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PRANCŪZIJA PASISAKO 

PRIEŠ ITALIJĄ

Romoje pareiškiama, kad
Etiopija gaus “pamoką”

WASHINGTONAS TAIP PAT PASISAKO 
PRIEŠ KARĄ

ŽENEVA, rūgs. 13. — Pr- AVASHINGTON, rūgs. 13. 
ancūzijos premjeras Lavalis — Valstybės sekretorius Hull 
šiandien kalbėjo T. Sąjungos paskelbė oficialų pareiškimą, 
suvažiavime Italijos Etiopi- kuriuo nurodo Italijai ir Et- 
jos reikale. , iopijai, jų pareigas, kad jos

Jis pažymėjo, kad Praneli- laikytųsi Kelloggo — Brian- 
zija nemėgins išsisukti nuo do taikos pakto. Kitaip gi vi- 
savo pareigų Sąjungos statu- sam pasauliui gręsia pavo- 
tų vykdyme. Tas reiškia, kad jus.
Prancūzija pritaria Anglijai. Prieš tai spaudos konferen 
O Anglijos nusistatymas yra ei joje sekretorius liuli pavir- 
viennigai veikti prieš Italiją, žiniai pritarė Anglijos nusi- 
jei ji pakels karą Etiopijai. įstatymui prieš Italiją.

Pietų (Afrika taip pat atsi- Įdomu, kam reikalinga įspė 
šaukia, kad Italija paneigtu Etiopiją, kuri juk pildo i 
karo pasiryžimus Afrikoje . , tefptautines „„tartis.

Rytoj T. Sąjungos suvažia- F _ ., Į

vime kalbės sov. Rusijos už
sienių reikalų komisaras Lit- 
vinovas. Jis, kiek žinoma, pa
seks Prancūziją.

Paskiau kalbės mažųjų val
stybių delegatai. Manoma, LONDONAS, rūgs. 13. 
kad šie pastarieji pritars An- Anglijos vyriausybės didžiau-; 
glijaj si oponentai ir kritikai, kaip

Tada Italija tikrai pasijus |^ Lloyd George, vicegralas

MIJSS0L1NĮ vadina 
KRAUGERIU

RYTOJ BUS AUŠROS VARTUOSE

Jo Eksc. Vyskupas Teofilius Matulionis rytoj vizi
tuos Aušros Vartų parapiją, \Vest Sidėje. Per iškilmin
gą sumą 10:00 ryto šios parapijos bažnyčioje Jo Eksce
lencija sakys pamokslą.

smerkia wpa menkX minneapoly bedarbiu

ANGELICO KOLEGIJOS 
STUDENTAI PAS 

POPIEŽIŲ
B VAKARO SKELBIA APIE KLAIPĖDA 

ANT RYTOJAUS ATŠAUKIA
ROMA, rūgs. 13. — Aną 

| dieną Gandolfo rūmuose Po- 
• piežius suteikė audienciją An 
gelico kolegijos dešimčiai stu- NUREMBERGAS, rūgs. 

į dentų, grįžusių Romon po 13. — Sušaukiamajame čia
atostogų iš Šveicarijos, Aus- parlamente šį sekmadienį Uit 
trijos, Vengrijos ir Kanados, leris be kitko paskelbs “swas-

Studentų priešakyje buvoįtiką” Vokietijos vienatine tau 
I pamokslininkų ordino genero* I tiška vėliava.
'las mons. M. S. Gillet, O. P.

Girdi, parlamentui bus pranešti 
tik vidaus reikalai

atvienėta. Mussolini pamatys, 
kad visas pasaulis solidariai

Cecil, darbiečių vadas Morri- 
son ir kiti pakeitė savo pažiū

nusisuka prieš jį. Ką gi jis ras 'r paskelbė, kad jie rems 
pradėsi [vyriausybę, jei ji darbuosis

Ženevoje, kad Italijai paskel-
RGMA, rūgs. 13. ■— Dikta

torius Mussolini tyli kaip ne- 
bilys, kada T. Sąjungoje reiš
kiasi vieningumas prieš Ita
liją-

Tik karo ofise jo pavaduo
tojai mėgina aiškinti, kad T.
(►Sąjunga neišspręs šio klausi- 
inc. Paskiau, girdi, gal ji ir 
gelbės ką nors atsiekti. Ta- 
čiau tik po to, kada Italijos, NACIAI SUĖMĖ AMERIklEl

bus bausmes.
Morrison vadina Mussolinį 

fanatiku, ištroškusiu žmonių 
kraujo. Jis ragina italų* tau
tą, kad ji sukiltų prieš dikta
torių Mussolinį, jį nuverstu 
ir pragintų su jo visu fa
šizmu.

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
AUKŠTINA TIKIN

ČIUOSIUS

“valia” parlamentui bus pa
skelbta tik vidaus reikalais.

Tuo būdu naciai, matyt, ne 
jučiomis pripažįsta, kad Klai
pėdos klausimas yra užsienio 
klausimas. Seniau naciai sa
kydavo, kad tai jų vidaus kl
ausimas. Reikia laukti, kad 
naciai atšauks ir šį savo su
sipainiojimą dėl vidaus ir už
sieny klausimo.

Sušaukiamas Vokietijos par

NUREM B ERGAS, rūgs.
13. — Vakar buvo paskelbta, 
kad sušaukiamame čia Vokieti 
jos parlamente turėjo būt pra 
nešta vado Hitlerio “valia”
Klaipėdos reikalu, kad tuo

__ . klausimu apsidirbus visiems i lamentas nėra Vokietijos, bet
AMSTERDAMAS, Glaudi- laikains* nacių parlamentas,

ja, rūgs. 13. — Vokietijos ar- Šiandien keičiama tautos j Šis parlamentas neturi jo- 
kivyskupai ir vyskupai be iš- va,T° “valios skelbimo .pro- .kių teisių, jis jokių reikalų 
leisto bendrojo ganytojiško krrama. Matyt, apsižiūrėta, nesvarsto, jokių įstatymų ne- 

I laiško savo krašto katalikams, ka(1 I)er <,au^ nupiepėte apie | praveda. Jis sušaukiamas tik 
išleido dar ir aplinkraštį, ku- nae’U paslaptis Klaipėdos kl- kelioms valandoms, kad iškl- 

‘ l ino aukština tikinčiuosius, o ®usiinu. I ad šiandien kiek pa ausytų Hitlerio sprendimus 
ypatingai jų sąjungas už jų taisomas vakarykščiaKskelbi- j (valią) ir Hitlerį pagerbtų ra
li. »paprastą kantrybę velkant rnas- Pafyniima, kad Hitlerio liavimais. 
nacių j>ersekiojimus ir kitus

Į gyvenimo sunkumus. Šiuo pa
staruoju raštu vyskupai pa
reiškia katalikams: “Jūsų vv 
skupai neapleis jūs.”

ATLYGINIMĄ
BELLEVILLE, Ilk, rūgs. 

13. — Illinoisp darbo federa
cijos suvažiavimas smerkia 
AVPA mokamą darbininkams 
mažą atlyginimą. Bet nutarė 
prieš tai nekovoti streikais, 
kaip tas buvo daroma kitur.

RIAUŠĖS, ŽUDYMAI
MINNEAPOLIS, Minu., 

rūgs. 13. — Bedarbių riaušės1 
čia šiandien pasikartojo mie
sto rūmų apylinkėse.

Vakar susirėmime su poli
cija du bedarbiai nušauti ir

Žiniomis iš Vokietijos, dau- ,

VYSKUPO ELEKTO 
DO KONSEKRACIJA

ATSISTATYDINO NUNGI- NETEISINGAS VYRIAU- 
JUS ŠVEICARIJAI SYBĖS NUSISTATYMAS

gvbė nekatalikų lankė bažny- j

VATIKANAS, rūgs. 13.— 
Gydytojų patariamas pasitr-

Works Progresą Adminis- 
tration (WPA) vadovybė nu-

¥. , , .----  iš diplomatinės tarny- sprendė, kad prie įvairių vie*"'-. kad girdus yysKU,,,, ga lKis Sv,...arijai . . dRrh j (i|;
nytoj.sk, la.sk,, kurs buvo Eks(. arki k p. Ma. vvriauavMs Selpialni 
skaitomas visose katalikų baz •_. . ... , ria- biai. Tie bedarbiai, kurie ne-nyciose. Tai vienatinis būdas * „ • m- • »- . „ , . ., , , vi , 1 Šventasis Tėvas pripažino ima šelpimo ir skursta, nega-buvo nekatalikams, kurie no-! . • . . . . ,. ,’ atsistatydinimą ir arkivysku-
rėjo žinoti, kas vyskupų rašo- . . , .y,J J pui pasiuntė pagarbos laišką

daugybė sužeista, kada negel-1 čiams.

ma. Politinė policija neleidžia
tos rūšies raštų dėti į jokius įarayb^
laikraščius. Uždrausta tas da | . ,r •, .. , vi Arkivyskupas P. di Mariaryti ir net vyskupijų laikras- J *yra i0 metų am z.

už jo sėkmingą diplomatinę

kariuomenė atliks “pučą” E- 
tiopijoje ir pamokins tuos 
žmones, kaip jie turi gyven
ti ir kaip turi elgtis su ga
lingąja valstybe.

Karo ofise pažymima., kad 
Prancūzija yra drauginga Ita 
lijai. 0 kad premjeras Lava- 
lis pataikauja Anglijai, tai 
las, girdi, daroma tik dėl for
malumo. Prancūzija širdyje 
laikysis savo nusistatymo. No 
jai keisti pažiūras. Tegul An
glija tai daro.

Karo ofisas negali pasaky
ti, kokis tas bus “pučas” Et
iopijoj. Tik pažymi, kad tai 
nebus karas to žodžio pras
me. Po to, girdi, italai be pa
šalinės pagalbos susitaikins su 
Etiopija.

Iki vakar 150 nauji studen
tai įstojo Loyola universite
tan, Cbicagoj.

TJ JŪREIVI

HAMBURGAS, rūgs. 13.— 
Nacių policija areštavo ame
rikietį jūreivi Gili, priklausau 
tį garlaivio George "VVashing- 
ton įgulai.

Naciai kaltina jį tuo, kad 
švilpęs “internacionalą” ir į- 
žeidžiamai prasitaręs Hitle- Į 
rio adresu.

MARYKNOLL, N. Y., rug 
sėjo 13. — Vyskupas elektas 
F. X. Ford vyskupu bus kon
sekruotas čia Užsienių Misijų

bėjo ašarinės bombos, su ku- 
FOR- Iriomis norėta bedarbius iš

blaškyti.
Šiandien jie išbląškyti su 

ašarinėmis bombomis. Polici
ja naudojasi šarvuotais auto
mobiliais.

Bedarbiai pakilo reikalauti, , Vyskupai laiške nurodo,
Draugijos Amerikoje koplv- kad jiems būtų padidintas molkai1 nariai neleidžia katali-

kamas Šelpimas. jkama ™Sal alsakyh » » m'
sipuolimus ir tauzijimus prieščioje šio rugsėjo m. 21 d.

Visi daug susidomėjo ypač NEREGIAI SKAITO LAIK- 
vyskupų pareiškimu, kad dėl RAŠČIUS
kai kurių pavienių “nusikalti-' ____
mo” pinigų įstatymui naciai Lake apskritis moka pensi- 
puola visą Katalikų Bažnyčią jas g5 neregiams (akliesie- 
ir katalikybę. ,n8). Kalbama, kad tarp jų y-

ra tokių, kurie lanko teatrus 
ir skaito laikraščius. Tas da
lykas bus ištirtas.

Ii gauti jokio viešojo darbo, 
arba jiems gali tekti tik tas, 
kas atliks nuo šelpiamųjų.

Šis vyriausybės nusistaty
mas yra neteisingas ir prieš 
tai keliami protestai. Juk kaip 
vieni, taip kiti bedarbiai yra 
reikalingi darbo. Tuo keliu 
vyriausybė privers neiman
čius šelpimo bedarbius burtis 
ir reikalauti šelpimo, kadangi 
tik šelpiamieji pas vyri ausy
lą* turi pinnythę.

Daugelis nešelpiamųjų be
darbių visą laiką nereikalan- 
ja šelpimo, nes randa, kad 
tas negarbinga ir pažemini-

PAŠAUTI POLICMONAS 
IR PLĖŠIKAS

Keturi plėšikai puolė Pru
dential Life Insurance, 463 
W. 63 gat., kasininkę, nešan
čią 650 dol. bankan.

Lydintis ją policmonas S. 
McDowell atsisuko su ginklu 
prieš piktadarius. Vieną jų 
peršovė. Kiti trys pabėgo. Pr 
ieš pabėgsiant jie peršovė po- 
licmoną. Pinigai išgelbėti.

Vyskupas elektas Ford pa
skirtas Kavingo, Kinijoje, vy
skupu.

AMERIKIEČIŲ GRUPE PAS 
POPIEŽIŲ

OįANDOLFO RŪMAT, Ita
lija, rūgs. 12. — Popiežius Pi
jus XI suteikė audienciją ku
nigų ir mokinių grupei iš A- 
merikos kolegijos Romoje.

16 ŽUVO KASYKLOJE
LONDONAS, nigs. 13. — 

Ištiko sprogimas Gawber ka
sykloje^ Yorksbire. 16 maine- 
rių žuvo.

NACIAI PALEIDO KARO bažnyčią. Naciai šaukia, kad PRaDėlas šių metų derliaus mas gejpįamuoju> Tokie- 
OFISO VIRŠININKĄ kunigai kišasi į krašto politi- .'avų supirkimai I bedarbiams turėtų būt duo

ką, tačiau jie nutyli, kad jie KAUNAS. _  Lietūkis jau*dama pirmybė, tuo labiau, ka-
nuolat kišasi į Bažnyčios ir prafj(\jo supirkinėti šių metų
religijos reikalus. Tautoje juk | derliaU8 javua Ligi fiiol dau. 
yra dalykų, kurie bendri Baž- igjau b)nV0 perkama dar pra- 
nyčiai ir valstybei, pav., su- metų derliaus. Javai su-

BEHLYNAS, rūgs. 13. — 
Tš užimamos vietos paleistas 
gen. maj. Walter von Reicbe- 
nau, karo ofiso viršininkas. 
Priežastis nežinoma.

SUDEGĖ 800 NAMŲ

tuoktuvės, arba švietimas.

TOKIJO, rūgs. 13. — Gaiš 
ras ištiko Šibata miestą, Nii- 
gata prefektūroje. Sunaikintaj 
apie 800 namų, įėmus bankus, 
teatrus ir viešbučius. Gaisrą 
gesinti buvo iššaukta kariuo
menė.

