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INSIVERZE ETIOPIJON
MUSSOLINI SAUKIA. KAD ETIOPIJA 

TURI BOT UŽKARIAUTA
MATYT, BUS SUŠAUKTA T. SĄJUNGOS 

TARYBA POSEDIN

Visoj Italijoj įvykdyta civilinė 
mobilizacija

LONDONAS, spal. 2. — ROMA, spal. 2. — Diktato 
Excbange Telegraph agentu- . riaus Mussolinio Įsakymu 
ra praneša iš Romos, kad ita; šiandien popiet visoj Italijoj
h, vvri«uSvW nieko nesako ivisiikai vi’

. , . . . „. i sos tautos civilinė vyru, mo-
apie kariuomenės įsiveržimą l 
Etiopijon. Pažymima, kad 
“kariuomenė užėmusi naujas
ir geresnes pozicijas atsižvel
giant j etiopiečių nedraugin
gą atsinešimą.” Užgina ir 
ginkluotus susirėmimus.

.teru ir priauglių mobilizaci
ja.

Tas padaryta ryšium su 
italų kariuomenės Įsiveržimu 
Etiopijon.

Čia ir visam krašte kaip 
.3:30 popiet suskambėjo baž
nyčių varpai ir sirenos ir pa
sipylė į gatves dešimtys tūk 
stančių vyrų, moterų ir vai-

PARYŽIUS, spal. 2. —
Laikraščio Soir koresponden
tas praneša iš Addis Ababa,
Etiopijos sostinės, kad 25,000 j kų. Visuose fabrikuose ir ofi- 
italų kareivių iš Eritrea tri- suose nutraukti darbai ir dar 
mis koliumnomis įsiveržė Mu bininkai bendrai su kitais nu 1 
ssa Ali apylinkėn, Etiopijon, ■ žygiavo į iš kalno skirtas

HITLERININKAI TURĖS 
SUNKIĄ ŽIEMĄ

Trūksta maisto; mažai darbo; 
ekonominis krizis

Pasažieriai orlaivių stotyje atkeliavo orlaiviu iš New Yorko Į Chicago per 
vai. 20 minutų.

POPIEŽIUS SUSIJAUDI- VERA GRUZ GUBERNA- GRAŽI “DRAUGO" RADI-

ANGLIJA LAUKIA PRAN-LB™AS’k^LNepaprastai sunki žiema lau-CŪZIJOS ATSAKYMO kia Vokietijos hitlerininkus.
_______ , Nacių vadai savam laikd

PARYŽIUS, spal. 2. — užtikrino, kad jie grąžins 
Anglija pastatė didžiai rim- ; kraštui gerovę. Pasirodo, kad 
tą klausimą Prancūzijai, bū- Į *aiP nera-
tent, ar jos laivynas gelbėsi .Vokietijai ima trūkti reika 
Anglijos laivynui Viduržemio Jingiausio maisto, o sviestas 
jūroje prieš Italiją, jei pasta, jau retenybė ir tai neįperka- 

I roji stengsis ten laužyti karo, nias. Sviesto pardavimas ap- 
laivų blokadą įvykus karui. • ribuotas. Kalbama, kad ir ki- 

Prancūzija visą laiką žada, i tų produktų nebus lengva 
kad T. Sąjungos reikale ji į gauti. Kai kas numato, kadĮ k a 

1 vi« I

NES KALBĖJO PER 
RADIJĄ

VATIKANAS, spal. 2. —
Popiežius nepaprastai buvo 
susijaudinęs kalbėdamas per 
radiją Eukaristiniam kongre-

TORIUS PAKILO PRIEŠ JO VALANDOS PRO- 
BAŽNYČIĄ GRAMA
CO CITY, spal. 2. — Į Vakar dienos radijo pro-1 Sąjungos autoritetą nėra Pr

isigerinus Meksikos grama iš stoties WEDC bu-i a"cnzijos nusikaltimas Itali-

isados stovės greta Anglijos. ateinančią žiemą Vokietijai 
Tačiau laivyno aktualės pa- bus reikalingi duonženkliai. 
gailios klausimas yra taip
reikšmingas ir opus, kad Pr
ancūzija nebežino, kas jai at-
sakvti tuo reikalu. Ginti T.

Nacių vadai randa pasitei
sinimo. Kaltina nacionalso- 
cializmo partijos priešus už 
šį nelemtąjį stovį.

MEXIC0
Kad pasigerinus JYieKsiKos grama iš stoties WE1MJ bu- anviizujus iiiimiuuuiiia» llttll'l|||X||, vni p||| P
centrinei vyriausybei, Vera vo graži ir įvairi. Muzikalę , .ia’- D laivyno panaudojimas MIŠIŲ AURA TKA U Ali,L 
Cruz valstybės gubernato- programos dalį išpildė p. Ma — tai jau kas kita, tai aiš-Į

nusistatymas prieš Itali-ir tenai kovoja su danakil gi- jiems vietas, kur susirinku- sui Cleveiandet 0., pereitą sa-rius Guillermo Rebolledo st- rijona Janušauskienė, žvmiįk™ 
minės kariautojais. Anot ko-1 šieji išklausė per radiją sa- |Vftitę jaiga pakil(> kovoti prie§ Ra-! dainininkė ir artistas Justas į .1Q-

STIN6UM0 ŠAKNIS
PEORIA, Ilk, spal. 2. — 

Apaštališkas delegatas J. A-
respondento, yra žuvusiųjų komos diktatoriaus karštos ypa- gugijaudinimas bnv0 , talikų Bažnyčią
ir sužeistųjų. Tačiau regulia- prakalbos, o paskiau fašistų gtiprug tariant giuos žodžius: mis priemonėmis ( „ ____ o
rė Etiopijos kariuomenė dar vadų patriotingų pamokų. “Mes trokštum kalbėti į juk Jįg sukvietė pas save visų dainas: Vanagaičio “Dul, dul penktadienį. Premjeras Lava- merikos Valstybėms Jo Eksc.

žiauriausio-1 Kudirka. P-nia Janušauskie
nė jausmingai dainavo šias

Prancūzija į Anglijos kinu 
•imą turi atsakyti vėliausia

nesikiša Į šį italų Įsiveržimą.

ADDTS ABABA. spal. 2.

Romoje keletas tūkstančių su mūsų lūpomis, iš mūsų' valstybės miestų majorus ir ’duldeJė”; “Vyturėliai čiul-p’* dabar 
šimtų sumobilizuotų vyrų, mo širdies gilumos, mūsų balsu, Į jiems įsakė, kad patrauktų tieba,” ir Žilevičiaus “Karvelė- j padarius.

Etiopijos imperatorius j prjeg Venezia rūmus, kuriuo- 
llaile Selassie rytoj paskelbs yra ofįeiali Mussolinio re- 
visam krašte mobilizaciją. Fa!zidenciįa
šauks visus gyventojus, kad

terų ir vaikų suplūdo aikštėn jei būtumėm jūsų tarpe.”
Taip pat Popiežiaus balse

susirūpinimas buvo ryškus

jie gintų krašto nepriklauso
mybę nuo įsiveržusio priešo.

įkalbant apie taiką, “kurio vi- 
Diktatorius pasakė prakal- si mes didžiai pageidaujame.” 

bą. Jis pareiškė, kad fašisti- Šventasis Tėvas kalbėjo iš 
nė Italija “į karo aktus atsa- privataus knygyno Castel

ŽENEVA, spal. 2. — Etio- 
lijos imperatorius Haile Se- 
lassie prisiuntė T. Sąjungai 
formalų protestą prieš italų 
įsiveržimą Etiopijon. Etiopi
ja yra T. Sąjungos nare ir 
todėl imperatorius reikalauja
apsaugos nuo užpuolikės vai- mažiau ji reikšminga ir pa- 
stvbės. įčiam fašizmui. Nuo šios die-

ko karo aktais.” Pažymėjo, Gandolfo rūmuose. Sėdėjo pr-
kad Etiopija turi būt užka- ie savo kabineto, ant kurio 
riauta. Sakė, kad jau prasi- buvo pastatytas mikrofonas, 
deda rytinėj Afrikoj karo
veiksmai.

son kiekvieną katalikų kuni- iii.” Artistas Kudirka daina-j rasta, 
gą, kurs būtų susektas lai
kant Mišias, dalijant šv. Ko
muniją, krikštijant, arba tei- sys,” ir Rachmaninovo — 
kiant visus kitus Sakramen- “Nedainuok, gražioji.”t
tns katalikams. i,r. Aleksandras Jovaiša,

Tai visa yra griežtai už. A,„ar Jjict Mwliei„os Mok. 
drausta Vera Cruz valstybė- g|o akaden)ijm, narvSj užiman
jei sustaugė vdko balsu gn-ifiai ka|wjo a|lie aTeikatos 
bematorius. Tr už katalikų |aikyn,ą Kul, j. Mačiulionis,

1 vo; Vanagaičio “Naktis sva
jonėms

J 9
papuošta” ir “Sta-

galvoja, kas jam A> (į, k'įCognaui dalyvavo ka- 
ls< itis turi Imt ,a|jky Įahdarybių krašto so-

važiavime ir nuoširdžiai svei 
į kino suvykusius delegatus.

Arti Popiežiaus tuo laiku 
kambary buvo mons. J. P. 

Ši diena Italijai iš tikrųjų < Hurley iš Clevelando vvsku- 
yra didžiai reikšminga. Nebijos. Mons. Hurley yra Po

piežiaus valstybinio sekreto- 
rijato nariu.

neris paskelbė, kad atsistaty
dino .Tolieto Stateville kalė
jimų viršininkas E. D. Wbi- 

kunigų veiklumą majorai bus m.I.C., “Draugo” administra PP- tarnybos išeis šio spa- 
atsakingi. torius, padavė vėliausių žinių
jos sprendimo Į į» vjso j)asau]įo. Taipgi buvo

___-_.___ - I
i įvairių pranešimų, tarp ku- 
rių svarbiausias, kad “Drau-

Įgo” radijo valandos pradžia

ATSISTATYDINO KALĖ-, .<Per 2m,» met™,--kaiM. 
JIMU VIRŠININKAS Į° •’» “&*•»-

c _______ ikų Labdarvbių Krašto Kon-
T11. . , . . ti • ferencija nešė šio krašto žinoUlinoiso gubernatorius Hor •’ .

nėms artimo meilės gyvąją 
tiesą ne vien žodžiais, bet ir 
darbais. Iš tikrųjų, kaip šv
entos Mišios yra visiems ka-

11 i r, i i • J talikams bendros, taip iš Milių m. 14 d. Gubernatorius sa, ’ . .
v , Isiu paeina katalikų gailestm- kosi, kad jis <mr nežino, ką1 . _ . . .

Imperatorius proteste pažv 
mi, kad italai jo teritorijon 
įsiveržė arti Assab, palei pran 
cūzų kolonijos sieną.

T. Sąjungos tarybos pirmi
ninkas, Argentinos atstovas, 
pranešė, kad jis tarsis su T. 
Sąjungos generaliniu sekre
torium Avenol, kad sušaukus 
nepaprastą tarybos posėdį.

