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ITALAI VERŽIASI PIRMYN ETIOPIJOJE
LAKŪNAI YRA FRONTŲ 

PRIEŠAKIUOSE

KANKINYS DALYVAVO 
EUKARISTINIAM KON

GRESE

GAL NELEIS CALLESUI FEDERALINIS TEISMAS MINISTERIS LOZORAITIS 
GRĮŽTI MEKSIKON ĮSIKIŠA Į PIENO SIUN- Tąr£sI SU NACIAIS

Prancūzijos ministerių kabine
tas reiškė pasitikėjimo Lavaliu

ETIOPIEČIAI NUMUŠĖ DU ITALŲ 
DIDELIUS LĖKTUVUS

CLEiVELAND, O., spal. 4. 
— Įvykusiam čia Eukaristi- 
niam kongrese tarp tūkstan
čių kunigų buvo ir pranciško
nas kun. Uldich Kreutzen, bu 
vęs per 28 metus misijonie- 
rius Kinijoj.

1929 metais komunistai už
plūdo jo misijos sodybų, daug 
kiniečių katalikų išžudė, o jį

MEXIC0 CITY ,(per paš
tų). — Iš privačių šaltinių 
patirta, kad, rasi, Meksikos

TIMĄ

Federalinio teisėjo Barnes Į Vokietija skelbia, kad ji laikysis 
Anglijos pusės

BERLYNAS, spal. 4. —idžia vokiečius gyventojus.” 
Vokietijos vyriausybė nuspr-į Svarbu pažymėti, kad šio 
endė, kad ji nieku būdu nesi-1 mėnesio pabaigų Vokietija vi 
kiš italų etiopiečių konflik- siškai apleidžia T. Sųjungų. 
tan. į Sueis du metai, kaip ji yra

Tuo būdu Vokietija nori įdavusi pareiškimų išeiti iš

prezidentas Cardenas neleis isak>'nlu U' S- 
Callesui - buvusiam diktato H' McDonnell imasi priemo-
riui grįžti atgal Meksikon. I kad aP““«»J“a P1*"”

Calles yra Jungtinėse Ame į P™1'“-'''"1' traukiniais | Cln-

rikos Valseybėse. Jis grįžo i5 i, kada"«i
tai neturi pajėgų traukinių 
saugojimui. Jie saugoja vieš

nia, sveikatos pataisymui. '©liūs.
Chicago and North \\'est- būt gražiuoju su Anglija, ku: Sųjungos. Sųjungos sekreto- 

Keletas stambiųjų organi- t.rn geležinkeio kompanija ri yra griežtai priešinga lta- , i ijatas prisiuntė Berlynan di-
zacijų pastatė reikalavimų kreipės federalin teisman. Nu lijos karo veiksmams Etiopi- Į dokų sųskaitų. Reikalauja, 

jis rodė, kad tais traukiniais, ku joje. Vokietija randa, kad An kad /Vokietija sumokėtų tai 
uždraustų f allesui grįžimų. riais vežamas pienas, vyksta glija visados gali reikale gel-1 visa. Reicho ekonomikos dik- 

Kalbama, kad rasi bus taip I,at *r keleiviai ir šiems bėti Vokietijai dlaugiau, negu tatorius dr. Hjalmar Schacht 
taip ir padaryta. Calles bus' yra* pavojaus, kai streikuo- Italija. atsisako mokėti svetimų kraš
priverstas ilgam laikui apsi- 'jautieji ūkininkai traukinių Vokietijos atsinešimas į tų pinigų ratomis. 
gyventi J. A. Valstybėse, ar-' sulaikymui užverčia kelius Tautų Sųjungų, pareiškia vie Lietuvos užsienio ministe-

Honolulu, kur turėjo kelių 
mėnesių atostogas, supranta-Žiniomis iš karo lauko Etiopijoj, italų kariuomenės 

koliumnos veržiasi pirmyn ir retai kur susiduria su et- 
iopiečių pasipriešinimu.

Kariuomenei kelius daro lakūnai su bombomis. Jie patį pagrobė, paėmė į kalnus 
pirmiau su bombomis nusvaido numatytas apylinkes, o ir tenai per 23 paras kankino. ! 2“^dent^į7rdenaTk7d 
paskui kariuomenė žygiuoja j tas vietas. p ’

Žiniomis iš Romos, italai jau užėmę Adigrat mie
stelį. Kita koliumna žygiuoja Adovvo link. Ttalų lakū
nai iš naujo su bombomis puolė Adovvą, taikydami bom
bas į gubernatoriaus rezidenciją.

Anot etiopiečių, Adovva apylinkėse numušti du di
deli italų lėktuvai.

Somalilando italų kariuomenė ir gi jau įsiveržė Et- priešakyje vyriausybės ka- 
iopijon. Tenai eina kruvinos kovos su etiopiečiais. Yra riuomenė sušaudė 35 komu-

Kun. Kreutzen, pasakoda
mas apie įvykius Kinijoj jam 
ten misijonieriaujant, vengia 
pasisakyti, kų jis ten pragy
venęs, kiek d'aug vargęs.

Sako, kartų jo bažnyčios Į ba kur kitur.

daug žuvusiųjų. Italai žygiuoja pirmyn.
Po kruvinų kautynių italai užėmė Ramat kalną Eri-

trea šone.
T. Sąjungos taryba šiandien susirenka Ženevon, las. 

kad padarius sprendimą, kaip ir kokiu būdu skirti baus
mes Italijai, kaipo užpuolikei valstybei. Aiškinama, kad 
skirtų bausmių vykdymas bus ilga procedūra. Kalba
ma, kad, rasi, tarybos susirinkimas būsiąs atidėtas, jei 
nesuspės suvykti visi nariai.

nistus plėšikus katalikams 
bažnyčioje besimeldžiant už 
nelaimingųjų komunistų sie-

4. —LONDONAS, spal.
Italijos ambasadorius šian
dien kreipės Anglijos karo 
ofisam Jis siūlė, kad Angli
ja pasitartų su Italija dėl 
italų įsiveržimo Etiopijon.

Anglijos užs. reikalų sekre

KETURIOS ITALŲ KO
LIUMNOS ĮSIVERŽĖ 

ETIOPIJON

pabėgiais ir kitais rųstga-lnas aukštasis valdininkas, ris S. Lozoraitis, grįždamas
liais. Tas nepakenčiama. priklausys nuo Sųjungos gai- iš Ženevos sustojo Berlynu

|Tii ii OIICinilDC1 011 m 1 vingumo ir jos taurumo, kad ir turėjo pasitarimų su rei-
'1 ALAI oUolUUno oU Ur; žmones naudoja šu- sveikai išlikus po šiandieni- cho vyriausybės atstovais.

NIMS SKIRTĄ MAISTĄ ’lmu imtynių su Italija. Vokie- Dalykų žinovai naciai tvirti-
---------- tija ypač pageidauja, kad T. na, kari ministerio Lozorai<

ROCKFORD, III., spal. 4. Sųjunga atsižvelgtų į Klaipė- pasitarimai yra “Vokietijc 
— Chappel fundacija patyru- dos kraštų, kur, anot vokie- gerųjų santykių su Lietuvi 

kad kai kuriuose miestun- čių, “Lietuva skaudžiai spau atnaujinimo pragiedruliai.’*

DELIAIS SUNKUMAIS
Fieldo muziejaus Chicagoj 

I zoologijos kuratorius AV. II.ITALIJOS PASIUNTINYS j Osgood, kurs 1927 metais ap-
keliavo kai kurias Etiopijos 
dalis, pareiškia, kad italai Et 
iopijoje susidurs stačiai su 
nenugalimais sunkumais savo 

j— Italijos pasiuntinys Etio- žygiuose.
P’.iab Luigi Vinci-Gigliu0cL . jęad {urgjus pasisekimo žv 
šiandien apleido šį miestų. , gįU0(į pirmyn, sako Osgood, žmones,

APLEIDO ETIOPIJĄ
ADDIS ABABA, spal. 4.

si
se vargšai perka šunims sk
irtų maistų skardinėse ir tuo 
maitinasi. Tas daroma dėl to, 
kad šunų maistas yra pigus, 
kadangi gaminamas be vy
riausybės priežiūros.

Minėta fundacija įspėja 
kad be autoritetų

B. PIVARIŪNIENĖ GRIŽO VĖLIAUSIOS ŽINIOS Ii 
Iš LIETUVOS LIETUVOS

I

juo kartu išvyko ir keli italų j(ajaj pirmiausia privalo ties-, priežiūros gaminamas mais-
konsulai ! ti kelius, reikalingus kariuo-

ASMARA, Eritrea^ spal. 4. Kaip tik vakar gauta čia menės judėjimui ir amunici
tas dažniausia nešvarus 
žmogui pavojingas.

ir

torius Hoare nurodė, kad lta ’—Keturios italų kareivių ko- žinių, kad italai lakūnai su jos siuntimui. Jei jie to ne-
lija tais visais reikalais kreip liumnos iš Eritrea įsiver- bombomis puolė Adowų ir ita atliks per sekančius septy- 
tusi T. Sųjungon. , žė Etiopijon. Dvi jų veikia lų armijos įsiveržė Etiopijon, T|ius mėnesius, turės išsineš-

---------- prancūzų Somalilando pasie- Italijos pasiuntiniui tuojau dinti atgal iš Etiopijos atė-

BUS PASKELBTI DEZER
TYRAIS

PARYŽIUS, spal. 4. — Ži- niu, o kitos dVi žygiuoja Ad- įteiktas pasas. Tuo būdu nu- Jus lytingam sezonui, 
niomis iš Romos, italų ka- owa (Aduvva) ir Adigrat lin- traukti diplomatiniai santy-
riuomenė jau esanti arti Ado kon. Ttalų Somalilando kolo- kiai su Italija.
vva ir kas valanda numato-* nijos kariuomenė taip pat 
mas šio miesto užėmimas. jau veržiasi. Ir tam rytiniam 

Žiniomis iš Addis

Prieš įsiveržusius italus 
Aussa apylinkėse, greta pran

PREZIDENTAS INFOR
MUOJAMAS APIE 

NUOTIKIUS

NEW YORK, spal. 4. — 
Tarp vietos italų paskelbta, 
kad tinkami kareiviauti gy
venų Amerikoj visi italai vai 
diniai bus paskaityti dezerty-

Lžvakar grįžo iš Lietuvos* Lietuvių visuomenė susirū- 
p. Bronė Pivariunienė, mar- pbius Lietuvos likimu. Žmo-
ųuetteparkietė. Ji ,«rw» ši- "6s vie"5 kito klauaia:
. ... y. . . lantis karas palies Lietuva?
luvos paveikslo gražia kopi- Kas bus su Klaipėda? Ko- 
ją ir įteikė savo klebonui, kia -ia,ldivn vidaus ir užsie.
kun. A. Baltučiui. Klebonas politika? Kokia jos eko- 
žaela šį brangų paveikslą pa- non)in, padėtis, DS1 ko ne. 
kabint. Sale didžiojo alto- rimauja flkininkai, Kaip p,, 
l iaus. Marquetteparkieėiai vyk() paaauHo Hetuvių kon. 
bus dėkingi p. Pivariunienci ,rresas?
už tokių brangių atmintį. , Į šiuos ir kitus klausimus 

atsakys L. ŠIMUTIS,
RAČKAUS
PARODOS

IR SPAUDOS 
BUS ATIDA-

Ababa, fronte eina kruvinos kauty- i _ o V1 , ™.. ..’ J ; euzų Somalilando, Etiopijos
Etiopijos imperatorius pasi- nės.
rengęs vykti karo frontam Italai pereidami sienų ne

susidūrė su pasipriešinimu, 
PARYŽIUS, spal. 4. kadangi T. Sųjungos tarybos

Prancūzijos ministerių kabi- patariama Etiopija čia netu

WASIIINGTON, spal. 4.
— Prez. Rooseveltas yra ka- konsulus 
ro laive Houston, o šis plau- Italijon, bus suimti. 

Čia kalbama, kad Etiopijos Į ko kaž kur Žemosios Kalifor

vyriausybė pasiuntė apie 50,- 
000 kareivių.

rais, jei jie šaukiami atsisa- RYTOS LIGI LAPKR. 1 D. 
kys užsiregistruoti pas italų 

Toki, grįžus jiems KAUNAS. Dr. A. M.

“Drau
go“ redaktorius, rytoj 3 vai. 
popiet, Gimimo par. salėj, 
Marąuette parke, lie jo kal
bės ir adv. J. Grisius. Abu 
neseniai grįžo iš Lietuvos iš

Račkaus muziejus ir išeivijos paaaulio liet„vių kongre80 
į spaudos ir kultūros parodos______

nepriklausomybę ginti pakils įnijos pakraščiais. Apie įvy- PLAUKIA Į VIDURŽEMIO Vytauto D. muziejaus patai- MŪSŲ” MANOMA
netas šiandien reiškė pasiti
kėjimo premjeru Lavaliu. Jis gugidūrė tik su civiliniais et- 
autorizuotas Etiopijos ir Tta- popiečiais, kurie suskato gin- 
lijos klausimais veikti taip, įįg primityviu būdu. Tai tik 
kaip butų geriau ir naudin-* vaikiškas d'arbas. Tad slap- 
giau Prancūzijai ir kad nebū- g^08į kalnuose ir brūzgynuo- 
tų palaužtas T. Sųjungos se jje ves partizaniškas ko-

rejo savo kariuomenės Italai a^e du milijonai etiopiečių kius Afrikoj ir Europoj jis
ir dalyvaus aktualėse kovose, kas valandų informuojamas.

RELIGINIAI PERSEKIOJI-^L” “
MAI RUSIJOJE

prestižas.
Premjeras Lavalis dedasi 

su Anglija. Tačiau dauguma 
prancūzų nelabai norėtų pa
sitikėti Anglija, kuri, ginda
ma savo interesus Afrikoje, ...

. . ... , T. ... lija per 40 metų buvus kan
gali sivelti karan su Italija,? . .

vas su priešu.

