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ETIOPIEČIAI ATSIMETA 

KARO FRONTUOSE

SAKO, ANGLIJA IŠSTUMS

Turi vilties kur nors sulaikyti 
galingą priešą

NĖRA GALIMUMO KARIAUTI 
PIRMITYVIU BŪDU

ROMA, lapkr. 10. — Žinio
mis iš italų Somalijos — rytą 
pietiniam karo fronte, kaip 
tik italai paėmė Gorahai, vie
ną etiopiečių stiprių poziciją,
Etiopijos ginėjai visu frontu 
pradėjo trauktis atgal. Tokiu 
bildu italams atidaromas sta
čiai atviras kelias per Oga- 
deno dykumas j Harrarą — i- 
talų veikimo objektą.

Gorahai paimtas be jokio e- 
tiopiečių pasipriešinimo. Eti
opiečiai tenkinasi viltimi, kad 
jie vienur, ar kitur italus vis 
gi Įtrauks į savo spąstus ir 
jiems užduos smūgį. Kaip kar
tas neatrodo, kad tas galėlų 
įvykti.

Makale apylinkėse italai 
stiprina pozicijas ir konsoli
duoja pajėgas tolimesniam 
žygiavimui.

Italai pripažįsta, kad jie 
susidurs su rimtu etiopiečių 
pasipriešinimu Amba Alaji a- 
pvlinkėse — apie 40 mylių 
pietų link nuo Makale. Ten 
etiopiečiai turi įsitaisę geras 
pozicijas ir imperatorius įsa
kęs, kad jos nebūtų paduotos 
italams be. didelių kautynių.

ADDIS ABABA, lapkr. 10. 
- - Etiopijos imperatorius įsa
kė savo kariuomenei dėti vi
sas galimas pastangas, kad i- 
talus puolus iš užpakalio Ma
kale fronte.

Tigre provincijos pietinės 
kalnuotos dalys yra etiopiečių 
užimtos. Į tas apylinkes sut
raukta dešimtys tūkstančių ka 
riautojų. Jie neturi pakan 
kainai maisto, drab >žių irmu- 
nicijos. Etiopiečių vadas šau
kiasi imperatoriaus, kad būtų 
pristatyta daugiau ginklų ir 
municijos.

SUSTABDO DEMONSTRA
CIJAS PRIEŠ SVETIM

ŠALIUS

ROMA, lapkr. 9. — Dikta
toriaus Mussolinio įsakymu 
Italijoj sustabdomos demon
stracijos prieš Angliją ir ki
tus kraštus.

Taip pat įsakyta spaudai, 
kad būtų paneigti aštrūs už
sipuolimai prieš ^Angliją.

SELASSIE DIRBDINS 
MEDALIUS

BERLYNAS, lapkr. 9. — 
Etiopijos imperatoriug pakvie 
tė buvusio vokiečių kaizerio 
rūmų jubilierių Sedlatzek, 
kad jis padarytų Etiopijai 
karo medalių braižinius.

Keleto knygų autorius apie 
Etiopiją Gordon' MacCreagh. 
kurs neseniai grįžo iš Etiopi
jos išgyvenęs ten apie penke
rius metus, pareiškia, kad y- 
ra tuščios italų pastangos ta
me krašte, kadangi Anglija 
išstums iš ten juos.

Sakoi, galimas daiktas, kad 1 
Italijai liūs pripažinta kai I 
kurios Etiopijos dalys rytuo
se — išfigai italų Somalijos, 
kur yra tik vienos dykumos, 
bet ne kur kitur. Ilgiau kaip 
30 metų Anglija savinasi žie
minę ir vakarinę Etiopijos 
dalis, kur yra dideli gamtos 
lobiai. Anglija nieku būdu ne 
paduos,šių lobynų Italijai.

Anot MacCreagh, po įvyku 
šiųjų rinkimų Anglijoje pas
taroji pradės smarkiau veik
ti prieš Italiją.

MacCreagh pareiškia, kad 
etiopiečiai neturi priemonių 
sulaikyti italų veržimosi. Et
iopiečių kariuomenė negali 
gausingai kur nors koncen
truotis. Dauguma kariautojų 
patys rūpinasi prasimaitini
mu, savo iniciatyva atakuoja 
priešą. Prieš tūkstantį metų 
taip kariauta Europoje. Mū
sų laiku karo mašina (kariuo
menės organizacija) jiems v- 
ra svetima.

TURKIJA STATYS KARO 
LAIVYNĄ

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Turkijos vyriausybė, kuri pa 
sisakė už Angliją šiame Af
rikos krizyje, nusprendė su 
Anglijos pagalba įsigyti ati
tinkamą sau baro laivyną.

Turkija pareiškia, kad lai
vynas reikalingas pakraščių 
apsaugai.

PADARĖ SĄJUNGĄ SU 
ARABIJOS KARALIUM

ADDTS ABABA, lapkr. 10. 
— Etiopijos imperatorius Ha
ile Selassie padarė sąjungą su 
Saudi Arabijos karalium Tbn 
Saud. Sakoma, kad sąijungon 
įimta ir karo sutartis.

Tuo būdu Etiopija gaus a- 
rabų pagalbos kare su italais.

ROMA, lapkr. 10. — Itali
jos vyriausybės įsakymu žy
miai suvaržytas krašte tepalo 
ir gazolino naudojimas. Vis
kas karo reikalams.

NESURASTI DINGĘ LAKŪNAI

DREBĖJIMŲ

Čia vaizduojamas lėktuvas “Ladv Southern Cross”, 
su kuriuo skrido ir dingo garsus australas lakūnas Sir 
Charles Kingsford-Smith ir jo pagalbininkas lakūnas 
Pethybridge. Australas iš Ix>ndono skrido j Australiją, 
siekdamas greičio rekordo ir dingo Bengalio įlankos 
apylinkėse. Žiniomis iš Singapore, dingusieji ieškomi,

. bet niekur nesurandami. Sakoma, kad audra juos galėjo 
įtrenkti įlankon. Nesuprantama, kodėl jie negalėjo grįž
ti atgal žemvnan, susidūrę su galinga audra.

BOSTONO PREKYBININ- KATALIKAI DAUG NU- 
KAS PRIIMTAS KATA- KENTĖJO NUO ŽEMĖS 

LIKYBĖN
BOSTON, Mass. (per pa

štą). — Žymus Bostono pre
kybininkas F. W. Stearns, 
kurs pagarsėjo būdamas mi
rusio U. S. prezidento Calvin 
Coolidge politiniu rėmėju, 
perėjo Katalikų Bažnyčion.

iF. W. Stearns yra 79 m. 
amžiaus. Buvo protestantas
episkopalas. Kun. G. A. Kee-♦ •
lan, S. J., spalių mėn. 23 d. 
prįėmė jį katalikybėm

Jo sūnus, F. W. Stearns, 
kurs gyvena Hancock, N. H.,
1911 metais perėjo kataliky- 
bėn, prieš tai išbuvęs du me
tus episkopalų dvasiškiu. Po
piežius Pijus XT 1931 m. jam 
suteikė privataus šambelįono 
pažymį.

Nors Stearns buvo prezi
dento Coolidge rėmėju, pata
rėju ir artimuoju draugu, ta
čiau politikon nesikišo viešai 
ir neturėjo jokio viešojo 
ofiso.

ŠIANDIEN PALIAUBŲ 
DIENA

Šiandien, lapkr. 11 dd., yra 
Paliaubų diena ir visam kra
šte minima. Ši diena įvesta 
pasibaigus didžiajam karui 
Europoje. Lapkr. 11 d. buvo 
padarytos paliaubos vakarų 
fronte tarp sąjunginių valsty 
bių ir Vokietijos. Tas buvo 
karo pabaigos pradžia.

Paliaubų diena minima, kad
nusikračius karais.

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RADUĄ

WASHINGTON, lapkr. 10. 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
rytą (10:00 Chicago laiku) 
kalbės per radiją ryšium su 
Paliaubų dienos iškilmėmis.

HELENA, Mont., lapkr. 9
- Vietos katalikiškos įstaigos , 

ir patys katalikai nepapras
tai daug Jiukentėjo nuo že
mės drebėjimų. Apskaičiuoja
ma, kad medžiaginiai nuosto
liai ar tik nesieksią pus(ės 
milijono dolerių.

Netekę pastogės katalikiškų 
įstaigų įnamiai gavo kitur 
laikinas prieglaudas. Štai, 
North Pacific geležinkelio 
kompanija daug nukentėjusių 
laikinai įgyvendino apšildo
muose Pullmano vagonuose.

BOLŠEVIKAI BIJO PUOLI
MŲ PRIEŠ RUSIJĄ

I MįASKVA, lapkr. 9. — So
vietų vyriausybė minėjo 13 
metų bolševikų revoliucijos 
sukaktuves.

Krašto saugumo komisaras 
K. E. Vorošilovas ta proga, 
išleido atsišaukimą į kariuo
menės, visas dalis.

Tarp kitko jis pareiškia. 
“Jau apibrėžti planai nau
joms skerdynėms pasauly.”

Komisaras pažymi, kad pir 
moję vietoje yra suplanuota 
pulti Rusiją. »

Jis nepasako, kurios val
stybės yra sudarusios tuos 
pianus prieš sovietus. Tačiau 
bolševikų spauda nurodo į 
Vokietiją ir Japoniją. Šių 
abiejų kraštų militarininkai 
ugdo ambiciją, kad užgrobus 
Rusijos teritorijas.

NACIAI PAKEITĖ LAIVO 
VARDĄ

NEW YORK, lapkr. 9. — 
Hamburg American linijos 
garlaivis Albert Ballin atpl
aukė iš Vokietijos pavadintas 
Hansa vardu. Naciai rado, 
kad , Ballin buvo žydas.

KARDINOLO AUKA NE
TURTĖLIAMS

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas, aną dieną aukojo vie 
ną tūkstantį dolerių 1935 me
tų bendruomenės fondan.

Bendruomenės fondan no
rima surinkti 3,200,(W dol. 
Šis fondas bus panaudotas 
1936 m. labdaringiems tik
slams —; bus paskirstytas 
tarp katalikų, protestantų ir 
žydų labdaringiųjų įstaigų.

Ikišiol jau apie du milijo
nai dolerių surinkta šin fon
dan.

PENKI VYSKUPAI 
GEDULO PAMALDOSE

Pereitą šeštadienį palaidota 
mirusi Mrs. Helen Lang Ke
lly, 79 m. amž., Chicago majo
ro motina.

Įvykusiose gedulo pamali lo
šė Šv. Leono bažnyčioje, 78 
gat. ir Emerald avė., dalyva
vo penki Jų Ekscelencijos vys 
kupai, du chicagiškiai ir trys 
iš kitur atvykę. Be to, buvo 
eilė monsignorų ir žynius skai 
čius kunigų.

Chicagos vyskupas pagelbi 
ninkas W. D. O’Brien laikė 
pontifikales Mišias, o vysku
pas pagelb. B. '.T. Slieil sakė 
pamokslą.

LENKAI ATMETA ČEKU 
PASIŪLYMĄ

VARŠUVA, lapkr. 9. — 
Lenkijos nesutikimai su Če
koslovakija dėl Tescben dis- 
trikto didėja, kadangi len
kams norėtųsi pasisavinti dis 
triktą. Lenkai skundžiasi, kad 
čekai ten visą laiką spaudžia 
lenkų tautinę mažumą.

Kad nutraukus nesutiki
mus, Čekoslovakija pasiūlė 
T-ienkijai, kad šį reikalą pave 
dus tarptautiniam teismui 
Haagoje. Lenkija atmeta pa
siūlymą. Lenkija reikalauja, 
kad būtų vykdoma 1925 me
tais tarp abiejų kraštų pada
ryta sutartis. Lenkai pareiš
kia, kad čekai nepildo tos 
sutarties.

KARALIUS SUTIKO 
TUOJAU GRĮŽTI

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Graikų delegacija formaliai 
pakvietė buvusį karalių Jurgį 
II, kad jis užimtų Graikijos 
sostą. Jis pareiškė, kad ko 
veikiau grįšiąs Graikijon.

ĖMĖ VERŽTIS VESUVIUS
NEAPOLIS, lapkr. 10. — 

Staiga pradėjo veržtis ugnia- 
kalnis Vesuvius. Prasivėrė ke
lios naujos žiotys, iš kurių 
liejasi lava. Yra pavojaus žie
mių rytiniams ugniakalnio 
pašlaičiams, kur yra eilėe so
dybų.

IflPONft' PUOLAS!, kad užgrobus
DIDESNIUS JONUOS PLOTUS

ŠALIA ŠANGHAJAUS IŠSODINTA 
2,000 JAPONŲ MARYNŲ

ninkas. Japonai randa, kad tą 
padarė kinietis. Kaip bema
tant, į Šanghajaus pnk aščins 
prisiųsta japonų karo laivai ir 
išsodinta 2,000 jūrininkų Ho- 
ngkew plote, šalia Šanghajaus.

ŠANCHAJUS, lapkr. 10. — 
Pagaliau japonai pasiryžo at
skelti nuo Kinijos dar dau
giau teritorijų, kurių patys 
kiniečiai nesugebu kaip rei
kiant valdyti.

Šį kartą japonai nori už
grobti tris žiemių Kinijos pro 
vineijas — Šantungą, Šansei 
ir Kopei. Pastarojoj provinci
joj yra buvusi Kinijos sostinė 
Peipingas (buvusia Pekinas).

