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MUSSOLINI SIEKIA VEDA DERYBAS
PRANCŪZIJA PASIRENGUS GELBĖTI 

ANGLIJAI PRIEŠ ITALIJA
KALBAMA, KAD ANGLIJA PASIREN

GUS BLOKUOTI ITALIJĄ

Jau 18 valstybių pasisakė už 
ginklų embargo bausmę

ROMA, spal. 18. — Iš patikimų šaltinių šiandien vaka
rų patirta, kad diktatorius Mussolini turi pasitarimus su 
Anglijos ir Prancūzijos atstovais, kad nutraukus karų Et
iopijoje. Tarpininkauja Prancūzijos premjeras Lavalis. 
Mussolini tariasi su Prancūzijos ir Anglijos ambasadoriais. 
Pasitarimai, suprantama, yra slapti. Diplomatiniuose sluok 
sniuose pažymima, kad pasitarimais padaryta reikšminga 
pažanga.

Neoficialiuose sluoksniuose kalinama, kad Mussolini pa-1 
duoda naujas taikai sųlvgas ir pasiryžus sustabdyti karo 
veiksmus Etiopijoje. Nėra žinoma, kokios tos naujos tai-1 
kos sųlygos. Gana to, kad Mussolini jau paragavo karo 
sunkumų Etiopijoje ir norėti} rasti priemonių, kad gar-; 
Ringai nutraukus karų.

PARYŽIUS, spal. 18. — Jei šis apsileidimas ir toliau 
Anglijos ambasadorius pa- į reikšis, bus aišku, kad sank

cijų sistema nėra atitinkama 
ir bus imtasi kitų priemonių 
prieš Italiją.

skelbė, kad Prancūzijos prem 
jeras Lavalis palankiai atsa
kęs j Anglijo* reikalavimą, 
kad prancūzų karo laivynas 
gelbėtų Anglijos laivynui Vi-.SULAIKYS SIUNČIAMAS 
duržemio jūroje, jei būtų rei ITALIJAI PREKES 
kalo susikauti su Italija.

MUSSOLINIO BIČIULIS ĮGIJO AUKŠTESNĘ POZICIJĄ

Tai Austrijos aukštieji valdihiilkar. Iš kairės dešinėn pusėn: princas Ernst 
von Starhemberg; maj. Emil Eey, ir kancleris Kurt Schuschnigg. Princas 
Starbemberg yra Mussolinio bičiulis ir jis užėmė majoro Feyo vietų — vidaus 
reikalų ministerijų, naujam Austrijos kabinete. Princas ikišiol buvo austrų fa
šistų vadas. Dabar jis yra visų militarinių organizacijų vadas. (Acme Ph.)

MEKSIKOJE PASIREIŠKĖ 

BANDITŲ TERORAS

U. S. piliečiai bėga Arizonos 
valstybės link

HERMOSILLO, Sonora, 
Meksika, spal. 18. — Plėšikų 
žudikų gausingos gaujos pra 
dėjo siausti šioje valstybėje. 
Puola miestelius ir žudo gy
ventojus, daugiausia valsty
bės tarnautojus — valdinin
kus, mokytojus ir kitus.

Kai kurie miesteliai api- 
tušti. Gyventojai palieka vis
kų ir dumia į gretimas val
stybes. Bijo žudikų užplūdi
mo.

Meksikos centro vyriausvbė

pareiškia, kad šis teroras nė
ra paprastų plėšikų gaujų žy
gis. Tai, girdi, maištininku 
darbas prieš vyriausybę.

iVisa Sonora valstybė panar 
dvta betvarkėm U. S. pilie
čiai su moterimis ir vaikais 
bėga Arizonos, valstybės link. 
Keletas šimtų asmenų jau 
laimingai perėjo Arizona 
pusėn.

Turima žinių, kad žudika
ms ginklai ir amunicija šmu- 
geliuojama iš TL S.

Nėra žinoma, ar premjero 
Ijavalio palankumas yra nuo
širdus ir griežtas, ar tik pa
viršutinis pažadas. Ir seniau 
prem. Lavalis buvo žadėjęs 
tų palankumų, kad gelbėjus 
Anglijai. Paskiau pasirodė, 
kad Prancūzija tuo reikalu 
dar nepadarius galutino spr
endimo.

Ambasadorius pasiuntė 
Londonan prem. Lavalio at
sakymų..

♦

ATĖNAI, spal. 18. — Gr-

# i ri ik-i’- TARP ANGLIJOS IR ITA- 48 KONGRESO ATSTO-sulaikyti visas per Graikiją 
siunčiamas prekes į Italiją.!
Matyt, tas yra ryšium su T.
Sųjungos
Italijai.

paskelbtu boikotu

LIJOS SANTYKIAI 
BLOGĖJA

VAI IŠVYKO j FIUPINŲ 
SALAS

SEATTLE, Wash., spal.LONDONAS, spal. 18. —
ITALŲ MISIJA VARŠUVOJ Tarp Anglijos ir Italijos san 18. — 21 senatorius ir 27 kon 

tykiai kaskart vis labiau blo- Fgresmonai išvyko į Filipinų 
gėja ir abi valstybės su ne- j salas, kur dalyvaus pirmojo 
paprastu spartumu rengiasi | tų salų prezidento inaugura 
karan, ypač Suezo perkaso cijos iškilmėse. Filipinų vy-

VARŠUVA, spal. 18. — 
Atvyko italų militarinė misi
ja. Nori pirkti pas lenkus

Žiniomis iš Ženevos jau 18 ava^n’1?’ užldodalų ir įmini- apylinkėse ir Raudonosios jū I riausybė apmoka šios kelio-
.... , ,. . ..Ienos. ros pakraščiais,valstybių galutinai pasisakė! •* .

' Italai žada lenkams kolo- EK'P,e lr aP?lmkė8e A"‘ 
nij« Afrikoje. Jau turi sukoncentravu.

už ginklų embargo sankcijų 
prieš Italiją. Tarp pasisaku- 
siųjų yra ir Lietuva.

T. Sąjungoje, Ženevoje, 
kalbama, kad Anglija yra pa 
sirengus su karo laivais blo
kuoti Italiją, kad griežtai 
vykdžius Sąjungos pripažin
tas sankcijas (bausmes).

Sakoma, kad blokada busĮ liuotas vielų tvoras apie 250

sii apie 1,200 karo lėktuvų ir vaiku8

nės kaštus.
Kone visiems draugauja jų 

žmonos. Kai kurie pasiėmė ir

KARDINOLAS ŠVENTINS 
ŠV. JONO BOSKO 

BAŽNYČIA
Jo Emin. Kardinolas Muii 

deledn rytoj, spalių m. 20 d., 
šventins naują Šv. Jono Bos- 
ko bažnyčių Chicagoj. Šv. Jo 
nas pripažintas šventuoju 
per pereitas Velykas.

Šv. Jonas yra saleziečių 
kongregacijos įsteigėjas.

APSITVERIA DYGLIUOTO didelį karo laivyną‘ Kariuo
menės dalys koncentruoja
mos į strategines vietas. Ita
lija gi Eritrea kolonijos pa
kraščiais skubiai stato tvir-

MIS TVOROMIS

ROMA, spal. 18. — Patir
ta, kad italai Libijoje išilgai 
Egipto pasienio įtaisė dyg- t0™ ir >‘ais0 Pa

PAŠTŲ DĖŽUČIŲ KRAU- 
STYTOJAS

RYTOJ MISIJŲ SEKMA
DIENIS

vykdbma, jei Italija atidėlios 
karo veiksmų nutraukimą Et 
iopijoje norėdama laimėti 
tinkamas taikos sąlygas. An- j 
glija ims veikti T. Sųjungos j 
vardu ir jos autoritetu. To- 
kiam atsitikime Italija, jei 
mėgins priešintis, tai darys

mylių ilgas.

PASLAPČIA SIUNČIA 
KARIUOMENĘ

Areštuotas A. A. Miller, 
38 m. amž., 4536 Magnolia 
avė. Kaltinamas už pašto de 
žūčių apvaginėjimą aparta- 
mentiniuose namuose. Pas jį

JERUZALE, spal. 18. — 
Praneša, kad iš Maltos An
glija paslapčia atkelia žymią 

ne prieš Angliją, bet prieš 50 dalį kariuomenės į Palestinų
valstybių. ir Transjordaniją.

Žiniomis iš Romos, Italijos • -------------------
blokada neįmanoma, kadangi
tas reikštų karą. Karo gi Eu
ropoje nepageidauja nei An-

ŽUDO ETIOPIEČIUS

spal. 18. — 
liombardavo 

Makale, Etiopijoje. Sakoma, 
nužudę apie 60 asmenų.

PARYŽIUS, 
glija, nei Italija, nei kita ku-Į Italai lakūnai 
ri valstybė.

Anglija nusiskundžia, kad 
dauguma valstybių yra labai 
nerangios sankcijų vykdyme.

frankas, kurių šoviniai gali 
siekti apie 20 mylių tolį. Ap
link uostą Massaua, Eritrea
kolonijoj, italų laivų su ka- . ....

. ... .i namuose rasta pavogtų čeki..nuomene, karo medžiaga ir! 
maistu neapsakomas susigrū
dimas. Pirmybė duodama tr
ansportams su kariuomene,

1,500 dol. sumai.

kuri siunčiama karo frontan.

Yra žinių, kad italai daug 
atjaučia maisto trūkumų Mas 
saua uoste ir kitose Eritrea 
kolonijos vietose. Daug ka
reivių serga, o čiagimiai dar 
bininkai dėl prasto maitini
mosi negali atlikti sunkesnių
jų darbų, ypač prie iškrovi
mų iš laivų. Kareiviai taip 
pat kenčia alkį. Savo keliu

SPRINGFIELD, III., spal. 
18. — Illinois legislatūra su 
sirinks specialėn sesijom šio 
spalių mėn. 28, ar 21) d.

mos ir retai kur yra įtaisyti 
šioki toki pavėsiai, kad ap
sidraudus nuo skaudžiai ge
liamųjų saulės spindulių.

Taip pat sužinota, kad ita
lai rytinėje Afrikoje turi ap
ie 500 karo lėktuvų įvairių 
rūšių ir penkis nardančius

Rytoj, spalių m. 20 d., vi
sam pasauly bus minima ka
talikų misijų diena — misijų 
sekmadienis. Visur įvyks pa 
maldos už misijų pasiseki
mus.

Chicagoj misijų sekmadie
nis rytoj bus minimas Švč. 
Vardo katedroje popiet.

Tikėjimo platinimo direkto 
rius Chicagos arkivyskupijo
je, rnons. J. J. Horsburgb, 
paskelbė kvietimų, kad kata
likai gausingai susirinktų ka 
tedron minėti misijų sekma
dienį.

RINKIMAI ANGLIJOJE

PLATINKITE “DRAUGĄ kaitroj stačiai nepakenčia- laivus Raudonojoj jūroj.

LONDONAS, spal. 18. - 
Vyriausybė nusprendė, kad 
Anglijos parlamentan rinki
mai įvyks lapkričio m. 14 d.

ARKIVYSKUPAS IŠAIŠKI
NO DVIEJŲ ORGANIZACI

JŲ TIKSLUS
ROCHESTER, N. Y. — 

Šio spalių mėn. 27 iki 31 d. 
ča įvyks du suvažiavimai: 
Krašto katalikų kaimo gyve
nimo konferencijos ir Krikš
čioniškos diktrinos sambroli- 
,jos. Jo Eksc. arkvyskupas E. 
Mooney, Rochesterio vysku
pas, anądien per radijų išai
škino šių organizacijų tik
slus.

Great Falls, Mont., vysku
pas E. O’Hara 1923 metais 
įsteigė Krašto katalikų kaimo 
gyvenimo konferencijų. Iki 
to laiko krašto katalikų ge
rovės konferencijoje buvo 
vien kaimo gyvenimo reikalų 
biūras ir jo direktorium bu
vo vyskupas O'JIara.

Krašto katalikų kaimo gy
venimo konferencija (Nation 
ai Catholic Rural Life Con- 
ference) yra susijusi su Kr
ašto katalikų gerovės (Na
tional Catholic \Velfare) kon
ferencija.

Kaimo gyvenimo konferen
cijos svarbiausias tikslas yra 
rūpintis katalikais, kurie gy
vena ūkiuose — toli pramo
nės centrų ir katalikiškų baž
nyčių. Žodžiu, ši konferenci
ja interesuojasi katalikų ūki
ninkų namais ir šeimomis, 
ne vien jų religiniu stoviu ir 
religiniu vaikų auklėjimu, 
bet podraug ir kaimo ekono
mika ir kitais dalykais, kas 
reikalinga žmogaus laimei. 
Tačiau pirmoje vietoje vrn 
religija.

Krikščioniškos doktrinos 
sambrolijog organizacija gy
vuoja apie 400 metų. Popie
žius Pijus V 1571 metais pa
tarė šių sambrolijų įsteigti 
kiekvienoje parapijoje^ Šiai 
organizacijai priklauso uolie
ji kataikai ir katalikės, kurie

krikščioniškos doktrinos pla
tinimui steigia sekmadie
nių klubus religiniams pašne- 

į kėsiams ir suinteresuoja su
augusius ir vaikus, kad da
lyvautų klubų susirinkimuo
se. Organizacija rūpinasi re
liginiu auklėjimu kaLdikų 
vaikų, kurie neturi j/ogos 
lankyti katalikiškų mokyklų. 
Taip pat rūpinasi ir suaugu
sius katalikus plačiau supa
žindinti su katalikišku mok
slu.

NAUJAS “SKURDŽIAUS" 
KELLY TESTAMENTAS
Advokatų firma Winaton, 

Strawn and Sbaw gavo iš 
St. Louis, Mo., kaip sakoma, 
originalų mirusio “skur
džiaus” James Kelly testa
mentų, parašytą rašalu ant 
šmotelio vyniojamojo geltono 
popierio.

Firma įdavė šį naują do
kumentą palikimų patvirtini
mo teisėjui J. F. O’Connell, 
o šis — viešojo administra
toriaus ofisui, kad būtų pa
daryti tyrinėjimai.

Testamentą prisiuntė mirų 
siojo “skurdžiaus” draugas 
pažymėdamas, kad mirusia 
jam buvo įsakęs tai padary
ti tik po 6 mėnesių jam mi- 

■ rus.
Rankų rašto ekspertai pa

reiškia, kad' Kelly pasirašy
mas nėra tikras.

Kaip žinoma, tas “skur
džius” yra palikęs apie 150,- 
(XX) dol. turtų. Keli lietuviai 
nubausti kalėjimu už norėji
mą pasiskirstyti tą palikimą, 
suklastojus palikimo raštą.