Italų pajėgų vyriausias va-

(VARŠUVA, spal. 4. —
Lenkų katalikų spaudos agen

das gen. de Bono paskelbė? tura Kavo žinių is sov. Ru-
atsiliepimų. Jis kai kad ir 
Mussolini pareiškia, kad Ita-

tri ir daug kentėjus nuo etio
piečių užpuolimų, o dabar ta 
kantrybė išsekusi ir praside- 

SOFIJA, spal. 4. — Susc-'da LĮausmingi žygiavimai, 
kus sankalbį prieš karalių Bo kad atsimokėjus Etiopijai už 
risų, jis neapleidžia savo rfl- visas padarytas Italijai nuo
mų. skaudas.

o prancūzai 
karui.

yra priešingi

sijos, kad tenai ir toliau vyk
domi religiniai persekiojimai, 
nežiūrint seniau sovietų vy
riausybės pareiškimo, kad 
persekiojimai bus mažinami. 
Kaip seniau, taip šiandien 
bažnytiniai turtai užgrobia
mi, daugiau katalikų bažny
čių ir cerkvių uždaroma, o ku

tybės kunigas yra miręs So- 
lovki salose — ištrėmime. Iš 
Petrapilio pašalintas domini
konas kun. Amondru, ten vie
natinės katalikų bažnyčios 
administratorius. Katalikni 
paliko be jokio sau dvasiško 
vado.

Ypač žiauriai spaudžiama 
Katalikų Bažnyčia Ukraino
je. Tenai bolševikai skiria di
dėlius mokesčius už bažny
čias. Ir kaip nesumokama, 
bažnyčios tuojau užgrobia
mos ir keičiamos, teatrais, 
raštinėmis, arba sandeliais.

JŪRĄ

LONDONAS, spal. 4. — 
Anglijos nardantieji laivai iš 
Kinijos pakraščių skubiai pl
aukia į Viduržemio jūrų.

RASTAS SUVAŽINĖTAS

pose vėl gausiai lankomos. L įveSTI IR Į MOKYKLAS 
tin jas pamėgo mūsų mokslei-į
vija. Parodose daug išstatyta KALNAS. Komp. J. 
ir naujų eksponatų, ypač yra Gruodžio parašytoji giesmė 
praplėstas numizmatikos aky-14< Tėve KlusM> kurių krašto 
rius. Parodos dabar veiks Ii- .apsaugos min. paruošė karino 
gi lapkr. 1 d. menėje giedoti, manoma įves-

____________ ti ir į visų laipsnių mokyklas.
PALAIDOTOS 8 AUKOS .švieti,n0 "N08 komisija sn

______ krašto apsaugos m-jos atsto-
Vakar palaidotos šešios vais tikrino giedojimą ir kom-

Šalia geležinkelio Morton
Grove rastas suvažinėtas vy I . . . .. ,
ro lavonas. Iš rastų pas jį gai»r<> a«kos = Frnnk Coppo- P°z^jų rado tinkamų. Dabar 
popierų patirta, kad tai gali ,a ir .1° Pe"ki vailcai. Gedulin ' ^ūkiama švietimo ministerfe 
būt Teodore Mackieyicb iš g°* Mišios už žuvusiuosius .»«t,kin‘°. to b'l!i '^P»us- 
Indiana Ilarbor, Ind. 1 įvyko Angelų Sargų bažny- d,nta ,r platinama.

—7--------------  |čioje, 717 Eorąuer gat.
ATENAT, spal. 4. — Roja- Po šių pamaldų įvyko ki

tos pamaldos už kitas dvi 
gaisro aukas.

listai studentai susikovė su 
respublikonais studentais. Po 
licija numalšino riaušes. Ap
ie 30 studentų sužeista.

ORAS

PLATINKITE

CHICAGO IR APYLIN-
--------  KĖS. — Numatomas giedru*
“DRAUGĄ” oras; šalta.
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šiomis dieuoiuts t'hicaguje yra vedamus 
“Comniuuity Fund” vajus. Bedarbių ir var
gšų pašulpui šįmet norima sukilti.$3,200,000.

Savo luiku pats prezidentus Rooseveltas

Į NAUJĄ DINAMIZMĄ
(Tęsinys) visos kliūtys laivo nugalėtos,

Bet dar pavydas niūrus ne- nesusipratimui likviduoti ir 
nuoširdžiai rugine piliečius gausiui aukoti jejj2įa sutartinai vykdyti sa- įgyvendinta abieiu pusėm nuu- 

vo uždavinius. Iš tiesų, puvy- dingu religinė taika, nes abie-privatinėms labdarių įstaigoms, labdarių fo
ndams. • | * 1 * » į ' 11 '•

*\r anksčiau ar vėliau valdžia sustos tei
kus Įiašulpas bedarbiams. Jos šaltiniui išsi
sems. Reikalinguosius pašalpos turės aprft-

KAS TOLIAU?

Italijos Abisinijos (Etiopijos) karas pra
sidėjo. Politikai dabar daro visokiausių spė
liojimų, ar iš to kils visos Europos karas, 
ar ni ? Daugumos manymu — taip.

lta.li.tox diktatorius Mussolini, užpulda
mas Abisiniją, dargi oficialiai karo nepaskel
bdamas, kaipo Tautų Sąjungos narys, nusi
žengė jos nuostatams. Dėl to Didžioji Brita
nija susidarė su Prancūzija, kad uždėti Ita
lijai bausmę, jiaskelbti jai boikotų.

Tačiau, ar tos bausmės užteks, dalelis 
yra klausimus. Yru faktas, kad ir anglai ir 
prancūzai stiprina jėgas savose kolonijose, 
Saįg. kurių jau yra prasidėję mūšiai. Ypač 

rKnglai yra labai susirūpinę. Mat, nežinia dar 
tikrai, kų daugiau “po savo rankove’’ 
paslėpęs italų diktatorius! Japonija nors du. 
tylį, tačiau politikui seka kiekvienų jos .jude
sį. Ypač anglams tai labai rūpi. Sekama ir 

itlerio politikų, nors jis daro pareiškimus,
Italijos Abisinijos konflikte laikysis neu

traliai. Bet tiems jo žodžiams nedaug kas 
tikėti.

J. Keliuotis tiškumų”.
Nesenai teko būti Italijoj 

ir šiek tiek prisižiūrėti j da
bartinį jos gyvenimų. Tikrai 
duug ko iš jo galėtume pasi
mokyti. Viskas, rodos, ten ai

res, per visus sienas, per šimt
mečių eile.- iškalbingiausiai 
liudiju apie lietuviškųjį geni
jų. Bet lietuviškajai kultūrai 
tarpti reikalinga ištisu eilė 
sųlygų. Reikalingas karštas

suoja dinamišku pavusurio ri- plačios visuomenės ja susulo- 
liiiu. Visur jaučiamas trijuni- mėjimas, kad jos kūrėjui nc-

Jas tikrai pavojingas ir dide- Jose pusėse turėta ryžtingu- ulinės jaunatvės žygiavimas. aijajistij .li.b4 visiškai nvpa- 
lis visokios konsolidacijos pna mo ir drąsos, tikro patrijotiz-
šus. Jis užnuodija kiekvienų mo ir ryškių diplomatinių ga- ten ^‘baidoma, bet jis
laimėjimų. Jis trukdo kiekvie- bumų. O Lietuvoj Bažnyčios kultyvuojama ...

pinti vien tik iš visuomenės sudėtų aukų per ny, drųsesuę iuicijatyvų. Jis ir Valstybės santykiai duug nauju““ls ir drųsiems kūrybos kalingi matenjaliniai tos kul-
į vairius labdarių fondus. intrygų tinklu apsupa visus paprastesni, nesusipratimų žygiams. Ten nereikia nuolat tūros pagrindai, kad jos ug-

Aors mes ir pripažįstame tų dėstų, kad talentinguosius žmones: juos priežastys daug menkesnės — įtikinėti, kad Mussolini

valužių turi aprūpinti medžiaginiai savo žmo- punčioja ir dusinu, juos kan- ir vis dėlto jau eilė metų, kuip 
nes, bet vis dėlto ir visuomenė neguli būti kiną per visų gyveninių. Pa- šis klausimus pasilieka kybo 
laisva nuo pavargėlių šelpimo pareigos. Pri-Į vytins yra didysis mūsų skal-

Jaunuomenės dinamiškumo geidaujamų darbų, kad jie ne-
dar žūtų izoliacijoj ir neuždustų 

telkiamas abejingumo grandiniuose. Rei-

vatinė labdarybė buvo ir bus reikalinga, nors dytojas. Štai mes dirbame ko- 
ir sulauktume tų laikų, kuomet krašte būt'kį nors, rodos, visais utžvil- sų mokykla, ir visas mūsų tau-1 
įvesta socialinis teisingumas. Dėl to visi tie, giais gerų, teigiamų darbų ir tos auklėjimas, ir pasilieka ne- J 
kurie nėra vargu puliesti, kurie turį darbus, turime pasisekimo, — tai tuoj įmanomas gilesnis bei organiš-Į 
kurie gali aukoti, prašomi aukoti Chicagos atsiranda ištisa eilė žmonių, kesnis tautos konsolidavimas. 
Commiuiity Fondai, kuris varo labui kilnų kurie ima mums trukdyti, pra J), rodos, taip lengva to viso
ir reikalingu darbų.

IR MBS DAUGIAU DIRBKIME

Keikiu pripažinti, kad Amerikos lenkai 
nesnaudžia. Jie turi išauginę gausingus sil-

via dvtojai galėtų gyventi iš savj 
didelis valstybės vadas. Joi darbo, kad galėtų įsigyti re.i- 
drųsūs ir tikslingi darbui kie- kalingų kūrybai mokslinių,

ti ore, i.. išsprendimas vilki- kvi™al" liud|j“’ kad j'8 luks “'<»>■'»! technikiuių priė
mimas, o dėl to kenčia ir Jis k“'P »'."‘čiat monių, kad jie nesunvktų k..-

seka visos tautos aspiracija- voj dėl kasdieninės duonos kų- • »
ir stengiasi .jas neatidėliojant snio ir kad galėtų maitintis 
patenkinti. Ten klausimai ‘ne- visais didžiausiais kūrybos ša- 
pa kimba ore’, bet jie drąsiai kiniais.

džioj ignoruodami mūsų pas- Į išvengti! Bet mes 
tungas, paskui pajuokdami, me, patys nekuriame sau gy- 
vėliau piktai jas puldami. Iš veninio ir istorijos, bet palie- 
viso ko atrodo, kad jie tik kame pučiant. gyvenimui rie 
turėtų pritarti mums ir pa- dėti Dievas žino kokiu kryp- 
dėti, nes ir jiems ne mažiau tiuli.

sivienijimus, įsistiprinę miestų politikoj ir brangūs tie mūsų vykdomi už-j O gal mes nenorime tautos 
bendrui tautinis veikimas pus juos eina gric-, daviniai. Bet tikrovėje jie i konsolidacijos? Jei taip, tai

ir skubiai sprendžiami. Ten 
nesiryžta beprasmiškai nesvyruojama ir 

neatidėliojama, bet tučtuojau 
vykdoma ir reformuojama.

J Juk daugiausia tik ten ir įne
štas autoritetyvinis rėžimas,. 
kad būtų greitai sprendžiama 
ir griežtai vykdoma. Nebijo
ma ir tautos kontrolės. Yra

Bet ar visa tai mes jau tu
rime Lietuvoje? Toli gražu 
ne. Štai pažvelkime į literatū
rinės kūrybos sąlygas. Jos yra 
sunkiausios. Per visus laisvo 
gyvenimo metus jai jokios 
tvirtesnės paramos neteikta. 
Literatūrinių veikalų spausdi-

_ ~ . .................... niiiias teikė nuostolius. Lei-
žta linija ir plačiu mastu. Neseniai Chicagos mums trūklio, vadinusi, jie pa-! liaukimės apie ja kalbėję ir i S1 natas, kinio nuliai skiriami (|įjaį jų autoriams negalė|o 

a Betuvių, ku- išleiskime Įstatymų, kuris :iki «vvos galvos: senatoriai
draustų apie jų rašyti. Kam! lal8V“‘ Ral' l’asak>’u 8a™ nuo 
tada save ir kitus tuščiais žo 
lėliais apgaudinėti? Jei neno

leiikui iškovojo savo tautiečio gen. Pulaskio v ydi. Daug y 
garbei gatvės pavadinimų jo vardu ir taip rie džiaugsmo savo brolio lai- 
pat Pulaskio dienų, kuri bus minima spalių mėjimais visiškai nepažįsta, 
mėli. 11 d. Tiesa, lenkų Amerikoje yra liepa- Mat nelaimėje žmogų užjaus- !< 

inn lyginamai daugiau negu neturiu, tačiau pro- t i daug lengviau, negu džiaug -l rime taikos, tai ryžkimės ko- 
porcionaliai ir mes galėtume tiek veikti, kiek tis jo pasisekimais*3 Užuojautos 'vai; gaivališkai, audringai ir 
ir bukai ir siekti naujų laimėjimų. nestinga ir gyvuliams! Bet didelei kovai! Tada bent tu-

ir* * * : džiaugtis kitų laimėjimais ga-į retume įdomų, dinamiškų
Ar visos lietuvių kolonijos jau prisiren- Ii tik aukštesnės kultūros žino- 1 audringų laikotarpį, 

gė minėti spalių įnėn. 9 <1. — Vilniaus už- gus. Ale kodėl mums tokios i»aprastai jaunoji generaci- 
grobimo dienų! Kuri kolonija praleis tų die-1 kultūros neįsigyti? Kodėl neiš- Ja atnaujina tautos gyvenimų.

