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VIESULAS IŠTIKO JAMAIKOS. KUBOS SALAS
ANGLUOS UŽSIENIO SEKRETORIUS ™ LAVALIS DAUG

KALBA UŽ TAIKĄ i LAS ITALiT 81 I DIRBA TAIKAI

NURODO, KAD ITALIJA REIKALINGA 
KOLONIJŲ PRAPLĖTIMO

KONFLIKTAS GRASINA EURO
POS CIVILIZACIJOS ATEIČIAI

BE ŠIOS PREKYBOS JI TLJRI KITAS MUSSOLINIO 
NEGALĖTŲ MOKĖTI 

SKOLŲ

LONDONAS, spal. 22. — 
Anglijos užsienio reikalų se
kretorius Sir Samuel Hoare 
šiandien pranešė parlamentui 
apie konfliktų dėl Etiopijos.

ETIOPIEČIAI RENGIAS 
SUSITIKTI SU PRIEŠU

VIENA, spal. 22. — Nau
jas Austrijos diktatorius pr
incas Ernst Rudiger von 
Starbeanbergas šiandien pa
reiškė, kad Austrija nieku bu 
du negali nutraukti prekybos

TAIKOS SĄLYGAS

PARYŽIUS, spal. 22. — «•
Prancūzijos premjeras Lava- 
lis šiandien ministerių kabi
neto posėdyje pareiškė, kad 
jis daug dirba už Italijos su
taikymų su Etiopija.

Pažymėjo, fead) jis turi ki

ADDIS ABABA, spal. 22.

šu Italija, nežiūrint užsipuo- tas Mussolini(> taikos sųlygas, 
limų prieš jų. žymiai modifikuotas. Šios nau

Austrijai prekyba su Itali- j°s 8$lyg°8» sakė jis, bus pa
siųstos Londdnan, kaip tik 

vtn '
Jis ne tik pranešė, kad ne-' — Žiemių karo fronte italų ja yra gyvas reikalas, sako

bus panaudota militarinė j armija stiprina priešakines, princas. Nuo to priklauso ̂ us uždaryta-{Anglijos parla-
sankcija prieš Italiją, bet! pozicijas ir rengiasi žygiuoti Austrijos gyvavimas-. Austri- j mento sesija.
taip pat reiškė noro, kad ir > pirmyn — Makale link. Mili- ja privalo mokėti savo skolas 1 Anglija žino* kad jis, La-
pripažintos ekonominės sank-| tariniai tėmytojai aiškina, užsieniams, kad palaikius kre Į valis, dirba i taikos reikalu,
cijos nebūtų skubiai vykdo- , kad tas italų pasirengimas ditų. Skolų gi mokėjimas ne-' kurs Vra didžiai svarbus.
mos. j yra naudingas etiopiečiams. būtų galimas be prekybos su , . . x. . ..* e . jei Anglijai ir sios taikos

sąlygos netiktų, sakė Lavalis, 
jis pasiryžęs gauti naujas iš 
Romos.

YRA ŽUVUSIŲJŲ IR 

SUŽEISTŲJŲ

Pustrečio milijono dol. nuosto
lių padaryta Jamaikoje

SANTIAGO MIESTE” SUGRIAUTA 

ELEKTROS PAJĖGŲ ĮSTAIGA
HAVANA, Kuba, spal. 22. gatvės. Kas blogiausia, įgriau 

Nepaprastai smarkus tropiki- ta elektros pajėgos gaminimo 
uis uraganas (viesulas) išti- įstaiga. Miestas be šviesos 
ko rytinę Kubos salos dalį ir ir be elektros pajėgos, 
vakarinę Haiti dalį. Yra žu- Skaudžiai ištikta Oriente 
vusiųjų ir sužeistųjų. provincija. Gyventojai suspė-

Uraganas atūžė nuo Jamai- jo apleisti kai kurias žemu
ką salos padaręs ten apie mose esamas sodybas, ku-

MATO IŠ TO DAU 1 NAU
DOS, BET KAM?

TOLI GRAŽU NE ŽMONIŲ 
GEROVEI

Krašto vyriausybė pagaliau 
skyrė daugiau kaip 6 milijo
nus dolerių Burnham parko,
Chicagoj, įrengimui taip, kad 
ten įtaisius komercines pra
mogas ir žymių ežero pakraš
čių dalį uždarius, kad nebūtų 
prieinama žmonėms.

Miesto majoras mato iš to 
daug naudos. Kam? Supran
tama, ne miestui, nė darbi
ninkams.

Naudos būtų, jei šie skiria
mi milijonai būtų panaudoti . . ....... ... pustrečio milijono dol. med- nas iš dalies užliejo lietus{vairiems kultūriniams tik- *. . . J _ j .J
slams.

Reiškė vilties, kad gal bus Šiems duodama proga įsigy- J Italija 
susitaikinta gražiuoju. Sakė, ti daugiau naujovinių ginklų, 
kad Italija ir toliau pasilie-, kurių daug siunčiama į Etio- 
ka T. Sąjungoje. Nereikia už pijų panaikinus embargo.

ETIOPIETĖ KARŽYGĖ AP
DOVANOTA MEDALIU

miršti ir to, kad Italija yra 
buvusi santarvės valstybių

Taip pat etiopiečiai turi dau 
giau laiko pasitvarkyti kal-

HAILE SELASSIE ATSI
ŠAUKIA į PRANCŪZUS

žiaginių nuostolių. Didelis lie į Didelis lietus ir smark ia 
tus draugauja viesului. Ja- Į vėjas ištiko ir Havanos mie- 
maikoje sugriauta daug na- stų.
mų. Kubos saloje padaryti nuo

Santiago miestas, Kuboje, stoliai dar nežinomi.
daug nukentėjo. Nuversta kai Uraganas^ kaip sužinota, 
kurių namų stogai, užlietos pasuko Bahamas salų link.

sųjungininkė. Su reikiat-mioee taip, kad žygiuojančius
elgtis atsargiai ir protingai. 
Anglija pripažįsta, kad Itali
ja yra reikalinga kolonijų 
praplėtimo. Jai reikalinga į- 
vairių rūšių žaliava iir duo
na. To visa gali gauti tik iš 
kolonijų.

Sekretorius nurodė, kad 
Anglija neturi betarpiško 
konflikto su Italija. Konflik
tas yra tripartinis: tarp Tau

italus iš šonų surėmus ir iš 
skerdus iki paskutinio.

PARYŽIUS, spal. 22. - 
i Etiopijos imperatorius Haile
I 1 • -1 • • 1 • v 1 •Selassie per radijų atsišaukė 

Etiopiečių vadų svarbiau- j į prancūzus, kad jie turėtų 
šioji strategija yra, kad ita- pasigailėjimo Etiopijai. Im

peratorius nurodo, kad pran-lūs pagavus į spąstus. Italai
gali veržtis tik numintais ta- eiizams Yra žinomas priešo 
kais, kurie vingiuojąs! tarp- įsiveržimas. Jie tai pergyv^ 
kalniais. Pašlaičiais ir ant no pereito karo laiku. Šiafi--. 
kalnų etiopiečiai turės nepri- į (^en £* kokius sunkumus per-

_____ __________ _______ einamas priešui pozicijas. i gyvena etiopiečiai, priešui į-
tų Sąjungos, Italijos ir Et- | Italai lakūnai neturės galimy 181verzus Etiopijon.

bės visų tų ploti) užversti'
bombomis.

įopijos.
Anglija yra pasiryžusi dė

ti visas pastangas, kadi šį Čia pripažįstama, kad ita- 
konfliktų gražiuoju uždarius, hai atnaujinę veikimų ryti- 
kadangi jis yra pavojingas I niam karo fronte. Bet etiopie 
Europos. civilizacijos atei-, gįaį ngra taip <jaUg nukentė-
ciai.

Anglija yra pasiryžusi, sa 
kė sekretorius, imtis visų ga
limumų, kad šis konfliktas 
dėl Etiopijos garbingai būtų 
užbaigtas.

Sekr. Hoare reiškė gilaus 
pasitenkinimo, kad Anglijos 
pažiūrų laikosi visa Britani
ja ir visa Europa.

ję, kaip italų skelbiama.

DRAUDŽIA SIŲSTI 
GINKLUS

HAAGA, spal. 22. — Olan 
dijos vyriausybė paskelbė ka 
ralienės dlekretų, kuriuo drau 
džiama siųsti ginklus ir mu- 
nicijų Italijon ir į jos kolo
nijas.

RIAUŠES BRITŲ VAKARŲ 
INDIJOSE

KTNGSTOWN, St. Vin- 
cent, Windward salos, spal. 

ASMARA, Eritrea, spal. 22. — Darbininkų minia puo- 
22. — Karo fronte italai su- lė čia kai kurių įmonių pa-
šaudė du etiopiečius nelais- 
vius, apkaltintus nukauto ita
lų karininko apiplėšimu.

talpas ir prasidėjo plėšimai. 
Trys riaušininkai nušauti ir 
keliolika sužeista.

VOKIETIJA IŠĖJO IŠ T. 
SĄJUNGOS

BERLYNAS, spal. 22. — 
Vokietija vakar visiškai ap
leido T. Sąjungų. Aukštieji 
valdininkai pareiškia, kad Vo 
kietija neapgaili šio savo žy
gio.

Prieš du metus Vokietija 
reikalavo iš T. Sųjungos lei
dimo jai atsiginkluoti. Sųjun 
ga neleido. Vokietija nuspren 
dė tad išeiti iš Sųjungos. 
Vakar pasibaigė du metai, 
kaip ji buvo padarius išėji
mo pasiryžimų. Sųjungos tv
arka reikalauja du metus 
laukti iki visiško išėjimo.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ
ČEKŲ PASIUNTINYBĘ
BERLYNAS, spal. 22. — 

Trys vokiečiai, pasisakę, kad 
jie atvykę iš Čekoslovakijos, 
įsiveržė Čekų pasiuntinybėn, 
išdaužė eilę langų ir sunaiki
no daug baldų iki kol buvo 
suimti.

Suimtieji sakosi, kad jie 
tai darę Čekoslovakijos vokie 
čių tautinės mažumos vardu, 
kadangi čekai neleidžią steig 
ti vokiškų mokyklų.

NAUJAS ALBANIJOS 
KABINETAS

TIRANA, spal. 22. — Su
darytas naujas Albanijos mi
nisterių kabinetas. Kabineto 
priešakyje yra Medlhi Fraahe- 
ri, buvęs ekonomikos ministe
ris ir kartų buvęs atstovas 
T. Sąjungoje.

Čia (dešinėje pusėje) yra Chicago miesto majoras 
•>,Kelly ir aktorius Henry Hali, kurs turėjo vedamų rolę 

vaidinant “Tobacco Road’’ dramų Sehvyn teatre. Ma
joro įsakymu uždraustas šios dramoR vaidinimas, kai
po nepadorus, ir uždarytas Selwyn teatras, ftis klau
simas bus paduotas spręsti teismui. Ryšium su šio 
vaidinimo uždraudimu yra kas tokio nepaprasta. Per 
septynias savaites Chicagoj buvo vykdomas šis vaidi
nimas ir tik dabar apsižifirėta, kat jis nepadorus.

(Acme Photo.)

! LONDONAS, spal. 22. —
Daily Express koresponden
tas praneša iš Addis Ababa:

! Ogaden provincijoje etiopie
čių - kovotojų vado Dedjas- 
matcli Hap Te Mikael žmona 
pereitų šeštadienį iš savo vy
ro stovyklos pamatė netoli
mam klony italų kareivių
kuopų. Ji ragino savo vyrų, rijos. Nors nėra dar visiškai 
kad jis užkluptų tuos italus, i sveikas, bet pakankamai su-

KUN. J, VAIČIŪNAS ORĮ- , PUOLA VALDŽIOS SISTE-
ŽO Iš SANATORIJOS 4 MA CHICAGOJ

* i
Gerb. kun. J. Vaičiūnas, | TaiP pareiškia Floyd M

Šv. Antano parapijos, Cice- i Saxon, kuriam šiemet nepa- 
ro, klebonas, grįžo iš sanato-

Vyras nesutiko bijodamas, 
kad italai gali užtaisyti spą
stus.

Tad jo žmona įsivilko į sa
vo vyro uniformų ir 150 etio
piečių karių vedina užpuolė 
priešų. Keletas italų nukau
ta, nemažas skaičius sužeista, 
o kiti išblaškyta.

Imperatorius Haile Selassie 
siunčia aukso medalį tai kar
žygei moteriškei.