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Numatoma giedra ir 
šilčiau.
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VOKIEČIŲ RAMINIMAS

PRAiNCŪZUA UŽ TAIKĄ

llulija ir Anglija lenktyniauja varžyti
nėse dėl Prancūzijos. Ir Anglija ir Italija ste
ngiasi Prancūzijų palaikyti savo pusėj. Pran
cūzija svyruoja. Bet ji svyruoja ne vien dėl 
to, kml nežino katrų rinktis ar Italijų ar An
gliji), o ir dėlto, kad namie ne viskas gerai. 
Yra žinių, kad Prancūzijoj fašistai ir komu-

Katalikai - Inteligentai
Milda

Bažnyčia yra tautų auklė- Katalikų Bažnyčia neskiria 
tuja ir mokytoja. Per šimtine- kaimo nuo miestų sielų išga
rins Jinai skelia*, skelbia ir nymo atžvilgiu, Jai yra visi 
skelbs Kristaus Evangelijų, žmonės lygūs, bet Jai yra rcika f Q •
tautoms neš šviesų, pasaulyje lingu pagalba taip šiandienų *

tan sųrašų, 4-se egzemplioriuo ventojais ir jų įvežti daiktai 
se, smulkiai suminint ir ap- atleidžiami nuo muito, kaip ir 
rašant vežamus daiktus, pa- Lietuvos piliečių.
reiškime suminint: Tokie patys nuostatui vei-

a) kad savininkas yra Lie- kia ir nėl Lietuvon įvežamų 
tuvos pilietis, nurodant pa.^o palikimų, Lietuvos piliečių, gy 
ir serijos Nr., bei kokioje į- veliančių Lietuvoje, paveldė- 
staigoje ir kada pasas išduo- ; tų užsieniuose, ir dėl kraičių, 

įvežamų moterų, ištekėjusių
nistai skubiai ginkluojasi. Jai Prancūzija įsi- ku, Jr civi|izacjj,. ko,„plikuota.no pastoracijos b> kiek laik“ <nu0 kokn» uz L“‘“v“ P‘l,eSl?*. “ ,tu° •’
voltų karau, lai kartu kiltų naminis karas. visuol„onės ir tau darbo, šiandienų Kristaus E- metų ir ul6,‘- kuri« met'! S1JU‘,U. L,etUVOS P'heW ,bu
Todėl Prancūzijos vyriausybė griežta, stoja gyvenilua8 rt.llllaj)i dvasi. v„ngolijų turi skelbti visi, ir lr ‘"fn > gyveno užsienyje; nuolat,nio apsigyvenu,,o Lic- 
už taikų. niais ir medžiaginiais pradais, dvasininkai ir pasauliečiai.. c? ka4 attraae išvaidinti dai- tuvoje eisę.

Žmogus yra dvasiniai — me- šiandienų reikalinga aktyvi k'al laus0 bau ir tani 
Hnsbingtonn vyriausybė, ištyrus valu- <lži„ginS batybė> Jvasia m|o kalalikybėi aktyvi katalikiSka <v8rdtta ,r I“''ardė) » >>uvc 

lijų senatvės pensijų įsiūty,aus, ramia, kad kūn0 a(skiru negalima akcijai' kurioje pirmose eilėse J“ vartojau,,, ar kad tuos da.-
33 valstijos turės tokius įstatymus pravesti. a„ogaus veik|a pl.iklaus0 nuo kartl, su dvasininkais turi ei- ku“ k«“aa‘oJas paveldėjo;

| o .3 \alsiijos esamus įstatymus tūlės keisti, <jv«si„io nusistatymo, nuo dva ti katalikai . inteligentai. Ga- 
- kad pritaikinti prie Kongreso išleisto “So- , e. i(,ej Ka. .)rancūza Du.

Automobiliai (nauji ir var- 
be muito nepraleidžiami.

cial Securitv“ akto.

Vokietija stengiasi apseiti su ko mažiau
sia importuojamų daiktų. Dėlto ten apsirei
škė maisto produktų stoka, ypač sviesto ir 
riebalų. Vokiečiai dabar gyvena taip, kaip 
didžiojo karo metu.

Kad nekiltų perdidelio nerimo ir liepa- ; 
sitenkinimo. tai vyriausybės nariai bando ' 
žmones raminti ir aiškinti, kodėl taip tvar- : 
koma. Taigi propagandos ministeris Gocbels 
vienoje prakalboje išrodinėjo, kad vokiečiams 
reikia pakentėti be importuojamo sviesto ir 
įiebalų tam, kad būt galima parsigabenti 
žaliavos pramonei. Jei iš užsienio žaliavos ne
būtų importuojama, tai pramonės ratas ne
galėtų suktis ir milijonai darbininkų liktų 
be darbo. Priminė, kad girdi kitos tauto.- au
kojasi ir karui dėl savo krašto gerovės. To
dėl, girdi, vokiečiai turį kol kas pakentėti 
maisto štokų.

Vokiečių vyriausybė gerai žino, kad prie 
jų šono randasi Lietuva, kur maisto produk
tų yra didis perteklius. Lietuvos maisto per 
virsiu Vokietija galėtų papildyti savo nei Iš
teklių. Už tai Lietuva iš Vokietijos pirktųsi 
manufaktūros. Bet politiniais sumetimais 
Vokietija tokių santykių su Lietuva turėti 
nenori ir vyriausybė ragina piliečius būti 
kantriems.

Ar toks Vokietijos nusistatymas, vra jos 
gudrumas, ar apjakituasf

talikų Bažnyčios mokslas a- blanchy sako: “Kas turi ga- 
piiiia visų žmogų, visų jo gy-'limumų (iš katalikų inteligen- 
venimų visose jo apraiškose, tų) prisidėti prie paramos Ba
Pažvelgus į mokslo*, literatu- žnyčiai ir niekaip neprisideda, Į
ros ir meno sritis, į jų istori- ypač sunkiuose dabartiniuose
jų, matome, kiek daug Kata- Bažnyčios reikaluose, negali i

1 likų Bažnyčia, katalikai — in- būti ramus dėl savo sųžinės”.
A,„cikos Darbo Federacija savo konve teligan(ai yra j kal. (..Eglise» k. 220 p.),

ncijoj ragina sportininkas boikotuoti Berlyne krikšč-ioniškai-
r.ngiamų olimpikų, pasmerkė nar ių rel,gijo, | kata|ikišk() „lrto I!az

Prancūzijos ambasadorius Washinglone 
pareiškė, kad turįs viltį, kad Prancūzijos vy- 
riausybės pastangomis Europa išvengs visuo
tino karo. » » *

persekiojimų ir nutarė tęsti boikotu vokiečių .. »• , , •i •’ * * - * Į nycia per amžius globojo mo-
prekėms.

ninkus; pasižymėjusių tose sri-
B,,stono arki,lioeeaijoj parapinėse mo- . (ys(j kata|ikų tote|igenty yra 

kyklose auklėjama 31,000 vaikų, la, šutau- ; . . vjsy var(1|(
po Bostono valdžiai 3 milijonus dolertų per 1 yr& neimanonia.
metus.

* * • I sme, Katalikų Bažnyčioje ra-
Autim obilių fabrikantai pranašauja, kad . .. . . ,... , . indą neišsemiamų turtų savo

ateinančiais metais automobilių būsiu dau-' . . . .. . . . ...............* * dvasiai, veiklai ir ateičiai, j-
giau perkama, negu šįmet.

NEDARBUI NESIMATO GALO

Washingtoii(i vyriausybė pradėjo “relie- 
fų” mažinti. Dabar pradėta eiti prie to, kad 

k\vietos vyriausybės — valstijų ir miestų — 
imtųsi bedarbių aprūpinimu. VVashingtono 
vyriausybė įsitikinusi, kad “reliefas’’ dar tu
rės ilgai tęstis, nes nedarbui galo nesimato.

Vyriausybė “reliefui” išleidžia daug 
maž po 65 milijonus dolerių mėnesy. Nuo 
gegužės 1933 metų iki šio laiko vyriausybė 
išleido “reljefui“ tris bilijonus dolerių. Į 
šitų sumų neįeina vyriausybės išlaidos C'CC 
kempėms ir viešiems darbams. Kai po Nau
jų Metų susirinks kongresas, tai vienas svar
biausių ir skubiausių darbų bus bedarbių 
klausimo rišimas. “Reliefas“ trukdo vald
žiai subalansuoti biudžetų, tai yra dėl “re- 
liefo“ negali jiajumomis padengti išlaidų.

Federalė valdžia laipsniškai “reliefų“ 
perveda vietinėms šelpimo įstaigoms. Tokiu 
būdu “reliefas“ perorganizuojamas. Bet y- 
ra abejotina ar vietinės šelpimo įstaigos į- 
fetengs be federalės valdžios tęsti “reliefų“.

PIENO KLAUSIMAS CHICAGOJ

»•

Jau eina trečia savaitė kai Chicagos a- 
pylinkių fartneriai ėmė reikalauti geresnių 
kainų pienui. Nepasiekę to geruoju, prade- 
jo streikuoti. Streikui užsitęsus, prasidėjo 
riaušės, gėrybių naikinimas ir kitokie bai
sumai.

Tos Chicagos pieninės, kurios farme- 
riams moka geresnes kainas, pieno gauna ne
trukdomai ir tiek, kiek tik nori.

Reikia pripažinti, kad taimeriai turi pa
grindo nepasitenkinti. Jie gauna už kvortų 
tik po 3c., o pieno kompanijos už nugriebtų 
pienų ima po 10c už kvortų. Skirtumas ne
žmoniškas.

Dėl šitokio dalykų stovio turi didelių 
nuostolių ir taimeriai ir pieno kompanijos.

Svarbu, kad keleiviui išan- 
kste pasirūpintų aukščiau iš- 

d) tvada (mėnuo ir dienu) vardintus liudijimus, nes be 
bei kokiu laivu keliautojas iš- jų įsileidimas be muito užtru- 
vyksta Lietuvon, ir per kokį nka ir tenka bereikalingai ne- 
sienos peržengimo punktų pa- rvintis.
sieks Lietuvų.

Jei keliautojas nėra Lietu- 
1 j vos pilietis, tai pareiškime rei 

kalinga nurodyti iki kurio lai 
ko jis turi teisę Lietuvoje gy-

Konsularir.is mokestis už. 
šiuos liudijimus yra 10 lit 
($2.00).

Li.tuvos Gener. Konsulatas

venti. Svetimšalių (t. y. n - 
Arivizmas. karjerizmas, ‘ga- Lietuvos piliečių) vartoti mi

lingųjų ’ baimė sulaiko daug miniai tbiiktai Lietuvon įlei-
.. ...................... a , . inteligentų nuo aktyvaus kn-; džiami sumokėjus muitinėje pi
j . , .. .... x talikisko darbo. Bet tai yra nigais ar banko garantija uz

Nežinia, ar kas beatmena 
Chicagos didįjį gaisrų, kuriam 
spalių 9 d. suėjo 64 metai. Gai
sro metu sudegė 14,0<l0 namų, 
300 žmonių žuvo ir $150,000,- 
000 padaryta nuostolių. Bc to, 
susitsikrūtavo 94 inšurinso 
(apsaugos) kompanijos. 2,400 
akrų žemės liko tuščia ir 100,- 
000 žmonių be pastogės.

vienas iš didžiausių katalikų statų, kuris lygus įvežamų dai
inteligentų nusikaltimų, dėl ktų muitui. Neišgyvenę viene-
kurių turės atsakyti Dievui, j rių metų, svetimšaliai turi į-
Bažnyčiai ir katalikiškai Lie- mokėti muitų arba daiktus 

teligentas, tikra to žodžio pra- tuyai kata|iky inteligenty gryžinti Kgyyenę ________

nerangumo ima pavyzdį nein- gįail kaip vienerius metus, lai- iTlMMITr hlIDAlIPlM
teligentai, piktinasi ir prade-1 komi nuolatiniais Lietuvos gy rLAlINKIlL UKAUuį 
da nuo Bažnyčios šalintis. Tai

gyja jiasiryžimų prie aukštų didžiaRHį« « • \ *---- 1 e didžiausi Katalikų Akcijai
Wisconsine priimtas įstatymas, kuriuo kilniu darbų. nuoskauda.

gn-l, variuotoj., bus,, baudz.a.n, 30 d,cnų , Kataljkai . inteligentai> lai.
kalejuno. , .. .. ,

* , » yra daugumoje sumatenjailzė-
. .. .... iii - «• -i ir sumechanizėjęs, moder-Arti milijono mokyklinio amžiaus vaikų , . . . ’

Dnkijoj negali eiti mokyklon dėl patalpų ““J81, Lur0',“i- P^enan- 
' i- iciai daugeriopų, krizę, gresia

° -_______________ —i,------ - i . . i katastrofos paVojusz Tad ka-

LIETUVĄ APLANKIUS
_______Rašo L. Simutis _______ __ -

GYVENIMAS LAIVE

Pirmoj klasėj beveik visos moterys ir

kai keičiasi, šiandienų nega
na turėti katalikybės dokume 
ntų, negana lankyti laikas nuo 
laiko bažnyčios ir eiti sakra 
mentų, šiandienų reikia akty
viai ir organizuotai veikti. Būtalikams inteligentams — švie

šuoliams yra šiandienų ypati- žnyčiai reikalingi pasauliečiai 
nga pareiga sustabdyti žmoni- vadai, kurie patrauktų, vado- pO SVIETĄ PASIDAIRIUS gydytie nuo 

! jos sumaterijalėjimų, sustab- ; vautU mažiau susipratusias ka šalčio,
šilumos ir nuo 

jaigu katras nepa-
dyti dej'liristianizacijų. Tuo talikų mases. Sakote, Amcrike nėra dik- spėtų prisišaukite prie jo, ir
tarpu tikrovėje yra kitaip. Vi-i Pasyvus katalikas-- iiiteli- tatūros! Vien tik Juropoj torpytusi numirtie, tai tašyk 

mergaitės kasdien vakarienei rengiasi nau- šokio plauko organizacijos, lie gentag neatlieka savo katali- toniškai surėdyta, kad, pri- jis gali nuveštie in ta vieta
joms suknioms. Vyrai laimingesni — jiems ciančios medžiaginę gyvenimo kiškų pareigų. Jam galima pri klodui, italų pašistai turi ka- kur kas būva pasirengiąs. Ir
užtenka “tu.vedo“. Tik vienų kitą tepaste- pusę, pradedant nuo bekonų taikinti šv. Jono Apokulipso ralių, o viskų rūnijų Muzo- Da Kita Puse; Jaigu kas ža
bosi “užsitempusį“ vadinamųjį “full dress“. draugijų, baigiant rafinuoto je parašytus žodžius: “Kadalinis; džermanai turėjo lėk- nytusi, tai gali nuvežtie pas
Žodžiu skant, moterys vakarieniauti nedrįs- ’ dažnai nepadoraus ir nesveiko _ ngį neesį neį karštas nei šal- tintų prezidentų, o juos rū- bažnyčia ir ten atliktie ju® • • TT’il • Tfc • • 1 1 1 A V 1 •! Vj_ t* 1ta eiti be naujų suknių, o vyrai — be “tu- j sporto — yra inteligentų pa- 
xedo“. Tai, žinoma, varžo tuos, kurie prie į Jaikomos> 0 idėjinės organi- 
tokių formalumų nėra pripratę Ir kurie ne- zacijos labai mažai turi inte. 
turi iš ko puoštis. Bet tokie, paprastai, pir- Hgentinių jėgų, ypač katali- 
ma klase ir nevažiuoja. Jie pasitenkina tre- kiSk(W organizacijos, tarsi in- 
čia ar turistine, kur pigiau ir nėra tokio įsi- teligentai, kurie save skaito 
tempimo, kur kad ir paprasčiau, bet sma- ^aiftais, neturi nei ideolo- 
giau. Beje, prieš vakarienę daug kas eina gijog, nei įdeaĮų>
kokteili) išsigerti. Vakarienės esti iš daug_____________
“dišių” (patrovų), su visokiausiais priedais 
ir papuošimais, su gyvomis gėlėmis ant sta
lų ir begalo rūpestingu patarnavimu. Pran 
cūzų laivuose vietoj vandens duoda vyno.
(Taip visose klasėse). Jei jūra rami, pasn- 
žieriai valgo išlėto, kelias valandas valgyk
loj išsėdi. Jei smarkiai supa, nedaug val- 
gyklon teateina, o kurie ir ateina, greit iš
bėgi o ja.