Prašalina iš jo puvėsius ir iš-

monę, nieko nerizikuodami. Y- 
ra suorganizuotos korporaci
jos su savo atstovybėmis, yra 
didžioji fašistų taryba — ir 
ne policinėmis priemonėmis 
laikosi rėžimas: yra ryški, mo 
derniškai organizuota, valsty
binė santvarka ir gyvas tau
tinis sąjūdis, iš vidaus

mokėti honorarų. Ne kartų dar 
reikalavo, kad jie patys pa
dengtų spausdinimo išlaidas. 
Niekas negalėjo atsidėti lite
ratūrinei kūrybai. Visi nuo
lat steigiami literatūriniai žu 
mulai nyko ir bankrutavo. 
Kas tik galėjo ir nenorėjo ba
du įnirti, tas jieškojo kito da

nų be tinkamo paminėjimo, užsipelnys papei-j mokti gėrėtis kitų darbais I 
Nemažai rūpesčio šiandien turi ir Lietu- ' kimo. Ar nereikėtų toaias surašyti ir viešai Juk pavydas kenkia ne vien 
ir bendrai visa mūsų tauta. Nors italų } spaudoj paskelbti kad visuomenė žinotų, kur kitiems: jis patį pavyduolį 

Uiniečių kuro laukas yraytųH nito Joa betk .»• - V. jy^*"*^* . 1 —_ . , ‘
ei is jo užsidegtų karas EufflfHije, Lietuva 

Irgi būtų skaudžiai paliesta. Esant Lietuvo
je, buvo girdima daug kalbų, kad, girdi, jei 

[italai puls Abisinijų, tuomet vokiečiui puts 
Ueluvų ir visų Baltijos kraštų. Tai paliestų 

Rusijų ir Lenkiją.
Tuo tarpu galima ra/uintis tuo, kad Vo- 

lija žada pasilikti neutrali. Vakar atėju
žinios iš Berlyno taip pat šiek tiek ra- 

Esų po užsienių reikalų ministerio p. 
I4coraičio atsilankymo Berlyne, Lietuvos Vo- 
kUtijos santykiai truputį pagerėję. Galų ga- 

,l4»į anot vokiečių politikų, Vokietijos neutra- 
ffcfcno išlaikymas daug pareisiąs nuo to, kuip

I
| visai ne 
t bais.

sirūpiiuuiitt \'iliiiuiisv>yadMviiuo d|ir- ni

LIE1UVĄ APLANKIUS
________ Kaso L. Simutis_____________

DĖL EKONOMINIO KRIZIO LIETUVOJE

raužia ir jį daro nelaimin
giausiu Įiasaulv žmogumi. Jis 
ardo visus draugiškumo pa
grindus ir griauna broliškų 
pasitikėjimų vienų kitais. Ir 
ko mes pavydime! Laimės!

I Bet kažin ar yra toks daik- 
i tas pasauly ? Kiekvienos žmo
gus turi savo vargų! Ar ne
geriau savo darbu, atsidėjimu

rauna dvokiančius kelmus. Iš
vaduoja jį iš rutinos ir jam

rbo. Taip vieni rašytojų pa- 
l*1“ sidarė profesoriais, kiti dva- 

sa..nųS vis, tautų, o ne iš vir- siskiaiSj treti valdininku,-, 
šaus pninetanias. Niekas ten ketyirti kari5kiais. o dides. 
neskelbta, kad tik keli yra niems veikalams paraSyti „į.
išmintingi, o kiti visi kvailiai. 
Priešingai, nuolat jiabrėžia- 
ma, kad visa tauta pribrendo 
dideliems žygiams, ir kati Mu
ssolini yra tik kuklus jos va- 

kiatna iš jos to naujojo žod-1 |i<>s v,.kdyt„ja8. Neniekinamas

suteikia naujų,,pavasario bit
inų. Bet ar mūsij jaunuomenė 

diaugiskunio pa- re„gjai„a tokiai reikšmingai 
....

'misijai? Ar nuoširdžiai lau-

Lietuva (oi laikėsi ekonominiai gana tvi
rtai, kol vokiečiai visiškai neuždarė jai sie
nų žemės ūkio produktams. Nuo to, kuip va-; jv savo kūryba ątęngtis ki-1 
kur ir užvakar rašiau, prasidėjo jos ekono- tiems prilygti ar net juos pra- 
miniai vargai. Biudžete pasidarė skylės, vai- lenkti, o ne pavydu sau ir ki- 
dininkaius apkarpytos algos, ūkininkai dėl tiems nuodyti gyvenimui Juo 
neturėjimo rinkos žemės ūkio produktams atsikračius visas mūsų gyve- 
pradėjo nerimauti ir dėl to vyriausybėje įvy- njluaH pridarytų šviesesnis ir. i . a/ • i. . 1----- u —..... — J------J ptt&iuuiyvų qvieocaiii» ir

Tuntų Sąjunga sugebės ‘ atstatyti normalini J ko atmainų, o visame krašte kilo noras, kad erdvesnis visiernš4laukiau ir......................................................... ^a«a-» “ O IVO1Uubhvį” Klaipėdos krašte

Eina gandai, kad Lietuvos vyriausybė 
vedanti kažkokias derybas su Lenkija, kad 

Į- uiuiegsti su ja diplomatinius ir normalius 
kaimyniškus ryšius. Esą Lietuvai užtektų ir 
to, jei 1/enkija pripažintų Vilniaus klausimo 

(lieiirištu. Kol oficialių žinių apie tai neturi
me, jokių išvadų negalima daryti. Negalima 
uiginčyti fakto, kad tuika tarp vienų ir kitų 

fWoo pavojingu momentu yra reikalinga, ta
pati lietuvių tauta savo siekinių į Vilnių ne-

išsižadėti.
” ' Taigi, jt i “pagerėjo” santykiai su vo
kiečiais, jei “vedama derybos” su lenkais, 
reiškia, jaučiama, kad pavojų yra. Kiek Lie- 
llfva gali |Misitikėti savo stipriais kaimynais iš vakarų ir rytų pusės, kurie yra sudarę 
Urp savęs speci&lę sutartį, yra ateities klan
am i s. Nieks neabejoja, kad su jais reikėtų 
susitarti ir sugyventi, tačiau visų vaistyta 

fitį jais paremti galėtų būti pražūtinga.
Pirmoje vietoje reikia stiprinti Baltijos val
stybių ryšius. Visur reikia ieškoti Lietuvai 

‘draugų — prancūzuose, angluose ir kituose. 8u savo kaimynu šiandien, rodos, susitarei, 
veni, bet nežinai, kaip sugyvensi su juo

•j.

Dėl to tas klausimas, ar karas plėsis to- 
ka, yra labai aktualus ir nuo jo daug }«- 

ir Klnipėdo* krašto ir net visų Baltijos
felstyhių likimas.

i žio ? Priešingai, dažnai jos Iji 
jonui, išgųstaujama jos revo
liucingumo ir jos dinamišku
mas stengiamasi slopinti, o ne 
ugdyti. Jieškoma joje ištiki
mų sau pakalikų, kurie tik 
kaip papūgos aklai kartotų

prieš jį buvęs laikotarpis, o 
tik skelbiama, kad ir jame 
brendo naujoji galinga Itali
ja. Tokiu būdu tautai įskie
pijamas pasitikėjimas savimi, 
ji įvedama ryžtis didesniems
žygiams, ir ugdoma jos atsa- 

savo vyramųjų žodžius ir pa- kingumo jausmas 0 pasltikė.

ji visai pasikeistų ir kad tuoj susidarytų tau
tos atstovybė.

Vyriausybė atsirado nepavydėtinoj padė
ty. Dėl sunkios ūkininkų padėties mokesčiai 
silpnai į iždų plaukia, o išlaikyti valdžios 
aparatų ir gausingų kariuomenę, tai neleng
vas dalykas. Pus ūkininkų nėra litų — vi
siems bloga — ir valdžiai ir prekybintnitai, 
kurie taip put skundžiasi, galo su galu ne- 
besuvedų. LUas nors ir tebesilaiko savo aukš
tumoje, tačiau valstybės banko rezervai ma
žėja. Iš Amerikos lietuviai kur kas mažiau' matyti, taikomas labiausia žydams. Čia el- 
dolerių beprisiunčia, taigi ir tas Lietuvos giamasi panašiai, kaip Vokietijoj, kur taip 
ekonominį būvį sunkina. Į bankus svetimos pat griežtai draudžiama išvežti auksų. Net 
valiutos nedaug beįsilieja, o čia auksas di-! turistai, įvažiuojantieji į Vokietijų, turi už- 
deliais kiekiais išvežamas į užsienį. Žydai, ’ registruoti visus pinigus, kiek tik jų su sa- 
nežinia dėl ko, savo kapitalus perkelia į vinį turi. Išvažiuojant iš Vokietijos reikia 
Palestinų. Ten išplaukia daug auksoi, mili-' parodyti, kad neišvežt daugiau pinigų iš Vo- 
jonai litų. Be to, daug pinigų išvežama į ui- j kietijos, negu įsivežei. Viena moteris (Deks- 
sienį už visokiausias į Lietuvę įvežamas pre- nienė), važiavusi mano ekskursijoj, prie vo
kės, už importų Atsižvelgiant į tai, kad eks-, kiečių rubežiaus neparodė kiek turi pinigų, 
portas nepalyginamai pasidarė mažesnis už' išvažiuojant iš Vokietijos (Tilžėj) policija

geriau būtų gyventu
Tautos konsolidacijai daug 

trukdo niekad nesibaigiu ne
susipratimai tarp Bažnyčios ir 
Valstybės! Betgi kodėl jie ne- 
sunormuojami? Štai Italijoj 
Bažnyčios ir Valstybės santy
kiai žymiai sudėtingesni ir 
konfliktams kilti priežasčių 
daug (langiau, bet vis dėlto

taik&utų kiekvienai jų silpny
bei. Bet pataikautojais ir pa
kalikais esti pats negabiau
sias ir morališkai silpniausias 
elementas. Gabesnieji, taures-,

jimas gimdo pasitikėjimų, kaip 
nepasitikėjimas išaukia nepa
sitikėjimų.

kia ilgo ir gilaus prisirengi
mo, daug laisvo laiko ir gai
vinančios visuomenės šilumos. 
Kadangi to viso nebuvo, ta,, 
mūsų literatūra tik vegetavo. 
Tik retkarčiais, tarsi per ne
susipratimų, pasirodydavo sti
presnis ir didesnis veikalu- 
Jų pavadavo nevykę ir dažna; 
blogai pasirinkti vertimai, dvi 
ličiai Rygos romanai, grafo
manų bandymai ir pornografi
ja. Tad ne mūsų vertingoji 
lietuviškoji literatūra auklėjo 
mūsų visuomenę. Tik pasku
tiniu metu pasireiškė didesnis 
literatūrinis veiklumas. Pas; 
rodė keli geresni romanai: vi-Niekas neginčys, kad kul 

nieji ir kūrybingieji pasitiki1 tūrinė kūryba yra didžiausias suomenė jais susidomėjo. Bet 
daugiau savo gabumais ir sa- lietuvių tautos uždavinys. Iš skelbti, kad mūsų literatūrai 
vo asmenybe. Tad šie nėra taip' j<« kylanti lietuviškoji kul- atėjo aukso dienos, būtų jau 
“simpatiški” kaip pataikauto j tūra yra vyriausias tautos eg- per daug najivu. Nes kas bus 
jai. Ir, j ingei liaujant savo tau- zistencijos pateisinimas. Ji vi- su mūsų lyrika, drama ir kri
tai pažangos, reikia juos ve- sus lietuvius pagauna, apsu- tika? Juk šios rūšies veikalų 

ir jiems padėti pasirei- pa iš visų pusių ir telkia prie niekas nenori spausdinti ir už 
eatsižveliriant i iu “pa- bendro iždinio. Ji nugali erd- juos atlyginti. Šie žanrai ir

rtinti
kšti, neatsižvelgiant į jų 
vojingumų” ir jų “ nešim pa- vę ir laikų. Ji per jūres ma- paskatinančių premijų neturi, 

-- ---------------------------------------- : o jie gal dar labiau mums rei-
Šių dalykų nedaugiausia ir reikia. Vietoje : kalingi negu romanai.

importų, tai turi ir tai skaudžiai atsiliepti į 
krašto finansus. Tokiam nedideliam kraštui 
kasmet įvežti iš užsienių už apie pusantro 
šimto milijonu litų, vadinas, tiek pinigų iš
veža svetur, šiais laikais tikrai yra nenor
malu.

Prieš purę dienų skaitėrn laikraščiuose, 
kad vyriausybė išleido įstatymų, kuriuo drau 
džia išvežti auksę iš Lietuvos. Tas įstatymas,

pradėjo jų varyti per šerengų, krėsti. Taigi 
buvo ir išgųščio ir nemalonumų.

Gal būt gerai, kad ir Lietuva tokį įsta
tymų pravedė, draudžianti išvežti auksų, bet 
vien to draudimo neužteks. Reikia, kad vy
riausybė ir patys gyventojai parodytų dau
giau iniciatyvos, kibtų į pramonę ir prekybų, 
jiatys imtų daugiau pasigaminti. Juk Lietu
voj visko yra. Tik neturi geležies ir anglies.

įvežti iš svetur visokių dalykų (kurių dau
gumų patys galėtų pasigaminti) už pusantro 
šimto milijono dolerių, užtektų už dvide
šimts milijonų. Tuomet būtų kas kita. Visa 
žalia medžiaga (neapdirbta) būtų apdirbama 
Lietuvoj, darbininkai turėtų darbo, pinigai 
Įiasiliktų namie, tada ir dėl rinkos žemės 
ūkio produktams nereiktų tiek daug rūpin
tis. Išsiplėtus pramonei, vietoje būt didesnis 
pareikalavimas. Žmonės geriau valgytų, gra
žiau apsirengtų, būtų patvaresni ir visas 
kraštas kultūringiau atrodytų.

Pramonei įjudinti, žinoma, reikalingi pi
nigai. Buvo Lietuvoje laikai, kuomet jų ne-

Tai gal plastinis menas tu
ri geresnes sąlygas! Oi ne! Jis 
irgi didžiausio vargo prislėg
tas.. Senesnių dailininkų vei
kalus dar šiek tiek pirkdavo 
ir neblogai juos apmokėdavo. 
Bet dabar tik kada nekada 
kas nors nuperkama. Tad vie
ni menininkų jieško pašalinių 
darbų ir eikvoja savo energi
jų nemeniniams uždaviniams 

! vykdyti. O kiti, prislėgti di
džiausio vargo, neturi lėšų net 

! nei dažams, nei drobei, nei
rėmams nusipirkti, negali gi- 

trūko. Tik reikėjo iniciatyvos ir judrumo, j |įntį savo estetinės kultūros, 
Keliant žemės ūkį, nereikėjo apleisti ir pra
monės. Tiesa, yra šis tas padaryta, bet toli 

gražu dar nepakankamai.

nes neturi galimumo įsigyti 
reikalingų priemonių. Tad nu- 

(Tęsttiys ant 7 pusi.)
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DRAUGOfe fe RADIO 
KONCER
Spalių 13 d. 1935

Gimimo Pan. Šv. Parapijos Svet. Marquette Parke
PRIE 68-TOS IR WASHTENAW GATVIŲ, CHICAGO, ILLINOIS

Šokiai prasidės 8 vai. vakare.