MOTERYS PRIEŠ MĖSOS 
BRANGUMĄ

MILWAUKEE, Wis., rug
sėjo 13. — Tarp vietos mote
rų pasireiškė sąjūdis prieš 
mėsos brangumą. Turimi su
sirinkimai. Tariamasi visiškai 
nepirkti mėsos.

perkami tokiomis kainomis: 
kviečiai (centn.) 7,5 lit., ru-. 
giai 6,5 lit., miežiai 6 lt. ir 
avižos 5,5 lt. Perkama eks
portui.

ORAS
CIHCAGO IR APYLIN

KES. — Iš dalies debesuota; 
maža temperatūros atmaina.

dangi tarp pačių šelpiamųjų 
yra ne mažas skaičius tokių, 
kurie nereikalingi šelpimo.

PAVOGĖ DUONOS GABA
LĄ — 15 METŲ KALĖTI

OLYMPIA, Wask, rūgs. 
13. — A. Sturgess, 38 m. am
žiaus, iš Vanoouver, Wash., 
pavogė duonos gabalą. Teis
mas nubaudė jį 15 metų ka 
lėti.
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PAGYRĖ KATALIKŲ KANTRUMĄ

šeštadienis, nigs. 14 d., 1935n k a r o a s

Vokietijos vyskupai išleido naujų atsi- I 
šaukimų j žmones. Nesenini augštesnioji Vo- ! 
kietijos katalikų dvasiškija buvo išleidusi i 
sujungtų ganytojiškų laiškų, kur žmonės bu- ! 
vo raginami laikytis Katalikų Bažnyčios, n.- , 
žiūrint į persekiojimus. Naujame laiške vys
kupai pagyrė katalikus už jų kantrumų ir 
drąsino gerai laikytis toliau, t) mes, sako 
vyskupai, jūsų neapleisime.

Vyskupų laiškai yra valdžios draudžia
mi. Jų nebuvo galima spausdinti atskirai, - 
uždrausta buvo net katalikiškuose dvasiš
kuose laikraščiuose juos spausdinti. Kadan
gi vyskupų pareiškimai negali pasirodyti 
spaudoje, tai jais visuomene labai susiįdo- 
mavo. Ne vien katalikai įdomauja, o ir pro
testantai. Taigi dabar Vokietijoj katalikų ( 
bažnyčios visada kupinos žmonių ne vien ka- ! 
tėlikų, o ir protestonų. Įdomauja, bene iš- Į 
girs vyskupų pareiškimų ir taipgi įdomauja ! 
šiaip jau kunigų pamokslais.

Antrame vyskupų laiške sakoma, kad 
vyriausybės organai nei nebandė kritikuoti 
jų pirmojo laiško. Taip elgėsi dėl to, kad 
savo kritikos negalėjo gerai pamatuoti. Be 
kito ko antrame- vyskupų laiške sakoma: 
“Kodėl dabar taip daug šnekama apie ku
nigų kišimusi į politikų, o taip mažai tekal
bama apie politikierių kišimusi į bažnytinius 
reikalus?”

Vokietijos naciai, paskelbė kovų Kat. Ba- i 
žnyčiai, sulaukia priešingų rezultatų — jie. 
Katalikų Bažnyčių išpopulerizavo.

MOTERŲ BALSAVIMO TEISĖ 
MEKSIKOJ

vieši darbai dar neišriša nedarbo klausimo, 
(ial, laikams gerėjant, pramonės ir bizniai 
pradės daugiau darbininkų suimti. Jei ne, 
tai noroms nenoroms reikės grįžti prie NRA; 
tai vra valdžios nustatymu turės būt trum- 
pinamos darbo valandos, kad didesnis žmo
nių skaičius turėtų darbus.

DAUGIAU NUSILEIDIMŲ ITALIJAI

Meksikos vyriausybė skelbia, kad dar- j 
bininkiškoms moterims suteikiama balsavimo 
teisė. Tik nepasakoma, kokios moterys nesi- . 
rokuoja darbininkėmis.

Suteikiiiias moterims balsavimo teises į 
gali kai kam išrūdyti, kad Meksika progre
suoja demokratybės keliu. Taip manyti būtų ; 
apsirikimas.

Kaip iš patyrimo žinome, Jungtinėse i 
Valstijose moterys savo baisais, nieko ypa
tingo nenuveikė. O antras dalykas, kurį rei
kia žinoti, yru tas, kad Meksikoj balsavimai 
visvien nieko nereiškia. Ten balotų dėžės 
yra kareivių globoje. Kareiviai tam tiarom j 

atlikti yra rūpestingai parinkti. Tie karei- Į 
viai balsus taip suskaito, kaip valdovai nori. i

Balsavimai Meksikoj yra tuščias dalk- 
tas.

TARĖSI APIE VIEŠUS DARBUS

Prez. Rooseveltas turėjo konferencijų su 
aštuoniais viešųjų darbų viršininkais.

Prezidentas yra pareiškęs, kad iki lapkri- I 
čio 1 d. bus nuo reliefo paimta 3,000,000 be,- Į 
darbių ir išstatyta prie viešųjų darbų. Da- , 
bar pusantro mėnesio beliko, kad tų atlikti. 
Taigi tarėsi apie tų darbų pagreitinimų.

Jei pasiseks tas padaryti, jei trys mili
jonai bedarbių gaus darbus, tai, žinoma, bus 
geras daiktas. Bet reikia atsiminti, kad be
darbių vra apie 11 milijonų. Reiškia visvien 
dar liks 8 milijonai bedarbių. Kadangi apie 
2 milijonu darbininkų bedarbiauja ir geriau
siais laikais, tai visgi dar lieka 6 milijonai 
bedarbių, kuriems reikėtų surasti darbų.

Taigi dabartiniai valdžios užvedamieji

Anglija ir Prancūzija padarė daugiau 
nuolaidų Italijai, kad tik jų sulaikius nuo 
karo. Italijai pažadėta daugiau koncesijų A-.j 
bisinijoj ir daugiau žemių kolonizacijai.

Tautų Lygos posėdžiuose anglų ir pran
cūzų pastangas neprileisti prie karo parėmė i 
Olandija, Belgija ir Švedija.

Amerika taipgi tarė žodį už taikų. Pa
siuntė taikos notas Italijos diktatoriui Mus- 
soliniui ir Abisinijos karaliui.

Taika dabar kabo, kaip ant plauko. Il
gai negalės taip tęstis — arba prasidės ka
ras arba ginčų baigs taikiu būdu.

PRIKIŠA PRISIEGOS LAUŽYMĄ

Mėgiamiausias respublikonų priekaištas 
prez. Kooseveltui yra tas, kad jis pamėg
džiojus Rusijos sovietų valdžios mėtomis. 
Prezidentui prikaišiojamas bolševizmas.

Dabar respublikonų partijos vadas Snell 
prikiša prezidentui prisiegos laužymų. Girdi 
prezidentas savo programų lemiąs Rusijos 
Sovietų mokslu ir sovietų valdžios sistema. 
Todėl prezidentas sulaužęs ištikimybės pri- 
siegų.

Visi žinome, kad vienas svarbiausių ir 
pamatinių sovietų sistemos punktų yra tai 
turto konfiskavimas. Taipgi visi žinome, kad 
prie respublikonų prezidento Hooverio mili
jonų milijonai dolerių žmonių turto ir gry
nų pinigų buvo konfiskuota — buvo atimta. 
Respublikonams viešpataujant buvo vykina
mas biauriausias sovietų mokslo punktas — 
turtų konfiskavimas. Po turto konfiskavimo 
eina galvų kapojimas. Jei respublikonai bū
tų likę antram terminui, tai jie, baigę žmo
nių turtus atimti, būtų pradėję žmonių gal
vų kapojimų.

Prez. Roosev. Ito pirmiausias darbas kaip 
sykis ir buvo sulaikyti žmonių turto konfis
kavimų.

Todėl revoliucijomškiausia ir bolševikiš- 
kiausia partija Amerikoj yra respublikonų 
partija. Ne prez. Rooseveltas savo programų 
remia bolševikų mokslu, bet tų darė buvusia 
prez. Hooveris.

- - 1
Kini. (’ougblin, pagarsėjęs radio valan

domis, lankėsi pas ptez. Rooseveltų. Jisai 
į prezidento rūmus Hyde Parke, N. Y. pri
buvo antradienio ryte ir prezidentas iš jo
sužinojo, kati senatorius lx>ng jau mirė.

* * *
Kilia garniai, kar postmaster Fartey tuoj 

po Naujų Metų rezignuosiu* ir atsiduosiųs
demokratų partijos veikimui.

♦ *
.Graikijoj varomasi prie sugrųžlnnno ka

raliaus ant sosto. Iš tos priežasties ten pra
sidėjo nerimavimai.

* * .*
Prancūzijoj ginklų ir amunicijos išga

benimas pastatytas po aštria valdžios prie
žiūra.

Jubiliato A. Dambrausko - M Jakšto 
Gyvenimas ir Darbai

"Kovu kliudė man dainų dėdė kllll. St. IJaillbrauskas į 
dalykas dainos kliudė su Kriukus. Pradžios mokykloje 
pikta kovoti”. išbuvęs pusmetį, vasarą prisi-

is a. Jakšto «iicimra5<‘io. ruošė į I gimnazijos klasę ir
,, , ,, , jau 1872 m. rudenį išlaikęsRugp. 2< d. kun. niek Alck-i". .. .. . \ .. ... , . . . . 'Kiaulių gimnazijoje stojamuo-sandrui Dambrauskui —Ado-j . Q . 

mui Jakštui suėjo 75 metai!
amžiaus ir 45 metai, kaip J u-i 
bilijatas pradėjo spaudos, ku-Į
ltūros ir mokslo darbų. Tai 
kapeliono, profesoriaus, trem
tinio, literatūros kritiko, ra
šytojo, organizatoriaus etc. su
kaktuvės!

75 metai — ilgas amžius. 
Bet ne Jakštui, kurs visa sie-

sius egzaminus, susimąstė: 
...“gersiu čia visokių mokslų 
lygiai su ponų vaikais”.

Iš gimnazijos laikų paminė 
tini 1876 ir.., kai Aleksandras 
atsistoja angoje to kelio, kurj 
apibūdina šio str. pradžioje 
pacituotieji dienoraščio žod 
žiai. Vėlėliau patekęs naujau 
matematikos mokytojui, jis y

, ...... , , patingai tų šukų pamėgsta.la įsimylėjęs knygų ir darbu, „ . ". . . .. ., . ,. , , . . 1 arėsi nauju mat-kos tiesų at-kur visa gyvastim aktyviai 
stovi lietuvių kultūros, kata- radęs, nors jau jos buvo se

niai mokslui žinomos.Ūkiškosios minties sargyboje, 
kurs pirmas nepalaužiamas, Atostogų, poilsio nežinojo.( 
stačiai Dievo malonės neap- Tų laik^ jis skyrė knygoms 
lenktas kovos su blogiu ka-Įskaityti. Tad 1880 m. gauda- 
rys. Todėl, lyg tyčia, kad kur jinai“ brandos atestatų, jis in-
kitur visuomenės dėmesys bū
tų nenukreiptas, kad kas ne 
susirotų, tokio jubiliejaus su
laukus, ruošti iškilmingus pa
minėjimus, jis patiekia šiomis 
dienomis malonių staigmenų 
— “Pikto problemų”. Tai pa
skutiniųjų dvejta metų darbo 
vaisius. Lyg sintezė, lyg vai
nikas visų tų studijų, vjso 
nueitojo kelio. 0 ilgas tai ke
lias. Ir dar sunkesnis, nužy-sunkt

,įrttemėtas mokslo, tnteratūros ir 
visuomeninio ’thirbd vaisiais, 
kurie sudaro visų, ligšiol pa
siektų Jaunosiofe Lietuvos k u 
Kūrinių laimėjimų, pagrindų. 

Jubilijatas giinė 1860 m. ru-

Nuo čia prasideda A. D. be- trėmimas 5 metalus į Ustiuž- 
ndras, neatskiriamas nuo vi- ną, Naugardb gub. (18&9 — 
sos tautos vargų, kovos, ken- 3895).* Už tai, kad būdamas 
tėjinių ir laimėjimų kelias. Panevėžio gimnazijos kapelio- 
Nuo čia galutinai pradeda ša- nu, blokinius katalikus nusi- 
kotis sudėtinga A. D. asine- vedė, užuot ėję į cerkvę, — į 
nybė. bažnyčią ir ten už carų at-

1884 m. išsiųstas į Petrapi- laikė mišias, 
li-o kunigų akademijų, jų bai- Penkeri metai vienišo, tyloj 
gia per 4 metus. paskendusio gyvenimo, štai kų

Išeina j gyvenimų apsigin- ! apie šį miestų pasakoja pats 
klavęs giliu mokslišku paži- ’Jubilijatas: 
riiniu, subrendęs valia, id°o- ; “...Apskrities miestelis, tu- 
logiškai susikristalizavęs. Irėjęs tuomet 5000 gyventojų

Ateina tautinėje religinėje Jr 10 cerkvių. Tris pastaty- 
kovoje bandymų dienos — iš 1 (Tęsinys ant 3 pusi.)

“Altass vis įtikinėja, kad Vaitkus dar ižskrisiąs, tuo tarpu skridimo 
sezonas jau laikomas praėjusiu, o Vaitkui vis mokama nebloga alga."

(“Sekmadienis”)

telektuališkai buvo visa gal-, 
va prašokęs savo draugus.

Prieš vykdamas į Petrapi
lio universitetų, jis aplanko 
savo antrąjį dėdę, su kuriuo 
gerai išsikalbėjus, Aleksandro' 
sieloje užsimezga nauja pro
švaistė — pasukti kunigo ke
liu.

Universitete turėjo laimės 
būti mokiniu tokių mokslo 
milžinų, kaip Mendeljevas, 
Passey, VI. Solovjovas.

Nors matematika Aleksan
drui buvo viršum visko, ta
čiau kaskart jame ryškėjo dva 
sinL persilaužimas į teologi
jų. Čia dideliu veiksniu buvo

gpiiicio 27 d. Kuronių kaime, jyp Solovjovo skaitomos pas- 
Pagirio par., Ukmergės aps. kaitos, apie kurį šiaip atsilie- 
Vaikyste praleido lietuviškoje’pja A D . “Rf,damas. 1880 -! 
aplinkumoje, nfes iėvat temo-,]g81 n, Peter|)U1.g(> un4o fi. •
kėjo kalbėti tiĮį lietuviškai, o zį^03 matematiktfs fakulteto 1 
kiti kuroniečiaijtik vėliau len-i8tudent a- fur-jau I Seno krajaus gazietos netu-
kiškuino bangai neįstengė at
silaikyti.