Po iškilmingų vakarienių, renkasi į didį
jį salionų, sėda prie stalų, kas “ištroškęs

nija Hitleris; Rasiejaus bal- reikalus. Arba krikštytis kas 
šavikų papa laikomas Troc- nori, taipgi gali privesti ten, 
kis, o balšavikus rūnija Sta- kur jie nori. Turiu pora ar- 
linas ir jo gengė. Va, kliu ir tris gerus vežimus...

Katalikai - inteligentai, ne- išsilėktino prezi- Atsiliepkite;
dentu Kartanų, o visų skra- Brooklyn N. I.“
jų ir visų ALTASS. kapsiu- ----------- -
kų rūnija ir pasirašo prezi- Jurgis Bambatieras, vie-

tas, o drungnas, pradėsiu ta* 
ve iispiaudyti iš savo bur
nos »»

atsilikime katalikiškame dar 
be, to reikalauja Dievas. Ba 
žnyčia ir tėvynė.

Vykstante Lietmran Sntjn
vyro pilietybės įrodymais, l’i- 

Kaunan.
I. Ištekėjusių moterų 

pilietybė
Lietuvon pilietė, ištekėdamaKa,lan«i » «a

už svetimšalio, t. y. ne Lietu-

Į lietybės Komisijai

na ilga, tai visos šiuo reikalu 
interesuotos moterys ragina
mos laiku išsiaiškinti savo pi
lietybės klausimų.

II. Lietuvon vežamos mantos 
lifldijimai

dentu Grigaitis. Ar čia, ta- uos kompanijos agentas, vii
vorščiai, ne diktatūra ? nani miestely pavėlavo t rai 

kinį ir dėl to turėjo nakvoti1 
viešbuty. Daili tarnaitė j»a- 
rodė jam kambarį ir paklau
sė:

— Kada tamsta liepsite

vos piliečio, arba kai jos vy
ras Lietuvos pilietis priima 
svetimos valstybės pilietybę, 

užsisako likerių ar šampano ir klausosi kon- automatiškai nustoja Isietuvos 
cerio. Koncertui užsibaigus prasideda šo>į pilietybės. Jei einant jos vy
kiai, kurie tęsiasi ligi 1 vai. naktį. ro sades (P®-v» Jungtinių A- __ ............... ...... .... _______

Taip tai keliauja laivais (pirmoj kla- n,er’k°* alstybių) įstatymais,, grįžtančių Lietuvon apsigyve- znaiinimmai: 
sėj) turtuoliai. ,n^» ar tai vykstančių ilges- “Tlumoeius

Senam krajuj dabar lei
džiama špesil zokonai. Kauno 
“Kunaplis“ klausia, po kiek 
metų bus išleistas turtų jwi-
tikriniino zokonasf Matyt, ir pažadinti, 
senam krajuj esama milijo- — Lygiai šeštų valandų ry 
nierių. O mes vis inislijarn, 
kad Lietuvoj “nieko nėra.“

Dr. Račkaus išstatytoj 
Kaune parodoj, lituanistikos 

Daugelis amerikiečių, ar tai seksine, išstatyta tokie ap-

to... saldžiu bučkiu, — at
sakė Bamliatieras.

— Labai gerai, — paste
bėja tarnaitė. — Pasakysiu 
nigeriui.

Antroj klasėj pasažierių “dienos prog
rama“ panaši į pirmos. Tik ten nėra tiek 
formalumų ir, žinoma, paprasčiau.

principai iai ji nenustoja tei-
arb’a shnvnv-

Išsikoliojusios Morta Lies 
žuvienė ir Petrė Činpnienė

šių Lietuvos pilietybei, betgi z- . . - . -. . V. - , ’ . vežasi su savim mantų, jt teisių nenustojimo faktų pri- . . . . , ,.. . .. .. . , vairių vartotų daiktų. Dažnai
». .. ........... . • pa-Zzinti tegali tiktai Pilietybės ..... ...Bet šiandien ir 3-čioj klasėj jau ne taip ‘ . . .. ... . ...j .keleiviai nepasirūpina gauti

kaip seniau būdavo. Ir ten ir švaru, ir vai-' .. , ... . / .5 .. iš Lietuvos Konsulatų Amen-r Reikalų Ministerijos Kaune.

niam laikui Lietuvoje gyven- kas angielckaj — lietuvis-! atsidūrė teisme. ĮAnt
sako

ryto-
savo

gis geras. Patarnavimas taip pat mandagus. 
Dabar keliauk ir norėk. Bile tik turi pini
gų laivakortei nusipirkti. (Jei šį straipsnelį 
buč rašęs biznio sumetimais, pasakyk — visi 
važiuojantieji į Lietuvų, kreipkitės “Drau
go“ laivakorčių agentflron).

Lietuvos Konsulatai negali 
panašiais atvejais išdavinėti 
pasų ir privalo persiųsti paso 
prašymų, su senuoju pasu, ju
ngtuvių Petrikų ištrauka ir

kas dėl greito ir alngvo iš- jaus Liežuvienė 
mokinio šnekos angielckos.“ kaiminkai. —

— Žinai, Brigidel, kai tei- 
“Arpa lXievo arba tikri sėjas paklausė manęs, kiek 

prirodymai, kad Milijonai; metų turiu, taip susimaišiau, 
Dabar Gyvenančių nebe- 1 kad net pamiršau, kiek man

koje Rūdijimų, reikalingų 
tiems daiktams įsivežti Lietu
von be muito. įnirs.’* j metų: 35 ar 40.

Vartotų naminių daiktų be — N®, b- kiek pasakei! —
muito įvežti leidimui gauti. “Antanas Valantiejus, DY paklausė kaiminka. 
reikalinga pristatyti Konsulą DELIS DAKTARAS, gali — Pasisakiau aštuoniolika!

%25e2%2580%259eplikuota.no
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A.L.R.K. FEDERACIJOS 25-TO KON
GRESO PROTOKOLAS

Rezoliucijos

Federacijos Kongresas nuoširdžiai dė
koja I)r. A. Rakauskui už mokslišką, paskai
tą “Gimdymo Kontrolės klausimu” ir pa
geidauja. kad Centro Valdyba pasitarus su 
Kunigų Vienybės Centro Valdyba išleistų 
ta tema brošiūrą.

Kongresas išklausęs Centro Valdybos ra
portų, vienbalsiai juos užgiria ir dėkoja už 
nuoširdų ir uolų pasidarbavimą lietuvių ka
talikų visuomenėje.

* * *
Atsižvelgiant į tai, kad susidėjus gyve

nimo sąlygom. Rytinių Valstybių lietuviai 
katalikai liko be jokio laikraščio, kuris, ži
nodamas vietos gyvenimo sąlygas, galėtų sėk
mingai kovoti taip gausią tenykščių anti-ka 
talikišką ir komunistišką spaudą, kelios de- 

'šimts tūkstančių katalikų jautė didelį trū
kumą ir jam užpildyti išleido savo apylinkės 
laikraštį vardu “Amerika”.

Todėl šis Jubiliejinis Federacijos Kon
gresas sveikina tą naują Ryt. Vaist. Katali
kų organą “Ameriką”, jo leidėjus ir ben
dradarbius ir skatina drąsiai kovoti su lie
tuvybės ir katalikybės priešais.

Taipgi Kongresas ragina savo organiza
cijos narius remti tą naują Ryt. Vaist. laik
raštį Ameriką.

# * *

Dėl didelių nuopelnų lietuvių tautai ir 
Katalikų Bažnyčiai Federacijos Jubiliejinis 
Kongresas pakelia Kazimierą Knišinską Ga
rbės nariu.

* • *
Federacijos Kongresas reiškia gilią pa

dėką Vargonininkų Sąjungai už gražų ir 
Įspūdingą giedojimą Kongreso iškilmingose 
pamaldose ir už išpildymą Kongreso koncer
to programos.

* • *
Kadangi girtybė* slibinas žudo ne vien 

pavienius asmenis, bet ir ištisas tautas;
Todėl Federacijos Kongresas prašo lie

tuvių visuomenės padėti Blaivininkų organi
zacijai kovoje su girtybe, įsirašant į minė
tąją organizaciją.

# * * •
Kongresas dėkoja p. J. Kriščiūnui už 

Įtaru oš tą paskaitą “Vyrai šeimoj ir visuome
nėj” ir pageidauja, kad ta paskaita tilptų 
spaudoje. * ♦ •

Federacijos Kongreso atstovai apkalbėję 
kaip tinkamiau pagerbti nusipelniusius L. 
Katalikų Federacijai ir visai lietuvių kata
likų visuomenei darbuotojus, paveda L. K. 
Federacijos Centro Valdybai paruošti pro
jektą ir įsteigti Garbės Narių skyrių.

* • *
Kad Federacija, kur galima, steigti) 

Liaudies Universiteto ratelius į kuriuos į- 
trauktų mūsų išeivijos katalikus profesijona
lus ir veikėjus.

* • «
Kongresas panaujina nutarimą ir įpa

reigoja Centro Valdybą jį vykinti, būtent:
Susitarus su mūsų centrąlinėmis organi

zacijomis, samdytų nuolatinį organizatorių, 
kuris važinėtų po visas lietuvių kolonijas Ir 
jose organizuotų naujas kuopas, skyrius, stip
rintų esančias ir eitų iš namų į namus platin
damas lietuvišką katalikišką spaudą ir sulig 
reikalo skelbtų spaudos savaitę.
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Kadangi L. Vyčiai yra seniausia ir vie- tuvių katalikų laikraščiams, pažymėdami die- i Jub. Kongresą, Gerb. Klebonui Kun. I. Vn- 
nintėlė visą jaunimą apimanti organizacija, ną, nuo kurios mūsų laikraščiai turi teisę Į laneiūnui ir jo vikaram ir kaimyninių para- 
siekianti K. Bažnyčios ir lietuvių tautos ide- pradėti juos spaudinti. ! pijų klebonam kun. J. Čepukaiciui ir Kun. J.
alų;

Kadangi L. Vyčių organas “Vytis” yra 
vienintelis visam lietuviškam jaunimui prie: 
namas žurnalas, kuris rūpinasi mūsų religi
jos ir tautos reikalais;

Kadangi yra visų katalikų pareiga reni- 
ti ir platinti savą lietuvišką, katalikišką 
spaudą, ypač jaunimo tarpe;

Todėl Federacijos Kongresas karštai pa-

* * * i Zimbliui ir vietiniams lietuvių katalikų vei-
Vertindaman didelį darbą ir triūsą, ruo- kėjams-(joms), draugijoms, organizacijoms 

šiant šį taip vykusį A. L. R. K. Federacijos ' Kongresas reiškia nuoširdžią padėką.

lių meistrai. Iš jų įgyti dar
bai davė pradžią tautodailės 
rinkimui ir sudarė pagrindą 
būsimam tautodailės skyriui 
Čiurlionios < lalerijoj.

Tose parodose piadėjo rody
tis ir iškilo didysis mūsų me- 
nninkas M. K. Čiurlionis (mi
ręs 1911 m.) — mūsų meno 
tikra pažyba. Jis ne tik pa’ 
kus vaizdininkas - tapytoja- 
bet ir muzikas - kompozito 
rius, ir poetas. Jis vertas ypa 
tingo dėmesio ir studijų, bet 
nėra laiko plačiau si. juo su 
pažindinti Tamstas.

Lietuvos Respublikai įsikū
rus Čiurlionies kūriniai buvo 
valstybės įgyti ir įsteigta jo 
vardu galerija kame dabar ga
lima matyti beveik visus jo 
kūrinius.

Mūsų Valstybei besikuriani 
meno kūryba ir jos reikalais 

vių atgimimo manifestai ;r' rūpintis buvo įsteigta “Lie- 
šventės visoj Lietuvoj. Jas tuvos Meno Kūrėjų Dr-ja”,

.___ lankė daugybė kaimo žmonių, kuri pirmaisiais nepriklauso-
i tai ne dėlto, kad jų nėra likę, jose dalyvavo ir kaimo maišiais metais, valdžiai ir 

užimti bet vien todėl, kad jis juos dailininkai — dievadirbiai visuomenei pritariant ir pade- 
(Tęsinys ant 4 pusi.)

LIETUVOS MENAS
-(Pabaiga)

Lietuvos valdovai,
geidauja, kad visa mūsų visuomenė, o ypač nepabaigiamomis tėvynės nuo dirbo Prie§ 50 met9 ir než«* audėjos ir kiti dailių darbe
josios vadai, Garbingoji Dvasiški ja jau gy- priešų gynimo kovomis, nega- n°j° būsimo Lietuvių meno ga- ________ __ _____________
vuojančias jųjų kolonijose L. Vyčių kuopas įėjo rūpintis vaizdinio meno Arijos direktoriaus skonio.
visais galimais būdais remtų ir stiprintų, o ugdymu. Lietuviams apsikri- i T. Daugirdas buvo savo lai- 
kur jų nėra jas įkurtų ir ugdytų. kštijus, atsirado vaizdinio me- |ku vienas kareivis ir nedaug

Federacijos Kongresas pageidauja, kad no reikalautoja ir globėja: tegalėjo nuveikti
visų parapijų jaunimo draugijos, kaip tai: Katalikų Bažnyčia ir vienuo- Į Gyviau pradėjo reikštis mū-
Šv. Vardo, Sodalicijos, Chorai ir įvairios ki lynai, bet Bažnyčia turi save vaizdinė tapyba ir skulp 
tcs jaunimo organizacijos priklausytų prie tų ypatingus siekius ir ji nerti tflra tik nuo 1904 m. kadt

_ V • A*1 ,.l A 1* - 1 A 1* 1 I * 11 »• •pačių tikslų siekiančios centralinės katali- kalauja, kad esantis jos tai 
kiškos Vyčių organizacijos ir užsiprenume- nvboj menas būtų tautiška^
ruotų organą “Vytį”.