Koncertą išpildys Sasnausko Vyrą 
Choras ir solistai.

Koncertas prasidės 5 vai. popiet.

Šokiams gros Lon Laban’s Orkestrą.

Prof. ANTANAS POCIUS, kuris vadovaus 
Sasnausko Vyru ('borui “Draugo” Radio 
Koncerto.

SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

' f ■ ■<

Artistas JUSTAS KUDIRKA, buvęs T sietuvos operos ar
tistas, dalyvaus “Draugo” Radio Koncerte.

>wi
MARIJONA JANUŠAUSKIENE, žymi solistė, dai 

nuos visu mėgiamas dainas “Draugo” Radio Koncerte.

■s v"'- ' x m-,

KA2TAS SABONIS. žyl ius baritonas, kuris linksmins 
“Draugo” Radio Koncerto publikų savo dainomis.

Širdingai kviečiame lietuvių visuomenę: biznierius, profesijonalus, kaimynus, rėmėjus ir prietelius atsi
lankyti į šią lietuviško meno parodą, Radio Koncertą. “DRAUGO” LEIDĖJAI.



, L. R. K. FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMO

Šis Feder. upskr. sus-mus lių 27 d., Lietuvių auditori- 
buvo gan skai t liūgas ir vie- joje. Tie nariai, kurie negavo- 
nas iš įspūdingiausių ir įdo- te laiškų reikalu baliaus ren-
miausių.

Pirmiausiai pirm. A. Vata- tikrų adresų. P. K. sekr 
nČius pakvietė tarti žxxlį apie ---------

neštu į Dievo Motinos Sopu-1 tai visų Pranciškų vardinės d-ro A. R. MeCradie priežiū- iki 2 vai. po pietų iš stoties1 lošimų.
liugos būdų kokių nors dova-'Šioje kolonijoje. Daromu pa- roj. Linkini joms kuogreiėiau- WAAF 920 kil. Šaltesniam o- Dabar yra paskutinė proga 
nėlę. rupijos naudai. Raporteris siui pasveikti. rui atėjus, visiems darosi ma- įstoti į spalių 7-tos lošimo

------------------- -------- — 'Ioniau pasiklausyti ratilo pro- kontestų. Ji ar jis, kurs guliIOWN OF LAKE ŽINUTĖS Tėveliai, kurių vaikučiai gramų savo prigimtoje kailio- dainuoti, šokti, lošti, juokus
Pirm.
Rašt.

A. Rimkienė, 
S. Bružaitė

Dariaus - Girėno Am. Legi-
dar nelanko katalikiškų mo- je, ypatingai |w> pietų. Tad ir daryti, ,atsakas sakyti, švilp- 
kyklų, yra raginami leisti, nes ryt dienų išgirsite gružių dili- ti gražiai, triksus parodyt, ar 

Spalių 13 d. Vytauto darže, £įonaį yra lietuvaitės sesutės, nų ir šaunios muzikos bei nau kokiu nors instrumentu groti, 
iv\ -

Viso Pasaulio Lietuvių Kon
gresų ’ Kaune “Draugo” reti. 
L. Šimutį. Jisai ilgoje savo 
kalboje palietė savo įspūdžius 
įgytus kongrese ir abeinai Lie 
tuvoje. '

Jo kalba sukėlė entuziastiš
kus aplodismentų.-. Stoka lai
ko čia nušviesti šimučio įspū
dingų kalbų. Kad išgirdus jo 
kalbų reikia rytoj būti niass- 
mitinge Marųuette Parke, Gi
mimu Ptuu Šv. parap. svetai
nėje, kur pašvęs savo kalbai 
valandų ar daugiau laiko. Tai 
svafbu visiems, ypač jaunimui į 
rytoj dalyvauti ir išgirsti ne 
vien L. Šimučio, bet ir kilų 
atstovų.

Tad lietuvi katalike, ypač 
jaunuoli, nepraleiskite spalių 
G d. neatsilankę į Gini. P. Šv. 
parap. svetainę. Pradžia 3 vai. 
popiet. Įžanga visiems veltui.

Bus išnešta protestai ir re
zoliucijos prieš vokiečių grų- 
-BtffTnius Lietuvai ir pasiųsti 
Tautų Sųjungai.

i'eder. apskritys ragina vi- 
organizaeijas, parapijas T. 

gai siųsti Įianašias protesto
oliucijas.
'o L. Šimučio pakviestas 

kalbėti kų tik grįžęs iš Lie- 
os visiems katalikams ge-
žinomas veikėjas Pr. Zda-1 
s. Chicagoje nėra nei vie-' 
kataliko, kuris jo nepažin
is jo darbų. Jis nuo jaunų.

1 savo dienelių daug dirbo
Federacijos apskrity rašt i- 

nkaudamns. Organizavo sky 
us ir juose dirbo. Dirbo 
Drauge” ir Liet. Vyčiuose, 

i pavyzdys jaunimui. P. Zda 
<us Amerikoje augęs. .Jo ka- 

Hipgi sukėlė daug entu- 
o. Jis trumpai perbėgo

,vo įgytus įspūdžius Lietu
voje.

Ant galo kalbėjo A. J. Žvir
blis, kuris apgailestavo, kad 
negalėjo Feder. apskričio suš
iltuose dalyvauti kurį laikų. Ti 
kiši namų aplinkybėms pasi- 
gerinus, galės lankytis daž
niau.

Spalių 9 dienos programų 
apskr. ruošia bendrų. Bet ci- 
ceriečiai rengia spalių 11 d., 
r«crthsidiečiai spalių 9 d.

Feder. upskr., Ilabdarių Pe
lito, L. Vyčių, SLKKA Cliie. 
apskr. ir Moterų Sų-gos eeu 
tro rengiamas bankietas suti
ktuvėms visų min. organiza
cijų atstovų bendras bankie
tas atstovams pagerbti bus 
paskelbtas vėliau.

J. S., koresp.

gimo būtinai priduokite savo 0,1 Auxilary I uit No. 271 mė- didelis Šv Kryžiaus na 1 • ’ - • 1 - ’ 1' «• r 1 r r 1 1 ”
nesinis susirinkimas įvyks pi- 1 • uiueus av. rvryziauh pa- |<U11OS nusvies vaikučiams ge- dingų pranešimų apie dldelj tai guli dalyvauti siann 
rmadienį, spalių 7, 8 vai. vak., koinitetU piknikas. Komi- ,.Q kelb) Raporteris Isparduvimų rakandų ir raitijų kyje. Tik reikia siųsti savo
J Yuskos svet 2417 W. 43rd ^e^a^ stropiai darbuojasi, kad Budriko krautuvėse per atei- įstojimo pareiškimų Jurgiui

šis piknikas kuogražiausiai TO\VN OF LAKE. — Mo- minčių savaitę, pradedant nuo Smulkiui, Kontesto Divizija,BRIBGEPORT. — Dr-jos St 
šv. Petionėlės susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, spalių G d., 1

Koresp.

BRIGHTON PAltK. — Šv.
pavyktų. Bus visokių pairu t^rų Sujungus 21 kuopos mė- šio šeštadienio, 
nybių, visi būriais atvažiuos nesinis sUsirinkimas įvyks sė

lio pietų Šv. Jurgio pa- Kuz~ Akademijos Rėmėjų 6 “ sn‘agiai l>raleis laikų. Įzan- Rmadienį, spalių G d., 1 vai.VU

rap. svet. Narės malonėkite 
atsilankyti.

O. Kiiučinskaitė, rašt.

BBIGIITON PARK. — Šv 
Pranciškaus Rėmėjų 2 sky
rius laikys savo susirinkimų 
ncdėlioj, spalių G d., 2 vai. po 
pi.tu mokvklos kambary. Vi- 
sos narės meldžiamos atsilan
kyti. Svarbus susirinkimas.

Rašt.

skyriaus susirinkimas įvyks gu visiems ve tui. laipgi mm, Šv. Kryžiaus mokyk-,
sekmadienį, mokyklos kamba- Une US ai^G tuies piogos jos kuUibary. Visos sųjungle- 
ryje. Visi rėmėjai prašomi ko ^Ue »avlino e>sl|>>ties gražių ^(-.s piU£onios susirinkti, nes y-
skaitlingiausia atsilankyti ir <iovailT Kmi kune komitetai ra svarbių reikalų svarstymui. '

. . ,. s,. ; apsiėmė pereiti per biznierius VnlHvhanauju narių atsivesti, Sis su- , , , . , v . vaiayDa.... , t t. kolektuodaini. Prašome visųsirmkimas vra svarbus. J. R. .... . . -- - - - - - - - - - -biznierių ir parapijonų pilsi-,---- —---- I (
dėti. Taigi nepamirškite, visi, 
į piknikų spalių 13 d. Vytau-1GRAŽUS PROGRAMAS

P. X.

VYČIŲ KONTESTO 
VAKARAS

Pranešimai

CICERO. :— Buvo šauktas 
ekstra susirinkimas ketvergo 
vakare. Kadangi mažas būre
lis atsilankė, tai kreipiuosi į 
narių geras širdis, kad padėtų 
šį ,Mirapijos bazarų atlikti se-

SO. CHICAGO. — šv. Juo
zapo parapijos svetainėje sek
madieni, spalių G d., 7 valandų 
vakaro įvyksta gražus prog-

to daržan. Trokai eis kas va- 
lundų.

Visiems žinoma veikėja ir 
nenuilstanti darbuotoja B. Ka-

BUDRIKO PROGRAMO LAI
KAS PERMAINYTAS NUO 

1:30 IKI 2 V. POPIET

Vyčių Lošimo Vakaras, 109 
West 107tli Si.

Laimėtojai šio vakaru gaus 
“Vienuos Vakaro” šokiu ti- 
kietus veltui.

LIETUVIAI DAKTARAI:

(Amateur Niglit)
ROSELAND. — A'isų šv

entųjų parap. Vyčiai rengia 
lošimo (Amateur Niglit) km; 
testų pirmadienio vakare, spa 
lių 7 d., Visų Šventųjų |«ir. 
salėje, 1O8UG S. \Vabash. Avė.

---------- Komisija kviečia visų daly-
Nuo ryt dienos kiekvienų vauti ir pasilinksminti šiuo 

sekmadienį Budriko radio pro įdomiu vakaru. Įstojimas vėl 
gramai bus duodami nuo 1:30 fui; įėjimas dykai. Šokiai po

rainas. Programe dalyvaus ir Ivaitė, 1705 W. 47th St., dar 
iš kitų kolonijų artistai bei j tebeserga. Jų skaudžiai užga-| ( _
dainininkai. vo automobilius. Taipgi serga pHoHtK.c,

ir jos mamytė, Ona. Abi yra ,
Po programo bus pasilink-

kmingai. Geistina, kad kiek- sminimas prie gerus muzikos.Į AKiŲ uzDYTOJAI:
viena narė iš savo išgalės at- Šio vakaro parengimas yra

PROGRESS KRAUTUVĖJ

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS ŠILDOMŲ IR 
VIRTUVIŲ PEČIŲ

VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

Naujos mados šildomi pe
čiai nuo

*17.95
Alyva kūrenami šildomi 

|H*čiai nuo
<34.50

Lietos Geležies Kitehen 
lloaters po
<10.95

Vėlinusio padarymo vir
tuvių gesiniai pečiai po

<29.50
Naujos mados Buugalow 
kombinacijos pečiai nuo

<48.00
Gražiausio padarymo kom

binacijos pečiai nuo
<69.75

a 1*4 I l> ’ /i* Ji lUViU OAKTA/vU uKm U GIJOS NARIAI.
R.h ano Offlc- 

2859 8 Leavltt 81
CANal 0704

Te'
• ItOspeit 6659

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

O»T<»MI.TK1CAL,LV AKJl 
SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS
I'HYSJCIAN and 4UBOEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OKK1CE HOl'Rs 

ž to 4 and 7 to 9 P. M 
Sunday by Api.olotnieiil

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO ASHLAND AVĖ.
Ofit»o Valanrlo-

N.tr ? iki 4 Ir nuo S Iki a > ■ U

DR. P. I. ZALATORiS
OVI.VT...IA8 tr CHIRURGAS 

1X2. i H HAI.STEU STREET
Re«t«t. n. i is 4400 8.. Arti'slsr A

Vnlandns 1 1 rvto Iki 2 popiet 
« Ik t M v vsknrt

NerlAliomtn pa.RB.1 atitarti 
Ofiso telef BOUlevard 782«.

Narnu tel PUt.Mpe.-t
Palengvins akly {tempimy, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akly karutį, atitaiso I 
trumparegystę ir toltregystę. Prlreti- Ofiso Tel. PROspeel K87t> 
gia teisingai akinius. Visuose atsitl- Ros Tsi ; HEMIock 6141 
kltnuose egiamlnavimas daromas nu 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spccialė atydu atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivo.- ak\s ati
taiso.. os. Valandos tino 10 iki 8 v.
Nfdėltoj nuo 10 iki 12, IMugely at- 
-Itiklmą akys utilalsomos Im: akinių.
Kainos piginu kaip pirmam.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Rcsid.: 2515 W 6!llh 81.

DR. J. RUSSELL
l.ieiiivis Gjd; tojns it Clilrutgn.-
2500 W. G3rd STREET

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

Tel LAKaveite 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS 1» CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE 
Va!.: 2—4 Ir 7—9 vai vakare
RES. 213G W. 24tb ST.

T«I CANal 0402

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMU
Pritaikyme akiu ų dėl viso 

Kių akių. Ekspertas tyrimo h 
kių ir pritaikymo akinių

OR. JOHN SMETANA
optometristas

1801 s. ASHLAND AVEN1JE 
l’latt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabus 
Valandom nuo 9:30 ryto iki

L2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai vakaro. Nedėliomi*. nėra 
<kir4tj valandų Room 3

CANal

t»i ROl’ievard 7042

OR. G. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4G45 SO. ASHLAND A\ E
uiti 47tli Stre.'l 

Vai.; nuo 9 iki 8 vuiun
Seredoj pagal sulurif

Tel Ofiso BOUIevai'.l 5913 14
Re«. VICtory 2 343

OR. A. J. BERTASH
t u.-. V..I III.., I 3. n>.<, I) 30 s 30
756 U ĖST 35U. STREET

Tel. ('ANAI, 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIHTAS

2201 W. Cerrnak Road
iKn<ii|>>.)> I.ei, vilt St.) 

Valandos Nuo ‘t iki 12 ryto
Nuo I iki 8 vakaro 

Seredoj pagal autartj

T. | t'ANal 6122

DR. S. BIEZlS
GYDYTOJAS lt t HltU l.u t. 
2201 \V. Berniuk Road
VaiuiHiofe i 4 u < A »»u. 