Dešimtus metus eidamas, A- 
leksandras neteko motinos.

! Žiemą praleisdavo motinos tė
viškėje Maišymuose, o vasa
rą tėvas parsiveždavo ganyti 
bandos. Iš to laiko liko jam 
<laug vaikiškų įspūdžių. At-

klausyti visų fakultetų stude- retų tokių pikčerių drūkavo-

grindinius religijos ir krikš-1 
čioniško gyvenimo klausimus 

mena gaivinantį rytmečių Sal-' Taigi galiu tarti, kad joks ka

įitams skaitytų VI. S. Solov-,ti, ba supykusio* navynos ga- 
jovo filosofijos lekcijų. Vėliau Į Ii kitokių štuką išprovyti. Už 
studijuodamas jo geniališkus 1 tokį skrajaus insoltinimą, až- 
raštus, aš stiprinau jais savo; uot skrajų rūnyjus į senų 
katalikiškus įsitikinimus. Jo k rajų, jos gali kitų kryptį 
veikalai yra man nušvietę pa-! pasiukti; į Čainiją ar Afriką, daug sunkiau

Prieš dvi dienas ir ant Či
kagos buvo užėję šturmai.

tį, pievas rasotas stambiais, talikų apologetas, joks kitasj Moskito* ir gresb<‘riai štur-
t lašais, žymius žmonių pėdus I krikščionis filosofas nėra ma- 
drėgnoje žolėje; mato paleng no dvasiai suteikęs tiek Avie 
va iš miško kylančių saulę ir įsos, kiek VI. Solovjovas”, 
save linksmai žingsniuojantį I Be įprasto knygų skaitymo,,

vo apnykę ir mano plykę; vos 
ne vos su denciuiu fenu atsi
giniau. Bet gal jūs norėsite 

per krūmus paskui gyvulius,! A. 1>. seųiinarijoje pakrypsta žinoti, kokia ariujja tų mos- 
girdi avių bliovimų, barškalų nauja — tautinio darbo vaga į kitų ir grvsberių šturmavo 
skambėjimų, skerdžiaus trimi-(Susidaręs klierikų būrelis lei- ; Čikagos lup’ų. Vienas anglikų 
tavimą... — pasakoja Vaižga- džia ranka rašytą “Lietuvos’ .poperos pisorius pasakė, kad 
ntas (IV t. 170 pusk). - laikraštį, kuri redaguoja A. jų buvo 8,543,007. Tai

Tačiau netrukus jį išsiveža D.

(Karikatūra "Sekmadienio") 

skaityk! O dar mes dyvija- 
mės, kai koks mokytas žmo
gus, radęs žemėje senus kau
lus, aprokaoja, kad tas žvė
ris gyveno prieš aštuonis mi
lijonus metų. ‘ Moskitus ir 
gresberius . suskaityti buvo

Beje, sąrašy su moskitų ir 
gresberių užpuolimu ant Či
kagos, viena anglikų popera 
išdrūkavojo akuratnų pikčerį

mavo lup’ų. Vienų vakarų bu vaniu “Maras.” I’ikčery pa
rodo, kaip Čikagos piliečius 
iš garbečkenų puola musės, iš 
balų — moskitai, o iš Spring-

bent
biskį gnlva, imk man ir su-

fieldo — tokenab keturkam
piai pinigėliai, selų taksai. 
Tas pikčeris miesto ir šteito 
gaspadoriams labai nepa
tinka.
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I/a CaLa MM n *nia IK a Aiiiai P®11^8 Pirm«4 lietuvių lite- Mykolaičiu, pravoslavų ir ka- tui dar ilgus metus auklėti jo j77llU VuKu UUlK 9 inilllllIlKdS ADie II aulUSI ratfir°je aPYsakų ir eil? nia-.lvinų teologais, su politikais i pamiltosios tautos jaunuome- 
B b T ’ ’ žesnių kūrinėlių. Į ir publicistais; bet kam atsi- nėję dorovės, mokslo, meno ir

I IPtlIVilI ICniKirPę/) Ištrėmimo metu A. D., tu- tūri, o jam atsiturėti nepiga”. grožio meilę.
3 dddUIIU LIulUlIŲ flUII^I Uv(į rėdamas aibes laiko, atsideda Ir tai todėl, kad A. D-skui vi- Ne kiekvieno prigimtis leis

----------------  mokslui, pradeda bendradar- Į sur vedamoji žvaigždė buvo priaugti Jubilijatų valia, iš-
Praėjusis pasaulio ljetuvių se jie labai lengvai nugalėjo frįauti “Apžvalgoje”. dėsnis: mintimi ir pasiaukojimu Tė-

kongresas rado didelio atgar mūsiškius. Tai tikri tų spor-
sio tiek Lietuvos, tiek užsie- to šakų meisteriai. Muzikai ir 
nio lietuvių tarpe. Mums buvo chorai parodė savo aukštų, me 
įdomu patirti, kų apie jį sa- niškų supratimų. Jie davė gra 
ko pats kongreso organizato- žiu pradžių. Reikia tik lauk-

Grįžęs iš ištrėmimo, kurį > “Amicus Plato, amicus So 
laikų gyvena tai šen tai ten, crates, sėd maximus amicus 
kol pagaliau 1898 m. jį paski
ria Kauno kunigų sem-jos ino-

vynei ir Visatos Pirmapradei, 
tačiau prel. A. Dambrausko — 
Ad. Jakšio asmenybė ypač jau 

Prel. A. Dambrauskas A. J. nuomenei ilgus metus švis skai
ventas’

kytoju. Po ketverių metų per- visuomenėj gyvena, dėl tau- driu pavyzdžiu
rius— Draugija Užsienio Lie- ti, kad ji toliau taip darniai įkelia į Petrapilio kunigų se- tos neša vienų laimėjimų po' 
tuviams Remti. Tuo tikslu, vystytųsi.
“Talkos” spaudos biuro ben- — Kų Tamsta manai apie 
dradarbis kreipėsi į DULR Lietuvos visuomenės laikymų- 
pirmininkų adv. Rapolų Ski- ei kongreso atžvilgiu!

Ant. Valiukėnas
minarijų. Čia, atkviestas nuo kito, bet ne visuomeniškas 
lietuvių org-jų, rašo eilę teo- žmogus. Tas senukas tai ma- 
logijos studijų. žai viešumoje tęsirodųs, kuk- ;

Tačiau akademija nutraukė lūs, lyg vienuolis, prel. A. D-.
VISI I LABDARIU OKIL £ b

Labdarių ūkis dabar prade
da puoštis rudens spalvomis.

vių kongresas buvo šaukiamas zaeijos parodė rimtų suprati- ja į pirmaeilių lietuviškojo — Šventas Raštas sako, kad ^’^kas dabar margas, kaip
ne srovių, bet organizacijų pa mų bei gražų paiinkumų mfl- fronto kovotojų eiles. Visomis vidutinis žmogaus amžius 70 JuozaP° juPelė- Obuoliai ir
grindų. Dėl to jame atstovau- sų svečiams ir kongreso dar- pajėgomis, visokiausiose sri- metų. Išimtis — 80. O toliau riegutai baigia nokti’ grybai
tas sroves sunku nustatyti, bui, tačiau dar buvo ir dide- (yse griaudamas lietuvybės vien vargas ir kentėjimai — pradeda dygti.
Bet kiek pasireiškė, kongre- lio nerangumo. Kitų kongre- sroVę užgulusius ledus ir tie- kalbėjo maloniai šypsodamas isiems chicugieeiams ir a 
se buvo atstovautos visos sro- sų šaukiant, tas nerangumas 8danias lietuviškos kultūros ligoninės palatoj vakar garbi pylinkių lietuviams pasigrože-
vės: darbininkų susivieniji- išnyks. Kongresas davė pro- pamatus. ngasis Jubilijatas. __  Planai* -ti Labdarių ūkiu ir pasinau-
mas, socialistai, demokratiški gos mums pasimokyt!, kaip Įkuria knygoms leisti Šv. Kokie begali būti? Susilikvi doti miško turtais proga bus
tautininkai, katalikai ir kito- priimti ir užimti kelis tūks- Kazimiero dr-jų, kuriai vado- davimas. Pensija — kukliai i ateinantį sekmadienį, rugsėjo ’
ki tautininkai. Tai pasireiškė tančius svečių iš užsienio. Gal Vauja iki šiai dienai. atsako nieko nežadėdamas, bet 15 d. Tų dienų ten įvyks
is Amerikos lietuvių atstovų, būt, kai kuo jų nepatenkinom 1907 m. įkuria literatūros, pasiryžęs dar ne vienų žodį
Kitų šalių lietuviai, kaip ma- arba padarėm klaidų, bet ti- mokslo ir visuomenės žurnalų tarti.

pitį, kuris pareiškė: — Lietuvos visuomenė, nors1 a. D-sko. 1906 m. jis palieka skas, eir.ųs kas rytas iš ligo-
- - Pirmasis pasaulio lietu- kai kurios grupės ir organi- ak.j^ jr grjžta į Kaunu. Sto- ninės mišių atlaikyti.

žesnės kolonijos, buvo kon- kimės, kad malonūs sveteliai “Draugijų”, kurių leido
greso ir mažiau atstovauja- mums dovanos, nes tok} dide- redagavo iki 1923 m. Tai bu
rnos. Apie jų atstovautas sro- lį kongresų rengėme pirmų vo anų iaikų mūsų literatūros charakteringas bruožas 
ves sunku kas pasakyti, nes kartų, šia progd, dar turiu nugarkau|įs. Pats A. D., gy- _-Ar<zi nWr«n«5.,
kongrese jos nepasireiškė. pažymėti, kad iš kai kur reis- vaį sekdamas kiekvienų lite- sukaktuves minėti? Visuome

-- Kų naujo kongresas įne- kiama nepasitenkinimo ar nuo ratflrinį ir kultūrinį lietuvių n- tuo atveju - savo keliu
še į Lietuvps ir užsienio lie- menes,, kadl k^gre^s nepavy- krustelėjimų, vertino kritiš- Tuos žodžius taria> atrodo.
rimų gyvenimų? ko. As manau, kad tai yra kai> savu aspektu. Nuo jo plu- • • , trokšdamas naauko-

— Jis įnešė gana daug nau- (dėl to, kad kai kurios srovės nksnog drebėdavo rašytojai, ti §. . jubiliejų kad tikta
jo. Pirmiausia, tarp mūsų ir ne taip suprato kongreso tik- ♦ J

ir Tikrojo mokslininko kuklu
mas yra Jubilijatui ypatingai,

“Draugo” darbininkų pikni
kas. Į tų piknikų visi kviečia
mi atsilankyti. Kvieslys

PLATINKITE “DRAUGĄ”

/ Augkit Su Mumis!

užsienio lietuvių jau yra už- 
mėgsti keleriopi ryšiai, ypač 
švietimo, spaudos ir jaunuo-

slų,
m.p supyto Kongreso i ik- jig įšvesdavo juos į visuome- atsirastu viena »aklvdus> a , kai jį suprato Draugija-nę> Vėliau Pagavo “Nedėl-"* \^a .Pak^"> a

Užsienio Lietuviams Remti, dienio skaitymus”, “Ateitį” 
kurioje juk irgi gražiai dir- įr eSpcranto kalba “Litova

vis, kuri stotų jo pavaduoto
ju kovoje su piktu, ar atsiras
tų bent vienas, kurio netruk 
dytų ta kova nei moksle, nei 

! dainos dalykuose, kaip trukd- 
ji-

Tad šias pastabas mes daiy 
darni reto jubiliejaus proga

menės tarpe. Iš šių ryšių atei- ba įvairių pažiūrų žmonės, 1 gĮeĮ0>»
tį turės išsivystyti ekonomi- Kongresas buvo šaukiamas ne i Nuo “Draugijos” įkūrimo 
nis bei kultūrinis santykiavi- Lietuvos vidaus politikai nu- jftįkų p “keliolika kryp- 
mas. O tai turėtų didelę reik- statyti, bet užmegsti platės- keliolika pozicijų ir vis- 
Smę tiek Lietuvos, tiek užsie- nius • santykius ir glaudesnį k(,’dirha p,t8( niekur kita-8
uio lietuviams. Kuria krypti- bendradarbiavimą Lietuvos nepasivaduodamas, nora troS-',- k- L ' (,lki|ifa
mi šis santykiavimas vysty- j lietuvių su užsienio lietuviais. ko 8U8įjauktį padėjėju. Jis k gerb amam J j 
sis, priklausys nuo mūsų pa- į Šis kongreso organizatorių ti-, pa[s v;2nas _ <ako Tumas — '
eių ir nuo užsienio lietuvių. Jkslas yra atsiektas. Santykiai hagiografaSt asketas, apologe-
- O kų naujo kongresas sudaryti. Dabar tenka tik to- tftg> teologas> filosofas> mate.

