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ITALAI PA2ANGIUOJA 

ETIOPIJOJE

Daugiau valstybių pasisako už 
boikotą prieš Italiją

ANGLIJA DIDINA LAIVYNĄ VIDUR
ŽEMIO JŪROJE

jdd.s „pa.. -< ipOPIEŽIUS PEIKIA FAŠI-
pažįsta, kad italų kariuome -i STįlVYRIAUSYBĖS
nė daro pažangų žieminiam TVARIA
karo fronte ir priešakinės I InliK^
jos sargybos yra jau kone Į . -------
pusiaukelyje tarp Adowa ir J ROMA, spal. 29. — Vakar 
Makale miestų. Čia spėjama, 1 Italijoj minėta tautiškoji fa- 
kad jei italams ir toliau sek- šistų šventė — maršavimo Ro 
sis veržtis pirmyn, jei nesu- mos link kasmetinės sukaktu- 
sidurs su nepaprastomis kliu 1 vės. Vyriausybės gi patvarky 
timis, ateinančių savaitę, ra- į me yra pažymėta, kad Itali- 
si, pasieks Makale. i joje negali būti greta dvi

Etiopijos karo vadovybė nu i šventos dienos komercijos 
sprendė kol kas nepastoti ke- į žvilgiu. Tad kad šventus fa

šistų šventę, sekmadienį buvo 
atidaryti bankai ir kitos ko
mercinės įstaigos Romoje ir 
visoje Italijoje. Vadinasi, dėl 
fašistinės šventės paneigtas 
sekmadienis.

ŠIMTAI ASMENŲ ŽUVO HAITI SALOS POTVYNYJE
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lio italų pajėgoms ir leis pa
imti Makale. Iš šio miesto 
jau pašalinti civiliniai gyven 
tojai. Kur ir kaip etiopiečiai 
dės pastangų, kari sulaikius 
italų briovimųsi, dar nėra ži-

iVaizduojama gatvė Jeremie miestelyje, Haiti saloje. Uraganas išgriovė ši 
miestelį, o po to pasireiškęs potvynis užbaigė griovimo darbų. Šimtai asmenų 
žuvo nuo uragano ir potvynio. Tūkstančiai neteko mantos ir pastogės. Dar ne
gauta smulkmeningų žinių apie nelaimės didumų. (Aeme Photo.)

HITLERIS PASISAKO NORI PAŠALINTI LENKU ŠIANDIEN “DRAUGO” RA
mas, kad visiškai panaikinus 
pirkimo mokesčius. Tas tuo
jau nužerta šalin.

1LIN0IS0 LEGISLATORA UŽKRAUS 
DAUGIAU MOKESČIU ŽMONĖMS
Panaikins viešosios naudos 

kompanijų pirkimo mokesčius

SPRINOFIELD, III., spal. SPRINGFIELD, III., spal. 
29. — Legislatūros senato at 29. — Illinois legislatūra su- 
stovas Loughran, demokratas , si rinko nepapraston sesijon. 
iš Chicago, įdavė senatui hi- 1 Gubernatorius įdavė svarsty 
lių, kad išėmus iš pirkimo i mui šiuos sumanymus: 
mokesčių viešosios naudos i Darbininkų apdrauda ne- 
kompanijas ir šiuos kompani- darbo laiku; pensija senatvė- 
jų pirkimo mokesčius užkro- {je; neregiai ir apleistieji vai
rus stačiai ant žmonių. Senato ' kai; motinoms pensija; švie- 
rius pažymi, kad šios kompa- I timo reikalai; automobilinin- 
nijos negali mokėti iš savęs kų “laisniai” ir keletas kitų. 
pirkimo mokesčių be ratų di- j Mokesčių ir valstybės išlai- 
dininio. Kadangi ratų didini- , dų mažinimo klausimai yra 
mas neįmanomas, už jas pir- t svetimi klausimai. O juk tas, 
kimo mokesčius turi mokėti ' rodos, turėtų daug rūpėti gu- 
žmonės. Bilius bus pravestas. t bematoriui. Bet apie tai nė

V T V •žodžio.

PRIEŠ PAGONIŠKĄ 
JUDĖJIMU

UŽSIENIU M1N1STERĮ
- ■ - ■

iVARŠUVA, spal. 29. — 
Lenkijos vyriausybės viršūnė
se ir toliau vedama atkakli

DIJO PROGRAMA Iš 
WEDC STOTIES

CHICAGOS KARDINOLAS 
PRADĖS N0VEN4 ŠVEN-

BERLYNAS, spal. 29.
;IŠ pasitikimų šaltinių patiria koT” kad mi"„istĮrių kabi>ta 

noma. Gana to, kad etiopie- ! |Vatikano laikraštis peikia ma, kad Vokietijos diktato pašalinus užs reikalų lna WEDC stoties (1210
čių gausingos pajėgos vis to-i šį klaidingų fašistų vyriausy-Į rius Hitleris yra griežtai mįnįsterį geckų. Ypač prieš kil)- Pr°gram°je ims dalyvu- 

li ko5

Šiandien 4:00 popiet įvyk- ' ATLAIDAS OŽ KAPŲ LAN-1 TP SIELŲ VIENUOLYNE
KYMĄ LAPKRIČIO Kaip kas metai, taip ir šie

met per Vėlines, lapkr. 2 <J.? 
Jo Eminencija KardtToTas 
Mundelein, Chiėttgos A . kivys 

Katalikų Bažnyčia skiria kūpąs, dalyvaus pamaldose

MĖNESI
liau pasitraukia nuo žygiuo- į l>ės nusistatymų dėl sekmadie- Į priešingas kai kurių vokiečių ~ atkakliai kSvojti kariuome- mo mūsų žymioji dainininkė
jančių italų abiejuose fron- nio paneigimo. Nurodo, kad pagoniškam judėjimui ir yra ngg vacĮas gen ę Rydz-Smig Pon*a Ona Piežienė. Dainuos
tuose. Paliekami tik neregu- Popiežius yra pasakęs, kad pareiškęs, kad jie nutrauktų . . parinktinas gražias dainas. , V1“ kūpąs, dalyvaus pamaldose
.. . . ,. • k- • • r , j- • , ,, , •, + ‘Y* kurs Yra vokiecių pnesas * v 6. lapkričio menesj specialems pradedant Vėliniu dienosliana, partizaniški buria,. 'sekmadienis yra skiriamas v, vykdę savo tas paikystes. |ir ka,tina Becką u- Lenkijos' Tad neužmirškite šiandien ma|(loms * miruajuogius vi. P

Vyriausybė pripažįsta, kad - Km- Hitlerio jsak snlai. (nedraugingus santykius su d-00 popiet nustatyt, savo ra sus tikinfiuosius kad vienuol ' * " "
l4“”“ i,„„.Lzv, kM „„ i dno instrumentus ant WEDC . . ... v«uuwiyuu nupiy<_mje,

jie lapkričio menesj, pradėjus So. St ave oktava
_____Vėlinėmis, atsimintų kenčiam, prasidės 3:30 popiet. Jo Em-

cias sielas skaistykloje, už. inencija suteiks su Švč. Sa
jas melstųsi ir dažniau lan- kramentu palaiminimų, 
kytų mirusiųjų kapus.

Novenos pamaldos įvyks 
l ž kapų lankymų yra ski- per astuonias dienas: kasdien 

riamas gausus atlaidas, kurį 3:30 popiet ir 8;00 vakar0> 
galima aukoti už mlrusiuo- Minėtam vienuolyne gyve- 

sterių kabinetas, kuriam pir-,slu8’ 'na Sielų Geibėjų kongregaci-

iki šiol apie 1,000 etiopiečių 
yra žuvę kovose su italais, 
neskaitant civilinių — vyrų, 
moterų ir vaikų, kurių daug 
yra nužudę italai lakūnai.

Imperatorius Haile Selas- 
sie vis žada vykti arčiau žie
minio karo fronto. Tačiau ne 
pildo savo pažado.

taus karaliaus garbei, bet ne 
kokiems laikiniems pasauli
niams interesams. Ir kas sek
madienio šventę be svarbo- 
sios priežasties paneigia, tas1 
didžiai nusikalsta Dievui.

SEKRETORIUS HOARE 
VYKSTA ŽENEVON

ŽENEVA, spal. 29. — Vis 
daugiau valstybių pasisako už LONDONAS, spal. 29. — 
boikotų prieš Italijų ir apie Anglijos užs. reikalų sekre
tai informuoja T. Sąjungų. | torius Hoare vyksta Ženevon,

Iki šiandien 39 valstybės y-‘ kad ten asmeniškai dalyvavus 
ra pasisakiusios už draudimų ; T. Sųjungos pilnaties susirin- 
išvežti į Italijų ginklus ir a- kime ketvirtadienį, kai bus 
municijų; 32 ■— už finansines
sankcijas, ir 29 — už italų 
eksporto boikotų.

kytas atviro oro amfiteatrų 
statymas įvairiose Vokietijos 
dalyse. Buvo planuojama tuo 
se amfiteatruose turėti įvai
rių rūšių senovės pagoniškas 
iškilmes, kad tuo būdu pa
neigus krikščionybę ir ąugrio 
vus krikščioniškų dvasių vo
kiečiuose.

“Nutraukite savo nonsen
sus!” pasakęs Hitleris pago- 
nizmo kėlėjams: Rosenbergui, 
Baldur von Schirachui ir ke
liems kitiems.

Hitlerio pasisakymas už;

Prancūzija ir sov. Rusija.
i stoties

Tačiau respublikos prezi- Į_____
dentas Moscicki yra griežtai ’ PASITRAUKĖ ISPANIJOS
nusistatęs už ministerio Bec-
ko palaikymų. Moscicki parei- MINISTERIU KABINETAS
škia, kad maršalo Pilsudskio ( *____
pabrėžti idealai turi būti gy-1 MADRID|AS, spal. 29. -
vi, o Beckas vra tų idealų1 A. . . .j- T ’ j t -t Atsistatvdino Ispanijos mini-
sulas.

GUBERNATORIUS UŽ 
KŪNO BAUSMĘ

ATLANTA, Ga., spal. 29.
krikščionybės rėmimų ir ger-«, Amenko® kal5Jimy ir k^ Kabinetas atsistatydino ry 
bimų iškeltas aikštėn po to,« .... šium su pasireiškusiu skanda

mininkavo J. C'hapaprieta. J Nuo krikščionybės pradžios jos seserys, kurios pasiauko- 
Respublikos prezidentas Za- laikų katalikai nepaprastai jusios sieloms skaistykloje ir 
mora tuojau pakvietė atsista- gerbė mirusiųjų kapus ir iki HU ypatingu atsidavimu yra 
tydinusį Chapaprieta, kad jis'm®®V dienų kapai laikomi pasirengusios prie Vėlinių 
sudarytų naujų kabinetų. šventa vieta, puošiami ir gra šventės ir oktavos pamaldų.

žiai užlaikomi.
Šių seserų vienuolių tikslas

kime ketvirtaoienj, Kai nūs mmų įskeltas aikštėn po to,1 . v. ... . »lum su p»t>ueit>KUhiu »Kunuu- ir, . . . .. , , n čia suvažiavimų. Georgia , ,, .. . , ITAI Al TIIPI PAKANKA. yra” me,stl8» Kentėti ir ge-<?~.zaPT,.e.r’kCW Tyk- :**.^“^'valztyMz gubernatorius E.. '** MA^MUSIMU ™
• buvo įvelti kai kurie aukštie-

. , .......... Talmadge vakar kalbėdamas .. .
_________ Sakoma, aekr. Hoare dirbs,. katallk’ j gynė šios valstybės bausmių, 3‘ Yaldlnlllkal radlkalal'

TnwnnWAQ Si 9U kad san*tc’jy vykdymas būtų * upa® gra onra von ■ priemonę “chain gangs”. Jis
“ P^ėtaa tuojau ir kad ta. Pre’'8,n« ’ L,chtene*«m00’- 

Protestantų bažnyčios rei
cho ministeris Hans Kerrl

dymų prieš Italijų ir su juo turėjo pasitarimų MAI KIAUŠINIŲ

AKMARA, sapl. 29. — Ita-

. . uroueittB luujttu 11 Kau tasAnglijos vyriausvbė ir toliau , , , ,. . i vykdymas butų ne koks pasiunčia daugiau karo laivų į I viršutinis, bet griežtas. Griež
\ muržcmio jurų, nepaisant tft. k<lant prįpažintas sank- vakar tokl pareiški
to, kad Italija ištraukia vie
nų kareivių divizijų iš Libi
jos.

cijas, Italija veikiai pasijustų

Apie tai sužinoma slaptu 
keliu, kadangi vyriausybė to 
nepaduoda oficialiai.

