 
didino. Taigi čia pamatuotas priekaištas. Bet daug neteisingų principų ir 
respublikonams atsikertama tuo, kad jie įpročių. Žmonės tiesiog įpra- 
kraštų buvo įstūmę į tokių balų, kad be sko- nta nekęsti paprastųjų, reika
lų didinimo nebuvo galima apseiti.

Bet demokratų svarbiausias argumentas 
prieš respublikonus yra statymas jiems tokio 
pat klausimo. Kaip išlaikė savo prižadus bu- 

! vusis prez. Hooveris! Juk jis žadėjo ‘‘two

lingiausių gyvenimo privalu
mų. Dėka gerų pagarsinimų 
tuos paprastuosius privalu
mus pavaduoja prabangos, ra

1.00

DIENOS KLAUSIMAI

VISŲ AKYS NUKREIPTOS KLAIPĖDON

Pasaulio demėsys iki šiol buvo nukreip-
tas į italų - abisiniečių ginčų. Tuo ginču yra is vanishing liom among u»
gyvai užinteresuota Anglija ir ji visas jėgas 
kreipia, kad pastojus kelių Mussoliniui.

Šiuo laiku kasdien pradėjo ateiti bau
ginančios žinios apie Klaipėdų. Ateinantį se
kmadieni Klaipėdos Krašte įvyks Seimelio 
rinkimai. Jei vokiečiai ten laimės, tai Hitleris 
sakys, kad todėl tas kraštas Vokietijai turi 
grįžti. Jei vokiečiai pralaimės, tai Hitleris 
sakys, kad Lietuva skriaudžianti Klaipėdos 
Krašte vokiečius ir todėl tų kraštų reiklų iš 
Lietuvos atimti.

Taigi ar vienaip baigsis rinkimai ar ki
taip, visvien vokiečiai nebus patenkinti.

Vokiečiui ir lietuviai yra sujudę. Sykiu 
ir visas pasaulis domisi įvykiais, surištais 
su Klaipėdos Krašto likimu.

Kaip Anglija suinteresuota italų - abi
siniečių ginču, taip Prancūzija ir Rusija su
interesuotos lietuvių - vokiečių ginču.

DĖL li/2 CENTO

United Mine Workers sustreikavo dėl 
nesusitaikymo atlyginimu klausime. Anglių 
kasių unija reikalauja po 9c nuo tonos, o 
kompanija teduoda po 7^0.

Streikuoja 400,(KM) angliakasių. Prt skai
tant jų šeimynas, pasirodo, kad streike įvel
ta virš 2,500,000 asmenų.

Angliakasių unijos prez. Lewis sako, kad 
streikas yra 100 nuoš. pilnas.

Jei streikas užsitęs, tai streikininkų šei
mynos atsidurs vargnn. l’riseis joms “relie
fo” reikalauti. O tuo tarpu VVasliingtono vy
riausybė eina prie “reliefo” panaikinimo. 
Buvo jau numatyta, kad iki lapkričio 1 d. 
“reliefas” bfisiųs likviduotas.

Kas gražesnius prizauus galėjo duoti, 
kaip šie minėti llooverio prižadai. O kaip 
jis juos išlaikė! Niekada tiek darbininkų 
nebuvo išmesta gatvėn, kiek prie Hooverio, 
o milijonai namų virto privatinėmis “poor- 
liousėmis”.

Tų atsimenant, reikia respublikonams a- 
t įduoti kreditų už drųsų prikaišioti prez. 
Kooseveltui prižadų neišlaikymų.

VOKIETIJG3 DRAUGINGUMAS LEN
KIJOS NENAUDAI

Kai Lenkijos vyriausybė pradėjo kokie- 
tuoti su Berlyno vyriausybe, tai išrodė keis- į 
ta. Juk Jx*nkija ir Vokietija amžini priešai.

Mat vokiečiai už lenkus gudresni ir jie 
pakalbino lenkus užmegsti draugingus ry
šius. Vokiečiai tame matė gerų gešeftų ir 
pataikavo lenkams. Bičiulystė prasidėjo ir 
to vaisiai jau matosi.

Prieš lenkų vokiečių susitarimų lenkai 
per metus įveždavo savo prekių į Vokietijų 
už 1762 milijonus zlotų. Dabar įveža tik už 
270 milijonus zlotų. Tuo tarpu vokiečiai sa
vo įvežimų į l^enkijų padidino vienu Treč
daliu.

Tai mat, kų lenkai pelnė iš draugingu
mo su Hitlerio valdžia.

ATGAL J PARMAS

Illinois valstijoj dabar yra 7.8 nuoš. far- 
merių daugiau, negu jų buvo prieš penkis 
metus. Nuo 1900 iki 1930 metų f'armerių skai
čius šioje valstijoje vis mažėjo. Iš viso far- 
merių Illinois valstijoj dabar vra 231,382, jų 
tarpe mažažemių yra 19,688. Čia mažažemiai 
rokuojasi tie, kurių metinės įeigos yra ma
žiau, negu $400.

Partneriai daugėja po visas valstijas, ne 
vien Illinois. Šiuo tarpu fanuose žmonių pa
daugėja vienu milijonu per metus. Geriau
siais laikais daug fermerių apleisdavo far- i 
mas ir vykdavo j miestus. Depresija tų emi
gracijų sulaikė. Depresijai siaučiant, žmonės 
apleidinėjo miestus ir vyko į farrnas. Illinois 
valstijoj nuo 1900 — 1930 fannerių sumažė
jo 18.8 nuoš., o nuo 1930 — 1935 padaugėjo
7.8 nuoš. -J .«./ -1

Kiekvieno užsiėmimo žmonių skaičius tu
ri tam tikras ribas. Esant perdaug rūbsiu- 
Vių, dailidžių, advokatų, biznierių pashlaro 
jų taria* peraštri konkurencija ir jiems sun
ku verstis. Tas pat ir su fermeriais. dau 
dabar numeriai tiek prigamina, kad jų vi
sų gėrybių miestiečiai negali sunaudoti ir 
fermerių gamybų priseina apriboti. Bet fer
meris yra tuo už amatninkų ar kitų mies
tietį laimingesnis, kad jam nepriseina bedar- 
Liauti ir jo pramitimas yra užtikrintas, ži
noma, išskiriant tuos t'armerius, kurie yra 
prasiskolinę.

ABISINIJOS PADĖKONĖS DIENA

Jau per 2,000 metų abisiniečiai šventė 
Padėkonės Dienų. Jų Padėkonės Diena pri
puola rugsėjo 27 d. Tų dienų jie švęs ir 
šįmet.

Abisiniečiai pasiskyrė Padėkonės Dienų 
tam, kad paminėti lytingojo sezono užbaigų. 
Ten lytingasis sezonas prasideda birželio mė
nesį. Lytinguoju metu visa žemė yra pabliu
rusi ir visas kraštas panašus į žemę tų laikų, 
kada vanduo ir žemė dar nebuvo atskirti.

Šįmet karo pavojui esant, abisiniečiai 
per pabliurusių savo krašto žemę klampojo 
į frontų.

jos p^unonėse dirbo 84,424 darbininkai, o 
šįmet 92,593 darbininkai. Latvija apskritai 
ekonomiškai stiprėja. Ten plečiama geležin
kelių tinklas. f

• • •

n PĄ po a s

Dievas ir Depresija
KUM. KARALIAUS PRIMIJUOTAS VERTIMAS

Vertė A. P. Šaudys

Neteisingi gyvenimo nimo karjeru, kuri rimtesnėse į 
dienose pripildydavo vyro ir
moters gyvenimų tikru, rea
listišku interesu, šeimos auk
lėjime ir pasišventime, dabar 
milijonams žmonių, taip tu
rtingiesiems, taip vargšams, 
virto pasilinksminimo priemo
ne, kuri buvo apturima pini
gų dėka ir buvo vykdoma da
rbui užsibaigus.

prastosios daržovės, taip sa- Kadaise pavojingi nuodai
cars m every 

.»>
gurage”, ‘‘cliicken iii every kant, paprasta gyvenimo duo-

pot , 
poverty”

‘job fui every man”, “abolition of nelė ir šeimyniški gyveninio ,, _ , . .„ . .*• J ’ ... ... žmones, kurie išvysto tok} svaidžiaugsmai mus nepatenkino. ... ,.. .. ,« • . . . Minanti, ntiocii jauti, nuolatiniIeškojome skaniausių valgių .... . . ......., ................. . , »pasilinksminimų įeskojanti į-ii gėrimų ir džiaugėmės auk- .. .. ”. , , . , .. . protj, sunku jj panaikinti irstonus kainomis mokėtais vai-

ir 11. Jisai sakė: “The poorhouse
»>

itas ir daryti dalykus” užvieš- 
Ipatavo tų sveikų natūralų 
jausmų “pasišnekučiuoti su 
artimaisiais prie namų stalo 
ir gražiai pasikeist mintimis”. 
Šilkas liko pagrindinis dėvl- 
nimas ir brangakmeuys prtn- 
eipalūs pagražinimai. Jei šil
ko ir brangakmenų nebuvo,

giau nenaudojo brangiųjų go-
Aintojais. j“ neišnyksta Sį įfo |azde|ilJ k

Pasidalė daug svarbiau gy- ’1 <iBa'"ia '“”ai 1 ‘ didelėmis sumomis popietinė- 
° nti tik per visiškų atslzade- . .1 , “ . . j se savo kortų pramogose.

jm,» tų progų, kurios pne jo i pripažinkl„|e ,ei„yhę> KUt 
reikalinga. Depresija suartino

venti didžiuose turtinguose, 
negu palaiminguose namuose. 
Laukinis geismas “eiti į vie-

Jei mūsų tas tautinis, bepro- šeimyninį ratelį, kuris veik 
tinis pasilinksminimo verži- ; liko visai suardytas. Istorija 
masis būtų stūmęsis pirmyn turi nuoširdžiai padėkoti dė
mimų pasilinksminimo deive, presijai, kad ji išgelbėjo mū- 
Teksas Guinan, jei būtumėm j sų šalies šeimas, kurios veik 
sutikę su Joanos Krauford 1 liko visiškai suardytos nuu 
nuomone, kad maža su visais automobilių pertekliaus, pra

medvilnės apsiaustas paroda-' kokioj žymioj gatvėje buvo

telytė. Ji gyveno Baltitnorė- 
gy veninio patogumais dviem Į bangų gyvenimo, aštrios išo-| je. Ji studijuos literatūrų ir 
meiliem asmenim pastogėlė j rinės konkurencijos, ir atlie Į lietuvių kalbi}. .Svarbiausius

vo kaip šilkas ir netikri bra 
ngakmenys maskaradavo, kai
po tikrieji deimantai ir brili- 
jantai. •

Turtingųjų prabangos virto 
vargšų pavydu. Vilna buvo 
neapkenčiamai atmetama ir 
jos vietų užėmė pamėgdžioja-

idealus namo židinys, jei bū
tumėm manę, kad Viliaus Po- 
wellio nuduotas mandagumas 
esųs mūsų vyriškių pavyzdys, 
kad kiekvienam šeimos sųna- 
riui reikalingas automobilius, 
kad darbas pakenčiamas dėt 
to, kad reik pinigų turėti ir

mi kailiniai. Visa gyvenimo sU pin*£a’s prabangai gy- 
sistema tapo pagreitinta -slI. venti, nejusti nebūtumėm pa- 
džiazinta”, suihaišyta su šny- ^a*P šaltųjų Šiaurių eskl- 
psiančiu vandJhimi ir pritai- ,no,,as būtų apleidęs sa\ o snie- 
kinta prie šoklerėjinčio nėr- pastogę ir atėjęs ir nu-
v ingo įtempimo ritmo. Beėjęs mūsų visų šalį.