įnešė į DULR veikimų? liau veikti. Gi į Lietuvos vi- matikag> tautininkas, publicis-
- Kiekvienas Lietuvos ir daus santvarkų kongresas kiš- tflg> menininka8> mora.

užsienio lietuvių didesnis sa- tis negalėjo. Užsienio betų-' lizatorius> satirikas, bibliogra- 
ntykiavimas DULR yra nau- viai negali pakeisti Lietuvos fas> kritikag> redaktorius, lei- 
dinga, nes ji to didesnio san- vidaus santvarkos nė iš es- dėja% organizatorįus” <«Vis- 
tykiavimo ir glaudesnio ben- mės nė formaliai. Tai yra Lie- ’ drQgiai nu8viegdavo stip. 
dradarbiavimo kaip tik ir šie- tuvos lietuvių reikalas. Žod- ri& gavo individualybe> “fak- 
kia. Draugija šelpia užsienio žiu, kas nusivylė kongresu, tas tigkai» sakoma”, ...“už pasi-

r

Jei norite BANKĄ turinti! 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMEIFSZU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

Gerkit ir Reikalaukit t

PROGRESS KRAUTUVE
APLAIKĖ DIDĮ UŽSAKYMĄ NAUJU PAGERINTŲ

AKORDIONŲ 
VOKIETIJOS, ITALIJOS 

IR AMERIKOS IŠDIRBYSCIŲ 
PARDUODA LABAI MAŽOM KAINOM 

50 LEKCIJŲ DYKAI!

Iš Progress Krautuvės pirkti ar mainyti
NAUJI AKORDIONĄ

yra daug lengviau, mažesnės kainos, lengvesni iš
mokėjimai, lekcijos dykai ir didelė nuolaida 

už senų akordionų mainant ant naujos. 
Pasirinkimas 12, 24, 48, 80, 120 balsų

Kurios apkainuotos labai pi
giai Vokietijos padarinio- nau
ji piano akordionai parsiduoda 
tik po 18.95
Kiti po $39.50, *75.00, *125.00,

lietuvius. Tačiau tas Šelpimas nesuprato jo uždavinių, 
bus daug pasekmingesnis, kai Rada bus gugaūktag ki.
bus išsivystęs platesnis san-1A .
, . . . t. j • • • tas kongresas?tykiavimas. Bendrai, praeju- °
sis kongresas į DULR veiku — Antrųjį pasaulio lietuvių 
mų turės tam tikros įtakos. kongresų manoma sušaukti

— Kų Tamsta gali pasaky- 1938 metais, nes tais metais
ti apie užsienio lietuvių sporti-. sueina 20 metų Lietuvos Ne- Į 
ninku ir menininkų pasirody- priklausomybės sukaktuvės, i 
mų? . I Bendrai reiškiama nuomonės,

— Užsienio lietuvių sporti- kad pasaulio lietuvių kongre-
ninkai ir menininkai, kad ir sai būtų šaukiami kas treji 
mažas skaičius jų pasirodė, metai, — baigė pasikalliėjimų 
bet paliko gilų įspūdį. Pavys- DULR pirmininkas adv. Rap. 
džiui, krepšiasviedyje ir teni- Skipitis. Tsb.

priešinimus duodavo ir pasi
vydamas pridėdavo”.

Ir tai ne su diletanto žod- »
žiu. Ne su devynių amatų a- 
matninko paviršutiniškumu, 
bet, pasak Tumo, prof. Dam
brauskas drųsus polemizuoti 
su visais autoritetais, prof. 
Būčių, prof. Čepinskiu, prof

AKINiy IŠPARDAVIMAS

JUBILIJATO A. DAMBRAU 
3K0 GYVENIMAS IR 

DARBAI

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
:as per kelis žingsnius viena 
arie kitos. Vienų pastatęs tu- 
’tingas pirklys; jis susipykęs 
•u antru pirkliu taręs: “tu į 
nano cerkvę nevaikščiok”. 
Užgautasis atsakęs: ‘#jei taip, 
ai aš pasistatau savo cerkvę,
kurių tu nedrįsk man nė ko

jos kelti”. Panašiu būdu at
siradus ir trečioji. Mano lai
kais jos visus metus stovėda
vo uždarytos, be vienos die
nos, kurių jose būdavo laiko
mos pamaldos*’.

“Šiaip miestelis nebiaurus...

Gyvenimas tylus ir ramus. Ju- j 
dėjimo beveik jokio. Be did- 
žiosioa gatvės, visos kitos, y- 
pač pakraštinės, vasarų virs
davo žaliomis vejomis, nes bu- 

|VO negrįstos”... “Net ir val
akai čia buvo ramūs, tylfls.^ 
:bent man neteko girdėti jų 
į rėkaujant, nei matyti beslpe- 1 
šant”.

“Iki artimiausio gelžkelio 
stoties į vienų pusę buvo 180 • 
varstų, į antrų — 120. Arti
miausias garlaivis vasarų bū
davo už 60 varstų Mologoj”.

Čia S. D. randa panašiu bū
du atsidūrusį dr. Pietarį, ku
ris vėliau A. D-sko paragin
tas ėmėsi rašytojo plunksnos,

Akiniai prirenkami dėl ar
timo ir tolimo regėjimo. 
Trumpam laikui šlipuoti už

*4.95
Patyręs Optometristas 

Dr. Wainoris

BUDRIK OPTIGALAND 
JEWELRY GO.

3343 So. Halsted St. 
Tel Boulv. 6630

ViaoM Alinto 
MatwU Triji

KeBlaeky

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TARD8 0801

Su pirkimu pilnos įnieros akordiono yra duodama 
dykai net iki 50 lekcijų per profesijonališkų a- 

kordjjonų mokytojų Antanų Labanauskų. 
Pirkite Akordion/į čia, būkite patenkinti.

3224 South Halsted Street
Telefonas VICtary 4226

______________J. W. KALKDINSKAS, Vedėjas
Duodame gražius lietuviškus radio programus kas ne- 
dėldienį, 11-tų v. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil.

EMIL DENEMARK <S
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Etiopijos kariuomenė. — Etiopijos karinonienė su senoviškais skydais krašto sostinėje Adis Abaha prie 
naujovinių kulkosvaidžių. Naujieji karo pabūklai jiems yra svetimi, nepriprasti. (Acme Photo)

Po 10 MeU I Panfflia hfcadrtis
Kašo A. V

(Tęsinys)
Deja, įžanga į YeUowstone 

iPark, yra $3.00. PėkšZias gali 
lįeit dykai, bet su auto xai- 
|nuoja $3.00. Beprotystė! Val
džios parkas ir tiek įžangos
upa...

Mes negavę nakvynės parke, 
sugalvojom apsistoti West 
Yellowstone. Iš vakarų pusės, 
)rie įžangos vartų, yra išsi- 
tatęs puikus vasarmiestis. Y- 

ra daug cabins, cottages

aukštus pečius, todėl po me
džius ji negal laipioti. (

“Tetytė” žiūrėjo “meškų 
baliaus” sučiaupusi lūpas, «)i 

keitė savo išvaizdų. Dang se- bijojo ir gana. Ot, rodos, puls 
nų šaltinių užako ir jų vietoj ir gana!...
nauji atsirado. Jau nebetaip — O kų. tu su biaurybe! Ji

»• y 1 1 A* -B < 1 A ‘ OUIUJC VVClItt L1UI1UI IMU"aorlena "tem.ce” kaip pir- gal, žmogų sudrasky i. Matot 
miau. O ir judėjimas čia ap- kaip nosj riečia, uosto.. 
mirė. Mammoth Hot Springs,1 -
kurios pakalnėj mes anais me- kiūrėk anava ten sėdi masko- 
tais apsistojom, dabar atrodo Hus su pištalietu. Nušaus, — 
tuščia. Lankėmės ten tris kar- ramino “Dėdytė’’. 
tus ir žmonių labai mažai ra- — Lauk kol jis nušaus!., 
dom. Didesnis susigrūdimas Žiūrėk kiek tų biaurybių ren-

KLEBONIJA JAU STA
TOMA

SIOUX CITY, Iowa. — Jau
13 metai, kaip mūsų kleb. ku
nigas Jurgis č’esna čionai kle-

„ , . vi. bus jo laimingiausi metai sio-Nesudraskys, nebijok!:. .. . ° . . ,je parapijoje. Pirma, kad sį-

yra Canyan Camp. Bet dau- kasi!., 
ginusia žmonių yra prie Old Ir susirinko gal pora desėt-

tik klebonas’ džiaugiasi, džiau i 
giasi visi parapijonai ir laukia 
tos dienos, kada klebonas ap
sigyvens mūsų tarpe. Klebo
nija bus mūrinė, septynių ka
mbarių. Ji statoma prie baž
nyčios. Parapija turi pusę blo 
ko nuosavybės. Bus vietos ir 
mokyklos pastatymu,.

Kad klebonijai įtaisyti rei- j 
kalingų dalykų, kleoonas pa
prašys parapijonų ir draugų, 
kad jam padarytų “showers”.1 
Klebonas tikisi gauti daug 
gražių daiktų. Bus paskirtų 
vakarėliai klebonijoje vyrams, 
moterims, mergaitėms ir vai
kinams. Po to bus kiti vaka
rėliai svetimtaučiams. Tuomet1 

Į visi galės pamatyti klebonijų 
ir visi bus vaišinami.

Už visus tuos pasisekimus į 
šįmet mūsų parapijoje mes tu- Į 
rėsune būti dėkingi pirmučiau 

1 šiai K. Petronui, kuris yra Į 
i pasišventęs parapijai ir jos 
labui darbuojasi kiek tik ga- Į 
Ii. Jis yra dabartinis parapi- i 
jos pirmininkas. Jis yra prie
žastimi naujo bažnyčiai stogo, i 
pagrąžinimo vidurio bažnyčios , 
ir dabar statomos klebonijos. 
Be jo, tie dalykai nebūtų įvv

inet musų bažnyčia buvo la
bai gražiai išmaliavota !r pa
puošta šventais paveikslais, 
būtent, virš altorių toks yra 
paveikslas: Dangiškasis Tėvas 
ir Dvasia Šventoji pasirodo su 

; angelais ant dangaus. Kitira daug canins, cotrages • ir ul kų. Pagaliau atsliinpino vie- j s aiTra , kuris
f gauti nakvyne, jeigu atvaziuo- gnzzly ~'alkata- rod0r kaip Panelg šv> api.ireišinas daug pigesnis negu par

ke. Dauguma turistų apsigy- i
si po 4 vai. dieniu. Mes da k«. .delis, bjaurybė. Jis spėja, avė-, fe. 1(„nla,,,.tal. Bganyt0. 
Iii 1a VI t t r\VyV zv if Vt z\ rvn w vinlr 1* 1 JI 800 svarų. Kitos meškos ......... _ .. ..._ W x ii x rtu buvome ir negavome nak-;ria

yema West Yellovstone r* P«- J vyngg vien? naktį prisgj0 su 1 pamėčiusios tų milžinų, pasi-
skui važiuoja žiufineti parko • megkomig nakvoti... Ne mes traukė nuo lovio. Besitraukda-

Zinoma, tokios kelionės kai- . . nelaimingi buvom n,os dvi motinos susipešė už , ... ,f ..
■nnnin ir n-i rmiitrifii neiaiiiungi ouvom. . stebisi Jll gražumu. Mes gall-nuoja n gi nepigiai. Ga.as p d į - daugiau O naktis vaikus. O tie vaikai tai vis . .. ... ,. , .25%c galionas Parka-ei a'n- uaugiau. u nanus v line dabar pasididžiuoti, kad~o/2C galionas, rarnų-gi ap pasitaįkg n(>rs nepergaičiausiai vaikai!.. Didesni, mažesnius
važinėti tik vienų kartų, ima šalta... užpuola... Peštynės išvaikė ki
daug laiko, nes yra kelių virš :
300 mylių. Mes-gi papuolėm i Tai vis tos biaurybPs meš- 
kaip tik i taisomus kelius. Vi- kos ir tas geizeris sutraukia 
sa rytų pusė išardyta. Keliai tiek publikos. Mes-gi, nema- 
— apsaugok Viešpatie!.. Vie- nydami gauti pilnai įrengtą 
'nos dulkės, akmenys... : nakvynę kaip Yosemite Fark,

visai nesiskubinom nuvažiuot 
ti. Apvažinėję Inspiration 
Point, Artist Point, Mt. Wash- 
bum ir kitas vietas, mes per

tas meškas ir jos susėdo pa
kraščiais. Vienas 
valgė vakarienę.

‘gnzzly’

SUCH IS LIFE—
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“HKa. 73N9, KAME! AINT SHE A LTVING SCREAMT*

turi gražų balsų. Svečių buvo katalikai, priklausė parapijai 
apie 200. Vestuvių balius bu- ir gausiai jai aukojo. I’arapi- 
vo parapijos svetainėj. • ja gailisi netekus jų. Amžinų

5 jiems atsilsį. Koresp.Laidotuves
Rugsėjo 1 d. po operacijos į 

kę nei dabar, o, kas žln, gal, ndrė (jna Sunklodienė, 42 ino- 
ir visai nebūtų buvę. j Įy, palikdama vyrų Antanų L .

Klebonija bus baigta lap- ' 5 vaiku8> kurių du dar maži.
kričio mėnesyje. Musų vysku- įjražiog jos laidotuvės su tre- 
pas Edmund Heelan žada uuo-1 jomįs gv> Mišiomis sykiu, ku- 

ti klebonijai $1,000 aukų. Ka- ■ rįy vienas laikė klebonas, o

OMAHA, NEBRASKA

Nauji biznieriai

Paskutiniais laikais Omalios 
lietuviai pradėjo labai kibti 
prie biznio. Buloto vaikai ati

da klebonija bus baigta, bus , kilas du svetinitauč.įai kani. darė gaso stotį prie -30 ir 2 
suruošta visai parapijai ba-!gai> jyyko rugsgjo 6 d. Laido fiatv6s- žYkU Bunus Tst°J° l 
liūs bažnyčios svetainėje. Į tuvas greit neįvyko, nes tau

Sutuoktuvės i kta sūnaus iš kariuomenės.
jas apsireiškia Šv. Marijai Rugsėjo 1 d. įvyko mūsų Į Rugsėjo 5 d. mirė Motiejus 
Margaretai. Daug žmonių atei 'bažnyčioje gražios vestuvės, Bujokas. Našle liko žmona Ve
na tų paveikslų pamatyti ir būtent Adolfo Žibo su Ema ronika ir su sūnus. Gražios ir 

Baitušiūte. Šliūpas buvo per skaitlingos laidotuvės taipgi 
šv. Mišias. Žmonių susirinko su trejomis šv. Mišiomis sykiu 
pilna bažnyčia. Klebonas pa- jVyko rugsėjo 9 d. Velionis-turime vienų gražiausių baž-

transportacijos biznį, Antanas 
Poškus atidarė užeigų.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Yellowstone Parkas įdomus 
tada, kada tik į jį nuvažiuoji 
praleisti atostogas, l’o visų
kitų parkų, jis nebeįdomus. ,» Ai TT A « •
T , a,j n -iu/i / Mammoth Hot Springs, nune- Jeigu ne Old Faithful (nuo- ... . „ , .dejom apie 6 vai. prie Old

Bet neilgai truku 
slimpina dar didesnis “griz 
zly”. Tas galėjo visų 1000 
svarų atsverti. Jo pabūgo pir- j 
masis ir užleido vietų. Beuž- Į 
kandžiaujant antrajam, kitos 
meškos, ypač motinos, įsidrų- 
sino prieiti prie jo ir pasivo- 

Faithful. Privažiuojam turis- gti gabalų mėsos. Taip sau j 
tų cabins — viskas išrenduo-' j*e vakarieniavo, kol vėl vie- !