ROMA, spal. 29 — Atsi
žvelgus į T. Sųjungos ekono
mines sankcijas, Italijos vy- 
riausjdjė paskelbė varžymus 
mėsos vartojimui per 6 mė
nesių laikotarpį. Visam kraš
te antradieniais bus uždary
tos mėsos parduotuvės. Mėsi
ški ir žuvies valgiai žymiai 
susiaurinami.

Be to, paskelbta griežta 
ekonomika ir kituose daly* 
kuose.

sužnybta ir būtų priversta 
pasiduoti T. Sųjungai. Šiaip

“Reicho kancleris Hitleris, 
dr. Hjalmar Schachto — val

pažymėjo, kad tai žmoniška 
bausmė kriminalini ūkams. 

Gubernatorius patarė, kad

FERNEKES PASIDARĖ ;lų kariuomenė Etiopijoje tu-
GALĄ ri pakankamai kiaušinių, ku-

rių mažai vartoja etiopiečiai. suimtas iš kalėjimo paspru*„ » , , ... ,Kone uz dykų atiduoda įta-
visur būtų įvesta kaliniams k?s žudikas H. J. h emeke kareiviams
kūno bausmė, ypač už mažes- (Midget) vakar rytų su nuo

ken
čiančias sielas skaistykloje. 
Svarbiausias jų darbas yra 
lankyti sergančius ir jiems 
patarnauti ir melstis prieš 
paslėptųjų altoriuje Eukari- 
stijų už skaistykloje esančias 
sielas.

Šis Šventų Sielų vienuo
lynas kas metai darosi vis 
garsesnis centras gelbėti varg 
šėms sieloms — melstis už 
mirusiuosius.

Novena baigsis lapkr. 11 d. 
Tų dienų Jo Ekse. vyskupas 
B. J. Sheil, D.D., celebruos

niuosius nusikaltimus. Anot <:a’8 nusižudė detektyvų biu- BUS STATO-
jo, kūno bausmė daugiau pa-, rn kameroje, kur jis saugiai NAMAI

UKMERGE. — Prieš kele
tu metų Kurkliuose buvo su- 

jo, policiniai autoritetai nega-' darytas šaulių namų statymo 
Ii išaiškinti. Sako, prieš uždą- fondas. Per tų laikų aktyviai 

' rysiant jį padaryta jo drabu-

gi T. Sąjungos sprendimus tik stybės banko prezidento ir'veiktlJ piktadarius, negu ilgų ^uvo Jaikonias- Užsinuodijo 
neigtų ir nenutrauktų savo ; ekmioinilios ministerio, pata- kalėjimas. “potassium cyanide” nuodais,
žygių Etiopijoj. | r’ama8» pasisako, kad jis ves _____________ j Kaip jis tuos nuodus įgi-

Žiniomis iš Romos, Italija nacionalso,'iali"t9 Parti» tik 
yra pasirengus kovoti su vi. | gyviais krikšėionybės ke-
somis sankcijomis.

MIKADO PRIĖMĖ 
GARNERĮ

liais, bet ne prieškrikščioniš
kais takais.”

“TOBACCO ROAD” 
LAIMĖJO

Vaidinimo “Tobacco Road” 
vadovybė vakar iš naujo teis 
me laimėjo. Teismas atmetė 
miesto argumentavimų, kad

VĖL

TOKIJO, spal. 29. — Ja
ponų imperatorius priėmė sa
vo rūmuose U. S. viceprezi
dentų Garnerį, kurs vyksta įlpanaikinus “injunetion” pr-
Filipinų salas. ieš majorų ir policijų.

VOKIEČIAI KULTŪRBUN- 
DISTAI VEIKIA

KYBARTAI. - Pastebėta, žiuose nuod«&ni >r
kad paskutiniuoju metu vie- raa^a nieko įtartino.
tos vokiečių veikimas žymiai 
suaktyvintas. Jų veikimui su 
stiprinti labai dažnai atvyk
sta čia vienas, čia antras 
“vokiškos kultūros” veikėjas

. PASKELBĖ PALIAUBŲ . 
DIENĄ

WASHINGTON, spal. 29. 
— Paskelbtas prez. Roosevel-

per burtus ir rinkliavas bu- pontifikalines skaitytinas Mi- 
vo renkamos lėšos. Šauliai gjas vienuolyno koplyčioje, 
tuojau pirks žemės sklypų ir
pradės namų statybos darbų. 
Daugelis šaulių statybų paža-

ORAS

MIRĖ KITA PAKVAIŠĖLIO 
AUKA

Pakvaišėlis R. Lanning, 
kurs nužudė buvusį teisėjų

iš Kauno, o kelias savaites į to atsišaukimas dėl paliaubų, CHICAGO IR APYLIN-1 Fetzer, pata pasišovęs mirė 
atgal net kelias dienas buvo'dienos (Armistice Day) minė KiES. — Numatoma giedri (ir vakar dar mirė jo pašautas 
atvykęs žinomas Koeman. ' jimo lapkr. 11 d. diena ir šilčiau. advokatas W. L. Hawthorne.



•» PRAV°AB 30 ,1. 1935

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

1‘ublished Daily. Eiteept Sunday 
ųUBSCRllTIONS: Ona Y.ar — 66.00; SI* Monlha 

— *2.60; Three Montha — |2.0o; One Mouth — 76c. 
Europe — One Yes.r — *7.6o; 81* Montha — *4 00; 
Copy — .61c.

Advertlalng ln "DRAUGAS" brinką best reeults. 
Adrertlalng r*t«a on appllcatlon.
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

“DRAUGAS”
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
Skelbimu kalno* prisiunčiamo* pareikalavus. 
Bendradarbiam* Ir koreapondentutua raitų negrąžina. 

Jei neprašoma tai padaryti lr neprislunčiama tam tiks
lui pašto lenkių.

Redaktoriui) priima ■— nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet. 
Išeina kasdien, tekyru* sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse 
Metams — |< 00. Pusei metų — 61.60; Trims mėnesiams 
—- *2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitos* valstybės* 
prenumerata: Matams — *7.60; Pusei metų — 60.60 
Kopija — .*<c.«—as. —---- ■■ i__s=_ m«. M’.pn i,

JUNGT. VALST. NUSISTATYMAS

«*

Jungtinių Valstybių vyriausybė yra pa
siryžusi nesikišti j tuos tarptautinius kon
fliktus, kokie kylu Europoje. Ji žada laiky
tis neutraliai.

Lietuvos K. Veikimo Centro Konferencija
(Tęsinys)

Pirmoji diena

DIENOS KLAUSIMAI

IR KITAS NERAMUMAS

Siek tiek aprimus ūkiu inkams Lietuvoj, 
kurie streikavo, kad išreikalauti iš valdžios 
aukštesnių kainų už žemės ūkio produktus, 
prasidėjo naujas bruzdėjimas. Bet šiuo kai
tų ne ūkininkų taiąK*, bet Vytauto Didžiojo 
Universitete.

Šiam bruzdėjimui davė pradžių ministe
rių kabineto pakeitimas universiteto statuto. 
Tuo pakeitimu beveik visai atimama univer
siteto autonomija. Švietimo ministeris gali 
jame viešpatauti taip, kaip jam |mtinka. Jis 
gali keisti profesorius, kištis į vadovybės 
reikalus.

Dėl to atsistatydino universiteto senato 
prezidiumas. Studentai taip pat pradėjo vei
kti. Jie mėgino šaukti mitingus, tačiau buvo 
sutrukdyta. Studentai, žinoma, priešinasi va
ržymui universiteto laisvės. Sunianvta iššau-

visi ir išrenkami visais bal
sais niekam neprieštaraujant 
ir nesusilaikant. Kadangi val- 

“ Al ūsų Laikraščio ’ vardu dybų sudaro 12 asmenų, tat 
kalbėjo J. Grušas ir pažymė- kiti šeši buvo puskirti V/sku- 

as bus užgniaužtas Afrikoj, jei jis msiplės J° «e,us bendradarbių piJ konferencijos, būtent: prof.
plačiau, Šio krašto valdžiai nesunku bus ,,oruK« d‘‘kt>j° ir Pra*ė kan. Pr. Kuraitis, Ap. Serei-
suvo žodį išlaikyti. Bet jei prasidėtų kartis labiau solidarizuoti-ir pu kytė, kun. V. Mieleška, dr. J.

' tarp didžiųjų Euro|M>s valstybių ir jei į tų B’ras",inti redakcijos pa- Leimonas, dr. Ig. Skrupskelis
i karų įsiveltų Japonija, Jungtinėms Valsty- >Un«as’ nes ^‘kraštį kuria ir gyd. J. Balčiūnus. Dvasios 

bėuis sunku būtų laikytis nuošaliai. Toks visi J° bendradarbiai. Vadu paskirtas kan. P. Do
kams paliestu ir jų interesus. , Vizijos Komisijos vardu ge|is.

____________ pranešė A. (iraževičius, pažy-1 | Revizijos Komisijų visais
įliedamas, kad visa rasta pa- tltt|saįK išrinkti: kun. St. Yla, 
vyidingoj tvarkoj. Nutarta u Galdikienė ir Jg. Lapšys. 

_  pasiųsti pasveikinimo telegra- > Einama jau prie galo. Visi
reika Hl^ '<VU*' Kontt^rencija : konferencijos dalyviai tiek

' prezidiumų įgaliojo tai įvyk-'daug iSkittUKę> išsėdėję, bet 
laukia su rimtais veidais. Jų

• .. |- , ••..vi.iiii de*Ku šiandien visi suka ga- * nepaprastas ramumas ir tra
lvus apie pustaracijos sekiniu- :gjgkas žvilgsnis buvo atspė- 
gumų, tai ir K.V.C. konleren-pirmininkaujančio d-ro Pr. 
cijoj šiam dalykui skyrė net J)į0lininkuičio, kuris pažymė- 
visų paskaitų, kurių skaitė E. ĮjO> kad konferencijos dalyvių 
Petrelevic.ius. tylėjimas, rimtis ir tragiškas

Prelegentas didžiausiu K. 'žvilgsnis nereiškia idėjų ir 
Akcijos laimėjimu laiko uždu- niinčių nebuvimų, bet perdide- 
ras rekolekcijas, kurios dilo- Jj jų kiekį ir tuo pačiu nega- 
da jėgų protui ir valiai. Tau- limunių išsireikšti. Tas atspc-

Toks nusistatymas, be abejonės, Ameri
kos visuomenei patinka. Ir, žinoma, jei ka-

Koi Europos vaisiybės prisirengs vykin
ti į gyveninių 'Pautų Sųjungos nutartų baus
mę Italijai, pastaroji atsieks savo tikslo 
užims tiek Etiopijos žemių, kiek jai 
lingu. Karas eina, žmonių kraujas liejamas, 
jų turtas naikinamas, bet Tautų Sąjunga ne
siima g
(rijomis.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. Hmutig___________

KLAIPĖDOS MIESTAS

Šiemet spauda Klaipėdą plačiai išgarsi
no. Tam priežastį davė vokietininkų byla ir 
Hitlerio grųsinimai pulti klaipėdų. Pasaulio 'log paj(igu„lo mastas, dorovė, jimas kelis kartus buvo paly
pandoj kelis kartus buvo parašyta, kad ,

Klaijiėda tai •‘parako statinė”, kuri bile ku- j
da gali eksplioduoti ir visų Europų uždegti koĮek{.jjas. Jr idealiam lietu

vio tipo sukūrimui jos daug
Štai, mes tame garsiame mieste, “para-

karo ugnimi.

ko statinėj” nakvojame. Savo likimu buvom 
kti streikų, bet nežinia ar tai pavyko ar m*, ' patenkinti, nes viešbučiai čia švarūs, diena 
nes cenzūruojama Lietuvos spauda apie tų ■ išaušo graži, saulėta.
įvykį žinių nepaduoda. . į Kaimų išvykti bc vakaro negalėjome,

Lietuvos vyriausybė jau kelintų kartų 
imasi savotiškai reformuoti universitetų. A- 
nais metais ji didelę skriaudų Įiadarė kata
likams, panaikindama visų eilę katedrų teo
logijos - filo.-jofi.ios fakulteto ir,viso -univer
siteto veikimų suvaržė. Praėjusių vasarų kai 
kurie katalikai prof ešeriai gavo iš švietimo 
ministerio 'Tonkūno pastabų, kad jei jie nepa
sitrauks iš katalikų organizacijų (ypač atei
tininkų) vadovybės, turės pasitraukti iš uni
versiteto.