Kol kas nėra žinoma, ką 
pradės T. S. taryba dėl ita
lų įsiveržimo Ktiopijon. Yp
ač svarbu, ką veiks Anglija.

BUENOS AIRES, įArgen- 
♦ ina, spal. 2. — 200 italų iš
eivių vyksta atgal Italijon. 
Jie savanoriais įstoja italų 
kariuomenėn.

nos Mussolinio žygio priklau-*
sys jo paties ir visos tautos Į EKVADORE SUIMTAS J6- 
likimas. Sunku įsivaizduoti, ZUITŲ VADAS
kas įvyks Europoje, jei T. -----------
Sąjunga, (Anglijos vadovauja
ma, nusisuks prieš Italiją.

STREIKAS, MAŽĖJA PIE
NO PRISTATYMAS

skirti nauju viršininku šiems 
kalėjimams.

Gubernatorius pažymėjo,

IR DI CHIARI PRISIPAŽINO

GUAYAQUIL, Ekvadoras, 
spal. 2. — Šios respublikos 
vyriausybės agentai suėmė 
jėzuitų vadą (viršininką) 
kun. F. B. Kueny, kurs kal
tinamas “politine veikla.”

Spėjama, kad' vyriausybė

pakeičiama: bus ne nuo 3:30, kad viršininko AVliipp atsis- 
val. p. p., bet nuo 4:00 vai. po tatvdinimas neturi jokio ben- 
piet, iš tos pačios stoties, dro sąryšio su garsaus kali- 
pradedant ateinanti trečiadie- nio plėšiko Femekes pabėgi

mu iš kalėjimo. Anot guber-nj.

TARP DEMOKRATŲ 
NESUSIPRATIMAI

’ gumo įkvėpimas ir plinta per 
' kunigus ir seseris, per pasau
lin inkus vyrus ir moteris?*

Apaštališkas delegatas svei 
kino suvykusius delegatus ir 
reiškė vilties, kad kaip Euka- 
ristinis Kristus čia bus iki 
pasaulio pabaigos, taip ir su-

natoriaus, AVhippo negalimai važiavusiųjų ir visų gailea-

Pagaliau J. DiChiari išpa
žino policijai, kad1 parduotu
vės, 558 Taylor gat., savinin- ištrems jį iš respublikos 
kas F. iVitale žadėjo jam 100 
dol. už jo parduotuvės pade
gimą. Padegimui jis nusipir
kęs 20 galionų gazolino ir at
likęs piktą darbą. Vitale ir 
DiChiari traukiami tieson už 
žmogžudystę.

10 asmenų žuvo sukeltam 
gaisre. i t

BULGARIJOJ KARO 
STOVIS

SOFIJA, spal. 2. — Bul
garijoj paskelbta pusiau ka
ro stovis. Susektas sankalbis 
prieš vyriausybę ir prieš ka
raliaus sostą.

Streikuoja pieno pristaty
tojai ūkininkai žieminiam II- 
linoise ir pietiniam Wisconsi- 
ne.

Praneša, kad streikas yra 
triukšmingas. Streikininkai
puola vežamą pieną ir išlieja ----------
ant vieškelio. I Tarp Illinoiso demokratų

Kaip čia, taip ir kituose vadų ima jau reikštis nesu- 
aplinkiniuose miestuose dėl sipratimai. Cbicago majoras 
streiko žymiai sumažėjo pie- Kelly šaltai atsineša į guber-
no pristatymas. natoriaus TTornerio kandida- 

- ! turą.
spal. 2. Majoraa

tingųjų katalikų darbai didės 
ir duos vis didesnius vaisius 
dėl Eukaristinio Kristaus

kaltinti už to kalinio pabėgi
mą. Whipp atsistatydina sta
čiai norėdamas pasitraukti iš 
valstyliės tarnylios, kurioje meilės.
išbuvęs apie 41 metus. ------------------- '»

----------------------- Jackson parko devynių duo
LOZORAITIS TAR6SI SU belių golfo aikštė pakeičiama 

ALOISI IR LITVINOVU piknikų vieta.

KAUNAS. — Rūgs. 17 d. ORASGIBRALTARAS, spal. 2. i Majoraa klausiamas apie į 
— Iš Anglijos pakraščių čiallornerį trumpai atsako: “Aš Į Lietuvos užsienių reikalų mi-

' CHTCAGO IR A.PYLTN-
,Dalijos atstovu Aloisi ir So- __

. . • • * • — Nurnfttornas-------- i vietų Rusijos užsienių reika-1
“DRAUGĄ” lų komisaru Litvinovu. lietus; kiek šalčiau.

atplaukė karo laivas Queen neturiu kandidato j guberna-j nisteris tarėsi Ženevoj* ssi
Elizabeth, Anglijos laivyno torius.” 
Viduržemio jūroje vėliavinia -------
laivas. PLATINKITE
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prlalunOiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųilna,

jei neprašomu lai padaryti ir neprisiunčiuiiia tam tiks
lui pakto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi 5 vai. popiet. 
Iftelua kasdien. Išskyrus sekmadienius

ritENlMEIlAiuS KAINA. J. Amerikos valstybėse. 
Metams — 96.00. Pusei metų — 99.50; Trims m< ne>.laiu>
— 92.0u; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstvM
prenumeratų. Metams - 97.00; Pusei metų — 94.1
Kopija — ,0>o.

.00

NEUŽMIRŠKIME SPALIŲ MENESIO 
DEVINTOSIOS

*Šįmet, spalių mėn. 9 d., sueis lygiai pen
kiolika metų kai lenkui užgroliė tikrųjų Lie
tuvos sostini; Vilnių. Per penkiolikų metų 
buvo tlėta daug pastangų Vilnių atgauti ge
ruoju, tačiau nejiavyko. Didžiųjų valstybių 
ponui kilis kaltus stengėsi priversti Lietu
vą susitaikyti su Lenkija, užmegsti su ja 
normalius kaimyniškus santykius. Keliais 
atvejais buvo vedamos derybos, bet jos nie
ko gero neatnešė. Lietuvių tautos nusistaty
mo palaužti niekas nepajėgė. Į visus mėgi
nimus sutaikyti lietuvius su lenkais atsaky
mas buvo aiškus ir griežtas: tegrąžina Lie
tuvai Vilnių, tada kalbėsimės, susitarsime. 
Net dideli pavojai iš vakarų pusės nępmrn- 
kė lietuvių tautos pakeisti savo nusistatymo. 
Nepakeitė nė vokiečių lenkų sudarytas ben
drus frontas.

Tas parodo, kaip brangus yra Lietuvai 
Vilnius ir kaip jis jai reikalingas.

Paaštrėjo santykiai su vokiečiais, hitle
rininkų biaurūs šmeižtai jr grąsinimai, Lie-

vus” pats be jokio vairininko gali skristi 
per Atlantu.

Nežiūrint tų didelių pinigų sumų, nežiū
rint tų visų garsinimų apie Litimnieos JI 
moksliškus įrengimus, Vaitkus buvo privers
tus nusileisti Airijoj, kur lėktuvas sudužo. 
Vudinas tikslo neatsiektu. Visa kliūtis — ga
zolino pritrūko. Taigi, “didieji moksliniu-

DBAUOAS

SVEIKATOS KELIU
tį skyrių veda Amerikos Lietuvių Medicinos 

Mokslo Akademija

Iš MUZIKOS MENO 
- - SRITIES - -

Ketvirtadienis, spalių 3, 1935

koncertų nestoka, nes čia esa
ma gerų simfoninių orkestrų 
- benų bei išlavintų chorų. 

Čia įvairūs mokytojui ir mo
kyklos rengia artistus. Taigi 
čia yra vietos įvairioms jė
goms debutuotis.

Praeitų sezonų San C'urlo 
operos kompanija statė eilę 
gražių operų. Taip put bus 
operų ir sekantį sezonų Audi
torium teatre.

Vasaros metu, Grant Purkų 
buvo duodami gražūs progru 
mai vakarais. Koncertus ut- 
iauKė virš du milijonai publi
kos. Per paskutinius du vaku-

Be abejo, sunkoka būtų su- 
I minėti praeito sezono visus 
I muzikos įvykius. Tačiau, ver- 
i ta nors kiek paminėti.

Mūsų, lietuvių tarpe, žymių 
vietų muzikos dirvoje užima 
L. R. K. )>arap. vargonininkai 
ir jų vedami chorai. Jie su

DARBĄ PRADEDANT kiekvienų pašaukimų. Mediči-1
........  uos daktarams, kurių raukose

Sveikatos svarbų, brangu- yra daugelio žmonių džiuugs-
kai” apie lėktuvo detalius daug rūpinosi, bet j°* reikalingumų žmogui mus ir laimingesnė rytojaus
nepastebėjo svarbiausio dalyko, kad lakūnas aiškinti nereikia. Tai yra sa- diena, ši taisyklė yra lygiai
galėtų užtektinai gazolino kelionei pasiimti, vaimi aišku, kati nei vienas svarbi ir ji atatinka jiems vi-
Dėl to dabar žmonės ir kalba, kad visi tie žmogus nenori būti ligoniu, soje savo prasmės pilnumoje.

Vienok, žmogui kai kuriuose Organizuotiems daktarams y-i v. .......x .... . x . . • , • i i * • • ruošė eilę pasaulinių bei baz-atsitikimuose net labai dažnai ra kur kas patogiau risti sva- j . . ‘ 1 • .. . . .. ... , i nytinių koncertų. Gražusis da-p n seniu susirgti. ibius sveikatos klausimus , , ....

socialistų garsinimai apie “moksliškų” lėk
tuvo įrengimų ir nuskridimų iš Nevv Yorko 
1 Kaimų be sustojimo, buvo muilinimas žmo
nėms akių. Juk jei iš karto būt pasakyta, 
kati skridimas organizuojama ne į Lietuvą, katu slibino — ligos kiek ga- sujungtų protinių pajėgų da- 
bet į Airiją, nei iš Lietuvos nei iš Amerikos 
lietuvių aukų būtų negavę.

Pikti liežuviai kalba ir apie tai, kati 
laukta rudens dėl to, kad būtų galima visų 
kaltę suversti ant blogų orų. Išeitų, kati bu
vo nu

Kati žulojančio žmogaus svei spaudoje negu pavieniui, nes

lini daugiau išvengti, reikia rbas yra sėkmingesnis, gause- 
paėiain žmogui žinoti kaip to- 81118 lr visais žvilgsniais nau
ji brangenybė — žmogaus svei dingesnis.
kata saugoti; kas yra jos prie Malonūs dienraščio “Drau- 
šai; kaip tų pinigais neper- skaitytojai ir Jo radio

jautimo mųiasii kti Kauno be sustojimo. ‘ kainų turtų neprarasti, o, pra- valandos klausytojai turėjo 
' ratlus, atgauti. progos girdėti įdomių, pamo

savo skriduliu, žinoma, parodė,, le-kant Siuose klauailliuose 1 kūmučių kalbų apie sveikatų

į litas buvo apvainikuotas su 
Dainų Švente.