Visur steigti ir ugdyti jaunamečių Vy- amž. Lietuva buvo gausingai
čių kuopas iš tik ką baigusio pradžios moks- apstatyta gražiai išpuoštomis 
lūs jaunimo. Tokiu būdu nuo pat jaunystės bažnyčiomis, bet tie visi pas-

kada
buvo gautos šiokios tokios pi
lietinės teisės. Už poros metų

lad nenuostabu, kad 17 ir lh pO to |)UVO įkurta Lietuvo.- 
Dailės Dr-ja, kuri pradėjo 
spiesti lietuvius menininkus, 
rengti jų uarbų parodas ir po-

PEOPLES KRAUTUVIŲ
19-kos Metų Sukaktuvių 

DIDIS

Išpardavimas
Siūlija didžiausias prekių vertybes visoj biznio 

istorijoj
įpratinsime mūsų jaunimą savarankiškai vei- tatai buvo atlikti iš svetur pa- puliarinti jų darbus. Tą reikš-
kti bei reikštis lietuviškose organizacijose.

Kadangi Lietuvos Vyčių organizacija 
šiais metais yra pasiryžus užpirkti nuosavą 
namą, kuriame būtų patalpinta L. Vyčių 
spaustuvė ir Centras;

Todėl Federacijos Kongresas nuoširdžiai 
užgiria šį Lietuvos Vyčių organizacijos kil
nų užsimojimą ir kviečia visą katalikų vi
suomenę bei Federacijos skyrius visais gali
mais būdais jiems pagelbėti.

kviestų meistrų - menininkų, niingą darbą pradėjo menini-
o smulkesnieji meno kūriniai 
buvo atgabenti iš Italijos. Tat 
negalime jaisiais labai džiaug
tis ir laikyti savais.

Bajorija, kuri kituose krnš- 
| tuose buvo savo kultūros ir 
'meno ugdytoja, Lietuvoj tos 
rolės nevaidino, nes jos did
žiuma buvo atskilusi nuo sū 
vo tautos ir nutautusi.

nkai: A. Žmuidzinavičius, M. 
Čiurlionis, P. Rimša ir kiti to 
laiko Vilniaus lietuviai inte 
ligentai.

L. D. Dr-jos rengiamos pa
rodos Vilniuj buvo tikri lietu

Taigi, kaip matome, Lietu
voj nebuvo vaizdiniam gryna
jam menui tarpti nė vieno? 
palankios aplinkybės.

Tiesa, 18 amž. pabaigoj bu

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti: 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-1 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Šis naujausios mados (Moderuistic) gra
žiausia I’arlor Setai $110.00 vertės už $69.95

Federacijos Kongresas sveikina Lietuvių
Darbininkų Sąjungą ir jos organą “Darbi
ninką” 20-ties metų gyvavimo sukaktuvių 
proga ir džiaugiasi jos nuveiktais darbais.

Kadangi šiais ekonominės ir politinės Į
krizės laikais darbininkai yra baisiai išnau- vo norėta įkurti Lietuvoj nu - 
dojaini, o dar blogiau kada milijonai darbi- no židinį ir tam tikslui buvo 
ninku skursta ir vargsta dėl nedarbo, kada įsteigtos prie Vilniaus Univer 
visokie darbininkų išnaudotojai — dolergau-! siteto architektūros, skulptū 
džiai socialistai — komunistai eina į darbi- ros ir tapybos katedros, bet 
ninku minias viliojančiais šūkiais, kuriais jie išgyvenusios vos 30 metų, ui 
paslepia savo plėšrumą; galėjo padaryti žymesnių pė-

, , ... , ,. . (Įsaku Lietuvos mene.Todel lietuviams katalikams darbimn- į 
kams reikia būtinai organizuotis ir veikti, 
kad apsaugotų kitus ir patys apsisaugotų 
nuo to pavojaus, kuris nusineša milijonus
darbininkų gyvybių, pavyzdžiui, sovietų Ru- klaikiausias mūsų
sijos rojuj”, kur darbininkai milijonais mirs- ’RtorMoj laikotarpis, Vilniam 
ta badu ir neša diktatūros vergiją ir giau- meno mokyklos silpna sėkla 
džiai skundžiasi, kad juos labai gražūs pri- buvo visai suminta ir sunai’
žadai skaudžiai apgavo. kinta- Tame laikotarPy net

tokie meno reiškiniai kaif 
Federacijos Kongresas perspėja lietuvius kryžįaį buvo uždrausti ir sta

katalikus darbininkus nuo socialistų - komu- toinj Vogčiai, naktimis.

Kas norite parėdyti savo parlor kambarį pagal naujau
sios mados, dabar turite geriausią progą per šį išparda
vimą.

ti kai po lenkmečio buvo 
uždarytas Vilniaus Universi-

Halsted Exchange 
National Bank

19th PI. and Halsted St.

1 NUGA-TONE SUTEIKS 

JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ

Šimtai kitų gražių parlor setų galima pasirinkti už nu
mažintas kainas nuo ............................... r/Q
iki $195.00. Lengvais išmokėjimais. r *

NUGA-TONI“ -utvlrtlna visokius o-
tetas su meno katedromis ir Granus žmogau sistemoje, pataiso tems su meno Kuieuronus ii Bpetit4t sureguliuoja virfkinlmo apa

ratu Ir vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
lam Ja tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
valetai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai 1 kelete 
dienu do vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
'alstlnyčtoee kiūrėkite kad gautume 
te tikra NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduptejų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
— Idealų UluosuotoJa vidurių 25c Ir 
iOc.

Kongresas pageidauja, kad lietuvių ka
talikų laikraščiai nedėtų mūsų idėjos priešų 
atsišaukimų ir pranešimų.

Kongresas ragina visus lietuvius katali
kus profesijonalus ir veikėjus bendradar
biauti mūsų lietuviškiems katalikiškiems lai
kraščiams.

« • •
Kongresas užgiria Amerikos Lietuvių 

Medicinos Mokslo Akademiją ir pažada jai 
nuoširdžią paramą.

Taipgi ragina remti ir kitų profesijų lie
tuvių katalikų profesijonalų organizacijas ir. 
draugijas.

nistų siūlomo bendradarbiavimo, kurie gud- Iš tų priespaudos laikų pri-
iiu viliojimu bando užmesti darbininkams min(ina8 vienag menininkas _ 
vergiją' ir išplėšti iš lietuvių katalikų Širdžių T„daa DaugirdaSj kurį ga|ima 
tikėjimą ir ragina lietuvius - katalkus raSy- |inti m,-lsy vai2(Hnėl> ta.
tis i Lietuvių Darbininkų Sąjungą, kuri savo m(„„ au5rininkll. Jia
veikime laikosi Katalikų Bažnyčios mokslo iannvsWje vertfai menu, sen. 
ir socialius ir ekonommius klausimus riša -mfsi Urt, Lietuvos
sulig Popiežių, Is-ono XIII ir Pijaus XI en- priaSil,torinę wnovę. 
eiklikų; pataria visiems lietuviams katali- rheo|ogijOT rinkiniaia padėjo 
kams LDR organų -Darbininką” užsipreuo- j paerind, Kauno miMt0 mu2j. 
meruoti ir ji platinti.^ Ijui. Jis taip pat bnvo pirmas

j mūsų tautodailės apaštalas ir 
Kongresas pageidauja, kad prezidiumas vertintojas.

ir Centro Valdyba Kongreso referatus, rezo 
liucijas ir protokolą išsiuntinėtų visiems lie

jai jo vaizdinės tapybos da
rbų Tamstos nerasite galerijoj,

REUMATIZMAS- 
SAUSGfiLB I

Neslkankyklta mvga akiu*- ■ 
mala. Reumatizmu, Bauaglle. a 
Kaulų Gėlimu, arba MMlun- 
glu — raumenų aunkumu: nea ■ 
akaudSjlmal naikina kūno gy- _ 
vybų Ir dainai ant patalo pa- ■ 
guldo ■

CAPBIOO COMPOUND moe- 
tla lengvai pražallna vi rimini- ■ 
tas Ugaa: muma Mandle dau- a 
gybi Įmonių alunfila padiko- H 
nea paavelk*. Kaina Sic. per ■ 
paltų SSc. arba dvi ui *1.05. 
Knyga: "iALTINlH BVT5IKA- ■ 
TO(S” augalata gydytla, kaina _ 
BO centų. ™

Ju8tin Kulis "
8869 BO. EAL8TKB BT.

ChiM<o, HL

Šios gražios lovos pilnai 
įrengtos

$19.00
Plieninė lova kaip paro
dyta, garantuoti coil 
springsai ir springsinis 
matrasas. Viskas verta 
$35.00, dėl 19-tų metinių 
sukaktuviu kaina numa
žinta $19.00

Šis tvirtas ir gražus ą- 
žnolo medžio Breakfast 

Setas

$19.00
Tai naujausio padarymo, 
turi automatiškai sulank
stomas stalo lentas, 5 da
lių setas, vertas $34.50, 
šio išpardavimo specialė 
kaina $19.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Didelė nuolaida už senus baldus j mainus ant naują.

I.
4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

Tel. Lafayette 3171 Tel Hemlock 8400
CHICAOO, ILL.

------- ----- »
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LIETUVOS MENAS

(ięsinys nuo 3 pusi.) 
dant, organizavo visas, dabar

didmiesčių vaizdinis menas, ta 
py bu jau nuo XIX amž. pa- 
Hagos stengiasi, kaip muzikų, 
sąmoningai pasidaryti tik

J. Geaiulis

esančias meno įstaigas, bet meisterystė, kuri ieško stip- 
netrukus, kaip pridera meni- liai pabrėžtų tapybos pradų 
ninku organizacijoms, suiro. Nauja tapyba visai neramia

Pradžioje mūsų nepriklau- reikalo kų nors atvaizduoti, 
souio gyvenimo (1922 m.) bu- svarbesniu uždaviniu laiko 
vo įsteigta valdžios laikoma grynai formalines problemas. 
Meno Mokykla, kuri lig šiol šios didmiesčių meno srovės 
yra išleidusi apie 1 (K) auklė- randa atbalsių ir pas mus, 
tinių, kurių tarpo yra nemaža nors jos mūsų gyvenimo sų- 
talentingų menininkų. Per tru lygoms yra svetimos. Jos vi- 
mpą laiką jie dar negalėjo žy- lioja jaunus menininkus, nes 
miai pasireikšti, — tam rei- save surasti mene sunku ir 
kia daug ilgesnio laiko, --- daug triūso reikia, o keisteny
bei nėra abejonių, kad kai ku- bėmis galima greit pagarsėti 
rių asmenyse bręsta dideli me nors trumpam laikui.
nurinkai. KT .. , ,v—sakyti, kad nau-

i&iškijos ir Bažnyčios. Laisva
manių agentėliai ieškojo pa
čių gyventojų tarpa žmonių, 
kurie galėjo įtartį dvasiškius

,----------——— išdavus išpažinties paslaptį.
. ^lęsIfy8) . buvo pu*ku. Jeigu ki- (, lok}ų al8irasdtt> o. šcai, ta-

Kiek vėlinu tėvas dingo. (Iri rvj būtum parsineš namo, (ja d. ,ok, .f kaį
žo atgul nešdamas purvinus taip, aš būčiau buvęs sūkiai-' o . • , , ,
savo naujuoa.ua batus ir jau d.ntas. Butų re.keję pradėt, j(į_ , nusi|.alti
kiek apnešiotu švarku, su km ieškoji,nūs iš naujo, tyrinėti, upK. kurį |r.
riuo pasirodydavo iškilminge- spėlioti... Bet jis buvo palik- „ -• • ,
sneims dienomis. Batus uzme- (tas vietoje, todėl... nurodė man „ b pnuįvtas vai
tė ant krosnies, o švarkų pa- tikrųjį kaltininkų. Vos tik ta- k|ol’-( t«;<mus Ten v’ėi Rį 
kabino grįėioje ant vagio. j mala prisipažinai, kad kirvis ,as kažk al.isi„,i„ė.

Vaikai prabudo. Ir jeigu ; tamstos, vos tik krautuvimn- >g.,,„6|iai toje pu; apylinkė-, 
būtų galėję protauti ir stebė- > kas paliudijo, kad tamstai tų jo 1,urodip5jo JU0J kai ,
ti, tad tikrai jų veidelius bū- patį kirvį pardavė, jau žino- d. kaJ dvasaki>1 i;pa. j
tų aptraukęs didžiulis nusiste-|jau kns yra nusikaltėlis. tf(u-i66 paslaptis - niekiu. I 
bėjimas. Tėvas ir motina buvo ■ - Vadinasi, t,k ta »Pbn-! Ka,, iipažintie8 _lalslaptimi pri |

sidengdami, kunigai tik i imi ;

IŠDAVIMAS

tokie svetimi ne tik jiems, bet • kybė mane apkaltino! 
ir vienas antram. Kažkodėl, — Žmona. Bet tai smulk-Negalima

Atsiradus naujoms pajėgo- jlusįų laikų meno srovės bū-'lyg kų baisaus slėpdami, ve- mena, smulkmena!., 
ms mene, atsirado reikalas Pl |jk Jnajos* padaras. Jų Sa
joms difereneijuotis į grupes, Rnvs glūdi tam tikruose did-
kurios atstovauja įvairias šių 
dienų meno kryptis. Dabar 
greta daugelio neorganizuotų, 
pavienių lietuvių menininkų, 
yra trys organizacijos. Senes
niosios menininkų kartos dau 
guma spiečiasi “Lietuvos me 
nininkų draugijoj” Jaunesnie
ji menininkai, buv. Meno Mo
kyklos auklėtiniai, turi drau
gijų vardu “Nepriklausomie 
ji” ir grupę “Ars”. Abi jau
nųjų organizacijos turi po 5-6 
narius. “Ars” atstovauja mo
dernizmą. Visos trys minėtos 
organizacijos užimtos ne tiek 
ifieno kūryba, kiek meno po
litika ir tai savo mažos gru-

miesčių bt ndruoinenės sluoks
niuose, bet, deja, piatesniai 
visuomenei jos yra svetimos. 
Jų įsigalėjimas pas mus daro

ngė vienas į antrų pažiūrėti. 
— Kad tik šiandien nepa

darytų kratos, — niflrnėjo. — 
Tai baisu... Daiktus galima 
būtų sudeginti... Bet jeigu už-

Žaliūnas purtė galva.
— Kunigas mane išdavė, — 

užsispyręs tvirtino.
— Kunigas išdavė išpažin

ties paslaptį!
Blogas visuometeitų kas bedeginant!.. Ne, ne!

giliausių bedugnę tarp menoį Į»as,ėpti rūsy!.. Užkasti į že- pasklįsta, visuomet 
ir visuomenes. Menininkai sė-' nes įr apipilti daržovėmis... gauna atbalsį ir nuaidi su pe- 
di Olimpe ant savo meno pro-į rpaip jr pajarg< Rūsy pra. į dėjimais, pagrąžinimais, pa
likinu, o visuomene is jų sai-| kasg viename kampe duobę, j kol įgauna tiesiog fantastiš- 
posi ir puošia savo namus blo
gaiš ir pigiais oleodrukais.