Prie tokių tai nesąmonių jau buvo pri
eita.

Visiškai suvaržius universiteto laisvę, jis 
neteks autoriteto ir pasidarys ne visos tau
tos mokslo židiniu, bet partine įstaiga.

kurių tobuliausiu būdu gali-.dėtas ovacijomis. Taip su to 
mn įgyti tik per uždaras re- kia rimta ir sukaupia nuotai 

ka konferencija (kurioj, re
miantis mandatų komisijos

padėtų. Keikia tik noro lr j»a- 
stangų.

Šv. Augustinas yra pasakęs:

rei laillėtu-, <|i;iiiii

BADAUJA, BET NORI KARIAUTN

K

Lietuvos kaimynus jmlietė sunkus eko
nominis krizis. V okietijai pritrūko maisto ir 
jlėra pakankamai markių, kad iš kitur ga- 

> lėtų jo Įsivežti. Lenkija taip pat negeresniam 
stovy: kapoja valdininkams algas, kelia mo
kesčius taip, kad gyventojai jų nebegali pa
kelti. •

Nežiūrint tų sunkumų ir Vokietija ir 
Lenkija išlaiko didžiausias armijas, jas ge
rai užlaiko, ginkluoja. Vadinas, kanuolėiiis
4ieti yra užtektinai pinigų, bet ekonominei 
žmonių padėčiai palengvinti nėra ištekliaus. 
Ir ne tik tose valstybėse, bet beveik visur 
Europoj taip yra. Žmonės pusbadžiais gy
vena, skursta, bet valdovai rengiasi kariauti, 
viens kitam keršyti.

LIETUVA IR KAPSUKAS

Bolševikai visomis keturiomis gina Kap
sukų. Esu jis buvęs geras lietuvis, Lietuvą 
mylėjęs. Taip, gal būt jis Lietuvą mylėjo, 
bet ne taip, kaip tikri tėvynainiai jų myli, 
o kaip išdavikai, kurie nori jų pražudyti, 
jų amžinais ryšiais su kita valstybe sujung
ti. Tikrieji savo krašto pat vijotai kraujų lie
jo dėl jo nepriklausomybės, kuomet Kapsu
kas ir jo šalininkai vedė rusus į Lietuvą, 
kad pasmaugti tik užsimezgusių jos nepri
klausomybę.

Dieve, saugok Lietuvą nuo tokių ‘‘pat- 
rijotų”, kokiu buvo Kapsukas ir kokiais yra 
jo Salininkai koininūstai.

pranešimu, dalyvavo arti 300 
atstovų ir svečių) žygiavo

JO EKSCELENCIJA VYSKUPAS TEOEILIIS MA 
Tl’LIONLS šieudie šv. Petro bažnyčioje, Keiiosha. \\ i~. da
lyvaus pamaldose ir suteiks kenoshiečiams Šv. Tėvo palai
minimų. ____
cijos vadus stoti visuomenės ir valstybės asmenų pašiau

prie sintetišku kanferencijos I va^ovav^mo ^ar^an n^uo‘ kojinius ir visos taniu.' paau-
“Nos sumus tempora”,— lai-ldarbų vaisiaus — rezoliucijų nie^ neužmiršti principines Ii- kojimas įastu š. Š. Jėzau-si'
kai yra tokie, kokie mes pa-Ipriėmimo. Jų priimta keletas, I,,j°s, kuria kat. veikėjas tini džiai, nieko negi .lies jt.iiiio

• . ’ Iv< Gi įr/dHiftM reknlpk<riiftv< Ikmios liečia Kataliku Akciios vadovautis, lies be šios pliti- rezoliucijos ir naujos progra-nes imtogesms traukinis eina tik puse vie- 1,1 uzualos įeKoieKtijos, Runos liečia ivataiiRų akcijos 1 v
... .... .• .... 'bi-ulamn^ ypi-iaiida’K 41u-iin< Lietnvoie aktualiias būtent- Cipines linijos nieko negelbės mos. Y įsu bus 1 ik žodžiai, uiu-nuoliktos. Vadinas, visų dienų turime laisvų. .’Hitiaiuos genausia iv. aki uos uieiuvoje aktualijas, omenį. 5. d . . ... „ n

__ imokykla, gali mums padėti sistematingų Eucharistinių ’dieijalus aukštųjų Bažnyčios (lęsiins ant 4-o p
Šaulių Sųjungos glaudinęs vadovybe 1 ja,,jaUsiai kovoje su bedievy- 

Klaipcdoj jaiksietė ekskuisantus į Vietosiu nes jr nias^ priešai užda- 
viešbutį pusryčių. Susirinkom visi ekskur- ras ^ko|ekcijas vra pavadinę
šautai — 27 žmonės. Kai kurie iš mūsų pir
mų kartų savo gyvenime valgė grynai lietu-

“katalikybės tvirtovėmis”. 
Kurkime ir Lietuvoje tokiųviską duonų. Valgėme ir laižėmės. Visų apu-..... • . .f r • . (tvirtovių su vienuolių ir ku-titas tikrai geras. Patarnautojos vos spėja .. . nigų pagalba vienuolynuose irvalgius nešti ant stalo. Ne tik dumia, la-t 

mėsa, bulvės ir kitos daržovės labai gard
žios. Valgyk ir norėk! Pirma kartų atvyku
sieji į Lietuvą, pirmų dienų įsitikino, kad 
ištikrųjų “čia šalelė daug gražesnė, juoda 
duona daug gardesnė...”

Šaulių Sąjungos skyriaus vadai, jų tar
pe žinomas Mažosios Lietuvos veikėjas, ka
daise lankiusis Amerikoj, p. Vanagaitis, gra
žiai ekskursantus pasveikino. Jie ypač džiau
gėsi, kad ekskursantų tarpe yra keliolika 
jaunų sjiortininkų, atvykusių į lietuvių spor
to olimpijadų. .lie teisinosi, kad stotyje taip 
menkos sutiktuvės buvo surengtos. Kadangi 
man teko atsakyti į nuoširdžius klaijiėdiecių 
sveikinimus, aš pažymėjau, kad mes atvyko
me į Lietuvą ne tam, kad mumis kas su iš
kilmėmis, muzika ir dainomis pasitiktų, bet 
tam, kad aplankyti tėvų kraštų, kad daly
vauti viso pasaulio lietuvių kongrese, kad 
atgaivinti savo fizines ir dvasines jėgas ir 
sustiprinus grįžti atgal ten, iš kur esame 
atvykę.

Po pusryčių nutarėme pasivaikščioti po 
miestų ir dar į Palangą nuvažiuoti.

Klaipėdos miestas yra švarus, šiuo tar
pu mums ne tiek rūpėjo stebėti miesto gra
žumų ar jo švarumų, kiek patirti, kaip stip
rus yra vokiečių elementas. Vaikščiojant gat
vėmis, lankant krautuves vis dėlto girdėjom 
kalbant daugiau vokiškai negu lietuviškai. 
Nors lietuviškai girdėjau daugiau kalbant, 
kai būdamas 1926 m. Ir lietuviškų iškabu 
jau daugiau matyti. Visgi pažanga šiuo žvil
gsniu jau padaryta.

Beje, Klaipėdoj aplankiau ten apsigyve
nusius amerikiičius kunigus: N. Petkų ir tb 
V. Baltuškų. Pastarasis papasakojo v|mtin- 
gų anekdotų iš Lietuvos gyveninio, kury prū
sė perduoti kun. J. Kasakaičiui. Tų pareigų 
atlikau LRKSA Pildomojo Komiteto pusė-, 
Hyje.

Kunigų Seminarijose atostogų 
metu!

Baigiantis dienos progra
mai, buvo demonstruojama ju- 
domoji filmą, kuri yra labui 
gera priemonė iliustruoti pas
kaitoms ir pamokoms.

Paveikslų įtaka ir jėga yra 
be galo didelė.

Tokių filmų ir aparatų ga
lima užsisakyti per kun. dr. J. 
Dabrilų, Vilkaviškyje, kuris 
gali tarpininkauti ir duoti nu
rodymų. Jis čia ir pademon
stravo tuos aparatus ir jais 
naudojimosi būdus. Vadinasi, 
Lietuvos katalikai imsis jau 
ir moderniškiausių priemonių 
savo žodžio pagyvinti, įpras
minti ir realizuoti.

Kongresų — tų dvasinio at- į 
sinaujininio puotų — organi- j 
žavimų, kurie turi būti kiek 
gulint, dažnesni, nes tik per 
Eucli. Kongresus kat. judėji 
mas Prancūzijoje, Belgijoje, 
Jugoslavijoje ir kitur atnešė 
lokių laimingų vaisių; tui p 
jiat kreipia Vyr. Valdybos dė
mesį į angelaičių organizavi
mų ir auklybų, nes nuo dabar
tinių jaunesniųjų Kat. Akci
jos draugų tinkamo išugdymo 
priklausys Kat. Akcijos atei
tis Lietuvoje.

Didysis darbo naštos svo
ris gula ant vadų pečių. To-

v>nor.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Uazietos ana dien rašė, kad 
----------- Sliort Creek, Arizonoj, rasta

fAngelski poperiai dabar daugpacių kolonija. Kiekvie- 
kasdien rašo apie Lincoln nas vyras laikąs po keletą 
park, Čikagoj, zu monkės pačių. Ištlumočykit, kad mati- 
Nancy atvestų monkiukų. Ra- dri, tokių štukų, kaip dabar 

dėl tinkamų vadų paruošimas porteriai kasdien vizituoja tokios krizės čėsais žmogus 
yra didelis Vyr. Vadovybės rū,Mr. ir Mrs. Nancy Monkesjgali išlaikyti keletą pa«ų.
neštis, kurį dar labiau reali
zuoti įpareigoja Vyriausiųjų

čekiuoja jų sveikatos stovį, 
ėekiuoja M r. Monkiuko viso- Šimto gradusn amerikonai 

Valdybų ir visus K. V. C. sky 1 k! krutėjimų ir visa raimrtuo- sako, kad svietas nei nesap- 
rius pati konferencija, produ Ja sav<* gazietonis. Jlr. You- mioja tokių eudų, kokie pa- 
klingai panaudojant visus ruo užvaizdu, sakomu, > daromi Amerika. Ale paskai
šiunius kursus. ' kapt busy opeiiing ietters tykit, kokis ciulas buvo pa

raktas lieka faktu, kad ne-lRrfl telegrams and answering darytas Australijoj.
phone calls offering advice.’ ,, , . ,, ,I Per parodų vienas Mel- 

Matot, kas xlcdasi mūsų bourne tekstilės fabrikas iŠ 
nes. Jš jau susiorganizavusių kultūringam sviete! Kai k u- ryto papiovė keturias avis. 
ne visi priklauso aiškiai kat. rjoj Čikagos apgriūvusioj. Vienu bematant buvo nu- 
organizacijoms. Priimama re- šaltoj lūšnoj, kur dažnai nėra kirpta, vilnos sukaištos, įm

ina vietas, ir, pasigirdus ska- j zolkurija apie planingų ir in- 'neį duonos kąsnio, gema bū- dažytos, suverptos ir šliauš- 
inbučiui, dr. Pr. Dielininkai-1tensyvų katalikų vyrų organi- gimas rytojaus vyras, mote- Mos. Kriaučius gueą tuoj šil
tis atidaro trečiąjį ir paskuti- '/.avimų po K. Vyrų Sąjungos ris, krašto pilietis, tai nei kirpo, padavė mašinai ir vil
nį konferencijos posėdį. vėliava. Kita rezoliucija įpa- angclskų jioperų ruporteriai kare overkautis jau buvo iš-

Pirinoj eilėj ėjo dr. A. Ma-' l‘‘*K°.ia Vyr. Valdybų susitur- j,j nelanko, neaprašo M r
eeinos paskaita apie tautiš-1 ii Administracijos organais, Mrs. ir jauno M r. padėjimo, 
kųjį momentų Katalikiškoje ’ išsiaiškinti tai, kas lig šiol 
Akcijoje, kurių prelegentas gi-* dar nebuvo aišku ir surasti

Antroji diena

Tuojau jmj devynių — X. ll 
— konferencijos dalyviai uži-

liai moksliškai, tačiau aiškiai 
ir prieinamai nušvietė. Po |>cr- 
traukos renkami vyriausieji 
K. V. C. organai.