Vargonininkų darbuotė suži- 
ibina giesmės - dainos muzikos' rus koncerto aikštėje buvo mi 
dvasių ir tiesioginiai, ar ne- 111111108 muzikos mylėtojų 
tiesioginiai, iš ten kylu į vai- buvo liuosa.
lūs muzikos talentai. Dirste- Dirstelėjus į lietuvijų, irgi 
Įėjus į muzikos ar dainininkės' matosi judėjimas; gegužinės, 
praeities istorijų, bus pašte- piknikai išvažiavimai ir t.i 
būna, kad pradžia gauta iš be abejo, vasaros metu ato; 
namų auklėjimo bei vietinio togaujama ir ilsimasi bei gaį

Vaitkus
tlrųsos. Tik gaila, kad jis neišdrįso atsiskirti

ponų, kurie nemokėjo jo drąsos iš-^ ..... i WEl>C kas
naudingas kalbas duoda dak
tarai — Amerikos Lietuvių 

1 Medicinos Mokslo Akademijos
ra didžiausiu žmogaus sveika- nanab . . ‘ . „JL. V. “Dainos” choras inuzi-■ tikuoja, rengiasi ir vyksta į

. .. . , • . 'tos priešu. Pažinti ligas, są- Akademijos tikslas yra šie- . . damas savo šventes, i plačių Amerikos lietuvijųkel-
I Lietuvą. Šiaip jau nuvykti į Lietuvą nerei-! . . . ,. . ., kti medicinos moksle aukštu- ' PUO!9Ua,,,a> 11 j.1 , . .f. ua, ni l. , . x-, • . : lygas prie kurių ligos pasireis- meuituios moasie uuksiu-
| kėjo $40,000. Tokia kelione tikrai buvo per į ........ ....... lny ir ^„onįntį tųja brangia,

naudinga ir kiekvienam rei
kalinga Žinija mūsų tautie
čius. Akademijos nuliai žino,

kutai, bet ne mažiau gyvybei 1;atl ūetuviai, turėdami pagri- j at|jeka
yra svarbūs, pagrindiniai da-|n<hnj *up»tuną apie ligas, jų. Rfipestingosios Šv.
lykai ir juos privalėtų žinoti Pr,ezat t|8> •KM ei^ab’ Pa!'e. ah [ Kazimiero seserys ne tik auk

lėja jaunas lietuvaites bendra-

išeities. svarbiausiu daiktu y. Į “draugo” radio valandoje iš
nuo tu ponų, kurie nemokėjo jo drąsos is- , ., . ‘ ••• x i-i x ... •'« pažinti sveikatos priešus.naudoti, l’ats savo iniciatyva lėktuvų galėjo lri... ... ...

. . . i i- i Tik pažindamas priešų žmo
gėnai! prirengti ir tinkamų skridimui orų ...

. i x •< MU8 gali jo pasisaugoti. Ne ki-pasinnkti. Tuomet nei Lietuva nei Amerikos ° . .. . ,, _x , » ,x taip yra su ligomis, kurios y
lietuvių visuomene nebūt buvus užvilta.

Skridimas, tiesa, įvyko. Gaila, kad ne j

brangi.

LIE1UVĄ APLANKIUS
________ Rašo L. Simutis __________ ___ _

DĖL ATMAINŲ MINISTERIU KABINETE

i kia, vietos, būdai ir priemo
nės, kuriomis ligos plečiasi, 
ant kiek viena liga yra pavo
jingesnė už kitų ne vien svei-

. .! parapijos choro, ar mokyklos, vmaiua jėgos. Bet Chicago,
trečiadieni, šias vįrįmįnėta da- muzikai - varg. dirbo. Jie įsi-

rbuotė visuomenės yra tinka- siūbavusiais muzikos jausmai^ 
mai įvertinama. užmiršdami nepatogumus ir

Taip pat gražiai darbavosi j vasaros karštį, renkasi, prak-

su ruošdamas tinkamų piv^.v.-, 
mų. Kiti chorai linksmino sa-j 
vo tautiečių vienminčių gru- 
peš.

Žymių rolę muzikos meno 
Kazimiero

ogia- darni muzikos dvasių. Jie tia
rų koncertinę misijų su baž
nytine ir pasauline muzika.

varg. į

kiekvienas lietuvis. ir P»™ju» galės žymia dalimi
Nuodugnesnė Žinija apie li- ,0 visa iiveI«,i ir bf,ti 

gas duos daugiau progos ne “enno8 narials’
vien jų apsirikti, bet sykiu
bus dideliu gero velijančiu

Susirenka muzikai 
savo seimų Philadelphijoje; 
ten jie aptaria savus reikalus 
ir užsibrėžia gražių ateičiai 
darbų. Iš seniau kilusio suma-

Savo įspūdžius pradėjau rašyti iš kelio
nės. Nuvažiavau tik ligi New Yorko. Iš čia 
tenka peršokti tiesiog Lietuvon, pertrauK/ant

tuvų privertė kreipti didesnio dėmesio va- | kelionės įspūdžių aprašymų. i • •
karų pusėn ir budėti. Tačiau nereikia ma- ' Lietuvos eina žinios (iš Amerikos įai-! šalininku susirgusiam. Nainiš-
nyti, kad Vilnius yra užmirštas. Visai ne. kraščių korespondentų šaltinių), kad atsista- | kiai, žinodami bet kurio šei-

’Visa mūsų tauta tebegvfgna Vilniaus išsi- | tydinęs ministeriu kabinetas su p. Tūbelių 11108 nario ligų ir jos pavojus
ilgimu ir troškimu kuogreičiausia jį arvu- priešakyje ir jo vietoje atsistosiąs pulk. Mer-
duoti. Vilniaus krašto lietuviai tehekenčia 1 kys, dabartinis Kauno miesto majoras. Taip 
lenkų valdžios persekiojimus ir pats Vilnius pat pranešama ir apie uždraudimų išvežti gnlbų. Ligonis, vietoj gerti
tebeskursta, nekantriai laukdamas tikrojo į Lietuvos auksų. kokios ten nu^įrej&nkos arba

Taigi apie tai aš ir noriu žodį, kitų pa
rašyti.

Kuomet rugpiūčio mėn. pabaigoje dėl ne-

šeiniininko.
Dėl to nevalia mums nė valandėlių! pri 

sileisti minties, kad be Viluiaus mūsų tauta

siekti didesne energija gyve
namosios laimės ir iš jos se
mti savo namams džiaugsmo.

Turėdama prieš save aukštų 
tikslų ir pirmoje vietoje lietu- 

neatidėlios, bet, priešingai, paivių gerbūvį, Amerikos Lietu- 
skubins ligoniui medikalę pa

nymo leisti muzikos mėnesinį 
me moksle, bet sykiu auklėja j laikraštėlį, kuris ir pradėjo 
jas ir dailėje. Muzika pas jas memeografo šriftu su uiu-
yra aukštai įvertinama. Yra 
seserų aukštai muzikoje išsila
vinusių. Jos tų brangų meno 
turtą teikia jaunajai kartai.

Šv. Kazimiero akademijos 
mergaičių simfoninis orkestras 
yra tikra lietuvių tautos pa-vių Medicinos Mokslo x\kade- 

mija imasi šio darbo ir su 
šios dienos “Draugo” laida 

$ero velijančios kaiminkos vi-1 perima sveikatos skyrių į są
vokių be vertės “čiinčiberių” vo vadovybę ir kas ketvirta- ' / • • • i /. . paprastai jaunųjų orkestrose
arbatėlę, gaus gydytojo pa- dienį teiks rimtus, svarbius,

zikos priedu. Rūpestingai tva
rkomos “Muzikos Žinios” po 
truputį augo ir augo, o me 
tinėms sukaktuvėms pasirodė 
jau tikras žurnalas, kuris vi
same kame buvo tinkamas to 
žodžio prasmėje.

Laike seimo, muzikai, varg.žiba, gražiausias papuošalas.
Taigi, nors orkestro tono spai- į pastebėję 
va yra jauna — nepastovi, bet i progresų,

kad išeitų kaip tikras muzi-

“Muzikos Žinių” 
nutarė jas remti,

veik visur tas yra pastebima,
galės apsieiti. Nevalia mums sustoti dirbti , pakenčiamos ekonominės padėties sustreikavo ; g»»lb,b kuomet liga yra, taip naudingus, pilnus pamokinimo : nes jaunį muzįkantaį^s tmja 

j Suvalkijos ūkininkai ir pareikalavo pakelti 8»kant, pačioje pradžioje ir, straipsnius skyriuje užvardin-, procese tono tobulėjime.tlėl Vilniaus krašto atvadavimo.

Minint liūdnas penkiolikos melų Vilnii/.s 
užgrobimo sukaktuves, žiūrėkime, kad nelik
tų nė mažiausios lietuvių grupės, kuri to 
skaudaus mūsų tautoje įvykio tinkamai ne
minėtų tuo būdu atnaujinant pasiryžimą di
rbti dėl senosios ir tikrosios Lietuvos sosti- 
nėsatvatlaviino. Visose kolonijose Turi būti 
surengtu paskaitos ir prakalbos apie Vilnių. 
Spaliu mėn. 9 d. visur turi būti plačiai kai 
bama apie didįjį tautos žygį į Vilnrų, be 
kurio lietuviai nenurimo ir nenurims.

Taigi, lietuviai amerikiečiai, neužmirš
kime spalių mėnesio devintosios dienos!

BRANGI KELIONĖ

Leit. K. Vaitkui nuvykti į Lietuvą bran
giai kainavo — virš keturių dešimtų tūks
tančių dolerių. Mat, panaudojo visokių su
sisiekimo priemonių: lėktuvus, traukinį ir, 
kaip Daily Neivs rašė, dviratį. Bet čia ne 
tiek lakūno kaltė, kiek socialistų dienraščio 
redaktoriaus, kuris nemokėjo tinkamu būdu 
skridinio organizuoti. Prie gero vadovavimo 
nei tiek daug pinigų būt reikėję lėktuvui į- 
taisyti, nei Vaitkui gal būt nereikėję trauki
niu važinėti ir samdytais lėktuvais skraidy
ti, kad pasiekti Lietuvą.

Renkant iš žmonių pinigus, aiškiai lai
vo žadėta “užbaigti Dariaus ir Girėno žygį” 
ir pastatyti jiems “gyvų paminklų”. Tam 
tikslui surinkta pinigų tiek. kad jų galėjo 
užtekti keliems lėktuvams įtaisyti tranflft- 
lantiniam skridiniui, turėta daug laiko, gar
sinta, kad lėktuvas taip moksliškai įtaisy
tas, jog jokios ais*jonės nėr, kad juo bus 
galima be sustojimo Kauną pasiekti. Iš gar
sinimų išrodė, kad tas “moksliškas lėktu-

žemes ūkio produktams kainas, vyriausybė ' tuomet pagalba ligoniui yra 
nesiėmė priemonių išpildyti bent minimumų tikrai galima. Be to, geroji 
ūkininkų reikalavimų, bet ėmėsi griežtų pne- kaiminka, būdama susipažinu- 
nionių streikų malšinti. Pašaukta policijos 8U tig® ir jos pavojais ne 
rezervas. Streikų, paviršutiniškai numalšino,
tačiau ne bę kruvinų aukų. Pašauta trys ūki
ninkai. Jie nuo skaudžių žaizdų pasimirė.

