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griūva italuos pasiryžimai, kad
UŽKARIAVUS ETIOPUA

TAI NEĮMANOMAS ŽYGIS; MODIFI
KUOJA TAIKAI SĄLYGAS

Nežiūrint to, Anglija imasi 
sankcijų vykdymo

PARYŽIUS, spal. 25. — i LONDONAS, spal. 25. —Į 
Iš pasitikimų šaltinių sužino- Anglija šiandien formaliai 
ina, kadi Italijos diktatorius nusprendė vykdyti ekonomi- 
Mussolini pasirengęs nutrauk nes sankcijas (bausmes) pr- i 
ti karo veiksmus Etiopijoje ieš Italiją, kaip tas yra T. 
ir pradėti taikos derybas su Sųjungos pripažinta.
Anglija ir T. Sųjunga. Kal
bama, kad Prancūzijos prem- 
jeras Lavalis gavo iš Mus- ingl)am n-]mua 
solinio naujas taikos sąlygas, sudar0 feraJt0 
kuriomis diktatorius daro nu
sileidimų. Šios kalbos kol kas 
dar nepatvirtintos.

Kad Mussolini pradeda 
krypti taikos kėliau yra aiš
ku ir be oficialaus patvirti-

iValstybės taryba šiandien ' 
šiam žygiui susirinko j Buck :

Šių tarybų Į
imperijos 

aukštieji vadai ir jie vy riau
sybėje tiesioginiai reprezen
tuoja karaliaus autoritetų.

ir

Taryba patvirtint T. Są
jungos skirtas sankcijas pr- 

nimo. Ne veltui juk jis ištrau ieš Italiją ir nusprendė pra- 
kia iš Libijos dalį italų ka- dgti jų vykdymų ateinanti 
riuomenės. ketvirtadienį.

Diplomatai ir politikai ne- Anglijos vyriausybės sfero- 
gali suprasti, kas verčia Mus - pripažįstama, kad Italijos 
solinį, kad jis išsižadėtų sa- diktatorius Mussolini šian- 
vo seniau garsiai skelbtų žy- dien dar daugiau krypsta 
gių prieš Etiopiją. (Ar jis bi- taikon ir stato jau mažes- 
jo sankcijų, ar bijo Anglijos, riius reikalavimus. Nežiūrint Į 
o gal jaučia turėsiąs didelių to, tarp jo reikalavimų ir T. 
sunkumų ir nepavykinimų pa Sųjungos sąlygų yra dar la- 
«ioj Etiopijoj. Etiopija, ma- Ui didelė spraga, kurios už- _ 
tyt, sunkiai prieinama, kad ir taisymui reikalingi dar didės 
moderniškiausiai kariuonie- ni Mussolinio nusileidimai, 
nei, tuo labiau, kad etiopie- prie kurių jis dar nelinkęs.
čiai apturi daug naujovinių , ...r » «» * Tad nera į.o daug <iz;i&uK-

tis šiuo optimizmu.ginklų. Etiopiečiai gali kar
tais sunaikinti stipriausius 
Mussolinio legijonus. Tad 
verčiau baigti karų garbin
gai, išsiderėjus didelius plo
tus, negu po įvykdytų sker-
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TOVVNSENDITŲ SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Dr. F. E. Tovvnsend yra sumanęs, kad biznio pakėlimui šiame krašte yra 
reikalinga mokėti pensijas visiems, sulaukusiems 60 m. amž. Pensijos neturi 
būt mažesnės kaip 200 dol. per mėnesį. Anot jo teorijos, seni žmonės daugiau 
visko pirktų, plačiuoju mastu patogiai gyventų, iš to pramonėse pasireikštų di
delis judėjimas, visi darbininkai gautų darbo, grįžtų gerovė kraštui.

Dr. Tovvnsend surado daug rėmėjų savo sumanymui ir prasidėjo kampani
ja visam krašte. Įvairiose krašto dalyse sudaryti klubai. Tomis dienomis šie 
klubai turėjo suvažiavimų Chicagoj, kur plačiau aiškintas dr. Tovvnsend sumany
mus ir pianas. Dalyvavo keletas tūkstančių delegatų. Ši nuotrauka vaizduoja su
važiavimo vienų sesijų. Kalba Tovvnsend. .Jis yra Kalifornietis.