ITALŲ AUKSAS PLAUKIA 
I UŽSIENIUS

stiprėjęs. Grįžo labai pasiil
gęs savo parapijiečių. Para^ 
pijoje daug džiaugsmo. Para

sisekė būti kandidatu į al- 
dermonus iš 7-to wardo. Jis 
padarė šį pareiškimų City 
Club mitinge Sherman vieš--’ 
būtyje.

Saxon iškėlė aikštėn, kad
pijiečiai visų laikų siuntė mal .P8 padavė atitinkamų savo 
das Aukščiausiajam už myli-Į kandidatūros peticijų rinkimų 
mojo klebono greitesnį pa- komisijai. Jo priešai puolė 
sveikimų. peticijų neteisingais pareiški

mais. Jis rado, kad tie pa
reiškimai (liudymai) yra ne
teisingi ir klastoti. Nuėjo, 

_______ kad komisijai išaiškinus tai
PEORIiA, III., spal. 22. - visa- N<,norfta klausyti jo 

Pereitų naktį piktadariai ap- aiSkinin'» ir peticija atn.ee- 
vogė Šve. P. Marijos kated- ^a'
ros zakristiją ir Sv. Cecilijos Buvo Patraukti teisman tų 
bažnyčią. Pagrobta apie 500 l<laatot,) P»re«k™1 autoriai, 
dol. vertės įvairių bažnytinių teisėjas, demokra-

tas, nusprendė, kad klasto
tojai už tai neatsakingi.

Saxon ir aldermonas įAn-

PIKTADARIAI APVOGĖ 
KATEDRĄ

WASHINGTON, spal. 22 
— Italijos aukso atsargos su I daiktų, 
mažėjo apie 100 milijonų do
lerių besirengiant karan su 
Etiopija. Be aukso šiandien 
Italija negali nieko įsigyti 
užsieniuose.

MILIJONAI MAŽIEMS 
DALYKAMS dalman pareiškė, kad pilie

čiai nors kartų atsižvelgtų į

SU LĖKTUVU ATLANKĖ 
KARO FRONTĄ

Krašto vyriausybė be pus-,™“*8*0 valdžios reikalus. Rin- 
septinto milijono dol. pramo-1 kimų komisionieriai daro san 
gų parkui Chicagoje paskyrė. kalbius, kad neleidus zmonė- 

tiek dar ir įvairiems m8 pasirinkti tinkamų vabli- 
ninkų. Jei piliečiai ir toliau 
miegos, kas metai mokesčiai 
bus didinami ir išlaidumui 
nebus galo. Nebus kam, kas 
galėtų ginti piliečių teises. 
Pilietis neras niekur teisy-

apie
mieste mažos svarbos daly- 

spal. 22. — karus. O Marųuette parko iš-PARYŽIUS, 
žiniomis iš Addis. Ababa, im taisymui nė. cento.
peratorius Halio Selassie________________

^šiandien su lėktuvu atlankė
savo kovotojus žieminiam fr
onte.

NERANDA SPROGIMO 
PRIEŽASTIES

Koronerio jury susirinkime 
paaiškėjo, kad nerasta Soya 
Products Co. fabriko sprogi
mo priežastis. Nuo sprogimo, 
kaip žinoma, žuvo 11 asmenų.

PILIETYBES DIENA

Chicagos majoras paskelbė bės. kodėl laikas visie-
pilietybės dienų lapkr. 1 d.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN- 

KūBS. — Numatomas pragie
drėjimas: vidutinė tempera
tūra.

ms subrusti ir pakelti kovų 
prieš įsigalinčių Chicagoj plė
šikiškų valdlžios sistemų, sa
ko Saxon.

BUKįARESTAS, "spal. 22. 
— Rumunijos vyriausybė pa
skelbė ekonominės sankcijos 
prieš italijų vykdymo tvarkų.
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“DRAUGAS”
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavua
Bendradarbiams Ir korerpondentams raitų negrąžiną, 
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Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi b vai. popiet, 
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Kaip žinoma, lenkai yru sudarę specia- 
les sutartis su vokiečiais. Dėl to sunku yra 
pasakyti, ko verti lenkų politikų ‘•prielan
kūs” Lietuvui par* likimui. Išeitų, kud arba 
Riiuų susiturimas su vokiečiais yra papras
tus muilinimus žmonėms akių, arba jie turi 
>uvotiškų interesų Pabaltijo krašte.

Klajūnas

įstums Pagrobs Enugelijons
Evangelijos pasakoja apie kų miestas. Tiesa, žydai gy- 

,Jėzaus, Dievo pažadėto, pra- veuo rytinėje mieste dalyje, 
Po to kas atsitiko 192(1 m. pasirašius »a«V pranašauto, visų laukia- tik, žinoma, ne dėl to, kad 

sutartį su lenkais Suvalkuose, Lietuva nega- 1,10 užgiininių, viešąjį būtų buvę graikų išstumti, o
li tikėti jų politikų pareiškimams. Nei bent gyvenimų, kančių, mirtį ir pri- dėl to, kad jie buvo sudarę 
jie pasistengtų atitaisvti 1920 in. spalių mėn. sikėlimų. Be to, Evangelijos atskirų organizacijų, ir tai nejie pasistengtų 

tl. padarytų ■iinurtų. labai trumpai mini kai k u- tik religinę, kurios centras bu
riuos asmenis, būtent, Romos vo sinagoga, bet ir politinę, su

DIENOS KLAUSIMAI

NUOLATINĖ PARODA CHICAGOJ

Chicagos miestas jau gavo iš federalinės 
vyriausybės pusšešto milijono dolerių nuola
tinei parodai įrengti.

Užsibaigus 1933 m. pasaulinei parodai, 
surengtai Chicagos miesto įsisteigimo 1(X) m. 
sukakčiai paminėti, kilo sumanymų tų paro
dų padaryti nuolatine. .Ii buvo pratęsta dar 
ir 1934 m. Miesto vyriausybė ir verslininkai 
pajuto, kad paroda yra geras dalykas. Ji 
patraukia iš kitur kapitalo. Mieste pasidaro 
didesnis judėjimas ir tuomet biznis geriau 
eina.

Pagaliau kodėl Chicagai nesinaudoti ir 
nuolatinės parodos nesteigti, jei iš federali
nės vyriausybės gali gauti tokių didelę pi
nigų sumų. Nauda iš to aiški.

Pirmiausia, penki tūkstančiai darbinin
kų dešimčiai mėnesių turės darbo. Parodos 
pastatus įrengus, taip pat reikės nemaža dar
bininkų. Be to, paroda, kasmet sutrauks ši
mtus tūkstančių žmonių iš viso krašto. Clii- 
cagiečiai tuo pasinaudos.

Kitk naudos paroda atneš Chicagai ir 
visam kraštui kultūriniu atžvilgiu, tas daug 
pareis nuo to, kaip ji bus įrengta. Ji savo 
tikslo neatsiektų, jei miestas leis įsteigti
Chicagoj kitų Coney Islantl, kokį turi New 
Yorkas, kuris miestui garbės nedaro. Tai yra 
paprasta žmonių išnaudojimo landynė.

Reikia laukti, kad Chicagoj steigiama 
nuolatinė paroda bus kultūriniu centru, bet 
ne žmonių išnaudojimo vieta.

VYČIAI LAUKIA SVEČIŲ

L. Vyčių organizacijos pirmininkas A. 
J. Mažeika “Vytyje” praneša, kad Lietuvos 
katalikų jaunimo organizacija pavasarinin
kai visu smarkumu ruošiasi atsiųsti pas juos, 
būtent, pas Vyčius, atstovus su rankdarbių 
paroda, kurie aplankysiu visas Vyčių kuo
pas Amerikoj.

Pavasarininkai į Amerikų atvyksiu apie 
Kalėdas. Jiems vadovausiąs buvęs vyčių tar
pe veikėjas J. B. Laučka. Jų tarpt* būsianti 
operos artistė ir kitokių talentingų jaunuo
lių, kurie ne tik supažindins Amerikos lie
tuvių jaunimų su Lietuva, bet ir palinks
mins.

Reikia tik džiaugtis, kad Lietuvos jau
nimas gali suorganizuoti ekskursijų ir būti 
svečiais mūsų jaunimo. Tačiau Vyčiai turėtų 
žinoti, kad jie, kviesdami pavasarininkus pas 
save į svečius, nemažą atsakomybę pasiima. 
Ar pajėgsite svečius priimti taip nuoširdžiai 
ir gražiai, kaip kad Lietuvos pavasarininkai 
kad pajėgia? Jums nelengva bus atsiteisti 
tokiu vaišingumu, kokiu jūs, Vyčiai, pava
sarininkų Lietuvoje esate vaišinami. Vis dėl 
to gerai, kad juos kviečiate. Tai yra viena 
iš geriausių priemonių palaikyti artimus ry
šius tarp Amerikos ir Lietuvos jaunimo. Čia 
jau ne vien jaunimo, bet visų mūsų reikalas.

LENKAI ' OKRINA-Sr

pietuose, būtent, Judėja. Jojeviešpačiai buvo romėnų pro- 
apsigyveno tie žydai, kurie konsulai. Tiesa, romėnai pa- 
sugrįžo su- Ezdru ir Zorobobe- liko vienam makabėjui, liū
liu iš vergijos. Šioje dūlyje bu tent, Airkanui 11, vyriausio 
vo svarbiausias žydų centrus kunigo ir etnarko titulų, bet
— Jeruzalė.

2. Šiaurėje buvo Galilėja. 
Pats gyventojų branduolys čia 
buvo žydų, tačiau nemaža bu
vo ir svetimšalių. Galilėjie
čiai prekyboje buvo negabūs.

tikrumoje tai bu;o tik paguo
dos titulas.

Judėjoj įvjku permaina. 
Prie llirkano 11 buvo apgy
vendintas idumėjietis Antipas, 
kuris priklausė nuo Romos

Jie buvo lengvo būdo, tai nors iinperatoriaus. Jam buvo su- 
ir mažiausiam triukšmui vi- teiktas “patarėjo” titulas. Jo 

svarbus. Jis 
Antrajam, hū-

(liaudies kalbos). Galilėjiečiai tent, Erodui, jis išgavo vald-
nekentė samariečių — sania- Galilėjoj.
ritoiuj. Kt.liauda.ni į Jeruzalę, X|1„*t., Ero,|as
jie aplenkdavo iSa.nariję, nors ,inoje auk8žiaugi, val.
ir kelionė būdavo ilgesnė. ... -. ... . .* džių. Jis buvo išlaidus, apsu-

Tarp Judėjos n Galilė- krus vyras. Apsukrumu jis

Amerikos Darbo Federacija ir Amerikos imperatorius, Palestinos vai- etnarku, taryba ir tribunolu ^da pritardavo Judėjos gy- vaidmuo buvo s
Legionas sutarė bendrai veikti prieš komu- ypač Erodų, Pilotų, ši- priešakyje. Jie sudarė valsty- ventojai juokėsi iš jų kalbos turėjo du sūnų. A
lustus. Rūpinsis į tų kovų įtraukti kitas A- "dininkų ir kareivius, mokės- bę valstybėje.
merikos sroves ir taipgi rūpinsis, kad Kon- <*us *r rinkėjus niuiti- 
gresas pravestų komunistus varžančius įsta- ninkuiS žydų vyriausius kuni- 
lymus. Gaila tik, kad tos organizacijos skelb- Kus» papročius ir apskritai lai- 
damos kovų komunizmui, neužsiminė apie tai, sva* naudojasi anuometine po- 
kad geriausias vaistas prieš komunistus yra litine santvarka. Visiems l-jo 
lai visų piliečių aprūpinimas darbu ir žmo- amžiaus mūsų eros skaityto-

Zydai, išsibarstę po pasau
lį, beveik užmiršo savo gim
tųjų kalbų. Tiesa, nors dar ry
tuose kalbėjo semitų ar a ra
inųjų kalbomis, tačiau graikų O.
kalba buvo visų id. irias. domi- jot; buvo trečioji dalis — Su- apsaugojo savo tėvų ir pats

niškomis algomis. Be šitos sąlygos nepastosi *ja,,,‘ ’ kurienisEvangelijos nuojanti kalba. Dėl to žydams marija. Dauguma atvestų čion išvengė Antonijaus nemalonės, 
ganytojo m s as ir ai ai hellenistams buvo išverstas į Asirijos karalių gyventojų pri mat, jie kaipo svetimšaliai žy-komimizniui kelio.