V isame krašte kilo didžiausio pasipik
tinimo. Visi kalbėjo, kad blogai, jei vyriau
sybė eina į konfliktą su ūkininkais ir juos 
šaudo. Gero nebus. Dėl to kilo noras, kad 
atsistatydintų ministeriu kabinetas, kad vie
toje Tūbelio vyriausybės priešakyje atsisto
tų didesnės energijos ir iniciatyvos vyras.
Jr tautininkų dauguma buvo tokio mukta-: ,aiHyklę,"kadgiltinė"«««.
ty,no* _ _ . , lyatėa su žmogumi nvpripažį. I

Ministeriu kabinetus atsistatydino. Kra-i 
šias lauk.', ra.likališki) atmainų. Daug buvo 1 Organiz,llot„„ žl„onilJ gnlpė.

lame Sveikatos Keliu.
Šia proga kviečiu gerbia- Praeitų sezonų, Šv. Kaziniie

mus “Draugo” skaitytojus pa r® akademijos simfoninis or-
sinaudoti gerais, nuoširdžiais, 
teisingais mūsų daktarų pa
mokymais ir patarimais.

Dr. A. G. Rakauskas,
A. L. M. M. Akad. pirm.

turės drąsos kištis ne sulig 
savo specialybės darbų; ji su
siturės, pasilaikys savo nors 
nuoširdų, bet per nežinojimų,
netikslų, ne vietoje patarimą j - ------ -
ir be vertės arbatėlę sau. Mė 1 Angiįjos ir prancūzijos pi
ginimas daktarauti pačiam li- nigfti puolg Uoleris paki. 
goniui, namiškiams arba kam j0 Europaj daugiau aukso 
nors iš kaimynų yra kviesliu Hkįrįaina pergabenimui į Ame- 
giltinei užmegsti bičiulystės į.jkQ Amerikon atgabentas au- 

i ryšius. Žmogui reiktų atsimi- k^B pfttenka į valdžiog iža^

kalbų, kad Tūbelio vietoje ataiatoa pulk. Me- Jal.bas yra aeU,„ingeSnia, gau- 
rkvs ar net p. E. Galvanauskas, tarptautinio 1s ar nei p
masto (tolitikas ir ekonomininkas. Tačiau 
apsivilta. Pasikeitė tik du ministerlal — že
mės ūkio ir vidaus reikalų. Vietoj Aleksos 
pastatytas jaunas dvarininkėlis Putvlnskas, 
vietoj Rusteikos — gen. Čaplikas. Ministeriu 
pirmininku ]iasilieka tas pats Tūbelis. Vi
sur jaučiama nepasitenkinimo. Kalbama, kad 
prez. Smetona negali atsiskirti su savo gi
minaičiu — švogeriu. Eina ir daugiau viso
kiausių kalbų, bet apie tai kitu kartu. Dėl 
dviejų (msikeitusių ministeriu reiškiama nuo
monės, ka<l nuo vilko bebėgant užtikta meš
ka. Vyriausybė savo pasikeitimu nesustiprė
jo, bet žymiai susilpnėjo, ūkininkai labiau
sia reiškia savo ne|>asitenkininią, nes, girdi, 
iš kabineto |mšalintas darbščiausias ir dau
giausia jiems davęs ministeris Aleksa. Buvo 
reiškiama noro, kad šiuo puvojūigu Lietuvai

kestras gražiai pasižymėjo. A- 
kademikės uniformuotai, spal
vuotai, bei tautiškai pasipuo
šusios kėlė publikoje gerų e- 
fektų. Jos su muzika ir tau
tiškais šokiais žavėjo ne tik 
lietuvius, liet ir svetimtaučius, 

i atstovaudamos lietuvių tautų 
tarptautiniuose parengimuose.

Chicaga yra ne tik Žymus 
industrijos centras, bet ir ki
tokių įvairumų čia yra gau
siai. Čia ne tik yra dangorai-Už Europos auksų valdžia nio 

ku savo popieriniais pinigais žiu, bet yra didelis Field iiiu- 
po $35 už uncijų. 'ziejus, (Art), Dailės Institu-

----------- tas, Žvėrinėms, Aųuariumas,

kos žurnalas su gaidų priedu 
prie kiekvieno numerio. Ir, 
‘LMuzikos Žinių” rugsėjo mė
nesio niun. jau išėjo iš spau
dos.

“Muzikos Žinias” verta už
siprenumeruoti kiekvienam 
choristui-ei bei muzikos my
lėtojui. Dabar “M. Ž.”, be 
abejo, turės daugiau vietos 
ir žinioms iš chorų veikimo. 
Tikiu, kad “M. Ž.” redakci
ja mielu noru priims rašinij 
iš muzikos veiklos.

“Muzikos Žiniose” kaip ti- 
tinkania vieta garsintis krau
tuvėms arba įstaigoms turin
čioms reikalo su muzika. Mu
zikos mokyklos, muz. moky
tojai, muzikantai, orkestrai ir 
jų vadai turėtų susidomėti

Karo medžiagos išgabeni-Planitariumas, Gėlių konser- | “Muzikos Žiniomis”. Susiži- 
sesnis ir iš to atžvilgio n®u-i,na8 Amerikos didėja. Dau-vatorijos ir t.t. 
dingesnis už pavienio žmo- gjaUsįa pęrka^į Italija ir An- Muzikos žvilgsniu čia
gaus darbų. Ši taisyklė apima gjįja

i ------------- -—_—------ ---------------------------
I momentu būt sudaryta koalicinė vyriausybė, 
i kad visos stipriosios jėgos būt įtrauktu į 

■ valstybės darbą, bet prez. Smetona jiasisakė 
l prieš. Kol jis būsiąs prezidentu, apie kouli- 
' cijų ir kalbos būti negali. Jis pasitiki tik 
| Tūbelių, nes lik jis gerai tesuprantųs krašto 
i finansus ir kitus reikalus. Išrodo, kad jis 
kitiems, kad ir jiatiems tautininkams ne[>a- 
sitiki. Girdi, ką čia kalbėti apie Merkio ar 
kito kandidatūrą į ministerius pirmininkus, 
tai jau geriau Z. Starkus. Tai bent teisingas.

Taip “svietas” kalbėjo man esant Kau
ne.

Po tokių kabinete atmainų, padėtis, ma-

įrgi
yra gaila įvairumo. Įvairių

tvt, nepagerėjo. Krizis leidžia šaknis gilyn, 
ūkininkų nepasitenkinimas auga. O čia Klai
pėdos rinkimai, hitlerininkų kurstymai. Ma
tyt, dalmr ir vėl krašte kilo reikalavimų 
banga, kad jei Tūbelio vyriausybė nieko ne
daro, teužleidžia vietų kitam. Iš to kores
pondentai ir sudaro sensacijas apie p. Mer
kio kundiilatūrų į premierus. Tačiau sunku 
tikėtis, kad be dar didesnio viduje sukrėti
mo tokia ar kitokia atmaina vyriausybėje 
įvyktu.

Mano manymu, Lietuvos vyriausyliė tu
rėtų pasikeisti iš pačių fiagrindų. Ji yra per- 
silpna, kad išvesti kraštą iš dabartinių eko
nominių ir politinių sunkumų.

nokite rašydami į “Muzikos
žinių” redakciją 1619 N. Da- 
men Avė. arba telefonuokite 
Armitage 1504.

Lai gyvuoja “Muzikos Ži
nios”! A. P. S.

Taiso gatves. Chicagoj ga
tvių taisymas jau eina. Pagal 
majoro Kelly ajiskauViavimą 
būsią gatvių ištaisyta 1,118 
mailių. Darbas varomas iš 
Washingtono gailiais pinigais 
Todėl miestas iš to neturės iš 
laidų.

Euro|w>s auksas tebeplaukia 
Amerikon.



Ketvirtadienis, spalių 3, l»So n n A Tt o a r 3

ŠVENTOJI MARIJAMPOLE
(Didieji Eucharistinio Kongreso Įspūdžiai)

VIETINES ŽINIOS nauj a T

Rikiuokitės ir aukokitės!
Ark. Jurgis Matulevičius. 

(Tęsinys)

Dabar, kai prie Jo Sarko
fago klupiu ir meldžiuosi — 
tai viską taip aiškiai ir taip 
gražiai atsimenu.

1918 m. gruodžio 8 d. Vy
skupas Jurgis darė savo in- 
gresų mūsų Vilniun. Aš, kai
po ūgiu didelis ir gana stip
rus jaunikaitis, buvau paskir
tas capparium — kartu su ki
tais penkiais draugais, viso 
šeši — mes nešėme baldaki
mų, po kuriuo žengė iškilmin
gai sutiktas vyskupas Jur
gis ...

Aš aiškiai girdėjau, kai pra 
tas Michalkevičius, Vilniaus 
yskupijos Administratorius, 
eikino Vilniaus Ganytojų, 

kaip buvo lenkiškai ir lietu
viškai perskaitytos Popie
žiaus bulos ir kaip vyskupas 
Jurgis šitom dviem kalbom
prabilo į vilniečius.

Aš vėl dabar atsimenu, kaip 
Gavėnios metu Vilniaus Ga
nytojas vakarais laikė mišpa
rų sakydavo pasijinius pamo
kslus ir kaip verkdavo visa 
Vilniaus Katedra.

Matau savo vaizduotėje ir 
omenyje, kaip 1920 m. su drau 
gu Kaziu Gėčių nuėjome į Vy 
skupo rūmus, kaip gavome 
audiencijų, atsiklaupėme prieš 
vysk. Jurgį Matulevičių ir 
pabučiavome jo Šv. Žiedų.

Prašėme, kad leistų mums vy
kti į Marijampolę, stoti į Ma
rijonų gimnazijų ir vienuoly
nų ir augti ateičiai dideliais 
žmonėmis.

Atsimenu, kad Gerasai Ga
nytojas mus palaimino ir lie
pė pasilikti Vilniuje...

Visa tai sąžiningai atsime
nu ir čia surašau klūpėdamas 
ii melsdamasis prie Garbin
gojo Sarkofago...

1 Kada šitas Dievo Tanias ir 
Didis Žmogus bus kanonizuo- 

' tas ir iškeltas ant altorių, ta
da jau mūsų tėvynė Lietuva 
nepražus. Tada pas mus, mū- 

; sų šalyje, bus labai gerai.
— Tada visi kunigai vie

ningai susirikiuos Lietuvos 
Bažnyčios pakėlimui.

— Tada visi žmonės grįš 
prie tikėjimo ir prie doros ir 
labai melsis.

