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VILNIAUS GEDULO DIENA
VILNIAUS UŽGROBIMO SUKAKTUVĖS 

MINĖTOS VISAM KRAŠTE
Kaune įvyko patriotinių

organizacijų vaikštynės

TAUTA ATNAUJINO PASIRYŽIMĄ 
ATGAUTI SOSTINĘ:

TAIP PAT PASIRYŽO KOVOTI 
IR UŽ KLAIPĖDĄ

KAUNAS, spal. 9. — Šiandien visoj Lietuvoj su gi
liausiu susikaupimu minėta Vilniaus gedulo diena — 
Vilniaus užgrobimo 15-os metų sukaktuvės. Visose 
bažnyčiose rytą įvyko pamaldos, o popiet — masiniai 
susirinkimai, kuriuose atnaujintas karštas pasiryžimas 
vieningai visiems dirbti, kad atgavus savo brangią sos
tinę iš lenkų, r Per pusiaudienį čia ir kitur įvyko per vie
ną minutą tyla žuvusiųjų kovose už Vilnių karžygių pa
garbai.

Patriotinės organizacijos v.akare surengė vaikšty
nes. Apie 20,000 pražygiavo šalimais prezidento Sme
tonos rezidencijos ir paskiau susirinko priešais Nežino
mojo Kareivio kapą. Tenai pasakytos prakalbos. Kal
bėtojai teisino 15-os metų Lietuvos neoficialaus karo 
stovį su Lenkija. Podraug pažymėjo, kad tauta pasiry
žusi pakilti karan, jei priešas kėsintųsi prieš Klaipėdos 
kraštą.

GAL TIK 6 LIETUVIAI KANDI
DATAI LAIMĖS KLAIPĖDOJE

Tas paaiški iš paviršutinio bal
sų suskaičiavimo

KAUNAS, spal. 9. — Iš pa 
viršutinių apskaičiavimų suži
noma, kad per Klaipėdos kr
ašto seimelio atstovų rinki
mus, įvykusius rugsėjo mėn. 
29 ir 30 d., iš 1,912,000 Imlio
tų vokietininkų kandidatams

PRASIMANYMAI APIE 
VATIKANĄ
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ETUVOJE
NETURI PASIRYŽIMO PASIDUOTI STREIKUOJANTIEJI ŪKININKAI

Tai streikuojantieji pieno pristatytojai ūkininkai žieminėje Illinois valstybės dlalyje. .Jie reikalauja, kad 
jiems daugiau būtų mokama už pienų. Streikas vis labiau įsigali ir kol kas autoritetai neturi pajėgų su
laikyti vežamo pieno naikinimų ir visokį streikininkų vedamų smurtų. Matyt, nebus apsieita be kariuomenės.

DEMONSTRACIJA GAILE- ITALIJA IGNORUOJA T. ANGLIJA PASIRYŽUSI AP- 
STINGUMO SESERŲ SĄJUNGOS VEIKIMĄ

, PAGARBAI ... ROMA, sprfiro. — DikttH'**^

I -I

•VATIKANAS, spal. 9. —.
Užsienių spaudoje paduota
žinia, kad būk kilus Italijos 

teko 1,500,000 iki 1,600,000 , • T,.. •• v ..._ . ’ ’ ’ karui su Etiopija, Vatikane1

Rytoj vakarų įvyks demon
stracinės vaikštynės ir masi
nis susirinkimas Garfield par 
ke gailestingumo seserų pa
garbai. Bus minimos šių se
serų veiklos Chicagoj 89 me
tų sukaktuvės.

Numatyta, kad apie 100,000) 
žmonių dalyvaus šioje iškil
mėje. Masiniam susirinkime 
kalbės Jo Eksc. vyskupas B. 
J. Sbeil, D. D., miesto majo
ras ir kiti aukštieji valdinin
kai.

balsu. imta rūpintis, kad1 padirbus 
žemėje atitinkamas patalpas, 
kur (būtų galima Vatikano gy

k (Kiekvienas balsuotojas tu
ri ėjo iš kandidatų sąrašų pa
sirinkti 29 kandidatus ir pa- Į ventojams pasislėpti nuo ori- 
skyrium balsuoti už juos). nių bombų, jei kiltų karas 

Iki vakarykščios dienos bal Europoje.
sų suskaičiavimas rodo, kad 
158 lietuviai kandidatai yra 
gavę apie 180,000 balsų. Tš 
to spėjama, kad gal tik 6 lie
tuviai pateks į seimelį, o ki
ti 23 bus vokietininkai.

Penki lietuviai atstovai bu 
vo pereitam seimelyje.

Seimelis bus atidarytas 
ateinančių savaitę.

Vatikano laikraštis šių ži
nių vadina nepaprastu pra
simanymu, kadangi Vatikane 
neplanuojama ko panašaus.

Pažymima, kad niekas ne
turėtų nė mažiausio pasiry
žimo pulti Romų, o ypač Va
tikanu iš oro su bombomis, 
arlia dujomis. Roma turi šv
entojo miesto karakterį ir 
meno lobyno centras, kuriam 
randasi Vatikanas, žinomas 
su savo įamžintu neutralumu.j

HAUPTMANNAS PRALO
ŠĖ APELIACIJA

TRENTON, N. J., spal. 9. 
— Nubaustas mirties bausme1 
už lakūno Lindbergho kūdi- j 
kio pagrobimų ir nužudymų 
Bruno Ricbard TTauptmann 
pralošė apeliacijų teisme.

Jei jo advokatai neapeliuos , 
į vyriausiąjį krašto teismų, 
tai mirties bausmė bus įvyk
dyta prieš Kalėdas.

torius Mussolinis vvkdo savoI
karo, programų Etiopijoj, ig
noruodamas T. Sąjungos pa
sirengimus, kad paskelbus 
sankcijas (bausmes) Italijai.

Penki laivai vakar iš Ne
apolio išplaukė į rytinę Afri
ką su 2,000 kareivių, daugy
be amunicijos ir didelių ka
ro mašinų.

Mussolinis padarė peržval
gų jaunųjų fašistų karininka
ms ir jiems pareiškė: “Grfi- 
denkite savo sielas kai plie
ną.” Buvo išrikiuota apie 10,- 
000 karininkų, priklausančių 
1,200,(XX) .jaunuolių fašistų, 
kurie greitai bus pašaukti ka
reiviauti.

Mussolinio įsakymu imtasi 
priemonių Italijos pakraščių 
miestų apsaugai.

Vakar pirmų kartų vyriau
sybė paskelbė pluoštelį žinių 
apie “didelius” pasisekimus 
Etiopijoj. Pažymima, kad ita
lai ten mažai nukentėję, kad 
tuo tarpu etiopiečių nuosto
liai — milžiniški.

GATVIŲ TAISYMUI 
MEDŽIAGA

Praneša, kad Chicagos gat-

ĮĖJO I SVETIMUS NAMUS

Vakar anksti rytų kažkaip 
į namus, 6908 Wentwortb 
avė., įsikraustė Kazimir Kli
mas, 27 m. amž., 2956 So.
Tbroop gat. Jis areštuotas.

Policijos stotyje jis pasi- vių taisymas iš tikrųjų jau 
sakė, kad jis nežinųs, kokiu bus pradėtas krašto vyriau- 
bfldu jis čia papuolęs. Sako
si pirmų kartų savo gyveni* 
me išgėręs kelis stiklus alaus kęs už vienų 
ir nebežino, kas įvykę. I medžiagos.

sybės skirtais fondais. WPA 
viršininkas Illinoise jau užsa- 

už vienų milijonų dol.

LEISTI T. SĄJUNGĄ

AUSTRIJA IR VENGRIJA PASISAKO 
UŽ ITALIJĄ

ŽENEVA, spal. |9. — Daug ADDIS ABABA. — Etio- 
kas pripažįsta, kad T. Sųjun piečių kariuomenės vadas 
ga gyvena nepaprastų krizį. Ras Sevoun, kurs sėkmingai

“DRAUGO” RADIJO KON
CERTO DALYVIAI VAKAR 

DAINAVO PER RADIJU
“Draugo” radijo progra

ma vakar iš WEDC stoties 
pilnai paaukota Vilniaus pa
minėjimui. Sasnausko (Vyrų 
choras dainavo dvi dainas: 
Naujalio — “Lietuva bran
gi” ir “Močiutė mano”; Kas 
tas Sabonis, baritonas, sudai
navo liaudies dainelę “Gra
ži mūsų šalis”; Justas Kudįr 
ka, tenoras, sudainavo “Kur 
banguoja Nemunėlis.” Leo
nardas Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, pasakė (Vilniaus 
gedulo dienai pritaikintų kal
bų. Gaila, kad nebuvo dau
giau laiko.

Viršminėtas Sasnausko Vy
lų choras ir dainininkai pp. 
Sabonis ir Kudirka išpildys 
muzikalų dalį “Draugo” ra
dijo koncerte, kuris įvyks at
einantį sekmadienį, spalių 13 
d., Gimimo Švč. Pan. Mar. 
parap. svetainėj, Marųuette 
Parke.

veikia prieš italų pajėgų de
šinįjį sparnų žiemių Etiopi
jos fronte, praneša, kad jo 
kareiviai paėmė nelaisvėn 31

AUKŠTINA AMERIKOS 
NEUTRALUMĄ

FABRIKO GRIUVĖSIUOSE 
RASTAS LAVONAS

ROMA, spal. 9. — Fašistų 
spauda aukštai įkainuoja pr
ez. Roosevelto paskelbtų neu
tralumų dėl karo veiksmų E- 
tiopijoj. Girdi, Italija pagei
dautų, kad visas pasaulis lai
kytųsi tokios pozicijos.

Sprogimo sugriauto Soya 
Products Co. fabrikoi griuvė
siuose rastas žuvusio Jerry 
Stonis, 24 m. amž., lavonas.

Ieškoma daugiau, kadangi 
dar nesurasta kiti keturi.

PRASIDEDA ŽENGEI 
BYLA

GRAIKIJA PRIEŠ ITALIJĄ

ATĖNAI, spal. 9. — Grai
kų vyriausybė nusprendė gr
iežtai laikytis T. Sąjungos 
sprendimų Italijos klausimu.

Chicagoj prasideda bylos 
nagrinėjimas Mandeville W. 
Zenge iš Missouri, kurs kal
tinamas dr. Bauer sužaloji
mu ir nužudymu.

Ypač Anglija daug susirū
pinusi šiuo krizių ir T. Są
jungos likimu.

D. Britanijos gyventojai 
laukia, kų T. Sąjunga išspręs ' italų karininkų, tarp kurių y-
Italijos klausimu. Italija aiš- ra vienas pulkininkas, 
kiai nesiskaito su T. Sųjun- -------
gos nuostatais. Ji nesiskaito, ADDIS (ABABA. — Etio- 
ir su kitais tarptautiniais pijos vyriausybė užgina šias 
paktais. žinias: kad etiopiečiai įsiver-

Jei T. Sąjunga paabejos Eritreon (italų kolonijon); 
vykdyti savo nuostatus, ne- '<a<l italai naudoja nuodin- 
sistengs suvaldyti Italijos, gabias dujas; kad etiopiečiai 
bus dingęs saugumas visoms apsiautė, ar paėmė Adowų. 
mažosioms valstybėms. ; Tai vis prasimanymai.

Tokiam atsitikime T. Sų 
junga nebus nė reikalinga. ADDIS ABABA. — Etio

pijos karo vadovybė nuspren- 
Anglija įeikalauja, kad I. (p-, Vongtj turėjus didelius susi 

Sąjunga vykdytų savo nuos-' rėmimua gu italais iki italai 
tatus, kad suklupdytų Italiją. įsiverį krašto gilumon ir pa- 
Jei tas nebus daroma, (Angli- (ys pak,iuR j gpągtus.
ja, sakoma, pasiryžusi nu- ______
traukti politinius santykius
su T. Sąjunga.

IŠ KARO LAUKO IR APIE 
KARĄ J

i ROMA. — Etiopija ir Tta- 
lija pagaliau formaliai nutr
aukė diplomatinius santykius.