LlblUv^ APLANKIUS
______ Rašo L. Simutis-------------------

PARYŽIUJE

Į garsųjį Paryžių įvažiavome saulei lei
džiantis. Žiūrint per traukinio langus nedaug 
kų galėjome matyti, nors mėginome, kad su
sidaryti pirmų vaizdų apie miestų, kuris pre
tenduoja ne tik prie pusau.lio madų centro, 
bet ir prie kultūros ir tarptautinės politikos

buvo užrašyti, dar gy 'ų prisi- grttįĮęų kalbų ir šv. Raštas, va 
minimų akivaizdoje ii tie tru- “Septuaginta” (ci

tuojamas “G”).
Žyliai uoliai griebės preky

bos. Dėl to jie labai greit pra
lobo. Turėdami pakankamai 
turtų, atkreipė į save ir kitų 
dėmesį. Daugelis pagonių pa
mesdavo stabmeldystės kultų 
ir priimdavo žydų tikėjimų. Y-

nipumai buvo suprantamiau
si, aiškiausi.

Deja, šiandien yra visai ki
taip. Mums nebeaiškus yra is
torinis pagrindas Evangelijo- 
ms. Norint gi, geriau pažinti, 
ar įsitikinti, kad tas Evange- 
lijonis pagrindas \ra ne mito
loginis, bet. realinis, reikia pa

ėmė Mozės įstatymų, tačiau du buvo neapkenčiami ir nuo- 
žydai jų chroniškai nekentė, lat skundžiami Romos iiupe- 
Iš tikrųjų tai jie nebuvo jau ratoriui. Mirus Antipui, regė- 
tokie blogi, nes juk ir Evan- jos, kad Erodas žus, nes tuo- 
gelijos mini ir giria gailestin-; jau vienas makabėjų kunigai- 
gųjį samaritonų. Samariečiai,' kštis partų padedamas užėmė 
leidžiant Aleksandrui Didžia- * Jeruzalę. Erodas su motina, 

perkėlė savo šventyklų1 seserimi ir sužadėtine nusimi
nęs išbėgo į Egiptu pas kara
lienę Kleopatrą. Karalienė no-

jam,
ant Garizimo kalno.

siknaisioti istorijos pelėsiuose I,ac moteris viliojo žydų įeli- vergė Aleksandras Didysis.

♦

332 m. pr. Kr. Palestinų pa-; _. ... . T,v h“ į rejO pavilioti jaunų Idumejie- 
tį, tačiau jis troško karaliausuupuuune, P— nes j, daugmu vel, Pa|e8tina tu<)mi,t

centro. Cm daug senovės paUku,ui, istor.skų n„siIrolti „„„ R„hi,„. tino ir gerbė, negu toto, Vene- karaHaus Drovinciia P„ Alek. ‘ “
niškai persikelti nuo Babilo- 
nijo vergijos laikų į tų atmos-Vietų, didelių muziejų. Žiūrėdami per langus

vis dėlto negalėjome įsivaizduoti, kad tai , . . , , . .
gnrsusis Paryžius. Rodos, čia nieko tokio fer»< 1 gad>'n''’ k>moje n,e-
v patingo. Miestas didelis, namų daug, bet z«'‘si lr brendo ^angeluos, 
nėra tokių aukštų kaip Amerikos diduties-1 kurioje gyveno Augustas ir 
čiuose.

į didžiulę St. Lazar stotį įvažiavome jau 
sutemus, apie 9 vai. vakare. {Stotyje dauy

Erodas, Tiberijus ir Pilotas.

I.
Toji diena, kurioje Judo va

ros kultas.
I Egipte žydai visu smarku
mu griebės mokslo ypač fiso- 

, toi'ijos, o 1 šmt. pr. Kr. istori
jos, kurių sekė Tukidido, ir 

! tragedijos — Sofoklio pavyz
džiais. Pastarajai siužetus ė 
mė iš šv. Rašto. Daugumai,

žmonių. Mus pasitiko prancūzų laivų linijos lstybės gyventojai (Izraelio) studijuodami Platonų ir Aris- 
agentai ir taip pat Lietuvos atstovybės Pa- valstybė žlugo 722 m. pr. Kr.) totelį, stebėjosi, kad jų moks- 
ryžiuje atstovai — p. Daukša, atstovybės se- pateko į Babilono vergiją, žy- jas. daiųj^iyj^ vietų sutinka su 
kretorius ir p. Baltrušaitis, berods, konsu
las. Jie drauge su mumis nuvyko į viešbutį, 
kurio vardas, rodos, “London - American”.
V iešbutis nedidelis, senoviškas. Amerikoniš- 
kumo čia niekur nematyti. Vakarieniavome 
visi ekskursantai bendrai. Už vakarienę ir 
viešbutį užmokėjo kompanija.

Beje, mes tikėjomės, kad Lietuvos pa
siuntinybės atstovai su mumis pabus ilgiau 
ir gal būt pasiūlys dar tų patį vakarų bent 
dalį miesto parodyti, tačiau jie atsisveikino 
su mumis tuojau. Kai kurie iš ekskursantų 
lyg ir nusivylė. Kažkas padarė net tokių pa
stabų: “Ar jūs manot, kad ‘Paryžiaus kul
tūros’ prisigėrę žmonės skaitysis su mumis 
amerikiečiais, darbo žmonėmis”. Aš mėgi
nau juos teisinti, bet tų priekaištų padaręs 
ekskursantas pamojo ranka ir nuėjo į savo 
kambarį. •

Po vakarienės užsimanėme bent šiek tiek 
miesto pamatyti, nes ryte anksti jau turėjo
me keliauti Lietuvos link. Bet laiko nebebuvo 
daug. Toli nebenueisi ir nebenuvažiuosi. Ap
link besivaikščiojant mažai kų tematėme.

daiiis buvo nelik didžios ne-,'gv Raštu ir negalėjo įsivaiz

karaliaus provincijų. Po Alek. k() T(m jis
Sandro D. mirties Palestinų perka,wjo AntonijlJi
valdė Seleukidai, o vėliau Pto- 
lomėjai. Pagaliau II šmt. pr. 
Kr. Judas Makabėjus nugalė
jo visus priešus. Palestina at
gavo savo nepriklausomybę.

prisigerino Oktavijui ir, pa
geidaujant triumviratui, Sena
to buvo paskelbtas žydų kara
liumi.

Erodas nedelsė. Gavęs ro- 
Deja, neilgai Palestina džiau menų armijos dalį, jis nors ir 

gėsi savo nepriklausomybe. Jų: su dideliu vargu, tačiau už- 
užplūdo romėnai. Pompėjus į- i kariavo Galilėjų ir Judėjų.
žengė į Jeruzalę ir užėmė vi- j Taip jis pasiekė savo tikslų 
sų Judėjų, kurių dabar pris-1— ji? pirmas ne žydas, tapo

laimės data, bet papročių ir'duoti, kad tai pagonys patys kyrė Prie provincijos žydų karaliumi.
-'-x-, • — , . i * Nuo laįko tikri tos šalies /m—:---- /santykių su kitomis tautomis l>-Qt«ij priėję. Dėl to nuo to lai

pakeitimo datų. Dėl to tiek 
daug Abraomo sūnų neišvydo 
savo tėvų šalelės — Palesti
nos, kai Kyras, persų kara
lius, 538 m. pr. Kr. dekretu 
leido grįžti į tėvynę. Dėl to 
tiek daug gyventojų ne tik 
dešimties gimiihų, bet Judo ir 
Benjamino giminės (Estera bu 
vo Judo ir Bėnjamino gimi
nės) pasiliko Babilonijoje, Su- 
zoje ir Persijoje.

1 žabai daug žydų buvo Per-

ko ėmė skelbti, kad graikų 
filosofija kilo iš judaizmo, o 
Platonas buvo tik graikiškai 
kalbąs Mozė. Kad suderinus 
anas dvi filosofijas, alegoriš
kai aiškino šv. Raštų, būtent, 
kaip graikai Ilijadų, kad Ab
raomas tai tik išminties sim
bolis, Sara — dorybės, Noė —■ 
teisingumo, o keturios rojaus 
upės — reiškė keturias pama-' 
tinęs dorybes.

Vakaruose žydų buvo 111a-

(Tęsinys 6 pusi.)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS . vien “Naujienų”

sijoje. Tai parodo karaliaus 1 žiau. Pietų Italijos miestuose
juos galima buvo ant pirštų,; apįe a„tr^

Visi, kurie daliar šnekate
Asvero dekretas, kuriuo jis 
atšaukė savo vyriausiojo mi
nisterio Amono nutarimų iš
žudyti visus žydus Persijoje.
Be to, po karaliaus Artakser-1 apsigyveno Romos priemies- noZų nustatė navynų juris

skrajų netaip, 
Altass’o čynai,

vo Romoje. Tačiau jų padė- esate užsikrėtę vokiškom, ar 
tis ten buvo nepavydėtina. Jie palckom bacilom. Tokį daag-

suskaityti. Daugiausia jų bu-j kaip mislija

•biznelį pakėlė.”

ir Gri- 
[gaičio

Vienas ščyras cicilistų ta- 
vorščius rašo gromatų prašy
damas mano dėlno apginti

Spaudoje paskleisti gandai, kad Lenki
jos užsienių reikalų ministeris Beekas Žene
voje politiniams sluoksniams pareiškęs, jog 
Įlenki ja jokiu būdu nepakęstų vokiečių už
puolimo prieš Klaipėdos kraštų. Tokį pareiš
kimų būk tai esąs padaręs ir maršalas Pil
sudskis. kuomet jis dar buvo gyvas.

nuo agentų, kurie dabar jį
kso III (362 338) karų, Sy- j čiuose už Tiberio upės, nes vi- prudentas. Jis net pas savo užpuolė, kad rašytusi į go

si juos laikė Babilono vergais gerų tavorščių Vitaitį tik užisaidę po navynų stogu. Sa- 
ir biaurėjosi jais Tačiau ir atadrfikavojimo iš New York'ko, dabar izi įstoti į tų sosai- 
vakaruose greit priviso dauglgun straipsnio, kad Altass

(lai gyveno net prie Kaspijos'
Mat, toji apylinkė viena iš prasčiausių Pa-į jūros. O daugelis istorikų ra

nda žylius gyvenusius Himala
jų, MalabarosJ Afganistano, 
Turkestano, Kasemiros ir Ta
rtaruos gyventojų tarpe.

Žymiausias žydų centras bu
vo Palestina. Tačiau nemažes
nės reikšmės turėjo ir Babi-

žydų. lakūnų Vaitkų j mares leido
žydai, nors išsisklaidę po tik su 50c. kišeniuje ir pa- 

platųjį pasaulį, nors visur tu- klausimų, kur pasidėjo $40,- 
rėjo savo sinagogas, tačiau 000 sudėtų skrajui, sučiupo

ryžiuje. Reikia gerokai saugotis, nes slan
kioja visokių įtartinų tipų, kurie turi dide
lio apetito išnaudoti amerikonus. Yra tokių, 
kurie vien iš to ir gyvena. Tas nepaprastai 
uolus prisirengimas išnaudoti turistus ir taip 
pat būriai'“panelių”, besivalkiojančių gat
vėmis, į visus padarė slegiančio įspūdžio.
“Tai tokia prancūzų kultūra” — vienas pa- lonija. Su ja visi skaitės. Iš 
stebėjo. t jos kilo daug rimtų, mokytų

Tiesa, pirmas įspūdis Paryžiuje susidarė vynĮ‘ joj® jautės kaip
nekoks. Bet, maniau, jis atsitaisys, kuomet naIyje. IV šmt. pr. Kr. Babi- 
grjšdami atgal į Ameriką mūsų ekskursam lonijų užkariavo Aleksandras 
tai bent dienų galės pabūti šiame mieste if 
pamatyti jo gerųjų pusę: gražiąsias bažny
čias, garsiuosius muziejus, grąžiusias miesto 
dalis ir šiaip jau prancūzų kultūros ir moks
lo židinius. Per keletu valandų juk negali
ma pažinti miesto, kuris yra didesnis už Chi- 
cagų. Pagaliau, juk ir apie Cricagų negali j Ptolomėjų laikotarpyje (III 
spręsti iš Madison ar Maxwell gatvių. Rei-išmt. pr. Kr.) net Egipte, 
kia savaitę ir daugiau pašvęsti, kad visapu- Kiek vėliau Aleksandrija jau 
siškai su juo susipažinti.

