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BAUSMES ITALIJAI

Neparduos jai jokių ginklų ir 
kitų karo įrankių

VISAM PASAULY BUS BOIKOTUOJA- 
MOS ITALŲ PREKES

ŽENEVA, spal. 11. — An- Iš KARO LAUKO IR APIE 
glijai pavyko T. Sąjungoje KARĄ TRUMPAI 
suregimentuoti visas vaisty
tas prieš Italiją. Tik Austri
ja ir Vengrija pasiliko išti- . . , ., . T . ... . i italų pajėgos sutraukiamos irkimos Italijai. Anglija parei- . ... ., i parengiamos veržtis Etiopi-skia, kad sios valstybės yra ... ...... . jos gilumon — per Aksumneesmingos. Vokietija taip . , .. , . ... ...„ ,. . . . miesteli Makale linkon. Visupat stovi nuošaliai. Ateman- .. . ' . . . .. . . ............... . ..................... . lroętu skubiai tiesiami ke-tį mėnesį ji visiškai išeina is
T. (Sąjungos. Vokietijos pa
galba Italijai abejotina, ka- ROMA. — Oficialiam iš į 
dangi naciai pasižadėjo An- karo lauko pranešime paduo- 
glijai, kad Vokietija laikysis darni italų nuostoliai: 30 nu-, 
neutralumo. kautųjų ir 70 sužeistųjų.

Visos kitos bendrai su An- Italams tekęs karo grobis: 1 
glija pasisakusios prieš Ita- patranka, 1 kulkasvaidis, 134 
lijų valstybės šiandien vien- šautuvai ir 30 dėžių amuni- 
balsiai nusprendė štai kokių cijos. Du etiopiečių vadai su 
priemonių imtis Italijos su- keliais tūkstančiais kareivių 
klupdymui.: pasidavę italams.

1. Uždrausti ginklų ir įvai- ADDIg ^yfiABA. — Etio-
rių karo įrankių siuntimų pįe^įaį j^j vakar numušė ir ai IIX
Italijon ir podraug kiek įei- nu|{OVp jau šešis italų laku- 11 ALAI KOVOJA UŽ VAN"
kiant pristatyti ginklų ir a- nug
municijos Etiopijai. DtNS ŠALTINIUS

ADDIS ABABA. — Itali-
2. Paskelbti griežtąjį boi- paiSįuntinys Etiopijai vis IXT...ir ..

kotų italų prekėms. (Įar (-įa pasilieka. Paduoda 1 R AA A, LtiopijĄ
3. Nepripažinti Italijai jo- įvajrių igsi8ukinėjįmŲ. sPaį 1L ~ armijos jsi-

kių paskolų ir jokio kredito/ veržimas į pietų rytinę Etiu-
Rytoj bus pradėtas vykdy

AD0WA, Etiopija (su ita- 
, lų cenzūra). — Šiame fronte

•t

ŠTAI KAIP STREIKININKAI NAIKINA VEŽAMĄ PIENĄ

latakais liejamas net iš geležinkelio vagonų. Tuo būdu sunaikinama 
kasdien BfalltAi *n tftklrtaiiMfM^ AflrfWhių'*jMFirrr. 'Striukuoju ūkininkai pasiryžę ir to
liau naikinti siunčiamų į Chicagų ir į kitus miestus pienų iki laimės reikalauja
mų sau už pienų kainų. * {^cine Photo.)

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS ŽYGIUOJA BOL- 
ŠEVIKIZMO KELIAIS

ITALIJA IGNORUOJA 
T. SĄJUNGĄ
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KONCERT
PO KONCERTO ĮVYKS ŠOKIAI

Koncertas įvyks rytoj, spalių m. 13 d., Gi
mimo Panelės Švč. parapijos ruimingoj salėj, 
68 gat. ir Washtenaw Avė. — Marquette Parke.,

Koncertas prasidės 5:00 vakare, o 
8:00 vakare. Parinktinas orkestras gros šokiams,

Pats koncertas bus didžiai įdomus. Vade 
vaus mūsų žymusis kompoz. A. Pocius.

Visų kolonijų lietuviai nuoširdžiai kviečiai 
mi šion pramogon.

KO BERLYNAS PAGEIDAUJA 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Komunistų internacionalas nu
mato pavojų Lietuvai

ROMA, spal. 11. — Kai T. 
Sąjunga Ženevoje planuoja 
imtis bausrninių priemonių 
prieš Italiją, diktatorius Mus
solini vykdė karo programų 
Etiopijoj, kad užkariavus tų

MEK1CO CITY, spal. 11.
ŽENEV A. — Kilę gandų, piją. nėra kova, kad užėmus — Meksikos prezidentas La- 

ti pirmasis šio sprendimo kad, rasi Italija darys taikų naujas teritorijas, bet kova zaro Cardenas yra pasiryžęs 
posmas. Kiti paskiau — gal su Etiopija. Imperatorius už vandens šaltinius. susocialistinti jau ir visas
ateinančių savaitę. Haile Selassie užtikrina T. Generolo GrazianI vadovau krašto aukštesniojo mokslo; kraštų.

Išaiškinta, kad šį kartų Ita Sąjungų, kad Istiopija nieku Somalilando armijos ištaigas. Jo pasiryžimas lie- . .
lijad nebus parduodami tik kn.iu nekapituliuos. koliumnos su nepaprastais e’a ne tik vietos autonominį | * į.**1/
ginklai ir aktualiai karo įran- LONDONAS. — Žiniomis sunkumais tegali nusikelti universitetų, bet ir visus ki-, į^^kie^snsi-
kiai. Tas neliečia medvilnės, į; Addis Ababa, eti o piečiai nuo vienų vandens šaltinių tus- Vlsos aukštesniojo mok-j . J ' * nirmL
arba metalų, iŠ kurių galima' sukėlę kontratakas ties Ado- prie kitų Ogaden provincijo- 8,0 įstaigos ateityje turės Sainno-os vedamu
gaminti visokių karo medžią- wa įr “išskerc^” apie 2,500 je. Su žygiuojančiomis ko- priklausyti arba nuo krašto . ' • ‘ ,.
gų. italu kareiviu. Jiumnomis siunčiami dideli vyriausybės, arba nuo atski- Plotus ir

vandens kubilai, kad vande- į valstybių. Vyriausybė . „ .
niu aprūpinus kareivius iki1 fakultetus ir pa,iu<)8 įrengus tolesmems zyg.ams

Bus pakviesti ekspertai su
statyti sųrašus, kas bus nega
limai, o kas bus galima par- 
<. icti Italijai.

T. (Sąjunga, sakoma, vada-
vusi nesenai paskelbta prez. LONDONAS) , u 
Roosevalto ginklų embargo oficia|i Ang,ija karfiais

italų kareivių.

ANGLIJA PUOLA 
AUSTRIJĄ

pasiekiami nauji šaltiniai. mokslo programas. Visos pro Oficiali Italija šio karo ne-
Etiopiečių pajėgos pietų ry- gramos bus socialistiško po- vadina karu, bet tik žygiais, 
tiniam fronte dar nė vienoj į indžio. kad1 apsaugojus savo koloni-
vietoj rimtai nepūstojo kelio; Paskutinėje kongreso sesi- i Jas Afrikoje. O kolonijų ap- 
i t ai am s. Gausingos etiopiečių joje skaitytas prezidento Car saaga nebegalima be Etiopi-

? - . . Oticiali Anglija karčiais zo- . . a TT . . I .• ,,zi,
(ginklų išvežimo draudimo) jįjaig puola Austriją kuri iš PaJe£08 yra sutrauktos Har- denaso sumanymas apie auk- J°® užkariavimo.
Italijai. «i«kvrė iš T Saiunzos šei- *"* —- -—r  ----- - mu-v-m,

Žiniomis iš Romos, Musso- . • » u-r -srv italai veržiasi šio miesto kad tuo būdu’ mos ir pasiryžo būti ištiki- . •
linis esąs daug patenkintas T. ... . buk.
Austrijos ir Vengrijos nusis
tatymu. Jis mano, kad su šių 
valstybių pagalba Italijai bus

Oficialiuose sluoksniuose 
pažymima, kad tuo būdu Au
strija daro saužudystę ir nio-

galima susisiekti su Vokieti- ,. •,. ,T , .. ,. i kas nesaugos jos nepnklau-
.» kur galės gaut. raka-

• iruros paramos. _____

Kalbama, kad Anglija pla- IŠVYKO VATIKANO 
PRELATAInuoja dar toliau žengti. Ji 

paragins visas svarbesniąsias 
valstybes, kad jos nutrauktų
diplomatinius santykius su Ameriką apleido Vatikano
Italija, atšaukus iš Romos prelatai, kurie dalyvavo šio UVALDE, Tex., spal. 11.
atstovus.

rar apylinkėse. Kaip kartas štųjų mokyklų socialistinimų,
visas šias mo- RASTA PASKUTINE SPRO 

kyklas padarius ne tikrojo GIMO AUKA
švietimo židiniais, bet politi
niais lizdais vadovaujančios Susprogusio Soya Produc

NEW YORK, spal. 10. — atsakymo.

LAUKIA KARALIAUS 
ATSAKYMO

ATĖNAI, spal. 11. — Su
griovę Graikijos respublikų 
ir apvaldę visų kraštų grai
kai monarkistai pasiuntė bu v. 
karaliui Jurgiui II kvietimų, 
kad jis grįžtų sostan. Laukia

krašto septintajam Eukari- 
I stiniam kongrese Cleveland

PLATINKITE “DRAUGĄ mieste.

— U. S. viceprezidentas Gard 
neris vyksta į tolimuosius 
Rytus.

revoliucinės partijos naudai, ts Co. fabriko griuvėsiuose
rasta penktoji ir paskutinė 

Kongresas prezidento su- Ruka „
manymų pavedė komitetui. 8progira,.
Suprantamas dalykas, kad-------------------------------- ---------
kongresas bus bejėgis pasi- riausybės kontrolėje.
priešinti šiam sumanymui, 
jei prezidentas Cardenas 
griežtai spirsis už tai.

Aišku, preaidenta? »Jarde- 
nas žengia bolševikizmo ke
liais. Neša kraštui didelę ža-

Tos rūšies tvarka palaiko- lų. Nepagalvoja apie krašto
ma ir ‘ bolševikų valdomoj 
Rusijoj, kur nėra nė kokių 
laisvų mokslo įstaigų. Visos
randasi griežtoje sovietų vy- ir tinkamiau.

ateitį, arba gyventojų laimin
gesnę buitį. Dirba, kad1 tik 
savajai partijai būtų gerino

MASKVA, spal. ;11. — Ko
munistų internacionalo komi
tetas paskelbė atsišaukimų į 
visus pasaulio uostų darbiniu 
kus> kad jie sustabdytų įvai
rių prekių siuntimų į Italiją, 
kad privertus Mussolinį, kad 
jis nutrauktų karų Etiopijo
je.

Sako viso pasaulio darbi
ninkai turi laikyti masinius 
susirinkimus ir protestuoti 
prieš Italijos žygius Afriko
je ir dėti pastaugi), kad nei 
traukiniais, nei laivais nebū
tu siunčiama Italijon įvairios 
prekės, maisto produktai ič 
kare medžiaga.

Vokietija., pažymima atsi
šaukime, prisidengdama ka
ru Afrikoje, rengiasi pulti 
Lietuvų. Be to, Vokietija, 
Lenkija ir Vengrija sudaro 
vieningų blokų didesnio apė- 
mio agresyvumui rytinėje Eu 
ropoję.

Militairinės komplikacijos 
Europoje, pažymima, visiš
kai išlaisvins japonus nuo 
varžančių juos tarptautinių 
sutarčių ir jie užims didesnę 
dalį Kinijos, o paskui nusi
suks prieš pačių sovietų Ru
siją.

ATSTEIGTA VOKIEČIŲ 
KARO AKADEMIJA

; BERLYNAS, spal. 11. — 
Vokietija atsteigė karo aka
demijų, o ši atgaivino gene
ralinį štabų. Vokietija grįžta 
į senąsias militarizmo vėžes.

Šiandien Chicagoj iškilmin
gai minima Kolumbo, Ameri- 

i kos radėjo, diena. Įvyksta 
| vaikštynės, susirinkimai, įvai
rios pramogos.

Redmondo byloje jo ginė
jas stengiasi sugriauti jo pa
sirašytų prisipažinimų ry
šium su Misa Marion Cozzo 
nužudymu.

BERLYNAS, spal. 11. — 
Naciai yra didžiai patenkin
ti Klaipėdos rinkimų davi
niais. Tačiau jie ir toliau de
ga troškimais, kad ko arčiau 
susijungus su Klaipėdos vo-, 
kietininkads.

Naciai pagedauja, kad jei 
krašto seimelis bus vokiškas, j 
tad ir krašto direktorija tu
rėtų būt sudaryta iš vokieti
ninkų. Bet jei direktorių 
bus lietuviška, sako jie, ten 
ir vėl būsiąs atgaivintas /lie
tuvių “barbarizmas.”

SAKO, ITALAI ŽŪVA KA^ 
MUSIOS

I1ALIFAX, N. S., spal. 11. 
— Motorinis laivas Cingale- 
se Prince čia atplaukė iš to
limųjų Rytų. l>aivo kapito
nas .J. Smith pasakoja, kad 
italų kareiviai rytinėje Afri
koje krinta kai musios nuo 
įvairių tropikinių ligi), 

i Ligų apakinti ir šiltinės . 
kamuojami šimtai kareivių 
siunčiami atgal į (Viduržemio 
jūros salas.