Ši opinija, įsitikinimas ne 
Pasisekimas liko visų gyVo entl,zia8,ų ir už

.rimo tikslas, nežiūrint | kiek sMegelių Bet j; T„ 
tai kainuos arba kiek tam tik-'n5 mokytoj,( 0pinij0j
slui laiko pašvęs. Pasisekimas j.urįe žiūrėjo į pai- buvo navatna, šiur, ir jums liavoti, kad ryt Vaitkus jau
nebuvo pareiškiamas ir neparangiuS) sudžiaZ5ju
tuojamas jaukiame, ramiame sius Wvų vaikus Ne kį kit<
name, šeimos tvėrime, gera. jr raank §aiįes diplomatai, ko-,kai, kurie daugiausiai ir tam 
me knvgvne, geruose sau gi- rjg |ua,^ šalies apleistame ba- skrajui aukų sudėjo, ir cieili- 

kai, kurie per du metus tuo 
skrajum bizniavojo, bei viso
kie laisvagalviai, kurie tų sk
rajų tik liežuviais ant pope
ros pušino.

lėsi gauti savo grobio dalį), Kada Vaitkus buvo išstum- 
džiama bėgioti, bet kurių skle pUbiįi{OS ramų nusiteikimų, tas pavojingon kelionėn, ba ki 
puošė buvo teisėta laikyt r ir nenor^ išgelbėti savo šalį nuo tokios rokundos jau nebebuvo: 

Praėjusiais metais birželio mėnesį Latvi- geriausiais gėrimais. I pUSCivi|įzuoto magometizmo ir su Sentebrio mėnesiu baigės
Pagaliau, tas pasisekimas rei- komunistiško ^puolimo, iš ku; Vaitkaus samdymo čėsas ir 
škėsi pažįstamų ratelyje, ku
riuos tarnautojas pavaišinaa- 
vo ypatingais skanumais su
taisytų degtinę.

fnininguose drauguose, namų |saylme JaunųJ|J n(,norą pn. 
tarnuose, bet buvo pareiškia- sii|nti 5a|ies v0,dym0 sunku. 
mas prabangų klubuose, aria- p[lb|ikos visokių apgau.
tokratiškuose, patogiuose, gy- ly!{ilJ imW(,rentiškumų, nepai 
venamuose apartamentuose,;; (by ,ik gavo arba v, 
kuriuose kūdikiams buvo drau

rių kilsta greitas ir tikras . pėdės. Altass kasa tuščia, o 
tautinis supuvimas, nugalėji-1 laikyti “Baltų Gulbę” per 
mas ir neišvengiamas despo-1 žiemų, mokėti rendų už pašto*

Westem Owners of Property and lnvest- 
ments laikė šiaudinius balsavimus klausime 
ar menkėja prez. Rooseveltų' populeriškumas. 
Didelė didžiuma balsų krito už tai, kad men-
kėja- e e e. ajMiIIaIb

James A. Farlev, postmaster ir demo
kratų partijos vadas, sako, kad ateinančiais 
metais prez. Roosevelt milžiniška balsų di
džiuma laimės rinkimus.

e * v
Naujasai Lietuvos žemės Ūkio ministe- 

ris Stasys Putvinskis yra grimęs 1898 m. 
Agronomijos mokslus baigė Vokietijoj. Po to 
visų laikų gyveno savo ūkyje Graužikuose, 
Šiaulių apskr.

Vilioja mūsų širdis

įsižiūrėkime į faktus. Ar 
mus nemokė neatsižiūrint ar 
jos buvo leistinos ir galimos T 
Ar tai nebuvo kiekvieno ame
rikiečio svajonė, kol depresi
ja atėjo ir viskų kų tik turė
jome nušlavė!

Paprastuosius gyvenimo pri 
\hIuiiiuk laikėme niekais. Do
res, geros moterys buvo va 
dinamos paikomis. Vaikai bu 
vo neapkenčiami. Namai tebu 
vo ta vieta, kurių apleidome 
vykstant į teatrų, į bailų, ge-

• • • riau sakant, į “parę”, j jūrų
Prez. Rooseveltas rūpinasi palaikyti Bu- pakraštį pasimaudyti; Į kai 

i ropoj taikų be įsivėlimo į jos painių politikų, nūs arba į klubų. Toji gyve-

tizmas ir tyronystė.

Paprastieji gyvenimo dalykai 
saldūs

Depresija visus šiuos negei
stinus dalykus prašalino. Gy
venimo paprastieji dalykėliai 
buvo branginami ir Įvertina
mi. Ijaimingas buvo tas žmo
gus, kuris turėjo darbų, prie 
kurio galėjo savo norinčių ra
nkų pridėti. Laiminga buvo 
ta moteriškė, kuri pramatė, 
kitų duonos kųsnelį ant savo 
stalo. Laimingesnė Buvo ta 
šeima, kuri turėjo pastogėlę, 
nors garažiuje nebūta auto- 
mobiliaus.

Paprastas valgis stebėtina, 
pasidarė saldus. Pasilinksmi-
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Kun. Daniel A. Lord, S. J. nimai nupigo. Sportas atvira-1 TILŽĖJE NEKALTAI AREŠ 
me ore (net ir bendrose mie-1 TUOJA LIETUVIUS
sto golfo plotuose, kaimyni- ----------
niuose žaidimo laukuose, prie- KAUNAS. — Rytprūsių
daržiniuose beisbolo žaidimo lietuviai, ypač žymesnieji vei 
laukuose) užganėdinančiai pa- kėjai, jau nuo pavasario ne
tenkino žmones, vieton bran- paprastai terorizuojami: jie- 
gūs klubai ir pasilinksmini- ms grasinama kalėjimu, ištrė 

mimu į koncentr. stovyklas.
Depresijos dėka, jaunuoliai 

ir jaunuolės pradeda suprasti 
ir įvertinti namų vertę. Toks 
susipratimas, suradimas gali 
būti sulygintas su Kolunmo

laiškanešiai neįteikia lietuv. 
korespondencijos etc. Nuo rug 
piflčio 25 d. nekaltai į kalė
jimų pasodintus lietuvis Mi- 
kaB Banaitis. Buvo areštuo-

naujo pasaulio atradimu. Šie ta ir visa Banaičių šeima, 
jaunuoliai neturėjo automobi- bet dabar kiti paleisti, bet 
lių, su kuriais galėjo išvažiuo- Mikas dar tebekalinamas. 
ti su visu greitumu iŠ namų-------------------
Neturėjo jie, ir tų atliekamų ITALAI PIRKS 200 VAGO-

Istorija munu, tikrina, kad' ,Pin;CT’ 8U ku,iais «a'%“ Un' i NV
, ... t A . | kinti savo norus ir trosk’mus,' ............

smaguriauti iškilminguose ba j KA(._VS _ Slu0 metu
iiuose, ir klūbuose. Be to, pa ! , T. i •, . , . .. . vedamos su Italaisstebėjome, kad ir tėvelis dau

de r y bos 
dėl 3,000 centnerių bulvių. I& 
viso jų susidarys apie 200 va 
gonų. Minimasis kiekis išrū
pintas sudarytųjų su Italija 
sutartimi.

AMERIKOJ LIETUVĖ Į 
LIETUVĄ STUDIJUOTI

į Lietuvų išvažiavo studi
juoti Lietuvos universitete A 
menkos lietuvaitė Darata Ma-

kainų pinigų. Turi jai dėkoti, jc< tikslas susipažinti bendrai 
kad dar žmonėse pasiliko tas su Lietuvos kultūrų, 
prie tėvų ir motinų prisiriši
mas. PLATINKITE “DRAUGI”(Bus daugiau)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Lakūnui ant marių kovojant
---------- i tu šturmais, jie metėsi į bfl-

Labutis, tavorščiai! Man liūs ir .... dui per naktį bsV

bus navatna sužinoti, kų da
rė Čikagos lietuviai: katali-

gę ir užlaikyti sargus, kad 
jai kas kokių zbitkų neišpro- 
vvtų, būtų kaštavę keli tūk
stančiai dol. Vadinas, kad Ir 
didžiausi šturmai ant marių 
dūko, Vaitkus buvo privers
tas skristi, katalikai siuntė 
Visagaliui prašymus, kad la
kūnui kelionė pavyktų. Sek
madienį visose veik lietuvių 
bažnyčiose kunigai iš sakyklų 
ragino susirinkusius pasimel- 
sti, kad Vaitkui pavyktų lai
mingai pasiekti Kaunas.

kų darė eicilistai, kąjĮųi- 
rie Altass memberiai! 
jie meldės? Apsirinkanti Kai 
tik sužinota, kad Vaitkus iš
skrido, jiems lig didžiausias 
akmuo nuo širdies nusirito.

bus Kaune. Pas Altasso prezi 
dentų BUsirinkus dalis cicilis* 
tinių maslionkų gėrė “karštų 
kavų.” Begeriant net per vi
sų blokų elektra jiems užge
so. Visų naktį patamsėj būti, 
žinoma, jau per daug, kad ir 
prie “karštos kavos.” Taigi 
iš Altasso prezidento rūmu 
visa cicilikiška maslionkijada" 
in korpurė numaršavo į kitų 
bangaloj. Ten prie “karštos 
kavos” atsirado dar ir šalta 
bačkutė. Na, o kai susideda 
tokios karštos ir šaltos rokun 
dos, tada jau patys žinote, 
kas darosi. Ne tik pvnaklis, 
sikstikas, ale ir kitokios “štu- 
kos.” Nemanykit, kad visa, 
kų čia šneku, isskvizinau iš 
savo vožnaus delno. Ne. Vi
sa tai dabar su pasididžiavi
mu tlurnočija svietui cicilistų 
navynos.