Turint galvoj, kad jaunųjų Į bulvėmis.
tarpe yra nemaža talentų, ga
lima tikėtis, kad jie persirgę 
didmiesčių modernizmo liga, 
patyrimo įgiję ir subrendę pra 
dės kurti savo menų, kurio 
visi trokšta, kuris suras ke
lius į visuomneės širdį ir ras

peles meno politika ir kitų p|atesnės paramos Valdžioj ir 
diskr«litavi,ii„. Tarpusavio ė- ncgu dabar tari.

“CALL FOR MR- BINGO”

BKA-- Tk£ Feoo<2.-fiA^ of Tukt HOtnc oe )
- VCSTCki • Coofi BM 0M • • SuokcO \

1U«006KOOT- MAR.DIOOOD TRlFi 00 RRST <
lH«a> FVOOCtS-COLOFSievC DOO^K^OOS- SUECPiAiG’ S 
PoRCk im ftuocvuet) oa<- 60c$>t- gooc^ coaueccs umth / 
Ktcove oe €eco«b floog. k£kg.- H<uy.t<06 ceitiM6s-

policijos agentų par< įgas, iš- 
jduvinėjų gyventojus 
I Parapija jaudinosi. Kaip!
1 L'vasiškija žaidžianti jų šven- 
i ėmusiais jausmais! Dvasiškija 
1 vra tik paviršutiniai patiki- 
1 mas, autoritetingas ir kilnus
komas, o savo viduje supu- 

greiciau V(ig,- rpa(| tuomet ir Bažnyčia 
yra las pat. O jeigu Bažnyčia 
palikusi šventa ir sveika sa
vi pamatuose, tad dvasiškija 
vžnucdyjusi ir supūdžiusi jos 
viršų. Tai neįmanomai baisu!

|Tui siaubinga!..
— Kunigas išdavė išpažin-

greičiau

sudėjo ten drabužius ir užve-; kų veidų. O šis gandas jaudi- 
rtė iš kito kampo paimtomis no parapijų. Net tie kurie pra

džioje į visą tai žiiiiėjo abe
jingai ir tik petimi gūseiojo. 
pagaliau išsijudino iš tu aW-1
.ingiuno ir įsimaišė , bes.gin-. j,arapija savo jaudin-muisi 
.-•ijančių, besikaršfiuojunfiij: turfj() Islgrind, Tiak

Jurgis Žali finas vis galvo
jo. Ir staiga prisiminė, kad 
nuplovęs griovy kirvį, paliko 
savo batų kulno įspaudiiuo žy
mę griovio krante.

— Reikėjo jų sunaikinti, — 
galvojo. — Jie atras kirvį pa 
mestų pusiaukely, atras tų žy
mę ir supras, kad tai tas pats 
kirvis. Juk vandens pakraš
čiais paliko kraujo, kuris įsi-

tarpų. Laisvamaniams buvo 
puiki proga apjuodinti dva
siški,>ą ir Bažnyčią. Rimtieji

amžių išauklėjo jame, kaimie
ty, tokį stiprų pasitikėjimą 
dvasiškiu. Kur, jeigu ne pus

dimosi rezultatai gana liūdni:! 
lietuvio menininko vardas Lie
tuvoj labai diskredituotas.

•Trumpai sakant, atgimusioj
Lietuvoj nors atsirado šiokios , tuviškų chorų vedėjas jaunas • 
tokios galimybės grynajam muzikas ir kompozitorius Ju- 
menui kurtis, bet to meno tau- liūs Kinius yra parašęs dide- 
tiškumui reikštis turime labai lį muzikos veikalų — “Lietu- 
nepalankias sąlygas dėl šių vių liaudies simfonija”, kuris 
aplinkybių: mūsų grynasis me susideda iš 4-rių atskirų dalių.
nas pradėjo kurtis neturėda- ----------
mas jokių tradicijų praeity, VILKAVIŠKIS. — per- 

‘galima sakyti, kaip naujaku- nai Vilkaviškio apskrityje Ii 
ris ant dirvono. Neturint nei nais buvo užsėta 1,290 ba, o 
savo meno praeities, nei savo šiemet jau net iki 2,500 ba. 
mokyklos, reikėjo mokytis ir Kaip ankstyvesnieji, taip ir 
semtis patyrimų svetur, Va- vėlyvesnieji linai pluošto ii 
karų Europos didmiesčiuose, . sėmenų žvilgsniu, šiemet yra 
ypač Paryžiuj. Ten persiėmus visai geri, kokie seniai jau y-
” ’n<;n0.SaVi?i.ai,S jL’1!11.!' :b“y?' :Ckini".kai 2?!^Idamai’,'"kankinama? "viii

minties.
— Niekas negalėjo žinoti 

kas padarė nusikaltimų, — ka
lbėjo. — Bet vakar buvau iš
pažinties ir viską gana smul
kiai papasakojau kunigui. Tik 
kunigas galėjo mane išduoti! 
Jis ir išdavė, prakeiktasis!

Tardytojas keistai šypsojo
si.

— Ar nemanai, kad pirma 
sis tardymas man jau nurodė 
nusikaltėlio pėdsakus! — pa
klausė.

— Kvota nedavė pamato 
mane įtarti, — atsakė Žali fi
nas. — Smuklininkas patvir
tino, kad išėjau prieš pusiau
naktį, nes ištikro tuo laiku 
išėjau. Žmona pasakė, kad grį
žau vidurnaktį. Kirvį surado
te, tiesa, bet jis buvo švarus. 
Ar girtas žmogus negalėjo jo 

' pamesti, palikti atsisėdęs po 
ilsio, užmiršti! Galėjo. Smūk 
lininkas juk tvirtino, kad iš
ėjau visai girtas, beveik be 
sąmonės!

Tardytojas sutikdamas link 
tel ėjo galva.

— Kirvis galėjo apgauti n«- 
prityrosį tardytojų ir krimi- 
nologų, bet neapgavo manęs.

Naujas muzikos kūrinys. 

Žinomas Vilniaus krašte lie

mais ir grįžus atgal buvo ku- rėšiu iš jų gražių pajamų, 
tiama jų dvasioj. O Europos

Už Dviejų Centų Štampą
Gaunate Naują Skrybėlę

Jeigu pirksite siūtą, overcoatų ar topcoatį. ISpildykite 
žemiau paduotų kuponų ir pasiūskite

J. B. SIMPSON, Ine.,
30 N. DEARB0RN STREET,

Chieago, Illinois
Mūsų lietuvis pardavėjas, Jurgis F. Lapinskas, fiasirii- 

pins Jūsų užsakymu ir įteiks dykai skrybėlę.
Tai darome, kad supažindinus lietuvius su viena iš se

niausių kriaučių korporacija Chicagoje.
Tarnaujame visuomenei jau 42-tri metai.

KUPONAS
- - - «

VARDAS

ADRESAS

SKRYBĖLĖS SA1ZAS

PILKA ( ) JUODA ( ) SALIA ( ) MĖLYNA ( )

laisvamaniai mirktelėjo savo BažayC.ios a(Mov% Mvo SU51.
agentėliams, kurie rėkte ; krimtimo valandėlėmis eidavo 

dvasiškikė, kad dvasiškija jau nuo 
pat pirmųjų krikščionybės a- 
rižių per išpažintį dirbo kon- 

josgers į žemę ir nepranyks: ai- Ukte su eWa,;ia
skus įrodymas, kad žmogžu- ' ttgtntų ir šnipų pareigas. x\t- 
dys apžergęs griovį kažką plo- snajc tūkstančiai faktų, tūk

stančiai įrodymų, kad dvasiš
kija niekuomet svarbesniais

ve.
Mintis sunaikinti šių žymę

nuo pat įyto nedavė jam įa- atitikimais neišlaikydavo iš 
mybės. Jis išnešiojo jų savy Į pttžinties paslapties Kaž ko- 

! dėl buvo prikelti v iduramžiai i 
su visomis jų klaidomis, su 

lr vos tik sunaikino pasku-, bft(iOnris inkvizieijoniis ir vi-

dvi savaiti, pakol, pagaliau, 
nesunaikino.

tinę, svarbiausių žymę — jį j 
areštavo, apkalė ir išsivežė. 
Nusikaltimas išplaukė į pavi
ršių lyg riebalai ant vandens.

Visa tai Jurgis Žaliūnas 
paprisakojo tardytojui jaudin

a tai buvo suversta ant dva

AKIŲ uiDYTOJAI:

DM. VAITUSH, OPT.
__ LIETUVIS

OPTOML.TRICALLV AKIU
SPECIAIilOTAS

Palengvina »kSų įtempimą, kurte 
esti prležaetlml gahroe skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karitĮ, atitaiso 
trumparegyste lr tollregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spccialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki g v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimų akys atitaisoniuN be akinių. 
Kainos Pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

<ių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

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 
▼ai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room R

Phvns CANal 0623

išsklaidyti tuos sunkumus 
spaudusius jo sielų, neraminu 
sius jo sųžinę. Dvasiškis, ty
lus ir kuklus, rodos toks ne 
reikšmingas jo gyvenime, bu 
vo jo sielos, jo proto skaid 
rintojas; buvo variklis, kurk
davę jam jėgų gyventi, varg

siškis, rodos toks tolimas kai-inauti, kuriam kaimietis būtų 
miečiui, buvo taip ankštai su I savo gyvybę atidavęs, buvo 
juo suaugęs, taip glaudžiai su- i kaukėtas ir vedė dviveidę po- 
sijęs, kad pagaliau sunku bu-|litikų! Nejaugi jis, dvasiškių 
vo išskirti kur čia būdavo mo- ' luomas, prisidengęs šventumu 
rališkas ir kur materiališkas ir kuklumu, įgijęs pasitikėji- 
bendravimas. Dvasiškis buvo mo, išdavinėjo tuos, kurie jį 
kaimiečio vadas, ir koks va- gerbė, net garbino?! 
das! Vieno žodžio sviesto sa- 1
vo ištikimiems kariams, būtų
pakakę, kad jie sukiltų lyg 
audra.

Tad nejaugi tas kuklus dva
siškis, tas taip tampriai su
augęs su kaimiečiu luomas ku
ris visuomet bfnlavo pasiruo-

Žaliūnas įrodė, kad taip!.. 
Kunigas sulaužė pasitikėji

mų, nes išdavė.

(Pabaiga rytoj)

LlJtfTV .iAi DAKTARAI:

ti, dirbti, tautų ugdyti. Dvi,- šęs visapusiškai jam pasitar- Te, LAFayette 7«6o

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Oflsi.' 1 nunr Res and Office
PROsr^t t02r 2159 8 Leavitt St

CANal 0705

OR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago 
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to t P. M
8unday by Appolntment

Tel. CANal 0257
Re- l’ROupect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

. aki SOUTH HAU.STED STREET 
Rr-sld- ncIJa 0600 Sn Arteelan A’r.

▼alandoe: 11 ryto Iki 2 popiet
0 Iki t « vakare

Tel. CANAL 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakaro
8eredoJ pagal sutartj

Tel. CANal <122

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJA8 ir CHIRURGA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuox2 iki 4 ir nuo 6 iki t vak 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef BOUIevard 7810 
Nsmu tel PROspect 1130

Oftso Tel. PROspect 0376
Res Tei.; HEMIock <141

Rezld.: 2518 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 0:30 iki 8:30

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir NedSIlomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel BOUIevard 7043 OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. TTRglnla 0036

Ofise vai.: 2—4 lr t—8 p. m 
Nedėliomis parai eutarti

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo t iki S vakare
8eredoJ pagal sutarti

Tel Ofiso BOUIevard 5013—14
Rea VICtory 2343 DR. F. S. SZYMCZAK

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Pt-rkFIP ofisų

1729 WEST 47th STREET 
CHICAOO

Vaiandoe: 2 to 5 Ir 7 te 9 p. m 
Tcli-phonaa Y A Hile 2122

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 0:30-2:30

756 \VEST 35tb STREET

Į V A I Bū B D k K T A B ▲ 1 ;

DR. CHARlfS SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Are.
I I lubos

CHICAOO. ILL 
Telefonas MIDvvay 2(30 

OFISO VALANDOg;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 

vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai diena

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel YARds 0004 

Rsa: Tel PLAee 2404

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

Nedėliomis nuo 10 Iki II diena

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: J- 4 Ir 7—g vai. vakare
RES. 2136 W. 24tb ST.

Tel CANal 0402

I Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7 
Res.: Tel. HEMIock C2t<

DR. A. 6. RAKAUSKAS
OYDTTOJAfl lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Į Ofiso valandos: 2-4 ir (-8 vai. vak.
. Rezidencijos Ofisas: 2658 W. 69th St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis tr Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 »O 4»tb CT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv., lr Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED 8T.. CHICAGO
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

' Office Tel. HEMIock 4848 
| Res. Tel OROvebill 0417

8924 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 lr T-2 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 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. 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 I popiet — 6 iki 8:10 vak. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

naujuoa.ua


Šeštadienis, spalių 19 d., 1935 DiR A ti G A S

MSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
PRAKALBOS IR ŽODIS 

DR. A. GRAIČIŪNUI -

♦

- 20 METŲ JUBILIEJUS
KENOSHA. — šiais metais 

Šv. Petro parapijoj, Federaci
jos 46 kuopa švenčiu 20 me
tų savo gyvavimo sukaktį. Šia 
proga ruošiama gražus, įdo
mus ir įvairus programos, ku
ris bus išpildytas sekmadieni, 
spalių mėn. 20 d., Šv. Petro 
parapijinėj svetainėj, 3:30 v. 
popiet. Renginio komisija de
da didelių pastangų progra
mos pavykinau.

Vietinis jaunuolių choras, 
vadovaujant varg. Lauciūtei, 
yra pasiruošęs išpildyti mu
zikalę ir vokalę programos
dalį. Taip pat dalyvaus prog-I

solistė kviestas, tai ir jo kalba buvo 
trumpa.

Antras kalbėtojas buvo dr. 
A. Graičiūnas.