6 ŽUVO SU SUOMIŲ 
LĖKTUVU

ŽENEVA. — Susirinko T.
Sąjunga ir pasitvarkė dide- . ..... . . A«• 1 i . . .. , Suomiu keleivinis lėktuvas }•bam darbui — svarstvti, kas .... .. , i. ... , T. ... krito jūron Estijos pakras-turi būt daroma su Italijos v. _ .. '...... - . . . » . ciuos. Žuvo pilotas mekani-

i atkakliais žygiais Afrikoje. . ......
.... • -xr •• □ , kas ir 4 keleiviai.Austrijos ir Vengrijos dele- i 
gatai pirmieji pasisakė, kad ; 
jų vyriausybės yra priešin- Į 
gos skirti bet kokių bausmę 
Italijai. Susirinkimas nutr
auktas iki šiandien 10:00 ry- į

HELSINKIS, spal. 9. —

ATĖNAI, spal. 9. — Grai
kų vyriausybė uždraudė iš
vežti (eksportuoti) maisto 
produktus iš Graikijos.

ANGLIJA IMASI GRIEŽ
TŲJŲ PASIRENGIMO 
' PRIEMONIŲ

LONDONAS, spal. 9. — 
Anglijos vyriausybė ir tolian 
imasi griežtųjų pasirengimo 
priemonių. Kai kurie vyriau
sybės nariai numato, kad ka
ras su Italija neišvengtinas, 
kadangi Mussolini nenutrau
ks savo karo prieš Etiopiją. 
Tad Anglija skubiai siunčiu 
daugiau karo laivų ir karių 
į Viduržemio jūros įvairias 
strategines vietas. Siunčiama 
amunicija ir visokia karo me
džiaga. Darbas verda visuo
se Anglijos uostuose.

(Anglijos vyriausybės nusi
statymas yra, kad veikiau ap- 

I skltirbus su italų etiopiečių 
' nepakenčiamu klausimu.

Vyriausybei daug nesmagu
mų sukelia Prancūzijos įvai
riausi išsisukinėjimai dėl ben- 

jdro veikimo prieš Italiją.
I Prancūzija norėtų būt drau
ginga Anglijai, nes tai gyvas 

i reikalas, ir nennsižengti Ita
lijai.

MADRIDAS, spal. 9. — 
Ispanijos ministerių kabine
tas pripažino apie 7 milijo
nus dol. išlaidų krašto apsau
gai.

to. Pirmininkauja Čekoslova- Vakar Chicagoj minėta di- 
kijos užs. reikalų ministeris džiojo gaisro 64 metų sukak- 
Benes. t uvės.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; numa

tomas lietus; šalčiau.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbtinų kulno* prhnuntiuinub purelkalavu*. 
Bcndrudurbluin* Ir korespondentam* ruAtų uetfrųllnu,

Jai neprašomu tai padaryti Ir neprluluiičluma luin tiks
lui pakto tankių.

Redaktorių* priima — nuo 4 vai. 11*1 b vai. popiet 
1 teina kasdien, Išskyrų* *ektnadlenlu*

P RENI,’M E H.a TOS KAINA: J. Atnoriko* val*t> be»e: 
MaUm* — 66.00 Pu*el metų — <>.&•; Trim* mėueMlaitii,
— 62.00; Vienam mėnaalul — 76c. Kitose valstybAse
prenumerata. Metant* *7.00; l'uaei melų - *4.ou
Kopija — .01c.

DIENOS KLAUSIMAI

KLAIPtDOS RINKIMŲ PASEKME^

PRAUgAS Ketvirtadienis, spalių 10, 1933

dirbo specialiai išrinkta komisijų, ta
rėsi su italų vyriausybės atstovais, juos per
spėjo. Bet nieks nepajėgė sustabdyti Musso
linio nuo jo užsimojimo. Jis pareiškė, kad Rugpjūčio 4 d. šv. Tėvas Pi- Jie juoiiii pasitikėdavo ir va- 
kariuusias ir su visu pasauliu, jei jam kelių jus Xl Vatikane pasakė gra- diedavo jį Jokūbu Mariam, 
kus norės pastoti. žiu prakalbų iškilmėse, kurio-Į taigi iš pavardės jie padarė

Norėtu Mussoliuį sudrausti, nes bijota, mjH pradėta tyrinėti dorybes jam vardų. Pasitikėjo juomi 
kad iš italų abisinieeių koutlikto nekiltų ka-, stebuklus busimojo švento-'ir Abisinijos valdovas Ras iš 
ras Europoj. Jei to ir neatsitiktų, Italija. Į j0 , Tigrė. Tas kunigų de Jacobis
visvini nukentės. Ji gyvena sunkų ekonomi- į justinas de Jacobis gimė 1- pasiuntė į Aleksandrijų pas 
nį kri^į. Karas Abisinijoj jų dar labiau su- talijoje pirmaisiais pereito ši-, Koptų patrijarkų, kad duotų Ind. 
vargins. Didžiųjų Europos jėgų jai paskelbtas ,„t„imo metais. Vaikutis dar Į atskirų nbisinams vyskupų, 
boikotas tikrai bus skaudus smūgis. Iš to tebuvo vos kelelių metų, jo1 Bet patrijarkas nebuvo’TTata- 
gali kilti suirutės viduje. Mussofinio dikta- „lotina Juzupina, šnekėjo su likos. De Jacobis kitus pasiu- 
liirui irgi guli susidaryti pavojų. Blogiausia pu}įįKtail,a vienuole, apie savo I ntinybės nerius prikalbino, vei 
— del Mussolinio užsispyrimo ir i’^kojimo ^aį|.,p Vienuolė buvo labui do- ’ kiau keliauti j Romų ir iš ten 
tuščios garbės, dėl jo militaristinių ambaci-lra į,. maldinga. Nežinių dėl ko'gauti Abisinijai vyskupų. Tų
jų skaudžiui nukentės visa italų tauta. Tas jį tarė: “Tas vaikinas syki keletas apsiėmė ir jie atvyko rap., Spring Valley, III. 
tai aišku. ; bu* Abisinijos apaštalas”. l»us Av. Tėvų Grigalių XVI. į

lai, mat, prie ko veda tautas tuščios j Vaikas augo, ėjo mokslus, Tada Mv. Tėvas į Abisinijų

"•V, Abisinijos Apaštalas J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Spalių 13 d. Sfi. Petro ir Lapkr. 3 d.-— Šv. Antano
Pauliaus parap., Chicago. parap., Kewanee, Iii.

Spalių 16 d., ŠŠ. Petro ir Lapkr. 10 d. — šv. Antano
Pauliaus parap., Roekfonl, 111. parap.} Omaha, Neb.

Spalių 20 d. — Šv. Pranciš-, Lapkr. 11 d. Sioux City,
kaus parap., Indiana Harbor. jowfU

Lapkr. 13 d. Kansas City, 
Spalių 22, 23 ir 24 dd. — y{u,

Cleveland, Ohio. ■
i Informacijų reikale kreip- 

Spulių 27 d. šv. Antanu Į kitės adresu — Kun. ,A. Lin-
puiap Cicero. I kus, 12259 Emerald Avenue.

' (T«l. Puliman 1200).
Kun. A. Linkus

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa

Rugsėjo 29 ir 30 dd. Klaipėdos krašte 
buvo seimelio rinkimai. Šiais rinkiniais do
mėjosi, galima sakyti, visas pasaulis. Spau-. 
da nemažiau garsino Klaipėdos rinkimus už 
italų abisinieeių konfliktų. Buvo net lokių 
pranašavimų, kati, ginti, jei rinkimai iš»>is 
ne taip, kaip vokiečiai nori, tarp Lietuvos 
ii- Vokietijos gali kilti karas. Tai luitų pra
džia karo visoje Europoje. Dėl to Klaipėdos 
kraštų spauda pavadino parako statine, kuri 
bile kada galinti eksplioduoti.

Tat nestebėtina, jei Klaipėdos rinkimų 
rezultatų laukia no vien lietuviai, bet visi, 
kurie tik seka Europos politikų. Amerikonai 
stebisi dėl ko taip ilgai reikia Jaukti tokio 
mažo krašto rinkimų pasekmių. Jau antra 
savaitė eina, bet apie rinkimus žinių nėra.

Reikia žinoti, kad Klaipėdoj rinkimai ėjo 
kitokia tvarka, negu pas mu.-, Amerikoj. Jie 
buvo labai komplikuoti tat ir balsų skaity
mas nėjo taip sparčiai. Net po kelis kartus 
jie turi būti patikrinti, kad nenusižengti 
Klaipėdos statutui, kurio griežtai reikia lai
kytis. Taip reikėjo elgtis ne vien dėl to, kad 
vokiečiai visokiais būdais grąsino, bet ir dėl 
to, kad signatoriai (Klaipėdos statutų pasi
rašiusieji) akyliai sekė, nes bijojo, kad iš to 
nekiltų konfliktas.

Bet vis dėlto vakar jau atėjo neoficialių 
žinių apie rinkimus. Tos žinios, žinoma, mu
sų nedžiugina. Sulig jų, iš 29 atstovų lietu- 

Cvių atstovų teišrinkta šeši. Vadinas, seimei* 
ir vėl valdys vokietininkai. Nors riuRtmui 
parodė, kad lietuvių elementas Klaipėdoje 
yra šiek tiek sustiprėjęs, nes sulig tų neoti- 
cialių žinių šiame seimelyje lietuviai vienu 
atstovu turės daugiau, negu turėjo praėju
siame, bet sulyginamai nedidelė pažanga te
bus padaryta.

Daug kam nesuprantama kodėl vokieti 
įlinkai ima viršų Klaipėdoj! Juk tas kraštas 
yra lietuviškas, gyventojų dauguma lietuviai. 
Taip, riet, reikia žinoti, kad tie lietuviai bu
vo pavergti per daug šimtų metų. Juose vo
kiečiai paliko negreit išdildomas vokiškumo 
žymias. J r kalba lietuviškai ir meldžiasi, bet 
greit pasiduoda agitacijai iš anapus Nemuno. 
Vokiečiai tuo ir naudojasi. Jie samdo agita
torius, varo smarkių vokiška propagandų 
spaudoje, tam tikslui naudoja galingų radijo 
stotį, išleidžia daug pinigų, paperka balsuo
tojus. Klaipėdos lietuviams nelengva yra ko
voti *u priešvalstybiniu elementu. Lietuvos 
vyriausybės pozicija taip put yra sunki

Lietuva daug laimėjo Klaipėdos kraštų 
atsivadavusi. Ji jo jokiu būdu nepaleis. Dėl 
to visa tauta turi imtis intensyvaus darbo, 
kad stiprinti Klaipėdoj gyventojų lietuviš
kumų, kelti juose tautinę sąmonę, laimėti Lietuvai jų širdis. Ne tik mokyklomis, spau
da, gyvu veikimu, bet ir ekonominiai lietu
viai turi stiprintis tame krašte. Tai gyviau
sias šių dienų mūsų tautos reikalas.

diktatorių ambicijos.