Net pati Vaitkaus mama 
navynų pisoriui užginčijo, 
kati angliški popeliai perdėjo 
rašydami, jog ji, sūnaus iš
stumto pavojingon kelionėn 
mama, ne tik bažnyčioje klau
sė Mišių Sv., ne tik bažnyčio
je, bet ir namie nuo pat sū
naus išskridimo meldės. Ma
ma pasakius; “Aš esu tokia 
šiaudinė katalikė, kad visai 
užmiršau bažnyčių.”
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APSAUGOJIMAS VAIKU NUO APKREČIAMI) LIGŲ A 4» — m

Rašo DR. S. BIEŽIS, 
Chicago, III.

Palyginimai, dar visai ne* 
senoj praeity vaikų apkrečia
mosios ligos plysdavo veik 
nesulaikomos. Epidemijos bū
davo paprastas atsitikimas. 
Medicinos mokslo vienatinis1 
jrankis kovoti su šiomis li
gomis būdavo tik kvarantina, 
atskyrimas ligonių nuo svei
kųjų, kad pastarieji nesusirg
tų. Gi ligonių gydymas dar 
mažesnių pasėkų išduodavo. 
Užtat nereikia stebėties, kad 
mirtingumas būdavo labai 
aukštas kad ir prie geriausios 
tuolaikinės priežiūros.

Čia ypatingai turiu minty- 
Je sekamas apkrečiamas ligas: 

^^Uupai, škarletina, difterija ir 
^Hbkliušas. Jos visos yra labai 

rimtos bei kitus apkrečiančios 
ligos, kurios turi ypatybę ga
na smarkiai plisti iš apylin
kės į apylinkę, kartais net pa
siekdamos pandemiško laip
snio. Mirtingumo nuošimtis 
visados aukštas ir prie ge
riausių aplinkybių, o kų jau 
bekalbėti kur ligonys būdavo 
paliekami likimo globoje. A- 
naiptol, ne visi išgijusieji 
jausdavosi laimingais dėl pa- 
sireiškusiųjų įvairių kompli-’ 
kacijų. Iš jų dažniausios biL 
davo: širdies sužalojimai, ink 
stų įdegimai, apkurtimas ir 
panašiai. Šios komplikacijos 
savaimai yra labai rimtos li
gos, kurios dažniausia esti 
visai nepagydomos. Taigi iš 
šitokių vaikų jau niekados

tais pasėkos esti labai geros, 
o kitais atvejais ytin liūd
nos. Mat, anaiptol ne kiekvie
name atsitikime galima ligo
tų išgydyti kad ir dedant ge
riausias pastangas bei prie 
idealių aplinkumų. Juk liga 
ligai nevienoda ir taip pat 
kiekvienas žmogus skirtingas. 
Yra gana teisingai sakoma, 
jei žinotume kame nelaimė 
glūdi, tai jos apsilenktume. 
Jei žinotume kur ligų pasi
gausi, ten neitume. O tokis ži
nojimas praktišku sumetimu 
tik retesniais sumetimais te
gali būti iš anksto numaty
tas. Praktiškiausia ir saugiau 
šia būtų iš anksto apsirūpin
ti, kad neapsikrėtus čia kalba
momis ligomis. Šiandien me
dicinos mokslui yra žinomi 
net du būdai tam tikslui pa
siekti.

Pirmas, tai taip vadinama 
kvarantina. Susirgusį asmenį 
sykiu su visais kontaktais, t. 
y. asmenimis bendravusiais 
su ligoniu, atskiriama nuo vi
sų sveikųjų tam tikrą laikų, 
kad ligai nedavus progos plis 
ti. Šis būdas gerokai pasek
mingas, nes neduodda epide
mijoms pasireikšti. Iš kitos 
pusės jis yra, reikia pasaky
ti, gana neparankus ir net 
žymiai iškaštingas. O pačiam 
ligoniui, tai nieko gero nepa
daro. Kvarantinavimas ligo
nio su visais įnamiais bėgy 
4-5 savaičių sudaro daug keb
lumų, nes nė vienam iš stu- 
bos visai neleidžiama išeiti. 
Taigi ir iš darbo priseina

M
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Paštininkų konferencijoj. Chicago paštų viršininkas Ernesf J. Kruetgen svei
kina atvykusias į paštininkų konvencijų paštininkes: Mary Reardon iš l^a Grange, 
Nellie G. Donohue iš Oakland, Calif., ir Elizabetr Butler iš Crystal Lake, 111. Pa
štininkų konvencija vyksta Slierman viešbuty. (Acme Photo)

PLAČIAI PAMINĖTOS KARIUOMENĖS ŽYGIO Į 
VILNIŲ 15 METŲ SUKAKTUVĖS

nebeišaugs sveiki vyrai ir mo tiek pat laiko sugaišti. Kon-
terys, nes jie turės pasilikti 
paliegialiais visų savo amžių.

Čia noriu atkreipti dėmesį 
į tai, kaip. šios ligos gali būti 
pavojingos, kaip jos sužalo
ja ir sveikiausius vaikus, jau 
visai nebeskaitant mirčių. Tė 
vams apie tai yra būtina tu
rėti nuoseklus supratimas, ku- 
riuomi pasinaudojant daug 
sunkių susirgimų bus išveng
ta. Apie šias ir kitas papras
tesnes ligas turėti pagrindinį 
žinojimų yra taip lyginai tė
vų tiesioginė pareiga, kaip 
kad savo vaikus auginti ir 
juos aprengti. Tik šitaip tega 
Įima tikėtis gerų pasekmių ir 
kuomažiausio skaičiaus susir
gimų.

Žmogus ištiktas bėdos, ar 
lip jau bile kokios nelai- 

Fmės, stengiasi išeiti iš jos su 
mažiausia nuostolių. Tų patį 
darome ligos atsitikime. Kar-

taktai taipogi kvarantinuoja- 
mi bent porai savaičių, nes 
jie turi daug galimybių su
sirgti ta pačia liga. Aiškus 
daiktas, kad šis būdas, kva
rantina, daug geresnis negu 
pasireiškimas nesulaikomų e- 
pidemijų.

Antras, tai skiepijimo pa 
galba. Tinkamai įskiepytas as 
muo esti veik pilnai apsaugo
tas nuo susfrgimo ta liga, 
prieš kurių jis buvo skiepy
tas. Tokis apsaugojimas tę
siasi per ilgus merus. Žino
ma, skiepijimas turi būti ne
pavojingas,! lengvai atlieka
mas ir efektingas. Šita (skie
pijimų) jau medicinos mok
slas yra suradęs prieš keletą 
pavojingų apkrečiamų ligų 
Apie tai žemiau panagrinėsi
me prieš kiekvienos ligos sk
iepijimų atskirai.

(Bus daugiau.)

Rugsėjo 1 dienų visoje Lie
tuvoje buvo plačiai paminė
tos kariuomenės žygio į Vil
nių 15 metų sukaktuvės — Vi
lniaus Geležinio Fondo diena. 
Jau iš vakaro būriai žmonių 
rinkosi kapuose ir prie Lais
vės paminklų pagerbti tuos 
karžygius, kurie dėl Lietuvos 
nepriklausomybės liejo savo 
kraujų kovos laukuose ir savo 
jaunas galvas bei tėvynės mei
lės ir gyvenimo džiaugsmo ku
pinas širdis paaukojo ant tė
vynės aukuro. Jų kapus ir 
Laisvės paminklus dar kartų 
papuošė vainikais ir gėlių 
pluokštėmis.

Sukaktuvių dienų visos Lie
tuvos bažnyčiose ir kitų tiky-
bų maldų namuose buvo lai
komos pamaldos Vilniaus va
davimo intencija ir sakomi tai 
dienai pritaikinti pamokslai. 
Pavakare organizacijos sušau-

Kaip Klaipėdos Kraštas Ruošiasi 
Seimelio Rūtiniams

Kaip jau žinoma, paskuti
nysis Klaipėdos krašto seime
lis buvo paleistas gegu7.es mė
nesį. Jis savo dienas baigė 
tylomis, niekeno negailimas ir 
geru žodžiu neminimas. Tai 
atsitiko dėl to, kad paskutinis 
Klaipėdos krašto seimelis ne
užsiėmė naudingais darbais, 
bet gubernatoriui ir direkto
rijai visados darydavo kliū
tis, jeigu matydavo, kad jų 
darbai kraštui yra naudingi. 
Suprantama, kad tokia kraš
to atstovybė jokios pagarbos 
negalėjo susilaukti.