J Vyriausiųjų Valdybų i>a- 
siūlouni konferencijai šie kan
didatai: 1. vysk. T. Matulio
nis, 2. prof. Dovydaitis. 3. dr 
Pr. Dįelininkaitis, 4. kun. dr. 
SJt. Caoris, 5. gyd. A. Bagai-

toli pusantro milijono pas mus 
yra neorganizuotos visuome-

modus vivendi, kuris K. V. C 
organizacijoms laiduotų sėk
mingų veikimų.

Visos rezoliucijos priimamos 
visais balsais, niekam nesnsi- 
luikant ir palydint gausiu de* 
Inu plojimu.

Paskutinį konferencijos po 
sėdį baigia prezidiumo nurys 
dr. Pr. Dįelininkaitis, ragin-

šįepė įr dr. A- Maceina. Jie, damas aktinguosius Kat. Ak-

> statytas parodoj.

nei niekas gromatų bei tele-i Einu sykį gatve ir sutinku 
gramų nesiunčia su visokiais JieVų Žiurkštukę.
“ offering’ais.

Kai tik kuris palitikierius 
būna kuo mųiutcnkintus, tuo
jau ir šneka apie tvėrimų 
trečios partijos. Ale nė vie
nąją neateina ant mislės tver-

— EJo Ivn, — sukim. — 
Kodėl taip nusiminus, lig bū
tum žemę pardavus.

— Duok pakaju. b’eslorano 
bosus atstatė iš darbu už (ai, 
kad sudaužiau puodelį.

— Ale tai visai maža prie-ti ketvirtų, penktų, šeštų, de
šimtų partijų. Visokia nauji*- kisB’S sakau jai. 
nyliė Anierike būna šiltai su- — Mat, puodelį sudaužiau 
tinkama. jį jo pakaušį, — atsukę ji.
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Skurdo Vaizdelis Iš Vienos Parapijos
(“MV” spec. k-to iš Okup. liūtą. Kiekvienoj troboj aša-į 

Liet.) ros ir dar juodesnis vargas.
Medinės žagrės, kurias ten 

vartoja, ir bloga, išsekusi, vi
sas jėgas atidavusi žemė, ne

begali kaimiečiui net duonos

“Frontam do wsi” — ne
perseniai nuskambėjo lenkų 
dienraščių skiltyse. Įvairūs 
publicistai pabėrė ištisą eile 
straipsniu apie pilksermėgio 
buitį, ėmė kelių tai bučiai pa
gerinti, ėmė gilintis j kaimo

parūpinti. Bulvės, bulvės ir: 
dar kartą bulvės — vienintė- j 
lis maistas. Dėl skurdaus ir 

j nešvaraus gyvenimo kyla kai-Į 
skurdo ir moralaus nnsigvve- nul0Sp ]igos' Tenka matyt vi-i 
ninio priežastis. }<ainia trachoma užkrėstą.!

A argu ar nuo to palengve- 'y'jjjp gaila ir sunku žiūrint į 
jo Lenkijos kaimiečiui, ta,n į skaidrias vaikų akis su pir-! 
kaimiečiui, kurs degtuką i, ilgaisiais tos ligos simptomais, 
kelias dalis skaldo, kuris zi- "Vaikai ten vienatinė geresnės
balą tik didelių švenčių metu 
vartoja, bet mums tai nesvar-

nteities prošvaistė. Jie, dide
liais nuo bulvių pilviukais,

bu. Arams pravartu būt zvilg-| raudonom nosytėm, visada ba 
tert, kaip tas lenkų frontas j sį jr nušalę, yra lyg niaži lie- 

^^igrežė į lietuviškąjį , taviškumo žiburiukai, išdygę
^^preikia konstatuoti, kad at-.^aip tamsiam ir beviltiškam 
^gręžė visu smarkumu. Tik fone. Vos tik baigiasi pamoku 

anaiptol neatnešė tam kaimui lenkų mokykloj, jie bėga ne 
kurių nors lengvatų, kurį nors namo pietų valgyti, bet pas 
šviesesnį pragiedrulį, o tik panelę lietuviškos skaityklos, 
dar didesnę priespaudą, dar, vedėją ir čia, stovėdami, skai-1 
didesnį vargo ir skurdo^ant-1 to, rašo arba poterių lietuviš- Į 
ph’dį. kai mokosi. Įdomus ir keistasi

Šiandien permesim akimis į vaizdas: mažam kambarėly, 
vieną Vilniaus krašto vietą,.kur vos lova, stalelis ir pora! 
vietą valdžios pasmerktą mir- kėdžių telpa, stovi maži su- 
ti. Mirti lėta, silpnos, iškan- tvėrimėliai su vargo antspau- 
kiutos būtybės mirtimi. Tr jom ant veidelių. Jie neišdy- 
Čia noris nukrypti nuo temos, kauja, nesijuokia kaip mies
tai kam, mat, gali būt ue- to vaikai, bet rimtai, susikau- 
suprantama, kaip, pavyzdžiui, | pę rašo lietuviškus sakinius,

Iš Navy Dienos iškilmių. Karo laivas U. S. S. Vibnette, kuris, ryšy su Navy Pir
uos iškilmėm, buvo atplaukęs į Chicago. Jūrininkai vizitoriams aiškina patrankų 
sudėtį ir veikimą. (Acme Photo)
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lenkų tauta, pati amžiais ken
tusi rusų valdžioje, šiandien, 
vos gavusi nepriklausomybę ir

kartoja garsiai poterius, skai
to apsakymėlius. O visi bijo, 
visi žiūri į langą, ar neina

dar atmenanti, kaip karti esti kur mėlynsiūlis, kuris tuoj ga- 
nelaisvė, — kaip tokia tauta lėtų. gerąją panelę nusivesti, 
gali su ramia širdimi gniaužto nuo jų lietuviškas knygeles 
ti pavergtųjų dvasią? Atsakv- i atimti.
mas trumpas: gali. Tr dar pa- Susirenka retkarčiais vyres- 
gerintais, rafinuotais meto-! nieji, priklausą Šv. Kazimiero 
dais. Rusai težinojo kumščio 1 dr-jos skyriui. Susirinkimas 
jėgą — nagaiką, ištrėmimą,' legalus, bet už lango visada 
kalėjimą, o lenkai, be to, tu- tupi viens kitas parsidavėlis, 
ri dar begalybę gudrių prie- kurs už grašgalius tyko bene 
monių lietuviškąją dvasią iš-' neištars jo kaimynas laisves-
kreipti ir ją savo pusėn pa
traukti.

nį žodį. Vienam tokių susirin
kimų nutaria vyrai steigti sa-

Grįždami prie konkrečių fa- vo kaime lietuvių ūkio dr-jos
ktų, sustosim ties Dieveniškių 
parapijos lietuvių gyvenimu. 
Ši parapija yra Ašmenos aps
krity ir sudaro 30-ties kaimų 
lietuviškąją salą tarp apgndė- 
jusių ir gudiškų žemių. Jei im
tum rašyt apie tai, kad ten

skyrių. Gal gi duonos daugiau 
būtų, jei iš Vilniaus savas ag
ronomas atvažiuotų mums pa
tarti — galvoja. Valdžia ne
leidžia tokio skyriaus steigti, 
o gretimam miestely įkuria 
savąją ūkišką organizaciją,

lietuviškos mokyklos jau prieš prisiunčia jai mašinų, sėklos, 
keletą metų buvo uždarytos,' medelių. Tik stokit, įsirašy- 
kad dabar uždaromi šv. Ka- kit — viliote vilioja.
zimiero Dr-jos skyriai Ir skai- 

zklos, kad labiau susipratę 
Jionės užpilami protokolais 

bylomis — tomai galima 
būt prirašyt. Bet jei ten nu
važiuotum vienai dienai į ku
rį nors kaimą — pirm visko

O tuo pat metu mergaitės 
verpdamos vakarais nebeseka 
pasakų apie užburtus karalai
čius, apie raganas ir vaiduo
klius — ne! Liaudyje plečia
si iš lūpų į lūpas žinios, kaip 
andai Joną polieija tardyda-

ti. Ten pasiūlo mokytojas jau
niesiems į “strzelcus” įsira
šyti, čia žada rūbus su bliz
gančiom sagutėm duoti ir nuo 
“šarvarko” (privalomųjų vie
šų visiems kaimiečiams darbų) 
paliuosuoti. Tr yra tokių, kur 
eina. Ir lietuviškąją dvasią už 
blizgučius pamaino. Alkstan
čiam parodo duoną, o šis, va
rgo aptemdytas, nežiūri iš kie
no rankų ima.

Valdžia eina prie tokio nau
jai iškeptų “lenkų” fabrika- 
vimo apgalvotais keliais: 1) 
Neleidžia šviestis savojoj kal
boj, nors žino, kad lenkiškos 
mokyklos ragavęs vaikas esti 
tik apkvailintas, nepajėgda 
mas nesuprantamoj kalboj jo
kių žinių įsigyti. 2) Apkrauna 
dideliais mokesčiais be leng
vatų ir bausmėmis be priežas
čių; kiekvieną menkniekį, už 
kurį nebūt baudžiamas nė vie
nas lenkas ar žydas, lietuvis 
turi apmokėt pinigais ar ka
lėjimu. Ir taip tamsų, iš visų 
pusių prislėgtą, ujamą ir per
sekiojamą kaimietį ima trau-

KAIP IŠAUGO LIETUVOS 
PRADŽIOS MOKYKLOS 

PERIOMETĮI
Lietuvos pradžios mokyklos 

stovį nuo 1925 iki 1935 metų 
ryškiai vaizduoja skaičiai. 
1935 m. pradžioje Lietuvoje

kristų į akis štai kokie vaiz- ma kankinusi, kaip Petras grį- 
dai: sodžiaus viduriu važiuo- šęs po tardymo juodas, lyg 
ja didelian tuščian vežiman į-, žemė, kad jo tikra motina pa-
sėdę sekvestratorius su šaltv- žint negalėjusi, kaip Pranas
šium. Tr užsuka kiekvienan gavęs šimtą zlotų užmękėti už 
kieman ir iš kiekvieno kiemo ; lietuviškų laikraščių skaitymą 
išeina glėbiu lietuviškų audi- ir t.t.
nių nešini arba bliaujančiom 
avimis, teliukais, karvėm ve
dini. Kas nebėra ko veda — 
pagalvę ar kailinius vežiman 
krauna. Vis už nesumokėtus 
mokesčius. “Kad jūs kur pra- 
smegtumėt”, rauda moterėlė, 
“paskutinius kailinius judo>- 
šini išplėšė. Nė bažnytėlėn šve 
ntą dieną nebenueisiu ”... “Už 
pasipriešinimą valdžiai tuoj 
gausi protokolą”, “nurami
na” sekvestratorius ir važiuo
ja su apraudotais kailiniais į 
gretimą kiemą. Palieka kal
nią apiplėštą, prislėgtą, nna-

“Prie ruskio buvo bloga, 
nu dabar tai jau pekla”, sa
ko senelis džiovintais vyšnių 
lapais pypkę kimšdamas.

“Tie paliokai kaip purvas 
— kur žengsi, ten prilips”, 
skundžias kaimiečiai ir... bijo 
žengti. Visur jų laukia baus
mės, protokolai, mokesčiai ir 
vargas, neišbrendamas vargas. 
O kitam gale kaimo šilta, švie 
si lenkiška skaitykla su taba- 
kos pakeliu ant stalo, su gro
jančiu radio aparatu ir links
ma lenkų mokytojo seserim. 
Ten juk niekas nedraudžia ei-

nuoš. visų pradžios mokyklų 
tenka kaimui.

1934 m. vienai pradžios mo
kyklai išlaikyti išleista vidu
tiniškai 10,363 lt. 90 et., o vie
nam mokyklos komplektui — 
5,392 lt. 95 ct. Vienas moki
nys pradžios mokyklai išlai
kyti per 1934 metus vidutiniš
kai 97 lt. 8 et.