GRIEŽTAS IR TEISINGAS ŽODld

, .... , .. • 1 . . , labiau 11 kaip mes, mes tuo dyti savo vieningumą,įstojo 1 sv. Vincento a Paulo 1 pasiuntė kun. Massaia, busi- . .. .. „ . , .' . .. '. . . , - .. , 1, , . , . tarpu jau įrodėme visam pu-, Spalių 9 d. kiekvienasMisijonierių vienuolynų, taiio mų kardinolų. Po kiek laiko .. . .... . -. .. . • 1 • , „ • . ,•' 1 '1 1 1 u- X . X .• nuliui, kad atsilaikyti ir gi- mile stoti į talka kovai užkun. de Jacobis tapo katab- .. . . , ...................  .
. ... ... ,,............. utį savo teises sugebame. Pa- \ ilnių. Kad ir nedideliu dar-kiskųjų misijų Abisinijoje vi- . . . ..... - . .. . • . tys sunkieji vargai jau nitga-rsmmkas. Dabar, jam mirus, ....... . ’ * ’ Ietį. Kovoje ištversime, tuną
tos misijos via tėvų kapuci- , ,. , . 1 mus nuolat augus musų tau-

ų g° oje. tos susįpiaĮį,nas įr vienybė, tuvos kovotojam
Antrasis mūsų paveikslėlis D • , , - .. 1 Remia mus palanki mums be

kunigu ir nemąstė apie Abisi
niją^ tik darbavosi Italijoje,

Lietuvos užsienių ministeris St. Lozorai- J būdamas Neapolio vienuolyne, 
tis lenkų laikraščio “Narodny Listy” speci- 1339 llu |)ro|įaį pran.
aliniu korespondentui padarė tokį stiprų pa- 
reiškimų, kurį persispausdino ir “Echo de 
Paris”:

“Klaipėdos teritorija yra musų, ir jų, Sonioje kardinolui Franso- 
mes nuo jos neatsisakysime. Mes priekin- Įni> kllrįo valdžioje tuomet Im
simės bet kokiam laukiniam terorizmui. i'vo visos katalikų misijos. Ka-

“ Anksčiau Kluipėdos klausimo nebu- J ,-dinolas pasiūlė kunigui Jus- 
vo. Tai, kas šiuo metu vyksta toje teri- • tįnuį jaeobis keliauti į A-
t ori joje, yra tik atspindys to, kas buvo (bisinijų ir misijonieriauti. Sis 
\ okietijoje. kunigas džiaugsmingai apsė-
”Aš ypač noriu pabrėžti, kad pašilai- :nič, bet veikiai suprato, kad 

kyti Klaijiėdų mes norime ypač dėl to, 
kad nenorime uždusti. Vykdydami savo 
pareigu-, visas savo pareigas, mes rei
kalaujame tik vieno, būtent, kad niekas 
nesikištų į mūsų vidaus reikalus”.
Su tuo p. Lozoraičio pareiškimu, be abe

jonės, sutiks kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi 
mūsų tautos ir Lietuvos valstybės reikalai.
Be Kluipėdos Lietuva negali gyventi ir dėl 
to jos niekam nepaduos. Vokiečiai turi aiš-

tūzai D’Abbadie ėmė galvoti, 
kad laikas pradėti katalikų
misijas Abisinijoje. Tų piane- rodo Gerbtinojo Dievo tarno 

kun. Justino de Jacobis kapų. 
Ta vieta, kur jis palaidotas 
vadinasi Ebo. Ji vra netoliv
miesto Saganeiti. Garbingai 
gyvenusio žmogaus kapas ku
klus*.

Pirm šimto metų Bažnyčios 
siunčiamas ėjo italas į Abisi- 

jo vienuolijos vyriausybė gali 'niją tiesos skelbti, žmonių my- 
bflti nepatėnkinta. ' lėti. Dabartinė Italijos valsty-

Aiikščiausioji šv. Vincento bė siunčia į tų Abisinijų glnk-

veik viso pasaulio opinija. Net

tu-

bu, kad ir maža auka V. V. 
{Sąjungai ar V. G. Fondui tu
rime stoti visi į pagalbų Lie

Mūsų broliai ir sesers išei
viai visada buvo didysis tau-

padeda mums vokiečių dikta- los rezervas, kuris kiekvienu 
toriaus užsipuolimai ir šmeiž- kritišku tautos momentu, kiek- 
tai. Saugo mūsų nepriklauso- vienu didžiuoju jos reikalu 
įnybt ir teises Tautų Sųjun- eidavo Lietuvai Į pagalbų. Lai 
gos autoritetas. 1 ir šiose mūsų kovų sukaktii-

Tad, neprivalome nusimin- 1 vėse ir Lietuva pajunta ir vi- 
ti. Priešingai, turime tik dar si kiti išgirsta, kad viso pa 
tvirčiau pasiryžti kovoje ui i šaulio lietuviai, vis vien, kur 
mūsų teises bei Lietuvos treč- jie gyventų, yra vieningi ii

a Paulio Misijonierių vyriau
sybė tuomet buvo ir dabar v-

luotus kareivius ir lėktuvus su 
gaisrų iv mirtį skleidžiančio-

dalį.
Spj’ių 9 d. kiekvienas mū

sų privalome dalyvauti Vil
niaus reikalu susirinkimuose,

ra Paryžiuje. Taigi kunigui de mis bombomis. Šv. Tėvas pri- _ prįsįmįntį savo inotinai Lie

kiai žinoti, kad jei kuomet išdrįstų pulti, Vežinms vadindavo di
ls laipedos kraštų, jie sutiks visos musų tan* j Jižanaį!4 Pasitaikė, kad tuo 
tos griežtų ir vieningų pasipi iešinimų. pačiu diližanu per Italiją ;

: Paryžių važiavo Abisinij’os va
ldovo pasiuntiniai prašyti pra

ncūzų karaliaus Liudviko - Pi- 
[ ly{M> pagalbos prieš Egipto.

LIETUVĄ APLANKIUS
Rašo L. Simutis____________

Į LAIVĄ

Jacobis teko keliauti į Pran-j mena, kad jam sunku apie tai 
cūziją. Geležinkelių tuomet ne ir mąstyti. Jis pasaulio dėme- 
buvo, reikėjo važiuoti dideliu sį kreipia į kitos rūšies itaią, 

1 vežimu, kurį traukė arkliai, kitais tikslais vykusį į tą p«-
ėią Abisiniją. Pasikartoja tas 
rats, kas jau nesykį yra bu- 

e. kad į misijų šalis paskui 
: isijonierius, ėjusius Evange- 
’.’ois skelbti ir doros mokyti, 

, ibrauja ginkluota galybė ži- 
?io ar kitokių brangenybių

Įvice - karalių, kurs savo ribas . užgriebti, l o kelių dešimčių

tuvai pareigas, ir ypač paro-

tvirti savo pasiryžimuose. 
Vilnius mūsų buvo, mums

bus.
Kan. F. Kemėšis, 

Vilnių: Vaduoti Sąjungos
įgaliotinis

ITALIJA NUBAUSTA

Galų gale Tautų Sąjungos Taryba išdrį
so tarti savo žodį ir uždėti Italijai bausmę 
dėl pradėjimo karo su Abisinija. Toji baus
mė, tai ekonominis boikotas ir pertraukimas 
ryšių su Italija. Šių Tarybos ištarmę turės 
užgirti susirinkęs Tautų Sąjungos plenumas.

Tautų Sąjunga vis dėlto stengėsi sulai
kyti Italiją nuo karo. Buvo daug pasitari-

Liepos 31 d. Tumasonių bute, LRKSA perdaug toli kėlė į Abisinijos ar kelių šimtų metų užkariau gyjETĄ PASIDAIRIUS gudbajaus
kur kitados buvo spausdinamus “Gar- j žemę. De Jacobis susipažino 

sas”, rengiuos vykti į prancūzų linijos mil-;su pasiuntiniais ir išsiklausi-
name,

žiniško didumo (79,000 tonų) laivą “Nor- 
mandie”, kuris turėjo išplaukti pirmą va
landą. Atvyko udv. J. Grišius ir drauge su 
juo važiuojame pas kun. J. Šeštoką, Aušros 
Vartų parap. kleboną New Yorke, kuris taip 
put rengėsi keliauti Lietuvon su mūsų eks
kursija. Pas jį radome kun. J. Simonaitį, 
Elizabeth, N. J. lietuvių klebonų ir jo vargo
nininkų darbštųjį mūsų muzikų kotnp. Juozų 
Žilevičių. Jie mus lydi. Privažiuojam uostų,

nėjo jų apie Abisiniją 
Paryžiuje vienuolijos vyriau

sybė pagyrė jauną kunigą Ju
stiną už apsiėmimą keliauti į 
Abisiniją ir už tą uolumą, ku
ris pasirodė išdėstant Abisini
jos misijų reikalą. Nepoilgam 
kun. J. de Jacobis iškeliavo 
į Abisiniją.

Ten jisai pasirūpino išmo
kti kalbos ir vietinių papro-kuriame stovi gražusis “Normandie,’’ ir lau

kia savo keleivių. Uoste tūkstančiai žmonių, čių. Jis jų mokinosi ne iš au- 
Beveik jau nebegalimu prie laivo nei prieiti1 kštųjų turtuolių, o iš pačių 
nei privažiuoti. Didelė daugybė automobilių,
taksių. Begalinis ūžesys ir triukšmas. Tūks
tantinės žmonių minios veržiasi, kad bent 
ištolo pamatyti didžiausį ir gražiausi pašau-
ly laivėj. Ir laivo vidus lankytojų (užsimokė
jusių po 50 centų) ir palydovų kimšte pri
kimštas. Kadangi man reikėjo patikrinti kai 
kurių ekskursantų dokumentus, pažiūrėti ar 
visi turi savo bagažą, galite suprasti, kad 
nelengva buvo tai padaryti. Daug prakaito 
reikėjo išlieti, kol per minią prisigrūdau prie 
trečios ir antros klesos pasažierių, “l>rau- 
go” ekskursantų. Pasažieriai reiškia nepa
sitenkinimo, kad per tokią žmonių daugybę 
ir su saviškiais, atvykusiais palydėti, nega
lėjo susieiti. Nesusiėjau nė aš. Tik jau lai
vui besijudinant nuo kranto pamačiau, kad 
“Garso” reti. M. Zujus ii\ “Amerikos” adin. 
J. Mačiulis kepurėmis man mosuoja ir šau
kia — Sudiev! Taigi, pasilikit, sveiki, ma
nau. Mes plaukiame į senąjį pasaulį, į Euro
pą... Lyg, rodos, tyčia pasirinkome didžiausį 
laivą, kad tik greičiau pasiekti Lietuvą, mū
sų Tėvynę.

žemiausių žmonių, kurių širdis 
jis patraukė savo gerumu. Pa- 
veikslėyje jį matote su Abisi- 
niškais rūbais. Jis visu kuo
mi ta|io ahisinas: ir kaba, ir 
rūbais, ir vagiu, ir gyvenimu, 
tik ne tuomi, kas abisinų pa- 
pročiuose buvo peiktnft.

Nė vienos moteriškės jis ne-

kuri siuntė inisijoniertų, uz 
darbus netikinčiųjų, kurie 
braujasi dabar, be Bažnyčios 
leidimo bei pritarimo, jos dar
bus naikindama.

Pr. B6.

BROLIAMS AMERIKIE
ČIAMS

numeriu Ktur-
------------- mama užkabinus tuos, atsiras

Šturmai, kokie buvo du me- ir daugiau kabliukų.
tus ant marių, ar tik neper- Nors cicilistų poperos im
simės ant žemės. Tokios na- ' i špa s ak y tais džiaugsmais apie 
vynas ateina iš Niu Jorko.'didvyrišką Vaitkaus žygį 
Šturmai gali užpulti Altass’ą, nori tuos šturmus nukreipti 
kad atvertų detales rokun-! šalin visas tas ro
dąs, kaip buvo sudoroti tie kundas, ale, anot to priklo- 
40 tūkstančių dol., kuriuos do; prieš vėją nepapūsi. Ir 
žmonės sudėjo antram skra- mano delnas dedas prie to,
jui. Lak. Vaitkus, sakoma, 
savo gryno kėš antram skri
diniui įdėjo $500, o per 18 
mėn. algomis gavęs $1,700,

Mūsų senoji tėvynė Lietuva 
šių metų spalių 9 d. jau 15-as 
liūdnas sukaktuves minėjo, 
kaip klastingas mūsų pietų “ką kiekvienas pripažino pu- 
kaimynas išplėšė mūsų sosti- i sėtinai maža užmokcstinii
nę Vilnių ir apie trečdalį mū-! žmogui rizikuojančiam savo
sų žemių.

Per visą tų laiką mūsų tau
tos pasiryžimas atgauti Vil
nių ir vsias užgrobtas žemes 
ne tik nesumažėjo, bet darg>. 
žymiai sutvirtėjo. Tauta užsi
grūdino savo teisingame nu-

jsileisdavo. į savo namus. Bet si statyme ir kaip prieš pen- 
Abisinijoje vandenį nešioja kiolika metų taip ir šiandien, 

stovi prieš visą pasaulį, pri
mindama visiems mums pada
rytą ir dar neatitaisytą did
žiąją skriaudą.

Nepalaužė mūsų valios nei

tik moters, o be vandens ne
galima buvo apsieiti. Tai kun. 
de Jacobis prie savo namų iš 
lauko pritaisė tam tikrą inpi- 
lą. Senutė moteris atnešdavo
vandens į tą inpilą, iš kurio | pasitelkimas pr i š raus vokio-» 
vanduo lataku nubėgdavo gi- čių. Tiesa, Lietuvai dabar dar
lyn į namus.

