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ITALAI LAKŪNAI ŽUDO MOTERIS IR 
VAIKUS ETIOPIJOJE

MUSSOLINIO LEGIJONAI PRISIDENGIA 
KOLONIJŲ KAREIVIAIS

ADDIS ABABA, lapkr. 4. 
— Italu lakūnai pereitu šeš
tadienį Goraliik apylinkėje, 
Ogaden provincijoje, su bom 
bomis nužudė 30 etiopieeių 
moterų ir 15 vaikų, kurie bu 
vo susirinkę prie vandens 
šaltinių, kad apsirūpinus van 
deniu. Tais šaltiniais naudo
jasi dideli tyrvnų plotai, 
kaip žmonės, taip galvijai.

Tai vienas biauriausių ir 
pikčiausių žiaurumų, kokių 
nedrįstų atlikti akliausi bar
barai. Tuo tarpu tai atlieka 
italai, kurie giriasi, kad jie 
nešu civilizacijų Etiopijai, 
pareiškia Etiopijos aukštieji 
valdininkai.

Čia neturima oficialių ži
nių, kad italai sėkmingai žy
giuotų Makale link ir tai dar 
“1(JO mylių” frontu. Tokiu 
frontu jie negali žygiuoti. 
Jei jie veržiasi pirmyn, tai 
tik siauručiais ir pavojingais 
karavanų takais. Šių takų y- 
ra apie-trys. Iš jų -tik- vienas, 
kurs Makale jungia su Ak- 
sum, yra tinkamas žygiavi
mui. Eina dideliais tarpkal- 
niais. Kalnuose visur pilna 
ginkluotų etiopieeių. Italai la 
kūnai neturi progos jų dau
gelio nukauti su bombomis. 
Jie turi žiūrėti, kad patiems 
gyviems išlikus nardant tarp 
kalnų viršūnių.

Čia pažymima, kad jei ita
lams ir seksis daryti pažan
gų, ims keletu parų iki kol 
jie pasieks Makale miesto 
apylinkes. Italų pasisekimas 
pareis nuo etiopieeių armijų 
veikimo. Etiopiečiai gali juos 
sulaikyti ir sumažinti jų en- 
tuzijazmų.

KARO VETERANAI ŠAU
KIAS KARALIAUS

VIENA, lapkr. 4. — Aus
trai karo veteranai, kurių dau 
guma yra invalidai, vakar su 
sirinko Didvyrių aikštėn ir 
sukėlė demonstracijas už Hap 
sburgų princo Otto grįžimų 
Austrijon ir sosto užėmimų.

Daugiau kaip 7,000 vetera
nų dalyvavo demonstracijose. 
Tarp kalbėtojų buvo ir aus
trų naminės sargybos (heim- 
wehr) vadas maj. Emil Fey, 
kurį pašalino iš ministerių 
kabineto princas Starhember- 
gas. '

Maj. Fey kalbėdamas ta
čiau nutylėjo, kari princas 
Starhembergas siekia Austri
jos sosto. Jis pritarė karo ve 
teranų pageidavimui šiais žo
džiais;

‘ ‘ Austras kareivis visados 
yra ištikimas Dievui, impera
toriui ir tėvynei.”

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Žiniomis iš karo lauko Etio
pijoje, italai atnaujino puoli
mus abiem frontais. Vienam 
ir kitam fronte italai veržia
si trimis atskirtomis kolium- 
nomis. Žygiuoja karavanų nu 
mintais takais. Romoje parei
škiama, kad italų pajėgos re
tai kur susiduria su etiopie- 
čių pasipriešinimu. Paimamų 
sodybų žmonės įsiveržusį pr
iešų, anot pačių italų prane
šimo, sutinka su pagarba ir 
varpų skambinimais.

Įdomiausia tas, kad italų 
karo vadovybė žygiuojančių 
koliumnų priešakyje visur ir 
visados stato vietos kareivius 
ir pasidavusius nelaisvėn et- 
iopiečius. Tuo būdu apsaugo- 
jamos fašistų kareivių pajė
gos. Jei jau turi žūti, tai te- 
žnsta kiti, liet ne italai. Ro
moje pažymima, kad tuo ke
liu “išbandoma” pasidavusių 

! etiopieeių ištikimybė italams.
Kaip pirmiau, taip ir šiuo

se italų žygiuose svarbiausių 
vaidmenį turi lėktuvai ir ma
žosios tankos. Pirmiausia skr 
indą lėktuvai, paskui juos 
maršuoja priešakinės sargy
bos, sudarytos iš vietos ka
rių. Juos lydi mažieji tankai, 
o paskui šiuos — ilgiausios 
eilės mulų, su kurių pagalba 
gabenama municija, lengvoji 
artilerija ir provizija. Paga
liau sunkiųjų trokų virty nes 
lydi fašistų kariuomenę. La
kūnai saugoja šonus.

MINĖJO 5 METŲ SU
KAKTUVES

ADDIS ABABA, lapkr. 4. 
— Imperatorius Haile Se-’ 
lassie vakar nepaprastai iš
kilmingai minėjo savo penke, 
rių metų karūnavimo sukak 
tuves.

JSAKĖ konservuoti 
MAISTĄ

ROMA, lapkr. 4. — Dikta
torius Mussolini įsakė krašto 
gyventojajns, kad jie, kiek 
tik yra galimumų, konservuo 
tų maistų, ir kuru ir gyventų 
ekonomiškai.

UŽ NORĖJIMĄ PASPRUK
TI Iš ITALIJOS

VINTTMILLE, Prancūzija, 
lapkr. 4. — Italų pasienio
sargyba suėmė italų sicilietį 
F. Maturli, kurs su žmona ir 
su dviem mažom dukterim 
mėgino pasprukti Prancūzi- 
jon, kad išvengus kareivia
vimo.

PLATINKITE “DRAUGĄ avė

ATGAUNA SOSTĄ

Graikijoj atstačius monar
chijų, sostan parkviečiamas 
buvęs. karalius Jurgis II, 
kurs čia vaizduojamas. Jis 
yra 43 m. amž.

GRAIKAI ATSJATO 
MONARCHIJĄ

ATBNiAI, lapkr. 4. — Gr
aikų vyriausybės ofieialėmis, 
bet dar ne galutinomis duome 
nimis, už monarchijos atsta
tymų vakar pasisakė 1,491,- 
992 gyventojai, o prieš vos 
32,454.

/V yriausybė jau pasiuntė 
karaliui Jurgiui II formalų 
kvietimų, kad jis grįžtų Gr- 
aikijon ir užimtų jam prireng 
tų sostų. Karalius yra Lon
done. Kol kas dar negautas 
jo atsakymas.

Premjeras Kondylis, kurs 
pasiskelbęs regentu, pareiš
kia, kad nuo šiandien Grai- 
kijų valdo ne jis, bet kara
lius.

Monarchijos priešai tvirti
na, kad šis gyventojų balsa
vimas yra tik “farsas.” Bal
suotojams buv® nurodoma, 
kokius balotus jie turi nau
doti.

Šį trečiadienį vyriau&yliės 
valdininkai ir kariuomenė 
prisieks monarchijai ir kara 
liui. Tai turės padaryti ir vi 
si gyventojai.

Karaliaus grąžinimui bus 
pasiųstas karo laivas su gau 
singa delegacija.

21 ŽUVO JŪROJE

STOKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 4. — Žiemių jūroje 
švedų laivas Gerd susidaužė 
su suomių laivu Lingard. 
Gerd nuskendo su 21 jūreiviu.

Daug nuostolių padarė su
sprogdinta bomba priešakyje 
restorano, 21 So. Wabash

ŽENEVOJ ABEJOJAMA, 
KAD MUSSOLINI KAPI

TULIUOTI!
ŽENEVA, lapkr. 4. — Ita

lijos atstovas T. Sąjungai ba 
roinas Pompeo Aloisi išvyko 
Romon su raportu diktato
riui Mussolini apie T. Sųjun
gos žygius ir nusistatymų. 
Kai kurie diplomatai pareiš
kia, kad Mussolini vargiai 
kapituliuos, nepaisant skelbia 
mų Italijai sankcijų. Kas gi 
iš tų sankcijų, jei vilkinamas 
jų vykdymas. Štai, kad ir boi 
koto sankcija bus pradėta 
vykdyti tik lapkr. 18 d. Po
ros savaičių laikotarpiu ita
lai užims svarbias pozicijas 
Etiopijoj, tenai įsigalės ir 
kas gi juos drįs iš ten paša
linti i

i T. Sųjungos procedūra duo 
da progos Mussoliniui naudo 
tis laiku. O tas yra svarbiau
sias dalykas.

Taika yra neįmanoma iki 
italų legijonai susidurs su 

. kokiais nors nepavykimais 
Etiopijoje. O tas kol kas ne
numatoma.

i Užsieniuose gyvenų italai 
fašizmo priešai lflkeriuoja 
Mussolinio valdžios griuvi- 

(mo. Tik Mussoliniui griuvus, 
sako jie, galės įvykti pagei
daujama taika. Jie sako, kad 
dauguma italų yra priešinga 
Mussolinio žygiams Afrikoje.

TRAUKIA TEISMAN 
BAILIFĄ

Mrs. Rosario, 64 m. amž., 
ir joe sūnus Toney traukia 
tleson miesto bėilifą A. J. 
Horan. Reikalauja 100,006 
dol. atlyginimo.

Spalių m. 14 d. hĮąilifo pa
galbininkai išmetė laukan 
Mrs. Rosario baldus iš vienų 
namų, ir moteriškė pasigedo 
1,631 dol. 80 centų, kurie bu
vo pakišti lovoje. Pinigai din 
go.

PADEGĖJAMS BYLA

Imta nagrinėti trijų pade
gėjų byla. Kaltinami už par
duotuvės, 558 Taylor g., pa
degimų. Gaisre žuvoi 10 as
menų.

PRANCŪZŲ LAKŪNAS DE
CCSTES LIETUVOJE

KAUNAS. — Į Kauną De 
ruluft lėktuvu atskrido gar
susis prancūzų karo lakūnas, 
ats. kap. de Costes, pirmas 
perskridęs pietų Atlantą, ir 
iš Paryžiaus laimingai pasie 

[kęs New Yorkų.
Į Lietuvų atvyko pasiųstas 

vienos prancūzų lėktuvų fir
mos.

Jis padarė vizitų Lietuvos 
Aero Klūbui. Costes labai 
domėjosi L. AK. veikimu ir 
antruoju transatlantiniu per- 
skridimu, gailėdamasis, kad 
negalėjo pate su p. Vaitkum 
susitikti.

ŠEN. BORAH PLIEKIA 
RESPUBLIKUNy 

VADUS
BOISE, Idaho, lapkr. *4.— 

Senatorius Borab, respubliko 
nas, kurs numatomas kandi
datu į prezidentus, aštriais 
žodžiais puola visus senovi
nius šios partijos vadus, ži
nomus “senosios gvardijos” 
vardu. Be kitų jis pliekia ir 
buvusį prezidentų Hooverį.

Šen. Borah pažymi, kad šie 
partijos vadai, ilgiausius me
tus būdami krašto viršūnėse, 
nedarė jokių žygių, kad žmo
nių minias apdraudus nuo iš
naudojimų. Tuo būdu ne tik 
jie, bet ir pati respublikonų 
partija, neteko žmonių pasi
tikėjimą

Ir šiandien tie respubliko
nai vadai apie viskų daug 
kalba, bet nepaduoda jokių ' 
planų, kad gelbėjus ūkinin
kams ir darbininkams. Tai diI
[džiausią partijai nelaimė.

MEKSIKIETĖS APVALDĖ 
MIESTELĮ

MEXIC0 CITY, lapkr. 4. 
— Žiniomis iš Atzocan, Vera 
Crua valstybėje, tenai išjudu- 
sios moterys išvaikė visus 
miestelio valdininkus ir pa
čios visų tvarkų paėmė savo 

’ žinion.
Moterys sukilo patyrus, 

kad miestelio viršininkas su 
kitais valdininkais nusprendė 
mokyklon įvesti socialistiškas 
painokas;

I Prieš moteris prisiųsta ka

rių kuopa. Jos išėjo prieš 
karius be jokių ginklų. Ka
riai pasitraukė.

Pašalinti valdininkai išvy
ko į Jalapa, kad ten gavus 
gubernatoriaus pagalbų.