Japonai seniai planavo šį 
užgrobimą ir laukė atitinka
mos progos šio plano vykdy
mui. Atėjo proga. Europos 
valstybės yra užimtos italų e- 
tiopiečių klausimu. Seniau Eu 
ropa neturėjo galimumo sulai 
kyti japonų nuo jų žygių Ki
nijos skaldyme. Tuo labiau 
šiandien ji negalės ką nors 
veikti prieš japonus.

Savo plano vykdymui japo
nai rado priežastį. Prieš porą 
dienų šanghajaus apylinkėje 
nušautas vienas japonas jflri-

ŠI SAVAITĖ YRA KRAŠTO MAŽINA LABDARYBĖS 
ŠVIETIMO SAVAITĖ i SĄMATĄ

Visam Amerikos Jungtinių 
Valstybių krašte ši savaitė 
nuo lapkričio 11 iki 17 dienos 
minima kaipo penkioliktoji iš 
eilės kas metai pakartojama 
savaitė.

Savaitė minima viešosiose 
ir katalikiškose mokyklose.

Krašto katalikų gerovės 
konferencijos švietimo depar
tamentas yra išleidęs katali
kiškoms mokykloms šios sa
vaitės programą. Kiekvienai 
dienai yra skirti naudingi 
pašnekesiai apie pasaulio tai
ką, katalikišką švietimą, jau
natvės problemas, soeialį tei
singumą, religijos laisvę, na
mų šventumą, katalikų akci
ją ir visa eilė kitų sugestijų.

VOKIEČIAI NEPRALEI
DŽIA LIETUVOS ŽĄSŲ

PRAHA. — Ttalų telegra
mų agentūros žiniomis, Čeko 
slovakijos batų fabrikas “Ba 
ta” norėjęs Lietuvoje pirkti 
25,000 žąsų, tačiau Vokieti
jos vyriausybė atsisakiusi leis 
ti tas žąsis pervežti per vo
kiečių teritoriją.

PASVALYS. — Pasvalio 
savanorių gaisrininkų koman- 
dda įsigijo gaisrininkams pri 
laikytą automobilį.

NEW YORK, lapkr. 10. - 
MacKay radijo stotiR pagavo 
žinią, kad motorinis laivas 
Semiramis šaukias pagalbos 
Mexico įlankoje. Jis veža ba
nanus.

Tarptautinės šanghajaus 
miesto dalies autoritetai r>ra- 
rių priešakyje yra britų ka- 
daugiausia čia gyvenančius bu 
vusius rusų kazokus. Savano- 
dėjo mobilizuoti savanorius, 
riuomenės pulk. F. R. W. G m 
ham. Taip pat mobilizuoja
mos policijos dalys.

Kiniečiai gyvena baimę. Nes 
sekantis japonų žygis bus oku ‘ 
puoti Šangliajų.

Tarptautinės miesto dalies 
autoritetai painformuoti, kad 
einantį keliu japoną jūrininką 
nušovė vyras, buvęs apsitai- 

I sęs su japonų jūrininko unifor 
ma. Reiškia, ne kinietis. Ja- 

i ponai nenori nė girdėti tos 
rūšies informacijų.

KAUNAS. — Miesto savi 
valdybės sąmata labdarybės 
reikalams 1936 metais su
mažinta. Prieglaudoms vietoj
7.200 paskirta tik 6,000 lt., 
vaikų darželiams palikta tik
1.200 lt. Globojamųjų skai
čius tose įstaigose padidėjęs. 
Dabar “Žiburio” D-jos prie 
glaudjoj yra 92 seni. ir 62 
vk. Darželį lanko 80-100 vai
kų. Pavienierns asmenims 
šelpti S-bė paskyrė 15,000 lt. 
kaip ir 1*935 metais. Bet tos 
pašalpos neužtenka. Jau da
bar beturčiai prašo dr-jos pa 
šalpų šiltesniems rūbams įsi
gyti, avalinei bei kurui. Apie 
20 vaikų nustojo lankyti mo
kyklą dėl iai Istokos rūbų ar 
vadovėlių. Per vasarą varg
šai tik tik išsimaitino, rūbų 
negalėjo pasigaminti. 1 "*šų jų 
reikalams nenumatoma.

Per visuomenės ir įstaigų 
atstovų susirinkimą Miesto 
Savivaldybėje 1935.11.24 visų 
buvo pripažinta, kad noribt 
tinkamai aprūpinti pavargė
lių reikalus prie tiekiamos 
valdžios bei savivaldybių pa
šalpų visuomenė turi pridėti 
bent vieną procentą savo al
gų ar kitoniško pelno. Gaila, 
kad tas visuomenės nusistaty
mas buvo vykdomas tik per 
4 mėnesius (ir tai ne visų).

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.— 

Šiandien debesuota ir daug 
šalčiau.

t
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PALIAUBŲ DIENA

bet prisipažintu, kad aš jo nesuprantu. 
Ilgas amžius nėra nuopelnas, bet Ap
vaizdos palaima. Jei aš kų nors gero 
padariau savo tėvynei, padariau iš dide
lės savo krašto meilės ir pareigos jaus
mo vedamas.

“Aš nesitikiu ir nenoriu atlyginimo, t 

Bile atsiliepimas į tautų dalyvauti ma
no gimtadienio paminėjime man bus la
bai neinalonus. Aš niekuomet savo kraš
to žmonių nevarginau, nenoriu, kad jie 
ir dabar dėl manęs vargtų”.

SVEIKATOS KELIU
s) skyrių veda

AMKKIKOa I.IKI'I VIV MEOKl.VOS, MOfcbl.O AKADEMIJA

GALVOS SUŽEIDIMAI

Rašo dr. J. P. Poška

i nai dingtelėjo, kad kas nors Suvažiavimas priėmė 10 į- 
negera su jos sūneliu. Pašau- vairių nutarimų, kuriais pa
ke gydytojų, kuris apžiūrėjęs vedama Vilniaus Geležinio Fo- 
patarė berniukų, vežti j ligo- ndo dienų rengti rugsėjo me
ninę. Ligoninėj X-Ruy paro- tiesį, nes tada pasų ir ženkle- 
dė, kad galvos kraujagyslė ( lių platinime gulėtų dalyvuu- 
trūkusi ir kraujas pamažu ti ir moksleivija. Kiti nuta- 
bėga ant smagenų ir tuštėja, rimai dauginu liečia sąjungos

Šiais luikais dažnai pasitai
ko susižeidimai ir sužeidimai 
automobilių nelaimėse. Tuose 

Žinoma, tai yru gražūs', patrijotiški žo- atsitikimuose dažnai gaunamu sarų dvi jaunos čikagietės sli

džiai. Tačiau nieko nėra be priežasties.

žiuoti į ligoninę arba leisti 
kad gydytojas patikrintų, bet, 
žiūrėk, už keliolikos valandų 0 sutirštėjęs spaudžia tų sma- eilinius darbus. Suvažiavimu? 
nustojo sąmonės, o kurtais ir dalį, kurioje randasi ju baigtas Tautos himnu.
miršta. dėjimo ir jausmo centrai. Gy- , —-------------

dytojams padarius operacijų,
Štui, prieš porų metų va-

Šiandien yra Paliaubų — Armisticijos 
Diena.

19H3 m. lapkričio 11 d. pasibaigė Didy
sis Pasaulio Karas, milijonus žmonių išžu
dęs, daug turto sunaikinęs, beveik viso pa
saulio valstybes j vargų ir skurdų įtrauaęs.

Nuo to įvykio jau praėjo septvuiolika 
metų. Dauguma žmonių dar atsimena su ko
kiu džiaugsmu buvo pasitiktu žinia, kad bai
susis karas jau užsibaigė. Bet dar didesnis

KiEK LIETUVOJE IŠLEI
DŽIAMI ŠVIETIMO 

REIKALAMS
Išleidus švietimo reikalams

Lietuvos valstybės biudžete 
dus, visuomet reikia pasiduo- sudaro vienų stambesnių su

prašalinus sutirštėjusj kraujų
. ir užrišus gyslų, berniukas at-

paviršutiniai galvos sužeidi- tarė važiuoti j kitų valstybę budo .g n “lnįego” Oia 
Ig. Paderevskis buvo pirmas Lenkijos uiai, arba smagenų sutrenki- poilsiui. Kelyje joms pasitai- įr ka|p atsargiai rei.

ministeris pirmininkas. Keitėsi krašto poli- nias, ir jų sužeidimas.
tika, turėjo keistis ir vyriausybė. To pasek- 'Kadangi žmogaus pagijimas 
mė — 1920 m. Paderevskis apleido Lenf.ijų daug priklauso nuo pirmos pa

galbos ir nuo tų, kurie ran
dasi arčiausiai nelaimingos 
vietos, tat būtinai reikia nors
kiek žinoti, kr; daryti, kad “U4" i «rth„, nnestuk,. V, 
pagelbėjus, o ne pakenkus n<- 
lainiingųjam.

ir jon daugiau negrįžo.

Yra nepatvirtintų kalbų, kad Paderevs- 
kis į Lenkijų tol negrįšiųs, kol lenkai neati- 
taisysių savo smurto, būtent, kol Vilniaus 
nesugrąžinsiu Lietuvai. Ar taip yra, ar ne, 
liet vienas dalykas yra aiškus, kad jei Pa
derevskis būt pasilikęs Lenkijos priešakyje, Paviršutinės žaizdos, padit

ke nelaimė: nuvažiavo nuo 
vieškelio j griovį ir jų auto
mobilius apvirto. Pravažiuo
jantieji suteikė joms jmgalbų. 
Jokio sužeidimo nesimatė ir 
su keliauninkų pagalba jos

kia elgtis su galvos sužeidi
mais, ypač kuomet paliečia
mos smagenys. Taigi, suaižei- i

sų laikų jos kaliojo ir juoka
vo nieko ypatingo nejausda
mos. Bet kuomet nuėjo j vieš
butį pasilsėti, viena jų atsi

buvo visuomenės džiaugsmas, kada jai buvo į Lietuva turėtų Vilnių ir santykiai tarp tų rytos tuose atsitikimuose, kar- gU|g anį solos ir daugiau ne- 
dviejų valstybių nebūtų tokie, kokie jie da-jtais sudarko asmens išvaizdų, besikalė!.. Čia aiškiai parodo,kalbama ir rašoma, kad iš viso daugiau ne

bebus kraujo praliejimų, nebebus karų, nes, 
girdi, šis karas buvo paskutinis. Sutrinta 
ulilitarizmo slibinui galva ir jis jos nepa
jėgs daugiau bepakelti.
t? Bet ar ištikrųjų taip įvyko. Ne. Po 17 
metų karo dievaiti^, ištroškęs nekalto »mo-

mų. Per eilę metų švietimo 
reikalams buvo skiriama apie 
15 nuoš. viso valstybės biud
žeto. Be to švietimui, stam
bias sumas dar skiria miestų 
ir valsčių savivaldybės. Perei
tais metais švietimo reikalams 
valstybės iždas davė arti 40 

Antrųjų \ ilniui vaduoti sų- j milijonų litų, o savivaldybės 
jungos suvažiavimo dienų V i- išleido dar 6 milijonus litų.

t i gydytojo globai

VVS SUVAŽIAVIMAS

NAUJI VYKDOMIEJI 
ORGANAI

I

bar yra. bet retai kada. jos esti mirti-*kad galvos sužeidimas ir sma-
• • * Į nos. Jei kada nelaimingasai genų sukrėtimas paveikė j

Enciklikoje apie krikščioniškų šeimų yra ! miršta, tai dažniausiai nuo di- j0R širdį ir į visų nervų siste-
jiusakyta, kad valstybėj turi būti priimta to- delio kraujo m diegimo, nuo i ni!p rpas jai užmėrkė akis.

infekcijos, arba nuo gangrts . .
nos Bet jei ten pat, vietoje, bū-

i * - tų suteikta tinkama pagalba, Didziausį pavojų sveikatai ... . .
sudaro smagenų ir jų plėvės
sužeidimas. Mat smagenų su
bstancija nesugija taip, kaip 
raumenys ir jų negalima su-

kie ekonominiai ir socialiniai metodai, kurie 
duotų progos kiekvienai šeimos galvai už

nių kraujo, vėl švaistosi pasaulyje, noretla- , dirbti tiek, kad užtektų patogiam pragyve- 
mas jį uždegti karo ugnimi. Jis rado sau ge- I nimui jam, jo žmonai ir vaikų auginimui bei 
rų įrankį — fašizmų, jį pasikinkė ir mato- 1 auklėjimui. Tačiau reta kuri valstybė ir re
me italus užpuolant Etiopijų, žudant to kra
što žmones ir siekiant tų kraštų pavergti. Čia 
negelbėjo nei baisaus Didžiojo Karo prisimi- 
■imai, nei Tautų Sųjungos perspėjimai, sank
cijos ir t.t. Prisisunkė fašizmas militarizmo 
dvasia taip kupinai, kad jis turi pasisotinti 
žmonių krauju ir ašaromis.