Kunigas Justinas de Jaco
bis taip sutapo su abisinais, 
kad pašaliečiai neatskirdavo 
jo nuo abisinų. Jis su jais gy
vendavo ir su jais dirbdavo.

daugiau tenka vargti, kad at
silaikyti prieš dviejų kaimy t 
nu spaudimą.

Tačiau visi puolikai ii

kad viskas išeitų 
delno.

kaip an

Klausų namuose tarp vyro 
ir žmonos ištiko faitas. Po to
kių rokundų, žinoma, tuojau 
patrolvegenos, policijos stei- 
šinas ir teismas. Klausicnč 
nusivedė liudininkę Tarulką 
Manytę.

— Tamsta matei kada ir 
kaip prasidėjo muštynės? — 
klausia teisėjas.

— Yes. Prieš du metus,—

sprandą solo be sustojimo 
per Atlantiką.” Kai lakūnas 
vėlyvu sezonu buvo privers
tas skristi, jis kišenėj turė
jęs tik 50c. Tik kada lakūnas 
sėdo į aroplaną, susirinkusie
ji erporte sudlėjo 65 dol. Tai- j
gi, jei tie šturmai persimes ;atsako Manytė, 
ant žemės, jie gali užkabinti' — Kaip tai ?
tokius kabliukus;

Kas atsitik? su pinigais 
-ukeltais skridimui? Kur jie 
yra?

Kodėl rengėjai leido jau
nam vyrui išskristi lie pini
gui

Kodėl nepasiųsta lakūnui 
pinigai atėjusieji per visus gud bai pasakymus Čikagoj:

i nuo įžangos tikintų, nuo ha- 
skriaudikai čia pat susilaukia ’liūnų ir trunku pardavinėji- 
savo atpildo: jie vargsta darĮmo, nuo advertaizinų navynų

— Tikrai. Prieš du metus 
buvo jų vestuvės, kuriose ir 
aš dalyvavau.

Policmonui Murpiui einant 
strytu, staiga prils'ga prie jo 
žydelis.

— Policija rutavok, gevalt! 
Tris užmušė.

— Kas, kada, kų, kur? — 
paklausė Murpis.

— Ui, gevalt, mane užmu
šė! 0 kiti du dar atbėgs.
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A.L.R.K. FEDERACIJOS 25-TO KON
GRESO PROTOKOLAS

Pirmoji diena — rugpiūčio 21 d.

A. L. K. K. Federacijos 25-tasis jubilie
jinis kongresus, Philadelphia, Pa., prasidėjo 
Pontit'ikalėmis Mišiolais Šv. Kazimiero buž-

.. . . „ , i m vi- I wis>l|»rutu«lal lietuviais — Dr. J. Eoli nonas, VyriausiasllYcloj, kurias atnašavo •). L. vysk. ICOI irius l-av. Federacijos Vadus A. Gurevičius, Genemlts sekre 
1 torius.

EUCHARISTINIO KONGRESO 
ĮSPŪDŽIAI

fiv. Kazimiero Apaštalystės Maldos draurlja svei
kina Federacijos 2G-ta kongresą Ir Jo dalyvius su pen
kių dolerių auka — Veronika Briedienė, delegatė.

Svelklnetne AI.RK Federacijos 25-to kongreso dva
siškius Ir delegatus Unkėdamos geriausio pasisekimo 
Ir meldžiam priimti mažą. penkių dolerių dovanėlę nuo 
mūsų Siaurinės Phlladelphljos dalies moterų — Av.
Ulinos draugija, pirmininkė J. Gudonienė.

Gerb. AI.RK Federacijos seimui.
Siunčiame snūsų nuoširdžiausius sveikinimus Ir ge- 

rlnmlus linkėjimus jūsų darbams. Tegyvuoju Amerikos 
bleluvlų Rymo Katalikų Federacija! — Katalikų Vei
kimo Centro Vyriuurloe Valdybos varnu: Dr. J. I.eiino- 
nas.

Jūsų katalikiškame ir tautiškume darbe, E. K. J. |
•Tu vasario" l’ed-ja linki geležinės Ištvermės ir pusise- J
kimo Išlaikant Amerikos lietuvius gerai, katalikais lr,j)UVO didelė diena, BOS tų die- į kaly j lliaŽt>Sllė, — MUSIC Mali.

ba “Fcce Sacerdos Magnus.” 
Visiems suėjus vidun, kuni
gams dalyvavusiems procesi-

maršų. Žmonės sužiuro, žin
geidžiai dairosi ir klausosi 
gražios muzikos tai milžinių
kų vargonų sujudinančių šie-'joj nėra vietos. .Tuos suleidžia 
nas, tai švelnaus kunigų ir į kitų pusę Altoriaus, Music

■ - klierikų choro, tai vėl smuikų Hali net ant trečio aukšto
Kongreso mota Clevelande šakio ir užpakalio Altoriaus ir nrkMtros. Prakil kart su giedoriais. Jiems ten

kiekviena diena augo svarbu- buvo dvi svetaines: priešakyj ,lins muzikos tangoR ,usi(1„. tiu ncbuv0 vi,.t(ls alsisffl.
me. Antradienis rūgs. 24 d. ( ji Auditorija — užpa-

Matulionis. Garbės arki-diakonu buvo kun. 
Pr. Juras iš Lawrence, Mass.; garbės diako
nais — kun. A. Jurgutis iš Bridgeville, Pa. 
ir kun. Garinus iš Easton, Pa.; diakonais — 
kun. C. E. Paulonis iš Brooklyn, X. Y. ir kun.
J. Vaškas iš Marianapolio. Kun. Dr. Martu- 
sevičius buvo ceremonijų vedėju.

Vargonininkų choras, vadovaujamas ko- 
mpoz. A. Pociaus, giedojo mišias ir kitas 
giesmes, kurios visus žavėjo. Labai jaudi
nanti ir turiningų pamokslų pasakė ,T. E. 
vysk. T. Matulionis, kuriame ypatingai pla
čiai apibudino katalikų veikimo (akcijos) 

^svarbą. Jo Ekscelencijos pamokslas padarė 
labai dideli įspūdį į seimo dalyvius ir jo 
patiektomis mintimis kongresas savo posė
džiuose ir vadovavosi.

Pirmas kongreso posėdis

Pirmoji 25-tojo kongreso sesija prasidė
jo tuoj po iškilmingų mišių, 11:45 vai. ryto, 
kurią atidarė kun. T. Valaneiūnas, vietinis 
klebonas sveikinimo kalba ir pakvietė dr. 
A. Rakauskų vesti sesijas. Vysk. T. Matu
lionis sukalbėjo maldą. Dr. A. Rakauskas sa
vo Įžanginėje kalboje sveikino kongreso da
lyvius, pareikšdamas didelį džiaugsmų kata
likų atgijimu ir susirūpinimu Federacija.

Seka prezidiumo rinkimas. Garbės pre- 
zidiuman pakviesta J. E. vysk. T. Matulionis, 
kun. T. Valančiūnas ir kun. A. Milukas. Kon
greso prezidiumų sudaro: Dr. A. Rakauskas 
iš Chicagos — pirmininkas, A. Paleckis ir J. 
Tamkevič.ius iš Pittsburgh, Pa. — vice pir
mininkai, inž. A. J. Mažeika ir K. Vilniškis 
iš Brooklyn, N. Y. — raštininkai.

Rezoliucijų komisija: kun. J. Vaškas iš 
Marianapolio, A. P. Kneižys iš Boston, Mass., 
kun. Pr. Juras iš Lawrence, Mass., Z. Mažei
kienė iš Brooklyn, N. Y. ir O. Unguraitė iš 
Philadelphia, Pa.

Mandatų komisija: L. Kernagiūtė, E. 
Pupiūtė ir T. Balčiūnaitė iš Philadelphia, Pa.

Spaudos ir sveikinimų komisija: kun. dr. 
Martusevičius ir M. Bigenis iš Philadelphia, 
Pa. 1 ’

Finansų komisija: J. Tumasonis iš Broo- 
klyn, X. Y. ir K. Vaišnora iš Pittsburgh, Pa.

Xegalėdamas ilgiau pasilikti šiame kon
grese, jį pasveikina komp. A. J. Aleksis lin
kėdamas katalikams didesnio vieningumo ir 
gvvesnio veikimo. Tuo pirmoji sesija ir bai
giasi.

Antras posėdis
Kongreso vedėjas dr. A. Rakauskas ati

daro antrąjį posėdį 2:40 vai. Prasideda svei
kinimai telegramomis, laiškais ir žodžiu.

Telegramomis sveikina:

rusins su jautriomis minti- ti, bet ir stovėti buvo auk- ' 
mis suspaudžia širdį. Xoroms šta. Todėl spraudėsi, kur ga

lėjo. Vieni stovėjo tarptakiuo- 
se, kiti pasieniais, o kiti su
sėdo ant laiptų.

Prasidėjo Mišios. Giedama 
gregorijoniškai ir papunk
čiui. Kunigi) ir klierikų cho
ras Auditorijoj prie vargonų 
užgieda, o kitas choras antroj 

mirganti ^ai. Pasimato ir pats garbin-1 altoriaus pusėj arba Music 
iKardinolas, Hali gieda kitų punktų dviem

nų tapo formaliai atidarytas i Tie ką sėdėjo Auditorijoj, iš-; _ nenoronis krykšta ir
7 Eucharistinis Kongresas Pu rodė, kad ten už Altoriau?
blic Auditorijoj. 1 didelė tuštuma — Dangus. 0

i „• v • 'ten net ant trijų aukštu buvo Vos patekėjus skaisčiai sau
, . . . ... . _ , _ susėdės milžiniškas, kelių tuklutei jau matėsi gatvėse bu- , ., . .

, j. . , , ,. stancių choras susidedantisnai maldininkų laukiančių *
gatvėkarių, kad laiku nuva-| 
žiavus į Kongreso atidarymo į 
iškilmes. Visų jų mintys buvo

mokyklų vaikų ir parapijų 
įvyru. O sėdint Music Dailėj

pa
sirodo ašara. Žmogus paskę
sti džiaugsme ir klausi pats 
savęs? ar čia Dangus ar že
mė? O procesijos galo da vis 
nesimato.

Subaltuoja kunigų kamžos.

Aukštai gerbiami 25 kongreso atstovai!
Susidėjusių aplinkybių dėlei, negalėdamas asme

niškai Jubiliejiniame Kongrese dalyvauti, ftiuonti siun
čiu savo nuoširdžius sveikinimus aukštai gerbiamiems 
25-tc Kongreso atstovams linkėdamas kuogeriausių I 
aekm'ų. Teplinta katalikiškas jsls,-) menini rims Teklesti I 
Am. Eletuvlu R. K. Federacija! — K. J. KruAinskas. Į 
b. Fed. Sek.

Didžiai Gerh. Kat. Feder. Kongreso Dulyvlanis:
Tėv.ų Marijonų Kongregacija nuoširdžiai sveikina 

D. Geri). Katalikų Kongreso Dalyvius, sykiu Jų domę 
kreipia ) lietuviškos kultūros propagavimo reikalą:

J) Per lietuviškų laikraščių paskleidimų J kiek
viena lietuviškų še'lnų:

2) per visų lietuvių valkų siuntimų | lietuviškas 
pradžios Ir aukštesnes mokyklas, ten būtinai regula- i
eini turėti vasarinę lietuviškų mokyklų. I nukreiptos į vienų miesto Au-

Tuo svarbiuoju mūsų tautos reikalu Amerikoje, I . e
geistini Kongresuose n feratal ir tikslios diskusijas ditonjų. MusillOS birbė, gat

Mūsų pastangose už skalstesn) tikybini bei tautlnj vėk&ri&i skubinosi 
idealų, išlaikykime glaudžius ir stiprius santykius su ,
.šventuoju Sostu ir su vietos bažnytiniu nutoritetu — tl bėgO, kad tik neDHSlVČ 
Tėvų Marijonų Kongregacija. Kun. Jonės J. Jakaitis, ' 
m. i. c., provinci(olas. ant Mišių, kurias

Gerb, ALRKF Kongreso Dalyviai, , , m- , . t n i
Mes Ne\v Britainlečiai AERKF 18 skyriaus nariai pats 8V. leVO atSlOVSS «J. F.. ' 

sveikiname AI.RK Federacijos 25 Kongrese su visais 
dalyviais, linkėdami nuo Aukščiausio kuogeriauslos pa
laimos darbuotis dėl lietuvių kataliku Ir tautos gero
vės. Su geriausiais linkėjimais — K. Steponaitis,
AERKF 18 skvrlaus rašt.