Kapitonas girdėjęs pasako
jant, kad italai sveiki ir stip
rūs iš ryto nuo šiltinės žūva 
popiet.

VYKDOMAS ŪKININKŲ 
I . STREIKAS

Ir toliau vykdomas ūkinin
kų streikas ir kasdien daug 

; vežamo į miestus pieno su
naikinama.

Valstybės autoritetai parei 
škia, kad šerifai ir policija 
palauž streikų.

ORAS
CHICAGO IR. APYLIN

KĖS. — Iš dalies debesuo
ta ir nepastovus oras; kiek 
šilčinn
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DIENOS KLAUSIMAI

DAR DĖL KLAIPĖDOS RINKIMŲ

Vėliausieji pranešimai apie Klaipėdos 
što rinkimų rezultatus blogesni, negu pir- 

etji.
Savaites pradžioje buvo paskelbta, kad 

lietuvių surašo išrinkta šeši atstovai, iš 
[iečių dvidešimts trys, bet vėliausiomis ži-

|iomis, tik penki lietuviai teišrinkti.
Vadinas, nelaimėta nė vieno atstovo dau-

lu- i . i
Nors tas žinias semiame is anglų dien
ių korespondentų pranešimų, oficialių ži- 

ų neturime, tačiau, reikia manyti, kad jos
yra tikros.

Gaila, kad nors šiokiais svarbiais mūsų 
tautos gyveninio įvykiais, Lietuvos spaudos 
agentūra “Elta” mūsų laikraščiams nepri- 
siunčia jokių žinių.

Pasirodė, kad pakeistas rinkimų įstaty
mus nieko nepagelbėjo. Anglų laikraščių pa

rteriai spėja, kad buvo kaip tik priešin- 
i — pakenkė. Naujasis įstatymas linkinių 

gų sukomplikavęs, balsuotojus suerzinęs ir
unkinęs.
Gal būt čia ir via šiek tiek pagrindo 

^manyti, kad įstatymo pakeitimas lietuviams 
neišėjo į gerų, bet nelaimėjimo priežasties

dėlto kur kitur reikia ieškoti. 
dMdvtiinnkaį^ laba) šl^į^.^riešjinki-

tiinę agitacijų vedė. Kaip anuo kurt min*- 
1, tai kampanijai vadovavo pats Hitleris.

.Tai darė gyvu žodžiu per spaudų, taip 
pat grųsiniuiais Kiauksiu užgrobti. Jo pa
pirkti agentai balsuotojams įkalbinėjo, girdi, 
jei\jie nebalsuos už vokiečių sųrašus, į Klai- 
pėdų atėjęs Hitleiis jiems atkeršys. Gyven
tojai buvo tiesiog terorizuojami. Vokiečiai 
Lietuva drabstė purvais. Lietuvius šmeižė 
visokiausiais būdais. Tam nesigailėjo išleis
ti dideles pinigų sumas, nesigailėjo nė darbo.

Kas kita būt buvę, jei Klaipėdos krašto 
. gyventojai būt sųnioningesni lietuviai. Jie 

nepasiduotų vokiečių biauriai agitacijai. Tuo
met jie suprastų ko siekia Hitlerio imperia
listinė politika. Dabar, jų dauguma nors ir 
skaitosi lietuviais ir ištikrųjų jais yra, ta
čiau būdami vokiečių pavergti jier kelis 
šimtmečius, prisigėrė vokiškos kultūros, pri- 
hisunkė vokiškų materializmu ir dėl to hitle
rininkams nesunku juos suvadžioti. Jiems
persiduoda už pupų bhruelį.

Žodžiu sakuti iš im-tarųjų rinkimų ga
lima spręsti, kiek daug darbo dar yra. Klai
pėdos krašte, kad jį dvasiniai Lietuvai lai
mėti. Iš mūsų tautos pusės ligšiol gal būt 
perrnaža buvo rūpinamųsi gyventojų tauti-

yniu įsųnioiiiiiiinu.
, A Per maža buvo dedama jėgų lietuviams 

bkononiiškai Klaipėdoje įsistiprinti. Savo lai
ku buvo daug progų išpirkti ten dvarus, ku
rie daugumoje vokiečių valdomi, miestuose 
namus, kurie daugumoje taip pat nelietuvių 
nuosavybėje. Tiesa, oficialiai vyriausybė tais 
reikalais rūpintis gal ir negalėjo, tačiau ga
lėjo būti sudarytos bendrovės ar šiaip komi
sijos, kurios būtų galėjusios nuosavybių pir
kėjus Klaipėdon pakreipti. Daug Lietuvos 
aukštų valdininkų, daug amerikiečių pirko 
ir dvarus ir namus Kaime, prie Kauno, ar 
kur kitur, bet užmiršo, kad pirkdami Klai
pėdoj keleriopai Lietuvai būtų pasitarnavę. 
Turėjo būti sudarytos galimybės išpirkt dva- 
rafc, juos išparceliuoti ir lengvais išmokėji
mais užleisti lietuviams. Tuo būdu kraštas 
fymiai būtų buvęs sulietuvintas. Dabar jau

n RAUPAS Šeštadienis, spalių 12 d., 1935

bus sunkiau, ues Hitleris ir primokės tiems i 
vokiečiams, kurie pasiliks Klaipėdoj, įsaky
damas neparduoti savo nuosavyliės lietu-j ____________
viiiins. , Tėvai sudaro šeimos židinį. liktiniai, katalikiškai, išaukiė-

Tikrai neapsižiūrėta if, kraštų atšakia- Nuo tėvų priklauso jaunosios Ii katalikų tėvų vaikus.
vus, jo palaikymui tinkamo plano neturėta, kartos ateitis. Kokie Ims tė-1 “Tačiau turime įspėti jus, \

Bent dabar rūktų sutelkti visas tautos j vui, kaip jie išauklės savo vai- mylimieji, kati ne kiekviena
jėgas, kad kitais Klaipėdos seimelio rinki-1 kus, toks bus visuomenės ly- mokykla, kuri sakosi esanti 1 uniokslų temoj
Uitos sulaukti «e.u»uii( rez,.lutų. Kol v,k i veniiuas. katalikiSka, iUikro tokia yra. ~ I“'1“““ ir ikv«’ V
kiečiai rinkimuose ims virė,,, tol ea,.tykiai'............................................ ,1'aerastai ta.no.aa, jei i n,o- l“1'“8 k“ulik'i P*' tU8,S“*8 “ ° ,l-

Svarbiausia Tėvų Pareiga EUCHARISTINIO KONGRESO 
ĮSP0D21AI '

kur keli metai atgal girdėjusi 
“Šv. Ku- • iksams: Juozai, laikykis, kuo

ims viršų,
tarp Lietuvos ir Vokietijos bus įtempti ir 
tai neina i sveikata nei politinium nei eko
nominiam Lietuvos gyvenimui

“dT. ZUUZiU Si U oi LAUKU b

(laila, kad yra tėvų, kurk 
jmmiršta šių svarbiausių savo 
pareigų — katalikiškai auk
lėti savo vaikus. Juk kam gi
priklauso vaikas! — Per tė-Į \ . 1 ,,

kyklų yra įleidžiamas kuni

gas, kad jei joje religijai via 
skiriama ĮK>ia valandų į sa-

______ į vus vaikus ateina į šį pusuu-
i'orų mėnesių atostogavęs “Studentų Zo- , ’!« tėvams jis pirmiausia 

dis ’ ir vėl pasirodė. Pasilsėjo redaktoriaus j if priklauso. “Imk šį vaikų 
ranka jį padare gyvu ir įdomiu, lied. Jonas : *r auklek jį man; nž triūsų 
t'ilipauskas, Aluiiunnpolio kolegijos mokyto-1as tau atlyginsiu — taip
jas, šių vasarų lankėsi Lietuvoje, kad pusi- i kalbėjo Egipto karaliaus dūk- j 
semti ir lizimų ir dvasinių jėgų studentų tė, duodamu Mozę auklėti jo 

motinai. Taip ir šiandienų Die 
vas įpareigoja katalikus tėvus; 
imkite šį vaikų ir auklėkite 
ji man; už jūsų pastangas, rū
pesčius ir vargus bus jums gau 
šiai atlyginta!..

žurnalo ndagavimui. Besilankydamas Lie
tuvoje jis dalyvavo studentų susirinkimuose, 
kuriuose pintu r \ ui užuomuzga viso pasaulio 
lietuvių studentų sąjungai. Apie tai rašo 
tik kų išėjusiam “{St. Z.” No. 8. Be šio 
straipsnio, įdėta įdomus J. P. P. pasikulbė- 
jiinas su A. L. K. {S. ir P. {Sųjungos garbės 
pirmininku udv. A. Milerių, rašinys apie a. 
a. Emilijų Y neįsienę, garsiųjų vilnietę ir e- 
nergmgųjų kovotojų dėl lietuvių teisių V ti 
maus krašte. Įdela. keletas eilių, gražus vaiz
delis, komp. J. Žilevičiaus, kun. Švedo, Mi
elinio straipsniai ir mūsų veikimo apžvalga.

Sis “fSt. Žodžio’’ numeris, be abejojimo, 
paliks visiems skaitytojams. Būt gera, jei tų 
skaitytojų atsirasiu daugiau.

LlLlUVĄ ArLAlNMLS
________ aj. Simutis__________

ŽODIS APIE LAIVĄ

Tačiau kasdieniniame gyve
nime, kartais, galima pasteliė- 
ti visai kitaip. Tėvai dažnai 
daug kuomi rūpinasi, pamirš
dami svarbia ašį vaikų sielos 
auklėjimo reikalų. “Tėvai sa
vo vaikų sveikata labai rūpi
nasi. Atsitinka koks mažas 
negerumas — susižeidžia, įm 
lieka motin;, visas savo dar
inis, gailisi šimelio, maldo jį. 
slaugo... Bet jeigu Dievo tar- 
Bylioje tingus, jei nusideda, 

- tėvai nejaučia taip aštriai to
kių sielos sunegalavimų. ri e 
vai šiandienų galėja sūkiai;.;

Šiek tiek pasivaikščiojus, apžiūrėjus įdo- žemiškų turtų ir ^palikti savo 
mesnes laivo vielas, pradėjome gilintis Į vatkams, tačiau nė tūkstan- 
ktausmius, kiek ėmė laiko tokį milžinų “Nor- tosios dalies rūpesčių nepaau- 
Jiiaiidie’’ pjastalyti, kiek kainavo ir t.t. koja, kad tuos vaikus palik

Pradedant kų ndrs statyti j relkfa piaVo.-doru* it tdfl^i paniuki 
Dvidešimts penki arkilektai ir 250 braižy- *’us ' I’azn,alD')- 
tojai dirbo du metus, kol pagamino braiži-

| mus. Pradėtus statyti 1930 m. vasario mėli.
Į Per dvidešimts mėnesių buvo vien tik jiin-
j giama 30,500 tonų plieninių plokščių. Vun-| jie būtų geri katalikai: mylė- 
I deniu laivas buvo nuleistas 1932 m. iapKri-'tų Dievų, Bažnyčių ir žmones 

čio mėn. Po to ištisus dvejus metus buvo j Katalikišku savo vaikų auk- 
' dirbamos devynios palubos, vidaus įrengi-į įėjimu tėvai turi susirūpinti 

mai ir mašinų skyriai. 4935 m. kovo mėn. j labili unkšti—vaikų kūdikvs 
tėję. Čia tėvams įsidėmėtinos

sakė J. E. Cineinnatti Arki- bar šventas ramumas, neap- 
vyskupas J. T. MeNichols. sakoma tyla ir maldos!
J. E. Vyskupas Selirembs pa- P“ trumpų pamokslų
skelbia permainų šio vakaro pasakė celebrantas Kardino- 
prakalbų ir rytojaus vaikučių las Hayes, kuris paskui lai- 
Mišių, kurios iŠ priežasties žmones. Užsibaigė Mi-
daugybės žmonių turės būt šios. Orchestrai griežiant pro 
perkeltos iš Auditorium į tesija pamažu slinko iŠ Audi

torijos ant gatvės, kur nebu
vo galima jokiu būdu prasi-

katalikišku. Toli gružu m 
Toliau Ganytojai mokyklos 
katalikiškumų nušviečia šiais i 
Popiež. Leono XIII žodžiais; 

i“lteikia, kud jaunimas m- lik 
tam tikromis valandomis bū
tų mokomas religijos, liet kad
ir visas kitas mokymas kve- tai orchestrai teikia gražių 
pėtų krikščioniškuoju religin- muzikų. O Myro ir Kodylo 
gumu. Jei to trūksta, jei la dūmai smilkiiiaiiti Altorių ir 
sai šventas dvelkimas neapi- žmonės paskleidžia savo ma
ma ir nešildo mokytojų ir lonų kvapų po visų Auditori- 
mokinii
kok:
naudos; dažnai iš to išeina nuo tauja neapsakoma tyla. Kokis
stolių”. į kontrastas! Toj pačioj vietoj, (Tęsinys ant 4 pusi.)

ne to, lar jmsleliėtinos. mi
nėtame Vyskupų laišk? kate 
likams pareikštos sekančio.- 
mintys: “Tėvai turi gerai žiū
rėti, kokiai mokyklai jie pa 
veda mokyti ir auklėti savo 
vaiku®, ’ei Įier tėvų apšilo 
diniy ^aikai, besimokydanu 
iškrvps rš tikyb<>s ir doros !:< ( 
lio, tai prieš Dievų turės n. 
maža atsakyti i: tėvai. I i, 
tuvoje tokių mokyklų, kurios j 
galėtų vadintis katalikiškomis, j 
deja, turime nedaug.... Dauge
liui katalikų vaikų tenka lai? 
kyti mišriųsias mokyklas, ski 
riamas įvairių tikybų ir įvai
rių pažianj jaunimui;’... I. die{i|J nlažai kils te„,„Wj„ stoju, vaikK-ioju - nėra. Pri- 
į klausida.. ; ^Į-aitytį bei rašyti. einu jnie ‘vieno ųžuolo. Gil
ti katalikams! Ayskupui, \-;oll., uvL.; bUsėj,, (.orto- džiu — viršūnėje zvimbia.