Didyais, bet ir jis patvirtino 
ten gyvenančių žydų privile
gijai

Seleukidų laikotarpyje įsi
kūrė naujos žydų kolonijos A- 
ntijochijoje ir Smirnoje. O

I —— —- — ——— — -------------
Ibuvo tiek žydų, kiek ir grai-

spietėsi prie bendrojo centro, 
kasmet mokėdavo patys ar per 
tarpininkus jau Mozės {saky
tas dvi drachmas šv. Miestui

vokiško ir polcko kvapo. E kų

dę, ba daktarai netaip čiupi
nėja ir amžių galima patrum
pinti. Be to, dar ir pikčerį 
navynose žarila įdėti. Įstoji
mas, sako, $5, iš kurių $3 ei
na į agento kišenę, o $1 sosai-

jau šnekėti apie jus, kurie |dei. Toji sosaidė, sako, būti- 
dėjote aukas tam skrajui ir nai reikalinga, ba su čėsu ji
dabar norėtumėt pamatyti

Jeruzalės bažnyčiai — sve- j visas rokundas, kiek, kur, 
ntyklai. . j^m ir už kų išspendytaT Su-

Žydai, sugrįžę iš Babilono ]jg juresprudento diagnozo, 
vergijos, rado savo tėvynėje ;us e„ate tikri Hitleriai, ar 
šeimininkaujančius svetimša-1 želigovskiai.
liūs. Jie atėmė iš jų Judo ir 
Benjamino giminės teritorijų, 
tačiau beveik visa Samarija 
pasiliko svetimšalių rankose, pūkelis išdrūkavojo savo pa- 
Dėl to Palestina nuo to laiko tsijų apie antrų skrajų. Vie- 
buvo suskaldyta į tris atski- nam posme Petras dainuoja: 
ras dalis: “Visi pinigai, kur renka,

1. Svarbiausioji dalis buvo vįgį dolertliai

turės užimti vietų buvusios 
ir jau supuvusios cicilistų są
jungos.

Kauno cicilistų gazietoj 
“Lietuvos Žiniose” Petras

Ona Knarkienė atsikėlu
siam vyrui sako;

— Joneli, na, kodėl tu 
taip pasišiaušęs?

— Oi, oi, turėjau liaisų 
sapnų. — sako vyras. — 
Net dabar da drebu.

— Kų-gi tokio sapnavai?
— /Sapnavau, kad tavo 

mama pas mus atvažiavo.
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LAIMINGAI grįžusius SĮ VAKARį prii
M V

AUDITORIUM viešbuty kalbi}. P. Svetikas, pirm. Vii-; R. vyskupą T. Matulionį, ku- 
, niaus Vadavimo Sąjungos sky.

ĮĮHUĮilI IN ji j U,0111 R

DRAUGO' RED. L. ŠIMUTIS

J. M. PRALOTAS M. KRUŠAS

J. E. vyskupo- Matulionio 
atsilankymo proga bus pašve
ntintas Aušros Vartų Panelės

ris bus su mumis per porą 
riaus. kvietė visus Rocheste- dienų. Spalių 23 d. vakare 
rio lietuvius prisidėti prie V. 7:30 vai. laikys mišparus ii Šv. didelis paveikslas, kuris 
V. Sąjungos, kad pagelbėjus pasakys pamokslą. Spalių 24 paskutinėmis dienomis tapo

d., 4 vai. j o piet važiuos į baigtas piešti. Paveikslo kft* 
Lietuvių Kultūros Darželį i r, i rėjas yra pats klebonas kur., 
prie Dr. Jono Basanavičiaus V. Yilkutaitis. Jis turi gabn- 
stovylos j aidės vainiką. Tą mų ne tik muzikoje, bet it

ADV. J. GRISIUS

Amerikos lietuvių katalikų organizacijų at
stovai i pirmąjį viso pasaulio lietuvių kongre
są. įvykusį Kaune, šių meti} rugpiūčio mėnesį. 
Šį vakarą, 8 vai., Auditorium viešbuty, prie 
Michigan ir Congress gatvių, Chicagoje, ren
giama jiems priimtuvės. Kurie iki šiol neįsi
gijo bilietų, vietas dar gali rezervuoti šį rytą, 
nevėliau 10 vai., pašaukiant telefonu rengimo 
komisijos narę S. Sakalienę: Prospect 3222. 
Bilietas $1.25.

Visi grįžo į Ameriką persiveždami bagažus 
įspūdžių iš Lietuvos. Kai kurie jų ne tik Lie
tuvą, Klaipėdos kraštą išvažinėjo, bet buvo nu- 
vykę net j okupuotąją Lietuvą — Vilniaus 
kraštą. ONA PIVARIŪNIENĖ

savo centais sukelti geležinį 
fondą, kuris turės būti nau
dojamas Vilniaus vadavimui.
Taipgi prašė aukų Vilniaus 
našlaičiams. Aukų surinkta 
$15.30. Aukojo sekantieji jm>
$1.00: kun. J. M. Bakšys, J 
O’Brien, P. Svetikas ir M. J.
Lorenz; po 50c: J. Pranokū- 
nas, K. Zlotkus ir Alb. Remei- 
kis. Smulkiais $9.80. Kalbėjo 
J. J. Riekia ir J. Čelkys Mor
kūnas; pastarasis neseniai su
grįžęs iš Lietuvos ir buvęs \ i- 
lniuje. Morkūno kalba buvo 
įdomi tuomi, kad jisai apsa
kė, kaip Vilnius yra valdo
mas, kati jisai yra grynai lie
tuviškas, tiktai valdininkai y- 
ra atkelti iš gilumos Lenkijos, 
kad net gatvėse uždrausta lie
tuviškai kalbėti ir kiekvienas 
žandaras, net paprastas pilie
tis, turi teisės, girdėdamas 

' lietuvių kalbą, paprašyti, kad 
įkalbėtų “po polsku”. Prane
šė taipgi, kad visame Vilniaus 
krašte sutraukta daug kariuo
menės. Esą, niekur nematęs
tiek kariuomenes kaip oku- rJ^ vakare kun i Paskutiniame laiške rašyta-
pn-o ame \ i maus ra e-I<aJ; ' Valanfius pasakg gra2ų pa.mesavotėvamsVincasGrei- 
x>tojo nuoinone en_<ai įjosi Į Clevp]andie(v,ai laiko j čius, smuikininkas, tarp kitų
lie uvių. Ka >ą baigė pnsinu- turėdami kun. rašo: “Bus man sunku skirtis
ndamas, kad, nežiūrint kokia ' , „. . „ , , . L., t „z' A alanc.iaus seserį uz mokvtoiu ' sU Lietuva, kurią as pamylau.

Jūs rasite manyje vieną per-

patį vilkiną 7 valandą, bus 
bankietas pagerbimui svečio 
parapijos svetainėje.

40 vai. atlaidai
Spalių b„ iG ir 17 dd. Šv. 

Jurgio parap. bažnyčioj 4<> v.

paišyboj. Liuoslaikį sunaudoja 
dviem gražiom meno sesutėm: 
muzikai ir tapybai.

Ačiū moterims 
Spalių 14 <1. kleb. kun. V. 

Vilkutaičiui per pamokslą pa-
atlaidai praėjo labai įspūdin- kvietus susirinko net dvide- 
gai, lyg kitus Eucharistinis šiint septynios moterys išplau 
Kongresas. Spalių 15 d. 9 vai. Ji bažnyčios grindis. Jų trifl- 
kleb. kun. V. Vilkutaitis, asis-j są klebonas ir visi yiarapijie- 
tuojant kun. J. Angelaičiui ir i čiai labai įvertina. Juknevi- 
kun. L. Petreikiui, laikė iš- čienė rūpinosi, kad visos dar- 
kilmingas šv. .Mišias, per ku- bininkės būtų pavaišintos.. A- 
rlas gražiai giedojo Šv. .Jur- čiū visoms už jų pasišventimą 
gio parap. mokyklos mergai- Bažnyčiai.
čių choras. Po Mišių buvo pro 
cesija.

Seserų Pranciškiečių puikiai
gėlėmis ir painiomis papuoš-

Smuikininkas Greičius 
dar Lietuvoje

Vincas Greičius (sūnus) dar 
nesugrįžo. Jis dar vis tebe-

ta bažnyčia ir mažutėlių vai- koncertuoja ,jietuv^ Mvai
kui ių giedojimas Plocesi.ifks į ,jkėjosi, ka(| šiomis dienomis 
,net,, paliko malonų Įspūdi. Į sllgrjj, bet pasir0<io, kad amui

Spalių 17 d. sv. Mišias lai- kininkas dar užtruko tėvynė- 
kė kuu. Valau,-ius iš Chiea-. b, tuIę laik,.
gos.

NUTEISĖ KAIMO DAINIŲ
Rugsėjo 9 d. Vilniaus apy

gardos teismas nuteisė 5 me
tams kalėti Daugėliškio vals
čiaus Vaišniūnų kaimo jaunuo 
lį Joną Milašių. Kaltinamaja

LENKAI UŽPUOLĖ LIE
TUVIU GEGUŽINĘ

Rugpiūčio 15 d. Kalvesalio 
kaimo galan susirinko būrys 
lietuvių jaunimo su armonika

Komorowicz ir policininkai 
I.oseta ir Murowinski.

me akte pasakyta, kad nubau- Pasksokti, pasilinksminti.

1 1

•s
nt

stas 2 metam už tai, kad pats 
rašęs poezijos kūrinius, nu
kreiptus prieš lenkus ir savo 

firybos rinkinį pas save lai- 
s, o trim metam baudžia- 

nas už platinimą nelegalios 
literatūros.

BULVIŲ DERLIUS VIL
NIAUS VAIVAOIJOJ

1934 m. Vilniaus vaivadijoj 
bulvių derlius siekė 1,175,000 

Kalvesalis arti Vydiškių ba tonų. Šiais metais derlius su-
žnytkaimio.

Viskas ramu, gerai. Jauni
mas šoka, džiaugiasi gražiu 
oru, tik staiga dviračiais at-

dora 85 nuoš. pereitų metų 
derliaus, 15 nuoš. mažiau, ne
gu pernai. Rugių ir kitų javų 
derlius taip pat mažesnis. Tai-

VILNIAUS GEDULOS 
DIENA

priespauda nebūtų, bet Vilnius 
Lietuvai grįš, nors tai daug 
užims laiko, bet toji diena a- 
teis. Vyturys

devintam skyriui.
Po mišparų ir pamokslo se- mainą, būtent kad esu geres- 

kė litanija ir procesija. Gra- nis lietuvis. Mano tvirtas o- 
•žiai sesučių sutvarkyti vaiku- balsis yra: lietuvis esu — ir 
čiai, sudarė gražią procesiją, lietuviu pasiliksiu visados”, 
giedant papunkčiui su didžiuo Tai taip baigia savo laišką 
ju choru Garbė ir šlovė. i jaunuolis Vincas. Iš visko ma-

Per visas tris dienas baž- tytis, kad jaunam Greičiui tė-
nyeia buvo pilna žmonių die- vų žemė įsmigo į jo širdį gi-

CLEVELAND, O. — Kie-1 nomis ir vakarais, šimtai žino Jiai, nes kiekviename laiško 
bonas kun. V. G. Vilkutaitis nių ėjo išpažinties ir prie šv. jisai giria, didžiuojasi ir džiau
išvyko į Chicagą atlydėti J Komunijos. giasi nuvykęs į Lietuvą.

VYSKUPAS MATULIONIS 
ŠIĄ SAVAITĘ PAS MUS

BUDRIK FURNITURE MART

Nuteistasis Milašius papra
stas kaimo vyras, vos prad
žios mokyklą tebaigęs, bet vi
sų buvo laikomas vietos poe
tu, gražiai rašiusiu ir daina
vusiu savo dainei 30.

važiuoja G policininkai ir už- gi Vilniaus krašto gyvento- 
puola besilinksminančius. jams vėl gresia badas.

“Kas jums leido susirink- ----
ti?” — šaukė nepaprastu bal- ry
su ir paleido į darbą gumines 
lazdas ir šautuvų buožes. Y- 
pač. pasižymėjo šautuvo buo-

ROCHESTER, N. Y. — Spa 
lių 13 d. Rochesterio lietuviai 
gražiai paminėjo 15 metų su
kaktį nuo Vilniaus pagrobi- Į 
mo. Ryto per abejas Mišias 
kleb. kun. Jonas M. Bakšys 
pasakė atatinkamus pamoks-'
lūs. •♦

Tą pačią dieną vakare, po 
gardžios vakarienės, bažnyti- 

j nėję svetainėje buvo keletas

3347-49 S. Halsted St.
Pasiūlo Jutus pilną vertybę rakandų už mažas kainas

PECTAT, LOVOS, SPRTNGSAT, MATRASAT, STALAI, KĖDĖS, 
LEMPOS, PAKLOK SETAT, BEDROOM SĖTAI.