PASTATYS 12 NAUJU
PRADŽIOS MOKYKLŲ
Panevėžys. — Paskutiniame 

apskr. tarybos posėdyje nu
tarta ateinančiais metais aps
krityje pastatyti dar 12 nau
jų pradžios mokyklų šiose vie
tose:

Virbališkiuose — Kupiškio 
vaisė., Kabeliuose — Panevė
žio valsč., Jurgėnuost — Pu
mpėnų valsč., Skaisgiriuose — 
Pušaloto valsč., Gaigaliuose —

Šimonių valse., MorkGniškvje 
— Viešintų valsč., Praniony- 
se — Naujamiesčio valsč., E- 
riškiuose — Ramygalos vals.. 
Laboje — Smilgių valsč., Prn- 
stavonyse — Šeduvos valsč., 
Derveliuose — Razalimo vai., 
ir Vadaktuose — Krekenavos 
valsč.

Visos mokyklos bus 2-jų ko-
Įmplektų, tik Vadaktų — 3 
kompl.

i Per ateinančius penkerius 
metus numatyta pastatyti 48 
mokyklos su 106 komplektais. 
Mokyklų statyba eitų dar gTei 
čiau, tik labai trukdo žemės 
sklypai. Vienų mokyklų yra 

, bendrame valdyme, kitų — 
švietimo ministerijos žinioje 

^ir ne visi tinkami. Tai iki vis
kas sutvarkoma, daug laiko 

1 praeina, bet jeigu tokiu tem
pu mokyklų statyba eis, tai 

' po keleto metų visame apskr. 
bus naujos mokyklos.

mokinių skaičius taip pat pa
didėjo. 1933-34 mokslo metais 
1,000-čiui gyventojų teko 108,- 
79 mokiniai, 1932-33 mokslo 
metais — 106,4l3. 1925 moks
lo metais 1,000-čiui gyvento
jų teko tik 59,1 mokinys.

Kiekvienas pradžios mokyk- 
i los mokytojas žiemos metu 
įdirba vidutiniškai su 45 moki-

buvo 2,556 pradžios mokyk-1 niais, o vasaros metu — su 
los su 4,976 komplektais ir 102 ;28 mokiniais. 1925 m. vienam 
vaikų darželiai. Daugiausia mokytojui teko dirbti viduti 
buvo vieno komplekto mokyk- niškai su 39 mokiniais, 
lų, didžiausia 12 komplektų
mokykla 1935 m. viena mo
kykla tebuvo. 1925 metais pra 
džios mokyklų buvo 2,360.

Dabar vidutiniškai 1,076 
gyventojai turi vieną pradžios 
mokyklą ir 553 gyventojai — 
vieną mokyklos komplektą.
Lenkijoje vieną pradžios mo

Naujos Radios 1936
GALIMA PAMATYTI PAS BUDRIKĄ 

Vieną prie kito

DIDELĖS IŠLAIDOS ŠVIE
TIMO REIKALAMS

Švietimo reikalams, kaip 
matyti iš oficialių duomenų, 
daromos didelės išlaidos. Šiais 

; paskutiniais keliais metais 
kyklą turi vidutiniškai 1,235 Švietimo Ministerijai tenka 15
gyventojai. nuoš. valstybės biudžeto'. Švie-

Šiuo metu mūsų pradžios (timo reikalams padeda ir sa- 
mokvklose dirba 4,976 niokv-1 vivaldybės. 1934 m. Švietimo
tojai. Iš jų necenzuotų yra tik 
45, o 9 yra baigę aukštąjį mo
kslą. 1925 metais mokytojų 

kti į savąsias pinkles, žade-1 buvo 3,394.
dama visokių gėrybių.

Visus tuos reiškinius ir fa
ktus observuojam vienoj pa
rapijoj. Daugelis jų, gal būt,

Pradžios mokyklą 1934 —

Ministerija išleido apie 39 
471,900 litų, o savivaldybės 
Didž. Lietuvoje pridėj oapio 
5.003,800 litų, Klaipėdos kra
šte apie vieną mil. litų. Dau-

RADIONAS PHILCO 
ZENITH

RCA VICTOR 
GENERAL ELECTRIC 

CROSLEY
Kad gerai girdėti programus, reikalingas Naujas Radio 
Jūs visados galite pirkti geriau pas Budriką ir gausite 

lengvais išmokėjimais

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

Telefonai’ BOUIevard 4705—8167

Lietuviški Programai iš stoties WCFL
Subatoj 9:30 vai. vakare 
Nedėlioj 10 vai. vakare.

.............................................................................. .

1935 mokslo metais lankė 268,- ginusia pinigų išleidžiama pra
618 mokiniai, o 1925 m. — tik 
131,724. Mokinių skaičius per

ryškesnių, kartojas ir kitose 10 dvigubai padidėjo.
Paskutiniais mokslo metais
1,000 gyventojų teko 110,47

džios mokykloms. 1934 m. pra
džios mokykloms išlaikyti iš 
leista 23,836,925 lt. 30 ct. Tu.: 
tarpu žemės mokesčių tais pn 
čiais metais surinkta 18,450

Vilniaus krašto vietose. Jeigu 
tai vadina lenkai “ffontem do 
wsi”, tai tas jų
ir nežmoniškas ir
nešąs j lietuvišką kaimą ųe 1 m,8> 
lik didesnį vargą; bet drauge ,

I demoralizuojąs sveiką lig šiol i
t

kaimiečio dvasią,
V. Virmantas

frontas yra;mokiniai. Palyginus su kele-,700 lt. Valstybė iš ūkininkų 
neetiškas r'U paskutinių metų duomeni-1 surinktus pinigus išleidžia 

1934-35 mokslo metai* kaimo švietimui, nes apie 70

Juo prastesni ratai, juo la
biau barška.

Didelė nelaimė yra negalė
ti iškentėti jokios nelaimės —
Saliamonas.

Jei nori išmintingai kalbė
ti atsimink penkis dalykus: 
apie ką kalbi, kam kalbi, kaip 
kalbi, kada kalbi ir kur kalbi.

Jau Galima Įsigyti Nauj..

Maldaknygė Ir Pamaldų lovelis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 piMl., gražini iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuviu bažnyčiose Amerikoje 
Tšleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

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

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGELOS 
Reikalaukite:

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 
3 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00400 . .

(su persiuntimu)
“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
0
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LABDARIŲ DIRVA SENIS S. SAKO:-

D R A TT O A R Trečiadienis, ppalių 30 d. 1933

Šių vasarų labdarių skyrius lių kuopų susirinkimų, kad 
buvo tvarkomas nereguliariai, pasitarti šiuo svarbiu reikalu 
Taip Įvyko ne dėl to, kati lab- ii darbais pasidalinti.

I LIETUVOS K. VEIKIMO | 
CENTRO KONFERENCIJA

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
pija, iliuzija, jei nebus paiso
ma didžiųjų gyvenimo prinei-Amerikos rašytojas - poetas,

E.l«ur tluvst, paduoda «okan-|p|J Otam "Ūk.a'vi. | 
t) anekdotų.

Vienas mažojo miesto pirk-

pų.I
1 suominės dalis, tam tikra 
spauGH kaip papūga kartoja 
pažangiųjų mokslo kultūros 
ir visuomeninio gyvenimo kat 
sroviu žurnalų mintis, jas ba-

CHICAGOJE
ELENA BARTUSH DAI
NUOS CHICAGO CIVIC 

OPEROJE
dariai Imt mažiau veikę, bet j Tas svarbus susirinkimas šį |ys siekė politikoje vietos, bet- I 

dėl to, kad redaktorius buvo vakarų, 8 valandų, Aušros Va-1 gi balsavimo metu liko smar- 
išvykęs iš Cbicagos ilgesniam rių parapijos salėj. kini nugalėtus. .Jis tiek maža
laikui. Tikimųsi, kml Į šį svarbų gavo balsų, kfid tiesiog liko ' . , . ..... . . . ..ii ... . nalizuoja, o ne kuriu ir InaiKalbant apie organizacijos mitingų visos labdarių kuo- žmonių nutuokiamas. Taipso-t ■ ■ . ' ■
veikimų vasaros melu, reikia pos prisius savo atstovus. Ku- eialė, taip bizniška jo padėtis 
pasakyti, kad jis buvo platus rios kuopos to nepadarys, t i- (ūpo išstatyta į pavojų. Sun- 
ir pasekmingas. Ir rinkliava krai turitų pasiaiškinti kita- ku būti pajuokiamu, bet dar 
Šv. Kazimiero kapinyne ir pi :iue susirinkime. Taip pat lau- sunkiau atsilaikyti.
knikas Vytauto darže ir, be kiama atvykstant visų labda- Į Bet šis pirklys buvo geras 
to, abu išvažiavimai j labda- rių veikėjų, kuriems tik rupi “sportas”, tačiau suprato, 
rių ūkį kuopoms davė daug mūsų organizacijos gerovė, š-- |uh| jjs galį likt į piliečių pa

savinami. uzurpuoja. 'l’a 
ėiau jie kartoja ne Įsitikini 

liet... žodžius. Jie žodžio 
.meistrui, jie programų kal
viai — specijalistai.

Lapkr. G d., Cbicngo Civic 
Operoje dainuos žymi (luini-i 
niūkė Elona Bartusli.

I’rieš savaitę daili. E. Bar- 
tusli laimėjo N. B. (’. koiites- 

tų, o pi įeitais metais laimė
jusi pirmų vietų Aiueriean So- 

i-icty of Musieians kontestų ir
daug karių pasižymėjo lietu-Į 

Kat. Akcijos vadai, aukos vių parengimuose, Šiomis die- j 
ne pinigus, bet savo širdį, sa- nomis jau jinai pasiekė ope į

slinkaus ir atsakomingų dar- Ipimas beturčių ir musų uz- juokiamus. Bet jis miestų pu vo t ’eių. organiškai susijungs jos dainininkės laipsnį.
u liaudimi, su visa tauta. Chicago City Operos grupe
aukštųjų principų vedami, prudeda savo sezonų šeštadic- 

Valdyba kabų su sekančiu parašu: “$25 su didžia jų meile, su liaudies nį, lupki1. 2 d., Chicago Civic
—- tam, kuris už mane balsavo”. . meile,’ su visos mūsų tautos Opera House. Trečiadienį, la-

VISI i LABDARIŲ SEIMĄ Visi pamatę tai saldžiai nu- i meile mes veržiamės j visas pkriėio 6 d., Ims sūdoma ope-
----------  sijuokė. Bet jie juokėsi sykiu J gyvenimo sritis ir kuriame ra “Martini” ir daili. E. Bar-

Lietuvių K. K. Labdarių Sų- su juo, o ne iš jo. Balsavusio- į naujas visuomeninio gyveninio tush toj operoj dainuos “Įdu

bo, tačiau ir jo pasekmės lm- simojinias pastatyti našlaičiu- juokinu* pralenkė! Po balsa
vo gražios. Padaryta organi ms •>' seneliams prieglaudų, vimo jis savo lange išstatė iš 
zacijai pelno ir veikimas su
stiprintas.

Jei vasara praėjo ne tuš
čiai, bet su nauda mūsų or
ganizacijai, reikia laukti, kad 
žiema bus dar gausingi snė la
bdariu darbais.

lytis Naujosios Sandoros švie- towo”. i
soj! Linkime naujai operos dai- 1

nininkei daug sėkmių savo | 
; debiutui!

jungos šešioliktasis iš eiles jį už jį žmonės atvyko į jo 
seimas bus sekmadienį, lap-i krautuvę, kad pasisveikinti ir 

I kinio 10 d., Šv. Antano parap. pagirti jį dėl jo, taip pat ir 
Tuos darbus Labdaiių Di- su|ej( ( iečių, Iii. j jų pralaimėjimo. Apie tų įka

rta stengsis išgaišinti, d< ( S(lį|1|;t i<Vicr-iumos m* tikjbų gandas pasklido po visų
labdarių kuopos, bet ir kilų distriktų. Ūkininkai dažnai j pūčiuose T. T. Jėzuitų Rūmiio- 
orgaiiizaci.jų skyriai ir drau- pradėjo lankyti jo krautuvę. buvo kat. spaudos parodu, 
gijos, nes jo tikslus yra— su Pirklio pralaimėjimas liko jo j kurioje buvo galima pastebe- 

triumfas. Jis įrodė miestukui, : ti daugelį mūsų (lietuv ių) k > 
kad jis esąs geriausias jo pra- j talikiškų leidinių, kaip kny- 
laimėtoia-. g'J tuip ir perijodikos, o taip*• I

pat ir daugelio Vakarų Enro

Kat. spaudos paroda

dant smulkmeniškus centro ir 
kuopų veikimo aprašymus. 
Kuopos malonės rašyti “L. 
D.” vedėjui, ką jos veikia. 
Veikimus eis gyviau ir sklan
džiau, jei viena kuopa žinos, 
kų kilos veikia. Jos viena ki
tų trauks į darbų. Tuo būdu 
ir savo skyrių dienraštyje 
nuolat palaikysime.