Stadiuni.

Tęsiasi toliau Mišios. Cho
ras pritariaut tai vargonams, mušti per gatvę per tirštumų 

žmonių.
Tų patį vakarų, 5 vai. toj 

pačioj vietoj buvo pamaldos. 
J. E. Vyskupas V. J. Vehr iš 
Denver eelebravo. Pusė po 
Įlenkiu viešbutyje Cleveland1

ikinių sielų, tai iš mokslo ių. Per Pakelinių visų galvos . . i - • i m, .. v , . v - - lbuvo iJUota pager,)nnui J. E.ks jis bebūtų, maža mis misvvrsta zenivn. L zviespa-, . . . .J, ... .‘ ‘ , rr i • Kardinolo Legato. Buvo gra-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS bites, visų dienų ganiau, o 
vakare parginiau namo. Pra
dėjo tėvas bites skaityti, egiMano, amžinų atilsį, ma

mytė pasakodavo, kad seno- vienos neranda. “Eik, tingi-
vėje tik ponai buvo mokytes- ny, sako, ir surask man bi- 
ni, o iš paprastų žmonių so- tę-'' Kų darysi. Išėjau. iVaikš- 
diečių mažai kas

Vienų syki
mis lošti kunigaikštis, prose- Lipu. Lipiau, lipiau ir suda-

1) “Vyskiųių yra dalyku? panas bajoras ir sodietis-lie- viau galvų j kažin kų kietų,
nustatyti, kas gali religiniam 1 tuvis. , Pakeliu galvų -— egi dangus,
ir doriniam jaunuomenės aim ; — Kas is tų kortų, — ta- o jame skylė. Aš pro tų sky-
lėjiniui padėti, kas — kenkti, rė kunigaikštis su bajoru. — lę j i.angų. Žiūriu, Pono Die- 
Todėl niekas neturėtų drausti1 Jomis kiekvienas durnius pa- vo talka,— linus rauna. Dan- 
vfeikti katalikiškosioms m<>':s- taikys lošti, liet sutarkime guje taip linksma! Oras Jul
ius einančio jaunimo organi- pasakyti kiekvienus stebėtinų nas malonaus kvapo. Miškuo- 
zacijoms, kurias palaiko ir, atsitikimų. Kuris iš mūsų su- se pilna auksinių paukštelių,

dvi svarbiausios auklėjimo Jaunina Lietuvos Vyskupai.. | šuks neteisybė!, tas užmokės giedančių dangiškais balsais.
2) Žinome, kad kiekviena • pasakojančiam tūkstantį rub- j Upės pilnos pieno ir medaus, 

mokykla turi vadinamų Tėvų

Todel tėvai turi jausti :■ ži
noti savo švenčiausių paiv- jų 
— auklėti savo vaikus, kad

atsako:

pirmų sykį “Normandie” išplaukė į jūrų.
Bandomajam plaukiojime parodė, kad gali 
plaukti 32 mazgus (knots) į valandų. Reiš- i priemonės: gyvas tėvų žcdio 
kia — greičiausias laivas pasaulyje. Atlantu 1 jr gražus tėvų pavyzdys. Sa 
gali perplaukti per 4 dienas. Vadinas, nedaug !v0 žodžiu tėvai turi savo vai 
ilgiau, negu “Grūtas Zeppelinas” gali per
skristi.

“Normandie” ne vien greičiausias, bet 
ir didžiausias laivas. Jis turi 79,000 tonažo.

Ir ko šis “laivelis” neturi! Apartamen
tai milijonieriams, didžiulė teniso aikštė, vai
kų žaidimų salė, karuselė, želynas, žaidimų,

kus mokyti, jiems aiškinti »r 
įkvėpti religinę dvasių. Sav? 
uražiu gyvenimo pavyzdžiu tė

Komitetų. Katalikų tėvų čia 
šventa Įiareiga Komiteto lin
kimuose dalyvauti ir rinkti į

vai tori vaikams šviesti ka- « tik do™,<’ 
lio i galotimui žmogaus g>.|likus- ]žrinkt“ Komiteto pa 
voniom tiksi, - Dievą. ‘ !rei’» ka,i

lie to, katalikių tėvai s.asl k>klo-i "",k>"'»8 ir “>'kliiji
gimnastikų salės, didžiausios valgyklos, puoš- j., j kais privalo neužmiršti dar 
niausi salionai, barai, didelis teatras, ligo- į vjenos svarbios auklėjimo nurodo mums Knatus ir Jo 
ninė, sodas, du plaukiojimo baseinai, krautu-1 pr;,.,nonė8 _ mokyklos. Juk i^^’gtoji Bažnyčia . 
vės, gražiai išpuošta koplyčia. Be to daug | mokyklos uždavinys m* tik Įstatymai leidžia tėvų ko- 
kitokių įvairumų ir Įiatogumų. Tai tiesiog i mokytį bet ir juos au miteto nariams ne tik sekt.
plaukiojantis butelis, kuriame gyvena netoli j kieti. Jei mokykla šios savo Į auklėjimo darbų, bet net Inu

1 Saulė tokia didelė, kaip mūsų
— Gerai! — sako lietuvis, j Vilniaus miestas.

Pradėkim. ; — Jei tu buvai danguje,
Pradėjo kunigaikštis. tai, gal, matei ir mūsų tėvus!
— Mano tėvas turėjo tokių;— paklausė kunigaikštis su 

šeimininkę, kad ji, liub, pa-: bajoru.
sodins darže kopūstus, tai to-j — Mačiau, kaip nematęs, 
kie užaugdavo, jog ant vie-1 Bet vargšai laliai skurdžiai 

Nuplyšę, nudriskę,
penkias ratas kareivių! basi Pono Dievo kiaules po

— Teisybė, — pasakė ba- balas varinėja. Pagailo man
joras su so<liečiu, — tas ga-L’U- Nusaviau savo vyžas ir 
Įėjo būti. 'J norėjau vienam jų padovano-

— Mano tėvas, — pradėjo; ti. E jie suliėgę visi praliejo 
bajoras, — kad išaugino, iš- traukti vyžas — vienas sau,

lių.

.**•,!•• i nos galvos galėjai sustatyti gyvenanas eitų tais keliais, kuriuos R s J ‘

pusketvirto tūkstančio gyventojų.
Čia paduosiu keletu ir kitokių skaičių. ipn savo uždavinio. Gyvenime 
“Normandie” turi 1,600,000 metrų elek- Į praktikoj, kartais, pastabiame 

tros laidų,' 1,100 telefono aparatų, 13 kilo-1 mokslas išėjusių žmonių, ta-

pareigos neišpildo, ji neailie- i kytis į painokas. Žinoma, te- p,,n<'.j(, jautį, kad papjovus jį. kitas sau. Besitampydami už
vai neturi teisės daryti moky prilydino, jog juo- vyžas susiinušo. Pamatęs tai
tojams bereikalingų trukdy- galėjo visas Vilniaus mies- Dievus įsakė angelams klek
inu, bet pastebėję, kati moky- (as prigerti! vienam įkirsti po 25 bizūnus.

metrų gaisro rankovių (pijies), 25,000 durų, j pučių girtuokliais, ištvirkf- tojas nori subedievint vaikus | _ Teisybė, — pasakė luini-: — Neteisybė! — suriko ku- 
40,000 elektros lempų, 2,000 veidrodžių, 3,5(H) (inįs> sukčiais ir t.t. Reiškia, ar juos blogai išauklėt gali ir gajuštis su sodiečiu. Tas ga-, nigaikštis su bajoru. — Mū- 
vandens kranų, 650 sieninių laikrodžių, 240 mokykla jų neišauklėjo, nes ji turi reikalaut per >nsP'-kt'-'-i jįjo būti. sų tėvai niekad kiaulių nega-
virėjų ir kepėjų, 4<X) padavėjų, 38,400 pakio j-llOs tik mokė, bet jų neauk rių tokių mokytojų paša’ini-
džių, 14,570 staltiesių, 150,000 rankšluosčių, Įėjo. \
57,600 stiklinių, "|S,SOO lėkščių. Kiek toks ft. ni. balandžio mėn. Lieiu- 
laivas turi vežtis maisto produktų, kad pa- Vos Vyskupai yra išleidę ii- 
valgydinti tų 3,500 “miestų”, nebus sunku j Įtintiesiems įsidėmėtinų savo 
įsivaizduoti. Keikia pasakyti, kad maitina • Ganytojiškų laiškų, skiriami) 
labai gerai. Kas mėgsta vynų, jo gauna ne- mokyklų ir auklėjimo reika- 
mokaniai prie kiekvieno valgio. lama. ftiAme laiške mūsų dva-

Yra ir daugiau įdomių skaičių, bet jais hos Ganytojai iškelia reika 
nenoriu perdaug vietos laikraštyje užimti. tingumų katalikų vaikams ka- 

žodžiu, pirmų kartų keliauti tokiu lai- i th’ikiškųjų mokyklų, nes tik 
vu yra įdomu ir smagu. katalikiškos mokyklos gali ti-

lėjo
Reikia dabar šnekėti sodie- 

čiui-lietuviui. Pasikrapštęs 
pakaušį pradėjo.

nio. Įstatymai tuos dalykus 
numato.

Čia Iškeltas mintis turėtų 
katalikai tėvai visuomet atsi |buvo pasiuntęs į mokyklų, a- 
minti. Sulig šių nurodymų kat. v’s pabėgau. Užpykęs
tėvai turėtų rūpintis katali- «I»vė mane vyžomis, padavė 
kiškų savo vaikų auklėjimu. (*lw K'tagų, paleido dvyliką

nė ir vyžų nenešiojo. Jie val
dė didelius dvarus.

— Už pasakymų žodžio
— Tris sykius mane tėvas "neteisybė” sutarėm pinigus 

mokėti, — tarė lietuvis. — 
Taigi, ponai, abu po tūkstan
tį rublių.

Tik dabar susiprato kuni-
Kun. St. Telksnys‘ M. L.” *v’lių bičių ir tarė; “Jei ne-1 gaikštis su bajoru. Bet nieko 

norėjai mokintis, dabar ganyk J negalėjo daryti ir abu lietu-

PLATINKITE “DRAUGĄU bites ir žiūrėk, kad nei vie
nos nepraganytum.” Išginiau

viui užmokėjo 
rublių.

po tūkstantį



DRAUGO" KoS^ę
su Šokiais Spalių 13 d. 1935

Gimimo Pan. Šv. Parapijos Svet. Marųuette Parke
PRIE 68-TOS IR WASHTENAW GATVIŲ, CHICAGO, ILLINOIS

Koncertą išpildys Sasnausko Vyrą 
Choras ir solistai.

Koncertcs prasidės 5 vai. popiet.

Šokiai prasidės 8 vai. vakare.

Įžanga - 50c. ,

Šok’ams - 35c.

Šokiams gros Lon Laban’s Orkestrą.

♦

Artistas JUSTAS KUDIRKA, buvęs Lietuvos operos ar
tistas, d?Jvvan« “Draugo” Radio Koncerte,

Prof. ANTANAS POCIUS, kuris vadovaus
Sasnausko Vyru 
Koncerte.

Chorui “Draugo” Radio
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

MARIJONA JANUSAUSKIENt, žymi solistė, dai 
nuos visų mėgiamas dainas “Draugo” Itadio Koncerte.

I

KAJTAS SABONIS, žyi.n s baritonas, kuris linksmins 
“Draugo” Kailio Koncerto publiką savo dainomis.