Bet ar karo dievaičiui užteks etiopiečių 
kraujo, tai dar didelis yra klausimas. Visur 
yra reiškiama daug baimės, kad jis nepasi
tenkins. Karas, ar anksčiau ar vėliau, kli
šius tarp visų didžiųjų valstybių. Kitaip ir

las kuris darbdavys į tai atsižvelgia.
* c *

Yra pasakyta, kad ginklų gausingumas 
krizių metu kliudo diplomatijai išrišti kilan- 
čius konfliktus. Jie gundo stiprias tautas ne
teisingai elgtis su silpnesnėmis. Mažiau apsi
ginklavusios tautos negyvena obalsiu “galy
bė yra teisybė”.

siūti taip kaip raumenis arba 
sužeistų odų. Gamtos yra taip 
surėdyta, kad smagenys yra 
apsiaustos ir apdengtos kietu 
ir stipriu kaulu. Bet nelaimi- 

, nguose atsitikimuose trūksta 
Ik

be abejo, jos gyvybė būtų bu 
vus išgelbėta.

Antras atsitikimas, kuris 
man pačiam teko matyti Bri- 
gtlion Parko, Chicagoje, apy
linkėje. Vaikų būrelis žaidė bo 
lę ant tuščio žemės sklypo. 
Bežaidžiant vienas berniukas 
svaidiniu sudavė antram per 
galvų. Užgautas berniuko pa-j 
trinė sumuštų vietų ir vėl nu
ėjo žaisti. Žaidimas baigėsi ir

Iniaus Geležinio Fondo atsto
vai pranešė apie Fondo veiki
mų. Iš pranešimų matyti, kad 
Fondo lėšos nuolatos auga.
Šiuo metu Fondas jau turi su
rinkęs apie 223,000 litų. Prie 
Vilniui Vaduoti sųjungos sky
rių ir apygardų sudaryti Fo
ndo komitetai. Jų veikimas 
yra pakankamai išplistas. Fo
ndui daug padeda ir jaunimo 
sekcija. Fondo lėšoms didinti 
— platinti Vilniaus pasams ir 
ženkleliams, — jau suorgani
zuota per 1000 punktų. Šiame
suvažiavime nutarta parengti• _______
naujų Fondo statutų, kuris I Nedarbas Lietuvoje tokių 
būtų daugiau pritaikintas pra dįdelių SUnkumų, kaip kituo- 
ktiškam gyvenimui. ?e kraštuose, nesudaro. Beda-

Apvgardų atstovai savo pa pujų įregistruota yra keletas 
darytuose pranešimuose pažy- tūkstančių, tačiau ir jiems da 

imėjo apygardų bei skyrių oi- ri)0 pasirūpinama. Vasarų yra

Daugiausia pinigų išleidžia
ma pradžios mokykloms. 1934 
metais vienos pradžios moky
klos išlaikymas kaštavo 10,- 
364 litus, o vieno mokinio iš
laikymas — 97 litus. Šiuo me
tu Lietuvoje yra 2,55€ prad
žios mokyklų. Viena mokyk
la tenka 1076 gyventojams.

BEDARBIAI YRA APRŪ
PINAMI DARBU 

MIŠKUOSE
ft 1 Kaulas ir kartais pačios sma-

Lietuvos laikraščiai praneša, kad. siun- Į genys tampa sužeistos. Čia ........
ciant Lituamkų II is Airijos į Lietuvų, “h- ir susidaro didelis pavojus. Pa . rT. . 
kusis Lituanikos II benzinas padovanotas nitaiko ir taip, kad dėl did rienei. Užgautas berniukas paiwi m » » ./.i*, , ivu^iį? jjiiuaiiinu^ ii uuii6i ucirv lianų v unviar1 ------- - . i n • • • • •

a- 7 . ■ • i- x __ .. xi- i -x- išėjęs namo kalbėjosi ir juo-negali būti. Ir kaip, girdi, išrisi tarprauti- i Dublino aerodromui paties Vaitkaus patvar- Ko sutrenkimo ar sukrėtimo » x »1 1 kavo su namiškiais. Bet uznius konfliktus, jei ne kardu. O tų konfliktų 
labai daug. Nėra tos valstybės pasaulyje, 
kuri neturėtų vienokių ar kitokių atsiskai
tymų su savo kaimynu. Visur tlaug keršto,

. neapykantos, visur agitacija jei ne prieš 
vienų, tai prieš kitų tautų.

Aišku, kad tokiai padėčiai esant taikos 
prospektai yra labai blogi.
I Neseniai mes pranešėme žinių iš Angli
jo*, kad ten susiorganizavo moterų organi
zacija tuo tikslu, kad kovoti prieš karų, kad 
palaikyti taikų.

Toks judėjimas turėtų prasidėti visame 
pasaulyje. Į jį turėtų eiti ne tik moterys, 
bet ir vyrai. Visur turėtų būti keliamas ga- 

| tingus balsas prieš karo skerdynes. Reikia 
daryti įtakos į vyriausybes, kad jos palai
kytų judėjimų už taikų. Ypač Paliaubų Die
noj visomis jėgomis reikia varyti propagan-
4ų už taikų pasaulyje.

Pastaruoju laiku daug kalba apie taikų 
komunistai. Tam tikslui jie ir “bendrų fron
tų” organizuoja. Bet Įiasaulis tam jų darbui 
nepasitiki, nes jie yra veidmainiai. Bolševiz
mas nemažiau, kaip fašizmas grųso taiku*. 
Dėl to ne jiems vadovauti taikos judėjimui. 
Taikos darbui turi vadovauti tokie žmonės, 
kane ištikrųjų nori taikos ir ramybės, ku
rie myli savo artimų taip, kaip patys save.

___ lis yra tie, kurie ne tik į Dešimts Dievo
į, įsakymų tiki, bet ir užlaiko juos. Tai yra 

krikščionys, kurių priešakyje stovi Taikos 
į Karaliaus — Kristaus Įpėdininkas, Popie

žius Pijus XI. ' I

kymu”. Dėl to “D-va” prideda, kad “ne^riiksta smagenyse kraujagys- 
benzino stoka privertė Vaitkų nusileisti, iė, iš kurios pradedu veržtis 
kaip išsyk buvo skelbta”. kraujas į smagenų substanci-

• ♦ * jų ir stato nelaimingojo gy-
Yra atvykęs Amerikon “Maisto” atsto-j va8^i I pavojų. Šiame atsiti- 

vas p. Grigonis. Lietuvių vaizbos butai tu-1 kime priseina daryti operaci- 
rėtų jį tinkamai priimti ir susitarti importo JU ir užrišti trūkusių krauja
is ikalu. Tai čia yra jų darbui dirva. Ligšiol i KysU‘- Kartais tampa sužeis-1

kiek laiko pradėjo prašyti ša
Itos košės (ice cream). Mamv-'”T \ , -x x i-• . . . atkreipė centro komiteto de-tė jam davė pinigų, jis nusi
pirko ir suvalgė. Už kelioli
kos ininutų motina pakvietė 
vakarienei. Vaikas atsakė ne-

ganizuotumų ir veiklumų ir organizuojami viešieji darbai 
(gatvių tvarkymas, plentų tie
simas ir t.t.), kuriems lėšos

LENKIJA IR PADEREVSKIS

Garsusis lenkų pijanistas ir politikas Jg. 
iVderevskis šiomis dienomis minėjo 75 metų 
amžiaus sukaktį.

Savo laiku Lenkijoj buvo susidaręs ko
mitetas, kad tinkamu būdu pagerbti Žymų 
savo tautos' vyrų. Apie tai sužinojęs Pade
revskis, parašė tokio turinio laiškų:

“Aš esu sujaudintas jūsų atsiminimu,

kai kurie iš tų butų kišdavosi ten, kur ne jų 
reikalas.

LIETUVĄ APLANKIUS
Ražo L. Simutis_____________

ANTROJI DIENA KAUNE

Antroji diena laikinojoj sostinėj dar la
biau buvo užimta. •

Dėl visko iš anksto parašysiu rugpiūčio 
10 d., kongreso išvakarių programų:

8 vai. ryto turėjau pasikalbėjimų su kai 
kurių laikraščių raporteriais.

9 vai. katalikų vadų pasitarimas.
10 vai. laikraštininkų pusryčiai Spaudos 

Fonde ir jo įstaigų apžiūrėjimas.
5 vai. popiet arbatėlė pas valstiečius 

liaudininkus.
7 vai. vakarienė su katalikų politikais. 
9 vai. vakare svečiuose pas tautininkus

Pažangos rūmuose.
Iš tos programos aišku, kad gaišuoti ne-

tos smagenų ląstelės, nuo ku
rių priklauso kūno judėjimai; 
pav., sužeidimas ketvirtos lo
štelės sustabdo kvėpavimų ir 
t.t. Taigi labai svarbu, kad 
teikiant pagalbų nelaimingų- 
jam nepadaryti dar daugiau 
blėdies.

Pasitaiko ir taip, kad žmo
gus iš nelaimės išeina išrodo- 
mai sveikas ir net nenori va-

mesį, kad visas sųjungos vei
kimas būtų daugiau sukamas J yra naudojamos iš viešųjų da- 
ideologine kryptimi. j fondo. Žiemų darbo yra

Per diskusijas dėl visų pra-! duodama miškuose. Ypatingai
nueito nes įauėiasi navarges nesimų atstovai lskele ir aP* daug darbo miškuose bedar- 

- ’ • 1 T tarė keletu rimtesnių Vilniui ; biams nuinatoma šieinet.
Vaduoti sųjungos vidaus gy- Darbo gaus tik tie, kurie dar- 
vesnimo klausimų. t>0 neteks prie viešųjų darbų

I naujų centro komitetų su- neturės kitų pragyveni- 
važiavimas išrinko: buv. užs. | ni0 bitinių. Prityrę darbini 
reik ministerj, dr. D. Zaunių.
dr. A. Juškų, doc. B. Vitkų, 
inž. Z. Bačelį, M. Kubiliūtę,

norįs valgyti; jis sakė, norįs

Atsigulė ir tuojau užmigo 
tėjus laikui visiems eiti gulti, 
motina norėjo jį prižadinti, 
kad nusirengtų, bet negalėjo 
prižadinti... Nieko blogo ne
manydami motina ir tėvas 

, vaikų nurengė ir paliko.
Ant rytojaus rytas, pietūs, prof. F. Kemešį, red. V. Ke- 

o berniukas dar “tebemiega” mežį, vyr. notarų J. Kubilių 
ir negali jo prižadinti. Moti ir agr. VI. TiSku.

stuvė užimta knygų spausdinimu, raštinė tu
ri daug darbo su ekspedicija.

“Spaudos Fondas” išleidžia daug kny
gų. Jis leidžia ir Lietuviškųjų Enciklopedijų, 
kurių ištikrųj’ų verta užsiprenumeruoti ir 
platinti. “Sp. F.” direktorium yra B. Žy
gelis, kuris neskūpėjo laikraštininkams duo

bti informacijų apie savo vadovauįatuų įstai
gų ir taip pat juos 'pavaišinti taip, kad pus
ryčiai pavirto pietais.

dos draudimo laikais tas ginklas iš lietuvių 
buvo atimtas, — mūsų kraštas jį gaudavo 
iš išeivijos. Lietuviškos knygas istorijoje vie
nų garbingiausių vietų užima Amerikos lie
tuvių duoti mums leidiniai... Per Atlantu , 
mums plaukė spauda, vėliau didelė ekono-, 
minė {mrama, todėl dabar, būklei pasikei
tus, mes turime atsidėkoti visu tuo, kų turi
me geriausio”.

Tie žodžiai, žinoma, ir man ir kitiems

nkai miškuose per dienų ga
lės uždirbti po 4-5 litus, o pra 

Į gyventi kaime dienų galima 
už 1 litų. Tose vietose, kui 
nėra arti gyvenamų trobų, mi. 
škų darbininkams bedarbiams 
yra statomi darbo vietoje ben 
drabučiai.

ŠEIMOS KONFUKTAS 
SU METRIKACUOS 

BIURU

“Sp. Fondas” turi ne tik savo fotogra- 
Imvo kada. Reikėjo skubėti iš vietos į vietų, fijų aparatus, bet patys išdirba filmas, pa- 
kad suspėti. Žinoma, galima buvo kai kurių tys padaro klišes. Tas reikalinga, nes enci- 
vietų ir apleisti, bet davus žodį, negražu jį klopedijon deda daug visokių iliustracijų, 
mainyti. Aš prie to nepratęs. Tat, lankiausi Ten pat matėme dirbant stiklus akiniams, 
visur, su visais kalbėjaus ir tariaus. ligoninėms operacijoms daryti instrumentus.

Kas nežino, kad konferencijos, ypač jei Sandėliuose laikomi gydytojų ir dentistų 
jos suderinamos su pasivaisinimais, žmogų kabinetams reikalingi dalykai.
labai vargina. Bet kų padarysi. Priežodis Žodžiu, “Spaudos Fondas” yra išaugęs 
sako — j balų kritęs, sausas nekelsi. 1 į didelę įstaigų.

Viena žydų tautybės pora 
Kaune kreipėsi į žydų metri- 

umerikiečiams patiko. Patiko ir pabrėžimas ; kacijos biurų, prašydama įre

Įdomu buvo lankyti “Spaudos Fondų”! Sveikinant kongresų, “Sp. F.” savo lai- 
ir jo įstaigas. Tam reikėjo pašvęsti keletu ške tarp kitko pažymėjo: “Mūsų tautos po- 
valandų. Spaustuvė, sandėliai, dirbtuvė, krau- litinei ir kultūrinei laisvei iškovoti svarbiau- 
tnvė tikrai daro įspūdžio. Visur įrengimai sias ginklas buvo spauda ir ryškiausias jos 
gana moderniški. Sandėliai pilni knygų, spau- elementas — lietuviško* knygos. Ir kai spau- kad neiškenčiu jo nepalietęs.

gistruoti naujagimį, bet biu
ras atsisakė registruoti kol 
neatliktos religinės apeigos 
(apipjaustymas). Žydų šeima 
prieš biurų pasiskundė atitin-

to fakto, kad lietuviškoji knyga — didelis 
mūsų tautos kultūros ginklas. Ir dėl to su 
juo labai daug nukariavome praeityje, su 
juo dar daug laimėsime ir ateityje. Dėl to 
nereikia šio didžio ginklo išleisti iš ranscų.

