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50 VALSTYBIŲ PASISAKO 
PRIEŠ ITALIJĄ

Italija įspėja T. Sąjungą, kad 
blokada reikš karą

ANGLIJA ENERGINGAI DIRBA UŽ 
ITALIJOS SUKLUPDYMĄ

ŽENEVA, spal. 10. — 50
valstybių priklausančiu T. Są
.jungai šiandien pasisakė pr- ----------
ieš Italiją, — pripažino, kati LONDONAS. — Apie 20,-
jai turi būt skiriamos baus- p00 etiopiečių kareivių sutr-
mės kaipo užpuolikei, kaip {(ukta arti Takkaze ir Ele.
tas numatvta T. Sąjungos . . . ,, . • gnu upių, vakarų Imk nuonuostatais.

Ado\va. Etiopiečių būriai

IŠ KARO LAUKO IR APIE 
KARĄ

Prieš balsuosiant Italijos
atstovas baronas Pompeo Al- (Jaug smarkauja prieš italus 
oisi pasakė karštų kalbą. Jis Sudano pasieniu, 
nurodė, kad Sąjunga netei- ADDIS ABABA. - Čia ! 
singai elgias su Italija gauta žinių, kad italai užėmę 
naudojasi dvejopomis svar- Akgum ,niestelj> netoli Ado-'
sty klėmis. Sakė, kad Sąjun- wa j.3tiopiwiai skaito šį mie
ga nieko neveikė prieš japo- pĮelį krflvto vyentove. 
nūs Mandžiūrijos reikale, nė
piršto nepakėlė prieš Bolivi- ADDIS ABABA. Apie 
ją, arba Paragvajų dėl Čako W eritrejiečių kareivių 
teritorijos nepasidalinimo. masiniai dezirtiriavo is italų 

T. Sąjungos atstovai ra- kariuomenės. Italų lakūnai 
miai išklausė kalbos ir po to su kulkosvaidžiais puola bė- 
pasaulio valstybės pasisakė gancius etiopiečių pusėn de- 
prieš Italiją. zertyrus.

Komitetui pavesta sudary- ADDIS ABABA. — Italų 
ti sankcijų (bausmių) planą ]akjįnaį bombardavo tris etio-
ir rytoj rytą rekomenduoti piegių bQklps _ Webi-Shebe- ................................... ... .
suvažiavimui................ i Ii, Taffari-Katama ir «ila. Aughjos m.n.steny kab.netas

Pasibaigus šiai visai proce- ni0 BaUg žuvusiųjų. Ties Ga
durai, Italijos delegacija pa- raaba nukrito didėlis bombi- 
reiskė, kad ekonominio boi- nįR Baių lėktuvas. Du žuvo 

ir du sužeista.

ITALŲ KARIUOMENES VADAI
"1 r~
J < «

Du žymieji italų generolai — Attilio Terruzzi (kai
rėje) ir Bixio Biroli. .Jie vadovauja italų kariuomenei 
Etiopijoje — Eritrea fronte. (Acme Piloto.)

POPIEŽIUS IŠAIŠKINO 
PROPAGANDOS ŽO

DŽIO PRASMĘ
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PENKI LIETUVIŲ ATSTOVAI 
IŠRINKTI KLAIPĖDOJE

koto sankcija bus pakenčia
ma, bet jei Italijos blokada, 
bus karas.

Anglija energingai dirba, 
kad ko greičiau suklupdžius 
T tai i ją jos žygiuose.

ŽINOVAI APIE ITALŲ ŽY
GIUS ETIOPIJOJE

♦

ASMARA, Eritrea1. — Ita
lų kariuomenės vadovybė pa
duoda astuonių dienų veiki
mo nuostolius tokius: Apie 
2,500 etiopiečių žuvo. Iš italų 
pusės: 2 karininkai žuvo ir 

, apie 100 karininkų ir karei- 
1 vių sužeista.

_______ PARYŽIUS. — Laikraš-
ŽENEVA, spal. 10. - Et- ‘;iuose skelbiama, kad Angli- 

iopijos krašto žinovai štai ko -)a planuoja blokuoti Raudo- 
kią nuomonę paduoda apie jūrą, kad Italiją atkir-
Italijos žygius tame Afrikos ^UR nuo rytinės Afrikos, 
krašte: ’ '

Jei etiopiečiai laikysis en- UŽDRAUDĖ EKSPORTUO- 
ergingai, italai karą laimės TI GAZOLINĄ
Tie veikiau, kaip po dviejų ----------
metų. Paskui ims dešimts me, AMSTERDAM, spal. 10. 
tų Etiopiją okupuoti ir pen- I — Olandijos vyriausybė už- 
kiasdešimts metų ją nuramin,draudė eksportuoti (išvežti iš
ti. Per šį ilgų metų užkaria-Į krašto) gazoliną. Pažymėta,\ 
vimo procesą italai išžudys kad tas neturi nieko bendra 
apie vieną trečdalį visų etio- su karu Afrikoje, 
piečių. J ------------------

ANGLUA SUŠAUKS 
PARLAMENTA

LONDONAS, spal. (LO. — 
nglijos ministerių kabinetas 

nusprendė sušaukti parlamen
tą sesijon vieną savaitę anks Legge. Valstybinis prokuro- 
čiau — šio spalių mėn. 22 d. ras įkaitina vyskupą už “sve

NACIAI AREŠTAVO KA
TALIKŲ VYSKUPĄ

i VATIKANAS (per paš-1 
tą). — Per moterų katalikiš
kos akcijos atstovių audien
ciją Šventasis Tėvas Popie- 

(žilis Pijus sveikino .jas už jų 
uolų pasirengimą apaštalavi
mo propagandai ir išaiškino 
propagandos termino tikrą- 

j ją prasmę.
i “Propagandos žodis,“ kal
bėjo Popiežius, “yra papras
tas žodis visose kalbose ir 

Į visuose kraštuose. Tačiau jis 
ldažnai naudojamas netiksliai 
ir net žemaisiais sumetimais. 
Mes žinome, kad sovietų kra
šte yra moterų organizacijos, 
sudarytos bolševizmo ir be- 
dievvbės propagandai. Nežiū
rint to blogiems tikslams nau 
dojamo propagandos termino, 
neturi būt užmiršta, kad šis 
žodis pirmiausia imta varto
ti Romoje kilniais tikslais — 
Mūsų Viešpaties .Jėzaus Tie-I
sos propagaeijai (platini
mui) ir Kristaus Karalystės 
plėtimui šiame (pasauly. Tai 
yra originali ir tikroji pro
pagandos žodžio prasmė. Ir 
to niekas negali nuginčyti.

iduotas

DVIEJŲ SAVAIČIŲ BEGIU BUS
SUŠAUKTAS NAUJAS SEIMELIS

KALNAS, spal. 10. — Pus 
oficialiai paskelbti galutini 
Klaipėdos krašto rinkimų re
zultatai. Pasirodo, kad laimė
jo vokietininkai.

Iš viso paduota 1,916,883 
Imliotai. IŠ to skaičiaus tik 
364,2(14 tenka lietuviams kan
didatams, o kiti visi — vo
kietininkams.

VYRIAUSYBĖ SULAIKYS 
EKSPORTUOJAMUS 

GINKLUS

BERLYNAS, spal. 10. — i 
Nacių autoritetai areštavo 
Meisseno katalikų vyskupų P.

VOS ŽUVO DU PREZI
DENTO SŪNŪS

Parlamentui bus 
Etiopijos klausimas. Po to slen! 
jis bus paleistas ir bus pa
skelbti naujo parlamento rin

BOSTON, Mass., spal. II). 
— Du prezidento sūnūs, Ja-, 
mes ir John Rooseveltai, va- 

\ yskupas Legge uždarytas , kar vakar.^ V()S išliko gyvi ir 
Moabit kalėjime. sveiki pietinėje Bostono daly-1

timos valiutos siuntinių i už
J >

kimai, kurie įvyks gal lapkri Ne prieš kokį gerų naciai je. Elektrikinis traukinys šu
tai p šėlsta. ' I1 daužė jų automobilį.čio 28 d.

Tik su parlamento pritari-

! HITLERIS Už VOKIEČIŲ KIEK YRA PASAULY
gos pagalba. VIENINGUMĄ LIETUVIŲ?

NEPARDUODA MĖSOS 
ITALIJAI

BERLYNAS, spal. 10. -| Nepriklausomoj Lietuvoj '
.Vokietijoj pradėta karnpani- Įgvvvna 2,300,000 lietuvių, ()-;

PTO DF TANFTRD Br«,i ja’ g>'ventnjus aP’ kapuotoj Liet. apie 1,000,000,'
RIO DE J NEIRO, Brazi- drftudug žleni0R laikul? kad jungt Amerikos Valstybėse; 

lija, spal. 9. Brazilijos vy- padidinus didžiai reikalingą _
šelpimo darbą.riausybė uždraudė pakeriams 

parduoti mėsą Italijai. Itali
ja buvo pasiryžus čia pirkti 
apie 22,000 tonų mėsos, rei
kalingos kariuomenei (Afri
koje. »

NUŽUDYTAS ISPANŲ 
GUBERNATORIUS

Gi jei italai nebus atsargūs GRAIKAI ATSTATO 
ir aklai dirbs, kad1 tik vei
kiau apsidirbus su Etiopija, 
tūkstančiai italų jaunų vyrų 
žus ten nuo nepakenčiamo 
klimato ir ligų ir Italija pra
ras viską.

NARKIJĄ
MO-

SUKILIMAI SONORA 
VALSTYBĖJE

MEXIC0 CITY, spal. 10. 
— Karo departamentas pri
pažįsta, kad Sonora valstybė;

ATĖNAI, spal. 10. — Grai 
kijoj įvyko politinis pervers
mas. Monarkistai užėmė kraš 
to valdininkų vietas. Visam 
krašte paskelbtas karo sto
vis. įAtstatoma monarkija ir 
iš Anglijos pakviestas sostan 
buvęs karalius Jurgis II.

Diktatorius Hitleris kalbė
jo per radiją. Jis tarp kitko 
sakė:

“Kiti kovoja — Dievas ži
no kokiais sumetimais. Bet 
mes vedame didžiausią agre
syvumo karą istorijoj, kad iš

---------- naujo suvienijus krūvon po
MADRIDAS, spal. 10. — karo suskaldytus savo tautos 

Vidaus reikalų ministerija žmones. Geras dalykas turėti 
paskelbė, kad nežinomi asme- kolonijas, daug įvairios ža- 
nys pasalingai nužudė Santa liavos ir pakankamai kapita- 
Cruz de Tenerife gubernato- i lo, bet daug geriau yra turė- 
rių Jose Ramon Fernandez ti suvienytą krūvon visą tau-

650,(XX), Sovietų Rusijoj
— 40,(XX), Vokietijoj — 40,- 
(XX), Brazilijoj — 3.5,000, Lat
vijoj — 30,(XX), Argentinoj — 
30,(XX), J). Britanijoj — 20,- 
000, Kanadoj — 10,(XX), Urag 
vajuj — 10,(XX), Lenkijoj — 
2,000, kitose Europos vietose
— 3,(XX), Australijoj — 1,000, 
Pietų Afrikoj — 44X), Viduri
nėj Amerikoj — 400 ir toli
muose Rytuose — 200. Viso 
pasauly yra apie 4,172,(XX) 
lietuvių.

Diez.

LAIKINAS KALĖJIMO 
VIRŠININKAS

Atsistatydinusio Jolieto ka 
Įėjimo viršininko AVhipp vie
ton gubernatorius Homeris

tą. Tautos atsparumas ir li
kimas priklauso nuo jos vie-

PRASIDĖJO BYLA 
REDMONDUI

Areštuotas Irving Bock, 
je pasireiškę sukilimai prieš-4821 Broadway, kurs paspru' laikinuoju viršininku paskyrė 
autoritetus. Siunčiama ten ko su automobiliu suvažinėjęs | J. Rageną, valstybės kalėji- 
daugiau federalinių karių. vieną žmogų. 'mų viršininką.