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



P R A U G A S Šeštadienis, spaliu 12 d., 1935

■UCHARISTINIO KONGRE t Vaikams specialiai pritaiki- cliaristija ir Orientalė Bažny
SO ĮSPŪDŽIAI uitų gražų pamokslų pasakė J čia”. J. E. Kardinolas truin

--------- E. Kardinolas, kuris tuoj a p- pai kalbėjo apie katalikų vie-
’ęsinvs nuo 2 pusi.) leido Stadionų nes turėjo eiti

ry • sakyti pamoktda Auditorijoj,žus programus susidedantis iš , , , ‘►, „ . kur buvo laikomos Misios gre-

!is. (liesinęs, “O Sai'itaris” h ginanui planuota, dalinti to-Į 
‘•Tartum Ergo” giedojo cho kiai didelei miniai nėra gali !
ius ir visa minia.

kalbu ir muzikos.
Vakare 8:13 buvo viešas su

siejimas Cleveland Stadium, 
kur apart kitų žymių kalbė
tojų, pasakė puikių prakalbų 
Alfred E. Smith temoje: ‘‘Ko 
monizmas ar Komunija.”
Kalbų tarpuose giedojo Pales idai žmonių, rodos, kitaip ir 
trina Choras. Susirinko apie nemanytum, kad bus pustuš- 
43,000 publikos. Čia auditorija. Bet, koks nu

Ir taip užsibaigė pirmoji sistebėjimas, kad priėjus prie 
diena Eucharistinio Kongre- durų, pasirodė, jog negalima 
so. Čia reikia pažymėti, kad įeiti. Net ir durys uždarytos, 
atidarymo Mišiose dalyvavo Einant aplink and. antru kar- 
chore ir Šv. Jurgio par. Baž. tu pasitaikė, kati polieijantas

ningamų. Choras, tarp kitų 
fiesmių, giedojo Čaikovskio 
Trisagiou” ir Rimsky Kor-

O
i»rp

kų ritualu. Jau beveik pasi- sakovo “Tėve Mūsų”. Mišios
i baigus vaikučių Mišioms, Sta baigės apie antrų vai. popiet. | tjvj,»„uįas \ni]eto 

diunie šio rašto autoriui teko Esant ta vakarų Šv. Valau- ' 6 .
irgi nuvykti į Auditorijų 
grekų katalikų Mišias.

Esant Stadiume tokiai nu

tų vakarų 
; dai ir vidurnaktinėm Mišioni 

Stadiume, visi skubiai ėjo na-

aiy'jės. Ir tokiu būdu Mišios 
baigės apie dvi valandi anks 
čiai. negu. kad liūtų dalinama 
Komunija.

Pasibaigus Šv. Valandai a- 
pie dvyliktų naktį prasidėjo 
Pontifikalės skaitytos Mišios,

; kurias laikė J. E. apaštališkas Į Nuo pirmos iki ketvirtos va-

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai 
6322 S. Western A v., Chgo.

choro vyrai.
TREČIADIENIS, RŪGS.

25 DIENA

Trečiadienį, rūgs. 25 <1. 9:30 
do iškilmingos Pontifikalės 
[išios buvo pašvęstos vaiku

turėjo įeiti vidun, o su juo 
buvo proga ir man įeiti.

Įėjus vidun, pasirodė, kad 
nėra nė kur kojos padėti. Žino 
nių pilna žemai ir viršuj, kaip. 
kalte prikalta.

Grekų katulikų pamaldos —
lai tis. Bet, perkėlus pamaldas Mišios vra labai ilgos. Begalo

mo.
Aštuntų vai. vakare buvo 

Šv. Valanda kunigams ir vi- i 
siems žmonėms. Valandų laike 
l«ds J. E. Kardinolas Lega- 

' tas.
Šventoji Valanda 11 vai. 

Vidurnaktinės Mišios 
12 vai. naktį

i
Kas Clevelaade atsiliko ru

gsėjo 25 «L, trečiadienio nak
tį, niekas neužmirš, kol gyvas | 
Ims. Nuvykus į StUdiuni apie 
dešimtų vai. jau jokiu bildu 
nebuvo galima gauti ne tik i 
sėdynės, bet nei vietos atsi-

Public Auditorium į Sta
|ium, galėjo lankytis visi žino i<a|ba. Gieda be vargonų, bet 
ės. Užtat ir prisirinko 7o,000 g-ražiai, įspūdingai. Mišias lai- . 
laidininkų. Mišias laikė J. E.
Arkivyskupas F. J. L. Beck- 
įan iš Dubuųue.

Einant į Staūium apie S vai. 
yto rašančiam teko užeiti i 

įblie Auditorium apačių. Įė- 
F|us Į vidų pasimatė įstabus 
^vaizdas: kur nežvelgsi, matė- 

vien tik altoriai ir žvakės, 
beveik prie kiekvieno alto-
,us degė žvakės ir kunigas

,ikė Mišias. Žmonės suklau- 
L* aplink meldžiasi. Kokia di

delė Katedra! Šimtas dvide
šimt astuoni altoriai ir tiek 

,t kunigų laiko Mišias! Vie- 
jau žegnoja žmones, bai- 

ia Mišias, kitas dar tik pra- 
leda, kalba ministrantftrų, tre i 
io pakylėjimas. Čia prie al
torių klūpo žmonės, klauso 

išių, meldžiasi. Ten, pask- , 
yl sustojus eilė eina išpažt- 

ntieV, o ten, toliau, koplytė
lėj, iaunigai dalina Komunijų 
Žodžiu, visas Dievnamis pas
kendęs maldoje. Visur apsirei

škia Eucharistinio Kongreso 
ivasia aukščiausiame laipsny-

’ tie passes to you) ir tokiu 
būdu ji gali iškolektuoti.

KL. Išlipau iš gatvėkario. 
Norėdamas greit parvažiuot, 
bėgatt kad pagaut kitų gatvė- 
kurį. Bėgdamas atsimušiau į 
kita žmogų, jį parstūmiau, ji-, 
pataikė galva į lempų ir pra
kirto galvą. Buvo nuvežtas 
pas gydytojų. Dabar gavau

K L. Pirkau vienoj krautu
vei ‘‘stndio eouch ”, Sutikau 

$5.1X1 palikau 
ant rankos, kitus pasirašiau 

pilnos gatvės, pėkščių taipgi ant sutarties (agreement). Ant luišk* iš iwlvokuto, kuris rei- 
rytojaus pašaukiau krautuve kulauJu’ k«d aš užmokėčiau 
ir pasakiau, kad aš negaliu "^tolius. Ar jis galt mane 
jos pirkti ir prašau panaikint aPskWs^- 
sutartį. Taip pat liepiau ne-1 ATS. Pagal paduotus tak- 

taip tai, toj \ ietoj, ku- vežt jos į mano namų. Bet tas, esi kaltas, kadangi buvai

Cicognani. 'and is ryto Clevelandas buvo 
Šv. Vaido vyrų draugija pi i paplukęs kreiviais. Gatveka- ni<’|-į;t $.*>() no 
siekdino kun. Thomas E. Cou- tini buvo užsikimšę, mašinų
lon.

Mišios buvo laikomos na- visuis šalygatviais , visas mie- 
kraštyj arenos mažiukėj stik- s to puses. Tik apie penkių 
linėj koplytėlėj. Bet tai buvo vai. ryto i.ręstas atėjo į um- 
didžiausios Mišios, kų man malę tvarkų
kada teko išklausyti. Publika, į

kuri netilpo Stadiume, palie- ri,,j lr ktti uMai X..... krautuvininkas nepaklausė. U5.
pus, tapo suleista į ridui; a‘i gėiavosi, ritosi, svaidė boię, ig keliu dienų atvežė. Manu mo 
ienos, ant žolf-s. Giedota daug „aklį, vieitn kumštynių si.1- tevis neįsileido i namu. l'ž 
ai''Š1’'i,Š,ifriSj‘'e ..P„"Š..PakilC' «•'«. fUSsambėjo per Pakii. kiek dienų vėl atvežė jų naktį 

jinių švelnūs varpeliai, nūs v t- ir prievarta įnešė; į namų 
įo tūkstančių galvos, stilių:., Krautuvė reikalauja-, kad aš 
kebai ir, susikaupę maldo,.?, užmokėčiau. Ar ji gali mano 
aiklavė garbę Tam, Kurio š\e priverst?
ntč Ja vo upva’kščiota.

jimo sužibo tūkstančiai zva 
kių aplink visų Stadiumų au
kštai ir arenoj. Paneigus iš 
arenos į virsti atrodė dangus 
su daugybe mirgančių žvaigž- 

, dučių. Vaizdas, kurio jokis
'liežuvis negali apipasakoti, n t

,-toti. Tiek buvo daug žmo-1 
nių. Anglų laikraščiai apskai 1 
tiiavo apie 175,(XXI.

E. Basil Takach, Pilis- i Vienuoliktų valandų naktį ' 
rekų diocezijos vys- ! ptasnič jo Šv. \ alanda, kuriai' 

kapas. Pamokslų sakė kun. T. vadovavo J. E. vyskupas Jo- i 
Zatkovicli .Jo tema buvo‘-Eu-scpli E. Bitter iš Indiana pu Į

oaug 6'ietlojimo. Viskas grekų

b
k ė J 
burglio

jokia plunksna aprašyti. Su 
prasti to vaizdo gražumą ii i 
kėjo matyti pačiam savo aki 
•uis.

Per garsiakalbį paskelbtu, į 
kad Komunijos, kaip buvo ori-

AKIŲ UGDYTOJAI:

ATS. Taip. Įstatymai sako

“absollitely negligent aml fail 
ed to exercise the ordinary 
degree of care under the cir- 
cumstanees”. Ne tik automo
biliu važiuodamas galį užgaut 
žmogų, bet ir bėgdamas dide
liu smarkumu.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Rytoj apb> paskutinę Kon- “jeigu pasirašai sutartį, dalis Tel. LAFayette 7«50

gi’esG ,| m. v, o. i„ „„-k-.nio i„ -i,„i i i„vHh įj^ p. VVINSKUNAS
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKlCALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Ofiso l iinne Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt Hf

CANul 0705

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 1’. M
Sunday by Appoint ment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Palengvins aktų įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo.
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- ---------------------------------------------------------
mc. skaudamų akių karštį, atitaiso Ofiso Tel.: PROspect 6376 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren- Tni . HPMln<-k <!141gla teisingai akinius. Visuose atsiti- Kez ™ : HtMlock 6141 
klmuose egzaminavimas daromas su I Rezld.: 2515 W. 6'Jth St. 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
taisoeįios. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlloj nuo 10 Iki 12'. Daugely at
sitikimi; akys atitaisomus lx* akinių.
Kainos pigiau kulp pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel CANal 0267
Res PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1x21 >«»<•▼„ hai.sti:d kthhet 
Rnudeii. . 6600 So Artealan A'e. i

Vntaudo- lt rvto ikt ? popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Į Tel. GANAI. 6122

| DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 \V. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 
SeredoJ pagal sutartj

T. I CANal 6122

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

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

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CH1RUKGA.-
2201 W. Cermak Road 
Valandos I-—3 ir , 8 vak

Seredomis ir Nedėliomis p-ig.il sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

GYDYTOJAS V CHIRURGAS
4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

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

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

PEOPLES KRAUTUVIŲ^

19-kos Metų Sukaktuvių 
DIDIS

Išpardavimas
Gyvenimo didžiausia proga susipirkti namų reikmenis 

mažiausiomis kainomis mieste.

Phone Boulevard 7589

12S altoriai su užžiebtomis 
žvakėmis atrodo kaip miškas 
su degančiomis medžių virsti

ėmis. Žmonių tūkstančiai. Vie 
i eina į vidų, kiti išeina ir 
eliauja į Stadium, tolyn į 

žėrį. Visi skuba, bėga. Še
rys veda būrius mokyklos 

aikučių, kurie dėvi geltonos 
spalvos kepuraites, tai vėlia-
vukės, tai kaspinus.

Prisėdo pilnas didžiulis Stu
diuni. Tuščių sėdynių matėsi 
tik ten, kur saulė labai šildė

r

Pažvelgus į susodintus vaiku-' 
-eitis atrodė, kaip jaunutės, kų

po lietaus išdygnsios ' 
Voveruškos, kuomet miške at-, 
verti samanas. Čia geltonuoja ' 
vaikučiai, čia juoduoja sese-1 
rys ir kunigai, čia žėri rtižavi 
vyskupų ir arkivyskupų rū
bai. Nepaprasto gražumo vaiz 
das.

Mišias giedojo kunigų ii 
klierikų choras viduryj are 
nos, prie altoriaus, o kitas mo 
kyklos vaikučių choras pubh ' 
koj. Giedojo papunkčiui gr<- 
gorijaniškns Mišias. Anot vy
skupo išsireiškimo, ClevelaP 
do vaikučiai giedojo gražiai, 
negu Chicagos vaikų chorą? Į 
per pereitų Eucharistinį Ko
ngresą Chicagoje.

Šie naujausios mados seklyčiom setai verti $80?X) 
parsiduoda po
$44.50

Labai tvirtai padaryti, turi SENO patentuotų konstruk
cija, kuri užtikrina ilgus metus gero dėvėjimo. 
Šiame išpardavime kainos negirdėtai sumažintos.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.p kanip. 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 
nfeirių valandų Room 8

i'tM.ior/n

T“ 0Kh VEZEL’IS ..?«•'•
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vai.a,, 
Seredoj pagal sutartį

Tel Ofiso BOUIevard 5913 -14 
Res VICtory 2343

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

756 WEST 35th STREET

GYl <Y't i >J A." Ir CHIRURGĄ
♦ t .. .% Rl H EB W E5 1 

Tel VIRglnta 0936
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6 h p 

N. .!• iromis oagn -utart.

DR. F. S. SZYMGZAK
172-'• \VEST 471 b STREET

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
P.rkfdč savo ofisą

CHICAGO
Valandos: 2 to 5 Ir 7 te 5 p. m 

TeDphonaa YARds 2122

ĮVAIRUS daktarai.