Konferencijos metu Ieva Lukošiūte

$0. CHICAGOS ŽINIOS

•CALL FOR MR. BINGO**

’ W V oe Thct mkt? CHS 1 -TsUrtK. 
. ndCH IDO ^OUTH6JV eo(? NOO •• bOAl’T 

IHAl '/0u'«6 ėfcAftcM fOfcT4 -
į Ado A Ijorukki Of FCtfttY MAS 60-r To 

XC5 bUįrttfktO -• (2€M£M«e<i. SOOR. 
a-ę- mv • '■tootee GGr-ruifr OC 

t |/O MCAftS

Nuo dabar bus stengiamus! 
“L. D.” dėti į dienraštį bent 
kartų savaitėj.

SVARBUS CENTRO SUSI 
RINKIMAS

Labdarių centro valdyba y- 
ro labai susirūpinusi būsimuo- 
jn organizacijos seimu. Yra

burti visų organizuotąją lie
tuvių katalikų visuomenę kil
niam labdarybės darbui.

Mylėti savo artimų ir rei
kale ji gelbėti turi visi krikš

čionys. Tų turime daryti nei 
tik pritarimu dirbantiems ar 
ba žodžiais, bet darbais. Sei
mus to ir siekia, kad visus 
įtraukti į labdarių darbų. Jis 
laukia, kud kiekviena dora 
lietuvių draugija ar organiza
cija turėtų savo atstovus ir 
sulig savo išgale bent mažų 
aukų atsivežtų. Kada visi sa
vo pečius suremsime, kada 
centus prie centų sudėsime, 
didelius darbus nuveiksime.

Iš Šio anekdoto išeina, kad 
geras pralaimėtojas niekados 
m pralaimi. Jei netikite, pu- 
žvelgkite į gyvenimų ir ma
tysite, kud taip yra.

valstybių

Šv. Juozapo parapijos baž
nyčioje spalių 26 d. per šv. 
.Mišias priėmė Moterystės Sa- 

(Prancūzijos, kramentų Steponas Kibarta<
Belgijos, Vokietijos, Anglijos) 
nemaža katalikiškų leidinių. 
Parodų aplankė daug asmenų, 
ja domėjosi ir net jos suren
gimo išlaidoms padengti au
kojo.

Taip pat konterencijos mė

.Japonijoj nusirėdymas pub
likoje leistinas. Keleiviai trau 
kiniuose dažnai viešumoj va
gone persirėdo ir nieko dėl Ui kun. dr. J. Halui la (b inon
to nemanoma. Nežinia, kas at
sitiktų, jei kuris nors kelei-

stravo kilnojamų filmų apara
tų, kuris padeda iliustruoti

vis panašiu būdu persirėdytų paskaitas. Dalyviai šiomis ii!
amerikoniškuose vagonuose, 
(lai būt, tokį žmogų pasiųstų 
į pamišėlių namų.

daromi prisirengimai tinka
mai pasitikti draugijų atsto- Lietuvių tarpe nesiras neap
vils ir svečius. Norima, kad [ rūpintų pavargėlių ir našlai-
seimas būtų ir gausingas at- fČių, išaugs prieglaudos, kurios vienintelė šalis, kurioje mo 

priglaus mūsų senelius ir na

inoniis reiškė susidomėjime.
P. Andziulis “R.’

stovais ir vaisingas savo dar
šlaičius.

terys gauna lygių darbo algų, 
kaip ir vyrai, yra Čekoslova-bais.

Dėl to cenlro valdyba Sau- Į Tat, visi rcngki.nės į lab-,^ 0|alldi>> Švedija, Danį. 
kia priešseiminį visų labda- darių seimų! Labd. jja Norvegija.

VISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
RAGINE, WIS. i keletu sekmadienių. Šįmet dr- 

; gijos atskirai turi būdas. Vi
si darbuojas. Bazaro rengėjai, 

Š\. Cecilijos su ųipboun priešaky, vra: J. 
cboras, vedamas varg. J. Kai-1 Kiniinavi,’.ius, K. Narkis, H.
linkaičio, suienge konceitų, Miškinienė ir C). Sakalauskie-

Spalių 20 d.

Suomija yra vienintelė ša
lis, kurioje dienos metu gat
vėse nėra triukšmo. Negirdė
si ten autobusų, gatvėkarių, 
batikos švilpimų, pardavinė
tojų riksmo, laikraščių par
davėjui šauksmo ir niuildėžių

kuris žmonėms labai patiko.
Be choro, buvo solo ir duetui.

Mūsų Šv. Cecilijos cboras ! gaiš, daiktais arba darbu, at- 
smarkiai žengia pirmyn dai- silankymu ir t.t. Klebonas da-

viduje kiekvienoje dienoje ta 
nė. Visų paiapijonų pareiga rpsĮa gfa2į ramybė 
prisidėti kas kuo gali: pint

sa Antanina 
rvstės rvšiu

imkiūte. Mote- 
uriso klebonas 

Pr. Vaitukaitis.

1 Spalių 27 d. klebonas pa
krikštijo Jono ir .Marijonos 

.Vitkų sūnų vardu -tonas. Kū
mulis buvo Ladislovas Vitkus 
lir Elena Šimkaitė.

uos srityje.
Ateinančių vasarų, kai Ims 

L.R.K.S.A. VVisconsino apskri 
čio Lietuvių Hiena, Šv. Ceci
lijos choras manau, bus pri-

rbuojas, kiek gali, kad baza- 
, ras būtų sėkmingas. B.V.

žinote, <kad liktai tre- 
pasaulio dalis vartoja

pažintas geriausiu, nes turi >> šakutes? Kitas gi
gerų vedėjų. 1 trečdalis vartoja pagalėlius, o

Žmonių buvo pilnutėlė ^ve-1 likutinis tiee.dalis jūs spė-
tainė. , .

Spalių 20 d. gerb. klebonas 
kilti. J. S. Maltis pranešė, kad 
apatių 2!) d. mūsų parapijų vi
zituos aukštas svečias J. E. 
Vysk. Matulionis. 'I’aigi ir ra- 
einiečiai turės progos pama
tyti ir išgirsti kalbą vyskupo-! 
kankinio.

Spalių 20 d. prasidėjo para- j 
pijos bazaras, kuris tęsis per 1

sirinkimas draugijos Apašta-(susilauksime triukšmingų ves- 
lystės Maldos. j tuvių plačiai žinomos Onos

-------- — | Bagdonienės su Jonu Petraus
ku. Šimtai svečių pakviesta 
į vestuvių apeigas ir puota. 
O. Bagdonienė yra didelė mū
sų parapijos rėmėja ir visų

-lau kelinta savaitė kai ser
ga Jonas Cinikas, draugijos 
Apaštalystės Maldos raštinin
kas. Pastaromis dienomis pra-| ‘ *
dėjo po Luputį sveikti. Kle-ilk'tuvi'J katalik« reikalY- 
bonus ir draugijos nariai lau- -----------------
kia Jonu paveiksiant. ' Barbe „„važiavimas. Šie-

Raportens . .r i vens viešbuty, Clncagoj, pra
sidėjo Mastei* Barbers of A- 
nieriea suvažiavimas.

Trečiadienio vakare, po ro-
• • Ižančiaus pamaldų, parapijos ; 

' svetainėje įvyks mėnesinis su-1

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJ LIETUVIAI DAKTARAI:

Eina gandai, kad netrukus ; tm. uvFayette 7«so

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Kuris šmeiždamas meta ak- 1 
menį ant galvos kitų, pataiko i 
pats sau — G. Hčrbert.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
. LIETUVIS

OPTOMI.TKIUALLV AKIU 
SPECIALI STAS

PalcnKvIns aktų jtemplrnų., kuris 
esti priežastimi (aivos skaudfijlmo. 

.ri- .. ■ . i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-kalbetojų. Helsingtorso miesto ' mo, skaudamu aklų karst), atitaiso 
trumparegystę |r tollregystę. I’riren

Vatikanas paskelbė drausti
ni! skaityti naujų, išleistų d’A- 
nnunzio knygų “Šimtas ir Ši
mtas ir šimtas ir Šimtas ir 
Šimtas Puslapių iš Slaptingos 
Cabrielians d’Annunzio kny
gos “(limdytas Mirti”. Kny
ga šv. Bažnyčios pasmerkia 
dėl to, kad yra nedora,

Kia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12. Oaugely at
sitikime akys atitaisomos be akinių. 
Kflftios pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

PLATINKITE “DRAUGĄ

JOI IN P. EWALD 
I OANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos ;iuo ugnies, vėjo. ete , atsišauk

840 West 53rd Street
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISI UėlO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; \> i i\ ė.i l

\...............

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 SS. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., katup. 18 St.

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

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

Phons OANal 0523

Ofiso cnone 
PROspect 1028

Kės. and (ifflce 
1X59 8. Leavitt St

CANal 0791

DR. J. J. KOWARSKAS
PUTSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUIlS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 tr nuo 4 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Oftno telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 19X0

Ofiso Tel.: PROspect S37X 
Rez. Tel.: HEMIock <141

Rezld.: 2615 W. B9lh St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. G3rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8:20

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagul šutant

Tel. Ofiso BOUIevard 6913--14 
Res. VICtory 2148

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo < 30-8:80

756 WEST 35tb STREET

DR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So. Ashland Avo.
S lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MIDvray 5880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 tkl 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 14 lkl 11 

valandai diena

Tel. CANai *267
Res. PKOspvCt <659

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residenclja <<•• So Artc.stan Are.

Valaudoe: 11 ryto Iki i popiet
1 Iki 1 ». vakaro

Tel. CANĄL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak lioad
(Kampan Leavitt Ht.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto | 
Nuo 1 Iki 8 vakaro i

Seredoj pūgai sutartį

Tel. CANai 6122

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

Saradoiiua ir NodGIlonits pagal sulart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VI Ilginta 0«8<

Oftso vai.: 2—4 Ir <—8 p. to. 
Nedėliomis pagal sutartį

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS1’crkPlA .M»»o »»fl*ų 

1729 WJ’JST 47tli STREET 
chicago

Valandos: 2 iu 5 ir 7 lo 9 p. m. 
Teh'i.boiuis YARds 2122

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

44J31 HO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Res.: Tel. PLAsa 1400

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v.

Nedėllomln nue 10 lkl II diena

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tol. CANai 0402

Oflso: Tgl. LAFayette 4i»17 
Rea.: Tel. HEMIock <28<

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. S9th 8t.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Reredotnle Ir Nedėliomis pagal sutartį

ŪR7P.ATKOČIŪNAS “
DENTI8TAH

1446 SO. 49th CT., CICERO, IH 
Utar., Ketv.. Ir Pėtn. 10-9 vai. 

8147 SO. HALSTED 8T., CHICAGO 
Paned., 8ered. Ir Subat. 8—9 vai.

Office T«l. HEMIock 4848 
Rea. Tel. GROvehiU 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

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

▼kl. 2-4 Ir 1-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANat 0402

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

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

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

ofisas ir rez.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytais —*
1 lkl 8 popiet — 0 lkl 8:t0 vak. 
Madėllomla auo 11 ryte Uil i p.p,



Trečiadienis, spalių 30 d. 1935
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JAUNIMAS

Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

MOKINAMĖS KALBOS• LIUDAS VAIRIUS”

ulbos kursui, ku
li. Vyčių Chica- 

, progresuoju lu-

Lietuvių I 
liuos įsteigė 
gos apskriti 
hui puikini.

.Mokinių yra apie 20. Visi 
lodo didžiausių susidomėjimų 
ruvo tėvų kalba lr nėra jo 
klos abejonės, kad už kelių 
mėnesių jie kalbės taisyklin
gai ir Ir ndrai, daug žinos a 

įpie liet. kalbų.
Puiki tai proga jaunuoliams 

pagilinti savo žinojimas.
Pamokos įvyksta kiekvieno 

pirmadienio vakarų — Aušro- 
Vartų Vyčių kuopos Koniuvj 
jc.