I -------------- :------
AUTOMOBILIŲ AUKOS
Per dvi paras Chicagoj ir 

apylinkėse nuo automobilių 
13 asm. žuvo ir 113 sužeista.

Į Tarp žuvusiųjų yra Char
les Sliauteris, 53 m. amž., 822 

į W. 34 place.

ŽURNALISTŲ VILA JAU 
! SUTVARKYTA

KAUNAS. — Žurnalistų 
Sąjungos vila — žurnalistų , 
poilsio namai — Giruliuose 
jau galutinai baigti ir įreng- 

l ti. Kambariai, kurių yra ap
ie 20, sutvarkyti, apstatyti, 
baldais. Kiekviename kamba
ryje yra lova, mažas staliu
kas, kėdžių, stalas, spinta ir,
visa kita reikalinga vasaro- 
jančiam žmogui. Yra ir didės 
nių kambarių — dviem ir 
trims asmenims. Be gyvena
mų kambarių įrengta skaity
kla, valgomasis, rūkomas ir 
kitoki kambariai. Šių vasa
rų, nors vila dar ir ne visaiI
galutinai buvo įrengta, joje 
jau vasarojo keli žurnalistai, 
tarp jų vienas kitas iš užsie
nio.

DAR KITAS URAGANAS 
IŠTIKO FLORIDĄ

MIAMI, Fla., lapkr. 4. —į 
Uraganas (viesulas) šiandien 
ištiko pietinės Floridos rezor 
tus. Viesulo vėjo smarkumas 
buvo apie 120 mylių per va
landų, kai pasiekė šį miestų. 
Paskiau vėjas ėmė kiek silp 
nėti.

Sustojo visokis trafikas 
mieste, kai vėjas pradėjo var 
tyti automobilius, laužyti me 
džius ir plėšti namų stogus. 
Automobilininkai pametė sa
vo mašinas ir paspruko į at
vangesnes vietas.

Viesulas ištiko miestų taip 
staiga, kad nebuvo laiko kiek

ŠTAI, KODĖL REIKALIN
GI PIRKIMO MOKESČIAI
Illinois valstybės finansų 

direktorius K. L. Ames pra
neša, kad pereitais admini
straciniais metais valstybės 
iždas pelnė 187,272,501 dol. 
įvairios rūšies pajamų. Tik 
vienų pirkimo mokesčių gau
ta daugiau kaip 41 milijonas 
dol. Dtugiausia darbininkai 
ir visi vargšai sumoka šftios 
mokesčius.

Kadangi su šiais mokes
čiais valstybė žeriasi žymias 
pajamas, nestebėtino, jei po
litikieriai galvas guldo už pir 
kimo mokesčių palaikymų.

Įstatymu nurodyta, kad 
šiuos mokesčius turi mokėti 
parduotuvininkai. Įstatymas 
nepildomas. Mokesčiai užkr
auti ant pirkėjų.

ATIDARYTAS NAUJAS 
AIRPORTAS

LIMA, Peru, lapkr. 4. — 
Čia atidarytas naujas ruimin 
gas airportas “Limatambo,” 
kad palengvinus tarptautinį 
oru susisiekimų.

MIRĖ PARTIZANŲ KAPE
LIONAS

KAUNAS. — Spalių 12 d. 
Vėžonyse mirė senos kartos 
veikėjas, buv. Joniškėlio par
tizanų batai i jono kapelionas, 
knygnešys, istorikas, a. a. ku 
nigae J. Jaškevičius. Už nuo 
pelnus buvo apdovanotas I 
rūšies 3 laipsnio Vyties kry
žiumi. Velionis pareiškė no
rų, kad jį palaidotų Pušalo
te, šalia I Pušaloto kuopos 
partizanų.

' Plėšikas atėmė 2,000 dol. 
nuo Benson and Rucon rūbų 
firmos kasininko Eli Obeler. 
Pinigai buvo nešami ban
kam

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Debesuota^ lietus ir 
Šalčiau.

nors apsidrausti. Aukščiau 
pranešta a)rie atūžiantį ura
ganų, bet nemanyta, knd gr
eit užklups miestų.

Kelios dešimtys asmenų su 
žeista, žuvusiųjų keturi.

Pranešta, kad viesulas lara 
do keletą didesniųjų laivų 
Floridos pakraščiais.

Žiniomis iš Bahamas salų, 
tenai viesulas padąrė dide
lius nuostolius.

Daug nukentėjo pietiniai 
rezortai.

Žiniomis iš AVashingtono, 
Raudonasis Kryžius ateina pa 
galbon nukertėjusiems.

PRIPAŽINTAS SAULĖS 
ŠVIESOS LAIKAS 

CHICAGOJ
Chicagos aldermonų tary

ba vakar 44 balsais prieš 3 
pravedė įstatymų, kuriuo Chi- 
cagai įvedamas rytinis laiko 
standardas — saulės šviesos 
laikas. Tas bus įvesta atei
nančio kovo m. 1 d. 
kia, kad laikrodžiai 
statyti viena valanda pir 
ir taip pasiliks, kol tas nebus 
atšaukta.

KOVOJA PRIEŠ PENSIJŲ 
BILIUS ;•

—■ i-
SPRINGFIELD, III., lap

kr. 4. — Viltis darbininkų pr 
iešų pajėgos vieningai paki- 

! ’o kovoti, kad sugriovus le- 
i gislatūroje svarstomus bedar 
bių apdraudos ir senatvės 
pensijų bilius. Priešai parei
škia, kad šiandien ir be to 
jau turima visokeriopi dide
li mokesčiai, o paskiau bus 
jų dar daugiau. Valstybėje 
iškils nepakenčiama biuro
kratija. Iš to bus naudos tik 
politikieriams.

Toliau jie argumentuoja, 
kad Įbilių pravedimas dar 
daugiau padidins nedarbą, 

,nes kas čia vaikysis įvairių 
i rūšių tinginius.

SUSIDAUŽĖ DU GAR
VEŽIAI

i KAUNAS. — Prie Kretin
gos susitrenkė du garvežiai. 
Kretingos traukinio garvežys, 
į kitų kelių važiuodamas, štai 
ga pastebėjo, kad jam prie
šais 1 atvažiuoja stoties manev
rinis garvežys, kur abu gar
vežiai vienu laiku susivažia- 
vo. Nėsant vietos prasilenkti, 
garvežiai sukibo. Tuojau buvo 
pašauktas pagelbos traukinys, 
kuris juos išskyrė. Abu gar
vežiai smarkiai nukentėjo ir 
važiuoti netinka. Iš tarnauto
jų niekas nenukentėjo.
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KĄ RODO LIETUVOS 
MOKYKLŲ STATISTU*

SUĖMĖ VOKIEČIŲ 
AGENTĄ

Spalių 12 d. valstybės sau

pi nei lietuvių reikulai, nei lietuvių kalbos 
pal&ikyuaaa.

Būtų skaudu ir net neprotinga lietuvių 
parapijuke jaunimo tarpe panaikinti taurinį
judhjinM,. 1W»« Ijg »« >• lie-i pirnl^ auk5tesllięk B,^v . ______ _____________
tuviais bebūti ir gyvi lendu™ į tautinės^ vi|„ia> jė2ui|<i gurno policija Kaune sulaiko
mirties karst,. Juk ne tam ine. organizavo-' ww K Lietuvoje vokiečių agentų Augusto,.,

LIETUVIAI NENURIMS

5 vai, popiet.

DIENOS KLAUSIMAI

mės, ne tam aukavomės ir ne tam mokjklas į praejtįes gį^jg, Kėdainių Stasiūnų, atvykusį iš Vokm-

ginmazija, įkurta 1625 metais 
Kristupo Radvilos. Prieš Di
dįjį Karų Lietuvoje buvo r u- tu pas Stasiūnų buvo rasiu,

.. sų aukštesniosios mokyklos, ii ' žinių apie mūsų kariuomenės ;
pų. los organizacijos buvo geros mums, jos į metu susi-' paslaptis, kurias jis turėjo nu-
turi būti ir yra geros ir mūsų vaikams. Sva- f#rm lietuviškoji1 gabenti Vokietijon. Slaptųeio,
rbiausia — jos yra labai reikalingos, jei
išmarinsime L. Vyčius ir kitas panašias lie
tuvių organizacijas, pakilsime tų medžio1 ša
kų, ant kurios patys sėdime.

steigėm.
Mūsų manymu, jei jau yra reikalas, te

veikia C. Y. O. klubai, bet nedrįsk ime nai
kinti lietuvių organizacijų, ypač Vyčių, kuo-

tijos pasimatyti su savo agen
tais ir gauti žinių. Kratos me-

KODAL TAIP?

Praėjusį sekmadienį Chicagoje buvo L. j 
Vyčių diena. Nors visų. dienų lietus pylė lyg 
iš kibiro, bet vyčiai išpildė viskų, kųi buvo 
prižadėję.

Apskrities valdyba papuošė Dariaus ir 
Girėno paminklų gražiu vainiku, kuris pa
traukia praeivių akis. Tai daro gražaus į- 
apūdžio, nes duoda susprasti, kad lietuvių 
jaunimas savo didvyrių neužmiršta. Iš jų 
pasiaukojimo jis semia stiprybę savo atei
ties darbams.

Tas pats apskritys sušaukė labai įdomių 
jaunimo konferencijų, kuri buvo po pietų, 
Aušros Vaitų parapijos salėj. Konferencija, 
tiesa, nebuvo gausinga, bet ėjo gyvai. Joj 
iškelta visa eilė svarbių ne tik jaunimui, bet 
visai mūsų visuomenei rūpimų klausimų.

Vakare, Sokolų salėj, L. Vyčių •'Vai
nos” choras tikrai gerai suvaidino operetę. 
Žmonių susirinko vidutiniškai — apie keturi 
šimtai. Visi buvo patenkinti ir vaidinimu ir 
dainomis. Pastebima, kad ir choras ir jo ve
dėjas muz Juozas Sauris daug darbo įdėjo.' ' ‘f

Šį kartų visuomenė tų elioro darbų la
biau įvertino savo gausingesnių atsilanky
mu. Iš to reikia džiaugtis ir linkėti, kad cho- 

, nas, jau netoli dvidešimties metų lietuviškų
jų daina kėlęs tautinę ‘išeivijos sųmonę, tų 
darbų varytų ii- ateityje ir kad mūsų visuo
menėj rastų ne tik pritarimo, bet ir medžia
ginės paramos.

Tokia tai buvo lietuvių katalikų orga
nizuotojo jaunimo dienos programa.

Bet mes norime dar grįžti prie jauni
mo konferencijos.

Pasiklausius pranešimų iš įvairių para
pijų apie L. Vyčių veikimų, paaiškėjo, kad 
jau nebėra L. Vyčių kuopų šiose parapijose: 
jtv. Jurgio, Šv. Kryžiaus, Šv. Petro ir Po- 
riloy šv. Kazimiero, Šv. Baltramiejaus ir Ga- 
ry, lnd. Sužinota ir tai, kad tik kehoe kuo
pos geriau veikia, kitos vos savo gyvybę 
palaiko.

Kodėl taip yra t
Gal bot dėl to reiktų kaltinti L. Vyčių 

eentrų, apskrities valdybų, o gal kuopų va
dus!

Gal būt, kad centras neparodo užtekti
nai gyvumo, gal būt pats ‘‘Vytis1’ lietuviš
kumo atžvilgiu šiek tiek apibluko, gal būt 
ir tas, kad apskritys ir kuopų valdybos ga
lėtų daugiau veikti, tariau ne visų kaltę 
ant jų galima versti.

Iš kuopų nusiskundimų paaiškėjo vis dėl
to skaudus dalykas.

Beveik visose mūsų parapijose L. Vy
čiai nerimą išstumti iš gyvenimo, kaipo ne-

gimnazija. žinias Stasiūnui surinko jc
Pirmais nepriklausomo gy- rezidentai Kaune,

veninio metais, t. y. 1918—19 Drauge su Stasiūnu sula.-
mokslo metais Lietuvoje bu- kyti ir du jo bendradarbiai — 

’ vo 38 aukštesn. mokyklos. Pi-' ryšininkai: Gustavas Bleeher-
Šia.,,e n«n«y> Ci,icag<w lietuvei kutu- gunMzij|J su VIn klasių tas, žemdirbys, gyv. Kirkilųlikai turi daug darbo. Tik kų praėjus jauni

na) dienai, rengiamasi prie kito svarbaus da
rbo, būtent prie Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos seimo, kuris įvyks būsimame sek
madienyje, Šv. Antano parap. salėj, Cicero, 
III. Reikia tikėtis, kad visos mūsų draugijos 
turės savo atstovus šios svarbios mūsų or
ganizacijos seime. Labdariai dirba kilnų aa- 
rbų. Jie turi susilaukti nuoširdžios mūsų vi
suomenės paramos.