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO ILL 
Telefonas MIDway 2880 

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

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
VHlHtirini 'Uotui

OYOYTO.JAS ir CHIKCRUAH 
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel YAKda 0994 
Rez Tel PLAaa 2409

v mm.nd<»
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-R v v 

Nori AHonil** mm 10 ikt t? dlr»n;»

, Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel GKOvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

! DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
(lydytojas ir Chirurgas- 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —
1 iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vak 
Nedėliomis nuo ,1 rvt/» Iki t p.p

EMIL DENEMARK, INC.
Šis naujos marios $65.60 
vertės CKOVVN išdirhy- 

stės gesinis pečius
$39.95

i»; i

Negirdėtai žemos kainos 
ant puikiausių klijonkių 
9 per 12 pėdų dydžio 
vertės $6.50 parsiduoda 

po
$3.85

Gražiausi kaurai 9 per 
12 pėdų dydžio vertės 
$40.00 parsiduoda po

’iItioh mieros, Kombi
nacijos |m*čiai verti 

$140.00 parsiduoda p<»
$89.50

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Didelė Nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

4 1 79-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St. 
Tel. Lafayette 3171 Tel Hemlock 8400

CHICAOO, ILL.

AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

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 -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100
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A.L.R.K. FEDERACIJOS 25-TO KON 
GRESO PROTOKOLAS

(Tęsinys)
l'hllttdulphlu. Pu., šv. Kazimiero Pur. - J. I’ruili-- 

kiinus. S. 1'zdavinis. E. l’uplūlė, T. Balčiūniillč, M. 
Bigcnis. J. Mickūnus.

Phlludelphla,, Pu., Mot. Sijjiingos 10 kp. — M- 
t;riguliūiilcuė, 1,. Ktvltlcnė, A. Kundrotlcnė.

Phlladelphlu, Pu., Spilollečlų Draugystės — I.-

siūlydamas vysk. Valančiaus ordenų. Dar kal
ba K Vilniškis, kun. J. Vaškas, A. Kneižys, 
kun. P. Juras ir M. Zujus. Nutariama įsteigti 
vysk. Valančiaus narystės ordenų, gi apie 
visas smulkmenas paliekama būsimai centro 
valdybai.

mo LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠIS - TAS m DAR KAS 

IŠ CICERO
Pereitų šeštadienį ir sekma

dienį šokiais ir “grand ope 
Dingu” atsidarė Lietuvių Lino

Kernaglūtė.
Phlladelphlu, Pu., Sv. Vardo

k us.
S. 1 >ryiu. V. Nor-

Seka rezoliucijų skaitymas ir prtėinim?.s,
bei atmetimas, (kezoliueijos tilps atskirai). Į tyrunie ore parengimai, Štai,1 zonas.

Kun. Karužiškis siūlo, kad centro valdy-' ^pyiįy (j 4 jau prasidėjo pa-' _______ | tur būt, B^ykai tai du
bui kandidatų sųrašas būtų galima papildyti iap sui«ij pramoga, būtent me Raudonos Rožės jaunųjų klū 10,

►Su vasara baigės ir visokie sybės svetainės parengimų se-

Lietuvių tarpe atsirado ke kelias dešimts dolerių taksų.
li asmenys, kurie bando urdy- Klūbo susirinkimai yra per-
ti gerą darbą. P»U«ftl “k«r- kelu i5 Liberty sveUlin4s j
semanaiM nenori matyt, kad x • m ,. /. parap. svetainę. rlas padary-
lietuviai butų organizuoti. Jie |
»• , , . . » ta reikalaujant užsimokėju-žino, kad neorganizuotus zmo . J
nes lengva panaudoti saviems s*eni8 nariams ir dėl geresnės 
tikslams. Kurie bando mus ar- tvarkos.

A. F. Pocius, pirm.

l’lilludi-lphia. Pu., šv. Clclltjos Dr-stčs — V. Brlc- 
dlcnS, Rupšienė, O. KlnnieikiOtP.

Phlladelphlu. Pu.. A. U K. K. Susisicnijinio lo 
kp. — J. Poškienė, O. Tullulslenė.

Phlludviphla, Pa., šv. Pranciškaus Tretininkų Dr.
— M. Sapaillenė. A. Kundrotlcnė, J, Taluuklenė, J. 
Arnionims. K. Augunlenė.

Phlladelphlu, Pu., Akad. Kėni. Kuopu — O. Itlni- 
tlcikiūtė.

Phlladelphlu, Pu., šv. Vincento Dr. — K. batvls.. 
A. Mažeikienė.

Phlladelphlu. Pu.. Gyvojo Rožančiaus Dr. — B. 
Augaillenė, O. Jurgaitienė. Z. Dagoč-lenė, M. Valal- 
t ienė.

Philudelphiu. Pu.. Apašlulystės Maldos Dr. — V. 
Hriedicnė.

Phlladelphlu. Pu., šv. Jurgio l’ar., šv. Onos Dr.
— N. Moekelliinlūtė, Elena Šakienė.

Phlladelphlu. Pu., šv. Marijos Mug. Dr. — O Ta
mošaitienė, I' Gcgeeklenė.

Phlladelphlu. Pu., šv. Andriejaus Pur.. šv. Ro
žančiaus Dr. — V. Daunienė, A. Povllonlenė, J. Ria- 
kienė.

Philudelphiu, Pu.. Apaštalystės Maldos — R. Mur- 
kūnienė. A. Adomaitienė, Z. Urbienė, M. Marcinkevi
čienė, K. Itukslenė.

Philuiielpliiu, Pa., šv. Alenos Dr. — R. Kvaaauc- 
•nė. M. Buivydienė, M. Vasihiuskienė, 1*. Htantsklenč.

Phlladelphlu, P., Kristaus Karaliaus Par. — Kar- 
Tiauskienė, S. Agentas.

Mount Carinei, Pa. — kun. dr. J. Končius, 
t'hester, Pa.. Apaštalystės Maldos Dr. — S. Mark-

suilienė.
t'hester, I*a„ šv. Rožančiaus Dr. — J. Lukose 

\ iėlenė. kun. A. Paukštė.
Brtdgeville, Pa., AI,ilK Fed-. Sky. — kun. A. 

J urguLls.
Pittsburgh. Pa.. Tretininkų Kuopa — J. Klimaitienė.
Pittsburgh, Pa., šv. Rožančiaus Dr. — J. Klimai-

lienė.
Pittsburgh, Pu., šv. Kaz. pur. — J. Tamkevičius. 

M. Vaišnorienė.
Pittsburgh, Pa.. Al.RK Fed. Apskr. — M. Vaiš

norienė, K. Vaišnoras, J. Tumkevičlus, A. Paleckis, 
kun. J. Vaišnorus, kun. A. Jurgutis.

Pittsburgh, Pa., šv. Kazimiero Par. — kun. M. 
Kazėnas.

Wilkes-Barre, Pa.. (“Garsas") — M. Zujus. 
lauvrmce. Mass., Fed. 32 Sky. — kun. P. Juras. 
So. Boston, Mass., (“Darbininkas“) — P. Kanev-

skis. A. F. Kneižys.
So. Boston, Mass., N. Anglijos AL.RKF. Apskritys

— - A. F, Kneižys.
Brooklyn, N. Y., ("Amerika") — K. Vilniškis.
Brooklyn. N. ¥., I- Vyčių 4 1 K., Apreikš. Parap.

— Z. Mažeikienė.
Brooklyn. N V.. Apreiškimo Pan. švč. Parap. — 

kun. J. Kartavičius.
Brooklyn. N. V., Fed. N. Y. Apskr. — J. Tunia

sonis, 8. Subatienė.
Brooklyn. N. 1.. sv. Vardo Dr. — J. Tuniasonis, Jr.
Brooklyn, N. Y. LRK. Susivienijimo 134 kp. —

A. Baciuška.
Brooktyn, N. Y 

Paulonis.
Brooklyn, N. Y.. Soilalii-ėiu Dr. - Al. Paulionytė.
Muspcth, N. Y., Atsimainymo Parap. — kun. P. 

Eekėšis.
Chicago, III., Chicagos l’rov. Kun. V. — kun. J. 

Vuičūnas, kun. 1’. Gašlūnas, kun. A Ėinkus.-
Chii-ago. III., Dievo Apveiz. Fed 15 sky. — kun.

P. Gasiūnas.
Chicago. III. Susivienijimo Chicagos Apskr. — A- 

h-na Rakauskienė.
Chicago, III.. Chicagos Fed. Apskr. — Dr. 1’. At

kočiūnas, J. Kriščiūnas.
Chicago, III., Brighton l’ark, Fed. 19 Skyr. — J. 

Kudirka.
Cicero, III., Fed 12 Sky. — O. Rimkienė.
Svečias iš Lietuvos — kun. P. Lunskis.
Newai-k, N. J. — kun. J. Kelmelis.
Clevelanu, Dilio — kun. A. Karužiškis.
Kenoslia, Wis. — kun. M. I rbonavtčius. M. I. C.
Seku skaitymas gautų sveikinimų teleg

ramomis ir laiškais. Knygų peržiūrėjimo ko
misija praneša, jog tapo įtraukta į knygas L. 
Laisvės Bono $50.00 nuošimtis ir visa kita 
randasi tvarkoje.

.Siūloma pietų pertrauka. Pranešama, jog 
pietų laiku bus imama kongreso dalyvių pa
veikslai ir prašoma dalyvių neišsiskirstyti, j 
Taipgi pranešama, jog rytojau sdienoj dele- , 
gatams yra rengiama ekskursija po Phila- 
delpliijų ir jos apylinkės įdomesnes vietas, 
kuri prasidės 10 vai. ryto. Posėdis baigiama 
12:10 vai, dienos.

Ketvirtasis posėdis
Kongreso ketvirtųjj ir paskutinįjį posėdį

ritdaro dr. Rakauskas 1:30 vai. po pietų. Pra- 
fša, kad bus valdybos rinkimas. Jis paaiš- i 

Tina apie balsavimo tvarkų, pažymėdamas, 
kad kandidatais į Centro valdybų gali būti 
asmens ir nedalyvaujanti seime, jei tik savo 
sutikimų Įeiti į valdybų yra davę.

Rinkimų komisijon išrenkama dr. Atko
čiūnas, O. L’nguraitė, M. Vaišnorienė, kun. , 
J. Družikas, J. Tamkevičius, kurie išdalino 
balsavimo lapelius su kandidatų sųrašais ir 
suskaitė balsus, (li tuo tarpu einama prie 
naujų sumanymų.

M. Zujus duoda įnešimų, kad J. E. vysk. 
T. Matulionis būtų pakelta į A. L. R. K. Fe
deracijos garbės narius. Visi atstovai sutin
ka atsistojimu ir delnų plojimu.

K. Vilniškis siūlo įsteigti Federacijos 
darbuotojams trijų laipsnių garbės ordenus, } 
kuriais Įtasižymėję katalikų veikime asmens 
butų HĮHlovanoti. To tikslų, vertę ir reikalui 
jis Įtlačini perstatų. Kun. J. Vaškas kalba 
prieš, pabrėždamas, kad Federacija turi gar
bės narystę, gi orderiai turi valstybės pobūdį 
ir nepritinka tas Federacijai. Jis siūlo, kad 
ilgametis Federacijos darbuotojas K. Kru- 
šinskas būtų pakeltas į garbės narius, kas 
atsistojimu ir plojimu irgi priimama.

Seka tolimesnės diskusijos apie ordeno 
steigimą, kuriose dalyvavo kun. Milukas, ga-

šv. Jurgio Pur. kun. C. E.

kongrese. Seka diskusijos, kuriose dalyvavo 
kun. Vaičūnas, kun. Paulonis, A. J. Mažeika

tinis bazaras. Kaip ir kas met bas rengia metinį “Hollo\ve- Į Namų savininkai, jeigu 110- 
bazaras įdomus. Jame galima en party and dance” spalių rite tapti organizuotais žilio- 

ir A.1. Kneižys. Nutarta tų projektų, kuris Įaįni«jtį brangių dovanų. i 31 d., Liuosvbės svetainėje, nėmis, dirbti sau ir savo ko- 
Pakeičia Federacijos konstitucijų patiekti nepaniirgkit atsiIan., Šokiams grieš Henry Peters i lonijos gerovei, neklausykite

aiv iai uzgn i. kyti j šv. Antano parapijos!orkestra- Bus duodama brau-: politiškų klaidintojų. Spalių
Dr. A. Rakauskas paskelbia bederacijoskuris. bug gios dovanos už geriausių ii Į15 d. ateikit į Šv. Antano pa-

centro valdybos rinkimų davimus. Daugiau-1 yaJ1 juokingiausių apsirėdymų (ko-! rap. svetainę. Nesigail6kite ge

ir sekmadienio popiet ir va- /tumų). Kadangi jau ilgas lai- raiu tikglm jWaukoti pora vn-
i-nruk : bas kai Ciceroje nebuvo “niu-l, , .1 , 1 »» 4 A • • 4 4 • lamui, nes tas, gal, sutaupys_______ skaratlo”, tat visi entuziastai *’ » e» • 1.

šia balsų gavo: kun. J. Balkūnas 60, dr. A. 
Rakauskas 53, Leonardas Šimutis 47, kun. 
P. Juras 46, kun. J. Čvpukaitis 42, kun. J. 
Švagždys 42, A. F. Kneižys 31, kun. lg. Al
bavičius 30 ir inž. A. J. Mažeika 28. (Savo 
pirmame posėdyje jie pasiskirstė pareigomis 
sekamai: kun. J. Švagždys, dvasios vadas; 
Dr. A. Rakauskas, pirmininkas; kun. J. Če- 
pukaitis ir A. F. Kneižys, vice pirmininkai; 
L. Šimutis, sekretorius; kun. I. Albavičius, 
iždininkas; kun. J. Balkūnas, kun. P. Juras 
ir A. J. Mažeika propagandos ir kontrolės 
komisija).