že policininkas Bogdano.
Par kažin kas bandė aiški 

Tenka tačiau pripažinti, kad ' nti> kad pasilinksminimai vi-Į 
nors Milašius ir pasodintas ■ suomet daromi be jokių leidi- i 
sunkiąją darbų kalėjiman irjmi?» kad nes4 tokio įstatymo, j 
jau sėdi nuo š. m. gegužės 29 kuris draustų jaunimui pasi- 
dienoe, tačiau jo dainos, kaip linksminti, bet iš to nieko no-j 
lenkai sako, “revoliucinės dai išėjo, tik daugiau smūgių ga

vo.
Mušamas jaunimas, ypač me 

rgaitės rėkdamos, išbėgiojo į 
laukus ir kaimą. Policija ne
turėdama ką veikti gegužinė
je, jei taip galima būtų pava
dinti jų pasilinkusminimo vie- 

! tą, pasileido į kaimą. Paste
bėjusi Jono Ganatavičiaus kie 
me kelius vyrus, apsupo kie
mą ir pradėjo negailestingai 
jaunuolius muštu Labiausiai 
čia pasižymėjo przodovmikas

nos” plačiai po Švenčionių 
padangę dainuojamos. L. D.

Paskutiniu laiku skaičius 
viešųjų taksi sumažėjo iki 12 
ir tų savininkai išsiverčia su 
deficitu. Prieš keletą metų bu 
vo Vilniuje 60 taksi, dabar 
vežikų skaičius didėja, o tak
si mažėja. Vežikai veža iš 
stoties iki tolimų priemiesčių 
už 50—60 gt. ir todėl taksi 
negali konkuruoti.

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGĖLOS 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus jdomus skaitymas — karo aprašymas

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.
(su persiuntimu)

“D R-----------------

00

A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

J

SMOKERS,

193G Kartins Gražiuose Kabinetuose 
nuo $22.00 ’r auk,5<’’au» žymiau

šių iSrtirbvsčių: Rart tonas, KCA, Li- 
cenced, Pbilco, Zenitb, Crosley.

193G Skalbyklos ABC, Maytag, Wes- 
tingbouse, Apex, Tbor, Easy Wa- 
shers, Collon Kainos nuo $xflLQ 50 
Skalbiama ir Prosijimo mašina už
*59.00

Keletas praeitų metų modelių 
po $00.50 Lengvūs išmokėjimai.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417 S. Halsted St.
Tel. Boulv. 4705

Nauji Lietuviški programai: Subatos vakare jūs girdėsite gražų programą iš 
stoties WCFL, 970 k. 9:30 vakare.
Taipgi Nedėlios vakare 10 vai. iš WCFLstoties.

J
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Iš karo lauko. Radiofoto iš karo veiksmų Etiopijoj. Italų lėktuvams pradėjus smarkų bombardavimų iš oro, 
etiopiečiai bėga iš apkasų, kad pasislėpus nuo krintančių bombų. (Acme Photo)

( Ciceros ir apylinkės lietuviai 
. ims dalyvumų atsilankys pas 
mus ir naudosis Dievo malu-, 
nėmis.

Vėliau daugiau bus apie tai 
pranešama.

Kun. H. J. Vaičūnas

RAUDONOS ROŽtS KLŪBO i 
21 M. GYVAVIMO ISKIL- I

MĖS JAU ČIA PAT

"C*' L FOR MR. BINGO”
jo. Hfcae i ^.gos-sack

,’OC'j Tėtfc «OM> - KAD A. SbJfcLL 
fetf - AA)I> TAlk AJOOOT
iooa. Fuo-------  .

ojaee-ee!

j
w/ CAU. 

m. 1

c - 'tbCiceriečiai su nekantrumu 
iaukia šeštadienio, spalių 26 
d., nes tų vakarų įvyksta Lie j 
tuvių Raudonos Rožės Pas. 
klūbo 21 metų jubiliejaus va
karas. Bus atvaidinta trijų 
veiksnių juokinga komedija 
“Kuprotas Oželis” ir išdalin- 
ta žiedai tiems, kurie neėmė 
pušalpos iš klūbo per 10 ar 
20 metų. Po programo bus 
šokiai. Grieš Rhytlim Aces or
kestrą.

Kadangi klubas per 21 me
tus savo gyvavimo yra daug 
nuveikęs visuomenės labui, 
taipgi remia vietinius Ir toli
mesnius biznierius, todėl biz
nieriai nepamiršta ir klūbo: 
duoda skelbimus į virš minėto 
vakaro programų bei dovanas, 
kurios bus išdalintos atsilan- 
kusiems svečiams, turintiems 
laimingus numerus ant savo 
tikietų.

Visi kviečiami įsigyti tikie- 
tus iš anksto. Kainuoja tiktai 
25c su drabužių pasidėjimu ir 
proga laimėt dovanų. Vakarų 
visi praleis kuosmagiausiai.

Rengimo komisija tikisi, kad 
šis vakaras bus vienas skait
lingiausių, todėl deda pastan
gų

s
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jinis iš daugybės spalvuotų i 
dalelių. Vidury lungo yra kry- • 

Į žiaus figūra kurios centre pa-
klauso 83 nariai. Finansiniu i wili5'“s ",edali« f«™'oje. Mo- 

i atžvilgiu draugija visuomet > »us5J S,e Paveikslai re-

TOŪNSINB LIETUVIŲ ŽINIOS CICEROS ŽINIOS
SHEB0YC4N, WIS,

! stovėjo tvirtai. Per 35 metus 
Šv. Juozapo vyrų paselpinė į draugijos kasų įplaukė $28,- 

draugija rengiasi apvaikščio- per laikui išmokėta
ti .)•> metų sukaktuves nuo pomirtinėms, pašalpoms ir au- 
draugijos įsikūri.no. Apvaikš-|j.oinis $24,163.4G. Šiuo laiku 
čiojimas įvyks lapkričio 10 d. t t|rdUg kasoj dar yra $4.538.- 
Cia paduosime keletu žymes- i
nių jų draugijos nuveiktų dar-
bų. Sv. J uozapo draug. kaipo

Įiiezentuoja 5 linksmųsias ro-
Treč'udieniais ir sekmadie

niais tęsiami mūsų parapijos
žaučiaus dalis, vyrų gi pusėje! f,'rai- Nuoširdžiai kviečiu vi- 
5 garbingųsias. Virš vargonų•sus parapijonus, biznierius, 
stovi gražus “rožių langas’1 pulvarišikius atsilankyti. Y- 
su Šv. Cecilijos paveikslu. Ba- ! P°č dabar, kuomet jau fėrai 
žnyčios prieangy iš kairės 3 : c*,,a I”‘*e užbaigos. Ši 
didžios dorybės su parašu:

ir ki
tas sekmadienis jau paskuti
niai.

KAUNAS. — Per pasireiš
kusį ūkininkų streikų, kur 

buvo liautasi vežti i miestų 
produktus kaikaui teko ir ga

na skaudžiai nukentėti. Vie

nam ūkininkui iš Paikiškių 
km. buvo nušautas arklys už

Kidneys Mušt 
Clean Out fleids

The anty wey your body eta clean out 
Aclde and polaonoua waeteę (tom &°“r
blood D ttaru i mllllon tlny. dellcnte 
n»y t u bei or flltere. būt b«wara o( eheap, 
draetlc, Irrltattng druc*. I( (uucttonal 
Kldney or Bladdar disordera maka you 
auffar from Oattlnz Up Niekta. Narvoua- 
naaa, Las Palaa, Baekaeha. Clrclea Undar 
Uyaa. Dlazlneaa Rheumatle Pa Ina, Acld- 
Ity, Burnine. Bmartlnc or įtekinę, don't 
taka chancoa. Oat the DootoCa (uaran- 
tead preecrlptlon called Cyatai ttSIaa- 
Tez). Worka faat. aafe and aura. In 4« 
houra lt muat brlne naw vltallty. and la 
euaraataad to Ba you up lu oaa »wk or 
moaey back on retura of amyty uųekae*- 
Cyatti coata only *e a day at druetlata 
and the euarantee p rot arta you.

“ Tikėjimas, Viltis ir Meilė’’,
iš dešinės Milwaukee arkivys- ftį sekmadienį Šv. Antano

10 vai. ryto įvyk- kinus svečius, 
langų kainavo virš $1,500. Da- sja nepaprasta rškilmė: pratl-')_____

,f. •• i ... • sen,atlbia S1OJ paiapijoj, visuo Į{UpijOs emblema. Įrengimas bažiivčioie
Minėtoji draugija suorgani- Jnet gausįaį aukojo parapijos '

zuota lapkr. 11, 1!MM) m., iš I įv visuomenės reikalams. Išlapkr. 11, 19UO m., iš 
29 narių. Pirmojon valdybom 
buvo išrinkta: Vincas Trepe- 
naitis, Stasys Marcinkevičius, 
Juozas Bieliukas, Jonas Ma
tulaitis, Jonas Rudaitis, Pra
nas Čiginskas ir Baltrus St rą
žys. Per 35 metus mirė 29 na
riai. Šiandien draugijai pri-

visuomenės reikalams, 
stambesnių parapijos aukų, 
draugija yra nupirkusi dabar
tinį didįjį bažnyčios altorių, 
varpų, vėliavų, langų, auko-

įbas atliktas be paskolos, nes 
kuo ne visi langai tapo su
aukoti draugijų ir pavienių 
šeimų bei asmenų. Paskutinie
ji aukotojų tarpan prisidėjo:

kad prisirengus ir paten-| tai, kam nesilaikė proklema- 
J. T. I ei jose reikalaujamo streiko. 

------  Kitiems vežusiems prie Jova-

jusi į kapų tondų ir t.t. Zo-igy Kazimiero draugija, An- 
tižiu sakant, nebuvo praleistus , (l|nas ir Marijona Baranaus- 
svarbesnis parapijų. reikalus | ir Jonas ir Ona g. .

žiu mūsų parapijos sidabrinio
jubiliejaus ir atsilankymas ga
rbingo svečio J. E. vyskupo
Matulionio, kuris laikvs pon-č i '1tifikales šv. Mišias ir sakysi.

KAUNAS. — Į vienų Euro 
pos valstybę sėkmingai vyk
sta taukų eksportas iš Lie- 
uvos. Šiuo laiku gaunamos 

kainos yra gana neblogos.

ravo buvo išversti produktai 
ant kelio.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

PLATINKITE “DRAUGĄ'
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ar Jūs Kada 

Galvojate
Ar “Skausmų” Gyduolė 

kurią Vartojate yra 
SAUGI?

Paklauskite Savo 
Gydytojo ir Išraskite

Nedėkite Savo ar Savo 
šeimos Sveikatų Pavojun 

Nežinomais Vaistais

ASMUO, kurio turėtumėte pa
klausti ar gyduolė, kurią var
tojate palengvinimui galvott skiiti- 

dė.jlmo yra SAUGI, yra Jūsų Sei
mo,* gydytojau Ypatingai paklaus- 
kilte apie Genuine BAYER ASl’I- 
RIN.

Jis junta pusitkya, kad pirm iS- 
raeli’Un Bayer Aspirin gydytojai 
nepatardavo vartoti duugunia 
“skausino" gyduolių, nes paveik

davo vidurius. Ir dažnai, Slrdj. Y- 
ra apie kų paiuintyM, jei leikofe 
greito, saugau* palengvinimo.

Mnknllnelul skaito Bayer Aspirln 
kaipo vienų Iš gn-lt'taustų būdų 
<lar Išrastų palengvinimui galvos 
skaudėjimo, Ir reumatizmo, neu- 
rltln Ir neuralgijos skausmų. Mi
lijonų vartotojų patyrimas prlro
do J| saugiu pa prastam asmeniui 
regularial vartoti. Atsiminkite tai 
savo naudai.

Galite gauti Genuine Bayer As
pirin bile vaistinėj — tiktai pra
šant Jo pilnu vardu. BAYER AS
PIRIN. Padarykite tai — lr žiū
rėkite, kad gautumėt ko norite.

be draugijos prisidėjimo auko 
m.’s. Juozą piečiai, iš liesų, ga
li pasididžiuoti savo nuveik
tais darbais ir padėkot Die
vui už Jo gausias malones. Tų 
jie rengiasi ir padaryti.

Lapkr. 10 d. bus atlaikytos 
šv. Mišios už gyvuosius na
rius. Vakare bus pokylis su 
įvairiu programų, o lapkr. 
11 d. bus aukojamos Mišios už 
mirusius draugijos narius.