Chicagoj prasi'ddėjo 
Mills Redmondui, 27 Pi

Hitleris pranešė, kad šių kurs išpažino, kad nužudęs 
metų žieminio šelpimo fon- Miss Marion Cozza, 17 m. 
dan jau surinkta apie 10 mi- amž. Nužudytosios lavonas 
lijonų dol. Pereitais metais rastas sriutų nubėgimo basei- 
šelpimui išleista apie 140 mi- ne, 68 gat. ir Fairfield avė. 
lijonų dolerių ir apie 14 mi

ningumo, n byla
amž.,

lijonų vargšų sušelpta.

Naujas Klaipėdos krašto 
seimelis savo sąstatu bus 
kaip praeitasis. Lietuvių bus 
5 atstovai, o vokietininkų — 
24.

Oficialūs rinkimų rezultatai 
bus paskelbti pirmadienį.

Krašto gubernatorius V. 
Kurkauskas penkiolikos dienų 
bėgiu sušauks seimelį posė- 
din.

IVASHINGTON, spal. 10. 
— Kai kurie ginklų ir amu
nicijos eksportininkai pareiš
kia, kad, nežiūrint prez. Roo- 
sevelto paskelbto uždraudi
mo, jie pardavinės ginklus ir 
amuniciją Etiopijai ir Itali
jai.

Tačiau iždo departamentas 
atsako, kad taip nebus. Galės 
parduoti, la-t negalės išvežti. 
Visi pakraščiai bus saugoja
mi ir visokis ginklų, arba 
amunicijos transportavimas 
bus sulaikytas U. S. ribose, ; 
nepaisant to, kas, kur ir kaip1 
tai siunčia.

TRYS LAVONAI RAUGIAU
RASTI GRIUVĖSIUOSE
Sprogimo sugriautam Soya

Products Co. fabriko griuvė
siuose vakar rasta dar trys 
žuvusiųjų darbininkų lavonai.

Dar vienas kol kas neras
tas.

ŠIAULIUOSE DAUŽYTA 
ŽYDŲ NAMŲ LANGAI

TELŠIAI, spal. 10. — Kaž 
kur dingo vienoje žydų šei
moje tarnavusi mergelė. Įtar
ti žydai. Gaujos vakar puolė
si daužyti žydų namų langus. 
Policija areštavo keletą gau
jos vadų.

Neužilgo atsirado dingusio- 
ji. Pasisakė, kad koki tai trys 
vyrai jų pagrobę.

MIRĖ TRYS KINIJOS 
VYSKUPAI

ROMA, spal. 9. — Vieno 
mėnesio laikotarpiu Kinijos 
katalikai nebeteko trijų sa
vo vyskupų — mirė vieni pa
skui kitus. Tš jų buvo du ki
niečiai vyskupai, o trečiasis 
— vyskupas V. Huarte ,S.J., 
AYubu (Anlnvey) apaštališkas 
vikaras!

PLATINKITE “DRAUGĄ” s. ris.

MINĖJO VIENUOLYNO 
800 METŲ SUKAKTUVES

VIENA, (Austrija, spal. 9. 
— Cistersų ordinas minėjo 
savo vienuolyno Heiligenkr- 
euze 8(X) metų įsteigimo su
kaktuves.

Iškilmėse dlalyvavo Jo Em
in. kardinolas Innitzer, Vie
nos arkivyskupas, Austrijos 
prezidentas, vyriausybės auk
štieji valdininkai ir šiaip gau 
singas skaičius žymiųjų as
menų.

Šis garsus istorinis vienuo 
lynas randasi Vienos šile. 
Cistersų aliatas Grigo-rius 
Poeck plačiai atpasakojo vie
nuolyno pradžių ir visą jo 
praeitį. #

GUBERNATORIUS APIE
TESĖJO PRASITARIMį
Federalinis teisėjas Bames 

ūkininkų streiką pavaidino sta 
čiai maištais prieš valstybės 
autoritetus ir nurodė, kad tai 
valstybės pareiga imtis ati
tinkamų priemonių prieš str
eikininkus.

Gubernatorius Homeris at
sako, kad teisėjas taip neat
silieptų, jei būtų susipažinęs 
su faktais. Nurodo, kad šeri
fai ir valstybinė policija vi- 

. sur palaiko reikalingą tvarką 
ir nėra tokių baisybių, kai 
kad įsivaizduojama.

KANADOS KARDINOLAS 
IŠVYKO EUROPON

QUEBEC, Kanada, spal. 7. 
(suvėlinta). — Jo Emin. kar 
dinolas Villeneuve, Quebeco 
(Kvebeko) arkivyskupas iš
vyko Europon laivu Empress 
of Britain.

Kardinolą lydi jo sekreto
rius, kun. E. Bourque, ir 
mons. E. C. Laflamme, vie
tos Notre Daine parapijos 
lektorius.

~ORAS
Chicagos katalikai šiandien CHICAGO IR APYUN- 

pagerbia gailestingumo se- KĖS. — Numatomas pragie-
• 11

•l' . t A drėjimas; popiet kiek šilčiam
t
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Skelbimui sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prlsiunčiamuo pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrąžina.

Jai neprašoma tai padaryti ir ncprisiunčiaina tam tlka- 
ini pašto ženklų.

Redaktorius priimu — nuo 4 vul. ligi b vai. popiet. 
Išeina kasdien, išakytus sekmadieniu*

PRENL’MEHAlOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metama — >ti 00 Pusei metų — 03.60; Trims mėnesiams
— 91.00; Vienam mėnesiui — 70c. Kitose valstybėse
prenumeratų: Metams — 17.00: Pusei metų — 94.00
Kopija — .01c.

Uitis grįžtų Lietuvai. Bet žinokime, kud čia 
noro neužteks. Keikės daug darbo ir pusiuu- 
kojiuio įdėti, kati .sėkmingai tikslo atsiekti, 
'jam reikalui tarime auginti ir medžiagines 
ir moralines jėgas. Pirmoje vietoje griežtai 
kovokime su apsileidimu ir tautiniu ištiži
mu. Ištižimas tai didžiausiu tautos nelaimė 
ir klintis žygiui į \ ilnių.

Abisinijos vyriausybė leistu 
Tano ežere pastatyti pylimų, 
visus kraštas bematant apsi

Mirties bausmės panaikinimo naktis. Į jūrą su tunertn atome- medvilnes laukais, nes
uiu. nuskaldytos galvos. Motina prie žudomo sūnaus. irigucija šito krašto dirvože

Grioveliai nubėgti žmonių kraujui. Paversti į ledą. miui yra stačiai išganinga.

Ate Botanini Stalui sluogsniai platinos, aukso 
ir geležies, putuose gau
su naftos, šaurėj randama 
daug kalio.
Stambius aukso ir platinos 

radinius Abisinijoj eksploatuo
Semiis, senais laikais, dar aslas teko daryti su griovė- Kaučuka.s auginamas Kai'- ja plačiai žinomus italų avan- 

kiek šimtnučių prieš Krislu, liais kraujui nutikėti. Juitoje los ir Yullugos provincijų gi- tiuristas Alberto Prasso. 1926
kanuniečiai turėjo keistų di». sušaudytų ir sumestų į jūrų riose, tačiau pasaulinėj rin- m. jis išgavo iš žemės 70 kg.
vaitį — Molochų. Būdavo kū moterų- plaukai iškilę plūdų- koj pasiūlai žymesnio vaid-v platinos, 1932 m. 230 kg. Au-

----------- remtinu ugnis ir jo garbei g,- riavo su bangomis, kaip mnu mens nevaidina. Šiek tiek au- kso kasmet gaunama iki 8,000
Meksikos diktatorius Vardi nas yra iš- vi žmonės, vaikai deginami rai, padengdami visų jūros į u ginamu cukrinių nendrių, Ii-, misijų. Sausuose Ogadeno ty-

ieidęs visa eilę priešreliginių įstatymų. Pas- (Jer. 49, 1, I kron 20, 2). virsiu. Daugpilyje buvo pri nų, tabako, bunanų; tų kultū- ruošė yra keletas nemažų nu-

BAKBAR1BKI ĮSTATYMAI

rų Abisinijoj auginimas turi l’tos šaltinių. Stambius kalio 
giažių ateitį. klodus Dallole eksportuoja

DIENOS KLAUSIMAI
AK TAIP VILNIŲ VADUOJAME?

Pavergtojo \ ilniuu> vadavimo darban 
turi įsitraukti visi ii, tuviai, visos mūsų tau 
tos jėgos. Tai yra būtina sųlyga, .jei norime 
siekiamo tikslo atsiekti.

Gal kas pamanys, kad Vilniaus vadavi
mo darbas, tai tik Lietuvoje gyvenančių žmo
nių reikalas. Kas taip manome — klystame.

Kiekvienas lietuvis, nežiūrint kuriame 
krašte jis yra apsigyvenęs, turi žinoti, kad 
ir jis nėra laisvas nuo to darbo, kuris yra 
surištas su Lietuvos senosios sostinės vada
vimu.

Bet ar visi jaučiame pareigų kuomi nors 
prisidėti prie šio švento tautos darbo, ar 
visi esame persiėmę Vilniaus vadavimo dva
sia!

Prieš spaliu devintųjų — Vilniaus ge
dulo dienų vartome laikraščių lapus, norė
dami sužinoti, kurios lietuvių kolonijos ren
gia Vilniaus prakalbus, bažnyčioje pamaldi..- 
ai -įaip jau koki paminėjimų. Skaudu, bet 
reikia pasakyti, kad visai mažas nuošimtis 
kolonijų veikėjų tuo reikalu tepasirūpino. Iš 
viso Šiaurės Amerikoj esančių lietuvių Ko
lonijų tik keliolika kolonijų ir tai dar pas
kubomis, be rūpestingo prisirengimo, minė 
jo liūdnas penkiolikos metų Vilniaus užgro
bimo- sukaktuves. O kur kitidceli Įimtai ko 
Jonijų? Kų veikia jų vadai.' Nejaugi jie tiek 
tautiškai ištižo, kad pačiu svarbiausiuoju tau
tos reikalu nebesirūpina?

Būtų labai gerai, jei mūsų spauda vie
šai paskelbtų tų kolonijų vardus, kurios dėl 

Vavo apsileidimo tautinės pareigos neatliko. 
Ijįciktų paskelbti ir tokių kolonijų veikėjų
vardus.

Nelabai džiuginantį vaizdų sudaro ir 
surengtosios Vilniaus prakalbos. Į jas ne
daug žmonių teateina. Visu pirmiausia metasi 
į akis, kad jaunimo nėra. Tokioj “garsioj” 
Ckieagos lietuvių kolonijoj į bendras pra 
kalbas neatvyksta nei vienas lietuvis proie- 
sianalas, nei vienas biznierius. Net ne visi 
kalbėtojai tesusirenka. Dar geru, kad Sas
nausko vyrų choras atvyko padainuoti. Ačiū 
jam!

Kuomet eina kalba apie medžiaginius 
mūsų reikalus, visu balsu šaukiame — rem
kime saviškius, remkime lietuvius! Tai gra
žus ir reikalingas šūkis. Bet kai reikia jį 
pritaikinti prie bendrų tautos darbų, pusi 
juntame, kad tas šūkis tinka tik bizniui.

Rodos, kad turėtų būti kitaip. Mūsų 
šviesuomenė pirmoji turėtų stovėti ir Vil
niaus vadavimo ir kituose tautos (laibuose. 
Tuomet ir minios į juos įsitrauktų. Jos tu
rėtų gyvų pavyzdį. Pavyzdis patraukia.

Kiek aukų sudėjome spalių devintoj Vil
niaus vadavimui ir aut kiek išauginome Vil
niaus Geležinį Fondų?