LIETUVĄ APLANKIUS
_________ Rašo L. Simutis____________

TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA..

Išaušo graži rugpiūčio mėnesio devintoji 
j diena. Ekskursantai linksmi keliasi, gerai iš

simiegoję Lietuvos traukinyje. Kaip nesi
džiaugti ir nebūti linksmiems, juk už kelių 
minutų jau būsime laikinoj Nepriklausomos 
Lietuvos sostinėj Kaune! Mūsų kelionės tiks
las bus jau atsiektas! Čia bus pirmas viso 
pasaulio lietuvių kongresas, lietuvių sporto 
olimpijada ir mes būsime tų istoriškų įvykių
ne tik liūdinirkai, bet ir dalyviai.

Žiūrime į rytų pusę ir matome nepapras
tai gražų vaizdų — kalnus, pakalnes, pušy
nus ir išdidųjį Nemunų, visų Lietuvos upių 
tėvų. Jis amerikiečiui neatrodo taip platus 
ir didelis, nes Amerikoj yra daug didesnių 
upių, bet stebėtinai gražios Nemuno pakran
tės. Ypač gražus Nemunas savo krantais prieš 
pat įvažiavimų į Kaimų, ties Pažaislio vie
nuolyną, kurį valdo Seserys Kazimierietės, 
ties Ankštųjų Panemune. No be reikalo čia 
steigiami kurortai ir sunegaĮėjusieji ieško 
sveikatos. Ne be reikalo šiose apylinkėse gy
veno garsusis poetas Adomas Mickevičius. 
Savo nepaprasto) gražumo kūriniams prie 
Nemuno ties Kaunu jis rado inkvėpimo.

Nespėjome apsidairyti ir pasidžiaugti 
gražiuoju Nemunu ir dar gražesnėmis jo apy
linkėmis, kai mūsų traukinys įlindo į Kauno 
tunelį (tai vienintelis tunelis visam Pabal
tijo krašte) ir sustojo Kaune.

‘‘Sveika, laikinoji mūsų tėvų žemės so
stinė! — sušukome.

“Sveiki, amerikiečiai, sveiki kongreso 
atstovai ir sportininkai”! — pasigirdo galin-

' gas atsakymas.
Stotyje buvo daug žinomų. Ypač. daug 

jaunimo, margomis kepuraitėmis studentų. 
Jie laukia mūsų. Išlipus iš traukinio, jie pa
siruošę ne tik išbučiuoti visus laukiamus 
svečius, bet ant rankų juos nešti. Rodos, kad 
žemė dreba nuo šauksmo galingojo “valio”.

fereikalinga organizacija. L. Vyčių kuopų Ekskursantus tai ne tik džiugino, bet 
vietoje steigiami C. Y. O., skyriai, klūbai. 1 liu4 Studentu atstovybės var-
Daugunia jaunųjų kunigų su grynai lietuviš
kas L Vyčių organizacijos kuopomis nieko 
bendro nelieuori turėti.

C. Y. O. yra gera, katalikiška ir reika
linga jaunimo organizacija. Jos skyriai gali 
būti ne vien airių, bet ir mūsų, lietuvių, pa- 
fapijose. Tačiau C. Y. O. jokiu būdu negali 
užimti L. Vyčių vietoe, nes Vyčiai yra gry
nai fietuviška organizacija, turinti tikslų su
traukti po savo vėliava visų Amerikos lie
tuvių katalikų jaunimų ir kelti jame ne tik 
fetiginę, bet ir tautinę sųmonę.

Be abejojimo, C. Y. O. aprūpina jauni
mų religiniu ir sporto atžvilgiu, bet jai, 
kaipo visai nelietuviškai organizacijai nerū-

ligi ašarų jaudino. Studentų atstovybės var
du tarė žodį studentas J. Kairei is (ateitinin
kas), nuoširdžiai pasveikindamas amerikie
čių jaunimo atstovus — sportininkus.

“Lietuvoj jūs nerasit didelių turtų, au
kštų namų, neinponuos jūsų samanota bakū
žė, bet joj rasi* daug nuoširdumo lr svetin
gumo” — kalbėjo susijaudinęs stud. Kaireiis.

programa tebuvo 6: 2 Vilnių-' km., Kidulių valse., Šakių ap., 
je, 3 Kaune ir 1 Šiauliuose. 6 ir Karolis Naginonis - Choda- 
gimnazijose- veikė 5 klasės, kevičius, gyv. Kaune, Ukmer- 
visose kitose po 3 ar net 2. ges pi. 50a. Kvota tuo reika- 
1935 metų pradžioje Lietuvoje lu spalių 17 d. baigta ir per- 
jau buvo 53 aukštesniosios duota teismui.
bendrojo lavinimo mokyklos 
su 15,389 mokiniais. Iš tų mo
kyklų 23 buvo valdinės, o 30 
privačios. Visose bendrojo la
vinimo aukštesnėse mokyklo
se dirbo 981 mokytojas. Be 
to, dar buvo to paties tipo 
dvi suaugusiems gimnazijos 
su 247 mokiniais.

1930 m. pradžioje bendrojo 
lavinimo aukštesniųjų mokyk
lų buvo 50 su 957 mokytojais 
ir 14,308 mokiniais ir 2 suau 
gusieins mokyklos su 386 mo
kiniais.

Specijalinio mokslo aukštes
niųjų mokyklų 1935 metų pra
džioje buvo 30 su 4182 moki
niais. 1930 mc-ių pradžioje to
kių mokyklų buvo 36 su 5,- 
651 mokinių. Tas žymus su
mažėjimas aiškintinas moky
tojų seminarijų likvidavimų.
1930 m. mokytojų seminarijų 
buvo 12 su 1,423 mokiniais, 
tuo tarpu 1935 metų pradžioje 
seminarijų buvo likę 7, jose 
seikė tik paskutiniai kursai, 
o mokinių tebuvo 496.

Bendrojo lavinimo vidurinių 
mokyklų 1935 m. pradžioje 
buvo 52, kuriose mokėsi 5,172 
mokiniai. 1930 metų pradžioje 
tų mokyklų buvo 50, jose mo
kėsi 4,490 mokinių. Bendrojo 
lavinimo vidurines mokyklas 
taip pat norima panaikinti, 
nors ir mokinių skaičius jose 
didėja. 1935—36 metų prad
žioje 9 vid. mokyklos jau už
darytos, kitose panaikintos pi
rmosios klasės ir tuo būdu ei
na natūrali jų likvidacija. Vie
toj uždarytųjų bendrojo lavi
nimo vidurinių mokyklų nori
ma įsteigti specijalinio pobū
džio mokyklų, o kitur vietoje 
vidurinių auga aukštesniosios 
bendrojo lavinimo mokyklos.

Specijalinio pobūdžio vid. 
mokyklų ir žemesniųjų žemės skelbdamas, kiek kurioje vai 
ūkio mokyklų kartu 1935 me- Įbčje ^ra skautų, apie Lie
tais yra 140 su 5.212 moki- paduoda šitokių žinių:
niais. 1930 m. tų mokyklų bu-skaut,i vadų-495, skautų vv- 
vo 58 ir jas lankė 3.258 mo- "V-301, skautų-4890, jū-

Nors nežvanga švytrūs kardai 
Mūs šalyje mylimoje, 
lr kanuolių skardūs aulai 
Jau nutilo Lietuvoje.

Bet lietuviai nenurimsta,
Juose didis kerštas gimsta,
Dėl tėvynės piktadėjų —
Pasai ingų niekadėjų,
Kų išplėšė jiems sostinę —
Senų pilį Gedimino,
Nuskriaudė mūsų tėvynę,
Garsų Vilnių paniekino...

Sužeistos lietuvių širdys... 
Matos, kerštas bflsiųs didis 
Priešams, kurie išniekino 
Garsių pilį Gedimino,
Kur brangios mums šventovės, 
Už kurias daug amžių kovės 
Mūsų prabočiai — tėvai! 
Nenurims nei jų vaikai!

Už brangiųjų savo šalį,
Turint tokių karčių dalį,
lr už vienų, kitų kraštų,
Vokiečių - lenkų pavergtų,
Visad narsiai jie kovos
Kol juos visai atvaduos!

Geras Draugas
S. L.

BALTUOS SPAUDOS 
PIRMININKŲ KONFE

RENCIJA

Prieš kelis metus, kų tik 
atvykęs iš Pennsylvanijos va- 

1 lstijos Brooklvnan, kartų už- 
j ėjau pas didžiai gerb. čia lie- 
i tuvių kataiikiškos visuomenės 
veikėjų K. Krušinskų pasikal-Spalių 19 d. Taline įvyko 

Baltijos spaudos santarvės tau bėti.
tinių komitetų pirmininkų ko- Mums besikalbant įvairiais 
nlerencija. Konferencijoje da- ^llonįų gyvenimo bei veiki- 
lyvavo Estijos komiteto pir- k,aasimBis ,r reikalai: 
nnninkas Kanuner, Lietuvos
— “Eltos” direktorius. Pr.«
Dailidė, ir Latvijos — ‘Letos’ 
direktorius, R. Berzinš. Tuo 
pačiu metu Taline įvyko ir 
estų, lietuvių ir latvių teleg
ramų agentūrų konferencija.

kelios valandos, kaip viena 
minutė, prabėgo.

Man, apleidžiant jo namus, 
gerb. K. Krušinskas padavė 
keletu įvairių katalikiškų lai
kraščių, tarp kurių, atsimenu, 
buvo ir “Draugas”.

Laikraštis “Draugas” man 
taip labai patiko, kad aS, ne
ilgai laukęs, ėmiau ir nusiun-

(Tęsinys 4 pust.)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS cine, pasakė, kad prosperity 
ženklų reikia žiūrėti ne round

Išminčius Saliamonas yra 
pasakęs:

“Kas turėjo nelaimę? Kas 
turėjo nuliūdimų? Kas turėjo

the comer, ale gerbečkenuo- 
se. Sako, kai pamatysit gar- 
bečkenuose vištų kaulus ir 
visokių fruktų lupynas, bus 
ženklas, kad grįsta prosperi-

PAKELTOS KIAUŠINIŲ 
KAINOS

Kiaušinių kainos užsienyje 
pasitaisė, ir Pienocentras nuo 
spalių 20 d. išmokės koperaty- 
varns po 1 lt. 60 ct. už I rū
šies kilogramų. Kooperatyvai 
turės mokėti ūkininkams po 1'
lit. 40 ct. (dabar moka po i Kas
lt. 10 ct.). Užsieny rinkos tvi-1K“ tnr^ 8UŽeidim™ be tycesai.
rtos, ir- kainų kritimo nelau-1 l)nezastles ■ Kas turėjo rau-j Pamename senas dienas, 
kiama. ! ^onas ak^s' — kurie sė- j kad nebuvo joks dy vas pa

dėjo prie vyno arba alaus.” matyti garbečkene išmestų ne 
tik visų vištų, ale kai kada 
net pusę kiaulės ar teliuko.

Jei tuo metu, kada Salia 
nionas gyveno, būtų buvęs 
snapso (gal buvo, nežinau), 
tai, ištikrųjų, manau, kad iš- 

Revizituodami Lietuvos pra madingasis karalius dar bū- 
monininkų delegacijų, atvyks Padėjęs klausimų ‘ Kas 
į Lietuvų anglų pramonininkų 1 raudonas, kaip buro-
bei pirklių delegacija. Anglai kas’ nos*8- Tie, kurie sėdė- 
lietuvius sutiko labai šiltai j° Pr*e 8naP80*

ATVYKS ANGLŲ PRE
KYBININKAI

Atvyks 1936 m. sausio mėne
sį.

KIEk LIETUVOJE IR VISA
ME PASAULYJE YRA 

SKAUTŲ?

Pereitų šeštadienį vienoj 
bučernėj perka moteris vištų.

— Tik jau žiūrėk bučer, 
kad višta būtų jauna, — sa
ko moteris.