Klaipėdos kraštas be seime-

tute aiškiai nurodyta, kad 
mėlis yra būtina autonominė 
įstaiga. Vadovaudamasis tuo 
statutu, gubernatorius paskel
bė naujus seimelio rinkimus, 
kurie įvyks rugsėjo 29 dienų

Seimelio rinkimai yra visos 
vietos visuomenės reikalas. 
Bet šiuo metu jais dar nedaug 
domimasi. Gi anksčiau, būda
vo, rinkimuose audra kyla 
tuojau, kai tik seuasis seime
lis išsiskirsto. Šį kartų žmo
nės rinkimų laukia gana ra
miai. Šis seimelis bus renka
mas pagal naujų įstatymų. Tų 
įstatymų ruošiant, buvo pra-

lio būti negali. Juk krašto sta- dėję triukšmauti vokietinin

vo susirinkę keli tūkstančiai 
{žmonių. Kaune centrinis iškil. 
mių punktas buvo valstybės 
teatre. Jame dalyvavo vald- 

, žios ir visuomenės organiza
cijų atstovai ir pilnas teatras

viai, bet ir teisingesni lenkai. 
Štai neseniai pačių Vilniaus 
lenkų spaudoje tilpo gana įdo
mi ir didelio susidomėjimo ve
rta tokia žinia: “Lietuviškos 
organizacijos, kurios išlaiko

publikos. Turiningų paskaitų 1 mokyklas, švietimo vadovybei
apie Vilnių ir Vilniaus gele
žinį Fondų skaitė Matas Šal
čius. Jis pabrėžė kad dar ir 
šiandien lietuvių tautos sielos 
gelmėse liko ta pati protėvių 
dvasia. Mes jos ilgimės, tro
kštame tų dvasių iš naujo ap
reikšti mūsų gyvenamai pa
saulio daliai. Ir todėl, kad Vi
lnius buvo tas branduolys, iš 
kurio spinduliavo ir plito ti
kroji lietuvių dvasia ir kul
tūra, tai lietuvių tauta vėl 
trokšta į jį sugrįžti ir jame 
būti.

Po paskaitos valstybės tea
tro artistai ir operos choras 
padainavo Vilniaus dainų ir

platinta gana daug Vilniaus , padeklamavo tai dienai pri- 
pasų ir ženklelių. .taikintų eilėraščių.

Plačiausiai Vilniaus Geleži
nio Fondo diena buvo mini
ma Kaune. Dienos išvakarėse 
įvyko iškilmės Vytauto Did
žiojo muziejaus sodelyje, ku
riame buvo pagerbti žuvusie
ji dėl Lietuvos laisvės ir ant 
Nežinomojo Kareivio kapo pa 
dėtas Vilniaus Geležinio Fon
do Komiteto vainikas su įra-

įteikė prašymų, kad Švenčio
nių, Vilniaus - Trakų ir Bras- 
lavos apskrityse būtų leista a- 
tidaryti daugiau lietuviškų 
mokyklų. Tame prašyme nu
rodoma, kad per paskutiniuo
sius metus mokyklinio am
žiaus lietuvių vaikų skaičius 
padidėjo net 400, o per tų pa
tį laikų buvo uždarytos aštuo- 
nios lietuvių pradžios mokyk
los. Atsižvelgdamos į tai, lie- 
Tuvių organizacijos prašo lei
sti atidaryti daueriau lietuviš
kų mokyklų’*.

Tsb.

kė gausius susirinkimus, per 
kuriuos buvo prisiminta prieš 
15 metų buvusieji įvykiai ir 
aiškinama Vilniaus Geležinio 
Fondo reikšmė bei jo veiki
mas. Susirinkimuose dalyvavo 
labai daug žmonių, nes juos 
sušaukė visos organizacijos

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti: 

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

MOKINIU SKAIČIUS
Nežiūrint visų gausių lenkų 

pastangų nuslopinti Vilniaus^ 
krašto lietuviškumui, ten visį 
dėl to lietuvių tautinis gai
valas yra gana stiprus. Kas
met lietuviškai kalbančių ir

drauge ir sutartinai. Vakare J šu: “Žuvusiųjų dėl Tėvynės galvojančių žmonių skaičius 
buvo suruošti koncertai su kapai šaukia mus į Vilniaus smarkiai didėja. Tai parodo 
vaidinimais, per kuriuos iš-1 žygįŽuvusiųjų pagerbti bu- ne tik Vilniaus krašto lietu-

kai. Jie skleidė gandus, kad 
naujasis įstatymas suvaržys 
rinkimų laisvę. Tačiau jį pa
skelbus pasirodė, kad rinki
kai ne tik nesuvaržomi, bet 
jiems duodama dar didesnė 
laisvė. Anksčiau rinkikai tu
rėdavo balsuoti už atskirus 
kandidatų sųrašus, o dabar 
galės balsuoti už sau tinka
mus asmenis.

Naujo seimelio rinkimų rei
kalu jau gana daug padaryta. 
Direktorija visų kraštą pas
kirstė į 75 rinkimų apylinkes. 
Yra sudaryta ir vyriausia ri
nkimų komisija. Tarp parti
jų, grupių ir atskirų piliečių, 
norinčių būti išrinktais į sei
melį, šiuo metu eina pasita
rimai. Lietuviškos organizaci
jos — visuomenės sąjunga,1 
laukininkų centras ir darbini
nkų organizacija — eina f rl 
nkimų žadėdamos gyventojų, 
tarpe žadinti valstybinės at
sakomybės jausmų, pagarbų 
asmenims, kuriems tikrai rū
pi krašto gerovė, be to, lietu
viškos organizacijos ieškos bū 
dų bei priemonių krašto ūkiš
kai būklei pagerinti.

Vokietininkai ir vokiško
sios partijos dar tyli, bet jau
čiama, kad ir jie seimelio ri
nkimams jau ruošiasi. Kokia 
bus jų rinkiminė programa da
bar dar sunku pasakyti. Rug
sėjo pabaigoje pamatysime, kų 
naujo duos artėjantieji Klai
pėdos krašto seimelio rinki
mai. Tsb.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

“DRAUGO” RADIO

KONCERTAS ŠOKIAIS
Sekm., Spalių-Oct. 13d., 1935

GIMIMO PANELĖS ŠVČ. MARIJOS PAR. SVETAINĖJ*
68th ir So. Washtenaw Gatvių

Muzikalę dalį programo išpildys Sasnausko Vyrų Choras ir žymūs solistai dainininkai

Koncerto Pradžia 5 vai. po pietų. Šokiai 8 vai. vak.

EMIL DENEMARK, INC
AUTHORIZED DBALERS 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 bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100

gegu7.es


4 D R A' U G A' S Ketvirtadienis, rūgs. 26, 1935

PITTSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

KOSIANTAS J. VA16NORAS, generalis agentu* 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgli, Pa. 

Telepbone Hemlock 2204

VILNIAUS UŽGROBIMO PAMINĖJIMAS

Įdomūs Pasikalbėjimai

Pittsburgho ir apylinkės lie Nuo rinktinių kalbėtojų lau- 
tuviai visu smarkumu atatin-! kiama atsakymo ir trumpoje 

ateityje apie tai pranešime.
Pilnai įsitikinę, kad Pitts- 

burglio ir apylinkės lietuviai 
kuoskaitlingiausiai dalyvaus 
tame paminėjime.

Nepamirškite, kad paminė
jimas įvyks spalių 13 d. Ki-

: kainui ruošiasi paminėti už
grobimo Vilniaus dieni}. Pami
nėjimas įvyks spalių 13 d., 3 
valandų popiet, Šv. Kazimie
ro svetainėje.

Šv. Pranciškaus seserų aka- 
demikių orkestrą dalyvaus ta-

i nuodėmes atleisite, bus atleis- 
tos, o kam užtūrėsite bus už
tūrėtos” (Jono 20, 23). Šia

---------- ! galia kunigo yra didesnė už
RAULAS: — Kuomet Ka- I teisėjų, advokatų, net ir ka

talikų Bažnyčia buvo įsteigta, ralių. Nėra kito pasauly žmo- 
argi ten nebuvo kokio poiiti-j gaus, kuris galėtų atleisti nuo

KATALIKŲ BAŽNYČIA
TURI VALDŽIĄ NUO 

DIEVO

me paulinėj mie, 
bendras choras

Pittshurglio tiems irgi praneškite.
irgi rengias Nuoširdžiai visus kviečia

su dainomis. Federacijos apskr. valdyba

LIETUVIS LAIMĖJO IŠ ŠV. KAZIMIERO
RUIMUOSE MOKYKLOS

nio tikslo, vien tik dvasinis t 
JONAS: — Negalimas dai

ktas, nes pats Bažnyčios Įstei-! 
gėjas Kristus pasakė Pilotui:;

dėmes ir padaryti žmogų lai
mingu amžiams, kaip tiktai 
kunigas.

RAULAS: — Kadangi ku-
“Kad mano karalystė yra ne nigai turi tokių didelę galių, 
iš to pasaulio”, (Jonas 18, tai protestonų, nezaliežninkų 
36). Pirmas tikslas Kristaus ir liuteronų pryčeriai irgi tu- 
buvo įsteigti Bažnyčių. Tikė-, ri tų pačių galių, nes ir jie 
jimas, kad tikėdami žmonės yra kunigai.
apturėtų amžinų gyvenrmų. A-1 JONAS: — Kaulai, kada 
ntras — teikti Šv. Sakramen- bus kiti rinkimai Amerikos 
tus, kad žmonės būtų stiprūs prezidento, tai tu būsi išrink- 
išlaikyti gerais. Trečias — va- tas prezidentu.
ldyti Bažnyčių, kad neišklys- ■ RAULAS: — Nekrėsk juo- 
tų iš gero kelio. Taipgi davėikų, nes aš nesu net Amerikos 
galių mokyti žmones.

Pereitų savaitę rinkimuose 
Taikos Teisėjo nominacijų lai
mėjo Zigmas Petraitis iš llo- 
mestead, Pa., o dirbus Poli- 
tbania State Bank, 1910 Car
son St., Pittsburgb, Pa. Ta 
žinia palietė visus lietuvius, 
kaip Homestead, taip ir Pitts- 
burgli. Tai nors sykį lietuviai 
pasirodė kų gali. Sveikiname 
Zigmų Petraitį ir linkime ga
lutino laimėjimo paskutiniuo
se linkimuose lapkričio mėne
sį.

Malonu pažymėti, kad Zig
mas Petraitis pradžios mokslųpilietis, kaip tat galėčiau bū

RAULAS: — Kų tai reiškia ti Amerikos prezidentu! Kad i baigė ŠŠ. Petro ir Povilo lie- 
žodis mokyti žmones? būti prezidentu, turi būti ti-Į tuvių parapijinėje mokykloje,

JONAS: Homestead, Pa., aukštesnį iiio-Tais žodžiais kras Amerikos pilietis ir turi 
Kristus reiškia, kad Jis įstei- turėti daug mokslo bei supru- ' kslų baigė Homestead Higli 
gė Kunigystės sakramentų ir st i visų politikų. ' Scliool, Pittsburgr Aeadeniy ir
davė gali,, mokyti žmones, sa- J0NAS. _ Jei tos dvi ’],uquKin® “niveTsi‘y R‘‘s- 
bydamas: “Darykite tai ma- Į 8Varbiausios kvalitlkacijo8 rei Į bUrĮ!h’ P“' te‘8U» *’*’ ba‘- 

kalingos prezidentui, tai dar
daugiau turi būti kvalifikaci
jų kunigams. Pirmas dalykas:

no atminimui” (Lak. 22, 19). 
Čia įsako laikyti šv. Mišias. 