Peranksti dar būtų imtis j šį k literiniu 
atsakyti, tačiau spėjame, kad nebus daug. 
Dieve, duok, kad iš vi*o visoj Ana rikoj su
sidarytų šimtas dolerių. Mažai ir dar kaip
Ujaž>ii! Nejaugi mums Viinius tik tiek te
vertas f

Kitokiems, dažnai beverčiams, dalykams 
pinigu turime, bet Vilniaus reikalui!* skati
kai io gailimės. Ar sunku būtų dešimtukų ski
rti Vilniaus pasui nusipirkti ir keletu centų 
Vilniaus ženkleliui ? Jei visi, kad ir |x» centą 
kitų dėtume, didelį kapitalų sudėtume Vil
niaus vadavimui.

Mes nemanome, kad šio krašto lietuviai 
Vilniaus nemylėtų. Taip, jie neretų, kad Vil-

turuoju laiku išleido dar vienų įstatymų, ku- Koks žiaurumas! Kaip baito! kimšti pilni kalėjimai ir be
rilio laikantis valdžia turės dar didesnę tei- Tačiau daug baisiau, kai da- veik visas iššaudė kieme. čia
,-ę uigti bažnyčių turtų. Visi namai, kurie bar, dvidešimtame amžiuj dar kaliniui savo draugų ligoni i 'laigi, Abisinijos žemės ū- 'b?na itaių bendrovė. Kad ir
prikiauso religinėms ir labdaringoms insti- dalesni žiaurumai pasauly da- gelbėdami nuo bado mirti s i kis turi didelių galimybių, tik nedaug, bet vis dėlto yra ir
lueijoms, dirbančioms bile religinį ar labda- rosi — aukojamos aukos bol- maitino užmuštųjų krauju. visu bėdų, kad abisinai ūki- akmens anglių (Ankobery), 
rftigų darbų, tuoj bus kontiskuojami. Tai ševizmo stabui. * * ninkai nesugeba tų galiuiybir ir druskos (Tigrė), ir dar šio
taip put reiškia, jei kunigas ar šiaip jau žv- j * * * Kaip praneša profesorius kaip reikiant išnaudoti. Ne to.
niesiiis katalikų veikėjas kuriam mus name | Paėmęs valdžių laminas pa- l>r. L. Beig, nuo 1917 m. iki guso pastangos atsimuša į vie Taigi, kaip matom, Abi- 
turės savo raštinę ar jame gyvens, tas na-{skelbė, kad mirties bausmė! pa | 1931 ii. bolševikai išžudė 31 nų nežinojimų, kitų bloga va- siniju yra turtinga šalis. Kad 
mas gali būti konfiskuotas, jei atsiras ir i naikinta. Vieno kalėjimo šie- vyskupų, 1591 kunigą, 700 vie lių, j visų gyventojų atkaklų tie stambūs gamtos turtai, ku- 
niu/iuu.rio įtarimo, kad iš ten viliamas koks ; noje kaliniui paliko parašų: nuolių. Dar anksčiau bolševi- nusistatymų. nesinaudoti mo- liais ji pertekusi, neeksploa- 
nors religinis darbas ar propagunda. Sulig Į “Mirties bausmės panaikini- kų išžudyta per 6000 mokyto - derniškomis žemės dirbinio tuojami, kud ten tiek maža 
šiuo vėliausiu Guldeno išleistų laukiniu, žiau- mo naktis virto kruvinąja na jų ir profesorių, 8,800 gydv- pro nionėmis. Ncgusas buvo į- koncesijų, yra keletas priežas- 
riu įstatymu, gali būti konfiskuojamas ir ktimi”. Petrapily tų naktį ir tojų, 54,000 karininkų, 260, steigęs tris imperatoriškus pu- čių. Negusas, tiesa, nekartų y- 
toks namas, jei jame gaus ĮH'ieglaudų senelis dar sekančių, t. y. amnestijų U00 kareivių, 105.000 policijom- vyzdingus ūkius, iš Amerikos ra koncesijas siūlęs, tačiau tie 
ar liguistas kunigas. paskelbus, buvo sušaudyta 400 karininkų, 48,Odų žandarų, 12 su dideliu vargu ir nemažo- pasiūlymai nekartų ym buvę

Vadinas, Meksikos katalikai ne tik ne- žmonių. Saratove panašiai pri-Į 800 valdininkų, 355,000 kito
tenka pilietinių teisių ir laisvės, netenka ba- baigė 42 kalinius. Prancūzų kių inteligentų, 192,000 darbi- tos mašinos, kurio: 
žnyčiu mokyklų ir kitokių institucijų, bet jų socialistas Cli. Durnas paša-i ninku, 815,000 ūkininkų. Tai- (lyja nevuriojamo 
vadai, kunigai ir pasaulininkai, nebeturės koja, kad bolševikų raidžia gi Rusijoj per revoliucijų žu- kvalifikuotų darbininkų. Am- nebuvimas ir susisiekimo ke-
kur begyventi. netoli Petrogrado viename kai vo žmonių beveik tiek, kiek boj buvo atidaryta žemės ū- lių stoka. Tiems įtaisymams

me išžuilę 500 žmonių, namus per Didįjį karų rusų. Ir tai kio moky kla, kuri dėl moki- reikėtų labai didelių kapitalų,
išplėšę. Per tris dk’ias ne vie Į vis buvo žmonės, kurie Dievą nių stokos turės būti greit už- kuriuos investuoti pavojinga

mis išlaidomis buvo atgaben- atmesti. Eksploatacijų kliudo, 
dabar rū- o kartais daro ją stačiai nei- 
— nėra manomą, irigaeijoš įtaisymų

Prieš tokius bai liai iškas Meksikos įsta
tymus turėtų griežtai užprotestuoti visas kri
kščioniškas juisaulis. Ypatingai Jungtinėse nas neturėjęs teisės laidoti nu ' ir tėvyne labiau mylėjo net daryta. 
Valstybėse tai turėtų sukelti protestų bangų, žudytųjų.
Ir pati šio krašto vyriausybė neturėtų pasi
likti kurčia.

LIE1UVĄ APLANKIUS
_______Rašo L. Simutis

PLAUKIAME

ir sunku dėl vietinių dvasi-
už gyvybę. O jie buvo šaudo- Kaip Abisinijos dirva, taip ninku atšiaurumo europiečia- 

* * * Imi, šuninis atiduodami šudra- ir žemės gelmės slepia dide ms ir dėl sritinių kunigaikš-
1918 iii. kovo mėnesį bobše- skyti, miške prie dviejų pa- i liūs turtus. Vakarų Abisinijoj čių, vedinamų ras, nusistaty-

vikai užėmė Odesą. Amet ’kie-1 lenktų medžių pririšti Įierplė- i yra 
čių Aug. Denerio ir Įeit. K. šiaiui arba dideliame šalty ant

“Normandie” jau plaukia į okeanų. At-.

Gramo pasakojimu, kas tik ue- 
užmokėdavo bolševikų uždė- 

; tos pabaudos, tų išveždavo į * * *
I jūrų ir užnėrę akmenį skan Bolševizmo stabas ištroškęs 
įtindavo. Įėję į miestų vokiu- aukų, jų raudonoji vėliava

mo prieš baltuosius ateivius.

jų būdavo pilamas vanduo, 
kol jie virsdavo į ledo stulpų.

.. . . ... 1 .. , .. , , i etai pertrauke tas žudynes ir branku nedrekinta - žmonių
sisveikinimo sumišime, lietuviai ekskursai!-i .. ,v .. '.............. . . . -ri* . t. . ’ ištraukė is piro? apie •HM) la- kraujine. Nesenai įvykęs visolai buvome pasimetę. Pradėjome viens kuto ,, -«... ....... . ............? volių. Pulkininko KeiIIv budi- imsntilio komunistų susivazu;
ieškoti. Laivas didelis Ivg miestas. \ aiksėto- .. .......................... .. ' . . , . ....... .. ' imu kalimai dažnai buvo sau- vintas .Maskvoj atnaujino pajam ir klaidžiojam. Kol ajieini aplink — ge
rokai pavarg-di. Saviškių suradimas dar ir 
tuo buvo sunkus, kad ne vienoj klesoj va
žiavom. Buvo lietuvių trečioj, antroj ir net 
pirmoj klesoj.

Galų gale “susiraibnu”. Štai adv. Gri
šius eina nešinas fotografinį aparatų ir auto
grafams knyga. Kų įdomesnio jianinto — fo
tografuoja, sutinka žymesnį žmogų — prašo 
parašo. Su “kamera” ir knyga jis “vargo” 
visų kelionę. Kitoj vietoj randu mūsų “bodv 
guard” policininkų Simonų Pileckį, rūkantį 
ilgų cigarų ir pasakojantį kun. J. šeštokui 
nuotikius iš polieininko gyvenimo. “Kodėl 
man nevažiuot į Lietuvų” — kalbėjo Pilec
kis — “aš ten nebuvau per 43 metus — tai 
viena, o kita — gaunu pensijų ir man nebus 
sunku Lietuvoje viešėti visus metus”.

domi kulkomis iluni duni, ku- siryžimus sukelti revoliucijų 
l ios sprogdamos, smlraskyda- visame pasaulyje. Savo agita 
vo kūnų, sutrupindavo galvas, cijų jie pasaryzę pravesti :iau- 
Patys bolševikai pasiskelbė, jais būdais: j'e eis į ūkiniu- 
kad Kijeve viena dienų nitžit- kus, net į tikyliiner, draugi
(lyta 127 žmonės. jas. Jų uždavinys i>asinaiido-

« * s»

, r
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Prieš šliubų jis taip kalba
---------- jai apie jos dantukus: “yra

Viena lietuviška gazieta iš- kaip žvaigždutės aut dun
dėjo tokias rokuudas, ko- gaus," o po šliubo įsitikrina, 

Įias kad kalbėjo tiesų, nes, ištik- 
šne- rųjų, jos dantukai išeina kas

.. , . . . . klos šiais čėsais dedasiti klasto sunkumais, supuidv- ... . .
... , vi. u,,' . v caugelj tų. kūne, taipMieste Osa nuzndė 2000 ti komunizmo priešus. \ argn< ; ‘ • v . ., . - .v , .... , • i -ii ,kant,“ ant kaistosios” susini v naktj, kaip žvaigždutes, bažmonių. Daugelis užkasami bu tiems, kurie pasiduos jų klas-............................. .v .

, • • v j, • r , m • u D ir aazmausiai Kraunpoin- Jie falsyvi.vo dar gyvi ir bandė gelbėtis, tingiems vyliams! Tai bus sa- i „ ‘ . r » • x ..... . 87 . ..... . . ... ite ar Vaukegane “susiženi- Prieš apsipaciavimų zmo-Vienų moteriškę privertė žiu- vanonai, pasiūlę savo gerovę, į ,,
rėti, kaip žudė jos sūnų. Bol- gal net gyvybę bolševizmo
ševikų kalėjimų’ požemiuos? stabui.