— Na, iš ko jau sveika pa 
žinsi ar ta višta sena ar jau-

Associated Press praneša, na, — atsako bučeris.
kad Paryžiuje, iš kur parei
na visos stailos, smart leidės 
ir džentelmenai pradėjo puo
štis visokiais pagražinimais, 
padarytais iš... grybų. Gry-

Tarptautinis skautų biuras, į bai pirmiausiai būna sudžio
vinami, paskui išlyginami, nu-

Netrukus susitikom stotyje su eks-ame- 
rikiečiu prof. dr. K. Pakštu, amerikiečiais 

'klierikais marijonais, DULR atstovais, laik
raščių korespondentais, visuomenės veikė

jais, kurie mus apipylė Visokiausiais klau
simais, nufotografavo ir po tų “ceremonijų” 
pasileidome gražiomis Kauno gatvėmis kas į 
viešbučius, kas į privatinius butus.

kmiai. To tipo mokyklų tink
las kasmet auga.
Ypač pagausėjo mergaičių a- 

matų, namų ruošos, kulinari
jos ir rankdarbių mokyklų la
nkytojų skaičius. 1930 m. tos 
rūšies mokyklose mokėsi 319 
mergaičių, <x 1935 metais — 
517. žiemės ūkto mokyklų mo
kinki skaičius per penkerius 
metus padidėjo 10®, o žemės 
ūkio žiemos kursų klausytojų 
skaičius padidėjo net 333.

ros skautų — 243, vilkiukų — 
2926, viso — 8,855. Tomis pat 

Lietuvoje skautųžiniomis

pentuojami ir prisiuvami ten, 
kur reikalauja nauja staila. 
Išgalvojimas, mano misle, y- 
ra geras. Pirmiausiai, stailai 
išsiplėtus po visų svietų, rei
kės daug grybų; čia atsida
rys naujas biznis. Gi stailai

— Ot, ir pažinsiu, — sako 
moteris.

— Na, iš ko? — klausia bu
čeris.

— Iš dantų, — atsako mo
teris.

— Juk višta neturi dantų! 
— sako bučeris

— Ale aš turiu — atkirto 
moteris.

Batelių šeimyna anų sek
madienį nuvykus į Lincoln

1933m. bovo-7,560. Vimuim ra»iimįglw, tuos kelnių, ar;P»*» P’*“* i žv'"'
pneaulyje esu per 3,Tino,000 „„į,,,,,, „„„„žininius rali,na ria' 
skantų ir skaučių.

su,jonų pngrnzinimus galima 
bus nnpiaustyti ir r ... su
valgyti.

Visų tipų aukštesniųsias mo 
kyklas 1935 metų pradžioje 
lankė 30,202 mokiniai. Tuo 
būdu 1,000 gyventojų tenka 
12,18 aukštesniųsias mokyklas 
lankančių mokinių.

Huverio čėsais repulrfiko- 
nai šnekėjo, kad prosperity 
around the corner, t. y. kur 
nors čia pat. Dabartinio gu- 
verraano vienas žmogus, Ra-

asilų mažas Juozukas prade 
jo šaukti ir spirtis: “Aš uo
rių joti ant asilo! Aš uoriu 
joti ant asilo’” Negalėdama 
vaiko nuraminti motina sako 
vyrui:

— Na, Petrai, kodėl tu ne
painu vaiko panešioti.



fAntradienis, lapkr. 5 d., 1935

Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apyskn)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

žangi) nliejos, gėlai išlygin.i 
takai raižė tą puiku didžiulį 
sodą. Iš čia buvo gallinn pa
tekti į žalias vejas, j jūrą žy
dinčių geliu, kur gana ryškiai 
atsispindi stebuklingasis tro
piku grožio pasaulis. Dar to
liau — įvairūs žydį krūmokš
niai ir krūmai, Bananai pla
čiomis viršūnėmis ir šiaip jau 
įvairūs pavėsiniai medžiai.

O jau iš čia takai veda prie 
bet kurio kanalo, kuriu čia 
yra nemaža raižančių parką. 
Galima taip pat atsidurti prie 
tvenkinio, kuriame be mums 
jau žinomų auksinių žuvelių, 
dur būriai visokiausių nepa
prastų žuvų nardo. Iš jų kai 
kurias gali tik knygose esame 
matę, ar bent Zoologiniuose 
soduose.

Vandens paviršiuj plaukio
ja puikiausi, retai sutinkami 
paukščiai. Iš jų ypač savo 
nepaprastų plunksnų gražumu 
pasižymi Mandarinentai.

Po krūmus ir medžius šoki-

Krikščionių Persekiotojo 
Mirtis

Mano mielieji draugai, ma 
nau, kad jūs visi mokėtumėte 
surasti žemėlapyje Indokinus.

O tos šalies rytiniame kra
šte, jūs, rasite, taip vadina
ma, Anamo karalystę.

Tai puikus ir derlingas kra
štas. Pajūry lygumos, o einant 
j vakarus, į šalies gilumą ga
lima rasti ir gražių kalnelių.
Visas kraštas apaugęs įvai
riausiai žydinčia tropikų au
gmenija.

Anamo karalystė savo žemės 
datų sudaro keturis penkta- 
jalius visos Vokietijos. Ta
čiau šis kraštas du kart re
čiau apgyventas negu Vokie
tija.

.Apie pusė milijono tos ša
lies gyventojų yra katalikai.

Katalikybę čia atnešė ištre
mtieji iš Japonijos misijonie- 
riai ir šiaip jau katalikai.

Ta maža katalikybės sėkle
lė, kad ir prie didžiausių per- _. v_ , ¥ . ------  „--------------
sekiojimu, kurie dar ir dabar “-la pn.jaukinu gražus paukš., apsitaisęs Silkiniais rf|bais 

, , , . .. eiai, kaip štai: povai, auksi-tebevyksta, išaugo i didžiulį ... ., , . . . , . .., . ,. , mai ir sidabriniai fazanai, 1-palannos medi. i . . .v,* . . . , . . . vainos vistu rūsys, ir viso-Įvykiai, kuriuos jr noriu čia , . _Y. / , . . ..... , i kių rusių burkuojantys kar-atpasakoti kaip tik ir vyko
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Bombininkų vieta. Ne baisusis Helena, Montana vai., žemės drebėjimas, tik Milwaukee bombininkų buveinės 
vieta. Toje vietoje policija rado dar 25 svarus nesprogusio dinamito, manoma, pavogta iš valdžios sprogstamo
sios medžiagos sandėlio. Šioje vietoje sprogime žuvo vienas asmuo, Hugh Rutkovskis, kuris įtariamas vie
nos narių gengės bombininkų, sprogdinusių Milwaukee policijos stotis ir kitas vietas. Šiame sprogime taip pat 
žuvo pašalietė 9 metu mergaitė. (Acme Photo)

nas vyras nuo galvos iki kojų mūsų dievams negu viso pa
saulio smilkalai. Prisiekiu sa- 

puoštais gėlėmis ir aukso ap- i vo galva, tegul tik paimsiu 
vadais. ! karaliaus sostą į savo rankas,

— Dykdikas. Karaliaus bro- ir tuoj pasklis po visą šalį

laike vieno tokio persekioji-( vėliai.
. x . . „ , . 1 Dirbtines uolos, urvai, gro-nio siautusio prieš pabaigą< .. _ .... . .v- . Jos, puikus tiltai, geriau sa-N1X šimtmečio. L . .... ...kant visa, puikiai pagal kinų 

Svarbiausias įvykių centras stilių padirbta, stovi savo be
buvo karaliaus sostinė Hue. tose ir džiugina lankytojo a- 

Šis miestas, anamitų vadi- kį. Iš čia per tvenkinį, pro 
namas Futuatija, randasi ry- krūmus, per susikirtimą avie
tiniame šalies krašte prie pati jų didžiulių alėjų matosi vie- 
jūros. Miestas didelis. Karnai* nas karaliaus rūmą sparnas, 
statyti iš Bambuko medžių ir | Neaukštas, tačiau platus, sa- 
dengti palmių lapais. Mieste j vo terasomis užimąs didelę da- 
yra apie 400 šventyklą. Savo j lį parko.
forma miestas panašus į juo-1 Palaipsniui vienas po kito I 
etą ištiestą prie jūros. Taip ’ kyla į viršų stogai su viso-' 
jis sudaro tarsi apsaugą nuo (kiais meniškais vingiais bei 
jūros pusės. Tačiau ištikrųjų, (karnyzais. Viršum jų blizga 
pats miestas vra atviras. Tik ' saulės šviesoje bokšteliai pa
lo vidury, prie upės, kuri vin-. auksuotomis boniomis.

liavaikis... Sosto įpėdinis, — 
šnabždėjo įvairiose grupėse.

Tuojau trys didieji manda
rinai, stovėję prie pat įėjimo 
į karaliaus rūmus, nusileido

gaisrų ir tų šuniškų išdavikų 
kraujo kvapas.

Dabar gi pasirūpinkite, kad 
būtų tuojau surinkta asmens 
garbės sargyba ir žiūrėkite,

plačiais terasos laiptais prie- neišleiskite iš akių mano prie
šais ateinantį princą. šų, trokštančių išplėšti man

Visoj aikštėj buvo taip ty-, sostą. Saugokite mano pus
iu, kad buvo galima girdėti, brolius, o ypatingai Hyp-hoa, 
princui lipant laiptais, jo šil- kuris su tais vakarų velniais 
kinių rūbų šnabždėjimą. Prie-, į vieną dūdą pučia, 
ję arčiau visi trys mandari
nai jaunikaičiui labai žemai Kai Tydikas mirs, jūs visi 

susirinkite į sosto salę parei

vusių tame inde. Daug naktų 
nemiegojau, daug vargo iŠvar- 
gau iki juos sutaisiau.

Tai taręs jis paėmė kitą in
dėlį su gaivinančiais vaistais 
ir pamaišęs norėjo duoti li
goniui išgerti. Bet ir'jam Už
tat praūžė pro ausis japoniš
ka vaza.

— Šalin!.. įsukant. —: rė
kė įtūžėlis,'— jūs niekšai ir 
išdavikai. Prakeikti tie jūsų 
vaistai visai mane nusilpnino. 
I^aukan greičiau visi, kitaip 
visus savomis rankomis iš
smaugsiu.

Išskyrus šiuos du vaikus 
niekas tenedrįsta pasilikti prie 
manęs.

Visi buvę aplink ligonį, iš
sigando ir pasitraukė į grei- 
mą kambarį. Karalius tuo ta
lpu parkrito Į savo guolį ir 
ant sunkiai besikilnojančios 
krūtinės užsitraukė, brangiais 
apvadais apvadžiotą, tigro kai 
lį, kurį jam buvo dovanojęs 
vienas indų Radša.

(Bus daugiau)

i W..

kareiviai — sargybiniai. Jie Ar neįvyko nors kartą tai, ko 
buvo basi, tačiau apsitaisę pui galingasis Tydikas buvo pano 
kiais šilkiniais rūbais. Ant rėjęs?... Aš nenoriu!... Aaa i: 
galvų turėjo panašias į šalmą tu vis dėlto eini artyn... 
kepures. delsdamas karalius pasikėlė

Vienas iš jų kreipėsi į prin- savo guolyje ir, sugriebęs bra- 
cą ir jam paaiškino, kad jiems ngii nušlifuotą indą nuo gre- 
yra griežtai uždrausta bet ką timai esančio stalelio, sviedė 
įleisti į mirštančio karaliaus princui tiesiai į galvą. Po to 
kambarius. To reikalavę gy- jis suriko į pažus, kurie vie- 
dytojai, be kurių ligonio kam- nas vienoj, kitas kitoj pusėj 
bary dar buvę aukštesnysis jo guolio sėdėjo ir jį degant) 
tvirtovės maršalas ir du jv •zai.

Princą lydėję sargybiniai pa 
siliko salėje, esančioje prie
šais sargybinius, gi princas, 
imdamasis atsakomybę ant sa-

Augkit Su Mum»‘s!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-i 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ' 
čionai.

Q Halsted Exchange 
Č National Bank 
( 19th PI. and Halsted St./

karščiu vėduoklėmis vėdino.
— Štai! Griebkite mano ku

rdą — jis užnuodytas — ir
smeikite tam išdavikui i krfl-

. 1 Į
tinę. Už tai aš jums duosiu 
aukso ir deimantų.