Be to kongresų sveikina elnųs T.letuvos konsulo 
New Yorko pareigas P. Paužvardis ir Jonas Karalius.

žiūrint pro Altorių į Public S(‘Ž6H purpuravi vyskupų rū 
Auditorija matėsi
spalvuota tūkstantinė minia gulusias svečias

_ j besigrupuojant į sėdvnes, tar , kurio ilgų aiškiai rodonų ru- j trimitam vadovaujant ir diri-
inosi, peksti beg , ^i, pai)pmunio ,ankoį jvuirfla bų neša jo palydovai. Visi vy- guojant kun. Jolm’s, kurio

PaS’ !,,U J žiedai, tai raudoni, tai gelto- ^kapai susėda P™ Altorių į rūpesniu buvo prirengtas ir
atnašaus, . q baltas sėdynes. Kardinolas sė tvarkomas beveik visas Kon-

Kardinolas Patrick Davės. šešios didelės žvakės dega ir j^a i Jam prirengtų sostą. Ša-

A. t,. R. K Federacijos Nau io«l ns A n eilios apskri
tis nuoširdžiai «volk|n« iubtllel'pi Federacijos konsrreiu, 
ir Urki pravesti naudingus nutarimus

Kun. F. Strikoiisl-.as, V. Paulauskas r S. č’elkaurkas.

Sveikiname A T. R. K. Federacijos valdyba, na
rius Ir visus Jpbllle'lnlo kongreso dalyv'us Elnklmo 
kilniu sumanvmu ir vaisinau rezultatu Dėkojame už 
dažnu popidp.rbav'ann mūs vienuollios labui Ir me'sJ- 
mės, kad Dievas nedėtu iums visnme.

šv. Kazimiero seseris. Motina Maria.

Svctklnnme A. I., R K. Federacijos 25 konsrresn.
Sv. Pranciškaus Seserys.

laukia kart su žmonėmis 
Misios turėjo prasidėti pu- nors tokio nepaprasto, 

sė po devynių. Bet <M dn-l štai atnla, šuo ja procesija ,
pybės-svieto ir ilgumo proee- !užgallllil trimitai Popi,.žia„s
sijos, jos prasidėjo apie va- __________________________
landų vėliau. Prieš ddevintų
valandų, o jau Auditorijos 
sienos nesutalpina žmonių.

| le sosto susėda aukštuomenė, 
tarp kurios randasi ir A! 
Smith. •

Gražiai iškilmingai suskam-

Buvo labai interesinga žiū-

Sveikinimų komisijos narys kun. Dr. Ma- 
rtusevičius praneša, jog yra pagaminta svei
kinimai telegramomis: kardinolui D. Dougb- 
ertv, Pbiladelprijoj, Šv. Tėvo atstovui arki
vyskupui A. Ciccoguani AVasliingtone, D. C. 
ir arkivyskupui Skvireckui Lietuvoje. Kon
gresas vienbalsiai užgyrė šiuos sveikinimus, rėti į minių plaukiančių į šias I

Žodžiu sveikina kongresų J. E. vysk. T. iškilmingas pamaldas. Žmo- 
Matulionis Lietuvos K. V. C. vardu ir pla- Dės tarsi sraunios upės van- 
čiai apibudina sėkmingų katalikų veikimų duo, sūkuriais bėgo vienon 
(akcijų), išvardindamas būdus ir priemones, linkmėn. Buvo didelio vargo j 
kaip to galima atsiekti. Pirmas įrankis tam
yra dažnas ėjimas prie šv. Sakramentų. Ant
ras — tai katalikiškos organizacijos ne tik 
suaugusiųjų, bet jaunimo ypatingai. Čia J. E. 
išdėstė, kaip jaunimas Lietuvoje yra suorga
nizuotas į katalikiškas jaunimo organizacijas, 
k. a. pavasarininkų, ateitininkų, angelaičių skaityti mintis tvirtai ir in- 
ir k., ir kaip sėkmingai tos organizacijos vei- tensyviai nukreiptas link Al
kia. Amerikoje mes irgi turime daug katali- toriaus.
kiškų organizacijų, kurios yra ypatinga at- Įėjus vidun pasimatė dide- 
spara bedievybei ir todėl visi katalikai tu- ]js Kryžius kabantis viršuj 
retų prie jų priklausyti. „ I Altoriaus, abypusiai kurio

Katalikų spauda lošia irgi labai svarbių , degė p0 tris dideles žvakes.

tam, kuris norėjo prasigrūsti 
priešingon pusėn. Ne per jo
kius atlaidus Lietuvoj nema
čiau taip skubinant į bažny
čių, kaip jie ėjo šįryt. Jų vi
sų veiduose buvo galima iš-

greso giedojimas.
(Bus daugiau)

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

35.045
GAZO ŠILIMOS VARTOTOJAI

Dėka gazo šilimai, 125,000 
Chicagos apylinkės gyventojų 

geriau gyvena

Nuoširdžiai sveikinu Kntnllku Foderaejjos 25 kon
gresą jo garbiomis atstovus Ir atstoves Ixxl DIpvrs 
laimina Ir sutcivic srustn maloniu naudingiems dar
bams. — - K. A. Vencius, Federacijos 32 skyriaus pirmi
ninkas, T nivrencc, Mass.

Sveikinu N. A Fcderactlos apskrities vardu Istorini 
FedcracDos kongresą Ir dalvvius, rlnktnlus tautos vel- 
kėtu«-Jos, E0! Dievas nededa ’tetnvlams snntalkole 
veikti, gvvcntl l.r sunrn«tl katallk’Skos s na ūdos svarba. 
Mano Širdis Šiandiena dalyvauta kongrese. — Benedlk- 
tns Jakulis \T,RK Federacijos ?!*5ikrltles raSt.

Sveikinu jubiliejini setmrj Ir linkiu vaisingu tarimu 
Bažnyčios Ir tėvynės garbei — Juozas Žilevičius.

Negalįs,amas ynatlSkai dalyvauti Širdingai sveikinu 
sidabrinio Federadlos kongreso de'egntns Ir linkiu 
kogeriauslu pasekmių — Pranas Pūkas.

Sveikinu 25-t(jji AERK Federacijos kongresų Ir 
linkiu, kad Sis mūsų garbingasis kongresas nutartų 
daug naudingų būdų mūsų katalikų akcijos reika
lams — P. A. Šukys.

Mes Baltimorės kunigai sveikiname Federacijos 
seime atstovus Ir linkime kogerlanslo pasisekimo Jūsų 
niitnrimuor.e dėl Dievo Ir Jnflsų tautos. Valio atstovai 
Federacijos 25-to seimo — Kun. Jos. Eletųvnlnkns.

fdilšknls sveikina:
Gyvojo Rožančiaus draugijos vardu visa Mrdlml 

svi ikiname AERK Federacijos sidabrini Jublllejln) kon
gresą ir gerbiamuosius io dalyviui. IJnklme geriausio 
pasisekimo kongreso darbuotei.

Federacijos Išlaidoms draugija aukoja nors mažą 
penkių dolerių aukų — Pirmininkė Barbora Augal- 
tienė, rafttininkė Agota Mažeikienė.

rolę katalikų gyvenime ir pats šv. Tėvas 
ragina mus katalikus skaityti ir remti tik 
savus katalikiškus laikraščius. Katalikiškos 
mokyklos yra irgi dideliu įrankiu katalikų 
veikimui. Taigi mes katalikai privalome leisti | 
savo vaikučius į katalikiškas mokyklas, o 
ypatingai į savąsias lietuviškas kat. mokyk
las, kur jaunuoliai yra auklėjami būti gerais 
katalikais ir lietuviais.

Baigdamas savo kalbą, J. E. vysk. T 
Matulionis pareiškė širdingą padėką Federa
cijai už jo pakvietimų į Jungtines Valstijas, 
nes kitaip abejoja, ar hūtų galėjęs atvykti.

Linkėjimus nuo L. Simučio iš Lietuvos 
žodžiu perduoda kun. Mockus, pažymėdamas, 
jog pasaulinis kongresas ėjęs gera kryptimi. 
Muz. N. Kulys sveikina kongresą nuo muzi
kos žurnalo “Muzikos Žinios” redakcijos. 
L. D. S. pirm. kun. J. Svagždys sveikinda
mas kongresą pažymi, jog ant kiek Federa
cija stiprins L. Darbininkų Sąjungų, ant tiek 
pati Federacija bus stipresnė. Marianapolio 
kolegijos ir kun. Dr. Navicko vardu sveikina 
kongresų kun. J. Vaškas ir linki surasti nau
jų būdų mūsų religiniam ir tautiniam veiki
mui. Kun. J. Vaičūnas sveikina kongresą 
Chicagos Kunigų Vienybės ir Federacijos 
apskričių, Cicero kolonijos, parapijos ir vi
sų draugijų, Šv. Kryžiaus ligoninės ir dien-? 
raščio “Draugo” vardu ir kviečia remti sa
vo įstaigas ir ypatingai savo spaudų, kaip 
materialiai, taip ir moraliai. Svečias iš Lie
tuvos kun. P. Lumskis pasveikina kongresų 
linki tverti ir stiprinti organizuotų gyvavl- 
Darbininkų Sąjungos Lietuvoje vardu ir 
mų ir remti savo kat. spaudų. Nuo Kunigų 
Vienybės centro sveikina kun. Pr. Juras, pa
žymėdamas, kad Kunigų Vienybės dešinioji 
ranka yra Federacija. “Darbininkos” redak
torius A. F. Kneižys sveikina kongresų kun. 
K. Urbonavičiaus ir kun. Virmauskio vardu 
ir linki kad Federacija dėtų pastangas, ka<f 
visos draugijos remtų katalikiškų spaudui 

(Bus daugiau)

Nesvietiškai graži panorama, 
nes abypusiai, t. y., iš prie-

Jie randa, kad yra verta 
tŲ mažų ekstra išlaidų, 
smagiai be rūpesčių gy

venti žiemos metu.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted- Exchange č 
National Bank 

( 19th PI. and Halsted St. /

YRAMS, gazo šilima reiškia dau
giau liuoso laiko naujai rastoj lai

svėj nuo kūrenimo rūpesčių. Daugiau 
nereikia jiems semti anglis, vilkti lauk 
pelenus. Ir moterims mažiau darbo, 
jokio dažnaus langams uždangalų, sie
nų ir baldų valymo. Gazo šilima yra

švari ir visiškai automatiška. Nieko 
daugiau, kaip tik užstatyti termosta
tą, kuris užsideda patogioj vietoj aut 
jūsų gyvenamo kambario sienos.

Gazo šilima, anot šios daugybės pa
tenkintų vartotojų, yra verta ištirti 
kiekvienam namui. Jie praneša, kad 
gazo šilima yra daugiau negu tobulas 
kūras. Jis pagerino jų gyvenimo sai
ką — kaip niekas kitas negalėtų. Iš
tirkite gazo šilimą dabar. Dėl pilnų 
informacijų pašaukite savo artimiau- 
siąjį gazo kompanijos ofisą.

Prašykite dykai aprokavimo

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

EMIL DENEMARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
šiemet, daugiau negu bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pitlsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgb, Pa. 

KUSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgb, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

iki 3 valandos aukštesnės mo
kyklos mokiniai naudojas vie-

_________ į ta. Visiems patinka. “Red”
Spalių 9 d., 1920 m., mūsų kultūrines įstaigas, vpae mo- yra gimnastikos mokytojas.

Gelbėkime Pavergtąjį Vilnių

VILNIAUS UŽGROBIMO 
PAMINĖJIMAS

Iš ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOS

I langeliui •ai nežinoma se-

Pereitų savaitę vaikinai žaidė 
“Football”, o mergaitės “Ba- 
sket Bali”.