DĖL KO 6ALI KILTI KARAS

Reikia pasakyti, kad Pileekiui, kuris vi- • • . i. . . ’ visų deniesį į natūralinius A

ja. gus negali valgyt, nes yra

Pasaulinę sensacijų sukėlu-, Žemdirbystės labiausiai iš Kumštimi, 
si Ricketo koncesija atkreipė siplėtojusi vidutinėse aukštu- prieš- Šliubų

M L , Prieš šliubų jisai perka jai per daug įsimylėjęs, o po 
.bukietus žiedų, o po šliubo šliubo taipgi negali valgyt, 
(eberį. ~ nes jo saldi pačiutė nemoka

Prieš šliubų jis uždaro jos valgio kaip reikia išvirti, 
burnelę bučkiu, o po šliubo Jonas Doleraitis anų dieu 

netikėtai susitiko savo senų- 
jį jiažįstamų Paulių Bekelnį.jis atiduotų

tuose ir aukštose lygumose.................. .. .. . _ . . .... . , ?sv" už j" b,lsi,"W Su.net.. viens kita... «, la-
Iisinijos turtus. Kokie m yra I ose vietose ugniaKalmų kil- pačiulę, o po šliubo atiduotų , . . . . .
tie turtai, jeigu jau jie taip , mes žeme yra nepaprastai de (, gyvastį už truputį laisvo gy-
vilioja Europos ir Amerikos! rlingu. Nežiūrint ir to, kad veninio.
kapitalistus, jei net karas dėl laukai veik visiškai nėra m- Prieš šliubų jis vadina ją

Susirado ir sportininkai: šiemaitė, Bu- jų kilti galėtų? guojami, o žemė dirbama pu-1 anhiolėliu, balandėle ir t. t.,
di ikas, Savickus, Sedvilas, Lauraitis, Knašas, Visas Abisinijos ūkis remia i mityviškai, abisinas ima tris ,, po šliubo prakeikta ragana,
Petrulaitis, Kniskis, Kriaučiūnas, Yanzanai-1 si žemdirbyste; tas didele da- — keturis derlius per metus, velniu, rupuže, gyvate, 
tis ir Lukas, kurie tai fotografavosi, tai ste- linui pareina nuo žemės relje- Pirmoj eilėj, žinoma, augina-' Prieš šliubų abu mano,
bejosi laivo puošnumu ir didumu, tai klau- fo ir šalies klimato. mi javai — kviečiai, miežiai,
sinėjo, ar jiems bus leista naudotis maudy- Dirbama žemė tesudaro vos sora, dura, tačiau jų nejiaknn
mosi baseinu (siviming pool) ir gimnastikos trečdalį viso šalies paviršiaus. Ka net vidaus suvartojimui, 
kambariu. Vėliau jiasirodč, kad mūsų vik - Pats Abisinijos vidnrys yra I Vienintelė pelningai auginama 
l iųjų s)H»rtininkų vienoj klesoj nepajėgė iš- ankštos lygumos, apjuostos j kultūra yra kava, kuri yra maža kataite, o po šliubo jo sibarė su savo kaimynu Džio 
laikyti —- ,įų visur buvo pilna ir visur buvo kalnų grandimi, kuriuos va- svarbiausias eksporto ohjeK-; veidas yra sudraskytas, nes vu Lašiniu. Ant rytojaus 
sutinkami kaipo “nice Lithuanian boys and goja gilūs kloniai. Pž šitos tas. Pastebi finu, kad prie dau “kataitė” užaugo ant didelės Pliurpienė, manydama, kad 
good looking Enuna”. balnų zonos vėl tęsiasi saulės gumos kultūrinių augalų a u- katės su nagais. ) Lašinis yra išėjęs į darbų,

Netrukus’oHiė jom ir su kitais lietuviais <Teginamos lygumos, sausos J ginimo abisinas veik nė ran-j Prieš Šliubų jis jai. visados nubėgus pas Lašinienę sako: 
broliais Vilkais, jų giminaičiu iš Kevvanee. ' ‘gyvenamos, vietomis pelkė- tos neprideda. Užtai įdėjus prigelbėjo įlipti į strytkarį, o — Jei aš turėčiau tokį vy-

sų laikų gyrėsi, kad yra kilęs iš to paties 
krašto kai ir kun. Ig. Albavičius. būtent, iš 
Dzūkijos, visoj kelionėj nepritrūko kalbos.*
Jis kelionę įvairino visokiomis pasakomis.

III., Feravičium, Kriščiūnu, Juška, Kismina5- 
te, Navikaite, Deksniene ir ekskursantu 
Rochesterio. Iš viso laive buvome 26 lietu
viai. Atsirado ir uietnvos žydelis, kuris gri
žo iš Meksikos. Žodžiu, ekskursija susidarė 
įvairi ir smagi. Rėpiau keliauti dideliu, gra
žiu laivu smagioj kompanijoj.

tos. šiek tiek darbo ir kapitalo re-
Abisinijds klimatas gana zultntni gaunami visiškai pa

keistas: aštuonis mėnesius
perdėm sausa, o keturis niė-

tenkinami. Tai matvdauuis.

Doleraitis sako:
— Zinai, bral, blogos pas

mane navynos. Atmintis taip 
sumažėjo, kad, pavyzdžiui, 
kų Šiandie padarau, rytoj jau 
nepamenu.

. — Labai malonu girdėti, —kad turi visų svietų, o po . , . D , .f . . atsako jam Bekelnis, — paskubo neturi nei tiek pinigų,! . .1 skolink man 100 dol.
kad užsimokėtų rendą. ______

l’rieš šliubų jis jų vadina Ona Pliurpienė smarkiai su

po šliubo to nedaro, nes <irau ių kaip tavo, būtinai į pirmų- 
ge su ja nevažiuoja. jų pusryčių kavos puodukų

l’rioš šliiibi jis valgo ska-1 įpilčiau nuodų.
vienas ’iųonų trestas 1932 m. nius valgius, kokius motina — O jei aš turėčiau tokių

nesiūs — mm birželio iki mg-! g«v<’ 650,000 lia koncesijų šia jam išverda, o po šliubo vai-j moterį, kaip tu, mielu noru
sėjo m. pabaigos   lyja be j u rėš Godjane, kur ketina au go iš dinerkutės, kurią sau tą kavą išgerčiaū, — iš kiči-
paliovos. ginti medvilnę. Jeigu pagaliau J parsineša iš Štaro. 1 no atsakė jai Lašinis.

t r .
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Spaliu 13 d. 1935
Gimimo Pan. Šv. Parapijos Svet. Marquette Parke

PRIE 68-TOS IR WASHTENAW GATVIŲ, CHICAGO, ILLINOIS

b

Įžanga - 50c.

Šokiams - 35c.

Koncertę išpildys Sasnausko Vyry 
Choras ir solistai.

Koncertas prasidės 5 vai. popiet.

-<>-

Šokiai prasidės 8 vai. vakare.

Šokiams gros Lon Laban’s Orkestrą.
Prof. ANTANAS POCIUS, kuris vadovaus 

Sasnausko Vyrų Chorui “Draugo” Radio 
Koncerte.

SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

Artistas JUSTAS KUDIRKA, buvęs Lietuvos operos ar
tistas, daJvvaus “Draugo” Radio Koncerte.

MARIJONA JANUŠAUSKIENE, žymi solistė, dai
nuos visų mėgiamas dainas “Draugo” Radio Koncerte.

KASTAS SABONIS, žymus baritonas, kuris linksmins 
“Draugo” Radio Koncerto publikų savo dainomis.

Širdingai kviečiame lietuvių visuomenę: biznierius, profesijonalus, kaimynus, rėmėjus ir prietelius atsi
lankyti į šią lietuviško meno parodą, Radio Koncertą. “DRAUGO” LEIDĖJAI.

J?
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AUK. FEDERACIJOS 25-TG KON
GRESO PROTOKOLAS

(Tęsinys)
“Amerikos” redaktorius K. Vilniškis svei
kina to laikraščio ir Rytini# Valstijų Fede
racijos apskričio vardu ir linki pravesti daug 
naudingų nutarimų. Al. Z uju s, “Garso” re
daktorius sveikina to laikraščio vardu ir kvie
čia daugiau bendradarbiavimo draugijų ir 
atskirų veikėjų tarja*. Kun. .1. Bružikas, S. 
J. sveikina kongresą .Jėzuitų Kongregacijos 
ir laikraščio “Darbininko” Lietuvoje vardu 
ir kviečia visus talkon platinti katalikišką 
spaudą. Nuo krikščioniško Sąryšio Philadel- 
phijoj sveikina O. Vnguraitė ir linki dėti 
pastangas visiems priklausyti prie draugijų. 
N. J. katalikų lietuvių vardu sveikina kun. 
J. Simonaitis ir kviečia remti katalikišką 
spaudą. Lietuvos Vyčių organizacijos vardu 
sveikina inž. A. J. Mažeika, centro pirminin
kas, kviesdamas dėti pastangas suburti ka
talikišką jaunimą į šią organizaciją ir remti 
vienintelį jaunimo žurnalą “Vytį”. Dr. A. 
Rakauskas, Lietuvių Medicinos Akademijos 
pirmininkas sveikina kongresą tos organiza
cijos vardu, linkėdamas geriausių pasekmių. 
N. Y. ir N. J. apskričio ir Moterų Sąjungos 
vardu abelnai O. Subatienė sveikina kongresą 
ir.prašo didesnės paramos iš dvasios vadų. 
Kun. J. Cepukaitis sveikina kongresą Phila- 
delpldjos Kunigų Vienybės apskričio vardu 
ir- kviečia išnešti šiam kongresui obalsį 
“spauda”.

Centro Valdybos Raportai:

Kadangi dvasios vadas pral. M. Krušas 
šią vasarą yra išvykęs į Lietuvą, tai raporto 
neišduota. Bet centro pirmininkas dr. A. Ra
kauskas pažymėjo, jog per pereitus metus 
jis darbavosi Federacijos reikalais.

Centro pirmininkas dr. A. Rakauskas 
savo raporte pabrėžė, kad per pereitus me
tus jis dirbo kiek galėjo, dirbo žodžiu, raštu 
ir per radio ir pasekme to, gera pažanga pa
dalyta. Taipgi apgailestavo, kad nekurie pe
reitų metų valdybos nariai mažai tekreipė 
dėmesio į savo pareigas. Raportas priimtas.

Vice pirm. kun. J. Simonaitis, išduoda
mas raportą, pažymėjo, kad dėl tolumo nega
lėjęs dalyvauti centro valdybos posėdžiuose 
ir tokiu būdu prisėjo daugiausiai veikti su
sirašinėjimais. Raportas priimtas.

Antrojo vice pirm. adv. P. Cesnulio kon
grese nebuvo nei jokio raporto neprisiuntė.

Kadangi sekretorius L. šimutis išvykęs į 
IJetuvą, tai jis prisiuntė savo raportą 'riš
tu. (Raportas randasi atskirai). Raportas 
priimamas su pagyrimu. A. J. Mažeika duo
da užklausimą kaslink Lietuvos Laisvės pa
skolos bonų nuošimčio apleidimo iš raporto. 
Tai paliekama knygų peržiūrėjimo komisijai 
ištirti. M. Zujus pasiūlo, kad finansų rapor
tas būtų atspausdinta dar prieš seimą, kad 
visuomenė galėtų su finansų stoviu geriau 
susipažinti. Kun. M. Kazėnas paaiškina, kad 
tai daug kainuotų, gi įeigų per paskutinius 
metus buvo mažai.

Iždininkas kun. M. Kazėnas išdavė smul
kmenišką finansų atskaitą ir paaiškina apie 
piježastį, kodėl L. L. Bonų nuošimtis ne
įtraukta į knygas. Taipgi ragina Federacijos 
skyrius ir veikėjus remti savo centrą pini- 
giškai. Itapottas priimtas.

Informacijų Biuro vedėjas kun. J. Bal
konas savo raporte pažymi, jog vienam as
meniui per sunku tą darbą vyvinti ir todėl 
mažai galėjęs atlikti toje srityje. Jo vietoje 
jis siūlo įsteigti propagandos komisiją, kai
po atskirą kūną. Raportas priimtas.

Valdybos narys kun. A. Karužiškis savo 
raporte pažymėjo, kad daug nenuveikęs, ka
dangi toli gyvenąs.

Valdybos narys kun. Jg. Albavičius, ne
galėdamas dalyvauti kongrese, savo raportą 
prisiuntė raštu. Jo raportas sekantis:

“Negalėdamas dalyvauti šitame garbin
game Jubiliejiniame Kongrese, kaijio centro 
valdybos narys, jaučiu pareigą patiekti bent 
trumpą raportą. Kadangi valdyboje jokių 
svarbesnių pareigų nėjau, tai ir mano dar
buotė nebuvo žymi. Sekretoriui šaukiant da
lyvavau keliuose centro valdybos susirinki
muose ir šiaip pasitarimuose. Kiek daugiau

teko dalyvauti Cliięągos Federacijos apdyi-1 
ties ir vietinio skyriaus veikime.