RADIONAS
1936 Metų Radio

nusilenkė; taip, kad jų aukštu .v,. ‘ . I „ ‘ , aš nasitikiu Tačiau iūs dar, . . . . ' . . ksti paklusnybę savo naujam vęs, perzenge raudonųjų durų p»«wkiu.., ih< mu jusnuirtu ir hmncrimc nvmommis v * i 7 r- o r.i r . .____ . .____ .auksu ir brangiais akmenimis 
išpuoštų kepurių kutai, kaip 
koki sparnai, žemyn ir aukš
tyn švystelėjo.

— Kaip jaučiasi mano kil- 
. nusis senelis? Ar jau ištikrų-

esate per jauni, karališkai ka
niūsų seni papročiai. O aš pa-Į spėjo užpakaly savęs uždarv-1 nina* nešioti. \ -ci kiti lau- 
sislengsiu jums ir tiems, ku-

karaliau, kaip to reikalauja slenkstį. Tačiau

1 rie man ištikimai tarnaus, ka- 
■rališkai atsilyginti.

giuodama teka per derlingas1 gje karaliaus rūmai stovi į?U8lS^nel1.^\ 18l‘l<r> ! Taip kalbėdamas ir trijų
lygumas ir jungia sostinę su 1 pačiame tvirtovės ir miesto aUW ' mandarinų lydimas jis užlipo

laiptais ant terasos, perėjo

ti duris, kai iš gilumas apy-(^an'” *au^an! 
tamsio kambario pasigirdo Pasitraukite nuo ligonio, 

— tarė vienas gydytojų prin- 
Paga:-'cu*’ — dar vienas t°ks įtūži

mas, ir jo jėgos bus išsemtos. 
Gaila man orangių vaistų, bu-

spiegiąs rinksmas:
— Kas ten eina?!

bos!.. Kur sargyba’.. Mane 
nužudyti nori. Tai šaukė mirš-princas

užburtame rate. į — Šviesa, taip skaisčiai šv ic ma^ aikštelę įėjo per didž. tantysis ir pastiro baisiu žvil-
Didžiulis, užimąs apie 4 kva |tUSl Anainai’ Jau gęsta, — ta-, pasuko dešinėn ir grei-'gsniu žiūrėdamas į duris, ku

re vienas is rijų .nan< arinų. gjngsniavo per visą eilę rių atidarymą jis pajuto iŠ
salių, kuriose tarnai ir dva- , šviesos spindulių prasiskver 
siškiai baimingai atidavinėjo busiu pro jas.

jūra, yra didelė savotiškos rū- Hue vidury, tartum kokiame 
šios tvirtovė. Ji yra keturka
mpio išvaizdos. Kiekviena tvi
rtovės siena turi apie 3 kilo-; dratinius kilometrus ploto, 
metrus ilgio, Už jų eina pla- karališkas parkas taip pasie
tus ir gilus vandens kanalai, pja į§ akių visus griovius ir 
kuriuos supa kita ankšta mū-. kanalus, jog ten patekęs, ne- 
ro siena. jučiomis junti esąs tykioj, ra-

Ant jos priekinės sienos ir miško vienumoj.
'kitų keturių kampų yra išsta- 1883 m 1Iepos 20 dien^ tai
tvta daugiau, kaip šimtas ar- yra pačią dieną, nuo ku- šventovės, — tarė trečiasis. 
ni°^' rios mes ir pradedame savo ! — Ar pašaukėte didžiuosius

Kiekviena jų turi tam tik- pasakojimą, tose nepaprastai gydymo žinovus iš Kvantri 
i nritaikintn stoe-eli '_____ ___ i________ ___________  •___ i__

— Jau leidžiasi mūsų tau 
tos didžioji žvaigždė, — pri- 

• dūrė antrasis.
— Kilnios praeities dvasia, 

— tai yra Tydikas, — eina pas 
savo prosenius, su kuriais ka.

jiems pagarbą. j — Seneli, tai aš esu, — tarė
Pagaliau jie pasiekė, taip jį ramindamas princas ir žen-

vadinamąsias, raudonąsias du- gė keletą žingsnių artyn pri 
ris, pro kurias buvo einama į lovos. • • ' *

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO 
KAIP PARŠIUKAS..

"Buvo toks kO 
tito: nežinojau nė kt

neturėjo ape 
daryti' '

ią pritaikintą stogelį. , gražiose apylinkėse įvyko šiur boncų vienuolyno?
Aišku, kad pradžioje 1881), pU]jngį dalykai. | — Taip! Jie dar šiandien

metų jos nebuvo taip pavojiu-1 dalies valdovas, karalius Ty buvo pas ligonį. Tačiau jų

rtu niums viešpataus Jš savo privafjnįus karaliaus kamba- i —Atgal! Nė žingsnio į prie 
rius. kį! Tu mano karūnos nori!

Prie durų stovėjo su šau- Bet aš gi sakau, kad nenoriu 
tuvais ant pečių du anamitų mirti!.. Girdi tu?! Nenoriu!..

gos, kaip dabar vra, nes bedikas, gulėjo mirties patale, 
kit ko, ir patys jų aptarnau- rpQfl valdovas, kuris žiauriau- 
tojai nebuvo gerai įgudę. j šiai persekiojo krikščionis, tas,

mokslas bejėgis.
•— Ar buvo įsakyta melstis

ir aukas aukoti dvasioms glo-
Viduj tvirtovės stovėjo ka-1 kuris per 35 metus ugnimi ir bojančioms karalių?

riuomenė, turėjo savo rūmus kardu stengėsi sunaikinti kri- — Ne tik visose karaliaus 
senatas, gyveno žemesnieji ma į kščionių religiją ir jos šalini- dvaro šventyklose, bet ir 400 
ndarinai. Čia laip pat buvo'^kus. Į miesto šventyklų smilkalo de

Ant plačių terasų prie tos besys kilo Anamo dievams, ka- 
riimų dalies, kur buvo priva-

sandėliai, dramblių tvartai 
(kūtės) ir kit. Tie visi trobe
siai 3upo kitą mažesnę tvirto
vę. Čia vėl platus vandens ka
nalas už jo mūro siena supa
nti puikius sodus, aukštųjų 
mandarinų namus, visą eilę 
puikių šventyklų ir pagaliau 
paties Anamo valdovo rūmus

raliaus proseniams, Buddai, 
linini karaliaus kambariai, sto- Konfucijui ir svetimiesiems 
vėjo didieji ir mažieji mauda- Kinijos ir Indijos dievams, 
rinai (valdininkas), rūmų sar-'. Tik mane ima baimė, ar pra-
gybos vyresnieji, pagaliau ka
reiviai ir tarnai. Jų veiduose 
matėsi susijaudinimas ir išgą
stis.

Tai vadinamoji vidurinė tvi Apačioj, prie terasos laip-
rtovė. Visa nepapraatai pui
kiai įtaisyta. Ilgos, plačios lie
knų palmių ir plačialapių Pi-

__________

tų, stovėjo neseniai atnešta 
lektika. Dar tik keletas seku
ndžių, kai iš jos iššoko jau-

keiktų krikščionių šventyklo
se (bažnyčiose) nebus meldžia 
ma karaliaus mirties.

— Haa... prisiekiu mūsų na 
mų dievais, jie tai daro ne bf 
pagrindo. Ir aš esu įsitikinęs, 
kad dūmai degančiu jų namų 
ir šventyklų, geriau patiks

Motinos sako. kad Tr'nsr's Bltter 
Vynas yra geriausiai vaistas susllp 
nėjusiems, nepilnai augantiems valku 
čląms. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos moks'as 
'i įo apgynimui nuo nevIrėV'nlr.io 
prasto apetito galvos skrud-'jinio 
nemiegojimo, gasii. blogo kvapo, e 
dos nesvelkuim lr negerumų •iųryftj 
su vidurių neveil::m i Malonus var
toti lr geras, atsakantis vaistas ftel 
mynoms Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joeph Triner Company, Ohicago

Pamatykite tuos naujus Ra- 
dionus ir kitus radio pas

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

e|. Boulevard 4705-8167

Budriko programai: 
Sukatoje 9:30 vak. WCFL 
Nedėlioję WCFL nuo 5 iki

G v. po pietų.
N< dėlioję WAAF, nuo 1:30 
iki 2 v. po pietų.

SUKIS - ŪOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE; YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam
Pirmas Morgičius .

Priimam I.letnvISkus Romia IK-I Atnaujinimo įrita Išmokame Cash 
Visokios IlūAles Insurance — Ugnloa, Vfisuloa, Automobilių,

Stiklų Ir 1.1,

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų a.nt Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk.

840 Wcst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
UAsTINfelK

'M

_________

Miilions prefer it to 

mayonnaise-

• Miracle Whip la HStttM-MA- 
ciouat The time-honored ingredi- 
enta of mayonnaiae and old-faah- 
ioned boiled dreaaing are combined 
ln a new. akillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefa recommend for ideal flavor 

and amoothneaa - in 
the Miracle Whip 
beater that'a «scto- 
riM with Kraft.

______
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GERAS DRAUGAS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
čiau jam savo antrašų ir kelis 
dolerius pinigų ir pakviečiau 
j| mano namus aplankyti ir 
mun naujienas bei įvairias ži
nias teikti

Laukiu iv nesulaukiu ‘l)rau 
go’ atvažiuojant. Kas su juo 
atsitiko, kame dalykas, neži
nau. Gal paklydot iš Cliiea- 
gos į New Yorkų bevažiuo
damas, pamaniau sau. Juk ne
daug reikia paklysti. Jeigu 
ne tų traukinį paėmė, tai ir 
nuvežė kur kitur. Laukinio 
vilties nepametu. Laukiu kas
dien. . j •

Kartų, man parėjus iš dar
bo, dėdė sako:

— Tavo “Laivas'’ šiandien 
atvažiavo.

— Koks mano “Laivas”? 
— paklausiau.

— Tas kų užsisakei. Ar jau į 
pamiršai?

— Aš jokio “Laivo” neuž
sakiau.

— Na, tik nesiginčyk 
manim. Jei nori, aš jį 
parodysiu.

— Gerai, kaip tik pavalgv-

• •«.
f** -- -- ~

• •
...  X - • • .SWB

Sk

Italų ofensyva. Italų kariuomenės, Etiopijoj, tankai šiauriniam fronte svarbiai strateginei vietai — Makale 
iti. Didelė otfensyva abiem frontais italai nori pažymėti metines sukaktis armisticijos su Austrija - Ungari-pannti

ja pasauliniam kare. (Acme Photo)

Ar tamsta kada sustojai va- ridentas Rooseveltas paskyrė 
landėlei pamąstyti, koks da- 50,000,000 dolerių šiam jaunuo 

^au I bar mūs pasaulis? Jei ne, sy
kiu su mainui pro jo durų 
rakto skylę į jį pažiūrėk. Ale

sių, galėsim eit pažiūrėti (mat i ski žvlJįnį į Meksikos des- 
netoli nuo vandens gyvenom) lk>tišk{i valdžių ir pamatysi,į $1,500,000 skirta administraei- 
kaip tas “Laivas” atrodo. jkaip plėšia, iž savo tautos i J0,8 išlaidoms. Be to, tikimasi 

5 sūnų laisvę, tikėjimų, naikina• — Niekur nereiks eiti. Jis 
Čia pat kambaryje.

— “Laivas” kambaryje? 
— Taip.
— Netikiu.
— Štai! Kas čia?
— Laikraštis.

“CALL FOR MR. BINGO"

•/oo'ae a auc 0oy. jim - GpT a <įOOO VOToee Aa)0 ALL THAT— 
amP of vetee izcry fomo
of gack crmea-- 001 
o? my eniMP Tmat tkc mam C 
l*Y)$T oe k tavc park forciojcrJ 
t'n SICM\3 CgAZY A0OVT JOSeiCMCGS- 
'Tne'i tze so PoLtsne'i?-..’SO 

I So —F

CALL 
FOR 
Kfc 

GINČO’

tistika rodo, kad nuo 5,000,- 
000 iki 8,(XX),000 šios šalies 
jaunuolių be darbo ir 3,000,. p Kel p
000 u jų gauna pašalpos. Pre- detektyvas> pa. kad ji tevartodavo du išsirei-

škimu kad parodžius, jog nne-! 
lai priima ir atsisveikina sa
vo svečius. Svečiams atėjus, 
ji sakydavo: “A, pagaliau!” 
Atsisveikinant sakydavo: “Ar 

1 jau?”

diskų raštų garsinimų ir siun- galima būtų papildyti gele- 
tinėjimą. žinkelio tank-karį.