Kun. P. Juškevičiui pašiltai- turės progos linksmai pralei- 
gė atostogos. Parapijonai jau gti “llolloween vakarų, 
buvo pasiilgę. Dabar jis vėl Draugo rasėjas
mūsų tarpe. Sako, laikų gerai
praleidęs, visokių įdomybių LIETUVIŲ IMPROVEMENT 
matęs. Pasilsėjęs vėl stoja Į •“ KLŪBO SUSIRINKIMAS
darbų su kun. Klioriu, ypač,! -----------
kad bazarų padarius sekmin-' Sus-mas įvyks spalių 15 d., 
gu. Mūsų mylimas klebonas,' 8 vai. vakari*, parap. svetai-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti! 

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

* kun. U. J. Vaičūnas, vėl išvy-1 nėję. Visi nariai ir namų sa- 
Padaroma 10 minučių pertrauka. Seka k^ 

tolimesnis nebaigt,., reikalų svarstymas. Iš- sveikaU h. balsiJ
keliama klausimas apte talpinimų prieš ka-, Linkime Rsveik(i
tulikus lietuvius nusistačiusių daktarų ir ki-' 
tokių profesijonalų straipsnių mūsų katali
kiškoj spaudoj. Plačiai aptarus tų klausimų, 
išnešta pageidavimas, kad dėti pastangas ue- 
talpinti tokių asmenų straipsnių į katalikų 
spaudų, ypač, kad dabar yra susitvėrus ka- Į 
tulikų daktarų draugija ir ji patieks sveika- j 
tos reikalingų straipsnių.

Pakeliama diskusijos apie kun. Kripb 
referatų jaunimo klausimu. Kun. J. Bruži- į 
kas kalba, kaip ir koki geriausi būdai prilai- ! 
kyti jaunimų prie savęs ir neleisti jam išiau- 
tėti. Jis pabrėžia, jog tai vyksta daugiausia, j 
kad a) jaunimas nepažįsta savo tikėjimo ir ' 
todėl jis reikia auklėti daugiau tikybiniai,' 
b) tėvai neauklėja lietuviškoj dvasioj ir todėl 
jie turėtų į tai daugiau kreipti dėmesio, ypač 
leisti jaunuosius į J^ietuvų apsilankyti ir pa
matyti savo akimis jų tėvų žemę. Kun. Lin
kus pareiškia, jog jei kur jaunimas nekata
likiškas, tai tik pačių tėvų kaltė, kurie nėra 
gerais katalikais. L. Vyčių centro pirminin
kas A. J. Mažeika pažymi, jog labai svarbių 
rolę lošia į jaunimų spauda ir vadai, pažy
mėdamas, kad ypač mūsų jaunimo tik mažas 
nuošimtis skaito lietuviškų spaudų ir jauni
mo organizacijos teturi tik mažų skaičių va
dų. kurie jaunimo užpakalyje'stovėtų. Kaipo 
pavyzdį jis paima Lietuvos Vyčių organiza
cijų, kurioje priklauso beveik 95 nuoš. tik 
čia gimęs ir augęs jaunimas ir beveik visai 
neturi senesniųjų iš Lietuvos atvykusių vadų,

Mg. Kriščiūnas Ir pažymi trūkumų reli 
gijos ir vadų jaunimo tarpe. Kun. J. Vaičū
nas gana plačiai kalba, kaip tėvai klysta 
peikdami savo tėvynę ir tai atstumia juos 
nuo lietuvių. Taipgi jis kviečia visus pagel
bėti jaunimui visais atžvilgiais, ypač finan
siniai paremdami juos, kad jie turėtų sau 
suėjimo vietas, ir remti jaunimo centrales! 
organizacijas. Lai mūsų visų obalsiu dabar 
lieka — “jaunimui nors vienas doleris Į me
tus“! Kai)) mes duosime jiems pavyzdį savo 
darbais, tai ir jaunimas bus su mumis. M. į 
Zujus irgi pažymi, kad nuo tėvų priklauso 
ir jų vaikai.

Rezoliucijų komisija skaito likusias n- 
žoliniijas ir padėkas. Baigiant paskutinįjį 
kongreso posėdį pirm. dr. A. Rakauskas pa
reiškia j»dėkų kongreso atstovams, kongreso 
vardu pareiškė padėkų kun. L Valančiūnui,! 
vielos klebonui, ir kongreso komisijoms už 
gražų pasidarbavimų. Prieš pat užbaigimų 
ypatingų }>adėkų jis pareiškia J. E. vysk. 
Matulioniui už jo visame kongrese dalyva
vimų ir suteikiama patarimų. J. E. vysk. T. Į 
Matulionis atkalba maldų, visi kongreso da
lyviai sugieda Lietuvos himnų ir 6:15 vai. 
vak. kongresas užbaigiama.

Dr. A. Rakauskas,
A.L.R.K. Feder. 25 Kongreso pirm.

A. J. Mažeika,
Kongreso sekretorius.

į ligoninę, kad atgavus pra ' vininkai, kurie dar nepriklau- 
' sot prie šios organizacijos, 
kviečiami atsilankyti ir įsira- 
švti.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

V

1^* 1
$VEWJ AMERIkOS LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją.

Ijilvakon-iij kainos Trečiąja klase
Ten-------------------------$97.50
Ten ir atgal------------167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —

l IjiIm, Išplaukimai Iš New Yorko

Kungsholm, ___ Spalių 23
Gripsholm ........ Spalių 30
Drottningholm,.. Lapkr. 16
Gripsholm ___ Gruodž. 7

Halsted Exchange 
£ National Bank 
ę 19th PI. and Halsted St.

-----------------------------7—----

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja
1934 m. statytas modemiškas lai
vas "MARIEHOLM." Platesnes in
formacijas teikia ir parduoda lai- 

i vakortes visi mūsų autorizuoti a-
, gentai, taipgi visi mūsų skyriai.

/ Svvedish American Line
;; ĮSI N. .Micliigan Avė., Chk-ago, III.

MR. JOSEPH RYMKUS
Pirmiau jis buvo su The Stock Yards Mortgage Co. 
Peoples Bank Name. Dabar malonu yra pranešti, 
kad jis yra su

LAYCOCK, GEYER & VLflSflK Ine.
4801 SO. ASHLAND AVĖ.

Chicago, III.
Jis maloniai patarnaus savo draugams ir buvusiems 

klijentams šiame naujame ofise.

DIDIS RUDENINIS

Išpardavimas
BARGENŲ GALYBĖS 

GERIAUSIA PROGA PIRKTI

Standard Federal Savinas and Lean 
Assedatien of CMtap
Statement of October lOth, 4.935 

Atskaita spalių 10 d., 1935
ASSETS:
First mortgage loans ................................... $615,746.89
Share loans .................................................... .’.... 100.00
Stock in Federal bome loan bank ....................  8,V)0.00
First mortgages in litigation ............................ 6,011.88
Other real estate ............................................... 6,723.38
Kcal estate sold under contniet........................  9J.54.a7
Furniture and fi.vtures .......................................  2,.>32.00
Cash ..................................................................... 58,3 <0.34
Current operating expense ................................ 2,337.94

TOTAL ASSETS ........................ $709,077.00
LIAB1L1TIES:
lnstallment thrift sbares ................................ $14,380.09
Optional savings shares.................................... 129,482.98
Full )>aid income shares ........'....................... 115,500.00
I’ledged shares-share loans ................................ 277.97
Full paid income shares
Secretary of the Treasury ............................ 273,000.00
l’ndivided profits;

Bonus for I. T. S............................................... 72.38
Ludistributed ................................................. 5,451.71

Reserves:
Federal iiisiiranc • ....................   355.02
t'ontingeneies ............................................... 41,308.45
l’ncollected interest ..’................................ 1,713.22
l’npaid salary ............................................... 1,950.00

Advanees from Federal Home loan bank
of Cbicago ................................................... 86,175.00

Accounts payable ................................................... 205.75
Due l>orrowcrs ....................................................... 14,965.81
Other liabilties .........

Deferred income ........................................... 9,993.87
Current income (totai) .................................... 14,244.75

TOTAL LIABILITIES $709,077.00

NAMES OF DIRECTORS AND OFF1CERS
Justin Maekiewich .......................... . ............... I’resident
.Micfiael Jasnauskas ........................ lst Vice I’resident
Adam įtartus ................................... 2n<l Vice i’resident
S. A. 8zymkewiez ............................................... Treasurer
Helen Kuchinskas ............................................... Secretary

Bruno Shukis
Zenon Pocius 
Deoniz Jankewicz 
Leon Giniotis

J

Šie naujos mados šildomi 
pečiai po

*19.95
Alyva kūrenami šildomi 

Iečiai po
*34.50

Aržuolo medžio breakfast 
setai vertas $38.00, par

siduoda už

*19.95

Ši naujos mados Standard 
padarymo drabužiam plo
vykla. Reguliarė vertė 

$50.00, dabar
$

Pilnos mieros vatinės 
kaldros

*1.49
I’ib'os mieros su vilnų 

vidum kaldros
>2.49

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

J. KALEDINSKAS, Vedėjas
3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Vieno aukšto baltu /niekiu imman 
TEL. VICTORY 4226

CHICAGO, ILL.

Pasiklausykite mūsų radio progranio rytoj 11-tų vai. 
prieš piet iš stoties W .0. Ė. S.

S



(j \ s Mtadiehis, spaliu lž d., 193$

Šv. Kryžiaus Par. Komitetu Rengiamas Išviažiamas
Ateinanti Sekmadieni, SpaMctoto 13 d., 1935

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

$

Su Dovanomis 
Parapijos 

Naudai
Pradžia 11 vai. ryte.

Šokiams gros Metriko orkestrą. Nuoširdžiai kviečia visus

KLEBONAS IR KOMITETAS

ATMINKIME SPALIU 
20 DIENA!

Chieagietė Ona Zimerman’iū- Sekmadieny nuo 1:30 iki 2 7040 S. Rockwell St. ir A. Jo
te ligoninėj, o Zalatel iš Nia- vai. po pietų nepamirškite pa nuitienę, 6743 S. Itoekwell St. 
gara Falls, N. Y., kalėjime, siklausyti puikaus radio pro Valdyba.
Zalatel policijai pasisakė, kad gramo su gražiomis dainomis ---------
per vedybų biurų jis susiraši- ir muzika iš stoties WAAF, ‘ AUŠROS VARTAI (\Vest 
nėjęs su Zimermaniūtę ir jie 920 kil., kurį duos Jos. E. Bu- Side). Susivienymo 100 kno- 
sutarę vestis. Bet kai jis at- driko radio ir rakandų krau- P<)s mėnesinis susirinkimas j- 
vyko į Chicagų, jinai tiktai tuvė, 3417 S. Halsted st. įvyks sekmadienį, spalių 13 d.,

Liet. Vyčių Chicagos apskr; 
tis, savo dvidešimties metu 
jubiliejaus minėjimų baigi.)
didžiuliu, iškilmingu bankietų, . . . ,, . .. . , „ , . . ,

d (sekmadie Pasl-Iu°kus is jo. lž tai jis jų! Be siu programų, Budnkas 1 vai. popiet, mokykloj. Visispalių mėn. 20
nį) McCormick klubo patal- 

dand

! kuju sumušęs ir peiliu suba- duoda dar kitus radio

bų Peoples Bankoje. Jis stojo 
darban su visu pasiryžimu. 
Stodamas darban jau buvo ge-1 
rai susipažinęs su apdraudos 
ir morgičių bizniu. Užtai ir 
banko viršininkai jį mėgo.

Paskiau jis buvo manadže- 1 
riu The Stock Yards Mortgage , 
Co., Peoples Banko name. Ne
seniai ši įstaiga iškraustė sa
vo ofisų į vidurmiestį. Rym-

“lineup”, kuris pradėjo žais 
t i prieš Kansas ir Carnegie 
Tech univ. bus panašus: \Va- 
yne Miller, left end; Diek 
Plefferle, left tackle; John 
Lauter, left guard; Henry Poj- 

. man, center; Harry Becker, 
right guard; John Mielinta 
(lietuvis), right tackle; Marty 
Peters, right end; Wally Fro- 
nihart, quarter back; Bill Sha 
kespeare, left lialf back ir 
Fred Carideo, full back. 

LIETUVIAI ADVOKATAI:

SPORTAS
AIRIAI PRISIRENGĘ

Ketvirtadienį, po galutinio 
persergėjimo žodžio, kad ne
žaidus su Wisconsin univ. fut
bolo tymu per lietai, vedėjas 
Bmer Layden iš,vardino 41 
Notre Daine univ. futbolo 
žaidėjus, kurie važiuos j danes 
ville, Wis.

Šiandien ryte iš Janesville 
jie išvyksta į Madison, 35 my
lių tolumo, kur įvyks žaidi
mas.

nariai, ypač pasilikusieji su; kus> turėdamas vietoje daug
deir Ine

Lictuvis(?) džiur.nenas. Me-
ra’eville Zenge teisti, tarpe ki

pose (Oaklev 
avės.)