Trečias kalb. “Sandaros” 
red. M. Vaidyla. Kilus triukš
mui dėl antro kalbėtojo, ir

RACINE, Wis. — Sekma
dieni, spalių 13 d., įvyko ben
dras katalikų ir taip vadina

VIETINES ŽINIOS
J. E. VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 

LIETUVIŲ PARAPIJAS
Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus parap., Kevvanee, 111.

mų tautininkų draugijų Vii- Harbor, Ind. vakare.

parap., Chicagoj, ryte — Šv.
Pranciškaus parap., Indiana parap., Omaha, Neb

VIETINĖS ŽINIOS
SVEČIO BELAUKIANT

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano . g

visus savo draugus, plačioje 
Čikagoje gyvenančius, į savo 
metinį “reunion”.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk 

v -• — 7

amoje garsi ir žymi
G. Klevickaitė. Stankaus orke
strą išpildys muzikalę dalį. 
Be to dar, yra užkviesta iš 
Chicagos, Aušros Vartų para
pijos atsižymėję choristai bei 
choristės, kuriems vadovauja 
muz. J. Brazaitis, imti daly- 
vumų programo dalyje, ir pri-

niaus 15 metų užgrobimo su
kakties minėjimas.

Programų atidarė Al. Kas
paraitis. Paaiškinęs dienos 
svarbų, pakvietė Šv. Cecilijos 
chorų padainuoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Toliau sekė kalbos. Pirmas 
kalbėjo kap. Turskis. Kadan
gi jis tų dienų nesijautė ge
rai, o, kita, oficialiai nebuvo

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — Įlowa.
Cleveland, Ohio. j Lapkr. 13 d- Kansas City.

Spalių 27 d. — Šv. Antano Mo.
parap. Cicero.

Spalių 30 d. Kenosha, \Vis. 
Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa

rap., Spring Valley, III. 
Lapkr. 3 d.-— Šv. Antano

Dėkok, daktare, rimtai Ra- 
cino lietuvių katalikų visuo 
menei, kuri susirinkus klausės 
tavo jovalo. Juk ji galėjo su 
tavim pasielgti taip, kaip tu 
su ja pasielgei; atvirai sa
kant, už barzdos pro duris 
lauk išmesti.

Galima suprasti, ant
Vaidylui neteko ilgai nekal
bėti. Jis trumpai, gražiai api- l*sni už tų daktarų, 

sidėti prie papuošimo mūsų Į budino Tos dienos reikšmę ii Mums, Racino katalikams,
iškilmių, parodydami muzikos! lietuvi,i vargus ten’ kar ■'“ kad 

, . . .. , gyvena po svetimu jungu.- dainos menines jėgas. Į1 .
... . .^. .. _ I Dabar grįžkime prie dr. į kad nusenęs žmogusMusų rengiamose iškilmėse °

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

Kun. A. Linkus

DOVANŲ VAKARAS
IND. HARBOR, Ind. — Spa 

lių 13 d. turėjome “Dovanų 
vakarų”, kurį surengė Šv. Ra- 
žančiaus moterų draugija pa
rapijos labui. Daugelis žmo-

kiek laimėjo dovanas. Be to. 
prasti žmonės yra kultūringe- varg. A. Gleniža su Vaičiūnie 

ne už gražiausi šokinių gavo 
pirmų dovanų.

. . • Graičiuno. Gaila, kad tas žino valdo kaip reikia,dalyvaus iškalbingi kalbėtojai: ... iHm!gus dr. cynų nešioja. Jam Pabaigoj atsirado iš plibli- 
geriau pritiktų pi. pliauška

ir padarė žaizdų, tegul : 
būna dovanota. Suprantam, | glrJet, jau sveik-

nesusi- J į- sunkios ligos. Sveikstu 
ir Juozas Bacevičius.

adv. J. Grišius, neseniai grį
žęs iš Lietuvos, dalyvavęs lie
tuvių pasauliniame kongrese, 
“Draugo” redaktoriai Ig. Sa 
kalas ir Pr. Gudas, kurie 
mums papasakos tokių daly
kų, kuriais mes įdomaujamės

kos viens, kitas, kurie stojo '
las. Nors M. Kasparaičio iš ;
anksto pranešta, kad ir kata- c,r> r'■ -i-.- • i -•• ises’ ,avo 'adus kunigus. P. kį arti Black Oak Springs, In-likai svkiu rengia paniineji- , . , , . Į 1 psimratimu mokvtas Karahunas davo kelet* nmtų diana. Gaila, kad mus apleis, 

sup ati i «, i . tas atsakymu kurie buvo palydė-

P. Kucliinskas, mūsų para
ginti savo tikėjimų, savo tei- pįjonas, neseniai nusipirko 'il
sės.

mų, mano
ir dar daktaras, tu-- rank,i pl0jimU- <° daktaroi Liudvikas Kasparavičius,

ir žingeidaujame sužinoti. Ke- ti]< apįe los dienos reikšmę . ‘ ’ parapij°S komiteto narys, nu-
Povilai. Gink kas mums yra sįpįrko didelį namų už kele-nosliietėms moterims suteik- 

garbės dalyvavimas mūsų pa
Mes, Racino lietuviai, suė

jom pasiklausyti, kaip gyve- 
rengime-Moterų Dirvos” re.1. na lnūsų bro|iai lietuviai Vil- 
Sakalienės, kuri daug kų nau- niaus užgrobtame kra5te. a. 
jo u,oleinus papasakos. pie ,ai m(JS atajom pas,klau.

Šv. Petro terapijos Fede- syti, o ne pliauškalų, apie vi- 
racijos 46 kuopa, kuri per 20 sa, kas mums yra šventa ir 
metų savo gyvavimo, yra nu- brangu.
veikus daug kilnių darbų, ju- Nevienas gal “Draugo” 
ngdama parap. draugijas vie- skaitytojų klaus, apie kųgi tas 
natan, ruošdama didžiulius pu daktaras ten kalbėjo? Kas gi

šventa ir brangu 
Ant galo keletu žodžiu tarė

J. Kailiukaitis, prašydamas 
publikos ramiai užsilaikyti.
Jis apgailestavo, kad atvažia
vęs žmogus priteršė Kacinų;
neimti viso į širdį, nes toks ______  _ ____________
žmogus, kuris nori kitų pa- varg. J. Kailiukaičio rengia 
šiepti, pats save pašiepia. gražų koncertą, kurio pelnas 

Gal kas pamanys, kad čia skiriamas per pus su parapi-

tų desėtkų tūkstančių dolerių 
(cash).

Kitų savaitę pamatysite vėl 
naujų “Drauge” žinučių 
J nd. llarboro.

„.................... . ... .. , ,, , .. rengimo komitetas kaltas. Ne, ja. \ įsi Racino ir kitų kolo-rengimus Bažnyčios ir Tėvv rdejo ji kalbant pasakys: jis , . ... .. . i\ , , * . ... . , komiteto negalima kaltinti nes nijų: Kenoslia, Milwaukee neneš reikalams. Jos uolus dar- nekalbėjo, tik jovalų maiše, . ., . ...... .. ... . ... nei vienas iš komiteto nariųbuotojas dabartinis ir ilgų me maiše ir numaise. . . .. . . , _ ° . nežino iš anksto, ka kas kai-
ų pirmininkas Jonas Traksc- Jd kas paklaustų žm0„ U b žin0J neb 
hs nzs,pelno visuomenes pa- apie kl> kalb6jai> tikiu,' pri|eidęs
gar os uz savo vei ų. jj8 pajs pasakytų nežinųs Senas lietuvių priežodis sa-

tuviai kviečiami 
Įžanga 25c.

Tą pačių dienų prasidės ir 
parapijos bazaras.

♦
Muzikalėj programo daly Būt buvę nenuostabu, jei gir- ko: “Apsiteršus karvė, visų 

dalyvaus Antanas Stulgu, so- tas būtų kalbėjęs, bet Gakta- kaimienę apteršė”. Taip ir 
listė Adelė Šiauliūtė ir kiti. ras neišrodė į girtų, nors sa- čionai atsitiko.
Padainuos gružių dainų. - lėj buvo ir tokių, kurie spren- Muzikalę programo dalį iš- 

dė, kad tas žmogus kalba “pri pildė iš Chicagos dain. A. An-Didžiai Pageidaujamas 
Svečias siputęs’

J. E. vysk. Teofilius Matu tadieniais 5 vai. vakare, bus 
lionis bus Kenosha, Wis, spa- vykdomas, 
lių mėn. 30 d. Šv. Petro pa- Visuose mūsų parengimuose

čiūtė. Savo žavėjančiu balse
liu nustebino susirinkusius. Už 
tai ir publika atsimokėjo 
griausmingu rankų plojimu.

TOWN OF LAKE. — Spa
lių 20 d., 10 vai. ryto, J. E. į
vyskupas T. Matulionis atsila- ' Likviduota vagių šaika. Chi 

Kryžiaus bažnyčių. Į eagoj veikė vagių šaika, kuri
Ganytojas, laikys iškilmingų i vogė įvairius daiktus iš preki- 
sunių, ĮHisakys pamokslų ir nių vagonų. Šaikos lyderis ()- 
suteiks Šv. Tėvo palaiminimų, liver Augustine, 41 m., 2256 
Visi parapijonys dideliu ne-j Cleveland avė. nuteistas kalė- 
kantruinu laukia, kad išgirdus jimu 7 ir pusei metų, o jo na- 
kankinio žodį. Visi kviečiami Į riai vieniems metams, 
į iškilmes.

Spalių 13 d. parap. pikni
kas pasisekė. Klebonas visie
ms taria širdingų ačiū, ypač 
komitetui už surengimų to 
smagaus išvažiavimo.

Iš gyvųjų tarpo mirtis at 
skyrė a. a. A. Yurgutį ir T. i 
Kasrogį. Abus gražiai po baž
nytinių apeigų, palaidoti Šv. 
Kazimiero kapuose. Laidojo 
J. F. Eudeikis.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
NEW YORK- KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

Istivakorčlų kainos Trečiąja klase
Ten---------------- .------- $97.50
Ten ir atgal------------ 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —

Išplaukimai iš Ncw Yorko 
Už blogus čekius kalėjiman Kungsholm, .... Spalių 23

Gripsholm ........ Spalių 30
Drottningholm, .. Lapkr. 16

nuo 1 iki 10 metų. Pavykus 
vienoj, kitoj groserio krautu
vėj iškeisti blogus čekius, Cha 
ries Hancock, 38 m., 210 Kin- 
gstone avė., Lisle, 46 krautu
vėse iškeitė tokius čekius. Ant 
galo sugautas ir nuteistas ka 
lėjiman nuo 1 iki 10 m.

Žinomas tounoflakieeiams 
lietuvis dr. F. S. Szymczak, 
perkėlė savo ofisų adr. 1720 
W. 47 St. (Telef. Yards 2122).

Smagi pramoga (bunco pa
rty) rengiama Šv. Pranciš
kaus sesučių naudai, spalių 
27 d., 2 vai. popiet, Vaznių 
namuose, 4544 S. Paulina St. 
Visi prašomi atsilankyti.

Stotis T.O.F.L.

ALDERMANAS ALUMNU 
— VAKARE - —

Dievo Apvaizdos mokyklos 
alumnai ateinantį sekmadieni, 
spalių 20 d. rengia savo va- 

Raporteris karų parapijos bazare, į kurį 
yra pakviestas taip pat* J, J. 
Lagodny, 21 wardo alderma- 
nas. Jis maloniai sutiko daly
vauti ir arčiau susipažinti su 
jaunimu ir šios kolonijos lie
tuviais. Alumnai, P. Šaltimie- 
rui vadovaujant, šitam vaka
rui rengia daug įdomybių: gra 
žų programų, dovanų dalini
mų ir t.t. ir todėl kartu su

atsilankyti.

Gripsholm Gruodž.
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas lai
vas, "MAItlEHOLM." Platesnes in
formacijas teikia ir parduoda lai
vakortes visi mūsų autori.-uotl a- 
gentai, taipgi visi mūsų skyriai.

Swedish American Line
181 N. Mlchlgan Avė., Chicago, Ui.

ŠIĄ SAVAITĘ

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

DIDIS IŠPARDAVIMAS
1936 Metų Mados

RADIOS IR AKORDIONŲ

rupijoje. Jo Ekscelencija da
lyvaus Rožančiaus pamaldose 
7:30 vai. vak. bažnyčioje, su
teiks Švč. Sakramentu palai
minimų ir pasakys pamokslų, 
o parapijos svetainėje laike 
gražios programos pasakys 
prakalbų. Jo Ekscelencijos a- 
smens kilnumas ir nuopelnai 
nuveikti Bažnyčiai ir tautai 
daugumai yra žinoma. Todėl 
ir mums, kenoshiečiams, bus 
didelė garbė ir malonumas tu
rėti savo tarpe ir klausytis 
Jo pamokinančių tiesos žodžių 
bei patirti Jo tėviškų dėl mū
sų meilę.

Parapijos bazaras

Šv. Petro parapijos bazaras 
prasidės lapkričio 3 dienų, 
parap. svetainėje. Bazaras, vi
sų lapkričio mėnesį, sesma- 
dieniais 3 vai. popiet, o penk-

nuoširdžiai kviečiame visus 
Kenosha ir apylinkės lietu-

Spalių 20 d., 6 vai. vak., Šv. 
Kazimiero lietuvių svetainėj

Ten buvęs gerb. klebonu širdingai kvieči.i

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esafe relkaĮlngl pinigų atmokėti senąjj morgičių arba už

traukti naują paskolą ant savo natno, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAVNDEKS, pirm. VINCAS PAUKŠTIS, kaslcrius

LEONARDAS A. GREETIS. Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. tak. Trečiadieniais iki 9 vai. vakaro.

— ................................. -...............

vius dalyvauti. Komisija Šv. Cecilijos choras po vad.
JOHN P. EWALD

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 

apdraudos Ciuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:
840 West 43rd Street

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
|{.\kT1XPJE

SUKYS -- OOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir Perkam
• Pirmas Morgičius

IMImam I.iettn tikus Bonus Dčl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios KŪMea Insurance — Ugnies, Vteulos, Automobilh).

Stiklų lr t. L

......--------

1936 Midget RADIOS nuo
*19.50

1936 Cousoh* RADIOS nuo
-39.50
Pasirinkimas

PHILCO 
ZENITH 

RCA VICTOR
ir kitų

Visi Kiti Radios Demons- 
tratoriai Krautuvių Senuo

liai ir Išmainyti

Pilnai Garantuoti
Parsiduoda už mažiau negu 
vienų trečdalį tikros vertės 

$25.00 vertės po
«8.75

$50.00 vertės iki

«17.50
$75.00 vertės po
$24.5O

$98.00 vertės po
*35.00

PROOBKSS KRAUTUVĖJE 
Galite pasiskiiti

ITALIJOS
VOKIETIJOS

RUSIJOS
IR

AMERIKOS 
Išdirbysčių Geriausių 

Piano
AKORDIONŲ

Kainos nuo

ir daugyliė kitų
LENGVI’S IŠMOKĖ

ir aukščiau
Lengvūs Išmokėjimai 

Imame senus Akordionus į
mainus ant naujų 

Su pilnos mieros Akordionu 
duodame iki 

50 Lekcijų DYKAI
Taipgi per Progresą Krau
tuvę galite pirkti visokius 
kitus muzikos instrumentus 

labai mažomis kainomis

ureC?
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Vieno aukšto baltu priekiu namas 

TEL. VICTORY 4226

Pasiklausykite mūsų radio programo rytoj 11-tų vai. 
prieš piet iš stoties WGES.

t-
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šeštadienis, spalių 19 d., 1935

Ė DVIEJŲ PAR. RUDENINIS p|KNIKASR'"8’SVKAZ,M,ERĄ^^
s Sekmadienį, Spalių - October 20 d., 193 5 Įžanga DYKAI.

ir ŠV. JUOZAPO, South Chicago, Parapijos. 