Spalių 4 d. mokykla šven
tė Šv. Pranciškaus dienų. Ka
dangi seserys Pranciškietės 
mus mokina, tat būtinai tu-

“CALL FOR MR. BINGO"
Take. -co nėr - olkiau. sok> - skc/uio -

(a> MOofc corv-v«.... carload
—A)O- C«OSS-TMKT OOT— MAVC «L€C«iv<* -tautai buvo suduotas skaudus kyklas ir bruka lenkiškąjį au- 

smūgis. Lietuva neteko treč- ' Įdėjimų. Kažin, ar bebus oku- 
dalio savų žemių su sostine puotoje Lietuvoje bent viena 
Vilnium. Tų ekspropriacijų šeima, kuri dėl savo lietuviš- 
padarė mums tauta, kuri nuo- kūmo nebūtų kentėjusi žiau- 
lat vadino mus “broliais”, rios lenkų administracijos prie 
kuri pati per ilgus metus keli- • spaudos. Už tai, kati vaikai
tėjo pažeminimų ir priespau- mokomi lietuviškai, kad žino- ' rėjome šventę apvaikščioti, 

jdų, vilkdama Rusijos ir Vo- nės meldžiasi iš lietuviškų Su6ję j bažnyčių ir išklau- 
' kietijos jungų. knygų, ne vienas lietuvis yra MiSių bei priėmę Šv. Sa-

Lietuvis niekada nepamirš Į suimtas, kalintas arba kitaip krainentQ> paskui įkalbėję ro 
lenkų vyliaus; niekada nepa- kankintas ar kankinamas. Ma linksniai sau keliavom

ža to. Per 15 priespaudos me- namo Dienę turgj(> Jiuos^
Visos klasės ruošiasi prie 

“Traffic Essay Contest”. Nuo
krašto gyventojus prie skur-1 
do ir bado. Gyventojai ap
krauti nepakeliamais mokes
čiais, ūkininkai dėl to neįste
ngia įdirbti bei įsėti savo lau
kų, o neištesint mokesčius su-

žvelgs meilinga akimi į rytų 
kaimynę, taip begėdiškai su- tų lenkų valdžia, okupantiš- 

kai šeimininkaudama, privarė

Spalių 13 d., 3:30 popiet, Šv.
Kazimiero svetainėje Pittsbu- serų mokytojų atsiradimo is- 
rgho ir apylinkės lietuviai pa-; torįja. .Jų atsiradimas yra la
minęs Vilniaus užgrobimo die- bai senas. Nuo įsikūrimo pir- 
nų. Kiekvienų lietuvį ir lie- mos seserų vedamos mokyklos, j laužiusių Suvalkų sutartį ir
tuvaitę Pittsburgho ir apylin- lapkričio 25 d. sueina lygiai! aPSaule įsirioglinusį į Gedi- 
kės, nežiūrint išsitikinimų, i 400 m. Tų įvykį minės visi į ni*no miestų, luo savo biauriu 
kviečiame dalyvauti tų dienų vienuolynai, o ypač seserys , veiksmu lenkai padarė lietu- 
paminėjime. Programas bus 1 Uršulietės. Tų pirmųjų moky- tautai sopulingų žaizdų, 
įvairus ir, pilnai įsitikinę, kad klų uždėjo Šv. Anelė Mereci,^11“ neužgys, kol skiiau 
kiekvienų dalyvį patenkins. Brescijoje, Italijoje. Anelė gi- 
Grieš Šv. Pranciškaus seserų mė kovo 2L d., 1474 m., iš ne-

da nebus atitaisyta.
Jau per 15 metų tūkstan-' mokėti, jų ūkiai negailestin-Viivo ►j v . a lunvinnuun ovocį ii v v m *. va.j a * ■ * . - - i • - - —

akademikių orkestrą. Pittsbu-■ turtingų tėvų. Jai einant vos čiai mūsų brolių ir sesučių ke- gai parduodami atėjūnams le-
rgho bendras choras pašilo- 10 metelius abu tėveliai pasi- 
dys su skambančiomis daino- mirė. Našlaitukė Anelė su sa
lins. Teks kiekvienam pasi
klausyti auksaburnio, vos tik
tai sugrįžusio iš Lietuvos, Le
onardo Šimučio, kuris plačiai 
jau žinomas kalbėtojas, kurio 
įspūdžiai iš Lietuvos ir žinios

>4 0

ketvirto skyriaus iki aukštes
nės mokyklos kambariuose iš
kabinėta tam tikri skelbimai 
ir kontesto taisyklės. Kontes
to dalyvauja visos katalikiš
kos mokyklos. Šv. Kazimiero 
mokykla būtinai nori gauti 
dovanų.

sone ©osses *jeve« -trink aboot
ougs ūko ter Trcir. tę-f-ęeis ovtL

nčia dvasios ir kūno kančias nkams. 
lenkų okupuotame krašte. Šia-’ Pittsburgho ir apylinkės lie

tuviai, susirinkę spalių 13 d. 
į šv. Kazimiero parapijos sa
lę, turėtų pareikšti prieš Var
šuvos ponus griežtų protestų 
dėlei nežmoniško elgesio s u

vo vyresniąją sesute persike- , mlienų, sako tūlas Lietuvos 
iė gyventi pas dėdę į kaimų ! veikėjas, iš anapus admi-

nistracinės linijos skausmin
gai girdime Vilniaus ir atplė

Salo. Čia dar nenudžiūvo aša
ros apraudant mirusius tėve
lius, kaip vėl jai staigus ne
tikėtas, smūgis... Staiga nur

iš Pasaulio Lietuvių Kongre-1 »ta jos mylima sesutė, net ne-į dama su vietos gyventojais 
so visus patenkins. Taipgi ka- galėdama priimti šventų Sa- lietuviais, naikina visa tai,

štų sričių gyventojų skundai. 
Okupantų valdžia, nesiskaity-

KAS GIRDĖT NORTH SIDE
Jau penkta savaitė kai su

nkiai serga Jonas Kirstukas ; 
Šv. Jono ligoninėje. Jis buvo' 

mūsų tautos vaikais Vilniaus J darbe sužeistas. Yra vilties, Į 
krašte ir pareikalauti iš va- I kad pasveiks.
gies restitucijos svetinio tur-

lt K

lbės ir vietiniai plačiai žino
mi kalbėtojai.

Tat, nepamirškite, kad spa
lių 13 d., 3:30 popiet, Šv. Ka
zimiero svetainėj įvyks Vil
niaus užgrobimo paminėjimas.

Pittsburgho Federacijos
Apskričio Valdyba

kramentų. Tasai įvykis labai1 ka« lietuviška, uždarinėja jų to 
paveikė jaunutę Anelę. Ji pa-
siryžta pertraukti ryšius su !‘U luerguiči,, sau į pagaliu, ir 
pasauliu, o atsiduoti išimtinai P“""1 !»<*<<» I«nwKu» UrSu-
ypatingai Dievo tarnybai.' vienuolijai mažame na-
Nors dar jaunutė, įsirašo į Sv. į neto,i šv- Afros baž-

Vilimas Spalių L d. Dangun Žengi-
vo parapijai: puošia, tvarko, Side yra daug gerų, susipra- 
nesigailėdami nei laiko, nei | tusių katalikų. Bažnyčia bū-

\

tokie vaikeliai, kurių tėveliai 
nesirūpina vaikelių išauklėji -

į mo klebonijoj ėmė šliūbų Fra- skatiko, 
neės iMcCaskey su William 
To w n šen d protestonu. Duok

na pilna maldingų žmonių ne 
tik sekmadieniais, bet ir šio-

Per daug metų ėjo gandas, Į kiomis dienomis, ypa. kas pi
lnu. Dur nepervėlu galima i't Dieve, kad laimingai gyventų j kad North Side yra “bedie-Į r™?’Penktadienį. Iš to galima

lš ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

Spalių 4 d. iš Šv. Kazimie
ro R. K. bažnyčios Šv. Ven- 
delino kapuose šeimyniškame 
sklype palaidota a. a. Petro
nėlė Bartininkienė, 75 m. Ve
lionė buvo viena žymiausiu•/ v
parapijonkų. Priklausė Šv. 
Pranciškaus Tretininkų ir Šv. 
Rožančiaus draugijoms, ku
rias labai mylėjo ir jų reika
lus rėmė. Tų draugijų nariai 
nešė grabų, o narės gražiai 
su žvakėmis palydėjo. Kas 
darė gražų reginį. Trys kuni
gai sykiu laikė Mišias šv. prie 
visų altorių.

Amžinų atilsį duok jai, Yie- 
špatiel

Pranciškaus tretininkus ir uo
liai pildo jų įstatymus, padi
dina maldas, padaugina pas
ninkus ir visus savo gerus da
rbus aukoja už netikėtai miru
sios sesers sielų. Savo vaikiš
ku įsitikinimu maldauja Auk
ščiausiojo, kad jai Dievas ap
reikštų padėtį mirusios sesers. 
Dievas išklauso jos nekaltų 
maldų, Anelė regėjime mato 
savo seserį šventųjų tarpe. Pa 
tenkinta tokia malone savo 
maldose ir pasninkuose ji da-

nyčios Brescijoje. Vos po a 
metų vadovavimo naujai įkur
tai vienuolijai Anelė pasimir- mokykloje yra užtektinai vie- 
šta, bet jos įkurta Uršuliečių. tos. M.
vienuolija išsiplatino po visų

dabar atleisti vaikus į kata jr nereikėtų gailėtis, kas daž- 
likiškų mokyklų seserų moky į naį pasitaiko maišytose nio- 
tojų globon. Šv. Kazimiero iterystėse.

pasaulį nešdama palaimų -ypač 
našlaitėms, apleistoms mergai 
tems.

Šv. Kazimiero mokyklos 
žinutės

Netoli nuo mūsų mokyklos
Uršuliečių pavyzdžiu, laiku yra Įmiki ir gerai įrengta vie-

bėgant, pradeda įsikurti pa
našios mokyklos ir prie kitų 
vienuolynų. Tokiu būdu šian
dien visame pasaulyje seserys 
mokytojos užima labai žymių

rosi kas kart uolesnė ir išti- ^alavinio darbe vietų, 
kimesnė. Bet vėl nelaimė. 21 Turime laimę, Kad ir mes 
metus einant miršta jos glo- 8ttV0 6v- Kazimiero mokykloje 
bėjas gerasis dėdė. Netrukus asmenyse seserų Pranciškiečių 
grįsta į savo tėviškę į Desen- turime tokias mokytojas, ku- 
zano. Našlaitė augus pas dė-! ri°» pasišventusios dirba, a- 
dę dabar gerai supranta rei- Į paštaiauja mūsų vaikelių tar- 
kalingumų jaunoms mergaitė- pe* Turėtume mes tuo labai 
ms gilesnio pažinimo katalikų didžiuotis ir visus savo vai

ta, kur vaikučiai gimnasti
kuoja ir žaidžia. Vieta vadi
nasi “Ormsby Park”. Gavo
me leidimų iš miesto valdžios 
vartoti parkų aukštesnės mo
kyklos mokiniams. Kas tre
čiadienį ir penktadienį nuo 2

AKIŲ UGDYTOJAI:

vių” lizdas. To lizdo dar ne-j tik pasidžiaugti. Žinoma, kaip 
teko surasti. Kur jis randasi! i kitur randasi saujalė be- 
Gal ant Reesdale Str.? Kas spalvių, kurie patys nežino 
žino, tepraneša Pglio Žinių re- j kuo esu. Vienų dienų jie so- 

Vbsi ketina dalyvauti S. L. dakeijai. Cibukas su Vilimu eialistai, kitų dienų komunis
tai, trečių dienų jau prie tau
tininkų gretinasi. Vienų dienų 

(Tęsinys aut 5-to pusi.)

R. K 87 kuopos baliuje spa
lių ii d., Sūnų Lietuvos sve
tainėje prie Belinont St. Pel
nas skiriamas parapijai. Nors

tuojau į svečius atpiškės ir 
parėš jiems gražų spičių apie 
kvailų bobelkų, kuri staiga ta
po begalo šviesi, pažangi ir

bedarbė daryle visai prasiša- i mokyta”. “Three in one, over, 
lino iš mūsų tarpo, tačiau no-jnigbt”. Stebėtina, 
rtlisidiečiai nieko nesigaili sa- Juokai juokais, bet North

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

LIETUVIAI DAKTARAI:

Metinis Šv. Kazimiero imi ru
pijos bazaras bus sjialių 14, 
17, 19, 21, 24 ir 26 dd. Sek
madienį spalių 20 d., 3:30 po 
piet sodalietės “Marijos Vai
keliai” rengia didelę “card 
purty”. Pagaminta begalo gra 
žiu ir brangių dovanų, kaip 
bazarui, laip ir “card party”

tikybos. Tat į savo namus su
rankioja vargšes mergaites ir 
čia joms pati užveda tikybi
nes pamokas — katekizacijų 
Dievui laiminant tokį kilnų į 

apaštališkų darbų, į trumpų f

kus leisti į tokių mokyklų, 
kuri taip uoliai rūpinasi jau
nimo auklėjimu. Nelaimingi

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Ofiso Pnone Res. and Office 
PROspect 1028 2859 8. Leavitt St.