Aš galvoju, kad lietuviškas laikraštis ir karnoms valdžios įstaigoms, o 
knyga svarbiausį vaidmenį suvaidins kovo- rabinu sųjunga taip pat už- 
je dėl tautybės išlaikymo šiame krašte. Dėl klausė valdžios įstaigas, ar 
to reikia dirbti, kad nė viena lietuvių šei- privalo registruoti Į metrika- 
ma nebūtų be gero, lietuviško laikraščio ir cijos knygas naujagimius, ku- 
knygos. •* irių tėvai atsisako atlikti žy

mios pastabos rašant įspūdžius gal ir ne dų tikybos naujagimiams kri- 
vietoje, tačiau dalykas yra tiek svarbus, kštyti nustatytas apeigas.

T*b.



Mokslus Išėjusio Jaunimo Organizavimas
Rašo Kun. J. Kripas.

Turiu garbės skaityti jums šiandien re
feratą apie mūsų jaunimą ir jo * organiza
vimą j vieną galingą, garbingą kūną. Ka
dangi jaunimas visuomet buvo ir bus vil
tis mūsų tautos ir bažnyčios, tai laikau y- 
patinga garbe referuoti apie mūsų tautos ir 
bažnyčios branduolį. Mano menki žodžiai 
paeis labiau iš gyvenimo patyrimo negu iš 
filosofijos arba soeialogijos knygų.

Pirmiausiai noriu kalbėti apie mūsų jau
nimą, kuris eina arba jau via baigęs mok
slus. Spėliojama, kad Amerikoje yra apie 
400,009 jaunikaičių ir mergaičių, o iš jų tūk
stančiai yra baigę mokslus. Pravartu, tat,

tai ras prijautimo mūsų jaunimo eilėse. Tat- 
gi, lai mūsų vadai būna kaip ta pirmojo 
lietuvių vaikelių mokytoja, motutė, kuri ver
pia ir mokina savo vaiką abėcėlės. Toji mo
tutė ir atlieka savo dienos darbą, ir randa 
laiko mokinti savo vaikutį.... Lai prof esi jo

taniais paveikslais ir 1.1. Per šias progas 
jie užmiršta savitarpinį pavydą ir mato mū
sų jaunimo geresnes puses. Tas suveda į 
draugiškesnius ryšius ne tik juos, bet ir va-j nalas, kunigas arba biznierius arba šiaip jau
das, nes tuomet per sportų ir pasilinksmini
mų progas visi pasidaro lygūs ir visi gali 
dalyvauti. J r po tokių progų mes jaučia
me, kad jaunimas noriau ir karščiau dirba 
ir susirinkimai, lietuvių kalbos kursai, de
batai ir t.t. jiems darosi nenuobodus. Bet, 
kaip sakiau, tuos pasilinksminimus turime 
suderinti su darbu ir mokslu, kitaip galime 
tiktai juos išlepinti. Studentų kambarys arba 
salė, kaip kad turi Waterburiečiai, Worces-

kiek ilgiąu ir apsistoti ir pakalbėti apie tokį S teriečiai ir kiti turėtų būti patogūs, bet ne-

mokytesnis žmogus be savo dienos papras
tų pareigų randa laiko pašvęsti tam jauni
mui. Jeigu mes norime tokių vadų, mes pa
tys turime pirma tokiais būti. Toji motu

tė neieškojo sau garbės arba amžino Lietu
vos istorijoje paminklo, taip ir mūsų vadai 
turėtų neieškoti ir nesvajoti apie kokios nors 
ten garbės kąsnius. O jeigu mūsų vadai bus 
tokie, kokiais jie savo vaizduotėje norėtų 
matyti anuos, mūsų rytojaus bftsimuosius 
vadus, tai tikrai, netik mūsų dabartinės ka
talikybės ir tautybės problemos, bet ir atei
ties bus išrištos ir galėsime drąsiai žengti 
prie mūsų katalikybės ir tautybės idealo. 
Ko Dieve duok!

Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas
svarbų ir gražų mūsų išeivijos būrelį. Mums 
lietuvių išeivijos vadams, kuriems rūpi baž
nyčios ir tautos reikalai, ypatingai rūpi bū- 
simieji vadai. Kitos tautos daugiau jų turi, 
nes ankščiau atvyko į šią šalį. Bet atsižvel- 

^t į pažangą, kokią yra padarę lietuviai,
11a drąsiai žiūrėti su skaisčia viltimi į 

nnerikos lietuvių katalikų ateitį. Bet kad 
toji ateitis būtų labiau ir greičiau užtikrin
ta, mes Amerikos lietuviai katalikai šiandien 
esam susibūrę po Federacijos vėliava ir mė
ginsime išgvildenti tą svarbų ir opų mūsų 
mokslus išėjusio jaunimo organizavimo klau
simą.

Amerikos lietuvių jaunimas yra ypatin
gas. JLs yra gundomas bažnyčios ir tauty
bės tūkstantinių priešų. Pirmiausiai tokiam 
jaunimui reikia pašalinės pagalbos. Nuo 
bažnyčios priešų jis tą pagalbą randa baž
nyčioje ir katalikiškoje šeimynoje. Bet tau
tybės žvilgsniu, mūsų jaunimas kartais ran
dasi visiškai be pastiprinančios ar vedan
čios rankos. Užtai man atrodo, kad mūsų 
vadai turėtų nebėgti nuo jo, bet arčiau pri
eiti ir kantriai raginti jį, šviesti jį ir rodyti 
jam gerą pavyzdį. Tai turėtų daryti visi 
klebonai ir kunigai pagelbininkai, nes jųjų 
žodis ir pavyzdys labai daug reiškia. Ka
talikiškoji inteligentija turėtų katalikybės ir 
tautybės keliais juos vesti ir drąsinti. Mū
sų jaunimas nori žiūrėti į mus, kai į veid
rodį ir matyti save. Jeigu mūsų jaunimas 
jaučia, kad be jokio veidmainavimo ir poli
tikos jųjų kunigai, profesijonalai ir šiaip 
jau prasimušę į viršų lietuviai rūpinasi jais 
ir stengiasi, kad jie pasektų juos, tai aš nei 
kiek neabejoju, kad mes rasim kuoširdingiau- 
sio jų pritarimo. Kaip sakiau, Amerikos 
lietuvių jaunimas yra ypatingas. Jis nori 
pasirodyti toks geras arba, net geresnis ne
gu kitataučių jaunimas. Jis nori, kad jo tė
vai būtų šios šalies piliečiai ir kari jie sek
tų Amerikos politiką ir gyvenimą. Jeigu 
jisai mato, kad jo tėvai ir vadai įdomauja
si šiais reikalingais dalykais, tai jam bus 
lengviau paklausyti jo vadų gražaus auto
riteto. Paskui reikia žiūrėti į jaunimą per 
Amerikos, o ne tiek per Lietuvos žiūronus. 
Tada jam bus viskas lengviau suprantama.

K
aunimas nori tarti savo žodį. Užtat ne
ikia perdaug juos nuolat arba per straip- 
lius laikraščiuose arba gyvu žodžiu peikti.

Geriau būtų tą jaunimą paglostyti, kaipo ser
gantį kūną, nes ištikrųjų jisai yra ir kiek
vienas gydytojas nors ir piausto, bet savo 
patarimais jisai labiau ragina, dąsina, ir ra
mina, negu baudžia. Seimuose ir per lai
kraščius, kad jų žodžiai arba straipsniai ar
ba mintys būtų ir menkesni, bet visgi duo
kime jiems prabilti ir jų paklausykime, o 
tą darydami mes turėsime progos pažinti 
jųjų troškimus ir silpnybes. Jeigu mes vis 
bubną mušim, mes tik bubno triukšmą gir
dėsim. Užtat mūsų jaunimo saldesnis ir gal 
menkesnis balsas tepaįvairinam mūsų seimų, 
laikraščių muziką. Tada jis ims kaip ir 
džiaugtis ir didžiuotis ir noriau dirbs.

Jaunimas reikalauja pasilinksminimų. 
Kalbu apie sveikus, dorus pasilinksminimus. 
Jeigu senesnieji jų reikalauja, tai ką besa
kyti apie mūsų jauimą. Darbas ir poilsis 
arba pasilinksminimas turi būti suderinami. 
Tai nevisuomet lengva ir ima genijališkų jė
gų tai atlikti. Užtai jaunimo vadai turėtų 
rūpintis jaunimo sveiku ir doru pasilinksmi
nimu. Mes Waterburyj duodame progos 
mūsų lietuviškajam katalikiškajam jaunimui 
susipažinti per įvairius sportus, kaip tai čiu-
žinėjimu, šokiais, ‘speiling bees’, drama, kru-

nes a

perdaug. Mokslas nevisuomet eina ranka 
rankon su per dideliais patogumais. Mok-! 
sius einantis .jaunimas turi pratintis mariu- j 
tis ir savęs išsižadėti.

(Tęsinys)
— Čia atvaizduotos visos 

piktosios dvasios, kurias tik
Jaunimas turi būti raginamas prie or- j nugalėjo Tydikas. Kaip tai

matyti nešant prieš jį arba 
prieš tuos jo kareivių būrius. 
Tai visi Tydiko nugalėtieji 
priešai.

ganizavimosi. Waterburyj, manau, mes tu
rime paprastą ir bendrą visų Amerikos lie»- 
tuvų kolonijų studentijos padėtį. Labai 
daug jaunimo eina mokslus, bet jųjų tik ma
ža saujelė priguli prie mūs studentų ir pro
fesijonalų kuopos. Mes raginome bažnyčio
je, laikraščiuose ir pasilinksminimo progo
mis, kad jie prisirašytų. Sunku su kitais. Vėliaviečiai ties Naindiihu nu 
Jų tėvai kiti neina į bažnyčią, nemokyti iržudė? 
patys nepriguli prie jokių organizacijų. Tuo '
met tik per tokių tėvų studentų ir studenčių Į 
draugus galime juos pritraukti. Tokių tė
vų studentai eina į mokyklą su knygomis kaip 
darbininkas į fabriką su “dinerke”. Pa
reina namo iš mokyklos, ir kaip tėvas savo 
“dinerkę”, taip jaunimas padeda knygas ant 
lango arba ant stalo ir tiek to. Ir jeigu 
dar ir mokinasi, tai viskas tiktai teorija, 
nes praktiškai nesimokina, nedraugauja su 
savo rūšies jaunimu su studentais, ir užtai 
negali tinkamai rūpintis mokslo reikalais. 
Nedaug tėra mokslus einančio jaunimo, ku
ris ištesėtų iki galui... priežastis tame, 
kad jie pareina namo, padeda knygas ant 
stalo, paskui eina kur nori, draugauja ne su 
savo rūšies žmonėmis, ne su studentais, bet 
su paprastais fabriko darbininkais. Susipa
žįsta su jais, o tie turi pinigų, gali eiti į 
šokius ir kitur, kas tam nesimarinusiam ir 
jau besilepinančiam studentui yra pagunda. 
Mokslas jam įkyrėja. O jei jis prigulėtu 
prie vietinės studentų kuopos, tai jis susi
pažintų su sau lygiais žmonėmis ir labiau 
imtų apie moksliškus dalykus kalbėti ir gra
žesnėmis akimis imtų žiūrėti į mokslą.

— Jie pagerbia mūsiškius. 
Štai ten ar tik nebus mūsų 
narsusis Riviera, kurį ’ juod-

Tat reikia tokius organizuoti arba su
pažindinti Su kitais jau studentų kuopoj pri
gulinčiais. Pirmiausiai reikia vietinio kle
bono nuoširdaus pritarimo. Antra, reikia 
tam vadų. Čia pats gerbiamas klebonas ar
ba kunigas pagelbininkas, kuris gal galėtų 
daugiau laiko tam pašvęsti, nes ir jis tik 
ką mokslo suolą apleidęs ir, būdamas jau
nas, galėtų daugiau įtekmės į jftos turėti. 
Turėtų būti vieta arba kambarys studentam 
atskirai, jei galima, kur jie galėtų laisvai 
susirinkti ir knygas skaityti, susirinkimus 
laikyti, pasikalbėti ir 1.1. Tame kambary 
turėtų viešpatauti mokslo dvasia. Visą tvar- j 
ką, visus susirinkimus ir svarbiausias roles 
turi vaidinti patys studentai. Kartais atei
na senesnis, daugiau žinantis, bet jaunimui j 
neduoda progos išsižioti. Senesnieji ture- j 
tų būti artimi studentams su patarimais, sa- j 
vo patyrimu padėti studentams susirinkimus i 
vesti, išgelbėti juos nuo trukumų arba gru
pių (clicks). Ir Amerikoj kartais tuo sun
ku, kad nevisi profesijonalai' lietuviai para
pijoj dalyvauja ir, anot Fausto Kiršos, 
kuris yra parašęs puikų ir labai praktišką 
straipsnį Naujoje Romuvoje: “Mes pakan
kamai jaučiame savo tautos savitumus ir 
daug turime gaivalingumo, tik nepakanka
mai ugdome šviesiąsias savo ypatybes. Vi
soki atšvaitai ir šešėliai daug jau susilaukia 
pomėgio ir paklausos. Mat, pas mus (Lie
tuvoj) keistai gyvenimas susidėjo: kas turi 
ekonominę valią, tas sprendžia ir giliuosius 
kultūros reikalus nors apie juos neturėtų nei 
mažiausios nuovokos.”