Nuoširdžiai sveikindamas Kongreso du-, 
lyvius, plušau Dievo palaimos jūsų darbams 
musų brangios organizacijos labui. Raportas 
priimtas.”

Padaroma dešimties minučių pertrauku. 
Kun. Jonas Balkūnus skaito referatą “Fe
deracijos skyrius parapijos gyvenime”, kur 
nurodoma ne tik galimumas bet ypatingai

Ruduo Kalėjime
(Iš kalinio dienoraščio)

Kvcpuukiiuu lulMve. atstatę krūlluoa 

Nora rutkarčuls, retežiui ant rankų 

luūs žvangu...

i ištisusius mėnulio šešėlius, ku- kai pro apkaltus langus jis 
rie taip atvirai jam liūdnų ru- vakarais žiūri į žvaigždėtą da-
dens nakties godą seka... 

Miesto gilumoj girdisi mu-
ngaus erdvę, jį apima nepa
prastas malonumas, smagu-

saulė raudony sviediniu rita-
Beniai jau prabėga maloni si už P*-

yaaaia nu visomis linksmybė-j Jutimoj! jos spinduliai, gam-
:.............................- u.u, gamta susiliejo į vien,, > u.tėjuuėio ru-
JU reikalingumas musų parapi ose. <*,«,., »......... J ‘ - dens vakaro tingumas.

Kiekvieną dieną, artėjant 1 z^a> dailios... Jo siela verda mus. 
vakarui, dažnai žiūri jis, kai džiaugsmu. Muzikos garsai ku- .fuo|lwt -a|n (M |uu

limo dvasią kelia i padanges ...
ir liepia skrieti toli, toli, bias-
kytis, neniirimti šiame menka
me materijos pasaulyje...

Jo vaizduotėje pinasi žavi-• liūdesio ir melancholijos vaiz
! girti šį referatą ir pareikšti kun. J. Balkų- d* PaKe^ >u 8eniai

nui patlėką, kas vienbalsiai padaroma. M. Zu- . j viešpatauja tyla ir dienos nuo- pakilti, anot daiiiiuus žodžių,
jus suteikia keletą pavyzdžių, kaip dėl netu- I . 5.. 1 vargis užmigdo žmones, o mė- į — Artyn prie grožio, prie
įėjimo Federacijos skyrių parapijose kata ^au ne e^)a 1 8'”
likai nukenčia. | P‘° g**eSi»ia apkalti, kalė-

Antrę referatu skaito kun. J. Kripas te-1 "latosi Vlen
ma “Iš mokyklų išėjusio jaunimo organiza- 

Kun. J. Vaškas siūlo referatą už-

j tas tilpo atskirai). Kun. J. Vaškas siūlo už- Artėja poilsio ir ramybės ne- nSb linksmybės ir laimes vai-

ve, pamiršta aplinką, savo bū
tį, neluimes, pamiršta, kad 
jis yra belaisvis - kalinys. Jo 
akis taip skaisčiai žiūri į pa
saulį... tos pačios akys, kurios

šėja - naktis, kai visame už- (adai... Kalinys taip trokšta gyvenimo momentu,, w ..... .. . . I _ . I4 . . l. | „I..2 v I** ir

vilnas
1 plikę laukai ir baigianti mirti 
gamta, kiekviena diena aiš
kiau jaučiamas niūrus ir šal-girti su padėka, o diskusijos atidėti iki ry-

tojaus. Vienbalsiai užginama. Kun. J. Bru- tus ruduo> art5j“Dli
žikas, S. J. siūlo, kad visi atstovai apie šį 
referatą pagalvotų ir rytojaus diskusijoms 
atsineštų naujų sumanymų. Posėdis baigiama 
7:05 vai. vak. J. B. vysk. T
kalbant maldą.

Antroji Diena
Ketvirtadienį, rugpiūčio 22 d. 9 vai. ryto 

kun. I. Vulančiūnas atlaikė gedulingas šv.
Mišias už a. a. kun. J. J. Kaulakio vėlę, ku
ris yra labai daug pasidarbavęs A. L. R. K.
Federacijos naudai. Po pamaldų ant velio-i syk ir džiaugsmu...

žiemos letargą.
Su mirštančios gamtos kitė

jimu, dalinai sutampa ir žmo-
Matulioniui at- gaus ū^as’ 0 JU0 labiau ž,uo;

gaus belaisvio - kalinio sieloj 
tas kitėjimas yra jaučiamas.

Jis tą gamtos gūdžią be vil
ties gyvenimo valandą, tą liū-, 
dną melancholingą rudenį, su
tinka ne vien su liūdesiu, bet

nuiis pavadavęs saulę siunčia tiesos,
nors ir šaltus, bet šviesius spi- Tolyn nuo žemiškų purvų!., 
ndulius, dangus pasipuošia Į Įdegančia akim ir plastančia 
milijonais auksinėmis, mirga- širdim jo jauna dvasia kyla į 
nčiomis žvaigždėmis. * , džiaugsmo nuskraidrintą atvi

jo kameros praviras langas i M-
įtarsi maloniai kviečia menu-j Baimė, pasiryžimus, meilė. 
I lio išbalusius spindulius į ka
meros vidų, kame kiti jo tlrau

ilgesys... narpliojusi jo galvos i 
tinkle, jis lyg sustingęs, be su

kai ne kartą pravirkdavo, ap
temdavo dėl padarytųjų gyve
nime niekšybių už kurias čia 
buvo jam skirta vargti ir ken
tėti...

Jis žiūrėjo iš amženybių į 
! paslapčių atšvaistės ir iš ten 
į jis sėmėsi sau nusiraminimą 
ii puguodą, nes žinojo, kad 

nėra
gai jau sugulę audžia nakties i monės stovi prie atdaro lango.
dūmas...

Jis, tada ilgai žiūri į mirk
sinčias žvaigždeles ir blankius

Jis liejančiu net šalčio, kurs 
taip smarkiai gnaibo jo kame
ros bendrininkus, ir visada,

be skausmų ir kančių 

t Tęsinys ant 5-to pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

nio kapo iškilmingai buvo uždėta vainikas, 
gi J. E. vysk. Matulionis pratarė keletą žo
džių apie a. a. kun. Kaulakio nuopelnus mū
sų tautai ir Bažnyčiai.

Trečias posėdis
Kongreso trečiąjį posėdį atidarė pirm. 

dr. A. Rakauskas 10:10 vai. ryto ir pakvietė 
magistrą Juozą Kriščiūną skaityti referatą 
temoje “Vyras šeimoje ir visuomenėje”. Kun. 
Zimblys diskusuoja paliestas referate mintis 
ir kviečia užgirti referatą, kas vienbalsiai 
padaroma. (Referatas tilps atskirai).

Dr. A. Rakauskas skaito referatą temo
je “Gimdymo- kontrolės klausimas”. Seka 
diskusijos. Kun. J. Bružikas, papildydamas 
kai kurių mokslininkų tvirtinimus, pasiūlė 
tą paskaitą ar panašų vertimą išleisti bro
šiūros formoje. Kun. Linkus siūlo diskusijas 
tuo klausimu baigti. Kun. Juras paabejojo, 
ar moraliu atžvilgiu būtų tikslu naudotis šiais 
lyg “receptais” laikyti natūraliai gimdymo 
kontrolei. Tuo klausiniu dar kalbėjo kun. K. 
Paulonis, kun. J. Vaškas, kun. Vaičūnas, M. 
Zujus ir A. Kneižys.

Galutinai palikta dr. A. Rakauskui ir bū
simajai Federacijos valdybai tą klausimą iš
spręsti tokioj formoj, kaip bus geriau visuo
menei patiekti.

Nauju klausimu kalba kun. Mikšys, ku
ris yra artimame kontakte su Šv. Žeme. Jis’' 
pasiūlė, kad Šv. Žemėj, Jeruzalėj,' būtų įstei
gta atstovybė — įsteigtas koks nors vienuo
lynas ir palaikyt ten lietuvaites sesutes. Tą 
klausimą jis yra jau iškėlęs kunigų tarpe, 
kur gavo pritarimo ir pažymėjo, jog yra 
galimybių gauti visuomenės medžiaginę pa
ramą. Viso reikia sukelti $30,000, nupirkti^ 
ten vietą. Pavesta rezoliucijų komisijai pa
gaminti atatinkamą rezoliuciją.

Komisijų raportai
Mandatų komisija praneša, kad seime 

dalyvauja 103 atstovai ir 33 svečiai. Atsto
vų sąstatas yra sekantis:
iAetuva ............................................................................................. 2
Nr-kurk, N. J............................................... .................................. 1
Chicago, III...............................,.................................................... 6
Cicero. III...............................................   3
Lawr?nce. Mum. ................................ 1
Boston. Vitas.................................................................................................. 2
Brooklyn. N. Y.........................   10
Muspo.th, N. Y..................    1
Brldgeville. Pu. ......................................................................... 1
Choater. Pa. . ..’.................................................................... lt
Phtladrlphla. Pa...................   11
Phlladelphla. Pa...................................................................... 49
Pltlsbnrgh, Pa............................................................................. 11
WJIkes-BBrrc, Pa......................................................................  1
Kenoaha, Wls................................................................................. 1
Cleveland/ Ohio ................................................................................. 1
Otrardvlll^. Pa................................................................................ i
Mt. Cartnei, Pa............................................................................ i

ATMTOVV SĄSTATAS
Garbės aveėtas IA Lietuvos — J. K. Vyak. Teofi

lius Matulioniu.
Oentrelės Organizacijos, Lietuvos Vyėlal — A. J. 

Mažeikų. Centro Pirmininkas.
I* I). S. — kun. J. ftvugždys. Centro Pirm., A. F. 

Kneižys, sekr.. kun. I’. M. Juras.
I’lil Indei phla. Pa.. Av. K ry Alaus parap. — kun. fg. Valančiomis, kun. Dr. V. Mariunevlčtus
Phlladelphla, Pa.. Av. Jurgio parap. — kun. J. 

Zimblys.
Phtlailelphlu, I’u., Av. Andriejaus parap. — kun. 

J. Cepukaitis.
VVuterbury. Cotin. — kun. Kripas.
Marlanapolls. Conn. — kun. J. VaAkas.
Lietuva — kun. J. Bružikas. 8. J.
Eaaton, Pa. — kun. Garmus.
Phlladelphla, Pa.. A. L. R. K. Fed. 8ky. — Ona 

Ungu raitė.
{Bus daugiau)

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OnoMt.TKICAUiY AKIU 
HPEGlAtilbTAS

Palengvins akių įtempimų, kuria 
eatl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregyatę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elsktra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
talsMuos. Valandos nuo 10 iki g v. 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12, Daugely at- 
tdtiklmų akys atitaisomos be akinių. 
Kabios pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMU
Pritaikyme akinių dėJ viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių.ir pritaikymo akinių

A
tr

BR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TAS

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 OO 
vai. vakaro. Nedėliomia nėra 
akirtą valandų. Rooro 8.

r»h»w». < • \ Nnl 059P

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Pnone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.

CANal 0706

DR. J. J. KDWARSKAS
PHYSICLAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS ,

2 to 4 and 7 to 9 P. M.

Tel. CANal #267
Kės PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HA1>STEI) STREET 
Rezidencija 6600 So Artesian Are.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutartį

Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VV. Cermak ltoad
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį
Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.; HEMIock 6141

Rezld.: 2515 W. 69th St.