įžymi p. Reeomier sako,

. reiškė, kad jis padvigubins ko-

lių programui. $25,000,000 iš , 
tos sumos paskirta studentų j 
pašalpai, $20,000,000 sukurti J 
darbo projektus nestudentams.

1 vos aštrumų prieš siuntinėji
mų šlamštų.

Pastaromis dienomis Esar 
Levine už begėdiškų raštų siu
ntinėjimų tapo nuteistas 8 
metams į kalėjimų.

Keik pažymėti, kad tų šla
mštų gamintojai tais šlamš
tais daugiausiai vylioja jau
nimų nuo 11 iki 17 metų am-

auti iš WPA $28,000,000, kad 
bažnyčių turtus, žudo kunigus.! sudaryti studentams darbo 
Keliauk toliau ir regėsi Ki- • projektus.
nijos kontrabandininkus žu-j Studentai, kurie neišsigali
dant misijonierius. Perfcikelk į1 savo lėšomis eiti mokslų, tu- žiaus. Kai kurie laikraščiai 
Luropų, ten plevėsuoja anai- į progos mokslo siekti Dėdės ’ pastebi, kad jei tie begėdžiai 

. chijos raudonoji vėliava, žu- Šamo malone. Jie guli kreip- įuos >savo, raštus pardavinėtų 
— Laikraštis vaidu Lai- tĮanlį save ii-ardanti pasauli, j 1 bet kurios mokyklos vy- geniesiems, jie stiptų badu. 
*” v'Uz: loiv“ ",o ' riausybų ir iš jų galės gauti

informacijas. Naudokitės pr 
ga jaunuoliai!

---------- vesti šių kovų. Jei kas pašte
Prezidentas Cardenas ir jo 

sėbrai šiomis dienomis skel-

vas". Apie kokį laivų imi-. _Netoli mūs brangio8 levjnes
niai T Kų vandeniu plaukiat Vokiet.joje, varžo-

— Taip.
Dėdė pradėjo juoktis.

1 ma katalikų laisvė.
Pažvelk į pasaulį kultūriniu

Pavalgęs pradėjau “Laivų”) žvi|gsniu ir p^i^į kad
skaityti. Puikus laikraštis, bet1,J ’ literatūra, menas, jo zudan-bilroi l * llen 11 u > ’ Vniomrl oa 1 ’ U

čioji filosofija nuodija žmonių

^00 oc ocjea.Aievea r<uo ne rdotim’ \ 
foa gxr.cs omosc tAsres arc )_

Tūlas Amerikos Cinikas sa-. ril . ... • • . . —u.
ko, kad amerikonai suvalgo .lu*» A1“ko“ gyventojas ’ ČEKISTAI NVŽUDC GARSŲ
per ketais milijonus “Imt i Bku?dz,a?1’ kad jo apylinke) RUSU ADVOKATU
dogelį’ ‘ - “karštų šuniuku”. I P'ldaUS “Krenta. A- j ---------
Dėl to, jis sako, Amerikoje y- i ”1,1',al“las kaimynas esųs už . HELSINKIS, Suomija, lipk.
ra tiek daug urzgėjimo. j ' } 3. ,•— Žiniomis iš Petrapilio,

ėefeos agentai ten suėmė ir be

i Vienas Lietuvos šulas paša-1 kelio stoties ofiso saugos dė- 
iti kai]) gyvuliai. Visi katalikai, skirtumų tai], žalčio ir blu- zę. Kado tiktai dėžutę šoko- 
o- ir krikščionys, bei doros šir- sos: “Skirtumas esu tarp žal-'lado. Pasiėmė. Mat, “vaikai”, 

dies žmonės, privalo padėti eio n blusos yra. toks, kad za-J vis vaikai]* mėgsta šokoladų.

Vagys suskaldė vienų gelz- teismo nužudė garsų rusų ad-

bia žmonėms tikėjimo laisvę.kurgi “Draugas”. Nejaugi aš 
klaidų padariau rašydamas, ir 
vietoj “Draugo” “Laivų” pa 
minėjau? Gal būt taip ir buvo.

Gavęs “Laivų”, kiek pa
laukęs, pasiunčiau daugiau 
pinigų ir aiškiai pažymėjau, 
kati už “Draugų”. Vėl lau
kiu. Už kelių dienų, laiškane
šys atnešė man “Draugų”.
Skaitau. Koks džiaugsmas _ vig(>kie izuiai k tose arba pavieniuose namuo-
“ Draugas” atvažiavo. Kiek1 . ................ imėgina užkariauti žmonių šie-'

las savo pragariškais užnia- į Kokia čia Meksikoj tikėji- 
nyinais. Tai mūsų šiandien pa 1,10 laisvė, jei draudžiama vy- 
saulis. Neveltui žmogus pail- kdyti gailestingumo darbus, 
sta kovojęs, nes doras žmo-

čia jame žinių, žinelių radau, i 
Kiek čia gražių pasiskaitymų 
ir kitokių naudingų dalykė
lių bei vaizdelių randi, fcju 
“Draugu” taip susidrauga
vau, kad skirtis su juo taip 
greitai nemanau, nes jis šian
dienų yra vienas geriausių ir 
rimčiausių Amerikos lietuvių 
laikraštis, su kuriuo, išski
riant “Darbininkų”, negali 
lygintis nė vienas Amerikos 
lietuvių laikraštis. Jame ran-

ltys šliaužioja savo pilvu, 
bės, kad per paštų gauna ne- blusa... svetimu, 
švarių skaitymų, literatūros, į
tepraneša savo miesto pas-1 William Green, Anglijoje

vokalų A. Y. Bobriščevų Puš
kiną, poėto Puškino ainį. Gir
di, jis pasirodęs priešingas so
vietų vyriausybei.

Žmogui

protus. Jo laisvos pažiūros su- JU mokslinimo sistema tui, arba tiesiog pirniųjam Dė- makosi per visų savo gyvenimą
darko visa, kas buvo gražu, | neprieštarauja tikėjimui. Tų 
malonu, tyra ir dora. Mados 1 pasakymų jis paremia Meksi- 
žemina mūsų moteris. Divor-! kos valdžios konstitucijos pu- 
sai, gimdymo kontrolė, negi-1 nktu: “Kiekvienas laisvas pra 
musių kūdikių žudymas, žmo-, ktikuoti savo parinktųjų tiky- 
gžudystės, vagystės ir kitų i bų, laisvas praktikuoti visas 
nusikaltimų pilna visur. TT-1 apeigas, pamaldumą, savo- ti
kėjimas pajuokiamas, jo vie-1 kėjimo papročius viešose vie-

dės iSatiio paštininkui Earley, 
kuris suvaldys begėdžius.

Žmogaus širdis kasdien iš
pumpuoja tiek kraujo, kad

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAlTUSa, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETKKJALLY AKI y 
SPECIALISTAS

girtam važiuojant 
1 šnapsiukas, ištikrųjų, yra 100 
nuošimčių pavojingas.

PLATINKITE *DffAUG< 
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:

viešai Dievų garbinti, viešai 
gus nuolatos kovoja, ir išeina j skelbti Kristaus mokslų, skie
pu pergale, nes jo vadas yrajPyti jį šeimose ir t.t. Juk visi, 

Kristus. žinome, kad tikėjimas be pra
ktikos, be vykdymo yra tuš-

Dėdė Šamas gelbsti 106,000 
kolegistams ir 200,000 aukštes
nėse* mokyklos studentams ei
ti mokslus. Kolegistai gauna 
$15 mėnesiui, gi aukštesnėsės

Palengvina aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSjimo. 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų kartų, atitaiso 

v. . . a ... - . . trumparegystę ir toltregystę. Prlren-C1US, kaip tuscias prezidento ' teisingai akintus. Visuose atstu- 
,, , , • . ... _ kimuose egzaminavimas daromas suCardenas skelbimas apie tike-

di vėliausias pasaulio žinias 
ir įvykius, ku nėra kituose '>"okykl<>» - -“8-‘ K>
Am. lietuvių laikraščiuuse. Aš #* «n6ne»iu.. Pastaroji suma 
patariu kiekvienam lietuviui,
norinčiam teisingas žinias a- 
pie pasaulio įvykius bei atsi
tikimus gauti, be skirtumo jm 
žiūrų, užsirašyti “Draugų” ir 
,iį skaityti. S. L.

duodama valgiui ir transpor-

jimo laisvę.
Nežiūrint į vaikų darbo 

draudimo įstatymą, Dionne 
beibių kvintetas jau turi $175,- 
000.

elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talaotnos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedy/loJ nuo 10 lkl 12. Daugely al
si tikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

CHICAGOJE
_______ •

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Dar vis serga Ona Kalvai- 

tienė, žinomos veikėjos, B. 
Kalvaitės, mamytė; dabar iš
vesta į Šv. Kryžiaus ligoninę 
(kamb. \324). Duok, Dievuli 
jai greit pasveikti. Rap.

tacijai. Spalių mėnesį išmokė-Į Neseniai pašto departamen- 
ta $12,790,000. Valstybinė sta-užvedė kovų prieš bėgė-

Jau Galima Įsigyti Nauja

daltolaiyge Ir Pamautu Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 puel., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų 8ubendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

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

25 MET|į PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMET1N1
OPTOMETRISTAS

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

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

12 r. Popiet nuo 1:30 iki 8.00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.£9uoa CAVU OBSt

gyvas varles. Dėl to

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso rnune Res. and Office

PROspėct 1028 2159 S. Leavltt St.
CANaI 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGBON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANaI 0257
Res PROspėct 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1221 SOUTH ,HALSTED STREET 
Realdenclja 6«00 8o. Artesian AVe.

Valandos: 11 ryto lkl 1 popiet 
• lkl S v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Oflao Valandos

Nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 lkl 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart]

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Neinu tel. PROepect 1930

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 1

2201 W. Cermak Road ;
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.

8eredomis Ir NedSIlomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868Ofiso Tel.: PROspėct 6374

Res. Tel.: HEMlock 6141
Rezld.: 2515 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 lkl 8:30
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRgtnla 0036

Ofiso vai'.: 2—4 Ir •—1 p. m 
Nedėliomis pagal sutart}

lel. BOUlevard 7042

DR. C. L VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti DR. F. S. SZYMCZAK

Tel. Ofiso BOUlevard 5918—14
Ree. VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:30-8:10'

756 WEST 35th STREET

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

PcrkMf savo oflaą

1720 WKST 47th STREET
CHICAGO

Valandos: 2 lo 5 Ir 7 to 3 p. m. 
Telephonas YARdS 2122

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL DR. MAORtCE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.1 lubos
CHICAGO, ILL

Telefonas UIDway 3280
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto. nuo 3 lkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 2:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkl 11 VSlandal Alsa*

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tai. YARda oXt4

ReA: Tel. FLAM 2400

Valabdoe:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-8 v. v.

Medibomig nuo 10 lkl lt dlaut

Tel. LAKayettp 7«5«

DiUfflNftlMAS
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
V*l.: 2—t Ir 7—# vai. vakare

RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANkl 8402

Ofiso; Tat LAFayette 4017 
Ras.: Tat HEMlock (188

ūš. A. e. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2856 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-0 vai. vak, 

Seradom'ls Ir Nedėliomis pagal sutarti

OR. P, ATKOČIŪNAI
DENTISTAS 

1448 SO. 49tb CT., CICERO, ILL^
Utar.. Ketv., ir Pėtd. 10-0 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—t vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Rea. Tat OROVehlll 0417

6924 8. TALMAN AVĖ.

Dfii Ji Ji
2421 Vė1. MARaUETTE ROAD 
OTDTTOJAS If CHIRURGAS 

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

Dlendtnle Tel. LAFayette 6791 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street'
Vai.: 3 lkl 5 popiet, 7 Iki o vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
£>R. JOSĖPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051
ūfA. J. MAUKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFNAS IR RKfc.
2519 West 43rd Street 

VAladdoa: Kuo 9 IM 10 rytai -i

I
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Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. ” KELIONĖ APLINK PA- 

ŠAULĮ” arba kelionė į ‘ EUKARIST1NĮ KONGRESĄ AUS
TSALUOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuviu gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapiu 244. Audeklo atdarais $1.00.