Mūsų vadai turi šių dienų vadeles ran
kose taip kaip mūsų jaunimas arba rytojaus 
busimieji vadai turės. Užtat jiems didžiau
sias jungas ir darbas ----- kantrus, širdin
gas, be politikos darbas. O tasai darbas tik- J

— Ištikrųjų, juk tą pat sa
ko ir parašas.

— Tai dabar galime drą>- 
siai tvirtinti, kad tos plėši
kų gaujos veikia pritariant 

'l valdžiai, tą aš turėsiu omeny. 
O ten kas per rakandai, ku
riuos neša ant pečių net visas 
tuzinas nešėjų? Argi tai būtų 
laivas padarytas iš popierio 
ir šilko; su stiebais, bfirėmis, 
vėliavomis?

— Taip. Tai dasių laivas, 
kuris turi pernešti Tydiko 
sielą per požemio karalystės 
upę. Jie tiki panašiai, kaip 
senovės graikai ir romėnai;

O tos puikiai išpuoštos skry 
nios, kurios yra nešamos prie
šais jį ir po jo, yra pripildy
tom smilkalų, kurie turės bū
ti deginamos prieš tas prose
nių lenteles, kurias ten neša 
po baldakimu aukštieji kara
liaus rūmų valdininkai. O štai 
ir budistai eina; tai tie patys, 
kurių religija, šalia vietinės 
— tarnavimo dvasioms — sa
rgams — ir įvairių kinų sek
tų, turi pilniausią laisvę. Tik

vieni krikščionys yra skriau
džiami. Jie jokių teisių šiuo 
atžvilgiu neturi.

— Prancūzija jiems suteiks 
laisvę, — tarė karininkas, žiū
rėdamas su paniekinimu į pra 
einančią margą budistų dva- 
siškiją. Mat jam tuoj krito į 
akį didelis jų skurdas. Apsi
vilkę geltonos spalvos rūbais, 
tačiau nuskurusiais, suterš
tais. Jų plikos galvos darė 
juokingo įspūdžio. 0 tas jų

Į jo du tarnai. Vienas iš jų lai- 
I kė neišskėstą skėtį vartojamą 
apsisaugoti nuo karštų saulės 
spindulių, kitas — suvyniotą 
karaliaus vėliavą. Paskui šį 
gyvulį buvo nešama didžiulė, 
apie 5 mtr. ilgio, lenta, kurios 
nešėjai su dideliu vargu pra
lindo pro karališkuosius var
tus.

— Tai yra palaimos vieta, 
— paaiškino T. Hoangas sa
vo bendrui. — Žiūrėkite, ko
kia ilga brangaus šilko juos 
ta, po kuria eina šydais už
sidengusios ir gedulo vėlia- 
vukes nešančios karaliaus žmo 
nos. Antras šios juostos galas

procesijos prisidėti. Jis jam 
tarė:

— Štai ten eina krikščionių 
būrys. Ar negalėtume ir mes 
prie jų prisidėti! Nes paskui 
juos eina tik dalis karaliaus 
sargybos, kaipo visos procesi
jos užbaiga.

Prancūzas sutiko ir jie abu, 
nieko nelaukdami, nužingsnia
vo prie krikščionių būrio. Štai 
prieš juos eina mandarino (jau 
mirusio) žmona dabar našlė. 

(Tęsinys ant 4 pusi.)

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą.

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

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų

yra pritvirtintas prie didelės , Lieįuvos profesorių, kunigų,
skrynios, kuri dar tik per

nesutartinas giedojimas, tie- karališkuosius vartus nešama, 
siog, ausis draskė. Paskui juos
ėjo muzikantai su cypiančio
mis fleitomis ir spiegiančiais 
stygų instrumentais. Užpaka
ly jų slinko nedidelis skaičius 
budistų burtininkų. Jie buvo 
nešami tam tikruose neštu
vuose tai sėdintys, tai gulin
tys. Mat jie aukotojai. Su jais 
buvo nešama ir aukojimui me
džiaga, būtent, vaisiai, gėlė? 
ir kit.

Paskutinę dalį šios grupės 
sudarė būrys aukštųjų dvasi
ninkų, apsitaisiusių puikiau
siais šilkiniais rūbais. Dau
guma jų buvo Budos pasekė
jai. Pagaliau pasirodė pasku
tinė procesijos dalis. Ji labai 
savotiška: pirmiausia eina mi 
rūsio karaliaus asmens žirgas. 
Jis puikiai pabalnotas. Po jo, 
to pat karaliaus dramblys ap
dengtas auksu išsiuvinėtu di- 
vonu. Jį veda dramblių man
darinas (taip vadinamas pir
mas ministeris Aname).

Ant šio gyvulio pečių buvo 
! puikus sostas, už kurio sėdė-

mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su

Jio mano, kad toj skrynioj 1 persiuntimu kaina $1.90. 
apsigyvenusi mirusio kara-) “DRAUGO” KNYGYNE 
liaus siela, o ta šilkinė ilga
juosta — tai kelias, kuriuo 
ji turi nueiti į laimės karali
ją

Po to vėl muzikantai, bub- 
nininkai ir trimitininkai, ku
rie pūtė iš visų jėgų ir spie
gė įvairiausiais balsais.

Ir štai tik po jų pasirodė 
24 vyrų nešamas didžiulis au
ksu išpuoštas karstas, kuria
me po blizgančia uždanga gu
lėjo mirusio lavonas. Paskui 
jį sakė princai, kurių tik pa 
vardės baigiasi — dikas.

Užpakaly jų visa minia ki
tu gedinčiųjų. Dvi valandas 
be pertraukos slinko procesi- j 

ja pro didžiuosius Ngomono1 
vartus. Pagaliau T. Goangasj 
pakvietė prancūzą prie šio®!

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

"Turiu padėkoti už Trlner's Bitter 
Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką tik valgiau 
Kasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelį, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemaiimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs."

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo. nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Trlner's Bitter Vyną; imkite re
guliariai. pilną šaukštą prieš vaigj. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. l5o. “KELIONE APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo aptaisais $1.50. m.Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONES 
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje. Šventoje Žemėje, Egipte, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Lietuvoje.Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai gražių ir aiškių 300 paveikslų.Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. Kaina tik $2.00.

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

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

Čia nuplėšti
Gerbiamai "Draugo" Administracijai:

Siunčiu au šiuo lalėku I.............. ui kuriuo* prašau kuogreičiausia
atsiųsti man sekančiai Kelionių knygas:

VYSK. P. P. BUČIO KELIONES — »1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — J. 00

arba:
Siunčiu IS.BO ui kultuos atsiųskite man visas tris K ei ton I y knygas. 
Mano adresas;

Vardas, Pavardė

.Street

■tt

Dovanos su kožnu pirkimu.

Kainos labai sumažintos, kad padarius tą 24 metą iš
pardavimą didesniu.
,1935 metų Radios už PUSĘ KAINOS
1935 metų Refrige ra toriai po .................. $68*00
1935 metų skalbyklos po .......................... $g^ .50

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

Telefonai: BOUIevard 4705-8167

Liet. Programas Nedėlioję nuo 5 vai. po pietų iš stoties 
WCFL, 970 k. su didele orkestrą ir Sasnausko choru.

Taipgi Nedėliomis programas iš stoties WAAF nuo 1:30 p. p.
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KOVOS IR VAINIKAI

(Tęsinys iš 3 pusi.)
Už rankos ji vedasi savo Pra-
"'■'l; . tll

Tėvas Hoangas dabar pa
pasakojo prancūzui kodėl šio , 
berniuko visus veidus taip iš
tinęs.

Kiek paėję, jie pamato ir 
didžiulę šventyklų, kuri buvo 
pastatyta kaip paminklas di
džiajam krikščioniu persekio
tojui Tijotri, Tydiko tėvui. 
Pro puikių didžiulę uždangų 
procesija slinko į jos vidų. 
Štai jau matosi jos viduje di- , 
džiulės kolonos, balkiai, sto- j 
gas. Visa nepaprastai puikiai 1 
išpuošta. Visur žvilgančios spa 
lvos, spindi paauksinimai. Ta
čiau didžiausias šventyklos pa 
puošnias yra aukštai iškeltas 
stiklinis karstas, apsuptas rau 
donojo koralo augalų. Jo ša
kelėse spindi brangūs akme
nys, deimantai.

Net prancūzas pamatęs šių 
nepaprastų puošmenų, negalė
jo susilaikyti nenusistebėjęs, i 
vidurinę šventyklos dalį dau
gelio nešėjų buvo atneštas Ty
diko kūnas ir pastatytas prie
šais savo tėvo lentų. Tarpe jų 
buvo įtaisytas altorius ant k u- 
rio visi praeinantieji turėjo 
sudėti smilkalų.

Visi deda. Štai ir krikščio-* 
nių eilė. Bet jie nori praeiti i 
neprisiartinę prie šio alto-! 
riaus. Tai pamatė Ceremonijų j 
mandarinas ir pareikalavo, 
kad jie aukotų Tijotri ir Ty-i 
diko dvasioms. Krikščionys '

Sao Paulo miesto savival-
ATSAKYMAS: Taip. Leido- ’dybė nutarė 0oxipo gatvę pa-

Kl,AUS1MAS: Buvau pasi- te namo savininkui įdėt šul- keisti “Rua Litūania“ vardu.
turintis žmogus. Daugelis ma- dytuvų. Sutarty, greičiausiai, Šios gatvės rajone gyvena ga
ne gerbdavo. Užėjus depresi- nebuvo pažymėta diena, kada na daug lietuvių. Sao Paulo

. v, . . jai, bankai nunešė daug pini- tas šaldytuvas pradės veikt., miesto prefekto akte, kuriuo
gnez ai a įsa t . ava Šiandie turiu daug skolų. “You should have stipulated pakeičiamas gatvės pavadini-

. ;. ... v . .Skolininkai baigia atimt man in that agreement as to the mas, pažymima, kad lo tuviųpykčio griebe uz rankos ma
žųjį vaikų, kuris su savo mo
tina taip pat norėjo pro šalį 
praeiti, ir suriko:

Kų, jūs Suneš, išdavikai! 
Ar jūs to dar nežinote!! Au
kokite tuojau, jei jums jūsų 
kūnai ir gyvybė yra šiek tiek 
brangi. O tu mažasis niekše, 
turi pradėti pirmas. Kitaip

ATSAKYMAS: Iš paduotų vau $6 į savaitę. Šeimininkė
faktų galima spręst, kad esą i dėl kokių tai priežasčių pra-

. . te vienas tų tūkstančių, ku šalino mane ir neatmoka už-
\ietoj lotagų gausi paiagauti vadinami “vietinis of the silikusių $12. Kur galiu gaut
replių skonio. Greičiau. . i . , ,, nvi ... n „* circumstances Tiktai vienu pagalbų?

Geriau miisiu negu uu-. į)1-1ju gaiįnia pasiliuosuot nuo 
kosiu, tvirtai taiė berniu- sunkenybių. Jeigu nėra pi 

Ja' i nigų atmok ėt skolininkams,4- Krikščionys gerbia sa\o gaiįma “fvliuot“ peticijų į .
valus, jų klauso, bet. i i,.1 5. J , /!* / | law provides that the employ-bet į juos į federa|j teismų ir reikalaut,
nesimeldžia,
angas, skubiai priėjo prie vai-
ko ir ištiesęs savo rankas ant 
vaiko galvos, tarsi norėdamas 
jį apginti.

— Prakeiktasis, — tarė ma
ndarinat kreipdamasi. į .savo Pra*‘"« įgūžės mėnesį namo 
drangas ir į princu - ,ai s»vil,i"k»s l«kl«««S, ar ai 
vertėjas t,, vakar,j vinių. Jis noriu ialdY‘uv« i »«»'«• At
naudojasi jų apsauga. I sakiaa laiP' Jis "ian llav6 P*’

; sirašvt popierų, kad aš niokė- 
— Kad ir šimtai tūkstančių £įau $9.50 daugiau j mėnesį, i

tokių velnių jį saugotų, jis ir 
visi krikščionys privalo auko
ti mano brangiausiems dėdei 
ir seneliui. Ar jie nenori?! Į darinas, kuris juos užstotų. 
Bloškite juos ant žemės. Į ka- Jis pats juos jialydėjo į ne- 
lėjimų! Už šį šventės ardymų tolimai esantį trobesį ir pa- 
jie turi būti į šmotelius su- prašė ten pasilikti ligi, laido- 
kapoti Kareiviai! Greičiau!—| tuvėms pasibaigus, bus pa- 
rėkė Tydikas. Veltui kiti pri- • kviesti į Cenzorių susirinki- 
ncai ir mandarinai bandė su- J mų 

• laikyti įtūžėlį. Jis išsitraukė 
kardų, smogė tiesiai į T. lio- 
angų ir būtų jį nudėjęs, jei 
ne prancūzas, kuris spėjo smū
gį atremti savo kurdu. Kilo 
didžiausias triukšmas. Krikš
čionys buvo rišami ir velka
mi iš tos vietos. To būtų su
silaukęs ir pats prancūzų pa
siuntinys su savo vertėju, jei 
nebūtų atsiradęs vienas man-

DRAUGAS

ritšimo un ne kritikė, šis paveikslas, pavadintas “Thanksgiving”, amerikie
čių piešėjų parodoj, Art Institute, Chicagoj, piešimo meno kritikų pripažintas ge 
liausiu ir jo autorius Doris Lee laimėjo Logan medalį. Bet pati ponia I’rank Lo
gan, kurių čia matome, paveikslų pavadino “atrocious’’ (žiauriu). Kiti išstatyti 
parodai paveikslai taip pat jos kritikuojami. (Acme Photo)

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai 
6322 S. AVestern Av., Cligo.

| gyvybę. Ne tik bailiff’s neša 
Į “ pavieskas’’, bet ir -telefonu 

. šaukia ir gųzdina visokiais 
būdais. Buvau net priverstas 
išmest telefonų. Argi nėra į- 
htatymo, kad skolininkai žmo
gų paliktų ramybėj?

t u., i ’ 'įer pav an attomev’s fee ic .1. Ho- kad tel8Inas |,„|lu„sll0tų nu0 mUit.on to tJ](j o-iount
to nesmagumo.