[nyčių šiame mieste. Taipgi sakė jaunavedžiams pamokslą,. buVQ m ain- 
I įtaisyta naujos durys ir nau- A. Žibąs yra choro narys

ir parapijos raštininkas. Bal-! A a. Ona Sunklodienė ii 
tušiūtė taipgi choro narė ir Motiejus Bujokas buvo geri

jas pečius.
Dabar klebonas džiaugiasi, 

jau statoma. 
Per 13 metų jis gyveno ka
tedros rezidencijoje, apie 3 

1 mylias nuo bažnyčios. Ir ne

štai, avi ..! kad klebonija

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C, WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

'Tel. CANal 0402

latiniai švirškiamąs geizeris), 
tai turistams nebūtų kuo gė
rėtis. Kiti geizeriai nevieno
du laiku švirkščia: • vieni į 
porų valandų, kiti į kelioliką,
o dar kiti, bėgy savaičių, niė- liga. o ir patys nesijaučiau! Jkas kB(lo šaūksmais, Kly 
nėšių. gerai: apdulkėję, murzini. Va-

Vasaros metu parke yra vė- kare, ši vieta susilaukė dar 
su ir malonu dienų, bet naktį daugiau turistų. Jų važiavo 
— brrrrr!!! Kaip žiema!.. Ka- ir važiavo iki vidurnakčio.

Pas Meškas

ta.
. . to. To ir reikėjo. Susikibo mo-

| vieš utį nėjom, ba perbra- Įjnog u- apjkakiįų ir visas mi-

ksmais...
Meškos, sako, turi gerų uo

slę, bet toli nemato. Aiškin

AKIŲ GYDYTOJAI:

nas meškiukas r.eužkabino ki

DR. VAITU3H, OPT.
UIETUVIS

OITOMI.TIUCAI.LY AIUL 
SPECIAMSTAS

Palengvina aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso

dais būna 42 laipsniai. Dienos 
metu kaip tik gera važinėti, 
laipioti prie 82 laip. šilumos.

Didžiulė Yellowstone Lake 
(ežeras) nei vieno turisto ne
vilioja maudytis. Vanduo per

nenintn tilr nžimdžin Mešku \lmuose egzaminavimas daromas su nemato, Ilk UZUOUZia. lVieSKų, elektra, parodančia mažiausias klai- 
Yellowstone Park yra apie
700, o gal ir daugiau. Jos gy- 

įvena toli kalnuose ir jų me-

Septintų valandų vakare nu 
tarėm aplankyti meškų vaka
rienę. Žmonių minios ėjo į.

... . kas negazdma. Į sias vmtaspamiškę. Mes beieškodami . . . *

da«. Spcclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Krelvon akys ati
taisomo*. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12, Hantely at
sitiktai* akys atkaišomos be akinių. 
Kulnus pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

SalUs. ftis ežeras yra 7,740 pė- “kempės”, privažiavom visai 
dų aukštumoj. Aplink aukšti 
kalnai au neištirpstančiu snie
gu. _ > -r

Bet apie Ye,lowstone Par
ką “Draugo” skaitytojai pla
čiau skatė prof. K. Pakšto ap
rašymuose (1925 m.). Imtų 
jm rdahg laiko viskų aprašyti, 
nes mes kelionėj nevisada tu
rim laiko po keletu dienų ilsė
tis. Ir Yellowstone išbuvau tik

ir prie kelių, jos pačios pri-
arti “restorano”. Klipata Jau ba gauna « tuną-
kiam O štai aUlimnina at-'tų K 18 5e,nnninkT k* nor>rilclill. " Jy •'l.filj ei IMI 11 f I Į rl 11<1 , t #
Tėplioja ineškienės su meškiu-»'a va v,s
kais. Viena turėjo du (juodo
ji), o kitos py tris (rudosios).
Pasirodo, kad “juodosios” at

kas papuolė. Per vasarų ji nu
tunka, o žiemų ilsisi. ,

Phone Boulevard 7589

siveda vienų, du, nedaugiau, 
o “rudosioa” — tris ir kar

Visaip aĮižiūrėję ir išstudi
javę meškas, ėjome pasiklau
syti paskaitos apie Yellows-

tais daugiau. Juodosios yra tone Park. Aiškintojas patarė 
sugyvenarnesnės, negu rudo- viskų apžiūrėti, bet nepatarė 
sios. Jos ne tokios piktos ir kur apsistoti. Jis, turbūt, ne- 

4 dienas Per tų laiką teko iš- <I*ng mažesnės. Juodoji meška žinoųo kml didelė dalis klau- 
važiuoti 504 mylias pačiame f'veria iki RVar'h ° rud°j’ aytojT &’U™kt vargs ant fan- 
parke ir tris karins buvoti “ ir ^giau. Bet nuo ko su meškomis. Esu, nuva-
Gardiaer miestely, kuriame ir,™*08 ineSkos Sa,i P^gti į- žiuokite ten ir ten, pabūkite!

kopdamas į medį, tuo tarpu kiek galima ilgiau, o ypaė pa - 
nuo juodos medy nepasislėpsi, būkite čia, prie Old h aithful. 
Rudoji meška turi didelius, (Bus daugiau)

vieną naktį nakvojom. Tai už 
Mammoth Springs, 

ilaimnoth Springs ir-gi pa-

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETAN1
OPTOMETRISTAS

1801 s. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., k a m p. 18 St.

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

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

Phone CANal 0523

AMERIKOS LIETUVI (J DAKTARŲ dkaUOIJOS NARIAI:

Ofiso Fnone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0731

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HAL8TED STREET 
Rezidencija 8606 So. Artestan A*e.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 Iki S v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS :
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki S vakaro
SeredoJ pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
' 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso Valandos
r Nno 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak.

Nedėllomis pagal sutartį
Ofiso telef. BOUlevard 7820 

Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.: PROspect 6 376
Rez. Tel.: HEMIock 6141 '

Rezld.: 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgas
2500 W. 63rtl STUK ET

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

Į
Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAB
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 lr 7—S vak. 

Seredomis lr NedSIlomis pūgai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 fc>. California Avė.
Telefonas REPublic 7868 i

1

Tai. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'tS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 6:30-8:30

756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE |
Tel. VIRgtnla U6tl .

Ofiso vai.: S—4 lr t—8 p. m.
Nedėllomis pagal Sutartį 1

{VAIRUS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEDAI
OFTAAH

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 11 vai. ryto, nuo 3 Iki 4 
vai. po ptatų lr nuo 7 iki 8: to vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 Iki lt 

valandai dlangomvcf ttto

DR. MADRICE KARN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel YARds •684

Rea.: Tel. PLAaa >400

Valandos:
Nuo 10*lt r. ryto; t-t ir 1-9 v. v, 1 

MadOUomlg auo lt UU 11 Alna*

Oflao- Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIeck 62»«

OR. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

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

Seredomis lr Nedėliotais pagal sutartį

OR,P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALHTED ST., CHICAGO 
I’aned., Sererd. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 S. TAL.MAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. DAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR, A. J. JAVOIŠ
Office; 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Dt*. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę

• r*Sugrįš
Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

OR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RfiZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais 1 
iki l oopfst — i rki tittf taura 

MMOUomia aso u ryto iu i m.
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ŠVENTO JUOZAPO PAR. RUDENINIS PIKNIKAS

Sekmadieni, Rugsėjo • Septemker 15 d., 1935 m.
Parapijos Darže ir Svetainėj, 8801 Saginaw Avė.

PRADŽIA 2 V AL. PO PIETŲ

Visi atailankinsieji j šį piknikų ture* xmagų> laikų.,Bnb visokių pasilinksminimų, šokiai prie 
geros muzikos, žodžiu visokių visokiausių įvairenybių.

Nuoširdžiai kviečia visus
KLEBONAS ir KOMITETAS

TEISIŲ SKYRIUS
CHICAGO HEIGHTS

žinios
Veda adv. Charles P. Kai, 

6322 S. Western A v., Chgo. Rugsėjo 1 ir 2 dienomis į- 
vykęs piknikas parapijos kie
me gražiai pasisekė. Oras, tie
sa, buvo šaltas ir su lietum. 
Bemaž visų laikų bizniH pri-

liu

t

i daržų ir salę pasiklausyti, po-1 sišokti.
Vaikučiai savo “party” tu

rėjo sekmadienį nuo 2 iki 5 
valandos popiet. Jiems buvo 
paruošta: lotto, žuvų prūdas, 
saldumynų ratus ir t.t. Kle
bonas suteikė po dovanėlę kie
kvienam iš pusantro šimto be
rniukų ir mergaičių.

(Sekmadienio vakare Anta
nui Maliui, 1228 Grant gat
vės, teko maišas pinigų, kurį 
dovanojo A. Ruzgą, o Elenai 
Šerkšnienei pyragas. Rugsėjo
2 d. laimėjęs pyragų S. Eida- 
ntas padovanojo Šv. Kazfmie- 
ro seserims. PaŽerienė irgi bu
vo laiminga.

J. Grigonis buvo pirminin-

VIETINĖS ŽINIOS
Iš SO. CHICAGOS 

KOLONUOS
KL. Nusipirkau morgičių 

$4,000.00, bet ant jų nėra įra-g 
syta namo vantas. Ar aš ga-
v * .... feė-jo varyti svetainėj. Piknikoliu tuos morgieius parduoti d . J J
rba saugiai laikyti, kad prie dl,1-VMS , “erakšinas” W 

„ęs ni«te neprisikabintų t nauJ“ I>la»na...o3. malma, ku- 
;rių dovanojo žymus Chicagos 

ATS. Kaip greitai jūs ga- Fumiture krautuvės biznie- 
vote “noteg’’ ir “trust deed’’, rius, kun. Martinkaus drau- 
taip greit jus esate savinin- gas. Mašina teko parapijai, 
kai: nėra reikalo, kad jūsų Dėkojame geram Chicagos bi- 
vardas būtų įrašytas. Bet aš znieriui ir gerb. klebonui, ku- 
patariu, pranešti namo savi- rįo pastangom gauta toji Šo
niukui, kad jūs esate vienintė- vana. Su ja padaryta parapi- . 
lis savininkas inorgicių ant jo jaį pelno $103.00 ir sutaupyta | k_as .syklU SU ParaP‘j°s Pata 
namo. $60.00, jei būtų reikėję pirkti. ■

KL. Mano mergaitė važiavo
išbinuomuotu dviračiu. Važia-. Rugsėjo 4 d. iškilmingomis 
vo gatvės kraštu, bet automo- ^šiomis ir pamokslu pra- 
bi.'is važiuodamas jų sužeidė. Kazimiero parapi-
Ar aš galėčiau laimėti bilų, jei «j°s ln°kykla. Viršininkė yra 
apskusčiau automobilistų? tO”P Pa^ sesuo M. Adelainė.

Dviračio kompanija atrašė
laiškų ir gųzdina mane, kad Rugsėjo 5 d. parapijos ko- 
užrnokėčiaa už dviratį. Ar ga- n,detas su klebonu turėjo su- 
li ji priverst užmokėt? ' brinkimų parapijos svet. Nu-

Rugsėjo 6 d. mūsų bažny
čioje vakare buvo iškilmingos 
(pamaldos. Įspūdingų pamoks
lų pasakė J. E. vyskupas T. 
Matulionis. Po pamokslo pats 
vyskupas atlankė Širdies Jė
zaus pamaldas prie įstatyto 
Šv. Sakramento, o po tų pa
maldų suteikė Apaštališkųjį

choras gražiai pagiedojo iš
kilmėms pritaikintas giesmes. 
Žodžiu, garbingo svečio pri
imtuvės visais atžvilgiais bu
vo gražios.

J. K. vyskupas išvažiuoda
mas klebonui Vaitukaičiui iš
sitarė: “Kad ir nedidelė baž
nyčia, bet švariai ir tvarkin
gai palaikoma’’. Taipgi pasi
džiaugė dideliu plotu žemės, 
kuri priklauso parapijai, ir 

[gražiomis gėlėmis, kurios so-

Miciūnas yra Tėvų Marijonų Prov. Varg. pirm. V. Daukša, 
teisėjas l’homas A. Green, žu
rnalistas St. Pieža ir I. Luko
šiūtė. Sveikinimo telegramas 
prisiuntė Šv. Kazimiero sese- 

■ rys, Šv. Mykolo parapijos ir 
Gim. Pan. Švenč. parapijos 
chorai.

kongregacijos narys. Išvyko į 
Tėvų Marijonų seminarijų, 
Hinsdale, III., tęsti mokslą.

Raporteris

IŠ VARG. SUTIKTUVIŲ 
BANKETO

Rugsėjo 4 d., Auditorium 
viešbuty surengta sutiktuvių 
bankietas Chicagos Provinci
jos vargonininkams. Bankie- 
te dalyvavo didelis būrys Chi-

Po vakarienės ir programo 
pašokta. Svečias

PADĖKA

cagos lietuvių biznierių, pro-
palaiminimų. Dijakonu buvo Įd* P^»«- ^aipogi atsisveiki- _ fesi jonalų ir mnzikos mėgėju, 

i . _ li. _ pasakė — Į kurie reiškė Chicagos vargo
nininkams džiaugsmų ir pa
garbų dėl jų gražaus ir vie
ningo darbo.

Klebonas J. J. Vinčius nuo
širdžiai dėkojo visiems darbi
ninkams ir aukotojams, taip
gi visiems atsilankantiems.

Kap.

CICEROS «

kun. J. Mačiulionis, M. I. C., 
Miblijakonu kun. Pranciškonas 
iš Šv. Bronislavos parapijos. 
Apeigų vedėjum buvo kun. V. 
Černauskas.

Žmonių buvo pilna bažny
čia, kurie su ypatinga atyda 
klausėsi ganytojo gražaus pa
mokslo. Altoriai buvo gyvo
mis gėlėmis gražiai papnošti. 
Seselės Kaziinierictės gražiai 
sutvarkė tarnautojų berniukų 
pulkų procesijai vyskupui ei
nant į bažnyčių. Parapijos

ridamas klebonų 
“turite gerų ir maldingų žmo 
nių’

tarta rudenį kas sekmadienį 
ATS. Sulig paduotų taktų, reng^į šokių vakarus ir, pa

galite nžvest bilų prieš auto- jvairinimui, turėti “popuiari- 
mobilistų. Taippat galite lai- ty. contest”. Skiriama $50.00 
mėt bilų jėt gnlesfft įrodyt, kuli Jovana tam, kuris laimės ko- 
važiotojas buvo neatsargus ir nteste. Pirmas toks vakaras 
nesistengė išvengti nelaimės. |jUg gį sekmadienį, rugsėjo 15 
Žinoma, reikės įrodyt ir pa- (įgį paskutinis, lapkričio 24 
darytus nuostolius. Kas dėl11 ^ap
dviračio, jei duktė pasisamdė!____________
dviratį be jūs žinios ir jei ji
yra nepilnametė, tokiu būdu DVEJŲ DIENU PIKNIKAS
dviračio nuomotojas, išnuomo-1 * nilJVIZft
damas vaikams dviračius, ima i lAYlRU
rizikų “risks”. Tėvas neatsa-I ----------- I
ko už nepilnamečio vaiko pa- GARY, Indiana. — Rugsė- 
darytų sutartį. jo 1 ir 2 d. suruošta sekmin- j

I gas metinis karnivalas - pik- į 
i nikas Šv. Kazimiero parapijos 
’ kieme ir salėje, prie 15-tos ga- 
itvės ir Buchanan Str.