Nuoširdžiai kviečia visus

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė. Klebonai ir Komitetai

VIETINĖS ŽINIOS niės numušimą už pasilikusius 
j taksus. Po susirinkimo bus pa

Koresp.sivaismimas.

VYČIŲ BANKIETAS Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Lietuvos Vyčių Chicagos ap Rėmėjų dr-jos popiknikinis su 
skričio dvidešimties metų ju- sirinkimas įvyks sekmadienį, 
biliejinis bankietas įvyksta ry spalių 20 d., 2 vai. popiet, Šv. 
toj,, sekmadienį. McCormick Kazimiero Akademijoj. Visų 
klubo name prie Oakley ir A.R.D. skyrių atstovių pikni- 
Blue Island Avės. Iškilmių pra kų komisijų ir darbuotojų, pra 
džia 6 v. v. Visi Vyčiai - prie- šoine atvykti šin susirinkimau

TOWN OF LAKE. Draugi 
ja Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimą spalių 20 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos svetainėje. 
Prašoma narių skaitlingai su
sirinkti. Valdyba

Vėliai nuoširdžiai prašomi at
silankyti. Reng. Komitetas

BENDRA PRAMOGA
MARQUETTE PARK. — 

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
skyrius ir Labdarių Sąjungos 
23 kuopa rengia bendrai bun- 
co party sekmadienį, spalių 20 
d., parapijos svetainėje, 2 vai. 
popiet.

Visi Marijonų rėmėjai ir la
bdariai prašomi atsilankyti ir 
atsivesti draugus. Veikėjos

pasidalinti įspūdžiais, baigti 
pikniko raportų ir pasidžiaug
ti gražiomis mūsų pramogų 
sėkmėmis.

Arbatėlė ir “ siurpraizai”
Šiame rėmėjų susirinkime 

patirsime daug malonumo ii

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 20 d., tuo 
jau po pamaldų, mokyklos ka
mbaryje. Visi nariai prašomi 
atsilankyti ir naujų narių at
sivesti. Šis susirinkimas yra 
labai svarbus. Valdyba

pergyvensime gražių įspūdžių. --------
Bus skaitytas laiškas rėmė- TOWN OF LAKE. — Drau 
joms J. E. Bernard Sbeil vys- gija Šv. Pranciškos Rymietės 
k ūpo. Dalyvaus generalė Ka- laikys mėnesinį susirinkimu
zimieriečių Kongregacijos mo- spalių 20 d., 2 vai. popiet, pa-
tinėlė, gerb. kapelionas kun. lapijos mokyklos kambaryje.
B. Urba, taipgi ką tik grįžu Narės kviečiamos dalyvauti,
si iš Lietuvos mūsų organiza- nes yra daug reikalų svarsty-

. . eijos geradarė ir pasaulinio mui. Taip pat prašomos grą-
uzti iina ma onų patarna\imą j-ongreso atstovė B. Pivariū jžinti knygutes. Valdyba
ir geru dovanų. Valdybai .......° e I mene, kurią rėmėjos gražiai 1 ---------

RUDENINIS ŠOKIŲ 
VAKARAS

__________ I
BRIDGEPORT. — Spalių , 

20 d. Šv. Jurgio choro rudeni
nis šokių vakaras parapijos 
salėj. Choristai visu smarku- j 
mu dirba. Pakviesta kitų ko
lonijų choristai. Atrodo, kad 
vakaras bus sėkmingas. Kvie
čiami dalyvauti. XYZ

Lietuviška Teatrališka dr- 
gija Rūta No. 1 rengia balių 
su dovanomis spalių 19 d., Ho- 
llvvvood svetainėj, 2417 W. 43 
St. Pradžia 8 vai. vak.

Frank Aušra

NORTH STDE. — Draugija nio lietuvių radio programas, 
Šv. Mykolo Arkaniuolo No. 2 kuriems vadovauja daininin- 

i laikys mėnesinį susirinkimą kas Jonas Romanas. Šiuose 
spalių 20 d., tuojau po pamal- programuose nebūna vai toja 
dų. Susirinkimas svarbus, to- ma plokštelės, visados daly 
dėl kiekvienas narys privalo (va u ja žymūs dainininkai, da: 
atsilankyti. Valdyba i nininkės, muzikai ir kalbėto-

--------- jai. Taip ir šis programas bus
Spalių 20 d., buvusioj Ba- nepaprastai gražus ir įdomus 

rausko svetainėj 1 vai. popiet kiekvienam. Todėl nepamiršk i- 
įvyks svarbus dr-jos “Lietu- te užsistatyti savo radio. 
vos Ūkininko’’ mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes bus 
svarstoma svarbūs reikalai.

I. Lukošiūtė, fin. rašt.

RODIO PROGRAMAS
Progress Furniture kompa

nijos lėšomis ir pastangomis 
| rytoj, 11 valandą bus trans
liuojamas reguliaris nedėldie

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name;
Valandos kasdien nuo 9 Iki E 
Hanedeho, Seredos ir PėtnyčIOr 

vakarais s iki 9 
Telefonas CANuI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas KEPublh- 9900

♦

BUDRIKO RADIO PROG
RAMAS ŠI VAKARĄ Iš 
- WCFL STOTIES -

sutiks ir josios įspūdžių pat 
sivežtų iš Lietuvos pasiklau 
sys. . ,

Tat prašome rėmėjas skait
lingai dalyvauti šiame susi
rinkime. Turime baigti vasa
ros darbymetę ir užsibrėžti 
planus žiemos sezonui. Darbo
gražaus ir daug. Dievui ir į 
Tėvynei, vpaė moterų apšvie-1 
tai.

Šv. Kazimiero akademija ' 
švęs šįmet sidabro jubiliejų' 
savo įsisteigimo. Turime tin
kamai prisirengti šioms iškil
mėms. A. Nausėdienė,

ARD Centro pirm.

DAINUOS ELENA RAKAU
SKIENĖ; KALBĖS LIE

TUVOS KONSULAS

MAR>QUETTE PARK. — | 
Spalių 20 d. 2 vai. po pietų1 
parapijos salėj įvyksta svar- 

,bus visų Marquette Park pi 
liečiu susirinkimas. Kas tik 
įdomauja politika ir kolonijom j 
pagerinimu kviečiami atsilan
kyti. Jei dar nesate nariais 
šio klubo, galite dabar įsira
šyti. Mokestis 50c metams.

Susirinkime precinkto kapi-

Kaipo viena žymiųjų mūsų 
dainininkių E. Rakauskienė šį 
vakarą dainuos iš stoties WC 
FL, 970 kil., nuo 9:30 vakare,
Budriko radio programe, ku
rie tuo pačiu laiku dabar bus
duodami kas subatos vakarą, i t°na* J* Lenkartas, A. \ yš- 
Taipgi kalbės Lietuvos konsu- niauskas padarys pranešimų 
las Chicagoje Kalvaitis. Jo namų savininkams, kaip mokė 
kalba per Budriko programa taksus, kur ir kada. Labai 
iš WCFL stoties bus sykiu naudinga žinoti, kur ir kaip.
perduodama ir trumpomis ba
ngomis W9XAA. Bus svarbu 
iš Lietuvos atstovo išgirsti a- 
pie Lietuvą, Vilnių ir Klai
pėdą. Kadangi tai yra galin
ga stotis, Budriko programai 
bus girdimi labai toli — už 
kelių šimtų mylių nuo Cliica 
gos. Bus šauni orkestrą iš 9 
muzikantų, dainų ir kitokių 
įvairumų. Taipgi Budriko pro 
gramai bus duodami ir sekma
dieniais: vienas nuo 1:30 po 
pietų iš stoties WAAF, 920 
kil., o antras iš WCFL stoties 
nuo 10 vai. vakare. Pasiklau
sykite. V.

rasite mūsų kiūbo narius, ku
rie dirba City Hali, kad na
riai galėtų gauti 15 nuoš. “re- 
duetion” kreditą arba baus

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonua Ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyry, Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.

NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DĖT. MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gitas, storas Ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vlctnry 84R«

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais.

CRANE

APARTAMENTAS RENDON Telepbone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

I T lephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

prieinama kaina. Atsišaukiu Suite 1009 — FRAnklin 6990 
po 1 vai. po pietų. , 188 W. Randolph St.
7240 South Ratine Avenue

Išsirenduoja puikus G kamba
rių apartamentas su miegamu 
porom. Naujai ištaisytas. At
daras peržiūrėjimui sekmadie- 
inj nuo 1 iki 5 vai. popiet. 
4515 So. Fairfield Avė., arba 
šaukite SAGinaw 6345.
Karšto vandene. Šiltinta, prieinamu 

i renda.

i PARDAVIMUI BIZNIS

Elena Rakauskienė žymi ir visų mėgiama dainininkė, da-1 Pardavimui Taverna. Biznis 
ktaro Rakausko žmona, šį vakarą dainuos Budriko radio pro- 
grame iš stoties WCFL 970 kil. nuo 9:30 vakare. Taipgi kal
bės Lietuvos konsulas Kalvaitis.

I.
Chicago

BUDRIK FURNITURE MART
3347-49 S. Halsted St.

Pasiūlo Jums pilną vertybę rakandų už mažas kainas
PEČIAI, LOVOS, SPRINGSAT, MATRACAI, STALAI, KEDftS, 
LEMPOS, PARLOR SETAI, BEDROOM SETAI.

1936 Radios Gražiuose Kabinetuose 
nuo *22.00 ir aukščiau, žymiau

šių išdirbysčių: Radionas, RCA, Li- 
cenced, l’hilco, Zenith, Crosley.

SMOKERS,

1936 Skalbyklos ABC, Maytag, We$- 
tingbouse, Apex, Tlior, Easy W a- 
shers, Collon Kainos nuo $ZL0 ,r>9 
Skalbiama ir Prosijimo mašina už
*59.00

Keletas praeitų metų modelių 
po $00.50 Lengvus išmokėjimai.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulv. 4705
Nauji Lietuviški programai: Subatos vakare įrts girdėsite gražų programą iš 

stoties WCFL, 970 k. 9:30 vakare.
Taipgi Nedėlios vakare 10 vai. iš WCFLstoties.

J

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

CADILLAC

II A B A R RODO

NAUJĄ 1936 BUICK 5 
SEDAN

LA SALLE

PASAŽIERIŲ

su built-in trunk, kieto plieno stogu, hydraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe Įrengimu, kaip tai, hot water heater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire, visi langai safetv glass, dual 
chime triūhos, ir 1.1. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

$1084.00
įmokėti reikia tiktai $360, inimant jūsų dabartinį karą mai
nais, o balansą galima išmokėti lengvu General Motors planu

Vartotu Kary Bargenai
BUICK š Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas ........... $895
BUICK '38. 5 Sodan 47. lanal pulkus, garant.................................$795
BUICK ’35, Club Sedan su trunk. garantuotas ....................... $795
BUICK ’35, 5 Sedan 47 garantuotas .............................................. $875
BUICK ’34. 6 Coupe 58. niežai vartotas, garant........................... $745
BUICK *84, 5 Sedan 57, puikus karas, garant. ...................... $745
BUICK '33. 6 Sedan 67. tobulas, garant....................................... $«45
BITTCK *32, 5 Sedan 97. tobulam stovy ....................................... $450
BUICK ’32, 5 Coupe 96. labai pulkus, garant................................$450
BUICK '32. 5 Sedan 87, tobulam stovy ............  $450
BUICK '31. 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ........................................... $295
BUICK. *29, Z-4 Coupe, Žemai apkainuotus ............................ $ 95
BUICK '29. S Sedan 47, graZ.us maZas karas ............................ $95
BUICK '27. 5 Sedan 47. ha.rgenas ................................................. $ 45
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ................................................. $295
CADILLAC ‘29. Town Sedan, trunk, žema kaina ....................... $175
CADILLAC '28, 7 Sedan, bargenas ................................................. $145
DODOE '38. 5 Sedan, geras mažas karas ............. .................... $.395
HUDSON, '29, S Sedan, bėga. O. K............... $ 95
LA SALLE '31, 5 Sedan, pulki vertybė ........................................... $375
LA 8ALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai ...................................... $275
LA SALLE '29, 5 Sedan. drat. ratai ............................................ $145
LINCOLN <U. b Sedai*. iat>ai pulku. $295

PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovj ....................... $775
PIUHCL 4v, i Cvupv, labai puikai* aku»« $195
PONTIAC '35, 6 Sedan. bullt ln trunk. tobulas ................ $745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

♦

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run

i J
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VIETINĖS ŽINIOS
NŪRTH SIDE ŽINUTĖS
šv. Mykolo parapija jau 

praleido du vakaru savo ba
zaro. Abu vakarui buvo sėk
mingi, ypač praeito sekmadie
nio, nes pastarąjį vakarą su
sirinko žmonių daug daugiau 
negu pirmų. Taip pat minėtų

vakarą atsilankė ir “uardo’ 
valdininkai, priekvj su alder- 
monu Joseph ltostenkourski. 
Labai jiems ačiū kad neuž
miršo atsilankyti į bazarą ii 
paremti mūsų parapijos rei
kalus.

Tikiu, visi, kurie atsilankė, 
buvo patenkinti vakaro nuo
taika, nen viskas sklandžiai li

PAMINKLO PAŠVENTINIMAS

A|A
ANTANO BITINO

kuris mirė balandžio 10 d., 1934 m., ir dabar il
sis šv. Kazimiero kapuose. Mūsų brangaus vyro 
ir tėvelio atminčiai, pastatėme ant jo kapo pa
minklą. Paminklo pašventinimas įvyks sekmadie
ny, spalių-October 20 d., 1935, 2:30 valandą po 
pietų, Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti paminklo pašventinimo iš
kilmėse, o po to į namus, po numeriu 3958 West 
lllth Street, skersai kapinių.

Kviečia visus:
Moteris Anna ir duktė Josephine.

nuoširdžiai iš darbininkų pu 
1 sės buvo pateiktu. Ir rodosi, 
kati visi su pilnu puti nkinimu 

j ir dėkingumo ūpu skirstėsi nu 
į moli. Taip ir turi būti, nes 
viskas buvo gražiui atlikta.