Mokiniams mokesčio nėra 
jokio. S.

n B A’ V O 'A' s

ichard LeePETECTIVE RILEY
“TV4 I m 

EMTtTUEOTDl 
KUDVJ VJMAT

1B. NEXT'
LCT'S >M OM 
tme eec^T"

PINAFORE VAKARUI VIS
KAS PRIRENGTA

Pakvaišėlio auka. Buvęs munieipalio teismo teisė
jas \Villiam K. Fetzer, kurį užvakar jo paties ofise nu
šovė pakvaišėlis Kaymond Lainming, sužeisdamas dar 
kt h tų d. III! nų. Paskui pats nusišovė. (Acme Photo)

HALLOVVEEN VAKARAS

.lis įsimyli į kapitono duk
nų Adelę. .Jis dainuoja jai 

meiles dainas, irtveria savo ši
rdį. Bet kapitonas nieku būdu 
neprisileidžia minties, kad jo 
duktė tekėtų už paprasto ju- 
rt ivio. Kapitonas svajoja apie 
laivyno admirolų, bet admiro
lo meilė Adelę tik erzina, da
liaus suplanuoja Adelė su Liū- Pramatant, kad į L. Vyčių 
lu pabėgti. Bet Juodakis, vi-Dailios’’ choro vakarų - ko- 
sų laika sekęs jų planus, pra- neorių lapkr. 3 d., Sokol su
neša kaĮiitonui, ir Liūi’as ta- Įėję, 2337 S. Kedzie avė. sti
mpa suimtas. Tuo Liudu Vai- plauks daug dainos mėgėjų, 
ru operetėj “Pinafore” Ims jiems priimti pereitų pirma
jai! videnis žinomas daininiu-j dieuio vakarų, choro rėmėjai 
kas Liudas Tenzis. [Aušros Vartų parapijos sa-

-------------------Įloję laikė susirinkimų, kurin
iu :e dalyvavo apie 30 veikian
čiųjų narių.

I Kadangi po vaidinimo, kaip------------------------------- ----- ---------------------- —--------------
Ipaprastai, bus daug norinčių bodalietės paiapijos naudai la-atidėtas iki lapkr. S d., is prie 

Lietuvos vyčiu Chicagos apil’a*°kt'» pavalgyti ir išsiger- 17 d-, parapijos sale- zusties pamaldų bažnyčioj. Vie

skričio natinė visuotina kon 
ierencija įvyksta ateinantį

JAUNIMO KONFE
RENCIJA

NOKTI! SIDE. — Spalių 
31 d. Sv. Mykolo parapijos 
svetainėj parapijos naudai L. 
Vyčių 5 kuopa rengia nepa
prasta vakarų. Visi kviečiami 
atsilankyti. Salė bus išpuošta 
tai dienai pritaikintom įdomy
bėm. .laimimas stiliai prie to 
rengiasi. Savo atsilankymu 
priilnosile daugiau energijos 
mūsų jaunimui darbuotis pa
rapijos labui, drieš gera or
kestrą. Rengėjai

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

Spalių 30 d. Kenosha, \Vis Inforniacij 
a- kitės adresu

įti, sudaryta planai visur pil- -i1'' ' indžiu .j vai. popiet. Ižu- | toje sus-mo, po pamaldų bus 
nai patenkinti. Ženiutinėj sa- n^a “’,c' R°,ll*',*.ja S. Motu-jclioio įepetieijos.patenkinu, zeniuiitiej 
ltj bus įrengta valgykla, ku-

p p., Aušros Vartų parapijos,' ".«> Imk Wrst Si.I,. biz-
<a|-į nierku Karlavičienė. Jai pa

gelbės: Aleknienė, Aitutienė, 
Šin didžiuliu susirinkiman ,ia>nauskienė ir kitos jų pu- 

rinksis ne delegatai nuo tam A-n, ,)USį|<viestos.
t ikro skaičiaus nai ių, Imt v i-į Bufeto menedžeriniu paskir- , 
,-i ( bicagos Vv.e.iai - Vytės. : tas veikėjas Pabijonaitis.

Tuo oficialiai baigs minėti Tikintų tvarkytojas Stasys j 
Chicagos L. Vyčių apskr. <l' i-1 ^jinu,įs
dešimties metų jubiliejų. I Programo vnlėjas — Ignas i 

štai sekmadienio programa: į Sakalas.
12:30 vai. p. p. apskr. vai-I Po operetės ženiutinėj sa- 

dyba uždeda vainikų ant Da- lej norintiems lietuviškai, se- 
riaus - Girėno paminklo, Mar- noviškai pašokti, grieš kita 
quette Parke. krajaviška orkestrą.

_ . .. ! Susirinkimas taipgi nutarė2 vai — Konferencija 
Aušros Vartų parap. salėj.

kmadienį, lapkričio 3 d., 2 v.
zaitė ir E. Vitkauskaitė slen !giasi. kad ši pramoga pasi-: 
sektų ir nuošinlžiai kviečia 
visus atsilankyti. Bus daug 
“door prizes, table prizes, ra- 
flk'S ir refresrments”.

Šv. Cecilijos dr-jos sus-mas paramos.

Giedorių dr-ja rengia “bene- 
ilt danee” parapijos naudai 
lapkr. 24 d., parap. salėj. 7:3d 
vai. vak. Įžanga 25c. Komisi
ja S. Motuzaitė, A. Juozapai- 
tis ir J. Lauraitis prašo visų

Nuo Raumatiškų Skausmų
reikalaukit visame pasauly

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

pakviesti ‘•Draugo’’ redakto
rių L. Šimutį padaryti prane
šimų apie Lietuvų, apie Lietu- 

ivos jaunimų ir sportininkus.
Iš visako pasirodo, kad L. 

V. “Dainos” choro operetės 
“Pinafore” vakaras bus link
smas, bus, taip sakant, tikras 
lietuviškas pasi linksmini mas.

Esame lietuviai, tai visi bu
kime L. V. “Dainos’’ choro 
vakare ateinantį sekmadienį.Ic.
TOWN OF LAKE ŽINELĖS

I _______
llallovveen sočiai rengia Ne

kalto l’ras. l’an. Šv. merg. so- | 
gų tai operetės “Pinafore” į <|u|j(.įja ketvirtadienį, spaliui 
pastaiymas ateinantį sekini
dienį, Sokol salėj. Operetę sta 
to L. V. “Dainos” choras.
Vyr. rolėse dainuoja O. Piežie
nė ir Liudvikas Tenzis.

Jaunime, būtinai pasistenk 
operetę pamatyti, o nesigai
li si. Pradžia 4 vai. Sokol sa-

4 vai. — visi seimelio da
lyviai vyksta į Sokol salę pa
matyti L. V. •• Dainos ■’ choro 
statomos operetės “Pinafore”.

A.

“PINAFORE"
Galima ant vienos raukos 

pirštų suskaityti pasitaikiu
sias Chicagos lietuviams pro
gas pumai yti kų nors geres
nio arba net geriausio scenos 
bei dainos mene.

Viena iš tų nedaugelio pro-

31 d., parap. salėje. Pradžia 
8 vai. vak. Įžanga 20c.

Komisija: S. Jcsulailė, V. 
Balčiūtė, S. Poškiūtė ir E 
Mastauskailė sykiu su viso 
mis sodalietėmis kviečia vi
sliu atsilankyti ir užtikrina 
kad kiekvienas linksmai va-

audusi prie 23 St. ir Ke- praleis. Be to, dar ir pa-
• L-.iii’tn- “doughnuts ir app'.edzie Avė.

Po vaidinimo “ilgi” šokiai.

vaisins
eider”.

Xl Bunco ir card party rengia

X

BRITTLE
t-L STREAKED

cumoi ILUR
Whatever your hair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint tvill correct it.

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
hair is made soft and manageable 

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

is smoothly blcnded with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

M ai! tbii coupon uit b a tbree-incb iiriid of y»«r 
hair and tat u/ill Irtai i! and retam ii, pottpaiel, 
uritb oar rtcommendaliontfor CLAIROL treatment.

BEVFKLY KING. Cnn.uliim
HAIR BF.AUTY GtJILD
tlfc-lll Vėe.i 46rt> Street, New York City

N«me.........

Addresi.....
City ••••••••

My Beauty Shop.

reikale kreip- 
Kuii. A. Lili- 

Avenue.
Spalių 31 d., — šv. Ono

rap., Spriug Valley, III. kus> 10059 Emerald
Lapkr. 3 d. — Šv. Antano (TU. Pullman 1200)

parap., Kewanee, III.
Lapkr. 10 d. — Šv. Antanu 

f parap., Omaha. Neb. ' ------------------
Lapkr. 11 d. Sioux Cir>, REMKITE BIZNIERIUS, 

lovva.
Lapkr 13 d. Kansas City. KURIE GARSINASI

Mo. “DRAUGE”

pa-

Kun. A. Linkus

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
ZmonSs, kurie dėl nenatvės arba kl- 

tokioB priežasties Jaukiasi »llpnl Ir 
nesveikus, atgauna savo Jėgas, svei
kata Ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUOA-TONE.

NUOA-TONE yra pastebėtinas val- 
stas d.-l moterų ir vyrų. kurio susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos nvet- 
kvsnials, tvirtesniais lr priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jus esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
OA-TONE. l’o keletą dienų JOs pa
stebėsite dideli pagerinimų.

NUOA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčlose Nepriimkite pamėgdžto-

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
jlmų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUOA-TONE.
— Idealų bbiosuotojų vidurių 2Bo Ir 
BOo.

BAKING POVVDER
for finest bakinqs
Šame price today 
as45years a jo-
25 ounces for
Menufaetur.d ky bsltinf powder 
«gaclall«t» arka malta aatking 
kat kakiag pawder~. undar 
■ua.rvi.Mtn af aipert chatni.ta 
•( natianel raputatian.

MILUONS OF POUNDS HAVF BLEN 
USCD BY OUR GOVERNMENT

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ii Grabnamių-------- o--------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chieagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

A. Petkos

S. M. Skutos
1.1. Zolp
J. F. Eudeikis

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Plione BOUIevard 5203

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

Lachawicz ir Sūnūs2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. Liulevičius
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Plione I j A Fayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phono YAKds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS
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B n HT7TUTN

VIETINĖS ŽINIOS
GRAŽUS 10 MĖTĮ)

JUBILIEJUS
MARQUKTTR PARK. —

Praėjusio sekmadienio vakarų 
parapijos svetainėj įvyko ban- 
kietas su gražiu programų pa
minėjimui 10 metų Šv. Barbo
ros draugijos gyvavimo.

Žmonių buvo daug. Visos 
draugijos narės buvo pasipuo
šusios gražiomis gėlėmis. Dr- 
jos pirm. B. Alkamavičienė a- 
tidarė vakarų. Kleb. kun. A.
Baltutis vakarienę pradėjo 
malda.

Paulauskienė, Zaromdienė,
Sloksnaitiene ir Murauskiene, jon^u balsu linksmins “Drau- 
būdamos pačios dr-jos narės, i gO” radio valandos klausvto- 
priruošė skania vakariene. Dr-' jus šiandien, 4 vai. popiet, iš 

dukrelės tarnavo stoties WEDC> 1210 kil.jos narių 
prie stalų.

Po vakarienės pirm. Alka- 
mavičienė pradėjo programų,

nėlius.
Po programo pirm. Alkama- 

kuris buvo> gražus ir įvairus, vičienė paaiškino apie draugi-
Pirmiausia dainavo M. Janu
šauskienė su sūnumi, akomp

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Marijonų Kolegijos Rėmėju i 

Chicagos apskričio susirinki
mas įvyks trečiadienį, spalių 
30 d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 8 valandų vakare. 
Kviečiami visų skyrių atsto
vai ir valdybos atsilankyti į 
susirinkimų, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba

ŽINIŲ - ŽINELES
Pirmininkauja. Teisėjas 

.John C. Lewe, kuris pirmi
ninkauja buvusio Cook ap
skrities iždininko Robert 
Sweitz.er byloj. (Aeme PIi.)

piet. Įžanga 50c, 75c ir $1.00. 
Veikalų stato scenoj L. V. 
“Dainos” choras, kuriam va
dovauja muz. J. Sauris.