Žmonių prisirinko sekmadie
nio vakarų apie penki šimtai 

skatini ir smaginusį šįmet pi- yįsy kraSĮ,): Detroit> ch-. 
ik, sekmadieni, rugsėjo 15 cago> whiting> j^, Chicago 

Black Oak Springs, Ind Jaug 8vetinltau{ią iš G„.,
Sį pikniku nuoširdžiai kvif. s OyTenantieji „ž mylio8

čiu visus vielinius ir apylin- nyo Sy Ka2imien) dar,0, 
kių kolonijų lietuvius. gjn| lietnvKką nluziu, [H!r •

Kun. K. Bičkauskas garsiakalbius suėjo į parapijos

Eina garsas nuo Chicagos?
Visos kolonijos yra prisire

ngusios į Labdarių ūkį, rūgs.
15 d. Cicero irgi neatsilieka.
Pasitarus su P. Šepučiu, mū
sų jaunu biznierium, jis mie
lai sutiko važiuoti savo troku 
į “Draugo” šeimyniškų išva
žiavimų į Labdarių ūkį, rūgs.
15 d., visi susirinkite prie mo 
kyklos 10:30 vai. ryto. Už nu
vežimų ir parvežimų tik 25c.

Numatoma, kad važiuojan
čių ciceriečių bus daug. Kai 
kurie atvažiuos su kokiais tai
bizniais, kaip tai: A. Javarau-; Grįžo iš Lietuvos Ona Man- 
skas, J. Motiekaitis, J. Vii- kienė, 1905 So. 50th Ct.

kas, J. Brazauskas, M. Česie
nė, Ciceros vengras, E. Misius 
ir kiti. Kai nuvažiuosime, ma
tysime. įrz

Labdarių išvažiavime cice- 
rieeiai bytino kitas kolonijas.
Aš manau, kad taip pat bus 
ir “Draugo” išvažiavime.

Rūgs. 11 d. Labdarių 3 kp 
mėnesiniam susirinkime vien
balsiai nutarė dalyvauti ‘Drau 
go’ šeimyniškam išvažiavime, 
Labdarių ūky.

PASKUTINIS PIKNIKAS
IND. HARBOR, IND. — Šv. I 

Pranciškaus parap. rengia pa-

DABAR

SŪNYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Prilmiim Litetuvtftkua Romiu Dėl Atnaujinimo arba Kimokame Caah 
Vlaokloa ROitea laaurance — Ugnie., Vėauloa, Automobilių. 

Stiklų lt tL

|OI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičiu. arba 
audra ūdos nuo ugnies, vėjo. ete , atsišauk

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

EISTUČIO SKOLINIMO IR RuOAVOJIMO B-VĖS
Ii I i \ I '..I I J

Skolina pinigus ant pirmų
______  DADKAbTOT? morgičh?, artmokėjimui morgt-
tEraTSaVINGS pataisymui namų ir pas- 
LDLRAL oav Hvva tatymuj namu, lengvais

AND LOAN AStOCIATION “•‘U’#
of chka6o mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede- 
ralinėj įstaigoj. Mokame 4 už taupomus pinigus. Ne
reikia mdtėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
' 5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BtlT J. KA2ANAŪ9OAG, raštininkas.

J

f

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esaĮe reikalingi pinigų atmokėti eenąjį morglčlų arba už

traukti naujų pjmkolą ant savo namo, ateikai/fclle

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN HAVNUERS. pirm. VINCAS PAFUSTIR, kAMmrtn*

LEONARDAS A. GREETTR. Arttrrtorbia 

4425 South Pairfield A venos Telefonas LAFayette 6018 
Vataudoa nuo # ryto IU • vai. vak. Tručladlmlals Iki • vai. vakaro.

Parapijos piknikas įvyks se-, ,, . ,., . . ,, .. . . „ ! Vakarų atidarė rengimo ko-kmadieni, rugsėjo lo d., pa- ... . T, , T> , ,, v . f. misijos pirm. Balys Bulota,rapijos darže ir svetainėje. Di- T . .. .. . vii.. .. . . . .... Invokacija atkalbėjo gerb. kledięj. pnrengimai jau atlikti; kun A M Q ya
seimininkės ruošia skanuj uz-i, ... . , ». _ .. . . , . ! karo veuojo vietų uzeme Chi-kandzių ir kitokiu įdomybių | ...„ .v. . cagos Provincijos varg. <7va-zmonėms pavaišinti. į . , , . T • isios vadas kun. A. Linkus. 

Programas buvo turtingas. 
Šio mėnesio 8 d. mnsų kie- Dalyvavo pianistė S. Saboniū- 

bonų aplankė klierikas A. Mi- tė - McEIroy ir dain. G. Kle- 
ciūnas, kuris atvyko iš Ma- vickaitė iš Kenosha, Wis. Ka- 
rianapolio lietuvių kolegijos, lbėjo: kun. P. Vaitukaitis, ko- 
Thompson, Coun. Klierikas mpoz. A. S. Pocius, Chicagos

Peoples Krautuvės
PASIŪLO DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ GRAŽIAUSIŲ

ŠILDOMŲ PEČIŲ
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Naujos Mados Šildytuvai 
Dfl vartojimo visokio ku

ro, pasirinkimas:
MOORE
CR0WN
OR8AN
MONOGRAM
HEATMETER

ir kitų.
Mūsų žemos kainos 

nuo

»17.50
ir avgičiau. 

fjengvųs išmokėjimai.

Geriausių lšdirbysčių 
OI L HEATERS

Labai dūlis pasirinkimas:
QUAKER 
ALCAZAR 
FLORENCE 
UNIVERSAL 
AMERICAN

Dabar sjiecialės kainos 
nuo

*34.50
ir augščiau.

.Mažai tereikia įmokėti

Dabar Patogiausias Laikas Pirkti

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel Hemlock 8409

CHICAGO, 1LL.

TOWN OF LAKE. — Lab
daringos Sųjungos 1 kuopa 
taria širdingų ačiū visiems 
aukotojams piknikui rūgs. 1 
d.: V. Vaičkienei, B. Seimo- 
nui, V. Kareivai, S. Balčiū
nienei, M. Dimbeliui, S. Vaič
kienei, Adams Meat Market, 
E. Ogentienei, L. Rudokui, los 
wa Meat Market, O. Vaznie- 
nei, M. Martušienei, B. Bart-' 
kienei, P. Navickienei, Doršie- 
nei ir visiems, kurie pasidar
bavo piknike: J. Mondziejaust 
k ui, P. Kilmitz, N. Martušie
nei, O. Sriubienei, P. Doršai, 
Joe Sudeikiui. Valdyba

Pažink Savo Krašto
Grožį—Atsilankyk

NEW YORK KLAIPĖDA
Per Gothenburgą.. Švediją

Į IjBlvakort'lt) kainos Treėląja klase
i Ten - -------------------$97.90
I Ten ir atgal----------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
f .aivų (^plaukimai H Neto Vorho

Drottningholm, Rugsėjo 24
Gripsholm,............Spalių 3
Kungshobn, ___ Spalių 23
Gripsholm ........ Spagų 30
Tarp Švedijos Ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderntAkas lal- 

| vas ••MARrErtOEM." Platesnes IA- 
' formacijas telkia Ir parduoda lai
vakortes visi mūsų autorizuoti a- 
getotai, taipgi visi mūsų skyriai.

Svvedish American Line
i»l V. Mlehlffan Avė.. Ch*«go. m.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ

i NUOA-TONr -utvlrtlna visokius o- 
I rganus žmogau ststetnoje, pcrtalno 
Į apetitų, sureguliuoja vlrAkintmo apa-- 
I ratų Ir vfduflus. Sutelkia naujų apti-i 
kų raumenims, nervų ststenat tr pw- 
laro jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai j keistų 
dienų po vartojimui.

fruOA-lO/lE Dardusdamas visose 
vaitstlnyfitors. Žiūrėkite kad gkulutnų 
te tikrų MUOA-TONfc, nepriimkite” 
pavaduotojų.

Nūs stMetėJlsao Imkit— UOA-8OL, 
— Idealų LluosUotoja vidurių Zfe tr 
SSte.

« ■ ■ V ■ ■ a a s.
RfcUMATIZMAS s 

SAUSGELfc
toeatkanfc j kits savus skaus

to* Ketimatlunu, MuStMl 
Kaulų Oėltanu, arbto M«Uun-r 
glu — raumenų sunkumu: Ms 
•kaUtrtjimtol naikias kAmr gy
vybe ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAP81CO CdMPOtJMCl mam 
tls lengvai pratallna vi rtm lai
tas itgtis. mums Maadte dato- 
gyM Įmonių sbiaėla pndSko- 
aes pasveikę. Kaina Mo. per 
polių M«c, arba dvf stf (1.0®. 
Knyga: "gAteTINld gVKIKA- 
VOCT augalais gydyflų kaina 
to centų.

Justin Kulis
•■z - 90 IT

ChJ<aų?b. tlL

•■■■•■■■■■■a

ar

t
*«■
*

8
■8■

/
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VISU ŠVENTU PAR. LINKSMAS PIKNIKAS v S
Įvyks Sekmadieni, Rugsėjo (Septinta) 15 d., 1935 m.

Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Crawford Avenue 
Pradžia 11 valandą ryto

Bus dviračių lenktynės, taip pat vyrų, moterų ir jaunimo lenktynės. Laimėtojai gaus dova
nas. Šlakai* - Makar choras visus juokins ir linksmins savo dainelėmis. Skanaus kugelio ir kito- g 
kių gardumynų visiems pilnai pakaks. Širdingai kviečiame draugus, kaimynus, biznierius ir vi- ■ 
sus lietuvius atsilankyti j mūsų piknikų.

Kun. J. Paškauskas, Kun. V. Čemau&kas ir Komitetas

VIETINES ŽINIOS
RYT PASKUTINĖ DIENA St. Jų kepyklos duona Ir py

ragai visiems patinka, turi ge
rų skoni.

MARQUETTE P ARK. —, ______
Mūsų bažnyčioj Šiluvos adai- į petras Burduiis 5iandie> ru. 
dai sėkmingai vyksta. Rytais gSįj0 14d., atidaro pirmos kle 
ir vakarais minios žmonių la- sos lietuviškų bučernę ir gro- 
nko bažnyčių. Tėvas Jakaitis, gernę adresu 2210 w 23rd p, 
MIC., misijonierius, sako įspū- Atidarymo dienoj duos visie- 
dingus pamokslus. J. E. vys- mg gražias dovanas, 
kūpąs Teofilius Matulionis ______
beveik kas vakarų dalyvauja, Biznierius VI. Neffas, 2435 
pamaldose. T^avitt St> savo viešbuty

Užbaiga Šiluvos atlaidų bus jtaigė nauj^ galę 8Ugirinki. 
sekmadienio vakare. Bus mams ir baliams, 
kilmingi mišparai, po mišparų
procesija. Mišparus laikys J.
E. vyskupas Matulionis.

Lietuviai, ypač marketpar- 
kiečiai, dar kartų raginami 
pasinaudoti šių atlaidų Dievo 
malonėmis.

“DRAUGO" DARBININKU 
IŠVAŽIAVIMAS

Dienraštis “Draugas” kas
met sėkmingai praleidęs savo 
piknikus, sušaukia darbinin
kus, rėmėjus ir agentus • vai-

RĖMĖJU VEIKLA i “CONFETTTVAKARAS
BRIGHTON PARK. — Šv.! Gim. Pan. Šv. parapijos cho 

Kaz. Akademijos Rėmėjos 6 r&» rengia šokių vakarų sek- 
skyriaus stropiai pradėjo rno- madienį, rugsėjo 22 d., para 

pijos salėj.
Komisija A. Poškiūtė, A.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WFDC (1210 kilocykles)

PASKUTINIS PIKNIKAS

Biznieriai Žurkauskai, užlai 
kanti valgomųjų daiktų krau
tuvę, 1957 W. 23 PI., sako: 
“Nors nesam “Draugo” pik
nikų darbininkai, bet, pasitai
kius rugsėjo 15 gražiai, šiltai 
dienai, atsilankvsim su pažį
stamais į jų rengiamų išva
žiavimą Labdarių ūky.”

štiš prie žiemos darbų.

Nusitarta rengti bunco par
Sės. Šiemet visi “Draugo”-ua- ty akademijos reikalams; j- Gervi|is ,,arbuojasij ka(, visi 
rbininkai ir rėmėjai visų ko- vyks lapkričio 3 d., Paulių 
lonijų turės bendrų išvažiavi- namuose. Jau nekartų ten bu-

Jerukaitė, S. Vitertaitė ir K.

mų rytoj, rugsėjo 15 d., Lab
darių ūkyje. Bus programa, 
žaidimai, užkandžiai, šaltako- 

i šės, lenktynės, obuoJiavinias, 
j riešutavimas, grybavimas, Di
ngo, kalakuto gaudymas ir t.t.

Rengėjai

atsilankę turėtų kuo smagiau
si laikų. Grieš gera orkestrą, 
o pasilinksminimui visi gaus 
“confetti”. Įžanga 33c.

Buza

vo surengta tokių pramogų.
P. Pauliai yra vaišingi ir 
duosnūs visiems geriems dar
bams, kaip parapijai, Šv. Kaz.! 
akademijai, bernaičių holegi-'
jai ir kitom., įstaigom,. MOTERYS UZ LAISNIUO“

Komisija

W. PULLMANO 
NAUJIENOS

BRIDGEPORT ŽINELĖS
TUS AUTOMOBILIU 

DRAIVERIUS ‘
Kaip pernai, taip ir šįmet, j Chicago Motor Club Wo- 

pradedant rūgs. 13 d. Šv. Ju- men’s safety biuro mitinge pri 
rgio mergaičių sodalicija re- imta rezoliucija reikalauti, kad 
ngs šokių vakarus kas peną- III. vai. gub. Horneris sušauk- 
tadienį, parapijos svetainėj, tų specialę legislatūros sesi-

įsu automobiliais. Willis M. raportai iš lietuvių klubo ir
Graliam, pirmininkė women’s lygos piknikų ir t.t.
safety biuro sako, kad tik to- : xx t* t vi. . v- j i i* Visi Marouette Parko lietukui budu butų galima suma- . . ...y. .. v . . viai piliečiai kviečiami įsira-zinti žinomų žuvimų po auto-
mobilių ratais.