CANal 0798

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SUROEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Oflao Valandos 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomis parai sutarti 

Oflao telef. BOUIevard 7830 
Namų tel. PROepect 1980

Tel. CANal 4257
Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED 8TREET 
Realdenclja 8684 So. Artestan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
4 Iki 2 v. vakaro

Tel. LAFayette 7860

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE 
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare

RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANal 0402

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT

, .. . .. . , NAUJĄ SVEIKATĄ
laikų pasirodė jos namelis pe-1 nuga-tone sustiprina nervus, p*- 
nnažas tokiai katekizacijos ££
mokyklai. Kaimynai paatebS *»»•«->«»
j.; geras Anelės mokyklos pu- Į 
sekines, kviečia j., į Breseij,, |

praieinklt ne pamėginę NUOA-TONE. 
Parsiduoda visose vatatlnyčloao. Gau
kite tikrą. NUOA-TONE. nes joks ki
tas vaistas ne atneė tokių pasekmių 

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Ltuosuotoją vidurių 25c ir 
60c.

kati ir čia ji uždėtų panašių 
mokyklų, kaip savo namuose.

Sodalietės ir bazaro rengimo Tų pakvietimų ji priima su 
komitetas visus kviečia atei- didžiausiu džiaugsmu ir į tru- 
ti į bazarų ir į “card party” lnP* laik»l Brescijoje įsteigia 
ir prašo taipgi atsivesti savo tokių pat katekizacijos moky- 
kaimvnus, pažįstamus, gitui- |kkl> ka’P kat^ turėjo savo na- 
nes, draugus, svetimtaučius, niuose Desenzane. Bet ir čia 
Visi ateikite — visus paten- netrukus pasirodė, kad tokio 
kinsime. Bazaras prasidės va-^larb<» viena pati jau nebegali 
karais 7 vai. »apdirbti — reikia pagalbos,

_______ i reikia (langiau mokytojų. Tat
Šių savaitę ant Carson str. J lapkričio 25 d., 1435 m., Ane- 

nieko nesigirdėti. Visi tyli ir »ė pasirenka 12 nekaltų dievo- 
nieks npasako, kas tasai džio-
rdžinių pryčeris. Jei nieks ne
atsiliepia, tai, turbūt, teisybė,

pgi einąs eourt house dženi
toriaus pagelbininko pareigas, 

kaip anuokart buvo rašyta, ‘Tai tau ir “klebonas”... Su- 
kad jisai yra maskolius ir tai- i lig maikio ir kepurė...

Buy gloves wlth who* 
It savęs

Noratlc mokėti t9e. at 
dantų moat|. Liaterlno To- 
oth Pasta gaunama po 21a. 
Tdmyk. kaip gerai Ji vei
kla. Ją vartotadamaa pat 
motua sutaupai f2.94.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

Palengvins aklų įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti, atitaiao 
trumparegystę lr tollregystę. Prlren- I Ofiso Tel.: PROspect 4878 
gia teisingai akinius. Visuose atsitl- Re*. Tel.: HEMIock 8141 
kimuose egzaminavimas daromas su 1 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikime akys atitaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 S0. ASHLAND AVĖ.

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt 8t.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

Ofiso; Tsl. LAFayette 4vl7 
Res.: Tol. HEMIock 6288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

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

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 44tb CT., CICERO, IL1 
Utar., Ketv.. tr Pėtn. 10-9 vai.

8147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Rezld.: 2616 W. 69th Ht.

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 Iki 8:34

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Tol. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUHOAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos I—3 Ir 7—8 vak. 

Šaradomis Ir Nedėliomis pūgai sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tsl. GROvehill 0817

<924 S. TALMAN AVĖ. '

DR. J. J. SIMONAITIS
3428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėliomis sueltarua

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CANal 0523

Tol. Ofiso BOUIevard 6412—14 
Res. VICtory 2342

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 4:20-4:30

756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tol. VIRgtnto 0484 

Ofiso toL: 2—4 Ir 4—4 p. m. 
Nedėllomis pagal sutarti

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

I V A I B Ū s DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
____ 2 lubos
CHICAGO. ILL.

Telefonas MIDzvay 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tsl. YARds 0444 

Rea: Tol. PLAm >494

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 lr 7-8 v. v.

Nedėliotais nuo 10 įkl 12 dieną

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais __
1 Iki t popiet — 6 iki 4:40 vak 
Nodėilocnu nuo ii ryto iki 1 p.p,



Ketvirtadienis, spalių 10, 1925 n r ar g a s

Pittshurgho žinios lapijos naudai. Bus gražių ilo
Ivanų ir bus “door prize”. Vi- 
įsus kviečiame. Julius

THE GOOFUS FAMILY

Ift NORTH SIDE

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
Trockį su Leninu garbina, ki
tų dienų su nezaliežninkais bu 
čiuojasi. Kaip juos pavadin
ti! Kokį vardų jiems duoti! 
Čia jau reikėtų p. Kikų iš nu
mirusių prikelti. Tačiau yra 
vilties, kad ir jie paklaidžio
ję, pasiblaškę atsimins kelių 
į tikrų Katalikų Bažnyčių. 
Duok. Dieve. Svečias

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

BRAODOCKO ŽINUTĖS

BŪT UMCUE, SUPPOStKT 
X PONT GET SHOT?j

71

7

,'6

By H. T. Elnio
PivJ. thec?z you eo 
AGAiM". y'ou Piv-wavs

Spalių 6 d. palaiminimu bai 
gėsi Tretininkų trijų dienų 
rekolekcijos. Ne tik tretinin
kės naudojosi tomis Dievo ma 
lonėmis, bet ir šiaip žmonės 
gausiai lankė bažnyčių. Kun. 
V. Sadauskas turiningais sa
vo pamokslais visus ragino se
kti šv. Pranciškų. Šios reko-

_______ lekcijos nevienų sustiprino ko
Spalių 6 d. card partv pa- vai su sielos priešais ir tvir- 

rapijos naudai praėjo dideliu čiau laikytis Kristaus nurody- 
pasisekimu ir paliko parapi- to kelio. Tretininkai-ės, pasi
jai gražaus pelno. Patėmijau, tenkinę rekolekcijomis, nuoši- 
daug svečių iš Pittshurgro , rdžių reiškia padėkų klebo- 
“sautsaido” ir “nortsaido”,1 nui, kad pakvietė kun. V. Sa- 
“Mikysrokso”, “Kumštės” ir dauskų rekolekcijoms vesti. 
“Dukeinu”. Tūzus mušė ii\ -----------

VIETINIS ŽINIOS
LINKSMAI ATOSTOGAS 

PRALEIDO
KUN. ORAZDYS 

GHICAGOJ

RADIO duodami iš stoties WCFL. A- j vių auditorijoj, 8 vai. vak. 
pie laikų bus pranešta per ra- Kviečiame visus narius ir 
dio ir laikraščiuose. V.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- 
jų 2 sk. uoli darbuotoja C. Pe- 
traitienė su savo šeima ruuens

ku.,. Vaišnoras su miestelio Praeit, sekmad.e.ų, sodal.e. ato,,„Ka, pra|eillo Herrill> ,n. 
viršininkais. Parapijiečiai la-.tės bendra, ėjo prie šv. Ko- Crįžo chieagon nauja ,.1Krgi. 
bai dėkingi, kad svetimi mū-!.„unijos, o popiet laikė mėne-j^ -r dovanų (gryblĮ I 
sų nepamiršta. Įsinį susirinkimų, kuriame su-! draugamg

------- -— tvarkė apvskaitų iš paskuti-1
' lies kortavimo pramogos.į Jofl.-ij ko-
Džiaugiasi sodalietės, kad jy i lonl-'os tinkuotojai ir rėmėja,
darbas parapijai buvo polni,,- j sesuč"' Kazimieriečiij. ••i,met ■

i jau trečiu kartu C. Petraiti* nė bV>-------- - gas.
Neužilgo Antanas Lešč-ins-

Sunkiai serga vienas komi
teto narių .Juozas Leščinskas. 
Dieve duok jam pasveikti.

Užvakar mūsų redakcijų a- 
plankė kun. Albinas Drazdys, 
Lietuvos salaziečių misijonie- 
l iūs, šiomis dienomis atvykę;: 
iš Brooklyno į Chicagų. Lai
kinai sustojo pas kun. Pr.

ŠIANDIE BUDRIKO 
PROGRAMAS

šį vakarų nuo 8 iki 9 vai. 
iŠ stoties WHFC, 1420 kil.. 
pasiklausykite gražių dainų ii 
muzikos, kuriuos patieks Jos. 
F. Budrike radio ir rakandų 
krautuvė adresu 3417 S. Hal
sted st. O kam nėra malonu į 
šiame krašte išgirsti savųj

kun. Jono Bosko kanoni- 
I įeina į didelį darbų - komi-' zaeiJ0S ^kilmių ir saleziečių 

kas ir Cecilija Mazikifttė eis įt?V".JwM.W taipgi lai|slias ir> kur ji dirba, len scU. misiji, filmas.
moterystės luomam nes klebo-, n‘eneS,n‘ ,mės būna gražios. .Ji va,lova-
ims jau skelbia užsakus.

Penktadienio vakarais, tuo
jau po pamaldų, bus bingo pa-

A. t A.

‘ " vo metinio vajaus komisijai i:
Šv. Vincento moterų klūba.s dviejuose rėmėjų piknikuose, 

visu smarkumu darbuojasi, J. Petraitis (parapijos komi 
kad rengiama jų vakarienė su telo narys) nuoširdžiai pade- 
šokiais būtų parapijai sėkmi
nga. Vakarienė įvyks spalių 
16 d., Šv. Vincento mokyklos 
svetainėje.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

ANTANAS
MALINAUSKAS

Mirė spalių X d. 1935 m.,
5:30 vai vakare, sulaukę" pu
sės amžiaus. Kilu iš Panevėžio 
apskričiu, Vėšentų parapijos. 
Liilėnų kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 2 8 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijonų, po tėvais ,\n- 
drūnaitę, seserį ir švogerį Ade
lę ir Steponų Kanapius, nrolį 
ir brolienę Petrų ir Onų. Mali
nauskus Ir gimines; o Lietuvoj 
motinų, tėvų, hrolį, 2 seseris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 919 West 
33rd Place. Laidotuvės įvykn 
šeštadienį, spalių 12 d., iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas J 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiifnc visus 
gimines, draugus-geB ir pnlys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moterį.-., Sesuo, Uru
lio, fivogerts, Hnrtlenė Ir Gimi
nės.

Minickienė Solomė su Mo- i 
tiejfiniene Agota jau pradėjo 
darbuotis prie rengiamojo kau 
kių (maskarado) balio, kuris 
įvyks spalių pabaigoje. Pas Į 
mūsų klebonų viešėjo kimi- ‘ 

[gai: J. Misius, A. Jurgutis ir 
i J. Pikutis. Cibukas

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

J EŽERSKIS IR SŪNUS
metai nuo didžiojo Chicagos Laidotuvių Direktoriai 

isro 10734 SO. MICHIGAN AVĖ.
’____________ Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautojaGARSINKITĖS “DRAUGE"

Isiidoluvlu direktorius S. 
Mažeika. YAKds 1138.

P

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INO.

Retail stotis randasi
2625 West 47th Street

tr

NELLIE MELDAŽIS
Mirė spalių K d., 1935 in.,

12:20 vai. po pietų, sulaukus 
25 metų amžiaus. A. a. Nellle 
gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nulludinie 
motinų Nellie, 2 brolius: Ml- 
chael ir švogerkų. Penrl Ir Jų 
dukterį Normų, ir Raytuond, 
2 seseris: Virginija ir Alice. 
bobutę Frances Dominsk) Ir gi
mines.