Dabartiniu laiku į draugi
jos valdybų įeina: Ant. Bru- 
sokas — pirm., Jonas Staus
kas — vice pirm., Jonas Siino- 
nynas — rast., Pranas Dau
girda — lašt. pagelbininkas, 
Petras Gelbūda — maršalka, 
A n), lvašauskas — kasierius 
ir Jonus Jočys su EI. Sukal
ei a — kasos globėjai. Atsi
žvelgiant į faktų, kad daugel 
kitose kolonijose pašalpinės 
draugijos nyksta arba susilie
ja su centralinėmis, reikia pa
linkėti Šv. Juozapo draug. il
giausių metų ir gausios Die
vo paramos josios kilniuose 
darbuose.

nai. Didi padėka priklauso vi
siems aukotojams. Be jų pa
galbos vargiai būtų buvę ga
lima atlikti šį prakilnų Dievo 
garbei darbų.

Šv. Juozapo draugija laikys 
metinį susirinkimų šį ketvir
tadienį, spulių 24 d., para pi 
jos svetainėj, 7.30 vai. vak.

Sodaiietės laikė mėnesinį su 
sirinkimų trečiadieny, spalių 
1G d. Nutarė turėti JIalloween 
party spalių 30 d., taipgi pa
rūpinti namie darytų saldai
nių parapijos bazarui, kuris 
įvyks lapkr. 2—3 d. Marga- 
reta Ceneliūtė šiam susirinki
me užėmė pirmų sykį pirm. 
vietų, Ona Radzevičiūtė — vi- 
cepirin. Naujų narių sodalici 
jon p*, lėmimas bus gruodžio 8 
d. T. P

Bayer Aspirin

Mūsų bažnyčios naujieji la
ngai jau visi sudėti. Kokis ski
rtumas! Dievnamis pasidarė 
100 nuošimčiu gražesnis. A- 
kustika bažnyčioj taipgi daug 
pagerėjo. Langai susideda 
kiekvienas iš dviejų stiklų. Iš
laukinis yra paprastas — ne
permatoma* stiklas. O vidu-

Ropiežius Leonas XIII už
sakė vienam menininkui savo 
portretų, kuris paskui turėjo 
būti atspausdintas ir pasklei-. 
stas j platųjį pasaulį. Meni-' 
įlinkas padaręs atvaizdų at
nešė popiežiui ir prašė, kad 
po atvaizdu jis parašytų ke
letu savo žodžių. Portretas 
buvo nupieštas visai nevyku
siai.

Popiežius paėmė plunksnų 
ir parašė:— “Nesibijokite, 
tai aš. Leonąs XIII.”

pamokslus. Šį sekmadienį yra ,
Kristaus Karaliaus šventė. Ti į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
nkuma mūsų parapijai pradė
ti savo parap. sidabrinį jubi
liejų. Turiu vilties, kad visi

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTGMI.TRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą., kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregyutę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisoanos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 Iki 12, Daugely at
sitikimą akys atitaisomos t>e akinių. 
Kainos piginu kaip plrmlnn.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Z/

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

Phone CANal 0523

O tiso ruime 
PROspect 1028

Res. and Office
2859 S. Leavitt 8t. 

CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso tsief. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1920

Ofiso Tel.: PROspect 6878 
Rez. Tel.; HEMIock 6141

Rezld.: 2615 W. 69th 8t.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:20 Iki 8:30

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal šutant

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14 
Ros. VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:80-8:88

756 WEST 35th STREET

Tel. CANal 8267
Res. PROspect <859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldenclja <<•• So. Arteelan Are.

Vaiandoe: 11 ryto Iki 2 popiet
8 Iki B ». vakaro

Tel. LAFayette 7880

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

Tel. CANAL 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal autartį

Tel. CANal 6122

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

Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutari) 
REZIDENCIJA 

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

Tel. VIRglnla Oltt 
Ofiso vai.: 1—4 lr I—I p. m. 

Nedėliomis pagal sutartj

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHinUROA8 

Perkėlė ofisą
1720 VVEST 47th STREET 

CHICAGO
Valandos: 2 to 5 lr 7 to 3 p. tn. 

Telephonas YARds 2122

I V A I R Ū 8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
9 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:20 vaJ. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 Iki 12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 9914 

Rea: Tel. PLAza 9499 

▼alandoe:
Nuo 10-12 v. ryto: 1-8 lr T.l v. v.

ModuUooug puo 10 Ui 12 dieną

Ofleo; Tel. LAFayette 4ul7 
Rea: Tel. HEMIock <288

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

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

Rezidencijos Ofisas: 2858 W. I9th 8L 
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO. ILL^ 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

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

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. OROvebill 0617

<924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
1483 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 6799 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioja pagal autartį

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 9 popiet — 0 Iki 8:80 vak
NadėUcaU nuo U ryto UU 1 p

%25c4%25afsik%25c5%25abri.no
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

THE GOOFUS FAMILY

VYČIŲ SEIMELIS
Lietuvos Vyčių Chicagos a- 

pskričio visuotina konferenci
ja įvyksta š. m. lapkričio 3 
dienų, \Yest Sitlėj, Aušros Va
rtų parap. name.

Tikimasi, kati konferencijoj 
dalyvaus per 500 jaunų lietu
vių - ii tuvaičių.

Pinafora.'

GRAŽIAI MINĖJO 20 M. 
SUKAKTĮ

“Vyčiai, gyvenam Tautai ir 
Bažnyčiai...

(L. Vyčių himnas) 
Lietuviškos dainos, linkėji

mai skambėjo McCormick sa
lėje pereito sekmadienio va
karų, kuomet keletas šimtų 
žymesniųjų lietuvių cliicagie-

PERPSTUAU MOTlOM?. HE STME" ]
ORtGiMAV PERPETUAC MOTIOM 4 

HAMBELFl'. TMAT PERPETUAC'T&MOOt' 
TART PERPETURU 6(201X2 H1 THRT 
PteRPETDRU SUOOPIMS ABcuMOTUf 
1CE-BOK’ TŪAT PERPETURC

MV ’ PERPeruftt vi/imo" 
machiuc Sococa MAutftuDS 
Ooešr R* FeRFBTU*»L 
MOnON'J. HUNlAMliy Hfls' 
V/RcrET> eeMTURIFS For 
SOCH AM IkMENTION. AMO 
MOVJ HAMK GCOFUS 
OEUVERS VTTb A v/aiyinG 
VJORVO — TWE EPIC
DlSCOVFRV OF THE AGeS’.'.

TAAT PeKPBYuRU MlMOlNG Op\
evERvsDoy s Business ekcept 

ovvm'A tRrt PERPFTDAL ego'.
-TWAT PERPETUAU CV IMG,THAT 
PetZ.PETuAL_ SMEER’.'.

By H. T. Elmo '
TRAT PERPETURU CRtTlCISM 

OF EVER/BOOy BOT HIMSCLF'.’. 
~WAT HEAO THAT KEEPS GBTTING, 
BlGGER AMO BtGGER ALUtRE 
TIME'A VŽELL, COME OM. MR V/OtF 
VbTR TRAT FERPETURL PPPETlTE 

OF yoocę, //

Tų pačių dienų, t. y. lapkri- jaunimo veikėjai ir dva-, «• i Pokylvie taipgi įteikta tro- 8 v. v.) 3oc. vos konsulas Clucagoje kai-,čio 3 d Sokol Hali (Kedzie aiškiai minėjo Lietuvos Vvcių . . . . _ . ,, T . ,, , . , • . . , , .t io o ti., so'Roi iiau ^rveuzie * liejos laimėjusiems “Draugo- L. V. “Dainos“ choras vi- valtis, kuris turiningoje kal-
ir 23rd St.). L. V. Dainos cho- Chicagos apskričio 20 Mietų, flirnf,nip
ras stato operetę “Pinafore“, gyvavimo sukaktį. Ant estra- 
kuri viena iš Gilbeit ir Sulli-l^s viršui, tarp Amerikos ir 

kombinacijos labiausiai Lietuvos vėliavų riški iškaba:
dnėgtų muzikalių komedijų. 
“Pinafore” pirmu kartu lie

tuvių kalboj buvo statyta pe-

“ Valio Vyčių Veteranai 1915 
— 1935“.

“Vyčiai, gyvenam Tautai ir

teniso turnamenlų: Tiškui ir su smarkumu rengiasi, kad boję nupiešė Klaipėdos ir Vi- 
Lukui. patenkinus atsilankusius. Cho- lniaus dabartinę padėtį. O -

Kitas Chicagos apskričio 20 ras ir visi artistai: K. Globis, mūsų dainininkių Elenos Ha 
metų sukaktuvių paminėjimas M. Overlingas, O. Piežienė, L. kauskienės ir N. Gugienės dai 
bus lapkr. 3 d., Sokol ų salėje, Tenzis. J. Norkus, S. Zauru, nuvimas tikrai
kur L. V. “Dainos“ choras L. Norkus, F. Jasnauskaitė ir klausytojus

J. E. VYSK. T. MATULIONIS ViZITUUS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

įeitų pavasarį ir publikos bu-! C». Vyčių liim-
vo tai]) entuziastiškai priim- mo). Lietuvos bei Amerikos 
tas, kad “Dainos” choras, pa- himnais pradėta bankietas.
tenkinimui jos, turi vėl pakar- Į Veteranų pagerbimas 
toti. : Jf|

“Pinafore”, ateinančiu l“' vakaru tar-
pkričio 3 die.ni, pamatys daug.®“ bu™ ~ l»Kerb.maa aps
vylu, nes t,i put .tiem, įvyks-|kr‘a° ' veikėjų. Jau.
tanėios 1, V. Chic. apskr. ko- žodžiai> ««“» linki-
nferencijos dalyviai, pabaigę 
savo darbus, vyks operetės pa
žiūrėti in corpore.

DpĮ‘je,t,ė, 
vėl Chicagos TiutūvTjdS ' p&ine- 
gtoji Ona Piežienė ir smarkiai 
kylantis tenoras Liudvikas Te-

:.s.
Vyčių bankietas

Pereitų sekmadienį. įvyko 
L. V. Chic. apskr. dvidešim
ties metų jubiliejaus ir vete-1 
ranų pagerbimo bankietas, Mc-' 
Cormick salėj.

Atsilankė airie 200 svečių. 
Veteranai buvo papuošti ro
žėmis. Būta daug kalbėtojų iš 
kurių iTgesnes kalbas pasakė 
Ignas Sakalas, “Draugo“ re
daktorius ir d-ras Jonas Poš
ka.

Lietuvių kalbos kursai
Ar norite išmokti savo tė

vų kalbos?
Atsilankyk, tad, kiekvienų 

pirmadienio vakarų į lietuvių 
kalbos kursus, West Sidės pa
rap. Vyčių Romuvoj.

Kursai sponsoruojami L. V. 
Chic. apskr. ir mokiniams mo
kėti nereikia nieko.

Mokytojauja J. Poška. Da- 
kbartiniu laiku klasėj yra ]>er 
15 mokinių!

jiniai plaukė iš krūtinių, kuo
met jaunos vytės segiojo ro
žes.

M. Petraitienei, šio vakaro 
“hostess”, perstačius bankie- 
to foastinasteriu J. Poškų ir 
kun. A. Valančiui, organizaci
jos dvasios vadui, atkalbėju;, 
maldų prasidėjo vakaras

statys operetę “Pinafore“, va 
dovaujant muz. J. Saurlui.

Lai gyvuoja Vyčiai!
Iclius

LONDONE 700 SYKIŲ, 
ČIKAGOJ TIK ANTR4 

SYK
Gilbeit ii Sullivan “Pina-1 

fore“ išversta muziko J. Sau-Į 
rio pirmų kartų statyta sce
noj gegužės 28 d.. 1878 m., j 
Londone, o po penkiasdešimts 1 
septynių metų bal. 28 d., 1934 
m., pirmų kartų lietuvių kal-

S. Šaulienė dirba - praktikuo
jąs. Taigi, neužmirškite lapk. 
3 d. atvykti į Sokol salę, 2337 
S. Kedzie Avė., 4:30 vai. po 
pietų. Pradėsime švęsti 20 m. 
L. V. “Dainos“ choro gyva-l 
vinių ir pasiklausysime “Pi
nafore“.

Salėje bus bufetas ir res
toranas, kur galima bus su 
šeima ir draugais susėdus pa
sikalbėti. Z. V.