RADIO
PUIKUS PROGRAMAS

Tik galima sveikinti leidė
jus už tokius puikius progra- 
mus, kokius klausytojams pa 
tiekė Budrike korporacija pe
reito šeštadienio ir sekmadie
nio vakare iš galingos WCFL 
radio stoties. Harmoningu or-

ŠV. KUN. JONAS BOSKOĮ OLD PEOPLE find 
way to keep breath

wholesome
Halitosis (bad breath) quickly yields 
to Listerine, safe antiseptic and

deodorant

Rinko skelbimus, gavo 6 m. į |jurjo žiūrėjo tūkstančiai su-j kestra šauniai griežė linksmas Šv. Kun. Jono Bosko kano- 
kalėjimo. Teisėjas lfartigan (i i važiavusių žmonių iš Chica- lietuviškas polkutes ir valcus, nizacijos iškilmių ir salezie- 
mėn. kalėjimu nubaudė Eleną gos ir apyiįnkių. Dalyvavę ’
Hewitt ir Marge Summers, ku- taip pat niiesj0> apskričio ir 
rios sugalvojo parinkti is bi- valstybės vyriausybių nariai.

o Stasio Rimkaus dainavimas čių misijų paveikslai bus ro- 
darė gilų įspūdį. Teko patir (lomi.

Zlther fcpcauae oi stomach diaturbancoe, food 
fermentatlon, or the wearing of taiso teeth, old 
people frequently bare halitosis (bad breath). 
No wonder oihera conaider them a nuisance.

Būt now Science bas found that the regular 
ūse of Listerine wiil often overcome odenai ve 
mouth odora due to the fermentatlon of tiny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plate 
surfaeea.

This safe antiseptic and quick deodorant 
workn quickly. It cleanses mou'h, teeth, and 
gura surfaeea. Halts fermentatlon and putre- 
faction. a major cause of odora, and then 
counteracts the odora themaelves.

Try using Listerine every two or three daya. 
Sce bow much more wholeaome it leavee your 
mouth. How lt aweetens your breath. La m bert 
Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Checb 

halitosis with LISTERINE

znierių skelbimų neva rengia
mam šokių vakaro programų:. Pasivažinėjimų baigė polici-

ti, kad, pradedant ateinančiu 
sekmadieniu, bus permainytas 
laikas Budriko

klasiškus ir lietuviškus kuri- rengiamas.
Ieško pakvaišėlio. Pietinės 

miesto dalies policija ieško vv- 
kuris iš netyčių užpuolė

Jok. 'seki, vakaras nebuvo > stoty. Peter Kozlovskio, li) ™’8 “ P“-
• 111.. 2910 F. 77 St... ir in sėbro.*'0 P °o įsiems 25 centai vaikams 10c.

* Nežinomas vyras įšoko up- 
Trečiadienį, spalių 30 d., 8 £n įr prigėrė arti Adams gat 

vai. Dievo Apvaizdos parapi-|v§s ti]to

ro.

m., 2910 E. 77 St., ir jo sėbro 
W. Wagner pasivažinėjimas 
vogtu automobiliu baigės po
licijos stoty. Policijos vejami

FlorėnA O'Br'ien. |ir .val. ,» pioly. Taipgi kaaAet'-

atsimušė 1 inedj prie 8336 Ma-

bus duodami nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų kas sekmadienį, o iš 
kitos stoties, t. y. WAAF. 1 Drazdys, saleziečių vienuoli- 
programai eis nuo 1:30 iki 2 .T°s įgaliotinis.

Pelnas skiriamas saleziečių

siems 25 centai, vaikams 10c. LIETUVIAI ADVOKATAI: 

Paveikslus rodys kun. A..'

ir sumuse
S005 Merill avė. Sumušęs mo- ‘ J. ? jvirtadienį Budriko programai misijoms ir vietos parapijai,
terį pakvaišėlis pabėgo.

Automobilistų dėmesiui. Vi
ršininko įsakymu, policija pra 
dėjo davinėti “slipus” visie-

ekenaw avė. Wagneria be to,1 Mna nuo g vaJiare
dar ir pašautas.

Šposas baigės mirtim. Elgi- me. 
ne, III., 13 m. H. Carlson no
rėjo iškirsti “halloween špo-

1S Paveikslai tikrai yra gra- 
AVHFC stoties. Pasiklausysi- £as, jaudinanti ir naudingi pa-

an^as j matyt kiekvienam.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 lkl B 

Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčioe 
vakarais S 14:1 9 

Telefonas CANąl 1175
NAMAI: 6459 S. RockweU St.

Telefonas REPublic 9800

KAUNAS. — Jau daromas Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

T. KANCEVIČIŪTfi dai
nuos IŠ WGN STOTIES

jos veikimų ir pakvietė ant 
scenos visas dr-jos nares, ku- 

varg. Janušauskui. Paskui dai rios išbuvo draugijoj 10 metų 
navo A. Čiapas, J. Kasmaus- neimdamos ligoj pašalpos. Sce 
kaitė labai gražiai pasirodė uoje visos narės pasitiktos lie- 
akrobatišku šokiu; jai akomp. tuvišku maršu. Apdovanota 
jos sesuo Ona Gubistienė. Po šios narės: B. Alkamavičienė,
to mažytė M. Gustaitė gra-. T. Menė, L. Druktenie- ™ kurie ga-
žiai padainavo ir pašoko “Tap nė, M. Dargienė, O. Eičienė, T. lvese pastato savo automcbi- J 
Dance”. Goberienė, P. Gailienė, J. Ju- <>ų 8reta kito stovinčio auto-

Kalbėjo kun. A. Baltutis, rgaitienė, M. Krinickienė, B.. jmobilio. Gavęs tokį “slipų” 
dr-jos organizatorės: K. Jan- Lazdauskienė, M. Levickienė, I automobilio savininkas turi 
čienė, T. čerečkienė, Lazdaus- P. Libeikienė, O. Nasakaitie- nuvykti į miesto rotušę ir už- 
kienė, Klemickienė, Moterų S- nė, K. Pocienė, A. Raštutienė, simokėti 2 dol. bausmės. Pra
gos kp. pirm. Žagūnienė, bizn. O. Rokaitienė, P. Šatkienė, O. ėjusį pirmadienį policija iš dainų. Sekmadienį, lapkr 
Andreliūnas, Stočkus ir adv. Šambarienė, O. Sloksnaitienė, dalino 300 tokių “slipų”. d., S°kol salėj, 2337 S. Ke- Praeitų savaitę p. Kance- 
Grišius. Visų kalbos buvo įdo- M. Strakalaitienė, B. Sanda-, _ . _ nnn avė. bus statoma scenoj vičiūtė laimėjo pirmų dovanų
mlos. rienė, B. Strodomskienė, Y’. 10 v. ’ ' populari Gilberto - Sullivano Vyčių 8-tos kuopos surengta-

Po kalbų, K. Mickaitė - Ske- Vileikienė ir K. Jenčienė. plėšikai privažiavę prie operetg “pįnafore”, pernai me (Amateur konteste. Dalyva
drabužių krautuves, «)004 Bro- įšvcrsrta lietuvių kalbon. Vai- vo suvirs keturiasdešimta kon

go pasislėpti. Bėgdamas griu
vo prie šalygatvio rentinio ir

ir šiemet turėtų būti baigtas
ši vakarę ii stoties WGN,iKauno tunelį aplenkiantis ke- 

taip susižeidė, kad nuvežtas ' tarp q:30 jr 6:45 dainuos žy- ^as- Tas kelias prasideda pr- 
į ligoninę mirė. jnį Visų Šventųjų par. cho-

Norintiems pasiklausyti gra riste ir solistė Teklė Kance- Pa^ran^'
ie tunelio ir eina Nemuno

vičiūtė.

lly su I. Lukošiūte, padama- Po visam dr-jos organizato- . v ,, . ,, . . , , .. - . ... adway, įsmuso langų ir, pa-
vo “Dainuok man dainų”, re ir dabartine pirm. Alkama- , „ v. „ , ,..... • * -v . x-, , grobę sesis furkocius vertes‘Ko liūdi putinėli” ir “Au- vieiene, ne tik apdovanota,

dinimas prasidės 4:30 vai. po- testininkų.

REIKIA DARBININKAS

Reikia jaunos merginos, ame- 
rikonės ar lietuvaitės, namų 
darbui. Turi turėti liūdymus.

MRS. ROSENBERG
1313 S. Independ^nce Blvd. 

Rockvvell 1162

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

n:nieago

gino močiutė”. įšauktos kar- bet įteiktas ir didelis gėlių 
toti. Joms akompanavo Emi- bukietas už gražų ir rūpestin- 
lija Prosevičiūtė. gų darbų draugijoje.

Dvi talentingos muzikės, U.
Tetušienė ir H. Lukošaitė,
smuikininkė ir pianistė, jaus
mingai atliko smuiką ir pianu

$3,000, pabėgo.
Gražiai paminėta Navy Day.

Chicagoje, ir visam krašte,
Už gražų bankietų garbė j gražiai paminėta Navy Day 

priklauso pirm. Alkamavičie- praėjusį pirmadienį. Great 
nei. Lazdauskienei ir visai re- | Lakęs Navai jūrininkų stovy- 
ngimo komisijai. Lukošiūtė kloj suruošta gražus paradas,

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

Kaip pakvaišėlis nušovė W. R. Petzcr ir kitus du pašovė. Artisto padarytas 
braižinys Ashland Block, 155 N. Clark st. parodo, kaip pakvaišėlis R. Lamming 
ėjo į advokatų ofisus norėdamas iššaudyti ne tik advokatus, bet ir jų tarnautojas.

Gražūs, spalvuoti su naujais 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir 
galima gauti pas visus agentus. 
Kalendoriai labai tinkama dova
na pasiųsti j Lietuvą saviškiams

Šiemet “Draugo” kalendorių 
atspausdinta apribotas kiekis. 
Kalendoriai bus duodami ir siu
nčiami dykai tik nuolatiniams 
“Draugo” skaitytojams. Naujai 
užsisakiusieji “Draugą” 1936 
m. taip pat gaus kalendorių dy
kai. Šiaip kalendoriaus kaina 
25c visur, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, ku
rie nori gauti dovanų kalendo
rių, prašomi pasiskubinti atsi
teisti užsilikusias prenumera
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonijose daro pastangų, kad iki 
Naujųių Metų užbaigtų senas 
sąskaitas su savo kostumeriais. 
Kaip žinoma, “Draugas” me
tams kainuoja $6.00; pusei me
tų $3.50; trims mėn. $2.00; 1 
mėnesiui 75c. Pavienis num. 3c.

CADILLAC
LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

Buick, karas, kuris turi viskų. Tšvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, visvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už b durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BTTICK '35, 5 Sedan 57, kaip naujas, garant............................... $945
T1TTICK '36, 5 Club Sedan II, trnnk, garant. ........................... $825
BTTICK '35, 5 Sedan 47, mažai vartotas, garant..........................$875
BUICK '34. 5 Sedan 57, labai pulkus, gn.rant........................... $745
BUICK '34. 5 Vlclorla 58, kaip naujas, garant...................... .*. $745
BUICK 'SS, 5 VIctoria 58, puikiam stovy ................................. $495
BTTICK '33, 5 Club Sedan 91. gražus karas ............................ $595
BUTCK '32, 6 Coupe 96, geram stovy ........................................... $450
BUICK '32. 5 Sedan 87, tobulam stovy ...................................... $450
BUICK '82. 5 Sedan 57, geras Seimai karas ........................... $305
BUICK ’?1, 5 Sedan 67, žemai apkalnuotas ............................ $295
CABILLAC '32, 5 Coupe, geriausiam stovy ............................ $875
CADII.L.AC '32, 5 Town Sedan. puikiam stovy............................$875
CADII.bAC '31, 6 Coupe, puikiAm stovy žemai kaina .... $425
CADILL.AC '30. 7 Sedan, bargenas ..................................................... $295
DODOE '34. 2 durų Sedan, kaip naujas ...................................... $445

• HUDSON '29, 5 Sedan, gerai bėga, žema kaina.................... $ 95
LA SALT.E '31, 5 Sedan, labai puikiam stovy .................... $375
LA SALLE '31. Town Sedan, lžrodo kaip naujas .................. $325
LA SALLE ’SO, 5 Sedan, apkalnuotas pardavimui ........... $275
LA SALLE ’SO, 7 Sedan. geram stovy .................................... $295
LINCOLN '30, 5 Sedan. pulkus karas, gerai užlaikyta* .. $295
OLDS 6 '31, Conv. Coupe, gražus mažas karas............................ $215
PACKARD '82, 7 Sedan, Custom, puikiam stovy .................. $775
PACKARD '30, 7 Sedan. gerol tvarkoj ...................................... $295
PACKARD '29, 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas .... $145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

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