RAULAS: — Už kų laikyti?
JONAS: Aiškus dalykas, į kunįgas ęurį turėti užtektinai

bažnyčios sienom? arba sėdy-i mokste, ncs kunigas turi Mti 
teisėjas, gydytojas; negananems nereikia mišių, bet žmo

nėms. Todėl, jei žmonės nori 
pasinaudoti šv. Mišių malonė
mis, turi ateiti į bažnyčių ir 
klausyti.

RAULAS: — Ar namuose sė

Jonas Zamulevičius aukšte
snės mokyklos mokinys šių va 
sarų su savo motina lankėsi 
Lietuvoje. Grįžo sveikas. La
bai džiaugiasi, kad turėjo pro
gos atlankyti tėvų šalį, pasi
gerėti jos gamta, jos grožybė
mis ir įdomybėmis. Dabar vi
siems papasakoja daug įdo
mių dalykų apie Lietuvų. Sma 
giausiai jam buvę Lietuvoje, 
kad buvo išmokęs lietuvių ka
lbos Šv. Kazimiero mokyklo
je, už kų jisai esųs mokyto
joms labai dėkingas. Tuomi 
pačiu ragina, kad ir kiti la
biau susidomėtų lietuvių kal
ba ir jos uoliau mokytųsi. Tik 
Lietuvoje jis supratęs, kaip 
graži ir naudinga yra lietuvių 
kalba. Tat, vaikučiai, uonai 
jos mokykitės.

jau rakto. Tai taip be nieko 
ir turėjau grįsti namo. Beje, 
Bridgeville turėjau tokį pri- 
potkų: vienuose namuose pa
sisakiau, kad aš čia atvažia
vau “parapijonų” ieškoti, ‘pa 
lapijos’ organizuoti, tai manęs 
užklausė, kas aš per vienas! 
Pasisakiau esu ‘‘kun. Pyk • 
Nepyk”, Poviliuko atsiųstas. 
Visi stuboje esantieji pažiūrė
jo į mane ir pradėjo kvatoti. 
Na, sakau, kas čia dar per 
juokas, ko jūs norite nuo ma
nęs. U-gi, sako, koks čia iš 
tavęs “kunigas”, kad su ’* ne
ktaiza”, o ne su kunigišku 
kalnierium. Girdi, toks “kuni
gas!’ tiktų pas jurginius court 
liotise dženitoriui į pamočni- 
kus, o ne pas mus. Mes turi
me gerų R. K. kunigų, o tu 
neškis sau. O jei ne, tai tuojau 
šluotų paimsime...

Juokdariai, pamųsčiau, kam 
man tasai kalnierius, juk as
ir su “nektaiza” galiu iš lo
tyniškos “gadzinkas” trauk
ti. Pasirodo, kad Bridgeville 
tokių, kaip Jurginiai, avingal- 
vių nėra. Jurginiams, tai ir 
court house dženitoriaus pa 
močnikas gali klebonauti, nei' 
iš lotyniškos nieko nemokėda
mas, bet “po matuške po Vol- 
ge”, tai kaip ledų griaužia.

Taip ir užsibaigė mano 
nigavinias”. Pyk - Nepyk

NORTH SIDE ŽINUTĖS
• V <

“CALL FOR MR. BINGO”
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1

gė 1928 m., o nuo 1929 m. di
lba atsakomingų darbų Poli- 
tliania State Bank. Petraitis 

' dar jaunas vaikinas — vos 32 
m., bet savo darbštumu ir ga-. 

į bumais yra pasižymėjęs savų- 
' jų ir svetimtaučių tarpe. Be 
i jo ncapseis joks darbas, kaip 
katalikybės, taip ir Tautybės 
labui. Dabargi ir politikoje 
labai gražiai pasirodė — su
gurino gana žymius oponen
tus. Tai dar pirmas mūsų apy
linkėje lietuvis užims tokių 
pukštų ir atsakomingų vietą. 
Laimingai, Zigmutėli, varykis

Rugsėjo 15 d. pakrikštyta 
Andriaus Puidos dukrelė va
rdu Patricia. Krikšto tėvais 
buvo Henry Kohut ir Jose- 
pbine Medonis.

PRIETIKIAI “UŽIMANT 
PARAPIJĄ”

Kaip jau žinote, Poviliukas Rugsėjo 18 d. Janina Uimi-
Pittsburgbo navynose įšventi- lavičiūt6 gUsituokė su Sam 

Meyers, protestonų. Šliūbas į- 
vyko Dangun Žengimo para
pijos klebonijoj. Labai gaila, 
kad lietuvaitės teka už svetini

būti teisėju, bet dvasišku tei
sėju, gi protestonų, nezaliež
ninkų, liuteronų pryčeriai ne
turi to viso mokslo. An:ras 
dalykas, ir svarbiausias; kad 

dėdamas žmogus ir poterius j<unįgas ęurį turėti galių nuo
kalbėdamas negali klausyti šv. paties Dievo> neg Krigtus pa. 
klišių? Ar būtinai turi hūti^^g. “j)uota yra man visa
bažnyčioj? valdžia danguje ir ant Žemės”

JONAS: - Jei nori parva- j (Mat 28> 18) Q protestonai, . 
žiuoti i Lietuvų, ar sėdėdamas neZaliežninkai, liuteronai iš , pirmyn >r nepamiršk savųjų,, 
namuose parvažiuosi T ;^ur jįe gavo» jįe visiškai at-

RAULAS. Na, kaip gi gįsaka nuo valdžios, nuo Ba- 
sėdėdamas namuose parvažiuo žnyčios galvog Kas neprikiau 
gi. Aišku, turi sėsti i laivą. SQ prįe gaĮV0S Bažnyčios, tas

nepamiršk savo ŠŠ. Petro ir 
Povilo mokyklos, kurioje įgi
jai pirmąjį ir svarbiausiąjį 
mokslų. Te Augščiausias lai-

JONAS: — Taip yra ir su . „ ... T» 1 mina visuose tavo žingsniuose!neturi Bažnyčioj gyvybes. Pro ; Itsme
Bažnyčia. Kaip gali naudotist teutonai, nezaliežninkai, liūte 
Sv. Mišių auka nedaTyvauda- lonaį nepriklauso nei prie vy
nas jose! Kristus sako: 4 Kaip! skupų> neį prįe gv. Tėvo — 
mane Tėvas siuntė, taip ir aš į Bažnyčios galvos, todėl Jie ne
inančiu jus’ (Jonas 20, -l)-turi jokios dvasinės gyvybės. 
Tais žodžiais Kristus duoda
kunigams tų pačių galių, kų neturi jokios dieviškos galės.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Jis turėjo 
Tėvo. •

nuo paties Dievo

Kas nepaeina nuo Dievo, tas pAGELBST, jĮEMS jGYT 
NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA-TONE sustiprina nervus, pa-

SUSTIPRINA NERVUS IR

Protestonai, nezaliežninkai, liu 
teronai yra ne Dievo įstaiga,. taiso apetitu, stimuliuoja pilė nornia- 

ltško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miega. Ir pataiso ubelnų 
sveikata.

NUGA-TONE Jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tų laikotarpi )‘.s 

.. , _ ■ ii • x- * įrodė esąs labai pagelblngas r.ilputėmsnegali nuodėmių atleisti, nei -ir liguistiems vyrams Ir moterims. Ne 
...... v • .• • i _ _ _ i praleiskit ne pamėginę NUOA-TONE.Atleisti nuoflP- Žmonių vesti į dangų, nes n? Parsiduoda visose valstlnyCIodn. Gau

bkite tikra NUGA-TONE, nes Joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų LluosuotoJa vidurių 25c tr 
50c.

RAl LAS: — Kokių galių bet žmogaus, todėl jie neturi 
Jis turėjo nuo dangiškojo Tė- dieviškos valdžios, todėl jie
vo!

JONAS: •
mes. Kristus pasakė: “Kieno iš dangaus paeina. J. V. s

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi! Vadovėlis
t

Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Buy gloves wlth whcrt 
It savas

Neveik mokėti 66e. oš 
dantų moet]. Liaterina To- 
oth Poete gaunama po Šio.

. Tėmyk. kaip garai JI Tal
kia. Jg vartotadamae pat
matus sutaupai 38 66.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

no mane j ••kunigus'7 ir pa
skyrė Bridgeville “klebonu”. 
Tai aš anų dien grįžęs iš dar
bo apsiprausęs ir šiek tiek 
užkandęs nuvažiavau savo ‘pa 
rapijos’ užimti “parapijonų” 
susiieškoti, bet nieko nesura
dau, o prie Antano May vie w 
negalėjau prieiti, nes neturė-

w gana dažnai ir 
kitatikių. Tokių moterysčių ry 
šiai yra silpni ir greitai pa- 
įra. Katalikiškoji pusė dau
giausia nukenčia.

Lietuvaitės, būkite atsar
gios ir vengkite mišrių mote
rysčių, kurios jokios naudos 
neneša nei Bažnyčiai, nei tau
tai, nei, pagalios, laimės ne
teikia patiems susituokusiems. 
Ypač žalingos yra moterystės 
su kito tikėjimo asmenimis. 
Tai didelių sielvartų ir susi- 
griaužimų šaltinis. Katalikiš
koji pusė dažniausiai atšala 
tikėjime arba visai j{ praran
da. Yra North Side, o be abe

uz jo, ir kitur, tokių lietuvaičių, 
kurios susituokusios su pro- 
testonais, pačios liko protes- 
t^nėmis, arba, teisingiau pa
sakius, nei “šis, nei tas”. Jos 
gyvena, kaip apkvaitusios, ne-

(Tęsinys ant 5-to pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, k 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti, atlt 
trumparegystę Ir tollregystę. Pri 
gla teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai 
das. Speclalė atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisome. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
N ėdė Ik) J nuo 10 Iki 12, Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMU
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

801 S. ASHLAND A VENŲ 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

skirtų valandų. Room 8. 
Phone CANal 0523

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Pbone Rea. and Office
PROspect 1028 3359 S. Leavitt St

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS ,

3 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 6367
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1131 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6666 So. Artealan Ava.