KLAUSIMAS: Nuomuoju
namų vieniems melams. Nuo- 

' ~~ į mėnesį.mos moku $30.00

Bet namo savininkas šaldytu 
vų įdėjo tiktai spalių mėnesį

netrukus turėjo būti palaido
tas Tydikas. Ir ištikrųjų, ne
trukus jie pamatė dvasinin
kus nešančius Tydiko kūnų į 
tam tikrų paaukštintų vietų 
šoninėje terasoje. Čia jie jį ir 
palaidojo įdėdami į tam tikri} 
skrynių.

(Bus daugiau)

i Man per žiema nereikia to į 
šaldytuvo. Ar jis gali mane j 
priverst, kad aš jam mokė- i 
čiau tuos $2.50 per visų žie
mų? į

rime of placing the refrigera- kolonija Sao Paulo mieste dėl
tor, or when tre lnndlord put gausių priežasčių gra nusipel-
the refrigeratoT in Oetober, niusi vietos gyvntojų simpa-
vou should have protested and tijų- ■
not allovved him io put it in”. i Prefekto akte buvo paskelb-

r,- . tas Sao Paulo Valstybės val-KLAlSIMAS: Dirbau vie ........................... „... ... ,, Gižios žiniose ir jį pazvmėjoname, kaipo tarnaite. Ga . j "nam
visa Sao Paulo spauda.

pagalbų?
ATSAKYMAS: Reikia nu-' 

eiti pas advokatų ir jis užves į' 
bylų. Įstatymai sako: “the,

Į for vagos for collection 
said money“,

ot

ŠIŲMETINĖ LIETUVOS 
PREKYBA SU UŽ

SIENIAIS
Pcr devynis šių metų mėne

sius iš Lietuvos į užsienius 
buvo išvežta įvairių prekių už 
111,82!? litų. Per tų patį laikų 
Lietuva iš užsienių įsivežė už 
94,637,000 litus prekių. Tuo 
būdu, šiųmetinė Lietuvos pre
kyba su užsieniais davė 17,- 
192,000 litų gryno pelno.

Pernai per tų patį laikų į
. .. . i užsienius buvo išvežta prekiųIs to namo jie gerai mate in.rni«„. . . . , . . ' uz 107,591,000 litų, o Įvežtapro langus tą virt,), Runoje ....iš užsienių už 103,823,000 litų. 

Taigi pernai per devynis mė
nesius Lietuvos prekyba su 
užsieniu davė tik 3,769,000 li
tų pelno. Šiemet kas mėnuo 
iš užsienio prekybos Lietuva 
kas mėnuo vidutiniškai pelno 
apie pustrečio milijono litų.

Tsb.

"LIETUVOS" GATVĖ 
BRAZILIJOJ

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI:

PHY8ICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS 

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

DR. VAITUSH, OPT.
i LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

i l’alengvlns akių įtempimą. kuris 
: esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, aktų aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl- 

' kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 

■ mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 

i Nedėlloj nuo 10 iki 1C. Daugely at- 
Mltikinių akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

'Š

DR, JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

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

Phone CANal 0523

PAŠALPA NUKENTĖJU-
SIEMS ŠIAULIŲ APSKR. 

ŪKININKAMS
Pastaruoju laiku Šiaulių ap 

ik rities kai kurias vietas per
ėjo smarki audra su ledais 
ir kai kurias vietas visiškai 
mnaikino pasėlius.

Daujočių, Dvelaičių Barga 
Ponių, Strazdelių, Kemsių, 
Bandorių ir Žūčių kaimų nu
kentėję ūkininkai šiomis die
nomis padavė Šiaurės Lietu
vai šelpti komitetui prašymų, 
iš dar komiteto turimų liku
čių nuo 1929 metų rinkliavos, 
paaukoti kiek šių metų nuken 
tėjusiems. Komiteto prezidi
umas nutarė paskirti tiems ū- 
kinuikatns keturis tūkstan
čius litų pašalpos, kurie bus 
padalinti tiems ūkininkams 
per apskrities savivaldybę.

LIETUVOJ RASTA 3000 
METŲ SENUMO PER

KŪNO STOVYLA
šininis dienomis Rokiškio 

apskr., Imbrado valsčiuje vi
sai netikėtai buvo atrasta skr. .Perkūno s,tovyla galiu- 
Perkūno stovyla, apie 3000 ti turėti apie 3000 metų. 
metų senumo. Ši nepaprasta ----------------------
bronzinė stovyla pateko Se- Į 
vikių pradžios mokyklos mo-1 
kytojui Urbonui, kuris apie 
šį radinį tuojau pranešė prof.

I Volteriui.
Senovės lietuvių dievas 

perkūnas vaizduojamas sė
dinčio žmogaus pavidalo ir 

^rankoje laiko vilyčių, iš ku
rios leidžia žaibus. Perkūno nemažiau 3 kilogramus. Toks; 

j stovyla yra apie 30 — 35 cen- didžiulis, geležinis durtuvas 
timetrų anksčio ir gerokai ap buvo vartojamas prieš 500 - 
rūdijus. Prof. Volterio many- 600 metų, kai mūsų bočiai ka 
mu, į,atlašios bronzinės figų- riavo su kryžiuočiais. Dūrtu- 

1 ros Lietuvoj yra labai retas ■ vas padėtas į Kauno lniesto
daiktas. Rastoji Rokiškio ap-' muziejų.

AMERIKOS LIBTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI;
Tel. CANal 0257Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2339 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J. J, KOWARSKAS

DR. STRtKOL’lS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

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

Rezld.j 2515 W. 69th St.

OR, J. RUSSELL
Lėtu vis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 lr 6:80 iki 8:30 

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal eutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 6913 — 14 
Res. VlCtory 2343

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

( V A I B 9

DR. CHARLES SEDAL
OFISAS

4729 So. Ashland AVe.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MII)way 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 vai. ryto, nuo 2 įsi •

vakaro Nedėliomls nue.10 Iki 18 
vai. po pietų lr nuo 7 iki 8:80 vai
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"CALL FOR MR. BINGO*

n »

tt AxcAost

fu*

RADO 3 KILOGRAMŲ 
DURTUVĄ

KAUNAS. — Praėjusį pa
vasarį viešė jusi Lietuvoje

, danė, Ingė Geisler, žurnale 
KAUNAS. -- šiomis die-'dorden Runt šių metų rugsė 

nomis netoli Kauno dvasinės jo mėn. įdėjo straipsnį “Sek 
seminarijos rūmų giliai že- minės Lietuvoje,’’ gausiai il- 
mėse rastas nepaprasto didu- iustruotų pačios autorės pa
nto durtuvas. Jis yra apie 75, darytomis nuotraukomis, 
centimetrų ilgumo ir sveria! -------------*——

Res. Pitospect 6659

OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED 8TREET 

Rezidencija 6600 8o. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro

Tel. CAN ai 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2291 W. Cermak Koad 
Valandos 1—3 lr 7—7 vak. 

Seredomls Lr Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. Vlltgtnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomls pagal sutart)

DR. F. S. SZYMCZAK
' r '

OYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Perkėlė* savu ofla*

1720 WEST 47th BTREET 
CHICAGO

Valandos: 2 to 6 ir T to 9 p. m. 
Telefonas YARds 2122

I tD B K f A R

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0884 

Hea: Tel. PLAza 2400 

Valandos:
Nyou10-12 r. ryto; 2-8 lr 7-8 v. *.

M*>NadėUomla nuo 10 iki II dieaa

DANE APIE LIETUVOS 
SEKMINES

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7650

DR, F, G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. 0. RAKAUSKAS
• GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Kezideniijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 tr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT.. CICERO.
Uar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai.

8147 80. HALSTED 8T„ CHICAGO 
Paued., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Offici Tel. HEMIock 4848 
Res. lel. GROvehill 0617

1924 H TALMAN AVĖ.

DR. 1. J, SIMONAITIS
2423 W. MARŲUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2—4 lr 7—9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis tel. CANal 0402

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

Va!.: 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Phone Hcinlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6556 So. Wortetn Atehue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ. .
2519 West 43rd Street

Valandas: Ntte 9 IM lo rytais » 
1*1 popiet *7 I Iki 8:80 vak.

Nsdėllomls nuo 11 ryto tkl 1 p
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VARŽOMI IR TIKYBINIAI KAUNE STEIGIAMA BRA-
PROSy LIETUViy 

REIKALAI
ŽILUOS ATSTOVYBĖ

Jie ligšiol išsigalvotų Ryt

is razili joje šiuo metu gyve
na apie 30,000 lietuvių išeivių, 
Podpl santykiai tarp Lietuvos

pinsiu lietuvių persekiojimų, įr Brazilijos paskutiniais me 
\okieeiai pradėjo varžyti ir taįs £vinjaį pagyvėjo. Ryšium 
tikybinius Tilžės lietuvių rei- 8U tuo> kaip ’tenka patirti> 
kalus. Kad mažiau lietuvių ftrazilijos vyriausybė yra nu- 
hetuviškųsi^ pamaldas lauky- sista(^Hsi įsteigti Kaune savo į 
ti iš kaimų atv\kę ūkininkai, atstovybę, o prekybos santy 
1 ilgėje lietuviškosios pamal- kjanls tarp abiejų kraštų plė 
dos negalės būti is ryto, 0 | sfį numatyta įsteigti ir kon- į 

sulatų.
Mūsų konsulatas Brazilija

turės būti apie pietus po vo
kiškų pamaldų.

BIFF BAXTER’S ADVENTURES
(JUST AS BIFF CHOPS THE. AS HE STEPS IN THE 

DOOR BIFF HANDLES HIM 
RIGHT, AND WHAT A RIGHT/

STORAGE ROOM DOOR OPEN, 
IN PUŠKĖS ŠAULY WITH 
THE CAPTAIN OF THE 

PIRATE SHfR IN 
CLOSE PURSUIT. •

QUICK//
IHERE HE COMES

By Bob Dart

"look, biff/
THEPE'S THE 
LIGHTS OF

ANOTHER 
BOAT?

7ILL THIS SHIP AID THE 
IPTIVES. OR DOES IT MEAN

MORE TROOBLE
• • .

MINISTERIS LOZORAITIS,tM jau liri~ 
TARPTAUTINĖS DIPLO- GRĮŽO Iš ANGLUOS 
MATINĖS AKADEMIJOS PREKYBININKAI

je, Sao Paulo mieste, įsteig-, “ŠALTINĖLIO” REDAKTO- UŽ VISTŲ VOGIMĄ GAVO
RIUS ĮSIGIJO mokslo 

LAIPSNI
SPORTAS

NARYS
Tarptautinė Diplomatinė A-

KAUflNAS. — Kun. L. Po-! 
vilonis, M.I.C., redaguoda-

Lietuvos prekybininkų de- nias Šaltinėlį drauge stu-
legacija, kuri drauge su Lat- dijavo ir IV. D. L niversitete

8 METUS
UKMERGE:. — lieeidivis- 

tas Gavrila Siemiouovas yra 
pasižymėjęs vištų vagis, 
tai jau nekartų buvo 
tas. Šiomis dienomis 
apyg. teismas nagrinėjo

St. Mary’s (Cal.) 7; Fordli. 7. 
Dartmouth 34;Williani-Mary 0

----------------- j Tale 20; Brown 0.
ŠEŠTADIENIO FUTBOLO £«iyy 13; Pennsylvania 0. 