Kūnas pušurvotas 8736 Ho. 
Campbell Avė. latldotuvės įvyks 
Aeštudlenj, spalių 12 d.. Iš na
mų 8:30 vai. .ryto bus atlydėta 
| OlinJmo Pan. Avė. Mūrijus 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų Ima nu
lydėta į Ov. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges Ir pužya- 
tatnusųniaa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Plotina. Hr» lai. Ne- 
serys, š\<tgerka, Bobutė Ir Gi
minės.

laidotuvių direktorius La- 
chawlcz Ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2516.

WHOLKSALF. 
Gazolinas. Kerosinus 

Pečiams Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

dar nepriklausančius atsilan
kyti. Susirinkimas svarbus. 
Bus išaiškinta dabartinis lie- 

; tuvių politinė padėtis 11 war- 
de. Bus pranešta, kų esame 

A. susirinkimas įvyks nuveikę lietuviams Bridgepo- 
11 d., Amalgamated Į taiPSj turime daryti, 

kad tvirčiau suvienijus lietu
vius Briagvportfc

Sukaktuvių paminėjimui re
ngiama vakarėlis lapkričio 17 
d., Lietuvių auditorijoj. Tikie- 

Lietuvių Denio-1 tai jau gatavi. Sus-me Aus

Pranešimai
Siuvėjų Lokalu 269 A.

W. of 
spalių
centro name, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:30 vai. vak. Malonė
kite dalyvauti visi nariai.

F. Prusis, sek r.
Vaitukaitį, Šv. Juozapo parap
klebonų So. Cliicagoj. Chica- Į liaudies dainelių? Jau septin . . .. . . . ,

*. i • i i; niPtRi k»in banc-omic kiatU Organizacijos susirinki- pranešta visas programasgoj svečias mano praleisti ke-IL metai, kaip oio Dangomis . 1 1 b0,1 . 1 , , • ... • mas jvyks spalių 10 d., Lietu-1savaičių, parodydamas I Budnaas linksmina cikagie-

da visuose kilniuose davuuose.
Laimės, sveikatos ir Dievo 

malonių brangiems darbuoto
jams.

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

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

Ll V\ ardo

Pranas Naujokai

čius ir kitų miestų lietuvius1 
savo puikiai prirengtais radio 
programais. už kų ir sušilau-! 
kia plačiosios visuomenės pi!- j
no įvertinimo. Teko patirti,; 
kad greitu laiku Budriko pro 

X. gramai sekmadieniais vėl bus

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

X

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
lų ir Grabnamių

---------o---------
pamink-

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

SUKYS -- OOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinant ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam I.iftuvlškus Bonus Dėl AtnauJIulmo arba Iš n M» kauru t'ash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnlea, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų ir L L

JOHN P. EWALD
“ LOANS and INSURANCE ,

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos ęiuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

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

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Have

B* Progressive about your appearance! If you don’t lik* the 
color of your hair—change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the telk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleaaant 
treatment. We‘ll help you select a becoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

thit teupon witb t įbrtt-iticb flrttid »/ jir 
hatr and wt will Irtai it and retatn ii. fatlpaid, 
witb anr rttttntntndaliant/tr CLAIROL trtatmtal.

BFVFMl.Y KING. Cnruulunt
HAIR BEAUTY GUILD
126-1 >2 We»« 46<h SntM, N»W York City
Name.................... .......................................

Addret,..........................................................
City................................................. .

My Reauiy Shop............. . .................. ..Trr.7

.v .a

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui
žymesnių^ Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avo.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lacbawicz ir Simus 
J. Liulevicius 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkas 
I. F. Radžias 
S. M. Skalas
I. J. Zalp
J. F. Eadeikis

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

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

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Wcst 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. llermitage Ave.Į 
Phone YARds 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



s

B n n T r n < a

VIETINES ŽINIOS
ŽINIŲ - ŽINELES
Antradienio vakare, Liet. 

Vyčių Chicagos apskr. susiri
nkime, įvykusiam Vyčių 24 
kuopos Romuvoj, buvo išrink
ta nauja valdyba susidedanti 
iš šių ypatų: pirm. — J. Pet
raitis, viee pirm. — ,T. Smul
kis; rašt. — I. A it uty tė, ižd. 
— S. Šimulis, sporto komisi- 
jonierius — J. Kulpinas.

Liet. Vyčių Chicagos apskr. 
dvidešimties metų gyvavimo 
jubiliejus bus paminėtas iš
kilmingam bankiete spalių 20 
d. (sekmadieny) McCormick 
klubo auditorijoj, kuri randa
si prie S. Oakley ir Blue Is- 
land Avės. Po bankieto šokiai 
prie Lon Laban orkestras.

Prasidėjo teismas. Teisėjo 
Cornelius J. Harrington teis- 
mabuty vakar prasidėjo teis
mas Mandevilles Zenges, ku
ris kaltinamas nužudymu d-ro 
Walter J. Bauer ji gyvuliškai 
sužalojant.

Taksų mokėtojų patogumui. 
Cook apskr. iždininkas J. Ciill

Į praneša, kad taksų mokėtojų 
' patogumui taksų ofisas bus 
atdaras kasdien iki 8 vai. va
karo. Šeštadieniais ir sekma
dieniais ofisas bus atdaras iki 
3:30 po piet.

Už dienos šviesos taupymo 
laikų. Per spaudų daugiau ir 
daugiau atsiliepia halsų, kad 
Chicagoj ir apylinkėj apskri
tus metus būtų dienos šviesos 
taupymo laikas (daylight sav- 
ing time).

' Ištikimas šuo. Visų dienų 
nematydami išeinant iš namų 

1 Paulinos Gosling, 90 m., 1845 
Hudson avė., kaimynai prane
šė policijai, kuriai atvykus 
per valandų ištikimas šuo ne
įleido į vidų. Tik pagavus ir 
pririšus šunį, policija įėjus į 
vidų rado Gosling’ienę miru
sių širdies liga.

I
Suimtas įtariamas. Policija 

suėmė Frank Nitti, 28 m. 3336 
Mavpole avė., įtariamų nužu
dyme policmono W. String- 
fellow per holdapų Union sto
ty spalių 3 d.

Serga veikėja O. Bambalie-
nė. Brigbton Park Marijonų 
Kolegijos Rėm. žymiai darbuo-

Fabriko griuvėsiai. Glidden Soya Pro duets Co., 11345 N. Laranlie avė., fabrikas 
po milžiniško sprogimo, kuriame žuvo ne toli 40 darbininkų. (Acme Photo)

tojai, Onai Bambalienei vakar 
dienų buve padaryta operaci
ja Šv. Kryžiaus ligoninėj. O- 
peracija buvo sėkminga. Li- !

gonfc, draugai ir pažįstami PAIEŠKOJIMAS NR, 71
prašomi jį aplankyti. Kamba
rio numeris 311. Rap. Šis asmuo, gyvenus Ameri

koj, ieškomas:

© 1915, bocrrr * Mvns Tobacco Co

..dėl lengvumo 

..dėlgeresnio skonio

“OMAHA”— Laimėtojas garsių 
lenktynių Kentucky Derby, 
Preakness ir Belmont

Omaha šiądien yra įžymiausias 
arklys.

Ir cigaretu pasaulyje Chester- 
field įžymiausi.

Abu įgijo viršų vientik savo 
užsitarnavimu.

Darykite kokį tik bandymą 
norite—Chesterfields stovi dėl 
geriausio cigaretuose.

Jie lengvesni . . . bet žinote 
kad rūkote. Skonis geresnis — 
jums duoda tikro smagumo.

t
CRANE 5332 So. Long Avenue

Jurgis ir Laurynas Monkai. 
Kilę iš Tverų miestelio, Tel
šių apskr. Išvyko į Amerikų 
1913 m. ir gyveno Chicagoj?.

Išvardytojo prašoma atsi
liepti. Ir kiekvienas, kas kų 
nors apie jį žinotų, prašomas 
suteikti žinių.

Lietuvos Konsulatas, 
100 Kast Bellevue Place,

Chicago, Illinois, 
Superior 5619

[' REIKALINGA l)\lillIM\K(.

i Iteikulingu patyrusi moteris arba su- 
j augusi mergina, prie namu da.rho. 

Kambarys ir valgis ant vietos.

6235 So. M’i'stem Avenue

West Sideje

Nesurandamas. Jerry Sto 
nis, Glidden Soya Products 
Co. fabriko darbininkas, k u 
ris po milžiniško tame fa
brike sprogimo nesuranda
mas. (Acme Photo)

PAIEŠKOJIMAS

Paieftkau Annos Grunda. 1930 In. 
gyveno 5545 Walton Avenue. I’hiln- 
delphljo.i. Ji pati ar kas kitas jei ži
note apie ją prašau man pranešti. 
Iš anksto tariu af-iū.

ZOFIJA DRIKTENAITC.
Dargių kaim.. Mažeikių paštas, 

I.ITH VANIA

Chicagos Lietuviai žino ir 
pažįsta AVestsidės lietuvį biz
nierių AValter Neffų, West 
Side Hotel savininkų. Dabar! 
p. Neffas praneša Chicagos 
lietuviams, kad jis naujai įre
ngė puikių svetainę tinkamų 
susirinkimams, vestuvėms, 
“surprise parems” ir įvai
riems mitingams. Čia rengiant 
vestuves bei bankietus rasite 
visa patarnavimų vietoje, ku- 
l ne, indus ir kitus reikmenis.

Kaina prieinama. Reikale 
neužmirškite kreiptis

laite Neffas
2435 SO. LEAVITT STREET 

Phone CANaI 9585

f

P ARDA VI MCI NAMAS

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu par
siduoda ir vieno fleto rakandai pi
giai. Priežastis, savininkas iSvažiuoja 
į Lietuvą.

1410 SOITH 50th COIRT 
Cicero. Illinois*

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, "Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais 8 iki 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Telepbone: BOUlevard 2800
Joseoh J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Rc^. 6515 So. Roekwell Street 

Telepbone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

CLASSIFIED
ABTOMOBILES ACTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
------; Vartotu Kary Barbenai ----

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

Tel. REPublic 8402

nT’Tcy '35. r SMnn 41. Trunk. varo n t knio naujau................ 6695
BI’TCK '35. 5 Sedan 47. labai puikus, garant.................................... 6795
BT’TCK '35, Club Sedan su trunk. garantuotas ....................... 6795
TU’Tey »3R, 5 Sedan 47 garantuotas .....................   6675
BT’TCK '34. 5 Coune 58. mažai vartotas, gar ant............................ 6745
RT’TCK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant.......................... 6745
RVTCK '.38. 5 Sedan 67. tobulas, garant. . ................................ 6«45
RT’TCK '32, 5 Sedan 97, tobulam stovy ...................................... 6450
RVTCK '32. 5 Coupe 96. labai puikus, garant........................... 6150
BT’TCK '32, 5 S«inn 87, tobulam stovy .........................   6150
BVTCK '31. 5 Sedan 67, geroj tvarkoj .......................................... 6295
RVTCK. '29, 95-4 Coupe, žemai apkainuotos ............................. 6 95
rTttck •}9. r Sedan 47. gražus mažas karas ......................... 695
RVTCK '27. 5 Sedan 47. ba.rgenas ................................................ t 45
CAVTLLAC 'S0. 7 Sedan. pertaisytas ................................................ 6295
CAOTLLAC '29. Town Sodan, trunk. žema kaina...................... 6175
CADIT.T.AC '28. 7 Sedan, bnrgcnas ................................................ 6<45
POTIOE '.33. 5 Sedan, geraa mažas karas ................................. 6395
HTTnSON. '29. 6 Sedan. b/ga O. K.................................................... *95
T.A SALLE 'SI, 5 Sedan. pulki vertybA .......................................... 6375
LA SALLE '30, 5 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... 6275
LA SALLE '29, 5 Sedan. drat. ratai ........................................... 6145
LINCOLN '60. 5 Sedan. labai pulkus . ......................... 6295
PACKARI) '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy...................... 6775
PIEBCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy.................................. 6195
PONTIAC '35, 5 Sedan, bullt In trunk, tobulas .................. 6745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run !