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

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

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 \V. Cermak Koad 
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Setedomis ir Nedčliomis p.,gal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas UEI’ublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GIDITOJAS ir CHIRURGAS

-kidi aKCILEK avenue
Tel. VIRglnla 0*36

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėllomis pagal sutartį

Tel Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30*

756 WEST 35th STREET

ĮVAIRUS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS 
Nuo 10 Iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėllomis nuo 10 iki 12 

valandai diena

DR. MAUR1GE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel YARda 0994 

Rez.: Tel. PLAaa ž«u»

Valandos
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v. 

Nedėlionils nuo 10 Iki 12 diena

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENl’E
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomis ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 57 93 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 VV. 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 IK REZ.
2519 West 43 rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —
1 Iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vak. 
Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

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

DABAR RODO

'A,

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

B.U.ICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Cravvford 4100



Penktadienis, spalių 11 d. 1935 n t? a v e a r

DETROITO LIETUVIŲ 21NI0S
THE GOOFUS FAMILY

THE COOK OFF FOR-TKel,

PAy, AMD TviV V/1PE SHCPPlNG,

WtST SIDE
\ ašarai praėjus, piknikams 

pasibaigus prasideda Įvairios 
pramogos salėse. Štai, spalių 
2i d., Lietuvių svetainėje į- 
vvks margumynų vakaras, ku
ri rengia L. K. K .S. A. 265 kuo 
pa bendrai su Šv. Antano pa
rapija.

Bus atvaidinta juokinga ko
medija ‘•Kurčia- Žentas". Vai 
din.mui vadovauja pi.iano mo-' 
I v.oja D. Baksaitė. Bus kal
bu ir kitokių panini ginimų.

FRANCES STANULIS

j ja < is “in corpore“ prie 
J'j'ii'L'i. ijos, o tuoj po 
bu.' susirinkimas.

By H. T. Eimo

RUDUO KALĖJIMEv. ttudienių vakarais ir sekmadie 
miš'u, niais po mišparų.

žymėti šis faktas, Veikli Šv. Antano parapijos 
po .-palių 10 d. West Side, jaunimo tarpe darbuotoja, ge- 

Antano parapijos, chore ia choristė, gabiai pianu -ku 
m..-iiiai ęs būrys artistų vyks-i labina. Nors ir čia augus, Ind 
ta Toronto, Ont., Kanadon) gražiai lietuvių kalbą vario
ji- ten šv. .Jono parapijos sa-Į ja Spalių 27 d. SLlvKA 265 
iėjc išpildys dainų programą, Į kp. margumynų vakare, Lie-i 
kuriam vadovauja muzikas .kilmių svetainėj “Kimčius Ž<- 
A. B'ažis. Ekskursijos reika-! litas’’ komedijoj vaidins Lie ] 
lai- rūpinasi Detroito Iii tu- j uos rolę.
viaus žinomas veikėjas M.-------------------—--------------
Šimonis. ' Spalių ti d. S. Mulkintus ir

Toronto lietuvių katalikų! V Maslauskns iš Bary, Imk,
\ lūkėjai, svečiuodamiesi
troite pas savo gimini s, paž;- 
.'tamus, susipažino su šios ko
lonijos lietuvių veikėjais ii

uant ji gyvenimas visais mo- — siekti laisvės, garbinti Vi- 
inentais laužė, bet palaužti jo satos Sutvėrėją, kurti naują 

. nepajėgė. j gyvenimų.(Tęsinys nuo 4 pusk)
• mų nėra

Rugsėjo 2b d. kleb. paskv* 
bt :* sakvklos naujų lomi,, 
atim.ijiuimui šv. Antano .-io 
vylus. lūl-o'u Zarankaite ir Naktie: 
jos mamytė pirmutinės uurojo tylioj nakty daina ir muzika 
į tą lomių. j užsnūdo, pradingo gyvieji že-

■ i mės balsai, lyg svaigulingam
Spalių 2b d. rengiamės pi n sapne užmigo aptemę akordai, 

to sus-nio nutarimus perskaitė rūdeiiiniu bei žieminio pikiu- 
rašt. M. Aukščiūnienė. N’tt'm- ko Yvtuuto darže. Pikuliais 

i rimai liko priimti. ’ rei gamas bendrai su Šv. Juo

De i viešėjo Detroite pas savo gi- 
'uiir.es ir pažįstamu':. .Jaunuo
liai yra dainos mylėtojai. Sma 
gu buvo su jais susitikti.

panoro Įgyvendinti vienybę, 
vieni kitus aplankant.

Linkėtina ekskursijos daly
viams geriausių sėkmių

ANTANAS
MALINAUSKAS

Mirė spalių X d. 1*35 iii., 
5:30 vai vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Panevėžio 
apskričio, VėSentų parapijos, 
Bllėnų kaimo. A menkojo iš
gyveno 28 įlietus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, po tėvais ,\n- 
drūnuitę, seserį ir Svogerį Ade
lę ir Steponą Kanapių*, brolį 
ir brolienę Petrą ir Oną Mali
nauskus ir gimines; o Lietuvoj 
motiną, tėvą, brolį, 2 seseris 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 919 West 
33rd Place. Laidotuvės Įvyks 
šeštadienį, spalių 12 d., iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Šv. Jurgio parapijos balnyčių, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieėiifme visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti siose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sesuo, Bro
lis, Šliogeris. Brolienė Ir Gimi
nės.

Iatidoluvių direktorius S. P. 
Mažeika. YAitds 1138.

NELLIE MELDAŽIS

SUSIRINKIMAS

Detroito Katalikų Spaudos 
Rėmėjų dr-jos sus-mas įvykt 
spalių 1 <1., Šv. .Jurgio mok 
svetainėj. Sus-nuii vadovavę 
pirm. kun. J. Čižauskas. Pere i-

liauta. iŠ dien. “Draugo“ 
administ racijos pranešimas, 
kad moke.'tis už penktadienio 
“Draugo" prenumeratas, už 
.šiuos metus, priimtas.

zapo pa ra n. 
daug jvairiiiybių 
kviečiami . '.sus su mumis lai i 
ką praleisti.

smagumo, Jie kėni 
meilės malonumo...

Pirm. kun. ,J. Čižauskas pra 
nešė, kad rengiamam draugi*

----------- jos vakarui diena parinkta
iSpa'ių 9 d. paminėjimo su lapkričio 17. Pasiūlyta rengti 

programų ir kalbomi.-, \Vest kauliukų žaidimas (bunco pa- 
Side nesurengė, bet klebonas rly) ir šokiai. Su tuomi visi 
pt įeitų sekmadienį bažnyčioje sutiko. Dovanas aukojo: pirm
pranešė, kad prisirengtume ir 
skaitlingai dalyvautume baž
nyčioje šį sekmadienį, nes bus 
paminėta gedulos diena. Be 
‘.o, ateinantį sekmadienį kiek
vienus bažnyčioje gaus dova
nėlę, kurią broliai vilnie'iai 
prisiuntė per gerb. kun. 1. F. 
Bor-iši.

kleb. kun. Čižauskas, vice pi- 
rniin. S. Buksaitė, rast. AL 
Aukšėiūnienė, D. Skulienė, AL 
Vaičiūnaitė, A. Belickis ir B. 
Dapkienė-.

Spali;. 8 
pamaldomis

Valia ir karštas tikėjimas, 
ikėjimas į Tų, kurio anksčiau 

ji.' buvo išsižadėjęs, pamiršęs, 
tamsynių vienumoj, į kurs yra visata ir Am- i 

žinasis Gvteninia.s... nugalėda
vo jo silpnumų, nušviesdavo ' 
jam naujų gyvenimo aušrą, 
jis jautė-, kad likimas jam 
driekė saulėta ateities kelių, ■ 
kuriam sunkūs gyvenimo pan
čiai, nepančiojo jo dvasios i 
sparnų... Nekliudė jam siekti 
jo gyvenime trokštamų idealų,

Tik vienas kalinys dar ste
bi, tik jis vienas težino, ką 
naktų naktimis jis mušto, kai'o. Chieago. Bus . .

. skrieja jo karstos maldos ir Is anksto tyki nmivilinio aimana... Ir 
i taip, čia slenka jam dienos, 
savaitės, mėnesiai, metai...

d. bažnytinėmis 
šv. Kazimiero i

Jis kantriai neša jam skir
tas likimo kančias su džiaugs-

kapuose palaidotas a. a. I’e- iau ir pasiryžimu jis laukia 
tias Liaudanskas, senas šio.-, jo gyvenime, naujai išauštan- 
parapijos gyventojas. llep. <’io ryto — laisvės ryto! .Ijfe; 

------------------ ' laukia tos dienos, kai galin
gais žingsniais galės vėl grį
žti į tiesųjį gyvenimo kelią, iš 
kurio buvo iškrypęs, nori pa
miršti ir palaidoti čia visas 
savo padarytas gyvenimo klai 
das už kurias jis tiek kentė 
iki išpirko savo nuodėmes...

PRANEŠIMAS
Draugijų, klubų ir kuopų, 

kurios turite bonus Chicagos 
Lietuvių auditorijos, viršinin-

, kili malonėkite atvykti į su-
Nutarta pakviesti šion drau i sirinkimų spalių 11 d., 8 vai. Kiekvienas auštantis rytas, 

gijon kai kuriuos šios kolom- Į vakare, auditorijos salėn. kiekvienas skaistusis rytmečio 
jos profesijonaius bei veikė- j Dalykas labai svarbus. Vi- spindulys, pripildydavo kali- 

_______ «jus‘ j "Ų atsilankymas būtinai rei-1 nio sielą neriJictu džiaugsmu..,
Pereitą sekmadieni klebonas ' Buvo svarstyta pakviesti ' kalingas. Ir nors ne kartų, čia jam bū-

i “Draugo“ platintojus išduoti i K&dziauskas, sekr.pramšė, kad lapkričio mėn. 
įvyks Šv. Antano parap. baž- raportų.
nyčio.j misijos. Visi laukiame' Sus-mų uždarė pirm. kun
tų J. rangią dienų. . *)• Čižauskas.

i
M Aukščiūnienė, lašt.

Smagu girdėti, kad J. E. i____________
vysk. T. Matulionis ir mus pa
rapijoje lankysis gruodžio įnė 
tiesyje. Žmonės nori pamatyti 
kankinį ir išgirsti jo žodį.

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Parapijos komiteto narys P.! Pas ,,,us "ulat ,1,ll’ania‘ 
Kuculis išvyko vakucijo.iL ; dudens sezone kas *(‘k",a<1"-

! Kaliforniją. Laimingai sugrį- mo vakur’*’ I’ural’‘ svet‘ v*vk* 
sta šokiai. Kad suįdominusZjI J . | ‘

____________ ( visus, vedama “popularity
contest” su $50.00 dovana. 
Kas sekmadienį Jie šokių, bū
na ir įvairumo, šį sekmadie
nį bus “basket sočiai“.

EAST SIDE
PIRMAS KONCERTAS

Andr. Borkauskas

rasot! .
PA IN EXPFL L E R

Skeusmų Pečiuo:« ar Sustirusių 
Muskulų Prasclinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

VENETIAN MONOMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
------------ <>------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

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 SEEIey 6103
Chieago, Illinois

Mirė spalių 8 <1., 1935 iri., 
12:20 vai. po pietų, sulaukus 
25 metų amžiaus. A. a. Nellle 
gimė Chieago, Illinois.

I'aliko dideliame nulludlnie 
motiną Nellle, 2 brolius: Ml- 
rhael ir švogerką 1’earl lr jų 
dukter) Normą, ir Kaymond,
2 seseris: Virginiją Ir Ahc-e, 
bobutę Frances Itominakj ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 6736 So.
I'anipliell Avė. Luldottivės įvyks I 
šeštadienį, spalių 12 d.. Iš na- P 
mų 8:30 vai. .ryto Ims atlydėta !< 
I (Ūminio l'an. švė. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioj Įvyks -S 
gedulingos pamaldos už velto- C 
nės sielą. Po pamaldų bus nu- ? 
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus ;» 
gimines, draugus-ges ir pužys- f 
tamusąmas dalyvauti šiose lai- ĮĮ 
dotuvėse.