II.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai Įspūdinga ' KELIONĖ

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS

Į3PŪDZLAI” Jūrėmis. Azorų {Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Serijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labui 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Ola nupltfttl

Gerbiamu! “Draugo" Administracijai:
Siunčiu au Šiuo laišku $................. už kurluoa prašaS kuogreičiausia

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. F. F. BUČIO KELIONĖS — »1.0H 
Kl’N. FU. J. VAITUKAIČIO — 1.5(1
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visus tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

n r a u q x a

CICEROS ŽINIOS programas. Gražių liaudies kai, kada Dievas leis jį išvys- 
dainų, muzikos, kalbų ir pra-1 ti šventuoju paskelbtų.

gurnu, buvo gražiai išmazgo- yra dirbtuvės kur darbines 
tu visa bažnyčia. Tai grabus kelnes ir marškinius siuva. J 
pasišventimas. i Ten yra ir gerai uždirbančių, j

Žmonių visas dienas buvo Dirba 5 dienas į savaitę, 
pi'na bažnyčia ir daug pasi-

j naudojo šiomis brangiomis 
Dievo malonėmis. R.

Vardas, Pavardė

IŠ WESTVILLE, ILL. 
PADANGĖS

nešimų, šios dienos programe
TT i zt e - - dalvvaus “Pirmyn” choras,United Conterence prieš uu- ' . J 1

vadovaujamas K. Steponavi- 
Kalbės d-ras J. Sied- 

linskis. Bus gražios muzikos 
ir žinių bei pranešimų. Visi 
kviečiami pasiklausyti.

Orai labai gražūs, tik viena kštas maisto kainas spalių 30 Į 
šalna buvo didelė, kuri nurė- d., Liuosybės svetainė 
dė visų gražumų, žalumų. j jsus-mų. Padaryta pranešimas Į.

Kadangi dabar grybų Sez„ -i iS. “P»cker«U- konferencijos,' 
nas, tai žmonės, turėdami lai- to,P P1“’ delegatės girdė-

. _ ciaus.laike

■ Street Rudenėlis nurėdė medelių

40 VAL. ATLAIDAI

ko, po visus kelmynus ir miš
kelius daug prisigrybavo.

Rap. XXXjo nuvykus pas majorų Kelly 
ir miesto tarybų. Išrinkta 2! ARKIVYSKUPAS JURGIS 
delegatės M. Laudanskienė ir MATULEVIČIUS. Labiau ir

C. BROOKLYN, N. Y. — 
Spalių 27 d. laike sumos, Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj pra
sidėjo 40 vai. atlaidai, šį ka
rtų labai gražiai buvo išpuo
šta didysis altorius. Tai kruo
pštus darbas Pranciškiečių se
sučių iš Elizabeth, N. J., ku
rios čia šeštadieniais atvažia- 
vę moko mūsų vaikučius. 
Joms prigelbėjo tame darbe 
jaunos sodalietės-.-Altoriai ske 
ndo baltų chrizantemų puokš- 
tuose. Procesija pasižymėjo 
gražia tvarka bei rūpestingu 
pri renginį u.

Choras J. Brundzos veda-1 
mas puikiai pasirodė. Giedojo' 
ko.up. Žilevičiaus naujus (dar 
rankiaštvje) mišparus ir Alo- 
zarto “Magnificat”. Žmonėms 
giedojimas labai patiko ir 
inuz. Brundaa susilaukė daug 
komplementų. Sekmadienį bu
vo talkon veik visi N. Y. ir 
N. J. provincijos vargoninin
kai.

Sykiu prasidėjo ir vienos 
savaitės misijos, kurias veda 
misijonierius kun. Mėšlys, jė
zuitas. Stebėtina, kad čia gi
męs taip puikiai vartoja lie
tuvių kulbų. Net senesnieji ne

ELSIE O DONNELL
< P<» Tė\alK Ka\allnii»fci*H<-)

Mirė lapkričio 4 d. 11135 m., 
5:30 vai. ryto. subiukus 35 me
tų amžiau.. A. u. Klste g*nė 
Chicago, III.

Paliko tlhleliuine nuliūdimi- 
vyrų Wllltam, motinų Julijų 
Kavaliauskienę. 2 seseris: Onų 
Martin ir Afrizlnų. Svogi-r) Jo
nų tr daug kitų giminių.

Kūmui paftarvoliiM 5003 W. 
Grand Avė. Talef. BURkahire 
574$. Laidotuvės Įvyks ketvir
tadienį lapkričio 7 d., IS na- 
m,t 8:30 vai. ryto bus atlydė
to J St. Fe to r < 'aminui pru-a- 
pljos bažnyčių, kurioj Įvjks ge
dulingos pnniaJdo* už velionės 
sielų. Pe pamaldų bus nulydė
ta ) iii v. Kasini toro kapines.

NuoSIrdžial kviečiamo vIhiih 
ghulnea, draugus-ges Ir pažys- 
'anius-mas dalyvauti Šiose lal- 
lotuvėse.

NuliOdę: Vyras, OTothto. Se
serys, ftvogerls Ir Ghtoįrėa.

lakldatuvlų direktorių* S. P. 
Mažeika. Telef. YAKds 1138. į

Kiekvienam įdomu jiažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga prašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

“DRAUGO” KNYGYNE

VVestville seniau buvo pa-, ]£. Kelpšienė vykti i Spring-įlabiau auga pasitikėjimas šiuo 
gaisėjęs, kaipo lietuviškas fįeldų pas gnb. Hornerį reika- 
miestelis. Dabar negalima tuo le utįlitie8 ir vandens taksų, 
pasigirti. Nors ir dabar da tu-

I lasau keletu eilučių, nes vest- iriin miesto gaspadorių p. Dau- . Kltt^ Conference su
villiečiai sako, kaip prapuolė jotį, čia augusį, kurio tėvas sirinkl1“^ įvyks lapkričio 13 
nesu j ungietė, tai nei žinelių! piieš 30 metų buvo pirmas lie- d’’ 7. \al* vakare’ Liuosybės

1 tuvis miesto gaspadorius, bet sve^ainčj.
> - ’ E. Kelpšienė, rašt.

papuošalus ir gėlelių žiedelius
o žmones suvarė į namus. Tat 
ir aš sėdėdama prie pečiaustiki, kad jis ne iš Lietuvos.

Tai gražus pavyzdys čia au
gusiam lietuvių jaunimui, y- 
pač inteligentams, kurie vie
šai kalbėdami pirma iškepa ; nematyti iš mūs padangės.

šventu vyru, mūsų myliniu xau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai-

“včžį”, o paskui mikčiodami 
kalba.

Kun. Mėšlys iš prigimties 
apdovanotas nepaprastai sti
priu balsu. Jeigu tokj l al<ą 
turėtų pasaulietis ir jį lavin
tų, tai taptų garsenybe.

Svečių kunigų visas tris 
dienas buvo gali daug. Matyt 
mūsų kleb. kun. Paulionis tu
ri daug draugu ir yra vaišin
gas.

Gerųjų moterėlių rūpestm-

,, ,Y . .. : dvasia lietuvybės jau nupuo-Spalių 26 d. buvo parapijos . „... , . 1 .. ilus. seniau tautines šventessvetainė) vakarienė parapijos, .v, ., . , . Ibudavo iškilmingai minimos,naudai. Moterėles daug pasi-).. ... . ., , ... ® t šiandie jau nieko,darbavo surinkdainos iš žmo
nelių daug valgomų vakarie
nei daiktų, žmonių irgi dik- 
čiai atsilankė. Parapija dėki
nga toms moterims.

Kasyklų du šaptai dirba po 
3 dienas, kitokių darbų nėra, 
tai žmonės šiaip taip pragy
vena. Moterims ir merginoms

Visos lietuvių parapijos kvie 
čia J. E. vysk. T. Matulionį, 
tat ir mūsų klebonas tarėsi 
su parapijonais kviesti svečių 
23, ar 26 d. spalių. Bet pra
ėjo mėnuo ir nieko negirdėti.

RADIO

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Atsilankęs 
sakė: atsivešiųs čia kankinį 
vyskupų pailsėti, pasievečiuo- 
ti. Bet dabar negirdėti.

Nesą j ungietė

kun. L. Brigmanas stoties WGES, pastangomis 
Peoples rakandų krautuvių eis 
reguliaria antradienio radio

DAINUOS CHORAS PIR
MYN", KALBĖS DR. J. 

SIEDLINSKI

Šiandie 7 valandų vakare iš

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

a«e

Schoolgifl, bonse- 
wife, atMen and sto- 
deni, cooservative 
•nd nltra-modern — 
all ūse Clairol Shi*- 
poo Oil Tint

Thi. remarkable treatment is 
the only thampoo oil tint that 
denues, reconditions and tinta 
the hair in one short operatioo. 
Wbether you simply want to 
restore the natūrai color, or 
radically chaoge the color of 
your hair — CLAIROl. will do 
it eaaily, oarurally and so per- 
fealy your dosest friend ca»- 
not deten it. Arratįt Jtr at 
tarty apptintment tr
Kad this CDspm wnh • ihrae-iach 
■■■J of your hair and va srill trasi k 
tad remro it, potiptid, ariih our fina 
Baodztiooi for CLAIROL iręs įmaus

HVUtLY KING. Costaltaat 
BEAUTY GUI L O 

II «. 4«th Su Nau Yoai Cky.

Sh*> e.

rSkausmų Pačiuota ar Subirusių 
1 Muskulų Pratalinimui

reikalaukit visame paaa uly 
pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN-EXPELLER1O
kuria sutaikia graitų ir tikrų 

palangvinim,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T C V A S
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublie 8340
EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703 

Reikale yra Ir moteris

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu JOaų organai .lipni ir |0a 
jaučiatės senu, priimkit NŪGA-TONB
— tų pantebėtlnų vaistų, kuria pada
rė atefeukloff dnl ndbjono moterų Ir 
vyrų per paskutiniu* ♦* mot,m. MU
GA-TOK E priduoda naujo* sveikatos 
Ir misttprtna nunllpnėjuMua orga.ua

NUGA-TONE yra valataa kuri kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguista, as
muo turėtų vartoti. Jis padarys kiek
vienų sveiku tr tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes j*ks kitas vaistas ne- 
pavaduo. NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL,— Idealų Liuoauotojų vidurių IBo Ir 
!•«.

«a p* *> •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A.Ptlki■m 1410 So. 49th Ct., Cicero13 Phone Cicero 2109

1. P PoiĮtIHC 6^ West 18th Street
1 ■ fldUlIlIu Phone CANaI 6174

S II CimJoe 718 West 18th street■ Iii. vKKIlIdo Phone MONroe 3377

1. J. Žali1 1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203

t F T||f|AiLfA 4605-07 So. llermitage Avė.1. miltlnrj phone YAKds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271ladnmia ir Sumiš

t LiikMis
S. P. Mažeika

P

4092 Archer Avė. 
Plione LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAlUe 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

orga.ua


VIETINĖS ŽINIOS
NOKTU SIDE ŽINELĖS

NAUJAS BIZNIERIUS

NOKTI T SIDE. — Melrose- 
parkietis VaJančiūnas, laikęs 
per kelioliką metą valgomu 
daiktų krautuvę, North Side 
atidarė užeigų prie North avė. 
ir Wood St. Naujas biznierius
įsirašė į vietinį politikos klū- viams.
bų, į ftv. Mykolo draugijų.' -------
Para]), komiteto nariams apsi-1 Klebonas kun. 
lankius, gausiai jiarėmė par. 
bazarų, o radęs

Sriubienė irgi visur darbuo
jasi. Vyresnysis jų sūnus Ed- i 
vardas Texas valst. lanko Šv. ! 
Antano kolegijų, rodos, siekia j 
kunigo, ur vienuolio luomo. 
Dieve jam padėk. Kitas, jau
nesnysis, sūnus lanko Ik1 Paul 
universitetų, kuris, matosi, ir
gi seka vyresniojo brolio pė
domis. Taigi Sriubų šeimyna 1 
yra pavyzdys visiems lietu-,

J. Svirskas,' 
ačiū Dievui, jau grįžo iš šv. j 

valandžiukę Kryžiaus ligoninės, bet, gydv- į 
laiko ir pats atsilanko ir vi- tojų įsakymu, turės nors tru-, 
sus pasveikina. Be abejo, jis laikui išvažiuoti kur
neatsisakys ir toliau paremti nors į ramesnę vietų, kad pil-! 
mūsų draugijų bei organiza- nai sustiprinus savo sveikatų., 
cijų pramogas ir visą lietu- Dievulis išklausė mūsų maldų,:

I

Neatsargumo skmės. Vaizdas, kokių dažnai pasitaiko dėl automobilistų neat
sargumo. VVilliam Mills iš Blue Island automobilius, kurį užvakar sudaužė Penn
sylvania linijos traukinys. Du asmenys žuvo vietoje ir du sunkiai sužeisti. 