I Jei būtų pravestas toks įsta
tymas, nesidaužytų po gatves 
automobiliais jauni-vaikėzai, 
kaip kad šiandie matome.

J švti klūban ir padėti lietu
vius suorganizuoti vienon sti- 
prion grupėn.

Pilietis

' LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
13 WARD0 KLUBO

SUSIRINKIMAS
1 _
i MARQUETTE PARK. — 
Rugsėjo 15 d., parapijos sa-

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4831 SOUTH ASHLAND AVENUE

ROSELAND. — Sekm., ru
gsėjo 15 d., Vytauto darže Vi
si} Šventųjų parapija rengia 
linksmų piknikų, kuris bus 
šiais metais paskutinis. Bus 
gražus programas, susidedan
tis iš dainų ir lenktynių. Ku
gelio ir kitokių kepsnių bus 
į Valias visiems. Grieš brolių 
Metrikių orkestrą, kurių jau

NEPAMIRŠKITE
Atsilankykit į Aušros Vartų 

parapijos “jaunimo piknikų”, 
kuris įvyks nedėlioj, rugsėjo 
15 d., 4:30 popiet, “Rūtos” 
darže.

Visi parapijonai, ypač jau-

Rugsėjo 15 d., 3 vai. popiet 
mūsų bažnyčioje bus pašven
tinta Šv. Teresėlės Kūdikėlio 
Jėzaus altorėlis ir statula. Bus Grieš Jimmy Millard’s orkes- jų pagaminimui įstatymo, kad 
gražios iškilmės, dalyvaus ke- '<ra. Įžanga bus 20c. Koresp. visi automobilių draiveriai tu
lėtas svečių kunigų. Be to, 1-------- ■-------- ^tų laisnius ir būtų finansi
bus šventinamos gyvos rožės 'PLATINKITE “DRAUGĄ” niai atsakomingi uz nelaimes, 
ir dalinamos atsilankiusiems. Į _________ _____________ _ _ ________________ __

lėj įvvksta svarbus susirinki-* *51S s„•' 1 • Talephone: REPubllc 9723
mas Lietuvių Demokratų 13
Wardo klubo. Susirinkime bus „
, n . i x + • Rez. 1460 No. Paulina St.kalbama apie real estate iri Phonp ARMitage 0590
personai property taksus ir, rrnn||Jll|n DCTDAITK 
kitus valstybės mokesčius. Bus rCnUlFI Ali U ILI HAI110
--------------------------------------- LIETUVIS ADVOKATAS

RF.NDOV ofisas j guJte 1 _ FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

I Chicago

Ree. 1227 S. 50th AVĖ.. CICERO 
Telepbone- CICERO 5395

[nimas, nuoširdžiai kviečiami 
nimas labiausia mėgsta. Daug atsilankydti. Apie 5 valandą 
įvairių žaislų prirengta. Visus bus “bunco” žaidimas; vėliau 
tai suįdomins. Visa parapija, grieš šokiams gera muzika, 
su gerb. biznieriais, stropiai Galėsite visi pasišokti ir pa
rengiąs! važiuoti piknikan, silinksminti. E. D.
taip pat ir daug svečių iš Chi
cagos. žada atvažiuoti. Įžan
ga į daržų vaikams dykai, o

Bažnyčios remonto fondan 
dar aukojo: S. Stalnionis 10 
dol., A. Kripas 5 dol., L. Ma
žeika 3 dol. ir J. Mackevičius
2 dol.

Visi cicerieeiai rengiasi į 
‘Draugo” parengimų labda- 

ąogusiems 25c. Piknikas pra-1 rių ūky. Daug tame darbuo- 
sidės 11 valandų ryto ir tęsis1 jas punktualus “Draugo 
11 vai. vakaro.

a-

.i 7

Rap.

NAUJI BIZNIERIAI
WEST SIDE. Patyrę duo

nos ir kėksų kepėjai Pinai a- 
tidarė kepyklų 2306 W. 24tli

ORGANIZUOJASI LIETU
VIŠKAS BRAVORAS

Įvykusiam bankiete, kuria
me dalyvavo suvirš 50 lietu
vių užeigų savininkų ir deg
tinės ir alaus pardavėjų J. J. 
Janeliūno auditorijoj, Kanka- 
kee, III, buvo nutarta suorga
nizuoti lietuviškas bravoras. 
Yra reikalas, nes yra suvirš 
2,000 lietuvių, kurie turi už
eigas, ir jie nori pirkti alų iš 
lietuviško bravoro. p. Otto 
Krause, 2230 Blue Island 
Avė., real eastatetininkas, y- 
ra organizatorius bravoro.

J. Nolan yra šio bravoro 
pirmininkas, o “brewmaster” 
(alaus darvmo meistras) yra 
p. Bernardkus, kuris išdirba 
geriausį Vitamin alų centra- 
tinėse valstybėse. Jis yra bai
gęs Sieble Tnstitute rxf Tech
nology, kur mokėsi alaus da
rymo. Pats bravoras randasi 
50 mailių nuo Chicagos, Kan- 
kakee mieste. Bravoro išdir
bamas alus yra vadinamas Vi
tamin Beer.

(Skelb.)

gentas — Šemetulskis.
J. Lapinskas

Br. Savičius yra nepapras
tų gabumų dailydė. Be to,y- ■ 
ra geras parapijos rėmėjas. ' 

,Dabar naujai išdekoruotai ba
žnyčiai padirbo puikiausi taip 1 

1 vadinamų volive light stand 
ir žada dar kitų padirbti. Kaip 
klebonas pranešė, jei būtų rei- 

1 kėję tokia “stand” pirkti,
! mažiausiai kainuotų 100 dol. 
Labai jam ačiū. Rap

a i- •
-Į

GESINI Al PEČIAI 
VĖLIAUSIU MODELIŲ 
INVAIRIŲIŠD1RBYSČIĮJ

$29.50
aukštyn

Išsirouduo.įa ofisas ant viršaus np- 
tiekos Atsišaukite:

5100 Archer Avenue.

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hills Semlnary, 
HInsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

JOHN B. BORDEN ’i
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 1
Panedėlto. Seredos Ir Pėtnyčios I

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175 «

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.1
Telefonas REPubllc 9000

C’ ASSIFIED
Al TOMOBIIJCh AUTOMOBILIS

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

Gnant Wonks Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

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

S'
Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS Oi L CO.

Norint pirkti urmu (whole 
sale) šaukite

OROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė.

(Not. Ine.)
Retail stotis randasi

2625 Weet 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

ŽIEMINIAI PEČIAI
Jais galite apšildyti net 5 kambarius .. $“| g.

EM1L DENEMARK INC
~------ Vartotų Karų Bargenai ===

KOMBINACINIAI (COMBINATION) PEČIAI
Galite virti ir kepti anglimis, malkomis arba gesu. 
$125.00 pečiai parsiduoda už ..............$6SLOO

KARPETOS (KAURAI) 9 x 12 pėdy didumo

4.50 ir 517.50

LINOLEUMAI VIRTUVĖMS 9 x 12 pėdų didumo

*3.95

RooseveltFurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

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

-f

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

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUTCK '86, 5 Sedan 41. Trunk, parant. kaip naujas ............ $895
BUICK '85. Club Sedan su trunk, rarantuotas.......................$826
BTTICK '35. 5 Sedan 47. garantuotas .......................................... »7»5
BPICK '34. 5 Coupe 53. mažai vartotas, varant................... S89S
BTTICK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant......................... $895
BT’TCK '83. f. Sedan 67. tobulas, Rara n t.................................. »«95
BTTICK '32. 5 Sedan 96, tobulam stovy .............................. »495
BI’ICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, narai t ................ 9495
RCTCK '31. Sedan 91, geroj tvarkoj.............................................9395
BTTICK. ’29. Z-4 Coupe, Seinai apkalnuotas ... ................. t 95
BjTTfK '29. 5 Sedar, 47, nra2.ua mažas karas ..........................S95
BtTICK '30. 7 l.lmo drat. ratai, etnn O K...................... 9225 į
CADILLAC 30. 7 Sedan. i>ertalavtAa .............. 9X95
CAPILLAC '30. 7 Sedan. labai puikiam stovy .......................... (495
CHEVROLET '34. 5 Sedan. kaip naujaa ............................... $495
CHEVROLET '30. 2 durų Sedan. Svarus mažaa karas .... $195
HITDSON. '29. 6 Sedan, b/na O. K.................................................. $ 95
LA PAI.LE '31. 7 Sedan. toobulam stovy ............................... $595
LA SALI.E '31. 5 Sedan. pulki vertybe.........................................$495
LA SALLE '30, 5 Sedan. 6 drat ratai ............ ........................ $845
LA RALLE '29. 6 Sedan. drat. ratai ......................................... $195
LINCOLN '30. 5 Sedan. labai pulkus .......... ............... $295
NASH '32. 5 Sedan. neras mažas karas ...........................$285
OAKLAND '31, 2-4 Coupe, nero.l tvarkoj ..................................... $175
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. $875
PACKARIJ '31. 7 Custom He.dan. gerai berantu .............. $895
PACKAFI'i '30. 7 Sedan, puikiam stovy ................... $825
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ........................ ..  . $195
PONTIAC '34, 4 Durų Sedan. kaip naujas............................... $495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ai rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago
Crawford 4*100

—— - ■ ..... - -

Pocahontas Mine Run j

Z

nra2.ua
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ŽINIŲ - ŽINELES
NEŽALIEŽNINKy KUNI

GUI BOMBA
Anksti rytį iš ketvirtadie

nis į penktadienį prie Cliica- 
gos lietuviškų hezuliežninkų 
kunigo Stanley Linkus namų, 
3509 S. Union avė., sprogo ma 
ža bomba. Nuo sprogimo išby
rėjo kelių langų stiklai, bet 
nuostoliai maži. Linkus sako
si nęžinas jo namų bombavimo 
priežasties.

Amerikos himnui 121 metai.
Vakar ir šiandie Baltimore, 
Md., buvo didelės iškilmės: 
dilinėta 121 metų sukaktis A- 
hterikos himnui “Star Span- 
Ked Banner”. Iškilmių prog- 
Kmoj dalyvavo ir trylika spe 
cialių kariuomenės pulkų iš 
trylikos originalių valstybių. 
Amerikos himnų parašė Fra
ncis Key, baltimorietis.

Galas Chicagos žiurkėms. —
Sveikatos bordo prez. l)r. H. 
Bundensen lederalės vyriau
sybės. reikalauja paskirti dar 
200 vyrų žiurkėms naikinti. 
Iki šiol tik 75 vyrai naikino 
žiurkes.

Sainuel Lipson, 1245 S. Kar-
lov av., kepurių siuvėjas, bu
vo patekęs į bėdų. Jis siuvo 
kepures, darė biznį ir su šei
ma ėmė valdžios pusulpų. Bet 
prižadėjęs grąžinti pašalpos 
fondui dalį suvartotų pinigų, 
biznierius laimėjo vyriausybe^ 
švelnumų.

R.'ias įvykis. Los Angele*, 
Cal., 70 m. amž. senis Joe 
Gardner krisdamas nuo laip
tų nurijo pypkės galvutę. Se
nis paimtas gydytojų priežiu 
ron.

Nėra šturmų. Laura Ingalls, 
žymi Amerikos lakūne pada
rė naujų transkontinentinį 
skridinio rekordų. Iš Los An
geles į New Yorkų nuskrido 
per 13 vai. 34 min. ir 5 sek. 
Ji Amelia Earliart skridimo 
rekordų sumušo 3 valandom 
ir 33 min.

Skaičius auga. Iki vakar

lĄSH DIXON
Į'ASH IS BEIN& CARRIED OFF

5Y THE TVYO ADOSIANS 70VVARD
ONE OF THEIR SPACE SHIPS —

DOT SEES ~THEM
LOOK , CHItb ^ioUNDsZ" 

THEY HAVE CAPTUPED) WE ARE . 
DASH* WE MUŠTHELPLESS.' 
DO SOMETHING- JĮ OOR RAYS

QU»CK/X WOULD KlLL DASH
Too/

By Dean Carr

zast1 J. e. na. i. matuuonio vkitmim lietuviu
gų. Programe, sakoma, ims 
dalyvumų virš 500 indijonų.
Paminėjimas įvyks Olson Me- 
morial parke, Crawford ir 
Diversey avė.

Žuvavimo sezonas. Šiandie 
dienos Chicagoj ir Cook cou- .Chicago parkų: Lincoln, Ja-’
nty nuo automobilių žuvo 509 
žmonės ir 11,673 sužeista.

Nesukėlė fondo. Trys plėši
kai, atėmę automobilių nuo 
Ed. Berndt, 1914 Melrose St., 
ir ruošėsi daryti holdapus, 
kad sukėlus fondų ginimui sa
vo sėbro, kuris anksčiau buvc 
I»olicijos suimtas. Policija iv 
“gynėjus” suėmė.

ckson, Columbus, llumboldt ir 
Douglas lagūnuose prasidėjo 
žuvavimo sezonas.

Chicago fajermcnai į New 
Yorkų. Chicago fajermonų de
partamento baseball tymas

Ir biznieriai ima pašalpų. Į 20,000 valgė kopūstus. For-

šiandie išvyko į 
lošti baseball su 
fajermonų tymu 
natų.

New Yorkų 
New Yorko 

čempijoruz

Mhii

WALTER MITKUS
mirė rtlgbėjo -ū? d., 1035 m.
6:10 vai. vakaro, sulaukęs 46 
metų amžiaus.

Kilo • Iš Telšių apskrido, 
Smilgių parap., Konlaudų kai
mo. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris: Martha Ryan, žen
tą VVIlliam. Ir Erances Mitkus, 
2 brolius: Stanislovą Ir Julius, 
pusbroli Ir daug kitų giminių, 
ir seserj Toronto, Canada.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj. 3318 Lltuanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
rugsėjo 16 d. Iš koplyčios S 
vai. bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu 
lydėtas Į Ša. Kazimiero kapi
nes. į

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Žentas, 
Broliai, Pusbrolis, Sesuo Ir Gi
minės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YAItds 1138.