>«r«alomi> ir Nedėliotuih p **<»
ittlZIUKNi 1J a

'liiul >. Califurnia Avė 
i*, .el.-nus KKPublic 7S6X

l)R. T. DUNDULIS
■» 1 i > Y « vM V* ti CH t i«L tkVa.%.

• i ■ . Rl 111-. h • t L \ i I-
Tei. VIKgini. >e..<

Ofiso irai.: I—4 it « » p
Ne.|.|iu<nls pags ..Im.ii

ĮvaiKUd daktarai.

DR. CHARLES SEGAL UK. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland z\v«
2 lul>Of-

UHICAGu ILL 
Telefonas MIDway 2880 

O|*'1M< • V A I .AM »< u- 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vgl. po piety ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

vslandnt dlenn

Ofiso- Tel LAFayetie »t.l7
‘‘az Tel HEMIock 62x6

OR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-R vai. vak 

Rezidencijos Ofisus 2656 W 69tli St
Valandos: 10 12 ir 8-9 vai. vilk. 

Seredomts .r N"d<'li< ntis pagal sutirti

DR. P. ATKOČIONAS
0ENT1STAS

1446 SO. 49th CT.. CICERU. II.I. 
Utar., Ketv., ir Pėtn. i0-9 vai 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
l’aned., Sered. ir Subat. 2—9 vai

Office Tel. HEMIock 4848
Rea. Tel. GKOvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai 2 4 ii 7-9 vak 
Ketv. ir Nedėltomis susitaru-

GYmitl.iAS ir l'HIKUKUAt

4631 SO ASHLAND A V F.
T». TAltus u»k«

Re* Tel PlGkaa <400

Vaiaadnr
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. v 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena

Dienomis Tel LAFayette 5793 
Naktimis Te!. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2G43 \V. 47tli Street

Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutartį

Pbone Henilock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENT1STAS 
6558 So. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvazia' o i Lietuva• (

S*»

Spaliu Mėnesyje

Tel. LAFayette 3G5I

DR. A, J. MANIKAS
‘(lydytojas ii Ch rurgn- 

OF1SAS IH RBZ
2519 West 43rd Stred

Valandos Nuo 9 iki 10 rytais —
1 Iki S popiet — 6 Iki 8:30 vak. 
N<'d<Mltwnt« nuo 1 1 rvto iki 1 p.p

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

DABAR RODO

BIUDGEPORT. — Simano 
Daukanto d r-ja laikys mėne
sinį susirinkimų Spalių G d.,'

■ 12 vai. dieną, Cbicago Lielu- 
hįu auditorijos svetainėj, 3133 j 
A. Halsted SI. Su>ii inkiniiis 
H*a svarini-. Todėl kiekvienas 
draugas privalo būtinai pri
būti. Turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi yra reika
las išrinkti darbininkus pata
rnauti baliuje, kuris bus spa-

Lengvais išmokėjimais. Didelė nuolaida už vartotus 
pečius ar rakandus mainant ant naujų.

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Pieno ankšto baltu priekiu namas 

TEL. VICTORY 4226

Duodame gražius lietuviškus radio programų# kas Ne- 
dėldienį, 11-tų v. prieš piet, iš stoties W()ES, 1360 kil.

A

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. Cravvford 4100



šeštadienis. s'.alin * >1 ” D R X B O A~ S

A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETO
RIAUS RAPORTAS 25 KONGRESUI -

Man tikini nesmagu, kad neguliu drauge 
su jumis, gerbiamieji atstovai, dalyvauti mū
sų garbingosios organizacijos 25-tuine kon
grese ir gyvu žodžiu pasakyti, kas rūpėjo 
mūsų veikimo centrui praėjusiais metais ir 
kas buvo nuveikta. Het užtikrinu, kad dva
sioje būsiu su jumis, kuomet šį mano trum
pą raportą skaitysite, ar tiesite planus kitu 
metu veikimui.

Šių metu kongresas yra reikšmingas. 
Dvidešimts penktas iš eilės. Nors tai nėra 
jubiliejinis kongresas (jubiliejinis buvo 1931 
m. Bostone), tačiau tuo svarbus, kad jis pa
žymi tą faktą, kad Amerikos lietuvių kata
liką vadai per suvirs amžiaus ketvirtdalį 
rūpinosi lietuvių katalikų organizavimo rei
kalais, suvažiuodami Į 25 kongresus stipri
no mūsų veikimo centrą, plačiu mastu varė 

italikišką ir tautišką akciją.
Jei būtų laiko, ne pro šalį būtų atpasa- 

li bent svarbesnius 24 Federacijos kongre
sų nutarimus, kurie duotų gerą vaizdą apie 
tai, kokį vaidmenį Federacija suvaidino mu
su tautos ir Amerikos lietuvių visuomenės 
gyvenime nuo savo susiorganizavimo (1906) 
metų. Pasitenkinsiu pažymėjimu, kad var
tant 25-kių kongresų nutarimų (protokolų) 
knygas, matome, kad nuo 1906 metų nėra 
buvę nė vieno didesnio ir svarbesnio tautos 
ai' Amerikos lietuvių visuomeninio reikalo, 
į kurį Federacija nebūt atsiliepus ne tik nu
tarimais savo kongresuose, bet darbais, ku
riais šiandien nuoširdžiai galime didžiuotis. 
Federacija rūpinosi, kad lietuvių išeivija A- 
merikoje būtų organizuota, šviesi, katalikiš
ka. Dėl to ji visais laikais ir visokiomis prie
monėmis kėlė jos religinę ir tautinę sąmonę.

Federacijos stiprią paramą yra pajutu
si ir Lietuva, kuomet ta parama jai buvo la
bai reikalinga. Nuo karo nukentėjusių šelpi
mui, nepriklausomybės ir kitokiems Lietu
vos reikalams šimtai tūkstančių dolerių bu
vo išleista.

Bežiūrėdami su pasididžiavimu į Fede
racijos praeitį, paŽvelgkime bent trumpai ir 
į praeitų metų nuveikimus.

Valdybos Susirinkimai
Tuoj po 24 kongreso, buvusio Clevelan- 

dc, susirinko naujai išrinktoji valdyba ir 
šiaip pasiskirstė pareigomis:

Dvasios Vadas — Pral. M. Krušas;
Pirmininkas — Dr. Antanas Bukauskas;
Yice Pirmininkas — Kun. J. Simonaitis;
Vice Pirmininkus — Adv. P. Cesnulis;
Sekretorius — Leonardas Šimutis;
Iždininkas — Kun. M. Kazėnas;
Informacijų Biuro vedėjas — Kun. J. 

Balkūnas;
Valdybos nariai — Kun. Ig. Albavlčius 

ir Kun. A. Karužiškis.
Iš viso centro valdyba laikė keturis su

sirinkimus, kuriuose svarstyta ne vien or
ganizacijos, bet ir įvairūs mūsų visuomenės 
|ikalai. Kiek leido sąlygos, stengiaus vyk- 
yti į gyvenimą visus kongreso ir Centro

Valdybos susirinkimų nutarimus.
24 kongreso nutarimus ir referatus at

spausdinau į atskirą knygą ir išsiuntinėjau 
skyriams, apskričiams ir gerb. kunigams kle
bonams. Taip put ir šiam kongresui tų kny
gų prisiunčia u.

Federacija ir N. C. W. C.
Federacija tebėra narė Amerikos Kata

liku Veikimo centro — National Catliolie* f
\Velfare Conl'erence. Kaip žinoma toji narys
tė Federacijai kainuoja $100.00 į metus. Be 
lo, kaip Įiernai savo raporte kongresui pa
žymėjau, priklausymas prie N. C. W. C. man, 
kaipo Federacijos sekretoriui, uždeda gana 
daug darbo. Beveik kas savaitę ateina laiš
kai iš Vašingtono, į kuriuos reikia vienaip 
ai kitaip atsakyti. Taip put prisieina siun
tinėti laiškai Jungt. Valstybių Kongreso na
riams, kuomet įnešamas į kongresą koks įsta
tymo projektas, siekiantis suvaržyti katali
kų veikimą šiame krašte, ar kas nors pana
šaus. Šią korespondenciją vedu gana rūpes
tingai, nes nusimanau, kad Federacija ir 
įeina į N. C. W. C. kad padėti jai stovėti 
katalikų teisių sargyboje ir bendrai varyti 
katalikiškąją akciją.

;ot i

Vajus ir Publikacija
Pildant 23-čio kongreso nuturimą, gavė

nios metu suorganizuoti katalikiškojo veiki
mo ir spaudos vajų, sekretorijatas iš savo 
pusės viską putlarė, kad toks vajus būtų ve
damas visose mūsų kolonijose. Spaudoj va
ly ta agitacija, raginant Federacijos skyrius 
bent sadaitę laiko gavėnioj pašvęsti išimti
nai katalikų akcijai ir katalikiškos spaudos 
platinimui.

Ne iš visų apskričių ir skyrių sekreto
rijatas gavo žinių, apie vajų, dėl to sunku 
tikrai pasakyti kokie buvo vajaus rezulta
tai. Bendrai kalbant, galima tvirtinti, kati 
vajus pavyko. į Federaciją įsirašė naujų 
draugijų, sustiprėjo skyriai, laimėta mūsų 
laikraščiams naujų skaitytojų.

Kadangi tuo pačiu laiku ėjo ir kitų mū
sų organizacijų vajai, stengėmės, kiek galė
dami, ir joms padėti. Federacijos apskričiai 
ir skyriai kooperavo su kitoms organizaci
joms ir joms padėjo laimėti naujų narių.

Keliais atvejais sekretorijatas ragino vi
suomenę remti mūsų vienuolijas (Tėvų Ma
rijonų, Šv. Kazimiero Seserų ir Šv. Pran
ciškaus Seserų), kurios taip uoliai ir nau
dingai tarnauja mūsų visuomenei.

Vedant publikacijų, atsiliepta visais sva
rbiausiais klausiniais, kurie iškilo bėgyje 
praėjusiųjų metų. Šia proga dėkoju Ameri
kos lietuvių katalikų laikraščiams, kurie da
vė vietos Federacijos sekretorijato straips
niams.

Parašiau ilgoką straipsnį apie Federa
ciją į šįmet išleistą DULK knygą “Pasaulio 
Lietuviai”.

Vilniaus Reikalai
Vilniaus reikalais rūpinomės taip, kaip 

ir paprastai. Centras ragino skyrius rengti 
spalių mėn. 9 d. (Vilniaus užgrobimo dienos) 
paminėjimą. Pernai labiau negu kuomet nors 
seniau parodyta susirūpinimo Vilniaus vada
vimu. Kilus gandams, kad norima taikintis 
su Lenkija, lietuvių katalikų visuomenė dar
bais pabrėžė savo nusistatymą, kad negali 
būti taikos su lenkais tol, kol Vilnius nebus 
atvaduotas. Federacijos skyriai šįmet turėjo 
daugiau darbo, nes, kiek galėdami stengėsi 
platinti Vilniaus pasus ir ženklelius. Tas da
rbas varyta ne vien spalių mėn 9 d., bet 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę minint ir 
kitomis panašiomis progomis. Kiek pasų ir 
ženklelių išplatinta ir kiek aukų Vilniaus rei
kalams surinkta, pamatysite iš bendrosios 
apyskaitos. Noriu pastebėti, kad kai kurie 
Federacijos skyriai surinktas aukas, ar pi
nigus už pasus ir ženklelius siuntė per kon
sulatus. Ateityje reiktų to nebedaryti. (le
nu usia viską siųsti per Federacijos centią, 
tuomet darbas bus sėkmingesnis, nes labiau 
Koncentruotas ir turėsime tikslesnių žinių, 
kiek esame aukų surinkę ir kaip plačią vagą 
busime išvarę Vilniaus vadavimo darbe.

•Jai būt ne pro šalį priminti, kad Fede
racijos centras stovėjo sargyboje ir kitų tau
tos reikalų. Einant Kaune vadinamai Klai
pėdos vokietininkų (išdavikų) bylai, įsitem
pus Lietuvos ir Vokietijos santykiams, kilus 
Lietuvai pavojui iš vokiečių nacių pusės, 
Centro Valdyba išnešė protestą prieš vokie
čių imperialistinius užsimojimus. Tą padarė 
ir kai kurie apskričiai ir skyriai.

Viso Pasaulio Lietuvių Kongresas
Jau prieš kelis metus Lietuvoje kilo mi

ntis šaukti viso pasaulio lietuvių kongresą. 
Draugija Užsienių Lietuviams Kemti nutarė 
tų sumanymą įgyvendinti ir tas Kongresas 
įvyko šįmet rugpiūčio 11-17 d. Kaune.

šio kongreso reikalais daug rūpinosi Fe
deracijos Centro Valdyba. Pirmoje vietoje 
imtasi tyrinėti, kokiems tikslams kongresas 
šaukiamas, kaip į jį žiūri organizuotoji Lie
tuvos Katalikų visuomenė ir kokią poziciją 
kongrese užims mūsų Federacija.

Sužinojus, kad kongreso reikalais į A- 
nieriką atvyks DULK pirmininkas adv. 1L 
Skipitis, klausimas pasidarė lengviau Išriša
mas. nes atsirado galimybė gyvu žodžiu tar
tis dėl kongreso ir kalbėtis dėl jo programo.

Vis dėlto ir tuo nepasitenkinta. Centro 
Valdyba viename iš savo susirinkimų nutarė 
laišku atsiklausti Lietuvos Katalikų Veiki
mo Centro, ką jis nuims patars. Parašius lai
šką kan. P. Dogeliui, Katalikų Veikimo Cen
tro Dvasios Vadui, gautas toks atsakymas: 

(Bus daugiau)

Apsaugojimas vaiki no apkrečiamo lip
Kaso DR. S. BIEŽIS, 

Chicago, lll.