(Acme Photo)

j. E, VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

Lapkr. 10 d. — Sv. Antano 

Omaha. Neb.parap

Lapkr. 11 d. Sioux City, 
Lapkr 13 d. Kansas City,

Mo.
Informacijų reikale kreip

kitės adresu — Kun. A. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Puliman 1200).

Kun. A. Linkus

tus, publikos būt buvę du syk ncisco Avė. minės savo 25 ne
daugiau, nes vakare nesimatė ‘ tų vedybinio gyvenimo suka-
daugelio gerb. choro rėmėjų, Giminės ir draugai , kurie
kurie iš anksto buvo įsigiję I , . v ...
bilietus gavo kvietimus, prašomi lai-

Brokerį apiplėšė. Grįžtantį |ku susirinkti, 
iš Chicago a pi raudos broke-

viškų veikimų. Gi northsldie- 
eiams verta artimai susipaži
nti su .T. A. Valanciūnu.

Srubai minėjo sidabrinį 
jubiliejų

Įžymūs parapijonai Sriubai 
praėjusį mėnesį minėjo savo 
sidabrinį vedybinio gyvenimo-, 
jubiliejų. Ta proga jų giminės, 
draugai ir prieteliai susirinkę 
jų name sudėjo daug linkėji
mų. '.Tonas Sriubas ilgų laikų 
buvo parap. komiteto nariu 
ir darbu daug yra prisidėjęs.

kurias parap. siuntė už savo 
mylimų dvasios vadų.

Parap. bazarų baigėm gra-

žinoti, t pelno nuo pramogos , priimami be įstojimo mokės- privalome vis 
liks. Tėveliai, stipriau parem- čio. Pasinaudokite proga, 
kime jaunimo pastangas, atsi- -----------

žiomis sėkmėmis. Visi para- į lankydami į jų parengimus, o Klebonui susirgus, jį kiek 
mūsų jaunimas visuomet bus laiko pavadavo kun. vienuolis 
su mumis. Praėjusiamė paren-1 Kazlauskas, gi dabartiniu lai-
gime matėsi tik veiklieji mū
sų jaunimo prieteliai.

ku parap. reikalus tvarko kun. 
Mačiulionis, M. I. C.

pi jonai bazarų lankė, o komi
tetas bei draugijų darbinin
kai nuoširdžiai dirbo. Dabar 
visi džiaugiasi -savo darbų 
vaisiais.

Didelė, daug nusipelnius 
Vyčių 5 kuopa buvo suren-' mūsų parap. vyrų Šv. Juoza- 

gus pramogėlę parap. naudai, po draugija rengia metinį ba- 
tik labai gaila, kad lietus su- liu lapkr. 10 d., parap. sve- 
trukdė. Tačiau, kiek teko su- tai nė j. Per balių jaunieji bus

TVTIEKAS nesušildo rankas ir širdis taip daug, kaip “jaunos mintis”! 
x 1 Todėl taip daug reiškianti yra žodžiai, kai žmonės sako,“Užsirū

kyk Old Gold dėl jaunų minčių!” Tai reiškia, kad patraukianti skonis 

švelnių Old Gold suteikia daugiau linksmumo givenime. Tai taipgi 
reiškia, kad Old Gold puikesnis tabakas (nunokintas ir išsirpęs Gam

tos saulės spindulių) stimuliuoja jaunas mintis.
____________  ©F.t«rillttdC«..fne.

MUUUO/U . . . BET NIEKADOS NE ERZINA

Vietinis politikos klubas nu
tarė surengti metinį balių kur 
nors didelėje svetainėje ir ža
da sutraukti visus šio ward<? 
politikierius bei žymius mies
to valdininkus. Vėliau bus 
daugiau pranešta iš klūbo vei
kimo.

Lietuvytis

GIRTINAS “DAINOS” 
CHORO PRAĖJUSIAM 
VAKARUI RIETIMAS

CHORAS ŽENGIA PIRMYN

bei pasipuošimų $3000 vertės.
Tik vienas bepaliko. Užva

kar mirus civilio karo vete-
___________ ranui, Col. J. H. Campbell, G.
tobulintis. Iš A. R. (Grand Army of the 

paprasčiausios šeimininkės Republic) George G. Meade 
kaip kada galima išmokti ge-; poste beliko tik vienas narys, 
riaušių “patrovų”. i L. L. Brucks, 93 m. amž.

Toks minčių pasikeitimas, Brucks sako, kad visam Cook
bei pasidalinimas naudingais 
patarimais, yra įvertas ‘Drau 
go’ radijo moterų skyriuj, ku
ris prasidėjo praeitų trečiadie
nį. Raginame nepamiršti pa
siklausyti. Išgirsite kų nors 
naujo. A.

IŠ FEDERACIJOS SKYR. 
VEIKLOS

rį Ira Darling, jo žmonų ir
dukterį Evanstone trys plėši- Reikalingas lietuvis vargom- 
kai sulaikė ir atėmė pinigus ninkas, gerai mokąs vesti cho

rų. Tuoj kreiptis į Kun. J. 
Vaitekūną.,
399 Smith st., Providence, R. I?

IEŠKO VARGONININKO

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčtoe 

vakarais ( Iki 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPubllc 9600

apskrity belikę tik 47 civilio 
karo veteranai.

Auto katastrofoj žuvo Sliau 
toris. Susidūrus trokui su au
tomobiliu prie 35 ir S. Union 
gatvių, užmestas ant šalygat-

S. vio automobilius užmušė tuo 
metu praeinantį Kazį Sliaute- 
rį. 822 W. 34 Piace.

Dvokianti bomba pienina. Į I 
Maek’s Food shop, 2627 N. 
Clark St, nežinomi asmenys 
įmetė dvokiančių bombų. Prie

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

žastim to, policijos manymu, Rez 1460 No Paulina gt 
buvo iškaba lange, kad pieno Phone ARMitage 0590
kvorta čia parduodama už i FERDINAND PETRAITIS

LIETUVIS ADVOKATAS 
Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St.

6V2c.
Minė3 sidabrinį jubiliejų, 

ljapkričio 9 d. Juozapas ir 
Anelė Kiškūnai 4070 So. Fra- Chicago

BRIGHTON PARK. — Fe
deracijos susirinkimas įvyko 
spalių 27 d. Jame išdalinta 
vakaro bilietai, kuris bus lap
kričio 24 d., parapijos naudai. 
Kiekviena draugija prašoma 
pasidarbuoti, kad šis vakaras 
pasisektų.

Grįžus kleb. kun. A. Briš-
----------- kai iš Lietuvos, draugijos, Fe-'

Pereitų savaitę, parėjus iš deracijos iniciatyva, rengia 
darbo radau laiškų. Atplėšus pagerbimo bankietų. Nekalto į 
nustebau. Akį patraukė dide- Prasidėjimo draugijos narės:: 
lis laivas, gražiai nupieštas, O. Kazragienė su savo pagel- i 

bininkėmis, O. Gubistiene, Pa- 
keltiene, Sadauskiene, Gotau- 
tiene ir kitomis paruoš vaka
rienę. Vakaras bus lapkričio 
10 d. Tikietai į vakarienę po 
50c. Programų sudarys varg. 
J. Kudirką. Pagerbtuvėse ma-

o viršuj didelėm raidėm pa
rašyta “Pinafore”. Po laivu 
atspausdintas įdomus L. V. 
“Dainos” choro kvietimas į 
pereito sekmadienio operetę, 
kuria choras atidarė jubilie-

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buickpnj sezoną.
Gavusi tokį gražų kvietimą, nome turėt daug įžymių sve-j Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naują 1936 

nekantriai laukiau lapkr. 3 d., Čių. Buick, karas, kuris turi viską. Išvaizda, mada, nauji pageri-
kad pamatyti “Pinafore”. Se- Federacija prašo draugijų !sn?1agHm®s’ ~ Buįcį ?ri vj,su/’ ?Rkai‘

v,. , . *, . . , nuotas, tiktai $1031.00 uz 2 durų Sedan, ir $1084 uz 4 durųkmad.cn, sna.ta.aen. grupe pranešt,, kun dr-ja .r kun, Sw|an/ pristat’mas k„opjl„iausiil įrengtas,
draugų ir nuvažiavome į So- dienų laiko susirinkimus. Lap- i 

: kol svetainę. Operetė buvo ti- kričio 24 d., Federacijos va-į
krai labai gražiai sulošta, kare bus lošiama “Meilės Ga-
Kaip apie jų buvo skelbta,
taip ir buvo. Matyt, kad visi 
energingai veikia, dėl to cho
ras sparčiai žengia pirmyn.
Manau, kad apie operetę kitų 
bus plačiau laikraščiuose pa
rašyta.

Reikia pagirti L. V. “Dai
nos” choro veikiančiąją val
dybą, rėmėjus ir patį choro 
dirigentą, komp. J. Sanrį, kad 
choras ir jo reikalai gražiai 
vedami.

| Aplankius “Dainos”
Choro Parengimą

Pirmiausiai Matykit Buick

lybė”, bus pranešta tų drau
gijų veikimas.

Rašt., O. I vin skaitė

Žinių - žineles

ŠEIMININKIŲ PASIKALBĖ 
JIMAS SU ŠEIMININKĖM

Gražus vakaras. L. V. “Dai 
nos” choro jubiliejinio sezo
no atidarymo vakaras praėjo 
gražiai. Virš 400 publikos gė
rėjosi operetės “Pinafore” 
vaidinimu, dažnai Nutraukda
mi vaidinimą rankų plojimu 
chorui ir solistams. Dain. O- 
na Piežienė ir S. Saurienė ant 
galo buvo apdovanotos gėlė
mis. Publikoj matės daug mū
sų biznierių, profesionalų, mu 
zikų, veikėjų, o svečių net iš

Kad būti gera šeimininko, Į VVaukegano-Žvlius su žmona ir 
bei valgių gaminimo žinove, kun. Urba. Jei ne smarkus fte

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '85, E Sedan 57. kaip naujau, garant..............................6945
BUICK '34. 5 Sedan 57, labai pulkus, garant......................... 6745
BUICK ’S4, 6 Vlctorla 58. kaip naujas, garant......................... 6745
BUICK '83, 5 Vlctorla 58, puikiam stovy .............................. 6495
BUICK *83, 5 Club Sedan 91, gražus karas .......................... 6595
BUICK '32, 5 Coupe 9«, geram stovy ......................................... 6450
BITTCK *82, 5 8edan 87, tobulam stovy ..................................... 6450
BUICK '82. 5 Sedan 57, geras Seimai karas ........................... 6395
CADILLAC '82. 5 Coupe, geriausiam atovy ......................... 6875
CADILLAC ’32. 5 Town 8edan, puikiam stovy.........................  6875
CADILLAC '31, 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina ..... 6425
CADILLAC 'SO, 7 8edan, bargena..................................................... 6295
DODOE '34. 2 durų Sedan, kaip naujas ................................... 6445
HITDSON '29. 5 Sedan. gerai bėga, žema kaina .................. 6 95
LA SALT,E '31, 5 Sedan, labai puikiam stovy ...................... 6375
LA SALLE '31, Town Sedan. lžrodo kaip naujas ................ 6325
LA SALLE "30. 6 Sedan, apkalnuotas pardavimui ............. 6275
LA SALLE '80, 7 Sedan, geram stovy .................................... 6295
LINCOLN '30. 6 Sedan. pulkus karas, gerai užlaikytas .. 6295
OLOS 6 '81, Conr. Coupe, gražus mažas karas......................... 6215
PACKARD '82, 7 Sedan. Custom, puikiam story ................ 6775
PACKARD '80, 7 Sedan, geroj tvarkoj ................................... 6295
PACKARD '29, 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas .... 6145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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

kmad.cn