Valandos: 11 ryto Iki 3 popiet
6 Iki • v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St-)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

1

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 3 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7336 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.: PROspect 6376
' Rez. Tel.; HEMlock 6141

Rezld.: 2615 W. 69th 8t.

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

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

Tel. CANal 6122

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

Šaradomis Ir Nedėliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal šutant

Tel. Ofiso BOUlevard 6911—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nno 6:30-8:80
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0636

Ofiso vai.: 3—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGALoriSAs
4729 So. Ashland Avė.

1 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 16 ’kl 13 vai. ryto. nuo 1 Iki 6 
te1, po pietų ir nuo 7 Iki 1:10 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 16 11d 11 

valandai dlene8fl6ftiW MU>W»y 1166

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. TARds 0964

Rsa: Tel. PLAsa 3406

Valandos:
Nuo 16-13 v. ryto; 1-8 Ir 7-1 V. v. :

MsdUferala nua 16 Ud 16 diena

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WIN$KUNA$
GYDYTOJAS It CHIRURGAS 

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tek CANal 0402

Ofiso; TeL LAFayette 4ul7 
Res.: Tel. HEMlock <284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Rezidencijos Ofisas: 265S W. S9th St 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 49th CT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OKOvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS.
2423 W. MARQUETTE ROAD1 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 3-4 ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis auaitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki U vak. 
Nedėlioję pagal sutarti 

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR rez.
2519 We8t 43rd Street 

Valandos: Nuo • Iki 14 rytais <— 1 
iki 8 popiet — 4 tkž 8:10 vakare

u ITt9 IMI Mk
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Pittsbnrgho žinios
NORTH SIDE ŽINUTES

i tina surengti Advento dvasi
nį pokylį, tui yra šv. Misijas, 
apie kurias bus vėliau pra
nešta. Žiūrovas

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
nusinianydatnos, kas su jomis i 
ir aplink jas darosi. Vargas 
žmogui praradusiam tikėjimų. j 
Jo nieks jam neužvaduos. Ve
ltui jis ieškos ramybės, jos nie
kur neras, iki nesugrįš prie Rugsėjo 19 d., Šv. Vincento 
gerojo Dievulio, Kurio per sa- moterėlių klubas laikė susirin 
vo kvailystę buvo išsižadėjus- kimų. Nutarta pasidarbuoti }>a 
ęs. ruošiant vakarienę su Šokiais

parapijos labui. Vakarienė į- 
vyks spalių 16 d., mokyklos 
svetainėje. Susirinkusios pa
sižadėjo darbuotis, kad pra
moga pavyktų.

Sodalietės, nenorėdamos at
silikti su savo parengimais, 
jau sunešė gražių dovanų kor- 
tavimo pramogai, kuri įvyks

Dangiui Žengimo bažnyčia 
pasipuošė iš lauko ir iš vi
daus. Iš lauko tajai nudažyta 
viskas kas iš medžio. Viduje 
teko pastebėti nauji gražūs 
groteliui ir eentralis apšildy
mas. Žiemų nebreikės dantų 
kalenti bažnyčioj.

DASH DIXQN
DCT AND DASH ARE TftttllhG
THE MARTIANS' CRAFT IN THE 
ADOSIAN SHIP THF.Y HAVE 
CAPTURED? BŪT THE Y ARE 
NOT ALONE / THEV ARE 

BEING WATCHEP.«// 
AH/ EARIH^ L '

PEOPLE/ J LOOK

P’MOT THĖ FAMOUS INVENTOR
AND ASTRONOrtER ,OZOV, 
vvho so hysteriously5O 
DISAPPEARED IN iq

By Dean Ca.v 
'It aas all ūk£ a

HORRIBLE DREAM/ I HAD 
OFTEN PLANNED A TRIP TO i 
THE MOON, AND HAD BUILT A 
ROCKET SHIP FOR THE 
PURPOSE/ONE NIGHT I 
WAS TINKERING AROUND 

IN THE: CRAFT WHEN 3?

NTASTIC STORY 
OF DOCTOR OZOV'S WILL 
BRING DOT AND DASH 
INTO MANY TRYING

ADVENTURES /fco^tMV6O)■ ■■ ■ ■ ■-■II. —

---------- rugsėjo 29 d., 3:30 p. p., mo-
Parapijos sodalietės rengia- kyklos svetainėje. Tikimės

“MUZIKOS ŽINIOS” 
LEIDŽIAMOS SPAU

DOS ŠRIFTU

tulionio sveikinimas” ir gra- sutiktuvių puotoje, Auditori- 
žus Onos Pucetaitės eilėraštis ' um viešbuty, rugsėjo 4 d.” ir

Prabėgo metai, kaip po visa
prie card party, kuri, regis, Laug svetelių iš Braddock, j*““TPa^klįd°,

bus spalių pabaigoje arba la-1 Nortli Side, Bridgeville, South...........
pkričio pradžioje. Tuo tarpu side ir llomestead.
sodalietės, ir kiti geri žmonės, į ______
pardavinėja tikietus gražaus Rugsėjo 22 d. vyskupo pra 
vyriško laikrodėlio. gyniu buvo išstatytas Šv. Sa-

----------- j kramentas visų dienų viešai
Parapijos komitetas galvo- adoracijai. \ iešoji adoracija

Žinios”, L. R. K. Vargoninin
kų Sųjungos leidžiamas mėne
sinis muzikos laikraštis. Per 
ištisus metus ‘Muzikos Žinios’ 
buvo mimeografu spausdina
mos.

Per Varg. Sų-gos seimų, mu

‘‘Mano malda”. Trečiam pus
lapy randame interesingų ap
rašymų stud. A. P. Stulgos 
‘‘Pratinimas akių muzikai 
skaityti”. Ketvirtam puslapy 
telpa varg. J. Brazaičio raš
tas ‘‘Chicagos vargonininkų 
kelionė į rytus”. Penktam pu
slapy randasi trijų lietuvaičių 
paveikslas. Šeštam puslapy y- 
ra muz. J. Čižausko daina

Onos Pucetaitės eilėraštis ‘Ne 
pažįstamajam”. Aštuntam pu
slapy telpa: Katalogas gies
mių - dainų, A. L. R. K. Var
gonininkų Sų-gos leidiniui, 
‘‘Muzikos Žinias” užsirašė, “Į 
Varg. Sų-gų užsimokėjo” ir 
‘Įsirašė į Varg. Sų-gų”. Pas
kutiniam puslapy telpa Chica
gos muzikų surašąs ir keli 
skelbimai.

J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Rūgs. 29 d. — šv. Mykolo 
parap.

Spalių 13 d. ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parap., Chicago.

Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 
parap.

Sjialių 20 d. — Šv. Pranciš-

Lapkr. 3 d. — Šv. Antano 
parap., Kewanee, III.

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

I^apkr. 11 d. Sioux City, 
Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas City,

, , i i i ,, tikai, pamate metinį “Muzi-ja surengti kažkų tokio nepa- 'buvo tam, kad karsta malda

‘‘Jeigu Dievas man padės”! Visas rugsėjo ‘‘Muzikos Ži* 
pavesta kun. Dr. L. Mende- nių” numeris yra interesingas 
liui, aprašymai: ‘‘Vaišės Ko- ir pilnas gražios literatūros 
cliestery, N. Y.”, ‘‘Cicero, 111. bei muzikos. Vertėtų kiekviei v .. ... v .. v , .kos Žinių” numerį spaudos

prasto prieš pat Adventą Vie 1 prasyti \ iespaties jog Lucką- • •» »• x- »» • tv * 1 , •piusiu pins pat nuvemų. v n , , darbo, tiesiog susižavėjo. Pa-1 .žinutes , Stasio Piezos sesu- nani dainos mėgėjui užsisaky
ti 7fwl'/in Nnrtb Side ilpfn rištinis Kongresas Clevelande i .... ? . ,, . „u zouziu, rsortn one netu tiko ,,s ne vien g„.gOs nana-'te Lietuvon” ir ‘‘Naujos dai- tl. Kaina tiktai $l.o0 metams,

viai, matydami reikalo ir ge-Ml sėkmingas. I
rai suprasdami, kad be skati- Pamaldūs žmonės lankė ba
ko ne kų tenuveiksi, visi su- anytėlę visų dienų; vakare a-

kaus parap., Indiana Harbor. Mo.
In(T- Informacijų reikale kreip-

Spalių 27 d. — Šv. Antano kitės adresu — Kum įA. Lin- 
parap. Cicero. kus, 12259 Emerald Avenue.

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa- (Tel. Pullman 1200). 
rap., Spring Valley, III. Kun. A. Linkus

nu

tartinai, vieningai dirba šukė-j dotacija baigės pamokslu ir 
iimui reikalingo kapitalo. palaiminimu.

Po visų piknikų, balių iri Rugsėjo 22 d. Sv. Jurgio ka- 
card parčių mūsų klebonas ke- rejvįaį laikė susirinkimų, taip 
__________________________ gi ir Tretininkai-ės; pastarie

siems klebonas patiekė šioms 
dienoms pritaikintų konferen
cijų ir prašė, kad, priimdami 
dažnai šv. Komunijų sektų Šv. 
Pranciškų ir būtų kitiems pa
vyzdžiu.

METINĖS
SUKAKTUVĖS

aTa

Mylėjome jį gyvų 
Nepamirškime nei mirus

ZENONAS LĖKIS

Mirė Rugsėjo 29 d., 1934
Jau metai sukako kaip 
mūsų mylimas tėvas ir 
vyras Zenonas liko išrau
tas iš mūsų tar{>o. Nėra 
žodžių tam, kad būtų ga
lima išreikšti kokia di
delė žaizda yra palikta 
mūsų motinos ir vaikų 
širdyse. Suteik jam, Auk
ščiausias, lengvų šios ša
lies žemelę!

Atminimui pamaldos į 
vyks Šv. .1 ingio parapi
jos bažnyčioje, šeštadie
nį Rugsėjo 28 d., 8 vai. 
ryte. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažį
stamus.