— Tada atsiras ir daugiau 
pašauktųjų, išrinktųjų ir šven-

— Tada ir mūsų 'Vilnius 
bus atvaduotas ir laisvas.

Nes Jurgis Matulevičius, 
Bažnyčios Vyras ir Lietuvos 
Sūnus — bus labai geras pas 
Viešpatį Dievų užu visus mū
sų gerus reikalus ...

Tada bus dėkui Dievai. O 
tuo tarpu prie šito busimojo 
Šventojo, prie Jo paslaptingo 
Sarkofago dabar žmoneliai 
klūpo ir maldauja Dangaus 
malonių ir stebuklų ...

— Nes čia taip tylu, ramu,

ŠV. KRYŽIAUS LIGO
NINĖS RĖMĖJOS

Praėjus vasaros karščiams, 
beveik visos organizacijos i- 
masi daugiau darbo su dides
ne energija. Taip pat jaučia
si ir Šv. Kryžiaus Ligoninės 
rėmėjos. Jos per vasarų atos
togavo; gi dabar pirmų dides
nį žygį užsimojo surengiant 
vakarienę su šokiais, kurie į- 
vyks trečiadienį, spalių 9 d., 
8 vai. vak. Congress viešbuty, 
puošniame “Urban” kamba
ry. Įžanga $2.00 asmeniui. Ti- 
kietų yra pas visas ligoninės 
rėmėjas ir pačioje ligoninėje..

gera ir šventa.
— Čia norisi taip ilgai klū

pėti. *
— Pati malda čia širdyje 

atsiranda.
— Lūpos nori bučiuoti Sar

kofago uždangalų.
— Čia skaisčiai žydi gra

žios gėlės.
— Dienų naktį dega vaški

nės žvakės.
— O žmonės meldžiasi, ver

kia ir deda gausias aukas ...

Kada aš paklūpėjau šitoje 
vietoje ir ilgai pamąsčiau — 
tai dabar vėl esu geras ir lai
mingas. Man dabar labai sek
sis, aš būsiu uolus kunigas — 
nes mane dabar lydės Jurgio 
Matulevičiaus malonė...

(Bus daugiau)

Be šokių ir vaknrienės bus 
dar ir trumpas programas su
sidedantis iš nulio daininin
kų, profesijonalų šokėjų ir 
gal dar bus “Fashion Sbow”, 
kuriame bus parodoma nau
jausios mados.

Ligoninės rėmėjos netankiai 
prašo visuomenės pagalbos, ti- 1 
kėdamos, kad rečiau kų rengs, 
geriau pasiseks nes visuomenė 
geriau pritars. Tad gi ir da
bar mes tikimės kad mūsų 
šiuos šokius parems visi pro- 
fesijonalai, veikėjai bei abel- 
na lietuviška visuomenė, nes 
visas pelnas skiriamas ligoni
nės naudai. Alfa

Didelio gaisro priežastis jau 
išsiaiškino. Naktį iš sekmadie
nio į pirmadienį sudegė dide-. 
lis namas, 558 Taylor St. Ten 
išviso žuvo vietoj ir vėliau 
mirė nuo žaizdų 10 žmonių, 
Gaisro kaltininku prisipažino 
Joseph Di Chiari. Jisai sakė, 
kad jį pasamdė padegti tame 
name buvęs groseminkas ir ža 
dėjęs už tą $100. Grosemė bu
vo apdrausta ant $3,000. Pa
degėjas sakė nusipirkęs už 
$2.60 gazolino, išlaistęs juo 
grosernę padegė. Sako, nema
nęs, kad toks baisus gaisras 
kilsiųs.

: e

LEWIS
Kviečia

Jus

RUDENINĮ

PARDAVIMĄ
Lewis Style Shop

Krautuvėj
4716 So. Ashland Ava,
Žymiausioji Lietuvių Moterų Rūbų Krautuve Chicagoj

didesnė!
Didžios Elec

tric SIiojh 
n i daros iki 3 

tai. vak.

št'šlatliciiiais
Skyrių Elec

tric Sliops 
atdaros iki

»::»« v. vak.
Šeštadieninis

Vėliausios Mados

ABC 
Plovyklė
ekstra dideliu Kubilu

• Ši ABC plovyklė yra padaryta taip, kad duotų 
jums ekonomiškų, neperstojantį patarnavimų per 
daugelį metų. Ekstra dydžio 18 svarų talpos kubi
las lengvai išplaus didžiausius baltinius, greitai. 
Kubilas yra rukšlėtas dėl geresnės akcijos plovi
me. Naujausios mados agitatorius neduoda dra
bužiams susipainioti;

Pamatykite jų savo artimiausioj ELECTRIC 
S1IOP. Išbandykite jų savo namuose be jokio 
privalumo.
COMMONWEALTH EDISON

ABC Modeliai
nuo $49.50 iki $124.50

Electric S hops
Downtoun— 72 W. Adams St. 132 So. Dearborn S t.

Ttlcphont RANdotpb 1200—Lotai 535 
4562 Bro»dw.y 11116 S. Miehigan Avė. 3460 So. State St.
4833 Irving Park Blvd. 4231 W. Madison St. 852 W. 63rd St.
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 2950 E. 92nd St.

Te iht prittt quottd in our adverliittnenli 
and marbed on our nttrtbandite, tubttan- 
tially is to bo addtd on accounl of ad- 
diiional tax txpenst,

Asi about tbt tasy paytntnl plan. A sntal! 
doum paytntnl, balana tnonthly on your 
Electric Strviet bill.

To covtr inUrtst and otbtr cottt, a tonu- 
wbat bigbtr pritt it cbarftd for applianctt 
toid on dtftrrtd paymtnts.

FEDERAL COUPONS GIVEN

3sa-

“DRAUGO” RADIO

KONCERTAS su 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 Prasidės 8 vai. vak.

/

EMIL DENEMARK, 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 bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100
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PITISBUREH’D LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

v»maNTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2h 13 Carson Street, t. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

kės lietuviai įvertindami mo-' mes esame tauta, kuri moka matydami ir gerai suprasda

Įdomūs Pasikalbėjimai

ginti savo teises, kuri bran
gina savo protėvių gėrybes 
ir nuo jų neatsisako “prosuos
panų” naudai. Skaitlingai su-' stumtis galėtume. Šių koloni- 
ėję i Kazimiero svetainę,' jų, sunkiai palietė užsidary- 
dar sykį pasisakykime, kad į damas vietinis bankas, bet kų 
mes nenusilenksime brutalūs S padarysi, reikia pamiršti savo i 
jėgos diktavimui, kad padary- sunkiai uždirbtus pražuvusius 

’ tųjj smurtų tebelaikome tarp- centelius.
Fed. apskr. valdybos narys tautinės teisės pažeidimu ir ---------

---------------- moralės principų paniekinimu, Nekantraudami laukiame
kad Vilniaus niekuomet neat- skanios vakarienės su šokiais,

mento rimtumų eisime į Šv. 
Kazimiero parapijos svetainę 
spalių 13 d., 3:30 vai. popiet, 
nes ten bus tinkama progra
ma paminėjimui 15 metų Vil
niaus užgrobimo sukaktuvių. 
Temato visi, kad lietuviai rū
pinasi savo tautos reikalais 
ir kad ilgisi Vilniaus!

mi svarbų katulikiškos moky- Į 
klos, duoda paskutinius cen- 1 
tolius, kad tiktai šiuip taip

“CĄLL FOR MR. BINGO”
aK>, i nocKfoff.'/Huse’ nooetfM j

AJPVfcC AJUL'tKeee.'S
buce 1kG aooo ou> qkctz — t esto 
-fo 06 « ooopeaeob uactzgr.
M OAV -<• l'n STlbb Li&rtT 
o/i <*0V FCer €>sv -ro 
FObbOW-- Šou -tkuo«?

-"S

LIŪDNU SUKAKTUVIŲ 
PROGA

JONAS: — Aiškus dalykas,! 
kaip ant delno, jeigu protes-j 
tonai, nezaliežninkai, liutero- 

11AI LAS: — Jonai, kodėl nai pradės išmėtinėti už pas- 
Katalikų Bažnyčios kunigai įlinkus, tai nei vienas nebeis 
daugiau nieko nežino daryti, į jų bažnyčių, kurie netiki į 
kaip tik mokyti. Mokina ir pasninkus. Jeigu pradės kal- 
mokinu žmones, ir niekuomet bėti apie išpažintis tai kurie 
nesustoja ? O žiūrėk, protesto- nenori eiti išpažinties nebeis 
nai, nezaliežninkai, liuteronai į bažnyčių. Jeigu bars už daug 
to nedaro. .Jie kalba apie vi- patystes, tai nei vienas divor- 
sokius dalykus. Tai žmonėms > suočius nebeateis, na kas gi . ....
nenusibosta tas mokinimas. tada beateis į bažnyčių? O jų ^>lle ) ^ian^lL neaPKau-

JONAS: — Kaulai, ar esi bažnyčios susideda iš nuotru-jf08 muno miesto nuo u- 
bago dalies. Vilnius, kuris y- 

ri-
jungtas, teatsigaus tik tada, 
kai užplevėsuos tenai trispal-

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
MOKSLAS IR TIESA

sižadėsime.

nenkų pavergta Lietuvos 
sostinė sunkiai alsuoja. Vil
nius, netekęs tikrojo šeimini
nko, skursta ir kankinasi mi
rties agonijoje. Nei išgamos 
Pilsudskio širdis, nei milijo
nai zlotų, kasmet išmetami pa 
laikymui lenkiškų ‘placoukų’

ŠIS TAS IŠ WEST END 
RITTSBURGHO PA

DANGĖS

buvęs redakcijose, kur spaus- pų nuo Katalikų Bažnyčios, t. ..... .
dina kasdieninius laikraščius, y. Kas nenori pasninkauti, kas ra_ J ^nai pne en ijos pii 
knygas ir kitokius dalykus? tingi eiti prie Šv. Sakramen-

RAl'LAS: — Buvau. tų, kas savo moterį pametęs
JONAS: — O kų ten matei nori gyventi su svetima niote- 

darant? rim, kas nenori imti Sakra-
KAULAS: — Ogi kų ten mento Moterystės Katalikų Į 

matysi kitų kaip tik rašant, ' Bažnyčioj, tai tie visi negali širdis dėlei Vilniaus neturto, 
skaitant, taisant visokius ra- būti nariai Šv. Katalikų Baž-'bet tas skausmas šimteriopai 
štus. t <1 ny«o s, nes nepildo Dievo įsta- padidėja, prisiminus savo bro-

JONAS: — Kodėl jie taip tymų. O tie visi esti “velkami lių ir sesučių, anapus demar- 
daro ten, o ne užsiima kito- užprašomi Į atsiskyrėlių baž- kacinės linijos, dvasines kau
ktais darbais? nyčias”. Kadangi atsiskyrėlių1 čias. Kiekvienas tautinės gy-

EAL'LAS:— Tai redakcijos bažnyčios esti nuotrupos nuo'vybės apsireiškinids vra žiau- 
yra biznis tik tai rašyti, nes i vienos, šventos, Katalikų Baž-Iriai tenai slopinamas, kiekvie- 
tenai jie negali nei kalviais, j nyčios, todėl visos nuotrupos; nas lietuvio žingsnis sekamas,

vė vėliava, kai tėviška ranka 
pradės tvarkyti jo reikalus. 