ŽAIDIMŲ RF.7.TTT.T ATT* lloly U ros* 7; Carnegie 1. 0. 
Vakaruose Pietuose

SUSEKTAS LITŲ DIR
BĖJAS

KAUNAS. — Darliėnų po
licininkas Kazys Gečas suse
kė pinigų dirbėjų kalvį Pra-

kaHeinija, kuri yra aubūrusi vijoa..ir Estijos delegacijomis. bažnytines teises jo bylas už vištų vogimų ir paraše d t & t

žymiausius viso pasaulio val
stybės vyrus ir diplomatus ir 
kurios tikrųjų narių skaičius

Anglijos prekybos rūmų kvie
čiamu, buvo nuvykusi į An

reikalaujam, mokslinį daria,, i bi‘*’ee l>5'lo8e Gavrila Siemio Į?diana l3; :'Ial?l?’ld 7;
Praeitų mėnesį Teologijos -

;lijų susipažinti su įvairiomis Filosofijos b akultetas po ati
niekuomet negali prašokti ansl,i Prekybos ir Pra,u°nė« 
200, šį rudenį iškilmingame įmonėmis, jau grižo į Kaurng

tinkamų egzaminų suteikė 
.jam bažnytinių teisių licenci

jas nul»austas po 4 metus Marquetfe 13 Michigan S. 7. ^*ce Arkansas L . 
s. d. kalėjimo, Nebraska 19; Kansas 13. Tennessee 14; Mississi

Buvęs Ukmergės naujokų 
ėmimo komisijos sekretorius

no v

posėdyje išrinko Stasį Lozo
raitį, Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerį, savo tikruoju 
nariu iki gyvos galvos, vieto
je mirusio Belgijos ambasa
doriaus Paul May. Tai aukšta 
Lietuvos valstybės vyrui ir 
diplomatui tekusi garbė? Aka
demija, šalia savo tikrųjų na-

Delegacija Anglijoj išbuvo 
a;*ie 3 savaites, aplankė visa 
eilę stambių anglų pramonės 

! centrų ir visur buvot labai 
širdingai priimta. Tikimasi, 
kas delegacijai apsilankius 
Lietuvos-Anglijos prekybos 
santykiai dar labiau bus. iš- ■ 

Į Plėsti. J

rių, turi dar vadinamus na-' 
l iūs associes ir adherents. As- 
socies narių gali būti 400, o 
adherents narių skaičių nu
stato kasmet Akademijos pre
zidiumas.

Akademijos pirmininkas v- 
ra vikontas de Fontenav, Pra
ncūzijos ambasadorius, vice
pirmininkai — Adatči, Japo
nijos ambasadorius ir Nuola
tinio Tarptautinio Teisingu
mo Tribunolo pirmininkas, dr. 
Benešąs, Čekoslovakijos užsie 
nių reikalų ministeris, Titule- 
sco, Rumunijos užsienių rei
kalų ministeris, Alvarez, Či
lės delegatas, Guerrero, Nuo
latinio Tarptautinio Teisingu
mo Tribunolo vicepirminin
kas, ir kt. Generalinis Aka
demijos sekretorius yra Fran- 
gulis, Haiti įgaliotas ministe-

I9SB
Akademija leidžia kasmet 

savo leidinį, pavadintų: Aca- 
dėmie Diplomatiąue Interna
tionale Seances et travaux.”

BEDARBIAI GAUS DARBO 
MIŠKUOSE

A.
t

KAZIMIERA
PETROŠIENĖ

nilrf lapkričio K d.. 1936. 12:42 
vai. ryte. sulaukus pusė* amt. 
Kilo ift Tauragės Apskr., Kvė
darnos parap., Gvaldų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 37 metus.

VellonC priklaus® prie Trott- 
ninkų, Apafttalystės Maldos Ir 
ftv. Onos dr-jų.

Paliko dMrtlamt- nuliūdime 
vyrą Stanislovą. 2 dukteris: Ju- 
sefą Ir tentą Cecll Kellogg. 
Rronlslavą Ir tentą Juozapą 
Margelius, anūką Stanislovą 
Margelį, seserį Zofiją Ir ftvo- 
gerį Teodorą Montvilus Ir gi
mines; o Lietuvoj brolį Juoaa- 
pą ir Jo Šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3237 Litu
anica Avė.

Išklotu vės įvyks antradienį, 
lapkričio K d. I* namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į ftv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionėa 
sielą Po pamaldų bus nulydė
ta į ftv. Kazimiero kapines.

NuoAlrdžlal kviečiame visus 
gimines draugu*-ges ir pažys 
tamus-mas dalyvauti Mose lai
dotuvėse. z
Nuliūdę Vyras, Dukterys, Irn- 

lai, Arnikas, Kernio, ftvngerls tr 
Gini Inta.

luUdotuvIų direktorius A.
Mnsiibrttla Tel. ROl levard 4138.

pats platino. Kelios 
dešimtys monetų rasta jo na 

ississippi 13. urnose. Polio. Gečas yra pa- 
Tolimuose Vakaruose sižymėjęs valdininkas. Jis 

California 14; Washington 0. išaiškino kelias dešimtis deg
Stanford 3; So. Calitornia 0. tindarių, o pernai Darbėnuo- 
Oregon 13; Oregon State 0. • « . A
Wasliington S. 6; Idaho 0. ,sp nusove Pagarsėjusi Žemai- 
Gonzaga 7; Montana 7. tijos plėšikų Kazlauskų.

Oklahoma 20; Missouri 6. 
Kansas S. 6; Iowa S. 0. 
Depaul 46; Valparaiso 0.

Rytuose
, d , 1 Princeton 35; Harvanl 0..r kvitų klastojimo nubaustas įį. Armv

pusantrų metų s. d. kai. Iš
jo priteistas civilinis ieškinys 
apskrities viršininko įstaigai 
— 938,20 lt., apskrities val
dybai —'274,90 lt.

jato laipsnį. Mokslus ėjo Kau j Balys Raila už išeikvojimus 
no Marijonų Namo lėšomis.

KAUNAS. — Miškų dępar 
tamentas nutarė duoti bedar-« 
biams darbo miškuose. Ne
turintiems darbo ir jo no
rintieji galės užsirašyti ati
tinkamose urėdijose nuo lap
kričio 10 dd. Numatyta da- 
l»ar aprūpinti šių miestų be
darbius: Kauno, Marijampo
lės, Šiauli , Panevėžio. Be
darbiais bus laikomi tik tie, 
kurie pristatys urėdijai savo 
miesto savivaldybės pažymė
jimų, jog jie iš tikrųjų netu
ri darbo. Prityręs darbinin
kas per dienų galės uždirįbti 
iki 5 lt.

BIZNIERIAI, GARSINKITE^ 
“DRAUGE”

ANTANAS
MARTINKUS

Mirė lapkr. 9 d.. 1935 m.,
sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo 16 Tauragės apskričio, 
Varsėdžių parap., Gaidenų kal
iu o.

Amerikoje Išgyveno 36 mo
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
tnoterį Aleksandrą po tėvais 
Valnauskaitė, dvi dukteris: Ci
ną Murelką, žentą Petrą Ir Ma
rijoną Kurash, žentą PrancU- 
kų, penktus anūkus, du bro
lius: Joną ir Kazimierą Mar- 
tlnkus Ir Jų fteitnae, ir pusbro
lius, pusseseres Ir daug kitų 
giminių; o JJetuvoje brolį Jur
gį Ir gamines.

Kūnas [įsAarvotas 8223 Ko. 
IJtuanica Avė. Laidotuvės I- 
vyks MeredoJ, lapkr. 13 d.,
1935 m. Ift namų K vai. bus 
ullydi tas į ftv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurtoj įvyks ge
dulingos pamuldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
di tas į ftv. Kadmioro kapines.

NuoAlrdžlal kviečiame visus 
gimines, dr^ugus-ges Ir pažy- 
statnus-mas dalyvauti Mose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Motertn, Dukterys, 
Broliai tr Giminės.

lAi-ioiuvtų direktorius H. P. 
Mažeika. Tel. YAItds 1138.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

A. t A.
KOTRINA GASIŪNIENĖ

(po tėvais Užubalaitė)
Mirė lapkričio 9 d., 1935 m., 7:35 vai. ryto, su

laukus pusės amžiaus.
Kilo iš Panevėžio apsk., Biržų pamp,, Šlaželių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime savo mylimų vyrų 

Kazimierų, 2 sūnus: Kun. Petrų Gasiųnų ir Kazi
mierų, 2 dukteris: Valerijų ir Kazimierų Petrošius, 
ir Adelę ir Albinu Janulius, marčių Kristinų, 8 a 
nūkus ir daug kitu giminių ir Įnižystanių Lietuvoj 
ir Amerikoj.

Kvietkų nejiagaidaujania.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioj, 1410 So.

49th Ct., Cicero, III. Laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkričio 12 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydė
ta į Šv. Antano parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus- 
drauges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Dukterys, Žentai, Marti,
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus. Telefonas
Cicero 2109.

C1MRM
Be progressive about your appearance! If you don’t likę the 
color of your hair—change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
deanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We’ll help you select a becotning shade or suhtly 
improve your preient color to make it more alluring.

A4««Z emfto « ZŠrrr-Arrft tį yttr
Imtr daf trr a»// lt rttam it, ttttpiM,
U'rth »nr Įt CLAIROL freafora/.

BIVRIU.V KINO. CmnIom
hair biauty ggiid
1141)1 Wsm 4<<h Strui. N«w Vert Ckr

Adūraii

O*....

Mr

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
<Nuo Reumaiitltų Skausmų

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuri* sutaiki* greitą ir tikrą 

palengvinimą

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE.I 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurte susikaupia Jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtlnai neižslvalo Ir todėl praplatins 
bakterijas kurios užkrečia Jus ligo
mis. susilpnina Jūsų organizmą Ii 
Jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir t.t.

NUOA-TONE lžvaro visus nuodus 
Ii Jūsų sistemos. Yra mtliJonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatą su šiuo pa
stebėtina vaistu. Jeigu Jūs Jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomtngose 
valstlnyčlose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluoeuotolą vidurių 26c Ir 
60c.

Buy gloves wfth whot 
it savęs

Merelk mokėti 66c. ut 
žentų moetį. IJsterine To- 
oth Pašte gaunama po 36o. 
Tėmyk. kaip garai JI vei
kla. Ją vartotadamae get 
metus sutaupai |3.66.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių 

----- ;------ o------------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
------------o------------

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviy| 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkos
1. F. Kalaus
S. M. Skutas
I.). Znlp

I. F. Eadeikis

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Ladiania ir Suims2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. Liulevičns
$. P. Mažeika
A. Masalskis

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

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742
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IR AŠ ŽODELIU APIE 
"PINAFORE”

VIETINĖS ŽINIOS
GILIĄ UŽUOJAUTĄ
Reiškiame mūsų 

jai buvusiai ilgus

RETI PAUKŠČIAI LINCOLNO PARKUI

darbuoto- 
metus A.

Kaip jau žinoma, lapkr. 3 Ir. p Centro ir A. R. D. 1-mo 
d., Sokol salėj L. V. “Dainos” valdyboje, ^lagdalenai
choras pakartojo, praeitais, dėdienei, iš priežasties mir- 
metais statytų scenoje opere- (įes j08 mylimo vyro Antano 
tę “Pinafore”, kurių lietuvių Medžio.
kalbon išvertė pats choro ve-1 gn seserišku sųjausmu, 
dejas muz. J. Sauris. j. Nausėdienė,

Visi, ar imsime tuos, ar ki- A- R- P- Cenro pirm.
tus, mūsų menininkai šiandie T\ Galnaitė,
yra nusiviję paskui garbės ir A. R. D. Centro rašt.
pagyrimo troškinių ir nieks
nėra susilaukęs spaudoje pla
tesnės kritikos; visuomet bu
vo ir yra vaduojamas! vienu 
žodžiu “gerai”. Kitaip, mūsų 
sąlygose, gal, ir negalima bū-; 
tų pasakyti, kadangi mūsų 
menininkai didžiumoje dirba 
iš pasišventimo ar bent dėl 
mažo atlyginimo.

Mano dėmėsi atkreipė Rap.
(“Draugo” No. 262), kuris 
rašydamas apie “Pinafore” 
lošėjus, “žymių” žmonių išsi
reiškimais, ar tik ne per daug 
išėjo vienpusiai. Vaidinime vie 
no lošėjo individualumo ne
pakanka. Su juo turi pintis 
ir kiti aktoriai. Ir, ot, su A- 
dele kaip tik gražiai, daug 
natūralumo rodęs, išėjo Kap.
Zubrius (Overlingas), kurio 
“Pinafore”, reikia pripažinti, 
yra svarbiausioji rolė. Imant 
dėmesin, kad Overlingas mū
sų meno rateliuose iki šiol bu
vo dar nežinomas, jo lošimas, 
laisvas scenoje elgesys dau-

PASKUTINĖ PROGA UŽSI
REGISTRUOTI LIETUVIŲ 

KALBOS KURSUOSE 1

8 vai. šį vakarų, Aušros Va
rtų parap. mokyklos kamba
ry įvyksta lietuvių kalbos pa
mokos. Per praėjusias pamo
kas gražus jaunimo būrelis, 
norinčių geriau išmokti lietu
viškai rašyti, skaityti Ir kul- 
bėti, susirinko ir įstojo j kla
sę. Tie, kurie dar neužsire-. 
gistravę, gali tai padaryti šia
ndien.

CICEROS ŽINIOS
LANKĖSI JO EKSG. VY

SKUPAS MATULIONIS
Spalių 27 d. mūsų parapi

joje lankėsi J. E. vyskupas 
T. Matulionis. Kadangi tai 
buvo sekmadienis, tat, klebo-

giausiai traukė į save žiūrovų nui prašant, aukštas svečias 
akis. Vargu kitas scenos mė- atlaikė iškilmingas, pontifika- 
gėjas būtų geriau tų rolę at- lines šv. Mišias ir pasakė du
likęs.