SĮiitlių 20 d. Šv. .Jurgi > par. 
choras, po vadovyste B. 
Nekrašo, rengia koncertų. Bus 
vaidinulmi muzikalu komedija 
“ \ ni’luoklis“. Vaidins S. Bu- 
kšaitė, A. .Juodstiukailė, niuz. 
B. Nekrašas, A. Širvaitis Pa
rapijos choras taipgi išpildys 
naujus (luina': Visus p .ims 
s.UTiamns parapijai, tad 
T.uošir.lžiui kvieėianų • 
vauti.

I’o koncert-j. šokiai.

Su pirmu spalių mėnesio 
sekmadieniu šv. Kaziniienr 
parapijos bažnyčioj pasikeitė 
pamaldų tvarka. I’a'aimini- 
mas Švė. Sakramentu būna po 
8 vai. šv. Mišių. Mišparai 2 
vai. Rožančius kalbamus kas 
dien ryto po šv. Mišių. I’enk-

GARišJNKHĖS “DRAUGE”
LAIDO TUVIŲ 

DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
• ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

~ĖŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

6AY

DIGNIflID

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Ladiawicz ir Simus 2314 West 23rd Place 
E’hone Ganai 2515 Cicero 5927

J. Liulevičius
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

Nuliūdę: Motina. Bro ial. Se
serys, švogerką, Bobutė Ir (M- 
m I nės.

laidotuvių direktorius 1a- 
chawlcz tr Sūnūs Telefonas 
CANal 2515.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS

l’dy- NKOA-TONI-: yra pAatcbvtinan valn- 
Iam dol ligoniu ir silpnų žmonių. Po 

I to kaip Jus jį vartosite vieną Hiivattę. 
jū.s paHtobėMlie abulną pagerėjimo. Ir 
Jeigu Ir tolinus vartosite. Jū» atgau
site savo normalią sveikatą Ir spčku.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėt Iną Istoriją kulti NUOA-TONL 
Per 43 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyrų atgavo savo sveikatą 
ir spėkas. NUOA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčlose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrą NUOA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes Jie yra bever- 

' tėS.
__________ Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL

šį Kkmadicių Šv. Vardo dr „oIdeMlų Lluo'uot«J* Tldurly 25c *

jimtfn • • • «3rprrp poifnoa 
m •eorpiMpurs m—vąaaApĄ 
sLek; *uajp|np joj jnjiapuoM s.tj 
hįiooj jCunui yn noarn.i].» oAnnoąajd 
-tpjsan »jb Jo A r [J jvppoą^
pijui X|rp;j •.BlJJAĮJĄ UI uappju

Vi.'l

l’ir'ladicnio vakar-? kicli. 
I<un J. Čižam-kas dalyvavo 4) 
vai atlaiduose šv. 1‘p'ro j>a-
jaj

Schoolgirl, hooje- 
wife, athlete and įtu- 
dent, conservative 
and ultra-modern — 
all ūse Clairol Shaas- 
poo Oil Tint.

This remarkable creatment ii 
the only shampoo oil tint that 
cleaoses, reconditions and tinta 
the hair in one short operation. 
Whether you simply want to 
restore the natūrai color, or 
radically change the color of 
your hair — CLAIROL wiU do 
it easily, naturally and so per- 
feetly your dosest friend ca»- 
not detect it. Arrangt J«r tat 
wlj *ppointmtnt sr
Mali this roapon «ith a rfirct-inek 
wand of rour hair and *( will erai Ii 
a«d rerarn it, poslpiid. w«h ourr*cw»- 
■asdaiioot for CLAIROL ucitaMSL

nVBRLY KINO, Coa-uitasa BAU BEAUTY GU1LD
W. 4<th St.. N«w York C«y.

IJ13S1I
mini sv aiaiisaoia
•I pooj eseeip inopĮ|»p stųj, ’ Shz-.

J. F. Kadžius 
S. M. Štate 
I. J. Zolp

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hemiitage Avė. 
Plione YARds 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

uiir.es
vakucijo.iL


*
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VIETINĖS ŽINIOS
SPALIU 9-TOJI

Spalių 9-ji Chicagos lietu
vių katalikų gražiai paminė
ta. Deja, smarkus lietus dau
gelį sulaikė nuo atsilankymo į 
sales, kur buvo suruošta kal
bos ir programai.

Federacijos Chieagos apskr. 
ruoštas paminėjimas įvyko 
Nek. Pras. P. š. parapijos sa
lėj. Susirinko daugiausia vie
tinių, dėl lietaus mažai buvo 
matjt žmonių iš kitų kolonijų. 
Programą, išpildė Sasnausko 
vyrų choras. Kaitėjo konsulas 
Chicagai A. Kalvaitis ir 
“Draugo” red Simutis. Kiti 
kalbėtojai, kurių daugelis ti
kėjosi, prelato Krušo, adv. J. 
Grišiaus ir Pivoriūnienės, ne
atvyko. Programą vedė kun. 
Valančius.

NORTH SIDE ŽINUTĖS
Praeitą sekmadienį, spalių S 

dieną, prasidėjo Šv. Mykolo 
parapijos bazaras. Žmonių su
sirinko pusėtinai, bet galėjo 
susirinkti dar ir daugiau; y- 
pač tų, kurie save skaito ge
rais parapijonais ir dideliais 
veikėjais; vienok daugumos iš 
jų nesimatė. Kur jie buvo, tai 
jau jų yra dalykas.

Žinoma, galima spėti, kad 
jie buvo labai užimti kitais 
reikalais. Tačiau, kaip jau 
ten nebuvo, kaipo toki turėtų
viską mesti šalin ir visuomet Nikodemas Kulys.

kus, Teofilius ir Suzana Ma
čiai, Jonas Nocis, Juozapas ir 
Veronika Pranaičiai, Vincas ir 
Rozalija Nausėdai, Jonas ir 
Augustina Gasparaičial, Jonas 
ir Inocentą Sriubai, Juozas ir 
Marijona Brundzai, Jonas ir 
Ona Žemaičiai, Vincas ir Ona 
Mačekoniai, Antanas Kumšly- 
tis, Kasparas Butkevičius, A- 
domas ir Alena Prieskai, The- 
odoras Šadbaras, Pranas it 
Ona Vaškūnai, Jurgis ir Ma
gdalena Lukošiai, Frank ir 
Helen Ringler, Juozapas ir 
Sofija Laugaudai, Edvardas 
Janauskas, Vladas ir Teklė 
Struogai, Juozapas ir Vikto
rija Ambrozai, Marijona Na
vickaitė, Agnės Joniškienė ir

Įplaukų iki šiol susidaro 
virš trijų šimtų penkių dešim
tų dolerių. Ačiū visiems ir už 
viską. Dievas teatlygina vi
siems šimteriopai. Raporteris

VISI DOMISI “PINA
FORE”

“Pinafore”, “Pinafore”!
Tas žodis dabar eina iš lūpų 
į lūpas po visą Cbicagą. Vieni 
jau žino, kas tai yra “Pina-

atsilankyti į parapijos paren
gimus, juose pasirodyti, juo
se darbuotis ir duoti kitiems 
gražų pavyzdį, nes jog jau tas 
pats vardas prie to ragina; 

j vienok su kai kuriais iš jų nė
ra taip. Tas įrodo, kad jie nė-

Tą patį vakarą paminėjimai ra toki, kokiais jie patys sa 
buvo surengti Aušros Y’artuo- ve skelbia.
se (West Side) ir Šv. Mykolo! Vįsį gerai atminkite, kati 
parap. (North Side). Aušros visokis veikimas, kokis jis ne- 
Vartuose ypatingo įspūdžio būtų, tų ar kitų prasideda pa
darė, kleb. kun. Urbonavičiaus' rapijos ribose, ir dar net po 
(vilniečio) paruošti sceno- parapijos pastoge. Todėl tie
ie PeJimino stulpą s o tarp jų j ir kiti, žodžiu sakant visi, tu- ■ J“ ,7 nes ,ykį , matĄ ma. 
iliuminuotas ark. J. Matulevi-pareigos prie parapijos rei-!.h,siema |ab>. (]ar

kalų prisidėti darbu ir ska-j8ykį r(.Ilgilwl * pamatyti Gi
*lku’ [kurie “Pinafore” nematė, re-

Bazaras dar įvyks spalių 13 ngiasi nes tai bni
ir 20 dienomis. Visi atsilan-1 ----- - n t w ‘J?ai

čiaus atvaizdas ir žemiau Vil
niaus albumas. Čia kalbėjo 
kun. M. Urbonavičius, kun. .J. 
Matulionis, L. Ši’-ui /s it' Hud. 
J. Poška.

V’suose paminėjimuose da 
iig išplatinta V.’.niaus pasų 
ir paiduota ženkleliu.

VISI Į “DRAUGO” RADIO 
KONCERTĄ

velt Furn. Co. vedėjai, Kurie 
ir garsiakalbį paskolino, M. 
Janeliūnienė iš Marųuette Pk 
vargonininkai ir visuomeninin
kai. Iš profesijonalų Asst. Sta

ATBALSIAI Iš A. R. D.
“GRYBįJ” PIKNIKO

Rėmėjų ir sesučių geradarių ,
T t tęs attorney Chas. P. Kai pa- pasiaukojimui nėra ribų. Jr, .... .

štai, rugsėjo 29 d. šimtai jau
nimo ir senimo susi važiavo į 
Vytauto daržą. Muzika graži. 
Įvairūs žaislai, o jau tų “kio
skų” su sūriais, virtiniais, gry 
bais ir įvairiais gomurį klibi

nančiais skanėsiais nei suskai-

klojo piknikui visą $15.00 
visus draugus pavaišino.

Pikniko veiklioji komisija: 
K. Garuckaitė, F. Burba, K 
Prosevičiūtė, A. Vaišvilienė, 
linksmos, nors ir pavargusios,' 
bėgiojo ir dabojo, kad visur'

J. E. VYSK. T. MATUUONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIU PARAPIJAS

Spalių 13 d. ŠŠ. Petro ir Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa-
Pauliaus parap., Chicago. rap., Spring Valley, III.

Spalių 14 d. Milwaukee, T i o j a1 ’ Lapkr. 3 d. — Šv. Antano

, . T būtų tvarka. Visi buvo paten-tysi. Jaunutes, gražios “čigo- . * v . . 1 /
neles” iš 7 sk., W«t Pullman, !klntl' Menulls uzsnlt0 ant d":
po “komanda” LnkošienKs, lai nRaus auk5tai> ° dar sve,'lal 

v , _ ; nesiskirstė. Oras vėsus, betme svečiams bure. . ’
širdys šiltos.Bufetas, gabiose rankose 8 

sk., iš Marąuette Park, troš- l, Tie, kurie lankė pikniką, 
jam dirbo ir aukojo padėkos 
neprašo ir nereikalauja. Bet 
rėmėjų vardu ir sesučių žod
žiu — lai Dievas šimteriopai

kulį gesino ir užkandžių ga
mino.