Skauda Lietuvos vaikams

Spalių 29 d., Sodaliečių ko
davimo vakaras labai gerai! 
pavyko. Suvažiavo svetelių į i 
šių pramogų labai daug iš vi
sų kolonijų. Pramogose daly-: 
vavo šie kunigai; J. M i sius, i 
A. Jurgutis ir V. Abromaitis.! 
Šauniai sodalietės pasirodė su 
kortavimo vakaru ir rūpestin
gai pavaišino svetelius ir da
lyvius skaniais užkandžiais.' 
Iš šios pramogos sodaliečių 
liks virš šimtuko dolerių la
bui parapijos. Spėjama, kati, 
trumpoje ateityje sodalietės 
parūpins ir kitų pelningų pra
mogų labui parapijos.

Vilimas kurių rūpestingai rengiu šv.
Vincento moterų klūbas. Va
karienė Su šokiais įvyks spa
lių 16 d., Šv. Vincento moky
klos svetainėje. Tenka taipgi, 
girdėti, kad moterėlės šios pa
rapijos nepriklausančios prie^ 
moterų klūbo žada paruošti 
maskaradinį balių pabaigoje 
šio mėnesio. Labai gerai ir da
ro, nes kiekvienam turėtų rn- I 
petį labas parapijos ir moky- 1 
klos.

Malonu girdėti, kad Bridic- 
kienė Agota iš po sunkios o- 
peracijos eina sveikyn ir pra 
deda vaikščioti. Cibukao

Praeitų savaitę, sesutė Fe
licija viršininkė ir mokytoja 
Šv. Vincento mokyklos su

Age just rat 1)rgs 70 OTHeR.
G-V U c t

f—ČtP

BRADDOCK, PA.
Sekmadienį, spalių 6 d., 3 

vai. popiet, Šv. Izidoriaus pa-
lapija rengia eard palty, pu-! žukauskas u. Aml6 Uovi(laus. ir kun. V. T. 
lapijos svetainėj, Seventh St. * į-jū^

kuriam klebonas per Krikštų , Sargautienė, Matas \ įtartas, 
šv. suteikė Vilimo Laureato ■ Ona Vitartienė, Antanina Ra- 
\ardus. Klimai buvo Jonas j dzevičienė, Ona Ludvikienė 

Abromaitis.
Baltrus

nei daktarais būti, kaip rašy- nuo tikrosios Bažnyčios gali kiekvienas žodis rekorduoja- skausmu širdies apleido šių

ir Talbot Avė. Bus duota gra
ži dovana už įžangos t i kietus, 
giažios dovanos kiekvienam 

šiančiam stalui. Visi kvie
ti, spausdinti, nes iš to gyve-Į prigulėti prie nuotrupų, nes Imas. Bet šiame pasaulyje nie- kolonijų išvykdama į Lietuvų £jamį atsilankyti.

S

ainių daro.
JONAS: — Tiesų sakai, 

Rautai, taip ir Katalikų Šv. 
Bažnyčios yra priedermė mo
kyti žmones, nes taip Jėzus 
Kristus liepė Katalikų Bažny
čiai daryti: “Eidami tat mo
kinkite visas gimines” (Mat. 
28, 19). Kodėl? Todėl, kad

ten niekas jiems negali išmė- ko nėra amžino. Anskčiau, ari dviem metams studijuoti lie
tuvių kalbos. Duok Dieve lai
mingai jai atlikti kelionę ir 
sveikai pasiekti Lietuvų. Jos ' 
vietų užėmė buvusioji pirmu
tinė motina seserų Pranciš- 
kiečių sesuo Baptistą. Sumani, 
energinga ir tvarki sesutė Ba
ptistą, tat, pilnai įsitikinę, kad 
Šv. Vincento mokykla bus su
maniai ir tvarkiai vedama.

tinėti už laužimų Dievo Įsa- vėliau nušvis skaistesnis ry- 
kymų, nes tos pačios bažny-,tojus ir mūsų tautos paverg
ėjos laužo visus Dievo Įsaky-|tiems vaikams; anksčiau, ar 
mus. Kadangi Katalikų Baž- vėliau baltasis aras sustos drų 
nycia paeina nuo Paties Die- skęs vilniečių kūnų ir žeidęs 
vo, o Dievas yra amžina tie-'jų sielų. Visos tautos nepa-
sa, todėl ir mokina Tiesų. Ne
paiso ant ypatų, nei pasaky-

laužiamas pasiryžimas tęsti 
kovų iki galutinės pergalės, 

Kristaus žodžiai būtų piido- j ’">j, nei “frentų”, bet pasako privers vagį atiduoti pavog- 
uii: “Kas jūsų klauso, manęs į visiems tikrų tiesų, ar patiks tų daiktų, tikrajam savinin-
klauso, ir kas jus niekina ma
ne niekina. Kas gi mane nie
kina, niekina Tų, Kurs mane 
siuntė” (Luk. 10, 16). Kada
ngi protestonai, nezaliežnin
kai, liuteronai, neturi tos ga-

ar ne. Nes patys apaštalai šv. kui. 
Bažnyčios įsteigėjai ir platin
tojai pasakė: “Mes turime 
klausyti Dievo, o ne žmonių”.
Nes “mūsų priedermė yra 
mokinti tuos dalykus, kuriuos

lybės, bei įsakymo mokyti vi- nies matėme ir girdėjome” 
sas gimines, tai jie gali kal
bėti, apie politikų, “gražuo
les” ir visokius kitus daly
kus, tiktai ne apie tikėjimų.
Nes tikras mokslas tikėjimo 
reikalauja tikro autoriteto, o 
kadangi tiktai Katalikų Baž
nyčia viena teturi tų tikrų 
autoritetų mokyti, nes Ji (Ba
žnyčia) paeina nuopaties Die
vo. Kristus pasakė: “Tu Pet
ras ir ant tos uolos aš pasta
tysiu savo Bažnyčių, ir pra
garo vartai jos nenugalės”
(Mato 16, 18-19).

(Apašt. Darb. 5, 29). Todėl 
Katalikų Bažnyčios yra did
žiausias uždavinys, mokyti vi
sus žmones, mokyti visados 
ir mokyti tiesos, kurios paei
na nuo Dievo ir veda pus Die
vų. J. V. S.

ATMINKIME PAVERGTI 
VILNIŲ

Prisiartina Vilniaus gedulo 
dienu, kurioje lietuviai, kur 
jie nebūtų, metas, nuo meto 
iškilmingai pareiškia atsiimsiu 
klasta pagrobtų sostinę. Tų 
savo nusistatymų Pittsburgho 
ii apylinkės lietuviai pakar
tos spalių 13 d., 4 vai. popiet 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je, South Side. Tenai susirin
kusiems bus pateiktas gražus 
muzikalia programas ir pasa
kyta įdomi kalba, neseniai grį 
žusio iš Lietuvos garbingoj 
svečio.

Parodykime pasauliui, kad

intos bedarbės laikais užlai 
kyti mokyklų, bet žmoneliai

AKIŲ UGDYTOJAI:

(larny» taip i>at nepamiršo 
ir Krištopaičius, nes ir pas 
juos atsilankė ir paliko gražų 
sūnelį, kuriam klebonas per 
Krikštų šv. suteikė Viktoro 
Kornelio vardus. Kūmai bu
vo Vladas Visakevicius ir An
tanina Gailienė.

(Tęsinys ant 5-to pusi.)

Imliai gaila, kad viena mū
sų sena parapijonka sunkiai 
serga. Tai Antanina Ačienė.
Bažnyčioje klebonas prašė vi
sų atsiminti jų savo maldose.

Eucharistinį
Pas Dovidauskus atsilankė ' Clevelandc, buvo

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402
į Eucharistinį Kongresų,

išvažiavę^ Ofiso: Tel. LAFayette 4ul7

garnys ir paliko gražų sūnelį,' Klemensas Sargautis, Kotrina Rez“ Tel' HEMlock 8284

Kadangi protestonų, nezaliež 
ninku, liuteronų bažnyčios y- 
ra žmonių, dargi sugedusių 
žmonių tvarinys, todėl jie tu
ri kalbėti tokius daiktus savo 
bažnyčiose kas žmonėms pa
tinka. Nes jei pradės kalbėti 
prieš žmonių norų tuojau gaus 
kikų (bus išmesti) nuo savo 
darbo.

KAULAS: — Kodėl Katali
kų Bažnyčia išmetinėja žmo
nėms už vagystes, paleistuvy
stes, divorsus, svetimoterystes, 
pasninkų neužlaikymų, o pro-

Nors žmonės dar nepamiršo 
pasuulinio karo baisybių nei 
suspėjo gerai atsigauti iš to 
karo pasekmių, vienok jau vėl 
gręsia audringo karo pavojus. 
Tik laukiama kada vienoje ar 
kitoje vietoje pasirodys kibir
kštis, pasigirs pirmasis šūvis 
nuo kurio užliepsnos Europos 
jaidaiigės. Vokiečiai nepersto- 
ja drumsti Lietuvos ramybę I 
dėl Klaipėdos krašto. Vilniaus1 
jmklangėje saulė teka, Klaipė- i 
dos — ji leidžiasi. Lietuviai 
mato saulėleidį, o saulėtekis 
su sostine Vilniumi svetimų 
rankose. Dėlto lietuviai rim
tai susirūpinę į rytus žiūri ir

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NU G A-TO N E sustiprina nervus, pa- 

’&lso apetitu, stimuliuoja pilė norma- 
llftko veikimo viržklnimo organua. už
tikrina ramų miega. Ir pataiso abelna 
(valkata.

NUOA-TONE jau yra vartojamas 
per 46 metus, per tų laikotarpį i'.a 
įrodė esųs labai pagelbtngaa Kilputėms 
Ir liguistiems vyrams ir moterim*. Ne 
praleiskit ae pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose valatlnyėlode. Gau
kite tikrų NUGA-TONE. nes joks ki
tas vaistas ne atneė tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 26c Ir 
60c.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTR1CALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų jtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karžtj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8pecialė atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėiloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
<712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METįl PRITYRIMU
Pritaikyme akinių dėl Viso

rių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/

testonai, nezaliežninkai to ne- žiūrės tol, kol saulė netekės
daro, tai yra jie geresni žmo
nėms!

Laisvos Lietuvos žemėje.
Mes Pittsburgho ir apylia-

RHEUMATISM
Pam—Agony Starta To Laava ta

24 Houra
Happy D*ji Ahead for You

Thlnk of lt—how thls old world 
doea make prograes—nnw nomes a 
presrrlptlon whlnh Is known to nhar- 
maclsta as Allenru and wltkni 46 
houra sfter you (tart to take thls 
a<tft aetlng formula paln, agony and 
Inflammation raused by exceas urlo 
acld has atarted to depart.