BUDRIKO PROGRAMAS

Pirm veikėjų pagerbimo O. ^°je- 
Juozaitienė, kuri dabar stu- juokinga, pilna romano,
dijuoja Nakutino muzikos ko- &reito tempo, dviejų aktų o- 
nservatorijoje, pažymėtinu ba- Perel® vaidinta vii s septynis 
Įso tyrumu padainavo dvi dai s’Mitus kartų ir tik antru ka

rtu bus vaidinama lietuvių
kalboje lapkričio 3 d., Sokol Budrike puikiais programais, 
salėje, 2337 S. Kedzie Avė, gražiomis dainomis, šaunia or-

“ Tykiai, tykiai Nemunėlis te-1 4:30 va1- P° Pietų> Tikietai 50c kestra ir jos harmoningu iš- 
ka>‘, ’ 75c ir $1.00. Šokiams (šoke-. pildymu lietuviškų kūrinių.

jai nebus leidžiami anksčiai 1 Programe dalyvavo ir Lietu-

nas: Herberto “Ah, Sweet 
Mysterv of Life“ ir Lietuvos 
liaudies mėgiamiausių dainų*

Tr, štai, Budrike radio pro-] 
gramai vėl sugrįžo į didžiulę 
WCFL stotį. šešt. vakare, nuo 
9:30, ir sekmad. nuo 10 vai. 
tikru malonumu teko gėrėtis

MARIJONA
BULAWIENfi

(po tėvais VHlčlkmiskHl(ė)
Mirė spalių 21 d. 1935 m., 

4:50 vul. vakare, sulauktu, pu
sės amžiaus. Kilo IS Hnselnių 
apskričio, Kaltinėnų parapijos. 
Amerikoje IS»r.vveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimų vyrų Jui'Kj, du pusbro
liui Vaičikauskus Ir daug kitų 
giminių; o Lietuvoj penkias 
seseris. /

K (Inas paėa.rvotas 4305 So. 
Hermltage Avė. Ijaidotuvės Įvy
ks ketiIrtadlcnj. spalių 24 d., iŠ 
J. F. Eirdelkio koplyčios S vai. 
ryto bus atlydėta J šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės stela. I’o pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

NuoAIrdiiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges Ir pažįs
ta mus-mas dalyvauti ftiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyt
Giminės.

Pusbroliai ir

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

Vyčių pasididžiavimas
Lietuvos Vyčiai gali pasidi- ' 

džiuoti savo veteranais veikė
jais, nes jų eilėse randasi žj 
miausi Chicagos lietuvių vei
kėjai. Jų vardai jau buvo t 
dėti į “Draugų“.

Visiems, kurie tik atsilan
kė, buvo prisegtos raudonos 
rožės ir kiekvienas tarė žodį, 
linkėdamas L. V. or-jai pasu 

j sekimo.
Sabonis - Piežienė

Daug linksmumo vakarui 
pridavė dainavimas K. Sabo
nio, Dievo Apvaizdos parap. 
vargonininko, ir O. Piežienės,
‘ ‘ Pinafore ’ ’ operetės žvaigž- 

jdės. Jie publikų žavėjo ypač 
duetu “Atjok berneli“, talpi 
pat O. Piežienė savo daina 
Clutsamo “Maw, curly-headed, 
babby“ ,'?.egrų lopšinė dai
na). Gi K. Sabonis dar solo 
padainavo Rubenšteino “Ilgė
jimas“. Akomponistais buvo 
varg. J. Brazaitis iš Aušros 
Vartų parapijos ir L. Sabo- 
nienė.

Po pokylio sekė lietuviškieji 
šokiai, kuriems grojo Lon La
banausko orkestrą. Jaunas ir 
senas rodė “triksus“ šokdami 
klumpakojį, suktinį ir t.t.

Iš žymesniųjų svečių vaka
re dalyvavo: J. Mackiewich 
su žmona, d-ras S. Biežis su 
žmona, d-ras Bložis su žmo
na. adv. Grišius su žmona ir 
kiti.

ūse

e

BRITTLE
oi STREAKED

HA1R.Br
Vb^ttever jour bair color probUm—CLAIROL

Sbampoo Oil Tint will comct it.

This remarkable, scieotific prod- 
uct has delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
bair is made soft and manageable 

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrons; streaked hair 

is smoothly blended with the na
tūrai tone of yoar owo hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair besoty.

tkit tį ftnt
b*rr m/ «r* Vfill trtat it ttttJ ritant it, 
witb oar ramaiatiaiatioat{ar CLAIROL /rM/asratf.

BKVERLY KING. CosmImm
HAia BBAUTY GUILD
124-1U V«« 4«<k Onm. Nrw Vark d*

hipnotizavo Ch veland. Ohio.
| Spalių 27 d. — Šv. Antano

TV . .. . . . ! parap. Cicero.Didelis kretinas tenka it
Budrikui už davimų tokių pro į ^r«‘jų ^v- K-zimiero pa- 
grainų iš didelės ir brangioj Ručine, Mis.
radio stoties, kuri ne vien Chi-į Spalių 30 d. Kenosha, Wis. i 
cagoje. bet ir už kelių šimtų
mylių nuo Chicagos kuoaiš- 
kiausiai girdima. Kaimynas

Ik.
PAIN f XPF LLER

» v.fc m ot. 
'Skausmų Pačiuosa ar Sustirusių1

Muskulų Prasalinimųi 
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 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
ZmonSs. kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni lr 
nesveikas, atgauna savo jėgas, svei
katą Ir pasidaro stipresni lr gyvessl 
po to kaip Jie vartoja NEOA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų lr vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svel- 
keanials, tvirtesniais Ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite dldcl) pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčlose. Nepriimkite pamėgdžto-

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
Jlmų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų LAoosuotoJą vidurių 25c Ir 
Ha

aisvd H1OO1 
aNiuaisn

ll rwdn»in» m tam 
l»d >«aivp«torJVA Bf 
•fM if !»«•• d pu U(XtnM 
•»,g ed vnrvanel emd ŪK 
-oa eap«j«n 'h«oai fųavp 
l« ’ll*-“*!

*»ADf ||
«DI|M i|i|M f«AO|6 Xng

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — į Lapkr. 10 d. — Šv. Antano 
parap., Omaha. Neb.

Lapkr. 11 d. Sioux City,
[ Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas Citv.
Mo.

i
Informacijų reikale kreip-

Lapkr. 1 d. - Šv. 'Juos pa- lkit®8 aflresu “ Kun* Lin' 
rap, Spring Valley, III. !kus’ 12259 Emerald Avenue.

Lapkr. 3 d. - Šv. Antano (TeL P«UmaM 1200). 
parap., Kewanee, III. Kun. A. Linkus

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

-------------- O------ -------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

I. F. Radžlos 668 Weat 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skilias 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

IJ.Zidp
1. F. Eudeikis

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Ladiairicž ir Senus I 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

1. Uulemus 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS
APIE PERSONAL PRO- 

PERTY TAKSUS
Dabar pažiūrėkim, kas yra 
judinamas ir nejudinamas tu
rtas.

=?=«
ISTORINIS PAGRINDAS 

EVANGELIJOMS
“DRAUGO” RADIO VALANDOS SOLISTĖSbūt “fyluojaina” prieš balan

džio 1 d. Jei kelias dienas pa 
laukia, jau būna per vėlu. Pa
skui asesorių skyrius išsiunti
nėja žmonėms tokį “memora- 
ndum” ir ten parodo, kiek 
kas vra aptaksuotas. Jei jau 
tiesi, kad per daug, tada yra 
valdiškas skyrius, vadinamus 
“Board of Appeal”. Ten gu
lima apeliuoti; jis visados iš-

Jei žmogus turi nusipirkęs 
$100,000 vertės minėtų bonų, 
tas yra nejudinafnas turtas ir 
jis už jį nemokėjo jokių taksų.

Judinamojo turto taksai yra į Šėlai, bonai, moi giliai ir 1.1. k|aya0 skundo ir turi galę Te
žinomi taip seniai, kaip sena | visados yra paslėpti. $27,000,- komerKiuot> kiek turite mokėt, 
mūsų Konstitucija. Bet jie 000,000.00 vertės turto labai žinoma, ši visa istorija be
buvo užmiršti dėl tam tikrų sunku teisingai aptaksuot. Jei *ja tiktai biznio įstaigas. Mo- 
priežaseių. Svarbiausia prie- žmogus turi nusipirkęs namu- kykjos> bažnyčios ir ligoninės 
žastis buvo ta, kad mūsų in- ką vertės $3000.00, jis turėjo ( yra įgi,namOs. Apie namų ra- 
dustrija lošė didelę ekonomi mokėt apie $100.00 taksų kas knn<|us vj<aj noka,|bm Jums 
nę rolę. Darbo žmonės turėjo met, bet tas, kuris turi pusę patjPn)S palieku daryt ikva- 
uisi ėmimą ir uždirbo sau bei milijono dolerių vertės stako,
savo šeimynos užlaikymui. Že arba bonų, jis taksų nemokėjo j ,va5rh) žmonh} vai.
mės turtas buvo pakilęs per nei vieno cento Toji neteisy-, pQ biznius .f renRa
virš 300 nuošimčių. Taksų mo be buvo per daug desetkų personaĮ property bilas žadė- 
kėtojai nekreipė dėmesio, kai metų, bet pastaroji admims- dami «. fik t», taksus jie 
jiems reikėjo mokėt didelius traeija buvo priversta numušt
taksus ant jų nejudinamojo taksus ant nejudinamo turto, 
turto. Depresijai užėjus, kada o uždėt ant personai property. 
žmonės buvo paleisti iš darbo Didžiuliai miesto narnai dau 
ir jų uždarbis galutinai pra- ginusia yra ant “99 years 
ryko, taksai ant nejudinamo lease”. Tas reiškia, kad že

mi nėra parduota namo savi
ninkui, bet tik išnuomuota 99 
metų. Tada jo turtas yra pri- 
skaitytas prie judinamo tur
to, t. y. jis moka taksus na 
už real estate nuosavybę, bet 
už personai nuosavybę. Štai,

Kiekvienas šios šalies gy- 
venlojas žino, ir pripažįsta, 
reikalą mokėt įvairius taksus.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
Erodas, nors ir galingus už

tarėjus turėjo, tačiau nenuri
mo. Jam pavojingi buvo du as
mens, būtent, Hirkanas, kurį 
žydai palaikė ir jo žmonos 
Marijonos brolis Aristobulas. 
Pirmąjį Erodas atsigabeno • 
Jeruzalę ir uždarė auksinia
me narvelyje. Tačiau antra
jam, jj palaikant Egipto ka
ralienei, Erodas turėjo pripa
žinti vyriausiojo kunigo titu
lą. Ši malonė nenudžiugino A- 
ristobulo motinos. Ji žinojo, 
kad tykoma ant jos ir ant jos 
sūnaus. Todėl vieną naktį ji 
liepė paruoštuose karstuose 
nugabenti ją ir sūnų į laivą, 
kuris ruošės išplaukti į Egip-

Cscilija Lenkarčiūtė iš (ii- 
Eug'ėnija Marcinkiūtė iššv.l ,njnio pan. svč. Mar. parap., 

Antano parap., laimėjo trečią kuri laimėjo pirmą vietą mo- 
dovana dainų konteste. Prisi
rengus dainuoti naują dainą

t,Deja, Erodas juos begu,,, i rad;„ valandą, i landa iš
čius sugavo. Tačiau jis jiems ________ '

kyklos vaikučių dainų kontes
te. Šiandien, 4 vai. popiet, dai 
nuos per “Draugo” radio va- 

š stoties \VEDC.

Florencija Poškiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo parapijos, 
kuri laimėjo penktą dovaną 
mokyklos vaikučių dainų kon
teste. Šiandien ir vėl išgirsi
me ją per “Draugo” radijo 

Į valandą 4 vai. popiet.

turto kvlo aukštyn.