PARAPIJŲ CHICAGOJ
Itugs. 13 d. — Aušros Var

tų parap.

Rūgs. 17 d. — Nekalto Pras. 
P. Šv. parap.

Rūgs. 22 d. — Šv. Kazimie
ro parap., Gary, Ind.

Rūgs. 29 d. — Šv. Mykolo 
parap. p

Spalių 6 d. — Šv. Pranciš
kaus parap., Indiana Harbor, 
Ind.

Spalių 13 d. ŠŠ. Petro 
Pauliaus parap., Chicago.

ir

RADIO gos pasipirkti visokių nama- 
reikalingų dalykų mimams

žiniom kainom. R.p. B. B.
DAINOS, MUZIKA IR

Spalių 27 d. — Šv. Antano! btfuto „parap. Cicero. !„ , . K “ , J ' B?‘ dien«- *• sek'nadiem
Lapkr. 3 d. - šv. Onos pa- '>J' 11 v“l"n,1» ,5«,rslt «raži« daim'* muzikos

rap., Spring Valley, III. ir f? pl8t ‘r Ve“ ^gre«s krau .r pranešimų iš stoties WAAP 
Šv. Antano parap., Kcwat.ec, patieks gražų ra,|,„ pro- nuo 5 iki 5:30 po pietų. O kam 
jįį gramų iš stoties WGES. Pro- lietuviškos dainos, ypatingai

Lapkr. 10 d — Šv Antano gl’ame (,alYvaus grupė žymių liaudies dainos, nėra malo-
parap Omaha Neb dainininkų-ių, muzikų ir kai- niosT Leidėjai šių programų

Kitos parap. Chic. apylinkėj ! “‘“A »>*•*/*««"» krau- - Jos. F. Budriko radio ir.
tuvė praneš keletu svarbių rakandų krautuvė, adresu 3417
žinių iš šios krautuvės biznio S. Halsted st. nesigaili kodaų- 
eigos, apie rudeninius prisi- giausia tų dainų parūpinti ra- 
rengimus sudarymui geros pro lio klausytojams. M.

reston, 111., miestely buvo su-/ 
rengtas 23 metinis taip vadi- J 
namas rūgščių kopūstų kar- 
nivalas. Jame 20,000 žmonių 
suvalgė 15 bačkų rūgščių ko
pūstų ir tonų kilbasiukių.

PAIEŠKOMI
Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 

parap.

prašomos ,pasirūpinti pasiski
rti dar neužimtas dienas, (pa
tartina apie vidurį savaitės) 
iki lapkričio 10 d. ir tuojau 
pranešti šiuo adresu: kun. xt. 
Linkus, 12259 Emerald Avė., 
Chicago, 111. (Tel. Puliman 
1200).

Kun. A. Linkus

VENETIflN MONUMENT CO., INC.

Į Kavaliauskas Antanas, kilęs 
l iš Šiaulių apskr., gyvenęs Či
kagoje.

Kuras Juozas, gyvenęs Ho- 
Kokią sekančių savaitę pir- boken, N. J. 

ksite mėsų? Meal Council of i Kuzminskas Stasys, Petro 
Chicago ateinančių savaitę pa g., gimęs Šiauliuose, gyvenęs 
taria vartoti “Pot roast”. Kai Baltimore, Md. 
kurie mėsos perkupčiai rėk o-j i<aupas - Kaupelis Jonas, 
menduoja roundsteikų. į gy venęs Rockford, III., Aber-

2,000 naujų studentų. į Illi-1 deen, Wash., Amerikos karo 
nois universitetų, Urbana, Ilk, veteranas (10-2274). 
šįmet manoma įstosiu 2,000 pi
rmamečių studentų.

Pranešimai

BRIGBTON PARK. — Ma-i 
rijonų Rėmėjų 35 skyrius lai
kys susirinkimų sekmadienį,! 
rugsėjo 15 d., tuojau po pa
maldų,. mokykloe^dtembary.

Valdyba

2 vai. popiet, parapijos sve
tainėje. Prašau visų narių su
sirinkti. Rast.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

—:------ O---------
J t .. . .

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

------------ o------------
Suvirs 50 metų prityrimo

---------o--------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
------------ o------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
šynjūaiuą Chicagos Lietuvių

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
svarbus susirinkimas įvyks ru
gsėjo 15 d., buvusioj Barau
sko svetainėj, 2244 W. 23rd 
PI., 1 vai. popiet. Visi nariai 
ir narės malonėkite atsilanky
ti, nes bus svarstoma svarbūs 
reikalai.

J. Žurnauskas, pirm.
Ieva Lukošiūtė, fin, rast.

527 N, WESTERN AVĖMARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sujungus 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekm., ru
gsėjo 15 d., parapijos svetai
nėje, 2 vai. popiet. Visi lab
darybės nariai, rėmėjai ir da
rbuotojai kviečiami laiku pri
būti, nes turime daug naujų 
ir svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

arti Graud Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, IllinoisKerbelis Vladas 

Šiaulių apskr.
Milinkevičiai Jonas ir Pet

ras, Petro s., gyvenų Pitls- 
burgh, Pa.

. Miiašauskas Tadas, kilęs iš
Wis., užsimušė lenktynių da- Nemįk5čių v > k
lyne ehicagietis Bmle Carl- gyv Brooklyn> N. y 
son, 5548 N. Sawyer avė. Mikučioms Antanas, kilęs iš

Minės 100 metų sukaktį. Ru Veprių v., Ukmergės apskr., 
gsėjo 27 d. Chicagoje bus pa- ūkininkas. 
__________________________ Marčiulaitis Kazys, pasiva

dinęs Charles May, gyvenus 
Connecticut v.

Mecelinskas Bernardas, ki
lęs iš Trakų a., gyvenus Scra- 
nton, Pa.

Mackevičius Jonas, kilęs iš 
Baviršių k., Liubavo v., gyv. 
Kanadoje.

Norkus Amanas, gyvenus 
Seattle, Wash., kilęs iš Bar
tininkų v., Vilkaviškio apskr.

Pakulis Walter, gyvenus 
New York, N. Y.

Švelnys Petras, gyvenęs Wa 
terbury, Conn. ir Maine val
stybėje.

Padelskas Juozas, gyvenęs 
McKees Rocks, Pa.

Petrauskai Antanas ir Pet
ras, kilę iš Blindžiakapsėio k., 
Veiverių valsč.

Razma Juozas, gyvenęs pas 
Meškelienų, Bridgeport, Conn.

Ieškomieji arba apie juos 
kų žinantieji, teiksis atsiliepti 
adresu: Oonsulate General of 
Lithuania, 11 AVaverly Piace 
East, New York, N. Y.

Lietuvos Gener. Konsulatas

Chicagietis užsimušė. Mažų
jų automobilių lenktynėse Sta
te Fair parke, Mihvaukee,

l’ADf.KA

AGOTA ROKIENĖ
Mena Rėkų šeimyna reiškiame giliausius padėkos žodžius mūsų 
giminėms, draugams, prletellamą ir pažįstamiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie paguodimo mūsų brangios mamytės- 
žmonos Jai sergant. Ir sutelkiant Jai paskutin) patarnavimą mirus.

Pirmiausiai norime Išreikšti savo didį dėkingumą mūsų gerb. 
kfeb. kun. J. Hvlrskul, aplankuslam mamytę paskutinėse gyveni
mo valandose ir aprūpinusią Ją su Sv. Sakramentais, bei priren
gusią laimingai amžinai kelionei. Iš kur Jau mūsų brangioji ma
mytė nebegryš; taipgi už gedulingas Ir taip gražiai sutvar'kytus 
pamaldas, ir už gražius ir Jaudinančiai pasakytus pamokslus baž- 
■ yčloje Ir prie kapo. Nuoširdžiai ačiū kunigums svečiams už at
našavimą šv. Mišių: kun. Andrlušlul Ir kun. Petrauskui; taip pat 
ačiū Seselėms Kazimierietėms už papuošimą altoriaus gedulingai, 
gi vargon. Prakaičlul už švelnią vargonų muziką. Toliau prašome 
priimti Širdingus padėkos žodžius Sv. Rožančiaus, Apaštalystės 
Maldos, Ir Tretininkių draugijų narėms, kurios nuolatos budėjo 
prie mamytės grabo ir bendrai kalbėjo Sv. Rožančių Ir kitokias 
maldas; ypatingai ačiū p. KavailuSklenel Ir Grigalienei už va
dovavimą.

Taipgi nuolankiai ačiū visiems, kuri* aukavo dvasiškus bukle
tus — Sv. Mišias už mamytės sielą, būtent. Apaštalystės Maldos 
dr-Jal, šv. Rožančiaus draugijai, Tretininkių kuopai, Lietuvos 
Vyčių 5 kuopai, šeimynoms Andruškevlčlų. Jankų. Kazlauskų, 
Siautų, Klzelevičlų, Rėkų; taipgi ačiū M. Capaltienel, p. Marcin
kevičienei Ir tlraslausklenel. boto. ačiū Juozalynų šeimai už gyvų 
gėlių vainiką. Toliau nuoširdų ačiū tariam visiems, kurie per naktį 
budėjo prie grabo ir telkė kitokį patarnavimą; labiausiai gi ačiū 
visiems, kurie dalyvavo pamaldose Ir palydėjo J amžino poilsio 
vietą, Av. Kazimiero kapus, ypač tiems būsime amžinai dėkingi, 
kurie patys važiavo J kapus savo mašinomis Ir dar klius nuve
žė. Ačiū grabnešlams, ir ačiū pp. Stankarna, kad leido grabne- 
šiams po laidotuvių susirinkti J Jų kambarius. Taipgi ačiū Se
selėms Kazimierietėms už papuošimą mamytės vienuolės rūbais, 
ypąč ačiū Seselei Inmelental. Baigiant, labai nuoširdžiai ačiū 
laidotuvių direktoriui d. lAebaulčiut ir sūnums už sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą, ypač sūnui S. Iaicliuučlui, kurio tvarka Ir 
darbais mes esame pilnai pa'er.klnti, ir patariame visiems liūdnu
mo valandoje visuomet kreiptis .prie pp, I scliawlrlų. o tau bran
gioji Mainyte Ir mylima' Iniotia, paskutinį kartą sakome sudiev; 
lauk mūs visų prie Aukščiausiojo sosto, gi dabar kol mes būsime 
gyvi plnslme tau Mamyte nevystančių gėlių vainiką iš maldų, Ir 
siusime pas Aukščiausiąjį prašydami Jo būti gailestingu Jums, 
brangi Mamyte ir mylima žmona.

Rėki, šeimynos vardu 
V. RCKlS

kilęs iš

MARQUETTE PARK. — 
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius laikys 
susirinkimą, sekm., rugsėjo 15 
d., parapijos svetainėje, 2 vai. 
popiet. Visi nariai ir rėmėjai 
kviečiami laiku atvykti, nes 
turime daug svarbių reikalų 
svarstymui. , Valdyba

T0WN OF LAKE. — Su
sirinkimas draugijos Šv. Elz
bietos, moterų ir mergaičių, 
bus sekmadienį, rugsėjo 15 d.,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. M1CHIGAN AVĖ 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

NADIOS RADIOS
ZENITH
PHILCO

GENERAL ELECTRIC 
CROSLEY 

R. C. A. 
ARCADIA

1936 Modeliai yra tiek 
pagerinti, kad yra ma
lonu ir klausytis radio 
programų.

Priimame jūsų seną ra
dio mainais.

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

Tel. Boulevard 4705-8167
Didžiausieji Radio Par

davėjai Chicagoje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvini 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radzius
S. M. Skilias
1.1. Zolp

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Eodeikis _ 
Lackaincz ir Šunis

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

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Liilm
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

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

3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluo’se
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(Acme Photo.)

Gintis nuo italų! — Vu iždas iš Adis Ababa, .Etiopijos sostinės. Krašto val
dovas moderniniu automobiliu daro peržvalgų kariuomenės, pasirengusios ginti 
kraštų mm italų. Nežiūrint didelių pastangų, karas Italijos su Etiopija, sa
koma, neišvengiamas.

(Acme Photo.)

Etiopiečių karo bubnas. — Senoviškas, pri- 
mityyis etiopiečių bubnas, kuriuo šaukiama tė
vynės sūnūs kraštui ginti nuo priešo. Tuo bub- 
nu Adis Ababa bus šaukiama gyventojai gintis 
ir nuo italų užpuolimo.

(Acme Photo.)

Ligoninė bepročiams. — Federalės vyriausybės pagalba, Manteno, III., pastaty
ta nauja bepročiams ligoninė, kainavusi $2,054,500. Iš PWA tam tikslui buvo pa
skirta $500,000.

(Acme Photo.)

Maloni vietelė. Šiandie publikai atidarytas japoniškas sodelis, Jackson par- 
ke, Chicagoj. Atvaizde japonų konsulas Chicagoj Sado Iguchi su žmona, parkų 
bordo prez. R .T. Dunham ir kiti.

(Acme Photo.)

Konstitucijos dienos spektaklio dalyviai. Ateinantį 
antradienį Chicagoj bus paminėta J. A. V. konstitucijos 
148 m. sukaktis. Chicago Stadiume įvyks didelės iškil
mės. Atvaizde programų dalyviai kolonijai!uose kostiu
muose.

(Acme Photo.)

Vilnis didesnė už laivą. — Garlaivis Dixie per tropiškųjį viesulų, ne
seniai baisių nuostolių padariusi Floridoj. Didesnės už garlaivį vilnys 
užmetė jį ant uolų. Visi keleiviai, kaip žinoma, buvo išgelbėti.

(Acme Photo.)

Karo veteranai, šiomis dienomis Gra nd Rapids, Mieli., įvyko Illinois valst. 
civilio karo veteranų 69 metinis suvažiavi man. Tš 400 suvažiavusių senukų, 160 dar 
pajėgė maršuoti gatvėmis.

(Acme Photo.)

Apskųsti žmogžudystėj. — Bandomieji policmonai 
Jefery O’Donohue ir Walter Brown, prisipažinę prie 
nužudymo adv. David K. Cochrane. O’Donohue prisipa
žino nušovęs Coshrane.

(Acme Photo.)
• • *

Dvynukai Loyola universitete. Į katalikiškų Loyola universitetų, 
tarpe šimtų studentų, įstojo ir šių trijų dvynukų poros: Robert ir 
Denis Molloy, Edward ir Charles Nesbitt, Thomas ir John Enright. 
Vidury kun. Samuel Knox, universiteto rektorius.

? * «