Bankieto svarbiausias tik 
las — pagerbti Chicagos Vy- tu i džiumienus išrinktas ir
čius - veteranus, kurie apskri-iJ.*.s‘‘pli Mikus. 2i m. amž., 
tį suorganizavo prieš dvide-! iCi r4 Forrence av., plieno fa- 
šimt metų ir kurie be susto Įti’.ko darbininkas, nevedęs.
jimo jam darbavosi iki šiai _____________
dienai.

Muzikalėj programos daly 
dalyvaus Ona Juozaitienė, O.
Skamarakh nė. Kastas Sano- 
nis ir Liudvikas Teuzis.

RADtO

rainus ketvergo vakarais iš mokesčiais, prašomi atsilanky
stoties WHFC nuo 8 iki 8:45 ti. 
v., o nuo spalių 19 dienos vėl , 
pradės duoti iš didžiulės WCF !

Sek r. I. Sakalas
draugi) ir pažystamų, nesi- 
kraustė į vidurmiestį, bet pa
stojo dirbti pas Laycock, Gey- 
er and Vlasak, Ine., 4801 So. 
Ashland Avė. Jis čia bus prieAUŠROS VARTAI. Alto- 

L radio stoties kas šeštadienį ' r*aus Rimšinio draugijos susi ;apdraudos ir morgičių biznio 
nuo 9-30 vakare Žinius rinkimas įvyks spalių 13 d. 4i Ir s**vo patyrimu patarnaut

! ' '------------ -------  ' v. popiet. Prašomos visos ra- j sav<> <l™«g»ms ir klijentmns.

Pranešimas r5s atsilankyti, nes šiam su-i P'
-------  si rinkime bus daug ko naujo '

MARQ(;RTTK PARK. — apsvarstyti. Valdyba
Draugija Šv. Barboros laikys i--------------------

! susirinkimų spalių 13 d., 2 v.
popiet, parapijos salėje.

Prašomos visos narės atsila-

Notre Dame futbolo tymo JOHN B. BORDEN t
J. RYMKUS DIRBA SU 

KITA FIRMA T0WN 
OF LAKE

Šokiams gros pagarsėjusi 
Vyčio Lon I^aban orkestrą.

Jei dar neturite bilietų — 
apsirūpinkite jais savo vieti 
nėse kuopose arba šaukite 
“Draugo” kontorų.

Senas Vytis

Rytoj, 11 valandų prieš piet
eis reguliaris sekmadienio ra- nkyti. Narės, kurios gaus do-' ^r- Joseph Ryinkus per 12
.lio programas, leidžiamas pa- vanas par jubiliejini vakaru. } ™eU>,arnavo '•“""‘“J ?e0PlP 

1 ° . 1 1 •’ •' 1 * Bankoj, prie 47tb St. ir Asri-'
stangom Progress Furniture j būtinai turi pribūti. land Avenue. Su savo malo-
Co. krautuvės, 3224 So. Hals-, Draugija minės 10 metų gy- nia šypsena įsigijo daug drau-
ted St. Programe dainuos žy- vavimo sukaktį spalių 27 <1. "di

Iškilmės prasidės šv. 
mis. Baigsis vakare bankietų.

Mišio-mūs dainininkai, akordina 
grieš žynius akordino mokė
tujas A. Labanauskas, kuris Kviečiame visas draugijas, 
duoda akordinu groti panio- parapijonus ir kitus atvykti 
kas dykai visiems, kurie per- į parapijos salę ir sykiu su 
ka akordirus iš Progress krau draugija pagerbti 10 metų na-

19K tuvės. Bus pranešimų ir kitų res.135 vienoj gembleme j. Geru-:. . . m ,,
blernėj a Ir 12 State St Ca lvairenybių. Todėl, nepamirs- Tikietų kaina 50c. Jų gali- 
lumet C.ty, policija suSmė 135 kit Pasiklaas>« «® progra-!ma gauti pabares arba krei- 
gemblerius. Profesijonaliam ,n0’ p‘ ' P*an**es i

ŽINIŲ - ŽINELĖS

A. Paulauskienę,

Jis gimė ir augo Chicagoj. 
Taipgi čia ir mokyklas lankė 
Kai suaugo į vyrus, gavo dar-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.

NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Victnry 34H6 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street 

PHONE; YARds 5215 
INC

PARDAVIMUI BIZNIS

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

3109 WEST 59th STREET
REIKALINGA DARBININKft

Reikalinga patyrusi moteris arba su
augusi mergina prie namų darbo. 
Kambarys ir valgis ant vietos.

6235 So. Westem Avenue

PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Annos Grunda, 1930 in. 
gyveno 5545 \Valton Avenue, Phila- 
delptMJoJ. JI pati ar kas kitas jei ži
note apie ią. prašau man pranešti, 
iš anksto tariu ačiū.

ZOFIJA DKUKTENAITfc
Dargi') knim.. Mažeikių paštas. 

LITHUANIA

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank name' 

Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčloi- 

vakarals 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
I Telefonas REPublic 9600
I-------------------------------------
JTelephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Roekvvell Street 

Telepbone: REPublic 9723

bondsmenam užstačius už kie
kvienų gemblerį po 25 dol., o 
už gfemblemės vedėjų Perrv 
100 dol., visi paleisti iki teis
mo.

Kų padaro vedybų biurai.

RADIO
DABAR Skolinam ir Perkam 

Pirmas Morgičius
Priimam IJclin iškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vesulos, Automobilių, 
Stiklu ir t. t.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius. Ka.rtu par
siduoda Ir vieno fleto rakandai pi
giai. Priežastis, savininkas išvažiuoja 
j Lietuvą.

1416 SOITH 50(h COl’RT 
Cicero, Illinois

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Naujai Įrengta
Svetaine 

tiest Sideje
Chicagos Lietuviai žino ir 

pažįsta IVestsidės lietuvį biz
nierių Walter Neffų, West 
Side Hotel savininkų. Dabar 
p. Ncffns praneša Chicagos 
lietuviams, kad jis naujai įre 
ngė puikių svetainę tinkamų 
susirinkimams, vestuvėm:-, 
“surprise parems” ir įvai
riems mitingams. Čia rengiant 
vestuves bei bankietus rasite 
visų patarnavimų vietoje, ku- 
I nę, indus ir kitus reikmenis.

Kaina pri inama. Reikale 
neužmirškite kreiptis

lalter Neffas
2435 SO. LEAVITT STREET 

Phone CANal 9585

CRANE

PHILCO,
ZENETH,
RCA VICTOR,
GENERAL ELECTRIC.

Pamatvkite vienų prie kito naujus 1936 radios pas 
B U D R I K Ą

Šie nauji radios pagauna visas tolimas Amerikos, ir 
Europos stotis ir turi labai gražų ir švelnų balsų. 

Jūsų senas radio priimamas mainais.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 ,

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
KASTINĖJE

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

b
CADILLAC

DABAR RODO

LA SALLE

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.

AVHOLESALE 
Gazolinas. Keroslnaa 

Pečiams Alyva šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

INO.
Retai 1 stotis randasi

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASAŽIERIŲ SEDAN
su built-in trunk, kieto plieno stogu, hydraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe Įrengimu, kaip tai, bot water beater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire, visi langai safctv glass, dual 
cbime triūhos, ir t.t. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

$1084.00
įmokėti reikia tiktai $360, ininiant jūsų dabartinį karų mai
nais, o balansų galima išmokėti lengvu General Motors planu.

Vartotų Karų Bargenai ♦
SK95
»7«r.

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

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

BUICK ’32. 
BUICK •32,

BUICK 36. .) Sėd a n 41. Trunk, garai,t. kntp naujas
BUICK ’35. 5 Snlan 47. lanal pulkus, gurant.......................
BUICK '35. C'ub Sednn su trunk. garantuotas . ................... 9795
BVli'K ’35, 5 Sednn 47 g-mntuo»ns.............................................. *875
BUICK ‘34. b Coupe 68, mnžai vartotas, garant.............................#745
BUICK '34, 5 Sedan 57, pulkus karas, garant. ....................... #745
BUICK ’83, 5 Sedan 67, tobulas, garant...................................... #615
BVTCK '32, 5 Sedan 97, tobulam stovy ..................................... #450

5 Coupe 9B. labai pulkus, garant........................... #150
5 Sedan 87, tobulam stovy .... ............... ... #450

BUICK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkoj.......................................... #295
BUICK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuota* ........................... #95
BUICK *29, 5 Sedan 47, gražus inaZaa Raitu, . #95
BVTCK '27, 5 Sedan 47, ba-rgenas .............................................. #45
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertataytas.............................................. #295
CADILLAC '29, Town Sedan, trunk, žema kaina...................... #175
CADILLAC *28, 7 Sedan, barg>-nas .............................................. #145
DODOE '33. S Sedan. geras mažas kara» ......... ..................... #395
HTJDHON. '29. 5 Sedan. bėga O. K.............. « H.,
LA SALLE '31, 6 Sedan. pulki vertybė.......................................... #375
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai .................................... #275
LA SALLE '29, 5 Sedan, drat. ratai ......................................... #145
LINCOLN '80, S Sedan. labai putkub ............................. #295
PACKARD '32, 7 Cuetom Sedan, tobulam atovy ...................... #775
PIERCE ’8o. 2 Coupe, labai pulkam stovy ...................... #195
PONTIAC '86. 5 Sedan. buttt ln trunk, tobulas ................. #745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS
Grant Works Coal Yards

ADAM BERNADIŠIUS, Sav.
16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 

Telefonas Cicero 311

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run I
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VIETINĖS ŽINIOS
I “DRAUGO” RADIO 

■ - KONCERTU -
GARBINGAS SVEČIAS-I

\YKST PULLMAN. — s.š1I Petro i? Pauliaus iMįžnvčioje, 
Iisekimui., spalių 13 d., 3 vai. 

ginsi l ytoj spalių 13 d. vykti jp į, , lankysis garbingas svo- 
j Marųuette Parkų j “Drau- Į(»,iaS) j vyskupas Teof. Ma
go’’ radio koncertų, kurs j
vyks lietuvių parap. salėj. A-

Daug bridgeport iečių ren-

tsiniinkime, kad koncerto jna- 
džia bus 5 vai. vak. Bridgc- 
portiečiai spėja, kad jie iš sve
tinių parapijų koncerte būsią 
skaitlingiausi, tik rūpinasi, 
kad vietų nepritrūktų, liet 
tokios bėdos gal nebus, nes 
vakaras susidės iš koncerto ir 
šokių — kai kurie nori tik ko
ncerto, o kai kurie tik šokių. 
Todėl vietos nepritruks. Rap.

tulionis.
J. E. vyskupas T. Matulio

nis yra daug nukentėjęs dėl 
tikėjimo. Jis yra Kristaus Ba
žnyčios ir mūsų tautos didvy
ris. M s daliai* turime progos

J. E. VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS L. V. "DAINOS” CHORO 2337 K,'Wo ave-4:30 " PLATINKITE 
LIETUVIO PARAPIJAS - NARIAMS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spalių 13 d. Š6. Petro ir 
Pauliaus parap., Chicago.

Spalių 14 d. Mihvae.kec, 
Y» is.

Spalių 16 d. ltoekt'ord, III. 
Spalių 22 — 24 dd., Cieve

'and, Ohio.

jj pamatyti, su juomi susitik
ti ir girdėti jj nuoširdžiai kai-i Harbor, lnd. vakare 
bant.

DRAUGI

13-TOJI SPALIŲ BUS 
LAIMINGA

Spalių 27 d. — Sv. Antano) Ekstra b. V. “Dainos’’ ciio- 
parap. Cicero. ■ ,.o “Pinafore” pratyba jv\ks

sekmadienį, spalių 13 d., 2 
vai. popiet, Aušros Nartų pa
rap. salėj. Visi solistai ir clio-

Lapkr. 1 d. — Sv. Onos pa
rap., Spring Valley, UI.

Lapkr. 3 d. — Šv. Antano 
parap., Kewanee, 111.

Lapkr. JO d. — Šv. Antano

Gerkit ir Reikalaukit

Spalių 30 d. Kenosha, Wis parap., Omaha, Neb.
Spalių 16 d., ŠA. Petro ir 

Pauliaus parap., Kockford, 111.
Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus 

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

Lapkr 
Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas City, 
M o.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. A

11 d. Sioux

ras turi būtinai dalyvauti, ši 
i graži, visų mėgiama operetė, 
kaip žinoma, bus statoma s« e-

City, noje lapkr. P d., Sokol salėje

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TON’ -'įtvirtina visokius o-

Visose Alinėje 

Mutual Triją 

tvaigždiią 

Krntueky 
Bourboa

ir

Lietuviikoe

Degtinio

kus, 12259 Emerald Avenue. 
Spalių 22, 23 ir 24 dd. — (Td. Pullman 1200). 

Cleveland, Ohio. Kun. A. LinlmsTat, visi šc>. Petro ir Pau
liaus parap. parapijiečiai ir 
apylinkės lietuviu*, šį sekimui. Ave., pirko ūkį ir už jioros 
3 vai. susirinkite į ŠŠ. Petro menesių žada apleisti To\vn oi 
ir Pauliaus bažnyčių. «T. E. L^ike. Apgailestaujam tokių 
sakys pamokslų ir suteiks pa veikėjų, kaip pp. Gedvilai, 
laiiuinimų.

Kun. A. Linkus

Kada pripuola 13 d. mėne
sio, amerikonai bijo net kur 
nors ir išeiti, kad nepatiktų 
nelaimė.