Operetėj “Pinafore” sun
kiausia rolė yra “kripelio” 
Juodaičio. Sveikam žmogui 
scenoje būti “kripeliu” ir to
kiu visų laikų išsilaikyti rei
kia artisto. Be to, jo išlaiky
mui “bumbėjimo”, neišeinant 
iš muzikos ribų, kuomet cho
ras eina savo keliu, reikia ge
ro artisto. Tai pripažjsta ir 
pats choro vedėjas. Tų rolę j 
gerai atliko tovnoflakietis J. 
Norkus.

gražius pamokslus; vienų po 
sumos, o kitų po rožančiaus 
pamaldų.

Prieš sumų prie klebonijos 
susirinko skaitlinga žmonių 
minia ir apie trys šimtai mo
kyklos vaikučių, tvarkomų 
mokytojų. Vaikučiai didelio 
įspūdžio darė žmonėms ir J. 
E. vyskupui. Jie buvo gražiai 
pasirėdę ir tvarkingai paro
davo.

Šv. Vardo dr-jos apie trys
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Lincolno parko paukštynas, Chicagoje, įsigijo porų 
retų paukščių, vadinamų “Victoria Crown” balandžių. 
Čia jie atvaizduojami.

ėjo parap. svetainėn, kur mo- Į 
kyklos vaikučiai, vad. moky
tojų ir varg. Mondeikos, pa
dainavo lietuviškų dainelių, 
pasveikino svečių ir įteikė 
dvasinį ir gyvų gėlių bukie
tus. Čia vėl kalbėjo Ekscelen
cija, pabrieždamas katalikiš
kos parapijinės mokyklos 
svarbų lietuvių išeivijos tar
pe. Tik parapijinės ir aukšte
snės lietuvių mokyklos išlai
ko ir išlaikys ir katalikybės 
ir lietuvybės dvasių.

Klebonui prašant, Ekscele- 
ncijia sutiko nakvoti Ciceros 
parapijos klebonijoj.

Pirmadienio rytų 8 vai. at
laikė šv. Mišias. Po užkan
džio aplankė parapijos įstai
gas ir seseles mokytojas, (su
teikė ganytojiškų palaiminimų 
ir pagyrė už uolų pasišventi
mų vaikelių mokyme ir palai
kymų lietuvybės išeivijoje.

Einant klebonijon Eksce
lencija klausinėjo klebono, 
kaip seniai šioj parapijoj esi, 
kų radai, kaip šion parapi- 
jon atėjai, kiek skolos radai 
ir dabar kiek parapija sko
los turi. Klebonui papasako
jus visų parapijos eigų ii 
stovį, Ekscelencija pasakė: 
“Dųbar aiškiai matau, kodėl 
klebonėlis sergi. Dabok savo 
sveikatų, imk laiko poilsiui.” 

Tų pačių dienų, apie 11 vai.

VYSKUPO ATSILAN
KYMAS

šimtai vyrų su ženklais ir gi 
darė ųemažes.nį įspūdį. Šv.

Kas pasakyta apie šiuos, lų I Antano, Visų Šventųjų it 
patį galima pasakyti ir apie , pievo Motinos Sopulingos1 brangus svečias apleido Ci-
Admirolų (C. Globį), Liudų 
(L. Tenzį), Keraitienę (S. San 
rienę) ir kitus. Visi, kaipo mė 
gėjai, savo roles gerai atliko. 
Reikia palinkėti, kad jie ir a- 
teity rodytų mums savo ga
bumus ir visiems galima bū-

čių ir kurti katalikiškų mo
kyklų, bet net uždrausta vai
kučius mokyti tikėjimo tiesų 
ir juosi ruošti prie šv. Ko
munijos ligi 16 metų. Savo 
kalbose vyskupas nereiškė 
bolševikams jokio skaudaus 
žodžio, tik prašė melstis už 
nelaimingus Rusijos gyvento
jus.

Lapk. 4 d. vietos lietuvių

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

11 d. Sioux 
13 d. Kansas

Lapkr 
Lapkr 

Mo.
Informacijų reikale kreip

City,
City,

užeigos vieta Sevillės priemie- 
styj. Ten vaizduojamas sma-

klebonas, kun. J. S. Bartkus, {gaus laiko leidimas, šokant
J. E. vyskupų Matulionį ir 
misijų vedėjų kun. J. J. Ja
kaitį, M.I.C., nusivežė pas 
Deorijos vyskupų, kuris ilgo
je audijencijoje brangų sve- 

' čių labai nuoširdžiai prįėmė, l 
pavaišino pietumis, ir užkvip
tos vietos laikraščių fotogra
fus, sykiu su vyskupu Ma
tulioniu ir jo palydovais nu
sifotografavo, ir pasiuntė 
platų pasikalbėjimo aprašymų 
laikraščiams.

Šio miesto lietuviai džiau
giasi, kad ir juos atlankė 
brangus kalinys už tikėjimų, 
gi savo klebonui yra labai 
dėkingi, už bangaus svečio 
pa rt raukinių.

KEWANEE, III. — Jau me 
tai, kaip atvyko Amerikon 
Rusijos bolševiką ilgu kalini 
mu ir miškų sunkiu darbu Ru 
sijos šiaurėje kankytas vy
skupas Jo Eksc. Teofilius 
Matulionis. Šio miesto lietu
viai brangų svečių tesulaukė 
lapk. 2 d. ir išbuvo ligi lapkr 
5 d. Čionai jis laikė iškilmin
gas Mišias, pasakė pamoks,Ja 
vadovavo Keturesdešimties 
Valandų Švč. Sakramento A- 
doracijos atlaiduose ir atsi
lankęs į parapijiečių susirin
kimų papasakojo apie skurdų 
darbininkų gyvenimų Rusijoj.

Per pamokslų jis džiaugė 
si Amerikos lietuvių tikybi 
niu susipratimu, jų statymu 
ir palaikymu puošnių bažnyčių 
ir lietuviškų katalikiškų mo
kyklų, jų susiorganizavimu į 
dr-gijas palygindamas su skau 
džia katalikų padėtimi Rusijo
je, kur katalikams nusavintos 
visos katajik. įstaigos ir drau
gijos, ir ne tik neleidžiama 
spausdinti katalikiškų laikras

OPERA GARMENA 
(KARMENA)

Šių keturių aktų operų pa
rašė G. Bizet. Yra pažymėta, 
kad Bizetas pasigamino ir pa
sistatė sau paminklų, parašy
damas šių operų. Nežinia, kų 
jis būtų nuveikęs muzikos di
rvoje, jei mirtis jo nebūtų pa
kirtusi vos trisdešimts šešių *
metų amžiaus.

Nors Bizetas parašė daug 
ir kitokių kompozicijų, net 
Carmena — jo nemirštamas 
paminklas. u i

Pirmame operos akte veiki
mas vaizduoja miesto aikštę 
Sevillėje. Ten randasi karini
nkai, miestiečiai, merginos ir 
t.t. Paprastai, kareiviai mėg- ■ 
sta flirtuoti su merginomis, į 
tat ir čia, kai kurie, labai į; 
meilę įsiklampoja. Carmena į- 
simyli su Dan Jose, apie ku
riuos toliau veikimas ir su
kasi.

Antrame akte perstatoma

dr-jos taip pat neblogai pa-jcero; iškeliavo į Raeine, Wis. 
sirodė vyskupo priėmime bei Cicere katalikai ilgai at- 
procesijoj į bažnyčių. j mįn8 Jo Ekscelencijos pamo

Erdvi mūsų bažnyčia buvo kinimus ir atsilankymų.

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

pilna žmonių.
Altoriai, ypač didysis, bu- 

I vo gražiai gyvomis ir sidab-
»Priravšyti komplimentų, iŠ- ro gėlėmis papuošti. Eksce- 

ėjusių iš žiūrovų pasitenkini-. Jencija gėrėjosi seserų kazi- 
mieriečių sumanumu.

Popiet 3 valandų rožan
čiaus pamaldose taip pat da
lyvavo J. Ekscelencija ir pa
sakė įspūdingų pamokslų, y- 
vpač pabriežė Katalikiškos Ak 
cijos darbų ir reiškė džiaug
smo, kad Ciceros katalikai 
gražiai darbuojasi; gyrp vie
tinį klebonų ir pagelbininkus 
už pavyzdingų parapijos tvar
kymų ir nuoseklų vedimų Ka
talikiškos Akcijos.

Po pamaldų suteikė Šv. Sa
kramento ir Šv. Tėvo palai
minimų.

Iš bažnyčios, mokyklos vai-

mo, kokius Rap. sužymėjo tik
tai O. Picžienei.

Baigdamas norėčiau pabrė
žti, kad mūsų korespondentai, 
rašydami apie asmenis turė
tų prisilaikyti daugiau objek- 
tiviškumo (bešališkumo), o 
ne: vienam perdaug, gi ki
tiems — nieko.

Gi muz. J. Sauriui, choro 1
vadui, už pastatymų “Pina
fore” tenka tik širdingai ra
nka paspausti. Matęs

Nuoširdžiai dėkoja ir linki 
ilgai gyvuoti Amerikos lietu
vių tarpe.

Ilgiausių metų, geriausios 
sveikatos cicerieciai linki J. 
E. vyskupui Matulioniui.

Parapijomis.

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
. “DRAUGE"

PARENGTAS VIEŠUJįl 
DARBU PLANAS•r

Vidaus reikalų ministerijoje 
jau baigtas 1935-36 metų vie
šųjų darbų planas, kuris vi
soje Lietuvoje numatomas pra 
dėti vykdyti nuo lapkričio 15 
d. Šiomis dienomis planas bus 
atiduotas patvirtinti ministe- 
rių kabinetui. Planui įvykdy
ti numatyta per 2 milijonu li-

kų lydimas, aukštas svečias | tų. Tab

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

Kun. A. Linkus

ir dainuojant. Čia vėl, įvairūs 
kariai bei sportininkai suka 
apie Carmenų.

Trečiame akte vaizduojama 
dykynių akmeninis perėjimas, 
arba kelias į kalnus.

Ketvirtame akte vėl vaiz
duojama Sevillės miesto aikš
tė, kur matosi žaismavietės 
siena, kurioje būna imtynės 
su jaučiais. Laikas vaizduo
jamas it imtynės tuoj prasi
dės. Tarpe kitų, randasi ii 
Carmena. Čia ji parodo savo 
širdies palinkimų prie Esko- 
inolio sporto arba imtynių mė 
gėjo. Tų pastebėjęs, jų pir
miau įsimylėjęs, Don Jose, pe
rveria durtuvu. Carmena mir
šta, kada atvyksta jos širdies 
paveldėtojas.

Operoje, tam tikroje pasa
koje, gražiosios muzikos me
lodijos supina neišreiškiamai 
gražių muzikos vaizduotę.

IEŠKO RINKŲ LIETUVOS 
SALDAINIAMS

Vieno mūsų saldainių ir šo
kolado fabriko direktorius iš
vyko į užsienius paieškoti ri
nkų savo gaminiams, užmeg- 
sti ryšius su importininkais ir 
juos supažindinti su gaminiais.

Tsb.

Apleistas dūmtraukis sukė
lė gaisrų namuose, 2653 No. 
Springfield avė. Padaryta a-) 
pie pusantro tūkstančio dole
rių nuostolių.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600

A. P. Stulga

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neria Plonus lr Storus Vilnonius 
Svederlus dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių lr Valkų.

NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svedeiiius. Parduo

dam vilnones gijas, storas lr 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Vlctnry 34K6 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

Oražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vų saviškiams.

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Drau
gų” 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 
Pavienis numeris 3c.

JCH IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 \Vest 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i;.\s l INE.IL

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE 

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

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, vis vien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35. 5 Sedan 57, kaip naujas, garant.................................. 9945
BUICK r34, 5 Sedan 57, labai pulkus, garant. ........................ #745
BUICK ’S4, 5 Vietorla 58. kaip naujas, garant.............................9745
BUICK '88. 5 Vietorla 58, puikiam stovy .................................... 9495
BUICK '83, 6 Club Sedan 91, gražus karas .............................. 9595
BUICK '32. 5 Coupe 96, geram stovy ......................................>.. $450
BUICK '82, 6 Sedan 87, tobulam stovy ......................................... 9450
BUICK ’82, 5 Seidan 57, geras Seimai karas .............................. 9895
CADILLAC '82. 6 Coupe, geriausiam stovy .............................. ®S75
CADILLAC '32. 5 Town Sedan, puikiam stovy..............................9R75
CADILLAC '31, 6 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... >435
CADILLAC '80, 7 8edan, bargenas ........................................................ >295
DODOE ’34, 2 dury Sedan, kaip naujas ........................................ >445
HUDSON '29. 5 Sedan, gerai bėga. žema kaina .......................... 9 95
LA SALLE '81, 6 8edan. labai puikiam stovy ..................... 9375
LA SALLE '81. Town Sedan, lRrodo kaip naujas ................... 9X25
LA SALLE '30. 5 Sedan, apkalnuotas pardavimui .......... 9275
LA 8ALLE '80, 7 Sedan. geram stovy .......................................... 9295
LINCOLN '80, 5 Sedan. pulkus karas, gerai užlaikytas .. 9298
OLD8 6 '81, Conv. Coupe, gražus mažas karas........................ .'. 9215
PACKARD '32. 7 Sedan. Custom, puikiam stovy ................... 9775
PACKARD '30, 7 Sedan, geroj tvarkoj ........................................ 9295
PACKARD '29. 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas ... . 9145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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