(Tęsinys.)

bni didelė. Tuigi šioje gady
nėje, nei vienus vaikas netu
rėtų būti paliktas neskiepytu, 
čia noriu priminti, kad ir da-

---------- bar dar atsiranda fanatikų,
Skiepijimus prieš raupus. kurie tam gana priešingi. Ta- 
Kuomet Dr. Jenner 1798 čiau jaistarieji esti bendrui 

metais pirmą sykį skiepijo menko supratimo žmonės ir 
prieš raupus, tai buvo vienas net visai nesiskaito su aiškiais 
didžiausią darbu, nuveikiu faktais. Taigi, žinoma, nėra 
medicinos moksle. Išradimas įeikalo į juos kreipti nei ma
sių skiepų buvo padėjimas žiausio dėmesio.

i tvirto pamato apsaugoinųjui ------------
medicinai, kuri, šia linkme ei- Skiepijimas prieš di/terijų.
dama, vis daro naujo progre- Apie ,1920 metais didesni
so ir vis daugiau ligų užka-1 , .® - J. A. V. miestai pradėjo va

jų už skiepijimą prieš difte
riją. Kaip visi kiti nauji da-

yra tikras būdas apsisaugoti - -. ...J 1 ® Jykai, taip ir sisai iš pradžios
nuo susirgimo raupais, tai ‘ .. . . iado nedaug pritarimo, gero-
''iandie jau nebegali būti nei . • • , • • , ... ,-J. ,•’ _ . kai visokių priekaištų. Lztat

progresas buvo visai nežy
mus. Tačiaus ilgainiui gerų 
pasėkų įrodymas vis daugiau 
ir daugiau įtikino šio skiepi
jimo naudingumą. Daliai' ap-

nauja.
Kad tinkamas skiepijimas

mažiausios abejonės pas pro
taujančius žmones. Senesni 

(žmonės dar pamena šios li
gos epidemijas, kuomet skie
pijimas tik retai kur buvo 
praktikuojamas. Gi šiais lai
kais vykinant sistematį skie
pijimą, ši liga tarsi visai iš
nyko, nors visos kitos gyveni
nio aplinkumos veik tos pa
čios.

Čia paduosiu tik porą pa
vyzdžių. Štai, Detroite mies-

ie tai jau nebėra nė mažiau
sios abejonės. Užtat jau visi 
sveikatingumo departamentai, 
niedikalės mokyklos ir gydyto 
jai vienu balsu rekomenduoja 

i bei ragina skiepyti visus vai
kus prieš difteriją. Geriau
sias laikas skiepyti, tai kūdi-

te, ačiū nuolatinei propagan- kius pradedant nuo šešių mė- 
dai ir sistemačitii skiepijimui, nėšių amžiaus. Kaip ilgai sk- 
bėgy pastarųjų keturių metų i iepijimas galioja dar iki šiam 
nebuvo nei vieno susirgimo laikui nėra tikrai nustatyta, 
raupais. Metropolitan apdrau- A’ienok jau yra žinoma, kad 
dos kompanijos skaitmenimis lai veikia per daugelį metų. 
už 1933 metus 4G valstijose Į Iš pradžios skiepijimas bn- 
(Šteituose) susirgimų buvo už ■ vo atliekamas trimis išvirški- 
rekorduota 6,122, o 75% mais per oda vienos savaitės 
(4,589 atsitikimai) atsitiko protarpiu. Vėliau skiepai liko 
dvylikoj valstijų, kurių l>en- ' patobulinti, kad galima tai at- 
dras skaičius gyventojų šie- likti tik dviem įšvirškimais. 
kia tik vieną penktą dalį J. Dabar jau bandoma tą patį 
A. V. gyventojų. Keikia pažy- atlikti vienu įšvirškiniu, kas, 
mėti, kad šiose valstijoje ben- žinoma, padaro procedūrų 
dras sentimentas skiepyti ga- daug parankesne. Reakcijų 
na nepalankus. Dešimtyje ry- arba laikinų lengvų susirgi- 
tinių valstijų, kurių gyvento- nių labai retai pasitaiko, jei 
jų skaičius dvigubai didesnis atliekama su atsargumu, !Su 
už pirmąsias dvyliką ir ka- patobulintais skiepais veik 
me skiepijimas labai popu- niekados neturėtų pasireikšti 
liarus, susirgimų už tuos pa- reakcijų.
čius 1933 m. tebuvo įregis-_______________________
truota vos tik keturi (4) at- v
įtikimai. Šitokiam dideliam 5 Su Mumis! '
skirtumui tiesioginis kreditus »tiesioginis 
priklauso skiepijimui, nes vi
si kiti faktoriai veik nieku ne 
siskiria. Europoje randasi 
valstybių su priverstiniu skie
pijimu, kame raupai visai ne
žinomi. T

Patsai skiepijimas, kuomet I 
tinkamai atliekamas, jau mi
lijonais sykių neginčijamai į- 
rodė, kad yra visai nepavojin 
gas, kad skiepijimas nesuda- 
io pavojaus. O nauda iš to la-

Jei norite BANKĄ turinti 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU- 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-' 

MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St.

Gerkit ir Reikalaukit
Viaoaa Aliniaa 

Mutual Trlją 

Ivalgidiią 

Keatoeky

i ,

MutualLiquorCo.
4707 & Halsted St

T.L TAROS

Imunizacija arba atsparu
mus įvyksta tik upie porai 
mėnesių praslinkus po {skie
pijimui. Tuigi, kur susirgimų 
difteriją atsitinka, šis skiepi
jimas nevartotinas, nes peril
gai laiko ima atsparumui pil
nai įsigalėti. Šitokiuose atsi- 

i tikimuose reikia mažą dožą 
antitoksino vartoti, kad laiki
nai apsaugojus nuo susirgi
mo.

Čia paduosiu vieną kitą pa
vyzdį kaip skaičius susirgimą 
nuo difterijos sumažėjo iš 
priežasties vaitojimo skiepiji
mo. 1918 metais Detroito mie
ste daugiausia mirčių buvo 
nuo difterijos. 192G m. mirė 
nuo šios ligos 450, o 1934 m. 
vos tik aštuonios (8) mirtys 
teįvyko nuo šios ligos. New 
Yorko valstijoje, išskyrus pa
tį Ne\v Yorko miestą, 1914 
m. mirčių būta 5,408, o 1934 
tik 442 atsitikimai. Taigi su- 
viršuin dešimtį sykių sumažė
jo mirčių skaičius į taip pa
lyginamai trumpą laiką. The 
Health News (sausio 21 d., 
1935 m.) New Yorko valsti
jos sveikatingumo departa
mento žurnalas sako: “Suma
žėjimo mirčių nuo difterijos 
buvo pasiektas rekordas 1934 
m. ir jau tokį laipsnį pasie
kėme, kad pinniaus difteriją 
buvusi viena iš dažniausių 
apkrečiamų ligų, o dabar lak- 
tinai pasidarė tik retas atsi
tikimas.

Kad skiepijimas yra geriau

Pažink Savo Krašto
Grožį-—Atsilankyk

JVEMJ AMERIKOJ LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

Mthakorčlų kainos Trečiąja klase
Ten--------------------------$97.50
Ten ir atgal------------ 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —

Labą Išplaukimai iš N(*w Yorko

Kungsholm, .... Spalių 23
Gripsholm ......... Spalių 30
Drottn.ngholm, .. Lapkr. 16 
Gripsholm .... Gruodž. 7
Tarp Švedijos Ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškus lai
vas "MAKIEHOLM." Platesnes In
formacijas teikia lr parduoda lai
vakortes visi mūsų autorizuoti a- 
gental, taipgi visi mū»ų skyriai.

Svvedish American Line
ISO N. Miclilgon Avė., Chkego. III

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONr -utvlrtlna visokius o- 

r ganus lmoga__ sistemoje, palata 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą Ir vidurius. Sutelkta naują spė
ką raumenims, nervą sistemai Ir pa , 
laro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kit 

i vaistai nepagelbėjo, pasekmės tą ge 
rą vaistą pasirodys tiktai J keletu į 
dieną po vartojimui.

NUGA-1CNE parduodamas vlsow 
• alatinyčlota. Žiūrėkite kad gautuml 
te tikrą NUOA-TONE. nepriimkli. 
pavaduotąją.

Nuo utkietėjlmo imkit—U0A-SO1 
- Idealą Ltuosuotoją vldurtą tSc lt 

60c.

' sias būdus apsaugoti vaikus 
į nuo difterijos, tai šiaudieu 
jau nebėra dviejų nuomonių, 

’ ir todėl jo niekus neturėtų 
baimintis. Žinomu, pats skie- 
pijimus turi būti atliktas tin 
kainai ir tik veiklus skiepai 
tevartojami, nes atvirkščiai 
galima skaudžiai nusivilti. 
Taip pat yra nemažos avar
inis patikrinti, ar ištikiu lau
kiamas atspariunas yra pa
siektas, nes prorečiais to ne
įvyksta. Tai pastaruosiuose 
atsitikimuose būtina pakarto
ti skiepijimas.

\VAS111NGTON, spal. 3. 
— Gen. maj. Malin Craig pa
skirtas U. S. kariuomenės 
štabo viršininku. Jis užims 
gen. D. MacArthur vietą. Pa
starasis išvyko į Filipinų sa
las.

VISŲ D E K fJ V

IŠDIRBYSČIŲ 
Nauji 1936

RADIOS

« ■ ■ ■ ■ • •
RhUMATIZMAS ■ 

SAUSGĖLĖ J
-MeaMtanKykitę aavęa akaua- ■ 

maut, Reumatizmu, Hauagšle, _ 
Kaulą Gėlimu, arba MUIun- " 
glu — raumenų sunkumu; naa ■ 
■kaudėjlmal naikina kūno gy
vybe n dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo H

CAP81CO COMPOl'ND mos- " 
tla lengvai prašalina vlrtmlnS- ■ 
taa ilgas; mums šiandie dau
gyba ftmontą siunčia padūko- ■ 
nes pasveikt. Kaina Ule, per B 
paAt,, 66c, arba dvi ui $1.06. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centą. ■

Just i n Kulis •
3259 SO. HALSTTO IT.

Chieago, I1L
■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■

l’eoples Krautuvėse 
Parsiduoda

Mažiausiomis Kainomis

193G Midiret RADIOS nuo
*19.50

193G Console KADIOS nuo
*39.50
Pasirinkimas

PHILCO 
ZENITH 
RCA VICTOR

ir kitų
Visi Kiti Badios Dirnon- 
stratoriai Krautuvių Scm- 

peliui ir Išmainyti
Pilnai Garantuoti

Parsiduoda už mažiau negu 
vieną trečdalį tikros vertėt 

$25.00 Vertės po
*8.75

$50.00 Vertės po
*17.50

$75.(M) Vertės po
*24.50

Vi-rtčs pi.
*35.00

ir daugybė kitų.
Lengvus išmokėjimai

Didelė nuolaida už senus 
Kudios mainant ant 

naujų

KRAUTUVĖSE

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS PIKNIKAS MOKYKLOS NAODAl'

JVYKS 6 D. SPALIŲ MEN., 1935 M.
Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Crawford Avė.

VIETINES ŽINIOS
DIEVO APVAIZDOS PA

RAPIJOS ŽINUTĖS

♦>
I
M
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(’ioiuii Ims visokio pasilinksminimai ir žaidimai. Jei būtu šalta diena, nepabijokite, atvn 
žinokite! I‘ turimas didelis, vietos visiems, ir jame gausite skanią užkandžių, gardžiu gėrimu 
l’avili,jonas taipgi didelis, erdvus, užteks visiems vietos pasišokti prie geros muzikos.

Širdingai kviečia visus
KLKRONAK IK KOMITETAI

ir kad viskas pasisektų. linkėjo ilgi) laimingų metų. landų prieš piet, eina regu- gress Krautuvių didelio išpa- PLATINKITt 
Ateikite ir pasižmonėkite ir Taipgi dėkojamo pagalbini- baris sekmadienio lietuvių ra rdavimo, apie siūlomas nepa

mirs ant valandėlės užmirški- nkėms, kurios iš širdies dirbo: dio programas, leidžiamas pa- prastas prekių vertybes. Ne-
t w •*

ligoninės rėmėjos nutarė jame savo vargelius ir tuomi pa- Kromeliams, A. Kromelis, M. stangom Progresą Fumiture pamirškite pasiklausyti, 
turėti šiuos šokins ir vakario- ,’*u sy^Hl paremsite ligoninę, Gaidauskns, S. Zliusis, K. Ma- (’ompany, 3224 S. Halsted St., 

nes visas pelnas skiriamas jos kauskas, V. Makauskas, Anų- kuris susideda iš žavėjančių

rt!Z' «t F

Ue
naudai.

----------- į šis rėmėjų vakaras yra ne-
Parapijos jubiliejinis buza- formalus ir vakarienė bus de

ras sėkmingai vyksta. Didžio- dama ant stalo 11 valandą; 
ji salė sekmadieniais buvo per į gi jeigu atsilankytą daugiau 
pildyta žmonių, kurie rėmė publikos, negu šis kambarys 
bazarą ir bandė savo laimę, galėtų sutalpinti, viešbučio 
Daugelis turėjo gerą laimikį valdyba žadėjo rėmėjoms ati- nepadėkoję visiems sve- 
ir išėjo gražių dovanų nešini, daryti dar gražesnį ir puoš- čdains ir giminėms, kurie atsi- 
Lankyfojų tarpe matėsi ir mū- nesnį “Pompeian Room”. Tat lankė į mūsų snnaus Stanislo- 
sų senų parapijonų iš kitų gi ir kviečiame visus atsilan-|vo “Birtliday party”, buvu- 
koloniju, kaip tai Valentinų kyti, o mes žinome, kad visi S*Q rūgs. 21 d., Juškos svetai- 
ir Jonaičių šeimos ir kiti. Aš- būsite patenkinti ir su vaka- nėję. Atsilankė minios žmonių, 
tuoniolikieč.iai už tai jiems dė-1 rjene ir kambario gražumu biznieriai ir^gražiai pra
kingi ir kitus buvusius aštuo-1 bei muzikos švelnumu, nes šis leido laiką ligi pat ryto. 
niolikiečius širdingai kviečia, viešbutis turi gerą orkestrą, < ^les Pociai, kurie užlaikome 
Šitiems šeštadienio ir sekma- kuri tik ir griežia tiems, ku 
dienio vakarams rengiama rie šį kambarį pasamdo.
daug naujenybių. ! , . .