Prieš keturis metus taksų
mokėtojai “išėjo į generali 
streiką” prieš aukštus tak
sus. Ir tada pasirodė mūsų 
valstybei neišvengiamas kri
zis. Taksų mokėtojai užvedė 
bylą, kurioj nurodė, kad real 
estate, arba nejudinamojo tu
rto, Cook County vertė siek? 
$10,000,000.000.00, o judinamo 
turto (personai property) $27,- i 
0004)00,000.00. Dešimts bilijo-, 
nų vertės mokėjo 85 nuošimtį1 
taksų, o dvidešimts septyni bi-1 
lijonai vertės mokėjo tiktai 15 
nuošimtį. Kada šis klausimas 
bnvo iškeltas, buvo tiktai vie
na išeitis: priversti, kad dvi
dešimts septyni bilijonai ju
dinamo turto mokėtų nors 40

paima pinigus, o po kiek lai- » • □ . T-
ko “fiksytojas” ir mokėtojas Žygl dovan°J°; Kiek ve^| Erodo žiaurumui nebus galo. LIETUVA NEGALI ATSI-
atsiduria kalėjime. Įliau Arist(>bului ir jo motinai Erodas užėmė gerą pozici- SAKYTI VILNIAUS

Adv. G Kai huvo suraošta puota. Po puo-1 q kaj ^ar geriau įtiktų, -----------

ATSTOVŲ PRIIMTUVĖS 
ŠĮ VAKARI

tos Erodas pakvietė Aristo- 
bulą į maudyklę. Čia Erodo 
draugai, neva juokaudami, il
gai laikė panėrę vandeny A- 
ristobulą, o kai paleido, jau 
jis išplaukė nebegyvas.

Šiandie, spalių 23 d., Audi
torium viešbuty, vidurmiesty,
inkstą viso pasaulio lietuvių K nutarg atkerSyti kaltinin

kur yra biskį nelygybės. Už kongrese dalyvavusiems musll, kams> Erodas tuo įsižeidė.
atstovams sutiktuvės, būtent. rpUQ farpU Aristobulo moti- 
“Draugo” red. L. Šimučiui
pralotui kun. M. KruŠuI, B

tai mažų namų savininkų tak
sai iškilo. Daugelis biznierių 
gauna personai property ta
ksų sąskaitas ir jie taip yrn 1 
sumaišyti tame klausime, kad 
kaltina valdžios mašiną. Bet. 
ir Assessor’s Department, ku
ris paskirsto taksus, turi di
delį keblumą, kaip prisieina 
taksuot nejudinamą turtą. Dėl 
aiškumo, noriu paduot pavyz
džių.

County Assessor išsiuntinė- 
nnošimtį, o dešimts bilijonų ’ ja kiekvienam blankas užvnr- 
vertės nejudinamo turto (real dintas “Personai Property 
estate) mokėtų 55 nuošimtį. Schedule”. Šią blanką žmonės 

Valdžios mašinerijos palai- dažniausia meta į gurbą. Ta- 
kymui Cook county reikalin- da County Assessorius pats

Pivariūnienei ir adv. J. Grį
šiu i.

Kas nori dalyvauti šiose 
sutiktuvėse, ir pasiklausyti Į- 
domių pranešimų, dar gali 
(iki 10 vai. ryto) rezervuoti 
vietas. Vietas rezervuoti ga
lima “Draugo” redakcijoj (te- 
lef. Canal 7790), pas J. Čepu
lienę telef. Pros. 3655, pas S 
Sakalienę tel. Pros. 3222 arba 
pas K. Račkienę tel. Rep. 1364.

Per priimtuves taip pat bus

Aristobulą apraudojo jo mo 
tina ir sesuo, Erodo žmona,

na Aleksandra sužinojo, iš E- 
gipto karalienės Kleopatros,

ga $450,000,000.00 į metus, iš
ėmus nuošimčius išleistų įvai
rių bonų. Skirtingos rūšies 
bonų yra išleista per virš

turi uždėt taksus, nežinoda
mas turto kiekio. Negana to, 
dar uždeda 50 nuoš. bausmės. 
I’av., jeigu asesorius nustato

$800,000,000.00. Žinoma, už $100.00 taksų, tai 50 nuoš. už- 
jaos reikia mokėt nuošimčius. į deda bausmės. Schedule turi

Už Dviejų Centų Štampų

romėnams ir paminėtų Augus-; KAUNAS. — Min. pirm. 
to laimėjimą prie Aetium, jis j. Tūbelis, kalbėdamasis su 
surengė dviejus žaidimus,' o | “Cki(.ag0 Tribūne” kores- 
hipodrome, kurį jis pastatė i pondentu, pareiškė kad mes 
prie Jeruzalės, surengė tur- i negalime atsisakyti nuo mfl- 

; tingiausių miestų pavyzdžiu į sų reikalavimo grąžinti Vil- 
gladijatorių rungtynes. Tripo- j nhj> ir jei Lenkija sutiks šį 
ly ir Damaske jis įsteigė gim- k]ausimą palikti atvirą atei- 
nazijas, o Laodicėjoj įtaisė <v.jaų tai gali ir dabartinė būk 
vandentraukį ir k. Be to, jis pasikeisti. Toliau, kad per- 
rėinė savo sidabro ištekliumi _______________________ _
lidiečius, spartiečius, jonie- 
cius, samiečius ir atėniečius.

kad Antonijus pakvietė Erodą Dėl to graikai ir siriečiai kė- 
kažkokiu reikalu į Laodicėją. lė Erodą į padanges, o Augus- 
Erodas gi išvažiuodamas įsa- tas kartodavo: “Erodas neturi 
kė nužudyti savo žmoną ir teritorijos proporcingos savo
anytą, jei jį ištiktų kokia 
nors nelaimė. Mat, jis dar ne- 
atkeršino Aristobulo motinai,, 
o Marijaną labai mylėjo, tad 
nenorėjo, kad ji būtų kito my
lima.

Erodas neilgai užtruko pa
sitarime. Jis susitaikė su Kle
opatra, prisiviliojo Antonijų

išpildyta gražus vokai is pro- ir koskubiausiai sugrįžo na-
gramas. R. K.

SKELRIAMAS NAUJAS 
LRKSA VAJUS

mo. Čia jis sužinojo iš savo 
motinos ir sesers, kad jo žmo
na ir anyta, žinodamos apie 
jo išvažiuojant duotą parėdy
mą, ruošė prieš jį sąmokslą. 
Dėl to jis liepė Aleksandrą į-

LRKSA pirmininkas, sngrį. mesti > l"Uį’i,n*’ ° > ,alki‘ 
žęs iŠ Wilkea Barre, Pa, kai ™kuSJiH"dy* 
įvyko tos organizacijos Pildo
mojo Komiteto susirinkimas, 

į pasakojo, kad tame susirinki-
Gaunate Naujų Skrybėlę me nutarta paskelbti 'Jubilie

jinį Vajų. Vajus prasidės š. 
m. sausio 1 d. ir baigsis ba-

Jeigu pirksite siūtą, overeoatą ar topeoatį. Išpildykite 
žemiau paduotą kūponą ir pasiūskite

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

Chicago, Illinois
Mūsų lietuvis pardavėjas, Jurgis F. Lapinskas, pasirū

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.

iandžio 30 d. Vajaus smulk
menos bus paskelbtos vėliau

Vajus vadinama jubiliejiniu, 
nes 1936 m. LRKSA mini 50 
metų sukaktį nuo įsisteigimo 
Jubiliejinis seimas bus Chica
goj 1936 m. birželio mėnesio 
pabaigoje.

Be to, pirmininkas L. Šimu
tis pranešė, kad buvusiame I- 
RKSA vajuje antrą vietą lai

VARDA8

ADRESAS

SKRYBĖLĖS SAIZAH

PILKA ( )

KUPONAS

JUODA ( ) SALIA ( )

--- ...--- ------ ----K

MftLYNA ( )

dvasiai; geriau jam tiktų Si
rijos ir Egipto karūna”. To
dėl Augustas prie jo valdomos 
teritorijos prijungė dar kele
tą kaimyninių žemių.

(Bus daugiau)

AUGA ITALIJOS 
DEFICITAS

ROMA, spal. 22. — Karas 
vos tik prasidėjo, o Italijos 
deficitas (valstybės ižde ne
priteklius) yra jau 112 mili
jonų dol. (1,345,000,000 lirų). 
Ir nuolat didėja.

viską dovanojo.
Pralaimėjus Antonijui mūšį

prie Aetuim (31 m. pr. Kr.), 
Erodas nusigando. Jis manė, 
kad jam dabar Oktavijus, An
tonijaus nugalėtojas, atkeršys' 
už tai, kad jis buvo susidėjęs 
su Antonijum. Tad nieko ne
laukdamas jis nudūmė pas O- 
ntaviių — Augustą prašytų 
pasigailėjimo. Augustas jam • 
dovanojo. Grįžęs namo, Erodas 
dėl tam tikros priežasties nu
žudė Marijaną. Regėjos, kad

ta dovaną — $75.00 “cash” 
Susivienijimo naujų narių 

prirašinėjimo vajus nutarta

PLATINKITE “DRAUGĄ"
PARDAVIMUI namas

Pardavimui 2 pagyvenimų medin? 
namas po 4 kambarius. Kartu par
siduoda Ir vieno fleto rakandai pi
giai Priežastis, savininkas išvažiuoja 
j Lietuvą.

1416 SOUTH 5«tli COURT 
Cicero, Illinois

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Ik, fi 
Panedėlio, Seredos ,r PėtnyCloe 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas REPublic 9600

mėjo 33 kuopa, Roaeland, III. skelbti Cliicagos apskričiui Telephone: BOUlevard 2800
1. miiLi-1 m SI r. -» n i cslril* l .Incanh >1-Kuopa netrukus gaus jai skir- prašant.

(OI IN P. EVVAIP 
LOANS nnd INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mnrtgičio. arba 
apdraudos .,uo ugnies, vėjo. etc. atsišauk:

840 \\ ėst Street 

TELEFONAS YARds 2790 iri,:i 2791

KEISlUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i.'Asi

Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

eitais metais išleista 40 proė 
savo aukso rezervo, tačiau 
mūsų valiuta vis dėlto turi 
dar daugiau, kaip 42 proc. 
padengimo ir dėlto nutarta 

Į pasilikti prie aukso standar- 
do.

♦
MARIJAMPOLE. — Čia 

pasirodė difterito liga, žmo
nių vadinama vaikų smaku.

PLATINKITE “DRAUGĄ

Your

eVes

Night and Morning
Dėl akių pnvnrguslų nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvinu nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVrife for Free Book
•’A World of Comfort fof Your MUBINE COMPANY^ ?ta"ū

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

R

b LA SALLE

DABAR KODO

NAUJĄ 1936 BUICK 5 
SEDAN

PASAŽIERIŲ

su built-in trunk, kięto plieno stogu, hydraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe įrenginiu, kaip tai, bot water heater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire, visi langai snf-rtv glass, dual 
cbime triūbos, ir 1.1. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

$1084.00
Įmokėti reikia tiktai $360, inimant jūsų dabartinį karą mai 
liais, o balansą galima išmokėti lengvu General Motors planu.

Vartotu Kart; Bargenai
PUP'K •8B. 5 Scdnn 41. Trunk, gnrant. kaip naujas..............88»5
BUTCK '35. 5 Sedan 47. lnnal pulkus, garant.................................»7»5
BT’TCK '35, Cub Sedan su trunk. garantuotas ....................... S7»5
niJICK '35. 5 Sedan 47 garantuotns ............................................. *«75
BUICK '3 4, 5 Coupe 53. mažai vartotas, garant............................*745
BUICK '34, 5 Sedan 57, pulkus karas, garant........................... *745
BUTCK '33, 5 Sedan 67, tobulas, garant....................................... *«45
BUTCK '32, 5 Sedan 97, tobulam stovy ....................................... *450
BTTTCK '32, 5 Coupe 96, laba, pulkus, garant............................ *450
BT’ICK '32, 5 Sedan 37, tobulam stovy ...................................... *450
BTTTCK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj .......................................... *205
BTTTCK. '29. Z-4 Coupe, žema, apkalnuotas ........................... * 05
BTTTCK '29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ............................*05
BT’TCK ’27, 5 Sedan 47, borgenas ............................................... ( 45
CADTT.LAC ’80, 7 Sedan, pertaisytas ............................................ .. *205
CADTT.T.AC '29. Town Sedan. trunk. žema kaina...................... *175
CADILLAC '28, 7 Sedan, bargęnas ............................................... *145
DODGE ’33, 5 Sedan, geras mažas karas ................................ *305
HUDSON. ‘29, 5 Sedan. blga O. K. ............................................... *05
LA SALLE ’31. 5 Sedan, pulki vertybė .......................................... *875
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai ..................................... *275
LA SALLE ’29, 5 Sedan, drat. ratai .......................................... *146
LINCOLN '80, 5 Sedan. labai pulkus ........................................ *206
PACKARD ’32, 7 Custom Sedan, tobulam atovy.......................*775
PIERCE '30. 2 Coupe, laba, pulkam stovy ...............................*105
PONTTAC '35, 5 Sedan. bullt ln trunk, tobulaa ................. *746

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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