Restoranas rankose 6 skyr. 
rėmėjų iš Brighton Pk. virė , 
karališkus valgius, gi grokš- Rausiui atmoka visiemsl Ači0 
Šios akademikės ir alumnai su i“D>-augui” už skelbimus, ačiū

[radio stotims, taip gražiai ga- 
' rsinusioms mūsų pramogą. Z. 
Jurgaitei už gražią publika
ciją. Viena iš visi

šypsena tarnavo svečiams.
Tuoj prie restorano Bridge

porto 2 sk. valgių stalas, va- 
[ dovaujant C. Petraitienei ir 
Puišienei, visus viliojo. Cice
ro garsus sūriais ir įvairiais 
prašmatnumais O. Reikauskie-
nei, L. šaputienei ir kitoms | -----------
vaišinant svečius didelį bizni Sužeistas. Automobilių su
darė. Kur čia visus skyrius iš- sidūrime sunkiai sužeistas Ge- 
vardysi. Town of Lake skv- orge F. Nixon, buvęs narys 
liūs, vadovaujant Gedvilienei, bordo of tax appels. Sunkiai 
Ogentienei, skanius ‘bot dogs’ sužeista taip pat ir sykiu va-
kepė o prie tų “dogsų” ir ki
tų gardumynų netrūko. Neat 
siliko ir 3 sk. iš North Side, 
ne 5 sk. iš Dievo Apvaizdos

paskutinė proga. O L. V
Rykite, taip pat ir už bazaro Į nog, chorag> vedamag komp
tikietus atsilyginkite. J. gaurį0> dįdeiįu intensyvu-1 parap. Kurie skyriai, kad ir

Bazare randasi keliolika mu praktikuojas ir lygina vi- neturėjo savo biznio, tai sve- 
Rap. <bauSbiU gražiai išpuoštų bu- gug netobuiUiUUS> kurie buvo,čiai tų kolonijų kitiems biznį

dėlių, o jose yra daug gerų pajustį statant “Pinafore” pi darė. Tai rėmėjos, 
ir naudingų daiktų dovanoms. nnQ kftrtQ Reikia pagakvti 
Ateikite, o pamatysite; taip kad «Pinafore„ pirma tokia 
pat ir dovanų gausite.

Darbininkai nuoširdžiai dir-
ha ir visus, atsilankyti kvie- visą 20 metų gyvavim0 laiko. 
čia. Nepatingėkite.

Kadangi šis buvo jaunimui 
paremti piknikas (stipendija? 

smagi iš visų, kokias tik L. į teikiant akadeinikėms), tai su- 
Y. “Dainos” choras yra per važiavo ir mūsų jaunieji kle-

bonai A. Linkus, A. Martin
kus, F. Vaitukaitis, kun. prof.

ŽINIŲ - ŽINELĖS

Vis.
Spalių 16 d. Rockford, III. 
Spalių 22 — 24 dd., Cleve-

land, Ohio.
Spalių 30 d. Kenosha, \Vis. 
Spalių 16 d., ŠŠ. Petro ir

Pauliaus parap., Rockford, 111.
Spalių 20 d. — Šv. Pranciš

kaus parap., Indiana Harbor,
Ind.

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — 
Cleveland, Ohio.

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

parap., Kewanee, III.

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano 
parap., Omaha, Neb.

Lapkr. 11 d. Sioux City, 
Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas City, 
Mo.

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

Kun. A.. Linkus

gyvenančios vienišės Carrie 
Baum, 55 m., namely, 6124 Ju
stine St., jai mirus policija 
rado banko knygutę $4,967 ir 
$211 pinigų, paslėptų dėžėj.

Suimtas klinikos viršinin
ką?. Valstybės registracijos de

Ir buvęs gaisrininkas girtas 
važinėja. Apygardos teisėjas 
Gcrman 20 dienų į Biidewclll 
ru-tisė buvusį gaisrininką J 
Įstieblon, 47 ir... 1-337 So. Iler- 
m-tf.ge av., o jo šoferį mėne
siu į tą patį kalėjimą. Gilti

i partamento agentai suėmė K. ivaž.avo automobiliu. 
|W Baron, 2840 Addison St., 
i Madifon - AVesterr, klinikos 
viršininką, kuris be 1-idimo 
praktikavo medicina.

ziavusi jo žmona.
Vienu plėšiku mažiau

[Dviem plėšikams bandant a- 
piplėšti svaiginančių gėrimų 
krautuvę, jos savininkas vie
ną plėšiką nušovė, o kitą pa
šovė. Nušautasis yra J. Ma
sina, 2152 N. Moodv St.

Pas vienišę $5,009. Nuošaliai

Kas myli gražias žavėjau
čias dainas, dainuojamas «e- tarpį yra statęs scenoje. Mu- _
rų dainininkų, tat nepamirški- Pirmas bazaro vakaras šiaip ' zika ir dainos, taip solistų, j B Urba, vienuolyno kapelio- 
U ateinantį sekmadienį, spa- Jau buvo sėkmingas. Vienoms taip ir paties choro “kalte nas ir jaunieji kunigai: Ceriai 3 d. važiuoti į Gim.’ Pan. draugijoms pasisekė geriau, prikala” žiūrovus ir visiems nauskas, P. Katauskas ir ke- 
Sv. parapijos svetainę, 68tl> kitoTns silPniauJ bet vistiek norisi, kad dar ilgiau, dar ii- ietas kitų linksmai svečiavus, 
ir M asbtenaw Ave., kur ren- visos iš tur®jo įplaukų, ku- giau tęstųsi. Taigi visi, matę Atvyko ir žymių biznierių: Ki- 
giainas pirmas “Draugo” ra- rios sudaro virš Simto (loleriV ir nematę “Pinafore”, ruoš- su partija, Insodai, Kinči- 

*dio koncertas. Jame išgirsime 0 aPart to dar už bazaro kitgs Paskutinį sykį ją pama- nai, Mališauskai, Ivanauskai,
gražių dainelių ir muzikos, o kietus atsilygino sekantai: tyti. Nesigailėsite. -----------
po koncerto pasišoksime prie P° $l00° — Frank ir Anna “Pinafore” bus vaidinama 
smagios orkestras Smith, Juozapas ir Kotrina gražioj Sokol salėj, 2337 So.

! Matulaičiai; po $5.00 — VIa- Kedzie av. Prasidės 4:30 vai.
Koncerte, kaip jau žinoma, das įr Qna Kavaliauskai, Ka- popiet. Bilietų kainos: 50c, | 

dalyvauja įžymūs mūsų artis- zįndera.s įr Uršulė Valatkai, 75c tr $1. Matęs ;
tai - dainininkai: Kastas Sa- juozapas Gerdžiūnas, Jonas iri --------------
bonis, Marijona Janušauskie- Qna Rutkauskai, Petras Kar- 1 Rado ir Stoiro lavoną Be
ne, Justas Kuili.ka ir gaisu- uavičius. Antanas ir Pranciš- keldami sprogi u:» sugriauto

P. Dambrauskas su savo sve
čiais iš Bridgeporto. Roose-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Hvederlus dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.

NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DĖT, MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gijas, storas tr 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Vlctnry 348#
Atdara dienomis, vakarais tr 

sekmadieniais.

PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui kepykla - ba- 
kerv su visu namu arba mai
nysiu. Užtektinai vietos vesti 
ir wholesale biznį.

3109 WEST 59th STREET
REIKAI.INOA DARBININKE

PLATINKITE “DRAUGĄ 

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki B 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais S Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic ##00

Reikalinga patyrusi moteris arba su- 1 
augusi mergina prie namų darbo. 
Kambarys tr valgis ant vietos.

6235 So. AVestern Avenue

PAIEŠKOJIMAS

PaieSkau Annos Grunda. 1930 »n. 
gyvemo 554 5 Wnlton Avenue. Pblla- 
delphijoi. Ji pati ar kas kitas Jei ži
note apie ją prnSau man pranešti. 
Tfi anksto tariu ačlfl.

ZOFIJA DRUKTENAIT#:
Dargių kntm.. Mažeikių paštas. 

DITHUANIA

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 pagyvenimu medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu par
siduoda t” vieno finto rnknndal pi
giai. Priežastis, savininkas išvažiuoja 
i Lletuvn.

141# SOTTH 5O»b COl'RT 
Cicero. Illinois

f

,z7

pavietus, Antanas ir Francis- Kuliami sproguli» 
sis Sasnausko vyrų choras, \ a kft pau£aį? Joseph ir Catherin t.Vlm Co. fabriko griuvėsius, 
dovaujant prof. a. S. Pociui Į)orjn> Aleksandras ir Agnio- gapiininkai rado ir Jerry Sto

ška Laurinaičiai, Ignacas Re- n e r/oną.

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INO.

Retail stotis randasi

Teleplione: BOUlevard 2800
Joseoh J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
AUTOMOBIIJE8 arroMOBiLEs

Sasnausko choras yra gerai 
žinomas ne vien tik Chicago
je, kur jau ilgus metus dar
but'jas lietuvių labui, bet taip 
pat ir visos Amerikos lietu
vių visuomenei. Neseniai grį
žo iš tolimos kelionės, kur so- 

1 vo koncertais sužavėjo kitų 
miestų dainos mylėtojus.

Tat, lietuviai, kviečiami at
vykti į Gini. Pan. Svenč. par. 
svetainę, sekmadienį, spalių 
13 d., lygiai 5 vai. po piel. 
Visiems užtikrinta gražus pro 
gramas ir malonus pasilinks
minimas. Ieva Lukošiūtė

Nekaltas nukentėjo. Per su- 
pJuudymą tarp poliemonų M. 
J^vce, G. Sheuon ir dviejų įta
riamų ginkluotų vyrų, pašau, 
tęs vieno naktini? klubo durų 
t argas L. McCullom.

CRANE

WHOLESALE 
Gazolinai. Kerosinas 

Pečiams Alyva Šildymui
GROvchill 1955 

7000 So. Artesian Ave

EMIL DENEMARK INC.
== Vartotų Karu Barbenai ====

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ G
SUKYS - ŪOOOY - ANTONISEN

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

INC
DABA P Skolinam ir Perkam 

Pirmus Morgičius
Priimam Lietuvišku* Bomm Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Caxh 

Vlaokloo KOAie- fiuuirance — Ugnie#. Vė-tulo*. Automobilių,
Stiklų lt 11

■■■■■■■■■■■ ■■■■i■ - - - —— 1
JOI IN P. EWALD .

LOANS and INSURANCE
higu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc . atsišauk
840 Wcst 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

EISI UčIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
i; \s l l\ !<.l i,

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

Grant Works Coal Yands
ADAM BERNADIŠTUS, Sav.

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

PTTTr'K ’žs. k Podnn 41. Trunk. rarant kala naujas................S#<»3
BTHCK ’S5. R Sodan 47. labai puikus, gnmnt...................................#705
BVTCK '95, Chib Sadan su trunk, garantuotas ....................... #705
BTTfHK *35, R Sodan 47 garantuotas .............................................. ##75
BVTCK '31. 5 Coupe R3. mažai vartotas, garant..............................#745
BVTCK '34. R Sedan 57. pulkus karas, garant.......................... #745
BVTCK '33. 5 Sedan 87, tobulas, garant...................................... ##45
BVTCK '32. 5 Sedan 97. tobulam stovy ..................................... #150
BVTCK '32, 5 Coupe 98. lahal pulkus, garant........................... #150
BVTCK '32. R Sedan 87, tobulam stovy ..................................... #150
BVTCK '31. 5 Sedan 87. geroj tvarkoj ......................................... #205
BVTCK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkatnuotas ........................... #05
BTttck '29, 5 Sedan 17. gražus mažas karas ........................... #05
BVTCK '27. 5 Sedan 17, ba.rgenns .............................................. S 45
CAPTLLAC '30. 7 Sedan, pertaisytas .............................................. #205
CADILLAC! '29. Town S"dan. trunk, žema kaina...................... #175
CAniLLAC '28, 7 Sedan, bargenas .............................................. #145
DODOE '33, 5 Sedan. geras mažas karas ................................ #305
HUDSON, '29. 5 Sodan. bCga O. K................................................... #05
LA SALLE '31. B Sedan, pulki vertybė ......................................... #375
LA SALLE '30. 5 Sedan, 8 drat. ratai ................................... #275
LA SALLE '29. 5 Sedan, drat. ratai .................................. .. #145
LINCOLN '30, B Sedan. labai pulkus ..................................... #205
PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovy......................#775
PTERCE '38. t Coupe, labai pulkam stovy ..............................  #105
PONTIAC '36. B Sedan, bullt In trunk, tobulas ................. S74B

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

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