Komisija susidedanti

AČIŪ

Mes Stanislovas ir 
Pociai negalime praleisti pro-

Alfa <as, Dovidauskienei, Kainarau- liaudies lietuviškų dainų, gra- 
skienei. Gimbutienei, Paulio- žios muzikos, įdomių kalbu ir 
nei ir J. Yogminui. Pociai pranešimų. Išpildyme visno-

-------------------met dalyvauja žymūs daini-
ju|jja lt ■ lt I A ninkai, muzikai ir įvairūs me-

RADIO nininkni. Taip pat ir ryt die-(
, nos programas bus tokio tu- Į

Propress Krautuvė Linksmi- ri™0* Todėl nepamirškite pa
na Klausytojus siklausyti, nes prie visko bus

Rytoj, Nedėldienį, ill-tą va- pranešta įdomių žinių iš Pro-

> • r\r B e p. B.

is rė
mėjų pirmininkės Kadzevick’- 
ienės, A. Lauraitienės, A. Sar- 
palienės, A. Petraitienės, A. 
Drago, V. Torczynski ir E. 
Gregg deda visas pastangas, 
kad niekur nebūtu trūkumu

restauraną, 4656 So. AVestern 
Avė., vaidu “Juliaus Restau-

t
rant” dėkojam mūsų kostu- 
meriams, kurie ir su mumis 
sykiu linksminos. Sūnus Sta
nislovas taipgi iš širdies dė
koja visiems už tokias gražias 
dovanas, kurių daug gavo. ir 
už telegramus, kuriuose jam

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti senųjj morgičlų arba už

traukti naujų paskolų ant savo nahio. atsišaukite

Gediminas Bldg. <& Loan Assn.
JOHN SAl'NDERS, pinn. VINCAS PAUKŠTIS, kasierius

LEONARDAS A. GREETIS. Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo t» ryto iki (l vai. vak. Trečiadieniais iki 9 vai. vakaro.

J

Naujai Įrengta
Svetainė 

liest Šulėje

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonu* ir Storus Vilnonius 
Sveik rius dėl vyrų, Moterų. 

Mergaičių Ir Vulkų.

NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezginio.

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

Tel. Vletory 3486 
Atdara dienomis, .vakarais ir 

sekmadieniais.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyčlos 

vakarais B iki 9 
Telefonas CANal 1175

Paskutinėms dienoms mūsų 
parapijoje įvyko keletas dide
lių laidotuvių. Iškilmingai pa
laidotas a. a. Augustinas Var- 
dauskas, žymus parapijos ir 
vietinių draugijų darbuotojas.
Gaila visiems tokio jauno ir — 
pasišventusio jaunuolio. Jo 
mirtis yra didelis smūgis vie
tiniam veikimui. Taip pat pra 1 
eitą antradienį įvyko iškilmi
ngos laidotuvės a. a. Vincen
to Lingevičiaus, mūsų seno 
parapijono ir šios parapijos 
didelio geradario. Jis buvo 
fundatorius didžiulio bažny
čios varpo ir kitų stambių au
kų suteikė bažnyčią statant.

RU1) E N1XIS IŠP AR DAVIMAS

PARLOR SETŲ
$39= Eli ” i

r U V’

kainos numuštos pusiau

1

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Casli 
Vibokioe Rūšies lasuranee — Ugnie*. Vėsutoe, Automobilių,

Stiklų Ii Lt.
Si■■■■■■■i ■HMM

Re—.

Chicagos Lietuviai žino ir 
pažįsta Westsidės lietuvį biz
nierių Walter Neffą, West 
Side Hotel savininką. Dabar 
p. Neffas praneša Chicagos 
lietuviams, kad jis naujai įre
ngė puikią svetainę tinkamą
susirinkimams, vestuvėms,.. . „ . . . ; NAMAI: 6459 S. Rockvvell St“surpnse parems” ir }vai-| Telefonas REPllbllc 9800
riems mitingams. Čia rengiant---------------------------------------
vestuves bei bankietus rasite ^’^one: Boulevard 2soo 

visą patarnavimą vietoje, ku- i jOSeprl J. CjFlSrl 
knę, indus ir kitus reikmenis. ■ Ir

Kaina prieinama. Reikale Norbert Tumavick 
neužmirškite kreiptis

'Po įvykusios automobilio 
nelaimės mūsų kolonijos įžy
mus biznierius B. Pužauskas 
dar randasi Šv. Kryžiaus li
goninėje. Nors eina stipryn, i 
bet atrodo, kad turės ilgesnį 
taiką būti gydytojų globoje. 
Ligonis buvo labai pavyzdin- j 
gas ir malonus vyras, todėl 
visi daug jam užjaučia šitoje 
nelaimėje ir linki greit pa
sveikti.

___ _  I
Klebonas kun. I. Albavičius 

praeitą savaitę dalyvavo Eu
charistiniame Kongrese Cle
velande ir sugrįžo be galo pa
tenkintai. Trumpoje ateityje 
žadėjo savo įspūdžiais pasi
dalinti su savo žmonėmis.

Naująjį Radio su metalinėmis tūbomis, galite nupirktivuz

$34.50
ir aukščiau.

METALO TŪBOS ANT TIEK PAGERINO RADIO, 
KAD JŪS STEBESITES IŠGIRDĘ JĮ

Priimame jūsų seną radio mainais, paskaitydami už 
jį aukšta kainą.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos oiuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street • * ..
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 V

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJ F ^4

Walter Neffas
2435 SO. LEAVITT STREET 

Phone CANal 9585

Lietuviai Advokatai
4681 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 S. ROCKVVELL ST 
Telephone: REPnhlic 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJETUVTS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

LIGONINĖS 
- ŠOKIAI

RĖMĖJU

Jau baigiama išparduoti tre 
čias šimtas tikietų Šv. Kry
žiaus ligoninės rėmėjų šokių 
ir vakarienės, kuri įvyks šį 
trečiadienį, spalių 9 d., 8 vai. 
vak. Congress viešbuty prie , 
Michigan ir Congress gatvių.

Tie, kurie yra buvę šiame i 
viešbuty bei matę “Joseph U- 
rhan” kambarį, negalėjo at
sidžiaugti to kambario gražu
mu bei puošnumu, užtat ir

APSIRŪPINKITE ŽIEMAI! 
Ar Jau Turite Pečių?

Didelis pasirinkimas invai- 
rių išdirbysčių pečių, kūre
namu anglimis, malkomis ir 
aliejum.

O kainos negirdėtai žemos.
Pečius, kuris apšildys jums 

5 kambarius 
už

*15.50
ir aukštyn.

Roosevelt FurnitureCoS
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

f

CT ASSIFIED
AUTOMOBHJC8 AUTOMOBILK8

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INO.

Retail stotis randasiU’HOLESALF. 
Gazolinas, Keroslnas 

Pečiams Alyva šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

EMIL DENEMARK INC
== Vartotu Karu Barbenai ===

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNAUTAIUS, Sav.

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

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

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

RT’ICK '?» 6 Sp^nn 41. Trunk. gftrnnt kaip naujas *895
BUTCK '75 5 ‘Sndnn 47. 'ariO Pulkim, garant.......................  9795
ni’TfK' •‘>5 cpin- «” t-n-v. •ra-fintrotP'- ...................... 9795
BVP'K '35 5 Me-’nn 47 g^rn-tuntrs ............................................... »875
RU'CK '3< ’• "'•nie 5® r->o»-l ..nr»n»a«, gnrft.it ......................... 1745
BUICK '24. 5 Srdan 57. pulku'’ kirus garant ................... 9745
BUTCK '23 5 Spdnn «7. to»->ila« gnrant.......................... *845
BU’CK 5 Sedpp 97. t-^ i'am -tnvy .................... *450
BTTTCK "(2. ' Cnupo 9<» inK-t nuf „r. gnrnrt ..j......... g 150
BUTCK '32. 5 SMan 37. totul-n, «tnvy............................ .. SI50
BUTCK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkei....................................... *295
BUICK. '29. Z-4 Cnupr. Irmai „pkalnuntH. « 95
BU’CK 5 Sedan 47 gra4u« mali m karas , *95
BITICK '27, 6 Srdan 47, bargenaa ............................................... « 45
CAPTI.L3C '30. 7 Srdan. portnl’-vtiia.................... «"95
CAPTLL'C '29. Tnwn Sndan, (runk. žema kntnn S175
CADILLAC ’28, 1 Srdan. barg'tma.................... 5(45
DODGE '93. 5 Srdan, geras mn?aa knra‘ ................................ *.195
HUDSON ’29, 5 Redan. bėga O. K *9’
LA SAT.T.E '31. 5 Srdan. pulki vrrtvhė..................................... *175
LA SAT.T.E '30. 5 Srdan, 6 drat. ratai ..................................... *275
LA SAT.T.E '29. 5 Srdan, drat ratai .......................................... *145
LINCOLN '»». 5 8edan. 'ahai puik m *295
PACKARD '32. 7 Cimtom Srdan. tobulam atovi ... *775
PIERCk » Coupe lahm puikai* <t<>v* *1*5
PONTIAC '35. 5 Srdan. bullt In trunk, tobulas ............... *745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

Pocahontas Mine Run

gnrft.it


n R X Tf o A s

Į NAUJĄ DINAMIZMĄ
(Tęsinys nuo 2 imsi.)

I bet daina joj nežino kaip be- 1
išsilaikyti ir kaip brandinti 
savo jėgas! Tik vienas teat
rus yra atsidūręs kiek privile-

• • ii* gijuotoj būklėj. Bet jis buvoH vytima.s ir pesimizmus lydi ® •
kiekvieną jo žingsnį. O gal ™k«,in>>™ reprezentacinių
muzikui geriau ? Gal būt! Yra SŲ*ygŲ’ duhttt» ks v*7, pUS1U 
konsenatoriju, yra operų, ku- aI,!'llPbis inti\„ų tin u. 
rios teikia jai niaterijaliniu Tad jei norime kūrybiškai 
pagrindų. Bet kas išspausdins būti gyvi, tai neatidėliodami 
mūsų kompozitorių veikalus? turime parūpinti lietuviškai 
Nei vienas privatus leidėjus kultūrai geresnes sąlygas. |‘e- 

- to nepajėgia, nes tai vien tik rnai įsteigtas Kultūros Kei- 
didelis deficitas. Tad mūsų kalų Departamentas pusiten- Į 
chorai ir dainininkui negali kiną tik buvusių kultūros gy- 
atgaivinti savo repertuaro nau \eilinio formų administravimu, 
jais veikalais. Tik paskuti- nesiryždamas jokiai radikales
niuoju metu muzikos veikalus nei reformai ir neorganizuo- būti Baltijos tautų avangar- 
pradėjo spausdinti Švietimo dainas jokių visiškai naujų '*'! -Ink mes turime tokią ro- 
M‘misterija, bet ir ji netesi, gaivinančių kūrybą sąlygų, 
nes neturi tam didesnių ištek- Daug kas mėgsta viską patei- 
lių. O koks musų chorų liki- sinti krize ir neorganizuoda

mas jokių visiškai naujų gai
vinančių kūrybą sąlygų. Daug 
kas mėgsta viską pateisinti 
krize ir mūsų valstybės jau
numu. Bet ar mes išbandėm 
visas priemones visuotinės kri 
zės pasėkoms čia sušvelninti ?
Ar latviai ir estai taip pat)

DETECTIVE R1LĘYr take ~twiS i 'tjjUĮF' to amks . Boove 
MfiVBE »T UL- UUV" it OOM’T

ii a.e«(?f=r> Thf

FoGGEO Rf?«itf"

wnas

|L
įasf! Lietuva dainų šalis

PRANCIŠKUS SKIRKA
M irt1 upalių 4 d., 19 35 m.,

1:10 vai. ryto. sulaukęs 48 me
lų amžiaus.

Kilo ifi Šiaulių apskr., Triš- 
kii» parap.. Meškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 22 motus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Marthų. po pirmu vy
ru RailaraKit-nč. 2 brolius: l»o- 
minikų ir Vilimų, pusbrolius, 
pusseserę ir gimines: o Lietu
voje tėvų. sės rj ir 'gimines.

Kūnas pašarvotas 3036 U- 
nion AVe.

Laidotuvės jvyks ptrmadlenj 
spalių 7 d. Ik namų 10 vai. 
ryto bus nulydėtas j Sv. Kazi
miero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines. d ra u gus-ges ir pažy- 
stamus-mmj dalyvauti šiose lai- 
dot u vėsi-.

Nuliūdę: Moteris. Broliai,
Pusbroliai. Pusseserė, Ir Gimi
nės.

Ixti<loluvių direktorius S. i*. 
Mažeika. T.lvf.. YĄJfds 1138.

.T

A. t A.
KAZIMIERAS

TRANAUSKAS

MOkfE XX; 
PHALIZE’ XXJ«t 
OMTPE SFtrr'?