AUsnru doea Just what thls notlos 
•ays lt wlll do—lt Is aus.rnnte'id. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhsre for U 
csnts and If lt dossn't hrlng tha Joy- 

traolo ooartodly rotursM.

DU JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Paatebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomia nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Pboofl n k Nai naoa

Ofiso P oone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.

CANal 0705

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P, M. 
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 6267
Res. PROspect 66 59

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 6666 So. Arteslan Ava.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet t Ud 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Oflao Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutartį

Oflao talef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Tel. CANAL G122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VV. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki S vakaro
Seredoj pagal autart]

i Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.: 2616 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

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

i
Tel. CANal 6122

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal šutant

Tel. Ofiso BOUlevard 6913—14
Rea. VICtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0686

Ofiso vai.: 2—4 Ir •—8 p. m.
> Nedėllomls pagal sutartį

Į V AI B Ū 8 DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL ! DR. MAURICE KAHN
01^18X8

4729 So. Ashland Avė.1 lubos
CHICAGO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 *kl 12 vai. ryto, nuo S Iki 4 

»C’. po pietų Ir nuo 7 Iki 1:20 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo 16 Iki 11

--fijyiog*____

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tai. YARds 6664
Rea.: Tel. PLAaa 2466

VaUadoa:
Nuo 16-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-2 ▼. v.
«*UUM6l| tl ua U ttaaa

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAI 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS’ 

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

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Spalių Menesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandoa: Nuo • iki 18 rytais » 
Iki a popiet - • 1U Iii*•m u m
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Pittsbttrghū Žinios
( lęd.i.vs nuo 4 pusi.)

BRIDGEVILLE, PA.

NORTH SIDE ŽINUTĖS
•gsėjo 24 d. moterystės 

luoman įstojo Edward Kuliai 
su Ouu Savickiui. Rugsėjo'

_____ 25 d. susituokė Kocco Di Lue-
Sodaliečių surengta rugsėjo ehio su •Jadvyga l’lukiūte. A- 

24 d. eanl party gerai nusi- bi porelės surišo pats mūsų; 
sekė. Svečių buvo privažiavę klebonus kun. J. Misius. Abi 
iš visur. Po salę sukinėjosi lietuvaitės buvo doros veik-^ 
dvasininkai, Imnkieriai, niuzi- uos mergaitės, ypač atsižymė- 
kai ir kitų profesijų žmonės, jo darbštumu Jadvyga Plu-' 
Teko tenai nugirsti bešau- kiūtė, kaip parapijos chore, 
kiant “Kine no truinp*’ kun. taip ir pramogose. Abiem jau 
Vaišnorų, pastebėti “Jokerj” nom poreiem linkiu laimės ir 
pas kun. Pikutį, patėmyti be- pasisekimo gyvenime, 
pliekiant “Eight liearts” A. y. L. R. K. 87 kuopa stro- 
M. Sutkaitytę, observuoti įkri- pįaį rengiasi prie baliaus, ku- 
tusį “bez dwoch” Konstantų rįs jVyks spalių 11 d. Sūnų 
\ aišuorų, matyti bebėgiojau- Lietuvos svetainėje ant Bel- 
Čių su “Booby Prize ’ Mari-; mont. Visas pelnas skiriamas 
jonų ir “cushinų po pažaste parapijai. Visi apgailestauja, 
pasikimšusių Zosę. Pas visus I 187 kuopos pirmininkas A-' 
buvo geras ūpas ir graži nuo- į domus Petkevičius sunkiai se- 
taika. Į rga \Vest Penu ligoninėj. Li-

Prie tos pramogos surengi-11 pkime jam greitai pasveucti 
mo daugiausia pasidarbavo įr dalyvauti Sus-mo kuopos

Rili.

DASH DIXON _
■vME SPACE SHIP PLUNGED 
INTO THE VVATERS OF'XLO' 
VVITH DOT, DASH AND THE 
DOCTOR UNCONSCIOUS / A 
NEARBV BAND OF XLOITES 
H E AR THE SPLASH/ —

KLEBONO PAGERBTUVĖS
SPR1NG VALLKY, ILL. — 

Klebono Rupšio pagerbimo va 
karas įvyko rugsėjo 22 d. Šv. 
Onos parapijos svetainėje. Mū 
sų klebonui Albertui Rupšiui 
sukako 12 metų kaip įšventin
tas į kunigus. Per tų laikų da

______________ Ry Dean Carr

PLEASED WITH THIS

AT FATE IS IN STORE 
FOR DOT AND DASH IN THIS 
STRANGE RALACE UNDER 
THE VVATERS OF'XLO'.<^

šios parapijos mergaitės: S. ir 
E. Kasputytės, M. Paekevi- 
čiūtė ir M. Kinkiūte.

Praėjusiuose rinkimuose no
minacijų į School direktorius 
laimėjo Zofija Kasputytė,

baliuje. Visi Nortli Side lie
tuviai su nekantrumu laukia 
to baliaus ir rengiasi jame 
dalyvauti ir net savo pažysta
mus iš kitų kolonijų mano už-

’io- i sikviesti.
Ii sodalietė ir paslanki para- j Tretininkų būrelis, nors ma- 
pijos darbuotoja. Miss stas-»žas. bet veiklus. Kuo gali pri- 
putytė ilgus metus tarnauja Lįdeda prįe bažnyčios papuo- 
Bridgeville National banke ir j Šimo. Girdėjau rengiasi nupi- 

i rkti porų gražių lempų ant
J *e- Į didžiojo altoriaus. Darbuokitės 

northsidiečiai, nes mirti dar

yra visų gerbiama ir mylima. 
Mes džiaugiamės jaunos 
tuvaitės išaukštinimu ir linki
me jai pilno triumfo lapkri
čio mėnesio rinkimuose. V.

per anksti. Žiūrovas

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS

Šį metų mūsų mokykla už
lipo vienų laipsnį aukščiau. 
Praeitų metų j,radėjom devi
ntų skyrių, o dabar atidarė
me ir dešimtų. Aukštesniuose 
skyriuose yra trisdešimts mo
kinių, o pradinėjo mokykloje 
apie 210 vaikučių.

Dešimto skyriaus mokiniai 
mokinasi Biologijos. Jiems tų 
pamoka labai patinka, nes tų 
laikų praleidžia naujoje labo
ratorijoje. Mūsų laboratorija 
viena iš geriausių ir jauniau
sių šioj apylinkėje.

Kadangi kiekviena moder
niška mokykla turi savo kny
gynų, tai ir Sv. Kazimiero mo
kykla įsigijo puikų knygynų. 
Rakandai, k. a. stalai, kėdės, 
lentynos ir kiti reikalingi dai
ktai buvo padirbti mūsų gerų 
parapi jonų. Turime suvirš tū
kstantį įvairių knygų, kurių 
didžiausių dalį suaukojo pa
tys vaikučiai, žmones, drau
gijos k. a. Piliečių klūbas. Vi
siems esame dėkingi. Knygy
nas iš “įSolio” irgi mums pa
dovanojo gana daug knygų. 
Be knygų mūsų knygyne yra 
ii- laikraščių, žurnalų, lietuvi
škų vadovėlių ir paveikslų, 
naudingų vaikučių mokslui. 
Kiekvienas_skyrius turi jms-) 
kirtų valandų, kada jie gali 
ateiti į knygynų ir pasinaudo
ti knygomis. Devinto ir deši
mto skyriaus mokiniai naudo
jasi ta proga, kada jiems tik 
reikalinga. Kitų mėnesį mo
kiniai galės neštis knygas na
mon ir pašvęsti daugiau lai
ko skaityme arba moksle.

Gerų knygų skaitymas yra 
patartinas, naudingas ir ma
lonus užsiėmimas. Tat vis uo
liai skaitykite.

himnu, kurį giedojo Šv. Onos 
parapijos choras.

Vakaro vedėju buvo para
pijos komiteto pirm. Andrius
Martinaitis, kuris nenuilstan- klebono draugiškumų su juom, 
čiai darbuojasi parapijos ko- taiP I,at PWrė parapijonus už 
mitete virš 10 metų. Progra- «ražM sugyvenimų ir tvarkos 
mas susidėjo iš kalbų ir lin- palaikymų su klebonu. Pabai- 
kėjimų klebonui ilgiausių lai- goj pats jubiliatas gerb. kun. 

rbavusi mūsų parapijoje. Ko. nlinS'J met1- lomiausia kai- KupSis kalbėjo dėkodamas pa-Į-'os n„tuvius 
uiitetas įvertindamas klebono! senas nar>'s J- « viaiems sus.rin-
darbuot, su pagalba Šv. Onos Grud*8’ kun8 nurodė ,n4s kU8,e“8 UZ,8ka“lul8» a‘8llan- ----------------
Altorių Puošimo moterų drau-,rb- klebono vargus ir nuopel- kymų .r ištikimumų parap,. 
gijos surengė minėtų vakarų.i nūs; taipgi ir parapijos gy- Jal-
Apie (i vai. svetainė jau pra-1 'avimų per 38 metus. Per tų, po programų mūs gabios 
dėjo pildytis. Iš viso susirin-. i laikų dabartinis klebonas ii- šeimininkės pagamino gardžių 
ko apie 300 parapijom), net ir | ©iausių laikų yla išbuvęs šio-
iš kitų miestukų kaip iš Ogles- -ie parapijoje. Kalbų peitiau- 
bv, U Šalie ir Grandville. koje bav» i‘«kta gerb. klebu- 
Taip pat pribuvo iš Keuanee, pinigiška dovanėlė. Tų 
III. gerb. kun. S. Bartkus mūs iatliko "laža "ier«alt« Marųo- 
klebono artimas draugas. Va

nu Kujava. Po tam kalbėjo 
gerb. kun. S. Bartkus, Kewa- 
nee, 111. Šv. Antano parap. 
klebonas. Prisimindamas mūs

užkandžių visiems. Buvo duo
dama dovanai. Visi linksmai 
vakarų praleido prie gražios 
muzikos iki vėlumos nakties.

Iš mūs apylinkės mažai ma
tyt žinių laikraščiuose. Gerai 
rašančių, rodos, yra. Randasi 
keletas, kurie galėtų kų dau
giau parašyti apie mūs koloni-. sls- 

Parapi jonas

{VAIRIOS ŽINIOS
Sovietų Rusija veda dery

bas užpirkti Lietuvoje apie 
3,000 veislinių galvijų.

Pernai I ietuvos vyriausybė 
vertė valdininkus pirkti žų- 

Šįmet tas žųsų pirkimas

karas buvo pradėtas Lietuvos

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti; 

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAb

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuvlšku* Bonus Oėl Atnaujinimo arba (šiltokame Cash 
Visokios Kfutlpi- Insurance — L’irnles, Vėsulos, Automobilių,

Stiklų Ir LL

. JOHN P. EWALO .
' LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos ciuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retai 1 stotis randasiWUOLESALE 
(lazolina-s. Keroslnas 

Pečiams Alyva šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė.