Dabar laukiame paskutinio 
bazaro vakaro, kuris įvyks se-

I a
kniadienį, spalių 20 dienų. M i 

jUėtų vakarų bus išdalintos do 
vanos ir išparduoti daiktai. 
Visi alsi'ankykitę 

Praeito vakaro įplaukų sve
tainėj buvo virš dviejų šimtu 
dolerių o apart to dar atai 
lygino u/, bazaro tikietus se: 
kautieji: po $10.IK) — Justi 
nas ir Margareta Antanuvi 
čiai, Krank ir Anna Smith; 
po $5.00 — Pranciška Valai- 
tė, Mykolas ir Viktorija Dau- 
girdai, Kazimieras ir Milenia 
Rugiai, Juozas ir Agota Va
laičiai, Vincas Dargužis, Juo
zas Gerdžiūnas, Jurgis ir Ma 
rijona Maziliauskai, Pranas i: 
Julija Gurinskai, Povilas Gro- 
ckis, Pranas ir Marijona Ja
nuškevičiui, Juozas ir Barbo
ra Riškui, Jonas ir Sofija Sa- 
pitavičiai, Kazimieras ir Mar
celė Krivickai, Konradas ir A- 
gota Ignatavičiai, Dominikas 
Rėkus, Karolis ir Paulina Ra
šiniai, Petronėlė Šimkienė, Jo
nas ir Juzefą Kaniauskai, Juo 
zapas ir Marijona Rekai, Ale 
ksantlras ir Adelė Mendeliai 
Adomas ir Alena Kabeckiai,

1 Mykolas ir Emilija Andruške 
vičiai, Pranas ir Rozalija Že 
meckiai, Juozas ir Elzbieta 
Siuntai, Anelė Marcinkevičie
nė, Stanislovas ir Apolonija

Ona Regis - Piežienė, cbi- 
jcagiečių pamėgtoji dainininkė, 
dainuos rytoj, L. Vyčių Chic. 
apskr. jubiliejiniam bankiete.

AlA
KAZIMIERAS BAJORŪNAS

mirė spalių 17 d., 1935, 11:55 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo iš Panevėžio Apskr., Ramygalos parap., Pa
šilių kaimo. Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po 
tėvais Andrijotaitė, 2 dukteris: Zenajidų ir Stefa
niją, 2 sūnus: Alfonsų ir Albertų, ir daug kitų gimi
nių; o Lietuvoj brolj Mykolą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 12001 S. llalsted St. Tel. P U Li
mai! 0577.

Laidotuvės įvyks antradieių, spalių 22 d. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažvstamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūnūs ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Syrevvicze ir 

Sūnus. Telefonas Cicero 294.
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kuriu mirė rugsėjo 21 d., IU35 m.. Ir lupo palaidotas rugsėjo 27 
»l-.. 1935 m., o dabar Ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
Ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie sutelkė jam paskutinį pa
tarnavimu ir palydėjimu. Visi nuoširdžiai dalyvavo vclionlo-nafi- 
lalėlo šermenyse ir laidotuvėse.

Dėkoju gerb. dvasiškiams- kunigams Alhavičiul. Oasiūnut ir 
Lukošiui už allaikymų šv. Milių. Dėkoju gerti. kun. klebonui Al
baviėiui už japiidtiigų pamoksiu bažnyčioje Ir kupinėsi-, kuriuo
se apibudino velionio gyveniniu. Dėkoju kun. Oaslūnul už vudo- 
vavimų Šv. Vardo dr-jai alėjus kalbėli rašančių, ir visiems tiems, 
kurte kas vakarų atėjo sukalbėti rąžančių.

Dėkoju vargonininkui K. Saboniui už tok) gražų giedojimų 
laike šv. Mišių; seselėms Kazlmlerletėms už priruošimų vaikinių 
choro Ir gražų altoriaus Išpuošimų.

Dėkoju draugijoms už lok) skaitlingų dalyvavimų laidotuvėse 
Ir už šv. Mišias. Dėkoju .Mišių aukotojams: šv. Kazimiero Akad. 
Kėni. 5 skyr.. Šv. Vardo. Liet. Vyėių 4 kiiop.. Amžino Hažan- 
člaus, Apušbnystės Maldos. Tretininku. Hsicred Heart Club. šv. 
Kazimiero seserų vienuolynui, krikšto tėvo šeimyna Tennanavičių, 
3 dėdės šeimyna Vardausklų, šeimai O. Barkausklų, 2 šeimyna 
H. Skudų, 2 Agota Budrccklenė, šeimyna Juėių. šeimyna Ivanaus- 
kių, šeimyna Petronių, šeimyna Kllely, o. Augattė, M. Kavalūnai- 
tė, K. Vlekiltf. H. šimutis. M. Liurka (įskaitė, A. Bal ilsis. A. 81a- 
Scl, V. I.ulvošienė. M. šalllmerletlė, A. .1,, 2 iš Koehesler, N. Y., 
V. Kulblenė. A. Bardzallė, 2 Wegtvllle J. Olambienė, Dayton, 
Ohlo Mary Miller.

Dėkoju D, Amliromaitienel už Šv. Mišias Ir už gėles, kurios 
per šv. Mišias laidotuvėse puošė karstų. Trylika sudėtinių šv. Mi
lių buvo surinkta. Dėkoju slovakų šv. Juozapo isirapljonams 
iiž 35 surinktas šv. Mišių*.

Spalių-October 21 d.. 1*35 m., Dievo Apvaizdos psrap. bažny
čioje 7:45 vai. ryte (vyks šv. Mišios už a. a. Augustino sielų. 
Nuoširdžiai prašau Visų atsilankyti ) pamaldas.

Dėkoju grabnešlatns J. Baškls, P. Uurskls. I’. Chuprlnskas. H. 
Dargužis. P. Savickas. K. Iktrkanekas Ir gėlių nešėjoms M. Bar- 
kauskaltel, B. Vaicelenaltel ir O. Paullkallel. Dėkoju visiems 
dalyvavusiems laidotuvės*'.

Dėkoju laidotuvių direktoriui H. Skudul už tok) malonų pa
tarnavimų. U tau, a. a. Augustinai, lai Dievas duoda amžinų atilsį.

ONA ZDANEVICAITC

BARBORA
JASINSKIENĖ

(po tėvais SntiultuuHkullė)

mirė spalių 1 7. 1935, 1 1:15 vai. 
vakare, sulaukus 45 metų amž.

Kilo IS Tclfiių Apskr.. Plun
gės parap., Macėnų sod. Ame
rikoje Išgyveno apie 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, sūnų Petrų, duk- 
ter) Bronislava Ir žentų Stanis
lovų Molis, anūkę Lorralne; o 
Lietuvoje brolj Juozapų Saba
liauskų Ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje. 718 W. 18th St.

laidotuvės )vyks plrmadlen). 
spalių 21 d. Ifi koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta 1 Dievo 
Apvaizdos parap. bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta ) Šv. Ka
zimiero kapines.

NuoSIrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
1amus-mns dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, linkti-, 
Žentas Anūkė Ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas. Tel. MONroe 3377.

a|a

IEVA STUPURIENĖ
(po tėvais Vilkaitė)

mirė spalių 17 A.. 1935, 11:30 
vai vakare, sulaukus 60 metų 
amžiaus.

Kilo ifi Siaubu Apskr., Ak
menių parap.. Vlglrų kaimo. 
Amerikoje Iftgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
'•yru Juozapų Ir pusseserę Phl- 
ladelphljoj, Pa,

Kūnas pafiarvotas 8437 Oll- 
bert Court.

laidotuvės (vyks plrmadlen), 
spalių 21 d. Ifi namų 9 vai. 
bus atlydėta ) Hf. Kllllan's pa
rapijos bažnyčių, 87th tr Car- 
penter gat., kurioje )vyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta ) ftv. Kazimiero kapines.

Nuofilrdžlat kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tam us-nias dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras Ir PtMMMė,

laidotuvėms patarnauja gra- 
bortai J. Eudeikis Ir Tėvas. Te
lefonas REPubllc 8340.

savo draugais. Komitetas, ap
svarstęs dalykų, .sutiko geriau

----------- šj sykį šokių nerengti, bet pa-
l’arupijos bazaras progre- laukti vėlesnio laiko, kuomet 

suoja. Bet daug dar yra biz- bus surengtas geresnis, vaka- 
ni. rių, profesijonai ų ir šiaip rus su teatru.
parapijonų, kurie dur nebus
atsilankę j bazarų. Bazaras Įdėjo apiašymą. Ryšy su re- 
bflna trečiadienių vakare ir ngiamų L. V. Chie. apskr. jub. 
sekmadienių po piet ir vaita- bankietu Vyčiams veteranams 
re. Atsilankiusieji parsinešu pagerbti, Chieago American 

inumo brangių dovanų. įdėjo M. Petraitienės paveik*
i ----- - yl,j iv trumpų rengiamo ban-

Parap. bazaras jau baigiasi, kieto aprašymų
[ Sekm., spalių 20 <1. bus pu^ 
kutinis vakaras. Bus išdalir 
ta gražiausios dovanos.

Įraukiama dayg žmonių.

ras pavyktų. Visi atsilankyki 
te.

Monika Petraitienė, kuri bus 
šeimininke rytoj įvykstančio i 
L. Vyčių Chicagos apskr. ju
biliejinio bankieto.

Berkeliai, Ona Ješkulaitė, Ka- „lokytojoa pa,„„ko,
.tė Jasevičiūtę, Domininkas ir yrft dė8toln88 lietuvhJ n an. 

I Juzefą Maksvyčiai, Antanas ir glų kalbolnis. už jas n6ra rei. 
Juzefą Rugieniai, Antanas ir |kalaujama jokio at|Vgininio. 
Ona Deksniai, Judita Kremui. jT5vaij pasirūpinkite vaiku. 
skaitė ir Marijona Savaitė. |{ius prMųsti „„„ėtoms iiamo- 

Ačiū visiems ir už viską, kotus, ir tegul jie pasinaudouz

Dievas teativgir.a šimteriopai.
Kurie dar nesate atsilyginę 

už bazaro tikiętus, malonėki
te atsilyginti, ir kurie dar ne- i 
sate bazaran atsilankę, atsi-į
lankykite. Visi, o visi, pribū- —------
kitę į užbaigų. Kaip aukščiau Vėliausiomis žiniomis, kun 
minėta, bazaras baigsis spalių į H. J. Vaičiūnas sveiksta. Visi 
20 dienų. j jo laukiame ir linkime geros

sveikatos!

ja duotąją proga.
Raporteris

OTOS ŽINIOS

Viršų mokyklų vaikučiams 
katekizmo pamokos jau pra- Šv. Vardo Jėzaus draugija 
dėtos. Jos įvyksta kiekvieną rengia šokių vakarų spalių 18 

1 sekmadienį, 3 vai. }X) pietų, d., parapijos svetainėje. Ko 
tuojau po Mišparų. Jas veda misija darbuojasi, kad vaka-

G. E 

RADIO

Su Plieno Tūbomis Yra Tikra Sensacija

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

KTANBARDO IR
TRUMPŲJŲ
BANGŲ
RADIO....................

Aplankykite 
Mūsų Krautuvę ir 
Pasiklausykite 
Kaip Jie Veikia, 
Jūs Būsite Nuste
binti.

aukštyn.

Priimame Jūsų Seną Radio Arba Baldus Mainais

U L X « . a ... L4 i

Roosevelt FurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

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

Pirmiau skelbtas Raudonos j 
Rožės “Hollowenn Party and ; 
Danee” neįvyks. Bus “purė’’. į 
kurioje dalyvaus nariai su

PAIN-EXPEVIFR H

, Ke
Nuo Reumatiškų Skausmų

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

U)734 SO. MICHIGAN AVĖ 
Tel. PULIman 5703

R knle yra ir moteris 
natamaiitnia

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

>8*4

K

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvii 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKr 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. Liulevicius
S. P. Mažeika 
'A. Masalskis
I______________________

A. Petkas 
I. F. Radzius 
S. M. Skiidas
I. J. Zolp
J. F. Eudeikis

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

3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

Lachawicz ir Sunūs

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

2314 Wcst 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



1

a B H T 1* n t M 1
Vėliausios Pasauli O

Vaizdas iš Eritrea. Adi Ugri, Eritrėjoj, 
vandens versmė. Pro šią vietą viena italų ka
riuomenės dalis įsiveržė į Etiopiją. Italams 
Etiopijoj labai stokuoja vandens. (Acme Ph.)

Milano gatvėse. Italijos vyriausybei paskelbus apie paėmimą Adową, Milane taip pat suruošta nepaprastos 
džiaugsmo demonstracijos. Italai negali pamiršti kai 1896 m., kovo 1 d. etiopiečiai ties Adowa lemiamai su
mušė italų kariuomenę. (Acme Photo)

Manevruose, švedų kronprineas Gustaf Adolf (kai
rėj) su suomių gen. Oesterman per švedų kariuomenės 
manevrus. (Acme Photo)

Romoj džiaugsmas. Italų kariuomenei užėmus Adową, Romoje suruošta milži Universiteto studentai. Metinės Loyola universiteto studentai 
frešnienų su sophomoriečiais (antrakursiais) pushball sungtynės.niška džiaugsmo demonstracija. Vienam plekatų vaizduojama sumuštas etiopietis. 

(Acme Photo)

Selassie s lėktuvas. Trijų motorų vokiško tipo Etiopijos valdovo Haile Selas
sie privatus lėktuvas paslėptas netoli Addis - Ababa. Šiuo lėktuvu, sakoma, pri
statoma etiopiečiams amuniciją Eritrėjos fronte. (Acme Photo)

Atminimas žuvusių. Austrijos Hapsburgų kunigaikštis Eugen (arčiausia foto 
aparato) ir kiti aukšti vyriausybės atstovai per pamaldas už 369 žuvusius pėsti
ninkų karininkus buv. pasauliniam kare (Acme Photo)

Italų kariuomenė Libijon. Italų kariuomenės Metauro divizija atga
benta Į Tripuolio, Libijos, uostą sienai saugoti nuo koncentruojamos E- 
gipto kariuomenės prieš italus Libijos pasieny. (Acme Photo.)

Dezertirai. Tipiški italų kolonijos Eriteria, Afrikoj, 
Oskara kareiviai pilnai apsiginklavę. Daugelis tokiu 
kareivių pranešama yra pabėgę nuo italų vadovybės.

(Acme Photo)

ilif '■'niiltiMarlMif* ■

Atidavęs Adową.
Ras Seyoum (vidu
ry), Tigerio provin- 
sijos, Etiopijoj, gu
bernatorius su savo 
štabo nariais. Jis bu
vo vyriausias komen 
dantas tos provinci
jos karo jėgų, kurias 
ištraukė iš Adową ir 
italai be jokių pasi
priešinimų užėmė 
miestą. (Acme Ph.)

Įtariamieji vienas žuvo, kitas suimtas. Bcnjamin 
Sullivan (kairėj) policijos nušautas ir Pliillip Webh 
suimtas, kuomet nepaklausė policijos įsakymo sustoti, 
kad patikrinus kas jie per vieni. (Acme Photo)

Užblokuota Malta salos Lazaratto prieplauka vi
duržemio jūroje.

(Acme Photo.)
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