Nepasigailėkite laiko, 
kaip kad buvote laidotu
vėse mūsų mylimam vy
rui ir tėveliui, Zenonui, 
taip neatsisakykite būti 
jo sukaktuvių pamaldose.

Taip jmt kviečiame ir 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti pa 
minklo pašventinime ru
gsėjo 29 <1., 2 valandų po 
pietų, Švento Kazimiero 
kopinėse.

Nuliūdę:
Moteris ir Vaikai.

Nutarta parengti trijų die
nų rekolekcijas, kurioms vesti 
prašė klebono pakviesti kun. 
V. Sadauskų.

ms, bet ir visai išeivijai. Tat nos vyrų chorui”. Septintam šl.00 pusei metų ir 10c viena 
vienbalsiai nutarta “Muzikos puslapy aprašymas “Sutiktu- kopija.
Žinias*1 J kušli spaudos šriftu., vių bankietas Chicagos pro- Norintieji susipažinti, arba

„ .. , — . vincijos vargonininkams”, užsisakyti “Muzikos Žinias”,
nugsejo įo a. išėjo antras 1 _ ,. . _ , . , • , -a- • -vr rr i* „s m • Žodis rengimo komisijos pi- kreipkitės i varg. N. kuli,“Muzikos Žinių” numeris gra . . , J3 _ , , *rniminko B. Bulotos, pasaky- 1619 N. Damen Avė. Tel. Ai 

tas Chicagos varg. provincijos mitage 1504. “Muzikos Žinių” 
i -------- redaktoriai yra: komp. A. S.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

numeris gra 
žiu viršeliu su vargonų atvai
zdu. Pirmam puslapy telpa

BRIJK1EPORT. — Šv. Jur
gio parap. sodalietės laikys 
Vargonininkų Sųjungos pirmi 
nininko (muz. J. Kudirkos) 
žodis ir jo paveikslas; straip
snis “Pildykime seimo nuta-; 
rimus” ir “Pasibaigus “Muzi
kos Žinių” prenumeratai”. A- 
ntram puslapy telpa “Mūsų 
seimas”, “J. E. vysk. T. Ma-

___  kšto jau matosi kryžius ir ga-
Ant pataisyto bažnyčios bo- na gerai atrodo. Cibukas

ANTRŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.

A. "f" A.
AUGUSTINAS
VARDAU3KAS

Mirė rugsėjo 21 d., 1935 m., 
2 vai. ryto, sulaukęs 2« metų 
umžlaus. A. a. Augustinas gi
mė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tetą Jadvygą KrikStonavtčienę 
ir Jos šeimą. dėdę Joną Ir dė
dienę Antaniną Vardauskus, 
pusseserę Evą Kraug, Konstan
tiną ir Grasildą Burka u alkus, 
pusseseres Oną ir Adelę Jano
nis. kun. Joną KliorJ, krikšto- 
tėvą Mykolą Tananevlcz Ir jo 
Šeimyną Ir gimines; Lietuvoj 
taip gi paliko giminių.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioj, 718 W. 18th St. Lai
dotuves Jvyks penktadieni, ru
gsėjo 27 d. IS koplyčios 8:30 
▼ai. ryto bus atlydėtas J Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drniigus-ges tr pažj- 
stamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:Teta, IKMė. Dfidiene, 
Pusseserės, Ona Zdanavtėaltė Ir 
Giminės.

Laidotuvėms rūpinasi Ona 
Zdanavičaitė.

laidotuvių direktorius S. M. 
Hkudas. Telef. MONroe 3377.

Pocius ir varg. N. Kurys. ,
Ieva Lukošiūtė

PLATINKITE “DRAUGĄ

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

■------------ o------- ;-----.
Didžiausia paminklų dirbtuvė

Ghicagoj
------------ o------------

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

ZOFIJA LESCAUSKIENĖ 
Mirė 1933 m., rugsėjo 27 d.

Antri metai kaip esame vieni be tavęs, mamyte. 
Antri meteliai, mamyte, kai tavęs pasigendame. Ieš
kome, liūdime. Tuštumoje ilgesys auga vis didesniu 
sopuliu. Du metai atgal, Aukščiausiojo pašaukta, 
peržengėj slenkstį į amžinybe. Tave mirtis suėmė ir 
skuboinis pralydėjo pro mūsų raudas.

Dabar mamyte, gal tu skaisčia Viešpaties švie
sa džiaugės, kad dar daugiau reikia mūs maldų! Gal 
ten lauki mūsų maldų! Mamyte, mylėjome tave gy
vų, ir dabar tavęs neužmiršime. Štai, šių savaitę, ta
vo metinėse Mišiose prašysime, kad greičiau tave į- 
leistų į Viešpaties šviesos laimę.

Brangūs mūsų mamytės Draugai-ės,
Sueikime į sutartinų maldų. Bus trejos gedulin

gos šv. Mišios už mamytės sielų šių savaitę, penkta
dienį, rugsėjo 27 d., 6 - 7 ir 7:45 vai. ryte, šv. Jur
gio bažnyčioje. Kviečiame šiuomi visus, — gimines, 
draugus-es, kaimynus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose.

Nuliūdę Lesčauskai: Vyras Juozapas; dukterys'. 
Jadvyga ir Zofija; sūnus Juozapas; žentas W. Si
monaitis.

STANISLOVAS 
A. ŠIMKUS, Sr.

Mirė rugsėjo 25 d. 1935 In., 
6:15 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Kauno rėdy
tos, Kaltinėnų parap. Ameri
koje išgyveno 47 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą moterį Oną, po 
tėvais Grabauskaitė, 4 sūnūs: 
Kazimierą, Joną, Stanislovą ir 
Klemensą; 4 dukteris: Oną, E- 
Loanorą, Reginą ir Helen, bro
lį Benediktą, Shamokln, Pa., 3 
žentus: J. stuk), J. Bundą, E. 
Jankowską, 2 marčias: Marle 
Ir Bose Šimkus.

Kūnus pašarvotas 1400 So. 
Cicero Avė. Tel. Cicero 79. Lai
dotuvės Jvyks SeštadienJ, rugsėjo 
2 8 d. iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioj Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. l’o pamaldų bus nulydėtas 
Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
gimines, draugus-geB ir pažys
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Du
kterys, Žentai, Marčios.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkls. Telef. YAItds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Plione BOUlevard 5203

J. F. Eudeikis 
LaMcz ir Sūnus

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

VIKTORIJA
PEčIULKIENĖ

( Po tėvais Stonaitė)
Mirė rugsėjo 24 d. 1935 m., 

6 vai. vakaro, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo IS Tauragės aps
kričio, Eržvilko parap. Ameri
koje tegyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Vincentą, dukterį Marijo
ną, seser Barborą Ir brol| Zi
dorių Ir daug kitų giminių; o 
Lietuvoj motinėlę.

Kūnas pašarvotas >140 W. 
BBth St. Tel. REPublic 3371. 
Laidotuvės įvyks Be*tad4enJ, ru
gsėjo 28 d.. I* namų 8 vai.
bus atlydėta J Sv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta. J šv. Kasimkro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugue-ges Ir pažys
tam us-mas dalyvauti Olose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Re
sno, Brolis tr Giminė*.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sulygo*

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572J. LiuleviaBS

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

i. F. Radžius 668 West 18th Street
Phone CANal 6174

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



$ 339:

8BE

FINIKAS Rudeninis PIKNIKAS
RENGIAMAS

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ, SEKMADIENI, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 29 D., 1935 M.
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues
PRADŽIA 11 V AL. RYTO

fe

ŠOKIAI-ĮVAIRIAUSI PASILINKSMINIMAI

Kviečia visus
KOMITETAS

s = ■—r.g ■■ .• b b į- 1 ' b .H.l-.i^.i : Š!

VIETINĖS ŽINIOS
WEST PULLMANO ŠIANDIE SUSIRINKIMAS 

NAUJIENOS
Praeitu sekmadienį parapi

jos komitetai su klebonu tū
lojo pasitarimą. Pasidžiaugta 
įvykusiais parengimais, kurie

L. V. “Dainos” rėmėjų dr- 
gi.jos tarybos ir choro valdy
bos bendras posėdis įvyks šį 
vakarą M. Jasnausko salėj. 
Visi nariai prašomi atsilanky
ti. Bus renkama tarybos vai

davė gražaus pelno parapijai (Iyba ir svarstoma rtm5j, dl,
Be to, nutarta surengti links-Ljos statutas. Sus-mas prasi- Kankintų R. K. parapijos kie

Tiek jau žuvo. Su vakar die Baltimorę, seimui susirinkus, Buvęs valstybės sekretorius^ nimą ir išlyginimą, kas pla
ną Cook apskrity žuvusių po ir kilus triukšmui apalpo nuo Frank B. Kellog užvakar pra- nuota atlikti federaliais “ea- 
automobilių ratais skaičius pa širdies ligos ir visą laiką iš- važiavo pro Chicago. Buvo
siekė 685, o sužeistų 12,345. gulėjo ligoninėj. Ir žinia apie, sustojęs tik tiek, kad patele-

Garadžiaus ekspliozijoj žu
vo vaikas. Ekspliodavus gazo
lino tankoms Gold Coast ga- 
radžiuje, 1623 N. Park avė., 
žuvo 8 m. vaikas Frank De 
Vuono. Kiti sužeisti. Vaikai 
žaidė netoli garadžiaus.

Sužeistas kunigas. Penkių

išrinkimą vėl prezidentu jam fonavus draugams Ir pasvei-

las su rūgs. 23 d. yra užsire
gistravusių daugiau, negu pe-

nų, prie geros muzikos, rn-|dės g va) vakar0 
deninį parap. naudai balių, 
kuris įvyks spalių 20 d., pa
rapijos svet. Grieš Pbil Pal- 
mers orkestrą.