Šį spalių mėnesio 13 d. pil 
puola sekmadienis, 
siems bus laimingas. Tat vi-, uis dykai. Visi, kurie atsilan- 
si, visos važiuokime į “Drau- kvs, turės progos gauti iš 10 
go*’ radio koncertų. O ten Sa- gerų dovanų. Komitetas, ku- 
snausko vyrų choras “pajų- ris piknikų rengia, darbuoja- 
dins” salę. Juozas si: eina per biznierius ir šiaip

____________ j iš parapijonų rinkdamas val
gomuosius daiktus ir šiaip rei
kalingus piknikui dalykus. E.

’ Gedvilienė taipgi darbuojasi. 
Ji apsiėmė vadovauti virtu
vėje. Be to, piknike bus vi
sokių įvairenybių.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

Sunkiai serga Marijonu l’.u- 
lavienė, 4508 So. Hermitage 

'Ave. Linkini greit pasveikti,
Rap

r : rganuH žmoga-_ sistemoje, pataiso
,J"1* | apetitą, sureguliuoja virškinimo apa

ratą Ir vidurius. Suteikia naują spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa- 
laro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai į keletą 
dienų po vartojimui

NUGA-TONE parduodamas visose 
> alstinyčlore Žiūrėkite kad gautum* 
te tikrą NUGA-TONE. nepriimkite , 
pavaduotąją.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOI. 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 2r.c ir 
60c.

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted SL

TeL YARDS 080J

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Mūsų parap. jubiliejinis bu- 
zaras sėkmingai tęsiamas. Pra 
eitų sekmadienį buvo didelis 
judėjimas, žmonių kimšte pri-

«■■■■■■■■■■■■
J RfcUMATIZMAS 
■ SAUSGELE
■

PEOPLES RAKANDU
KRAUTUVĖS MIN119 

METŲ SUKAKTI
Tęsia didelį išpardavimą

Šiomis dienomis Peoples El
--------- miture kompanija mini 19 nie 1

ĮOHN OJ? LAKE. Dr- tinęs sukaktuves nuo korpo- 1 
„„. nikas Šįmet buš Vvtailto i’lal -! Sv' Kazll"le‘ukaratai- racijos įsikūrimo ir sekiniu- '

kuris vi- že, spalių 13 d. Įžanga vinie-i?0 >^sm1 sus.rmkmms tu-Į visU0Menei tarnavin,0 pi,, , 
įėjo būti spalių 13 d. Bet, is i l<į,nO reikaluose visokį na i 
piiežasties Šv. Kryžiaus put*. I „iaius reikmenų. Tuo tiksli; 1 
komiteto pikniko perkeltas į );as niet, Peoples krautuvės 1 
šeštadienį, spalių 12 <1., 7 'al. j skelbia. didelį išpardavimų vi J 
\akaie, paiap. s\etainėj. \ ai- ;sokįų namams reikmenų nu L 
d.' ba kviečiu visus narius su-1 mažintom kainom. Pasikalbę ji 
si rinkti. • jus Ku krautuvių vedėjais, te-

Nut. rast. K. Volkovskas į.o lSUžįnoti, kad ypatingai šių 
sukaktuvių ' proga Peoples 

i krautuvės yra pasirengusios 
į patiekti nepaprastas prekių 
vertybes, kurtomis, žinoma, 
pasinaudos dabar lankanti pi- 

1 rkėjai.

Mūsų parap. paskutinis pil . i

Nesikanky kitę savęs skaus
mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę lr dažnai ant patalo pa
guldo

CAPS1CO COMPOUND mos- 
tis lengvai prašalina viršrninė- 
taa ligas: mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėko- 
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 56c, arba dvi už $1.05. 
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
50 centų.

Justin Kulis
3259 SO. HALSTfcO «T 

Chicago, III.

«■■■■■■■■■■■

t ■ ■■■ - ■ — — ■ ■■ ■■ . .... . i ■ .

Z SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti senąjj morgičių arba už

traukti naują paskolą ant savo naftio, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAUNDEIiS, pirm. VINCAS PAUKŠTIS, kasierius

LEONARDAS A. GREETIS. Sekrctorias

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos mm Ii rvto iki tl vai. irk. Trečiadieniais iki 0 vai. vakaro.

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

B

Rugsėjo 29 d. Šv. Kaži mie-

DARIAUS - GIRĖNO POS
TO MOTERŲ AUXI- 

LIARY VAKARAS
Sekmadienį, spalių 13 d., 8

L A I D O T U V 
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

V

‘tv*

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių-------- o--------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

kimšta salė. Ypač “stebuklin- ro Akad. Rėmėjų Centro pik 
gas ratas’’ gerų biznį varė, nike Totvn of Lake 1 skyi*.
kad net sunku buvo prie ja gražiai pasidarbavo, vadovau-! Pos^° ^ni* Mote- :
prisiartinti. Sekantiems šešta-' jant pirm. E. Gedvilienei ir

vai. vak.. Dariaus - Girėno Ši lietuvių korporacija, per- 
j gyvenus daug metų, gerų ir 
blogų, o jos vedėjai, įgiję

dienio ir sekmadienio vaka- vice pirm. Ogentienei. .Joms 
rains vėl daug naujų dalykų padėjo E. Ogentaitė, .1. Lasau- 
rengiama. J šituos vakarus skis, Turskienė. Prie pikniko 
geri), klebonas siunčia ypat ų , prisidėjo Gedvilai, Ogenlai ir 
ngą pakvietimų mūsų get’,. 1 Kinčinienė.
biznieriams ir seniems para- 
pijonams, ypač buvusiems aš- 
tuoniolikiečiams. Visų laukia
me.

rų skvrius turės savo vakarų. !
Pradžioje bus instoliaeija naul‘*W patyrimo prekybos veti:- 
jos valdybos. Paskui gražus "’G pilnai pntmikins vituome- 
programas, šokiai ir taip va- nę. Linkėtina Peoples krautu 

vėlus gerų sėkmių, o visuome
nei patartina pasinaudoti pro-

dinamas “floor show”. Visos 
narės ir svečiai, kurie nori 
smagiai laikų praleisti su le-

Liūdną žinutė visus apėjo, gijomerių žmonomis, nepainu* 
kad plačiai žinomi veikėjai Skite atsilankyti^ į J. Yuškos
Gedvilai, 4639 S. Hermitage svetainę, 2417 \\. 43rd St.

Koresp.

ga.

GARSINKITĖS "DRAUGEn

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS
Niro 1.99 m. tiksiančiai žmonių atgavo savo normalę sveikatą 
|io ilgų ii' tų I (n1i '!ino nuo vinklų vidurių skausmų, kaip lai. 
i'žki'-t.-.iuoo, i:cviri'Hr"mo, gagr- ir per daug rflkfitlea, kuri.- j r:» 

priežastys tokių Ilgų kaip, aukšto krau jo spaudinio, reumatizmo, 

dažnaus galvos skaudėjlm-o, spuogų ant veido tr kftno, skausmų 

nugaroj, kepenų. Inkstų ir pūslės sugėdinto, nuvargtino, nemie

gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo šių Ilgų nevartojo

Jokius žinomų - padarytus Medingus chemikalus ar kokius 
nuodus; Jie vartojo Gamtos pagamintą vaistą, šis stebėtinas 
produktas augu ant aukščiausių kalnų viršūnių, kur prlsisetnia 
savyje visus gydymo elementus ir vitaminus Iš saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skausmuose.

Yra sudaryta Iš 19 rūšių naturuliškų lapų, glūdų, uogų ir žiedų 
moksliškai ir proporcljonuliškal sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
LION CKOSK HERB TEA.

IJON CROHS HEIIB ARBATA yra skani, stebėtinai paveikia ) 
Jūsų sistemą ir yra net ir vaikučiams saugi, nutaisykite ją 
šviežią kaip bile paprastą arbatą ir Išgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą Į dieną, kurštą ar šaltą.

Vieno dolerio gydymas atlieka stebuklus; Išrodotc Ir jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepasižįstate su naudingomis pasek
mėmis šios nutarallškos gyduolės LION CROHS HERB TEA 
luoJaiiM pamėginkite lr persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus Jums sugrąžinami.

Pamėginkite ir įsitikinkite su mūsų pinigų grąžinimo ganincij.i.

Vienai savaitei gydymas $1.00. Šešiom savaitėm
gydymas $5.00,

Kad išvengus klsidu norint gauti tikri, LION UROSH HERB 
TEA, prašome Išpildyti kuponą apačioj.

l.io - Pharinacy, 
II KO Seeond Ave., 
N. Y. City, N. Y. 

Gentlemen:

Dept. 3556

Knclosed find J....................for u liteli please semi me.
treatments of the faiiious LION t'ROHM HERB TEA.

NAME .....................................................................................................

ADDRE88 .......................................................................................

CITY ..................... .. .........................STATE ................................

EUDEIKIS
ir-

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

PEČIAI! Dabar Laikas Apsirūpinti! PEČIAI!

GES INI Al l’EČIAL 
Nauji, vėliausios išdirbystės—

$29-50aukštyn.

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių

-o--------

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lachawicz ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

J. Liulevicius 4092 Archer Ave. 
Phone LiAKayette 3572

PEČIAI, KŪRENAMI 
Anglimis arba malkomis

$19 75 S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAItds 1138

aukšty u.

ALIEJINIAI S 
Paskutinis žodi

barių šildyme -
^nVTt VAt, SOQ.50
rili si lt lemt* — aukštyn.

PARLOR $AA00
SETAI OM=

aukšty n.

Parlor setus mes dirbame nuosavoj dirbvUvėj, kas leidžia mums kiekvienų setų 
garantuoti.

LINOLEUMAI: 9xl2 pėdų dydžio — $3.^5 Kvadr. yardas — $O«!

2310

ROOSEVELT FURNITURE CO., INC.
M. P. ,Tovai*auskas ir J. P. Bertuliu, sav.

WEST ROOSEVELT ROAD Phone Seeley 8760 Chicago. III.

A. Masalskis 
A. Petkus
J. F. Kadžius
S. M. Skodas
I. J. Zolp
J. F. Eudeikis

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 174L—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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f Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Pienas kiaulėms. Streikuojantieji farmeriai, užuot leidus šviežių pieną 
į Chicagų vaikams, pila j lovius ir juo kiaules šeria. (Acme Photo)

Daugiau kariuomenės. į Etiopijų. Romos geležinkelio stotis, kur ilguoju traukiniu suimama 2-as Alpino re
gimentas karui su etiopiečiais. Šis regimentas ypatingai išlavintas kariauti kalnuotose vietose ir. sakoma, jam 
bus pavesta užduotis užimti Etiopijos sostinę Addis Ababa. (Acme Photo)

ras. isr,w suhmarinas L—52, kuris Šiomis 
liepomis tapo audros išmestas ant kra nto netoli Barry, (llamorgan, South 

Sprogime žuvo. (1. R. Har. Wak*s. (Acme Photo)
ger. Glidden Šova Product*
Co. superintendentas.

Karo zonos gubernatorius.
Gen. Gražiam, gubernato
rius italų kolonijos Afrikoj
(Gomalilando), kur italai 
I < ne ntruoja savo kariuo-
mene karui su Etiopija. 

(Acme Photo)

Turės sėsti į el.ktros kė
dę. Bruno Richard Kaupt- 
man, kuri teismas rado kal
tu už pagrobimų ir nužudy 
mą Lindbergho kūdikio, tu
rės mirti elektros kėdėj. A- 
peliaeija Į aukščiausj New 
.Jersev valstybės teismų ta
po atmesta. Vienatinė beli
ko jo viltis — J. A. V. Au- 
gščin ilsias Teismas.

(Acme Photo)

Ne,t namams padaryta nuostolių. Glidden Šova Products Co. farbrike 
sprogimas buvo toks smarkus, kad net netoli esantiems namams padarė 
nuostolių. Čia atvaizdas vieno tokio namo. (Acme Photo)

Kazių vėliava. Konnnistai demonstracijoj Mexico 
City, .Veksikoj, šitaip pasielgta su Vokietijos nazių vė
liava. (Acme Photo)

Apdovanoti. Trys senukai: George Leady, 90 m.; Isaac, M. Adler, 94 m.; 
ir Charles Schroeder, 89 m. gaisrininkai, kovojusieji didįjį Chicago gaisrų. 
Visi trys apdovanoti per Retired Firemen Ass’n susirinkimų Gr-eat North
ern viešbutyje. (Acme Photo)

Istorinis aparatas. Pirmutinis gaisrui gesinti inžinas. 
pirktas 1835 m. Dabar tas inžinas padėtas Chicago His- 
torical Society bute, Lincoln parke. Spalių 9 d. suėjo 
lygiai 64 m. nuo didžiojo Chicagos gaisro. (Acme Photo)

Dvylika prisiekusiųjų. Manderville Žengei, kaltinamam sužalojime — nužudyme d-ro W. Bauer, teisti 
džiurė. Sėdi iš dešinės j kairę: Joseph Mikus, Charles Perry, John Kunes, Edward Kiesow, Archie Bro- 
wn ir Fred Guarino. Užpakaly: Joseph Cantore, Lee Miller, Edward Rambo, George Gamer, Norman 
Biorn ir Daniel Sevening. (Acme Photo)

Atkasami lavonai. Po sprogimo Glidden Soya 
Products Co. fabrike gaisrininkai griuvėsiuose 
ieško lavonų žuvusių darbininkų. (Acme Photo)