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čiu pat. Lai

kus pagalvoti apie kuru. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kain- 
liarius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikulo. Ge
rų juitamavimų ir geras j- 
vairios rūšies anglie gulite 
gauti iš:

J

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

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

Halsted Exchange 
National Bank

19th PI. and Halsted St. /

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

■fE Public 8340

"EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja

'DRY
BRITTLE 

„„ STREAKED
HA,R

ITAtf/etvr your bair color probltm—CLAIROL
Sbampoo Oil Tint will corrtct it.

•
This remarkable, scientific prod- 

uct has delighted thousands by 
its never failing results. Brittle 

bair is made soft and manageable 
in one simple treatment; dry hair 

becomes lustrous; streaked hair 
is smootfaly blended with the na

tūrai tone of your own hair. Ūse 
CLAIROL for greater hair beauty.

Mai! tbii arpą* wiib a ibna-htcb rtmJ tį yaar 
bair aatt tai will iriai ii aaį ntara ii, įatipaiJ, 
witb aar racamanaJatiaai far CLAIROL

BEVERLY KING. Contulum
HAIR BRAUTY GUILO
UA-Ija W« 46<h Stmt. Nrw Y ori Cky

_____________ _____
_ _____  -

Mj Barny Skor.......... ......................

Lietuvių mokslo vyras prof. 
Biržiška yra pakviestas sKai- 
tyti referatų lenkų istorikų 
kongrese.

nebus privaloma?

Statyba padidėjo. Per rug
sėjo mėn. Chicagoj statybos 
permitų išduota 100, patalpų 
vertė $1,326,000. Pernai per 
tų mėnesį permitų išduota tik 
.50, patalpų vertė $520,475.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ) 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
4605-07 So. Herrnitage Ave.| 
Phone YAlids 174 L—1742I. F. Eudeikis

Lacbawicz ir Šilus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

J. Liulencius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Kadžius
S. M. Skudas
I. J. Zolp

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 "VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS PIKNIKAS
ĮVYKS 6 D. SPALIU MĖN-, 1935 M.

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

VIETINĖS ŽINIOS
40 VALANOĮI ATLAIDAI
ŠŠ. Petro ir Pauliaus baž

nyčioje, 123 Street ir Kmerald 
Avė., Chicago, 111., spalių (i, 
7 ir 8 dd., sekmad. per sumą 
10 vai. bus Įstatytas Švč. Sa
kramentas, procesija ir pa
mokslas. 3 vai. Rąžančius. 7:31) 
vak. iškilmingi Mišparai, pa
mokslas ir išpažintis.

Pinnad. ir antradieni 5 vai. 
rytą įstatymas šv. Sakramen
to, ir Mišios. Kitos šv. Mišios 
kas valandą. Suma ir pamoks
las 9 vai. Rytais išpažintis 
nuo 7 vai. Rąžančius 3 vai., iš
kilmingi Mišparai, pamokslas 
ir išpažintis 7:30 vak.

Uždarant atlaidus iškilmin
ga procesija.

Raginu ŠŠ. Petro ir Pau
liaus parapijos žmones pasi
naudoti Dievo malonėmis, ku
rias galima Įgyti atlaidų die
nomis. Taipgi kviečiu apylin

kės lietuvius atvykti j mūsų 
bažnyčios 40 valandų atlaidus, 
kad pagarbinti kartu su mu- 

| mis V. Jėzų ŠŠ. Sakramente 
ir paprašyti sau Dievo malo
nių. Kun. A. Linkus

CICERO. — “Naujienų” 
simpatizatoriai ar kores]>on- 
< lentai vėl pradėjo krokodyli- 
škas ašaras lieti, kaltindami 
Improvement klubo pirminin
ką ir kitus klubo veikėjus, ku
rie savo laiką aukoja lietuvių 
gerovei kovoje už žemesnius 
taksus, už švaresnes ir geres
nes lietuvių kolonijoj aplin
kybes. Viršminėti simpatizato
riai kaltina klubo valdybą uz 
perkėlimą Improvement klubo 
susirinkimus iš Liberty svet. 
į Šv. Antano parap. svet. Sa
ko, būk tai valdyba sulaužius 
klūbo Įstatus taip darydama 
Cicero lietuviai išimant kelis 
triukšmadarius, yra gero bū
do žmonės. Mvli skaityti tei-

\

Čionai bus visokio pasilinksminimai ir žaidimai. Jei būtų šalta diena, nopabijokito, atva
žiuokite! Restoranas didelis, vietos visiems, ir jame gausite skaniu užkandžių, gardžių gėrimu. 
Pavilijonas taipgi didelis, erdvus, užteks visiems vietos pasišokti prie geros muzikos.

širdingai kviečia visus
KLEBONAS IK KOMITETAI.

... *
<• > •‘R *.

< . 1(1 
I

•

int iš.Šis cubsų beisholininkų tymas vakar po pietų Detroite prieš tigrus laimėjo žaidimą 3:0. Žaidėjai žiūri 
kairės Į dešinę yra: Galan, Herman, Lindstrom, Hartnett, Demaree, Cavarretta, llack. J u r ge s, AV a mok e.

singas žinias. Melagiams jie barbariškas darbas, o jūs va- 
netiki. Jei jūs esate teisingi, j dinatės save civilizuotais žino
tai parašykite kas ištikrųjų nėmis. A. F. Pocius
sulaužė Improvement klūbo į-
status ir kas kėlė klūbo susi- CHORO ŽINUTĖS
rinkimuose riaušes! Skleisti BRIDGEPORT. — Užsibai- 
melagingas žinias juk tai yra gus trumpom atostogom, Šv.

urkiško tabako lapai suverti 
vienas paskui kitą kaip karte
liai (žiūrėkite kaip tas daro
ma paveiksle). Po lapų suvi
rintu jie supakuoti punduose 
(kaip paveiksle parodyta) — 
kartais net 80,000 lapų 
į pundą.

..dėl lengvumo 

dėl genesnio skonio

M e s turime ant rankų 

visuomet dėl CHESTERFIELD 

cigaretų suvirš 350,000 pundų 

turkiško tabako...

Turkiško tabako priimnus skonis ir 
kvapsnis yra beveik reikalingi jeigu nori 
gerą ei garėtą.

Turkiškas tabakas yra brangesnis kuomet 
atsimename kad turime muito mokėti net 
35c už svarą, bet jis būtinai reikalingas su
maišymui su musų lengvais, nunokusiais 
namie-augintais tabakais.

Tai padaro Chesterfields lengvesnius, 
jiems duoda tą geresnį skonį. Tik paban
dykite juos.

• 105. Liccrrr A Mnu Tobacco Co.

Kviečiame saviškius ir kitų 
kolonijų choristus praleisti li
nksmai vakarėlį mūsų sureng
iame baliuje. Neapsivilsite al
si lanki SMC’

Į BIZNIERIAI, GARSINKITE 
, -DRAUGE”
I _________ ___________

PILIETYBĖS PAMOKO?
Prasidės ketverge, spalių 

(Dctober) 3-čią, 1935 m., 7:30 
| valandą vakare. Kreipkitės
pas:

JOSEPH J. GRISH
1 4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas: Buolevard 2800

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Jurgio choras pradėjo naują ,kviečiami naudotis šia proga 
sezoną su dideliu paslryžinm ir Įsirašyti clioran. Repetici- 
daug ką nuveikti ateinantį se- Įjos yra laikomos kas ponkta-
zoną. Įdienį, 8 vai. vakare.1

Dabar eina vajus naujų na- , Spalių 20 <1. — tai svarbi 
iių. laigi visi mylintieji gies- diena, nes tada choras rengia 
mes, muziką ir dainas esate nepaprastą vakarą — rudeni- 

# nį šokį. Muzika bus “Dean
Colbv’s”, kuri jumis nuste
bins savo grojimu.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank narnėk
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CAJTal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublIe 9600

L

KEI KALI VGA DARBIM1NK C

Reikalinga patyrusi moteris 
arba suaugusi mergina prie 
namų darbo. Kambarys ir val
gis ant vietos.

6233 So. Western Avenue

T°'ephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHUtND AVENTFE 
Res. #515 S. ROCKWEUU ST 
Telephone: REPublIe 972S

Res. 1227 S. 56tb AVĖ., CICERO 
Telephone: CTGERO 5395

REIK ALINGA l» MtltlVIVkr:

Reikalinga mergina dėl abelno na
mu darbo ir virimo. 2 vaikučiai. Gy
venti ant vietos. $6.

6250 NO. TALMAN AVĖ. 
Tel. HOLlycourt 2525

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
T.TETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
AUTOMOBIUES AUTOMOBELK8

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

EMIL DENEMARK INC.
~~ ----- Vartotu Karų Bargenai =====

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

rtbcv r ppdnn 41. Trunk. mrnnt knln nauja*.................>895
BUTCK ’3fi, 5 Sodan 47. labai pulkus, gurant............................... 3795
BUTCK '35. Club Sodan su trunk. garantuotas ....................... 9795
BUICK '35. 5 Sodan 47 garantuotas ............................................... 9875
BUTCK '3 t. (. Couno 58. mo»«i vnrlotaa. gurant.............................9* 15
BUTCK '34. 5 Sodan 57. pulkus karas, garant............................ >745
BUTCK '33. 5 Sodan 67, tobulos, garant........................................ >*45
BT’TCK '32. 5 Sodan 97, tobulam stovy ....................................... >450
BUTCK '32. 5 Coupe 96, labai pulkus, garant............................. >450
BUTCK '32, R Sodan 87, tobulam stovy ....................................... >450
BUTCK '21. 5 Sodan 67. goroj tvarko) ........................................... >295
BUTCK. '29. 7,-4 Coupo. bernai apkalnuotas ........................... >95
nrTcv •?<», s Sodan 47. grafus maf.ns karas .......................... >95
BUTCK '27. R Sodan 47. bargonas ............................................... > 45
CADTT.T.AC '39. 7 Sodan, portalsytas............................................... >295
CADTT.T.AC '29. Town Sodan, trunk, žema kadna...................... 9175
CAP1LT.AC '28. 7 Sodan, barg'nns ..................................... .. >145
DODOE '33, R Sodan, goraa mafns karas ................................ >395
HTTDSON. *29, 5 Sodan, bėga O. K................................................... >95
T.A SAU.E '31. 5 Sodan, pulki vertybė .......................................... >375
T.A SALLE '39. 5 Sodan, 6 drat. ratai ..................................... >275
T.A SAT.T.E '29. 5 Sodan, drat. retai  ........................... .. .. >145
T.TTTCOT.H *86. 5 Sodan, labai pulkus .......................................... >295
PACKAHD '32. 7 Cusfom Sodan, tobulam stovi'...................... >775
PTERCE '86. 8 Coupe, labai pulkam stovy ..................................>195
PONTIAC '35, 5 Sodan, bullt In trunk. tobulas ................. >745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cnawford 41 OO_______ ___ I_________________

Pocahontas Mine Run