Išrinkta vakarui rengti ko
iniaija. Įžangos bilietas bos °®U,» ”aroda piisen Parke> 

25c. Pr'e 26 ir S- Albany gatvių
' Visus* iš anksto užprašome j'’»kar gėlių I»roda.
skaitlingai dalyvauti. Irari« surno58 First Czechoslo-

_____  vak Garden Club of America.

ŽINIŲ • ŽINELĖS

Musų kleb. A. Linkus išvy- Paroda tęsis iki pirmadienio, 
ko į Clevelandą į Eucbaristi-i nigsėjo 30 d. 
nį Kongresą. Sykiu išvažiav<K
J. E. vyskupas T. Matulionis Pielyčia sprande. Pajutęs

bonas kun. St. C, Ozmina, 
4327 S. Richmond St., užva
kar sunkiai sužeistas automo
bilio nelaimėj ir nugabentas į 
Šv. Antano ligoninę. J. Mū
šiai, draiveris, su kuriuo kun. 
Ozmina važiavo, netekęs kon
trolės, įvažiavo į 18 St. upės 
tilto sujungimus.

Ligonį išrinko vėl preziden
tu. Lenkų tautiško suslvieny- 
mo seimas, Baltimorėj, kuris 
buvo labai audringas vėl iš
rinko prezidentu čikagietį Ro-

pranešta ligoninėj.

Nesugaunami sadistai. Pas
taruoju laiku Chicagą apny
ko sadistai, kurie gatvėse ir 
net namuose užpuldinėja mo
teris kriminaliais tikslais. Už
vakar sadistas vėl darė užpuo
limus ant dviejų moterų Pat- 
ricijos Allen, 38 m., ir jos du- 
ktės prie pat namų 732 Bitter- 
sweet PI. Moterims pakėlus ri
ksmą, sadistas pabėgo. Visa 
policija ant kojų, kad suga
vus niekšus.

Sustojo tik patelefonuoti.

kinus. I
Tėvo dovana į stulpą. 24 m.

amž. John W. Goocb tėvas pa
dovanojo naują automobilių. 
John išvažiavo išbandyt. John 
paspidino, Evanstono policija 
pamatė. Policija vytis, John 
bėgti. John su automobiliu 
AVilmetteėj į stulpų, o policija 
su Johnu į stotį.

Protestuoja prieš gatvių pra 
platinimą. Namų savininkai 
prie Irving bulvaro, tarp Ke- 
dzie ir Crawford, išnešė pro
testą prieš bulvaro praplati-

sy money”. Sako praplatini
mas bulvaro sudarys didesnį 
pavojų nuo automobilistų gal- 
vatrūkčio važiavimo. Vietos 
patarnavimui, sako, jiems už
tenka ir tokio bulvaro.

rnai.
Atsiimkit laiškus. Centrali- 

niam Chicago pašte (prie Van 
Buren ir Canal g.) randasi 
laiškai šiems lietuviams: Me

ir keletas Chicagos lietuvių i sp,a”<,e skaasm» Jalaes Per‘, niajkpvi,-.į, kurie nuvykęs į 
kunigų. Ateinantį sekmadienį A a2 m- amz > Evans,on» 8F • 
klebonas jau bus namie. Rap. !vento-1as< "“vyko į ligonine 

Gydytojai jo sprande rado 4 
colių ilgio pielyčią (file).ŠIANDIEN BUDRIKO 

PROGRAMAS
Šiltos dienos. Seniai Chica

goj yra buvę rūgs. mėnesy to 
kių šiltų dienų, kaip šįmet. Ru 

Šį vakarą nuo 8 iki 8:45 v. d. buvo 91 laipsnis.
nepamirškite pasiklausyti gra- Tokio Sillum0 <lienos tu0 me- 
žių dainų ir muzikos iš sto- ėra buvusios tik 4991 m. 
ties WHFC, 1420 kil., kurias Atsimins dieną. Kauntės tei 
oro bangomis patieks Jos. F. sėjas Jarecki 100 dol. ir ‘cost’ 
Bųdriko radio ir rakandų krau nubaudė C. B. Harnden, 40 
tuvė adresu 3417 S. Halsted m., mokyklos dženitorių, ku- 
st. ris girtas automobiliu važia-

Teko patirti, kad, apart nau Vo. Be to, jis turi vieną me
dausiu radijų, Budriko krau- dinę koją ir nesveiką ranką, 
tuvė dabar aplaikė didelį siu- Taip pat už “reckles driving” 
utinį gražiausių akordinų tie- nubausti 100 dol. Louis Tu- 
siog iš Europos ir parduoda chinsky ir 5 dol. IT. William.
nepaprastai pigiomis kaino- , . x «_. J&U suimtas. Ralph Greeco,mis. Jonas. . . ._____________kuris neseniai pabėgo Is Dun-

UKMERGR. — ITcmergės uingo beprotnamio ir įtartas į 
lentpiūvės iki šiol dirbdavo užpuldinėjime moterų, jau su
tik po 8 valandas per dieną gautas ir policijos klausinėja- 
viena pamaina. mas.

DR. BRUNO WAINORIS
užtikrina, kad gerai 

pritaikins jums akinius
Akių egzaminavimas 

dykai kasdieną

METINIS PRANEŠIMAS
ŽTEMA 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:

delinskui M., Krause Willy ir
Bomba tavemni. Franklin i Stanutui (gal Staniuliui) Pan- 

Grill, 7201 Franklin St., tarp-1 tilinon. 
dury sprogo pamesta dinami
to bomba. Apgriautas užeigos 
priešakys.

Vaikėzai susimušė, nekaltas 
nukentėjo. Prie E. Wayer na
mų, 1910 W. 17 St., nepasida
lindami mergiščia susimušė 
būrys vaikėzų. Neužtekus ku
mščių, panaudota revoTvenai.
Pašautas pats Wayer. Polici
ja “herojus” suėmė

Mažiau vaikų mokyklinio a-
mžiaus. Viešųjų Chicago mo
kyklų viršin. W. Bogan skel

bia, kad pradžios mokyklose 
(publiškose) šįmet yra 3,234 
mažiau vaikų, negu praeitais 
metais. Į aukštesnes mokyk-

♦
LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name''
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčloe 

vakarais 8 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublIe 9600

T“’ephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4«81 SOUTH AATU.ANn AVENUE 
Res. 8515 R ROCKWETT, ST 
Telephone: REPublIe 9723

Res. 1227 S. ROth ATE.. CICERO 
Telephone: CICERO 6895

Jr

v.

Baltos ir geltonos spalvos 
akiniai dėl artimo ir to

limo regėjimo po

$4.75

BUDRIK OPTICALAND 
JEWELRY CO.

3343 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 6030

Nauja Midvest Bučernė ir Grosernė
2210 W. 23-čio PI.

Gerbiamieji! Mūsų įstaiga užlaiko aukščiausios rūšies mėsą 
maisto reikmenis pasirinkimui pagal Jūsų reikalavimą.

Kiekvieną penktadienį ir šeštadienį darom išpardavimą (SALES). Apart to, 
duodame kuponus išlaimėjimui Cash pinigais-kiekviena savaite. Laiminga ypa- 
ta gali laimėti iki penkiasdešimt dolerių ir nemažiau kaip du ir pusę.

Nelaimėdami Cash, surinkę tam tikrą skaičių kūponų, galima pasirinkt skir
tingos rūšies dovanas veltui. Del 
mus anglų kalboj.

ir visokias

platesnių informacijų tėmykite mūsų garsini-

Maloniai kviečiam atsilankyti.
Savininkas BURDULIS.

f

J?

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

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

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retail stotis randasiWHOTESATE 
Gazolinas. Keroslnas 

Pečiams Alyva šildymui
GROvehiU 1955 

7000 So. Artesian Avė

2625 West 47th Street
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus IMI Atnaujinimo arba IAmokame Cash 
Vlaokloa ROAlea Insurance — Ugnies, Vėmikoa, Automobilių,

Stiklų Ir t L

JOI IN P. EWALD 
I OANS and INSURANCE

Jeigu rriksJavji pinigų ant Pirmo Mongičio. arba 
apdraudos (.iuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk .

840 West 33rd Street 
TELEFONAS. YARtls 2790 arba 279l

KEIS! UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

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

RErKAUftfil BABBINTNKAT
Reikalingi laisniuoti Steam 

Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbonp ARMitsve 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED

AUTOMOBITJM AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
-= Vartotų Karų Bargenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUTCK *85. 5 Redsn 41. Trunk, grarant. kaip naujas............ 8995
BUTCK *85. Club Redan su trunk. yarsntuotss.........................9825
BUTCK *35. 5 Redan 47. grarnntuotas............................................ «7»5
BT'ICK *84. 5 Coupe 5R, m n Sai vartotaa. varant.........................3995
BUTCK *34. 5 Redan 57. pulkus karna, srarant........................... 3995
RUTCK *33. 5 Redan 87. tobulaa. srarant.................................... «««5
RUTCK *82. R Redan 98. tobulam stovy ................................ 3495
nr’fV ‘SS. R Coupe 98. labai pulkus. srarant ................. 3495
BUTCK *81. Redan 91. srerol tvn.rko1.............................................. 3895
rutck. *29. 95-4 Coupe. Hem.1 apkalnudtaa ........................... 3 95
BUTCK *29. 5 Redan 47. srraSua malas karna ........................... 395
BUTCK *80. 7 Tlmo SeA, drat. ratai, eina O K. .................... 3295
CAPTTTAC ’8fl. 7 Redan. pertnlsvtas ......................................... 9895
CAUTT.T.AC *8(1. 7 Redan. labai puikiam stovy..........................  3495
PHFVnni.ET *84. 5 Redan. kaip naujas ............................... 3495
KT’URCH ’?9. R Rednn. b/m O. K.................................................. 3 95
T.A RATTK *81. 5 Rednn. pulki vertybė......................................... 3495
T.A RAUTE *80. 5 Redan. 8 drat. ratai ......................................... 3845
TA RATTE *29. S Redan. drat. ratai ......................................... 3195
T.THCOTH ’8rt. S Redan. labai pulkus ......................................... 3295
9fARTT *33. 5 Redan. s’eraa ma3as karas ........................... 32S5
OAKTAHn *81. 2-4 Coupe. »erol U-arkoJ ..............................      tlTH
PACKARP *82. 7 Custom Redan, tobulam stovv .................. 3975
PACKART) *31. 7 Custom Redan. r*ral bėgantis ............... 3895
PACKARP *80. 7 Redan. puikiam atovy .................... 8825
PTERCK *88. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................... 8195
PONTIAC *34. 4 Durų Redan. kaip naujas............................... 8495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jflsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 41OO

Pocahontas Mine Run i