By Richzrd Lee

VIETINĖS ŽINIOS
mantišką istoriją. Turime gi
lias ir senas kultūrines tradi-' 
cijas. Tad ryžkimės. Padarę 
santaupų kitose netaip reikš
mingose srityse ir įvedę raci- 
jonalesnc organizaciją, mes 
lengvai galime sudaryti pui-!
kias sylygas lietuviškajai kul- M“"' ^alių 6 <*• Vytauto į 
tarai klestėti. Tik kultūrą ir p“rl“ !v>ksta HIUS'l ®v- J'"’

ŠV JURGIO PARAPIJOS 
PIKNIKAS

BRIDGEPORT. — šį sek-

jos kūrėjus imkime atdiščiau
1 vertinti. Tik liaukimės manę,

nė)a lygiai jaunos valstybės! kad rašytojai ir menininkai, haU*}a*‘ ’Jur£i° Pa'

žmonės atsilankyti ir jmremri noma ir 9 skyrius Ciceroj pri- 
parapijos reikalus. sidėjo. Taigi, 9 skyrius širdi-

--------  | Bazarui šįmet labai gerų llgai dėkoJa ciceriečiams, ku-
sekmmlienį į Vytauto paikąjį,. gražįy daiktų pririnkome. l),isid<sj«- Kunigui Klioriui 

Klebonas ir Komitetas Aleikite ir putys painatykite. už Įgarsinimus, visiems biz-
-------------------Draugijos daug būdų žadu n,erian,s «ž aukas ir visiems

padaryti ir gražiai papuošti * pikniką vykusiems. 
ir gerais daiktais pripildyti. Piknikas gražiai pavyko, y- 

Komisija patingai Ciceros dalis tiktai
ŠOKIŲ BALIUS

Šv. Jurgio parapijos soda- 
gio parapijos paskutinis šių rengia didžiulį šokių
metų išvažiavimas, mokyklos 1vakar4 sekmadienį, spalių G 

d., 8 vai. vak., savo parapijos
lapija nerengia bazaro, tai

PADĖKONĖ
O pažiūrėkime kokios ten k u- gyveną blogesnėse materijali- .
ltūrai ugdyti sąlygos sudary-! nėse sąlygose, yra žymesnės i ”'nt Pr,e 8108 P™*0* »»" Kviečiami ne tik šios pala
tos! Jie turi ir kultūros fon- kategorijos žmonės negu ją i.VMS.1 V1SUS savo parapijomis pįjos bet ir kitų kolonijų jau- 
dus, kurie suskubo paremti aukštieji viršininkai — ponai j,r Pnet«llu*> ka<i P° vasarinių nimas atsilankyti, nes užtik- 
kiekvieną kultūrinę inioijaty- direktoriai! Kultūros gyveni-
vą. Jie savo kraštus apjuosė nio organizavimas reikia pa-

atostogų ir piknikų, davus riname, kad laiką praleisite ir 
progos visiems susieiti, pasi- smagiausiai pasišoksite prie

tankiu biblijotekų tinklu, k u- vesti patiems jos kūrėjams, va's,ntl’ pasikalbėti; jaunimas specialės radio CBS orkestrus, 
rios pirkdamos kiekvienų ge- . Mes paneigėme liberalinį de- gales P™ K<‘™8 Metncko nui- ĮŠiam balnu gros George Dev- 
resnę knygą (po 2,500 cgz.) i mokratizmą, tad kurkime ko- zįkos P*818oktl- I^gos j da-,ron ir jo Continental orches- 
sudaro jau Renčiamas kny- rporacinę santvarką. Organi-nedarnia. Prie tos pačios tra. įžanga 40c. Koresp. 
gai plisti sąlygas. Jie turi ei- zuokiine kultūros kūrėjų kor- Pr°g°H J-
lei literatų, muzikų, dailinin
kų ir mokslininkų teikia nuo-

M. Prelatas, nese
niai grįžęs iš Lietuvos norės.

NORTH SIDE ŽINUTĖS

gaila, kad mūsų gerb. klebo
nas J. Vaičūnas negalėjo da
lyvauti dėlei nesveikatos. Li- 

j ūkime greit jam pasveikti, 
nes jis mūsų darbuose geriau- 

A. J.

Rugsėjo 29 d. įvyko Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų Cent
ro piknikas Vytauto darže. Ži-1 sias padėjėjas.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
r *

poraciją ir jai pačiai paves
ki,ne sutvarkyti savo reikalus. «»_ gerai, prieteliais asmemS-l 

laimius atlyginimus, kad lik Juk per septyniolika laisvo kai pasimatyti ir apie Lietuvą 
jie nesiblaškytų dėl duonos gyvenimo metų puikiausiai į- Pasl a b Bazaras Šv. Mykolo pampi-
kąsnio, o atsidėtų vien savo sitikinome, kad tolimi kultu- šiuomi ir kviečia visus šį jos prasidės spalių G d., sek | 
kūrybinių uždavinių vykdy- rinei kūrybai asmens niekuti ' - ------------- ------madienį po pietų 3 vai. para
mai. O mes mėgstame šias tau- nesugebėjo ir nesugebės giliau Raį tufėg ierntį,visQ mf|sų kul., pi-jos-svetainėj. Kfiečiami vi- 
tas iš aukšto traktuoti ir ske- suprasti kultūros reikalų. Tik į t-,.()s gvve,,įni4 >> j si parapijonai ir geros valios;
lbti, kad jos per daug suma- susimildami daugiau nebedels-'
terijalizėjusios ir per mažai kiine! Ryžkimės naujiems drą-

8!r

Išdirbėjai ankštesnes rūšies pamink
lų ir Grabnamių

-------------o------------
Didžiausia paminklų dirbtuve 

Ghicagoj
-------------o_----------

Suvirs 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

siems žygiams. Visų kultūros ! 
sričių kūrėjai — literatai, dai
lininkai, muzikai ir artistai 
organizuokiniės į profesines sa 
vo draugijas, o paskui .jas vi
sas sujunkime į vieną didelę

rūpinas dvasinu kultūra! Gal 
būt jų kultūra ir nėra aukš
tesnė už mūsiškę, bet pats ku
ltūros gyvenimas ten kelis sy
kius geriau ir racijonaliau mi 
organizuotas. Galbūt ir mes

B U D R I K 
FURNITURE MART

3347-3349 S. Halsted St.3 •!.. 1933 Iii..
Kniaukęs pusės

Mirė spalių 
vai. ryto. 

amžiaus.
Kilo Iš Telšių apskr.. Plun

gės parap.
Amerikoj Išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijonų, po tėvais 
BalsailP, 2 sūnus Kazimierų 
tr Juozapų ir gimines.

Vėllonis buvo narys Palai
mintos Lietuvos. I.b tuvos C- 
kininkų. Lietuvos Piliečių 
Diirb. ir Chicagos
draugijų.

K ūnas paša rvol as 
\Vinchesler Avė.

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
spalių 7 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų pttntp. bažnyčių, kurioj 
jvyks gediilitfgos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kvlečiutne visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-aH dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs Ir 
Giminės.

laddotuvių direktorius Ijt- 
ebavvlez ir Sūnūs.
Telefonas CANal 2515.

11

Lietuvių 

2319 a.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

juos paseksime, bet kokia gė- Kultūros Korporaciją, kuri 
da taip vėluotis! Mes turime kompetetuigai ir savarankiš-

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS

Nilu 1. 99 i i. 11 k-t.iiH'iiu zpionių atgavo savo normalę : veikalų
l><> . ..............tų I i i t, '•mo i..,., v.m kių vidurių skausinų, kaip tai,
i'žkiel.'.iiino, i i viii'Hr’lno, (;««<• ir per daug rflkStles, kurie yru 

Ii re/.įeit y.m lokių ligų kaip, inkšto kraujo stuitidinio, reumatizmo, 

dažnaus galvos (.katidėjimo, apuogų anl veido ir kūno. akausmų 

nugaroj, kepenų, inksdų ir pūslėa KUgedimo, nuvarginto, nemie

gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai mm šių ligų novartojo

jokim, zummii - padarytus IdėdmguK ehetiiikaliiH ar koklini 
nuodus; jie vartojo tinmtoH pagamintų vaisių., šia Mtebėtlnua 
produktas auga ant aukščiu indų kalnų viršūnių, kur prlais.'iiiii 
savyje viatis gydymu elrmenliia ir vitaminus iš aaulčM pagelbėti 
ŽMONIJAI josi..a škatišmuom.

Vra su.laryla iš l!l rusių naluraUškų lapų. grudų, uogų ir žiedų 
moksliškai ir proparrtji.uališkai sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
Į.ION CKOSH ii L lt B TEA.

I.I4»N i'ltiiS.S HEKl! ARBATA yra skani, stebėtinai paveikia j 
jusi, h,ateinu Ir yra net ir vaikučiams saugi. Hutaiaykite jų 
šviežių kaip liile paprastų arbatų ir išgerkit pilnų stiklinę vienų 
kartų j dienų, karštų ar šaltų.

Vieno dolerio gydymus atlieka stebuklus; išrodote Ir jiiučiaiės 
kaip naujagimis, jei dar nepiLsižjstate su naudingomis pasek
mėmis šios nuturaliskos gyduolės LION t.'ROHS HKRB TEA 
tuojutis pamėginkite ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus jums sugrųžinatni.

Pamėginkite ir jHltlktnk.lte su mūsų pinigų grųzinimo garanclja.

Vienai savaitei gydymas $1.00. šešiom savaitėm 
gydymas $5 00.

Kad Išvengus klaidu norint yautt tikrų LION CKOSH HERB 
TE V. pr.išume išpildyti kuponų upačloj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT}| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

EŽERSKIS IR SŪNUS
I^idotuvly Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

J Jo - l’harmacy, 
1180 Hecond Avė., 
N. V. City, N. Y. 

Gentleinen:

Lept. 365«

Eik losed flnd t.............for vvlileit pletise semi me,
treatments of tlie faunais LION CKOHH HERB TEA.

NAME .........................................................
ADDREHH .................................................

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

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Diniiig Robiu Setui vertės $PN).(N) už . <49.50
2 šmotų l’arlor Setui vertės $75.00 už . *34.50
Fluor Leiupii vertės $15.00 už ....................

Pridedant 1 centą — kita didelė Lempu DYKAI.
Angliniai pečiai po .........   *9.75

ir aukščiau.
Pečiai su aliejum po ...............................  *39.50
14 tūbų Kailio Chanais, Speaker, Tulies
viskas už ..............  *39.50
Midget ltadios po .........  56.95

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

ATYDA: Budriki) Nedėlinių programų laikas permai
nytas. Programai bus iš stoties VYAAF nuo 
1:30 po pietų.

J. F. EudEikis 
Lachawięz ir Sniis

4G05-07 So. lferinitage Avė.] 
Phone YARds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. Liulen
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Pelkes
1. F. Radžias
S. M. Skalas
I. J. Zelp

4092 Archer Avė. 
1*110110 L.AFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

6G8 Wcst 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18tli Street 
Phone MONroe 3377

1646 We«t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose
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(Acme Photo.)

Naujų ugniagesių priimtuvės Chicagoj. Majoras Kelty sveikinasi su jais mies
to salėj ir prakalboje pareiškė, ko miestas iš jų tikisi.
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(Acnie piloto.)
Žemėlapy paženklinta numeriu 1 Adowa ir Adigrat 

miestai, kuriuos italai iš orlaivių bombardavo. Užmušta 
ir sužeista 1700 žmonių. Num. 2 paženklinta kalnas Mus- 
sa Ali. kur italai įsistiprino, kad varytis toliau. Num. 3 
yra vieta abisiniečių kariuomenės. Num. 4 ir 5 yra italų 
kolonijos, kur paskelbtas karo stovis.
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(Acme Pboto.)

Duke of Bergamo, Italijos 
karaliaus brolėnas, kuris 
vyksta j Al'rikų.

(Acme Photo.)
Mrs. Thomas A. Edison, 

našlė garsiojo išradėjo, pie
tauja Chicagos viešbutyje 
su Illinois valstijos gubern. 
Homer.

(Acme Pboto.) 
Policmonas VVilliam Šori 

ngfellov. kurs krito nuo 
plėšikų kulkos laike liold- 
upo kas Įvyko dienos lai
ku Union stotyje, Chica
goje. Policmonas nušau
tas jam lydint stoties res
torano kasininkų John 
Beahan, su 5,300 dolerių 
į bankų. Užlipus laiptais 
ir prisiartinus prie durių, 
plėšikas be jokio įspėji
mo, nušovė poliemonų ir 
pagrobęs pinigus nuo ka
sininko pabėgo su auto
mobiliu.

(Acme Photo.)
Po audros Kuboje, kur žuvo virš 30 žmonių. Audra per Kubų perėjusi ar

tinosi linkui rytinio Floridos pakraščio. Bet netikėtai pasisuko jūron ir nelietė 
Floridos.
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(Acme Photo.)
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Žemėlapis krašto, kur prasidėjo karas. Apatinėj že
mėlapio daly po dešine matome juodais apvadais ap
vestų sklypų su užrašu Etliopia. Tas kraštas taipgi va
dinasi Abisinija. Toliau po dešine juodais bruožais pa
ženklintos vietos yra italų valdomos pakrantės, f tas 
vietas Italija yra sugabenusi savo kariuomenę ir karo 
medžiagų. Viduryje Etiopijos matome parašyta Addis 
Ababa. Yra tai Abisinijos sostinė. Tš Abisinijos kaip 
siūlas į viršų driekiasi upė Nilius, kurs teka per anglų 
valdomų Sudanu ir Egiptu. Pagalios Nilius įteka į Vi- 
durž minę jūrų (Mediterranean Sea). Po kaire nuo E- 

ipto matome parašyta Libija. Tai italų valdoma žemė. 
Dabar Egipte prasidėjo nerimas. Anglai tvirtina, kad 
tai italu agitatorių darbas. Anglija pasiuntė daugiau 
1 ariuonienės Egiptan. Italija matosi žemėlapio viršuje
ka'riamme kairine, kur narašvta “Ttalv”.

(Acme Photo.)
Al Sinith su žmona, kurs iš Clevelando po Eucha

ristinio Kongreso vyko į Peoria, III. į Katalikų Labda
rybės kongresų. Abiejuose kongresuose jisai pasakė 

irakaįspūdingas prakalbas.

(Acme Pboto.)
» Banke plėšikams pabėgus. Žmonės žiū
ri į šūvių išmuštų langų.

(Acme Photo.)
Abisinijos kavalerija vyksta į frontų.
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(Acme Photo.) ▼
Mussolinio armija keturiomis kolonomis įsiveržė į Abisinijų. Armijų keliai pa

ženklinti vilyčiomis. Eina linkui Adowos miesto. To miesto apylinkėse prieš 40 metų 
abisiniečiai buvo smarkiai italus supliekę. Dabar italai už tai nori atkeršyti abisi- 
nieeiams.

Detektyvas tyrinėja kepurę, kaukę ir a- 
kinius, kad susekus 0 plėšikus, kuriems ne
pasisekė apiplėšti l’niversitv State bankų, 
Chicagoje.

Nepasisekimo priežastis buvo tame, kad 
buvo pnleistn ant jų ašarinės dujos (tear 
gas) ir banko sargas pradėjo į juos šauti. 
Plėšikams išbėgus iš banko, jie susidūrė su 
poliemonu, kuris leidosi vyti juos su auto
mobiliu sykiu ir šiaudvdanias į juos.. Tol 
vijosi juos iki revolveris iškrito iš rankos 
gntvėn ir automobilius buvo suskylėtas plė
šikų kulkomis. Banke 5 asmenys buvo per
šauti. Visi plėšikai pabėgo.

(Acme Pboto.)