Suvažiavime nutarta ir toliau organizuotis, kad townsenditų organizacijon 
patraukus mažiausia 20 milijonių žmonių ir tada kreiptis kongresan, kad jis pri
pažintų dr. Tovvnsend sumanymų. ,(Acme Photo.)

NACIAI KONFISKUOJA 
KATALIKIŠKAS 

. KNYGAS
VIENA, Austrija, spal. 25.

- Šv. Juozapo Knygų broli
jai pranešta, kad nacių auto
ritetai konfiskavo pasiųstas iš ’didint‘j lnok<?gfiai

LENKUOSE DIDINAMI 
MOKESČIAI

cia Bavarijon katalikiškas 
knygas, skirtas Vokietijos ka
talikams.

VARŠUVA, spal. 25. — 
Susirinkus Lenkijos seimui, 
nauja vyriausybė pranešė 
jam apie savo ekonominę pro 
gramų. Pasiūlė, kad būtų pa- 

už pajamas

DVI KATALIKIŠKOS BAŽ
NYČIOS ATIDARYTOS 

MEKSIKOJE

ROMA, spal. 25. — Italų 
spauda paduoda žinių iš ka
ro lauko, kadi tūkstantiai et-

, . ... . . įopiecių šiandien puola italų
dvnių negarbingai pasitrauk- ,; * , . fronto dešinįjį sparnų — Ak-
t: nieko nepelnius. .... _ . ,sum apylinkėse. Bet buvę at- 

Suprantaina, tas visas kai- blokšti su dideliais nuosta
bas apie Mussolinio nusilei- liais.
dimus ir palinkimų taikon------------------
reikia priimti atsargiai. Ta- ŽUDYNIŲ BANGA IŠTIKO 
čiau įkalbos negali būt tuš- j NEVV YORKĄ
čios. Karo frontuose sustojęs i----------

KRITO SALOJE PASIREI
ŠKĖ SUKILIMAI

ir 20 nuoš. sumažintos algos 
vyriausybės tarnautojams. 
Seimas palankiai sutiko šį 
pasiūlymų.

jų menesių
ATENjAI, spal. 25. Orai tvarkyti valstybės finansus, 

kijos vakfomoj Krito saloj Sakoma, „i pripa-
pasireiškė rimti respublikonų
sukilimai prieš monarkijos at 
statymų.

Graikų vyriausybė siunčia 
karo laivus ir kariuomenę }

veikimas liudija apie taikos J NEM YORK, spal. 25. — sa^> kur tūkstančiai respub- 
saulutės tekėjimų. Visas pa- Žudynių banga ištiko šį mie- pilonų buriasi į pulkus prieš 

stų ir apylinkes. Tarpusaviai vyriausybę.
žudosi rakieterių gaujos. Per ' Suimta šimtai respublikonų 
porų dienų žuvo keturi rakie pačioje Graikijoje.
teriai, keletas kitų sužeista. I ----- ------------
Pasireiškęs nerimas, policija U. S. SUTINKA DALYVAU- 
ieško žudikų. Juos rasti ne- j TI LAIVYNŲ KONFE- 
lengvas daiktas. 1 . RENCIJOJE

Kitas nepaprastas įvykis i ---------

saulis sveikins taikų.

IMA GRIŪTI NUPIRKTI 
AMBASADAI RŪMAI

AMERIKOS KATALIKŲ 

UNIVERSITETO DIENA

Ši diena šiemet bus minima 
gruodžio mėn. 1 d.

VYASHIN'CLTON, spal. 25. Kolektos bažnyčiose šio u-
— (Amerikos katalikų univer- niversiteto išlaikymui buvo 
siteto vadovybė paskelbė, kad pradėtos 1903 metais. Nuo to 
šiemet apie 8,(XX) parapijų laiko iki 1934 metų imtinai 
minės šio universiteto dienų sukolektuota iš viso 5,636,471
— gruodžio mėn,. 1 d. Kai ku d-ol. Iš tos sumos 1,816,764
rios vyskupijos nusprendė u- dol. gauta pradėjus 1929 m. 
niversiteto dienų minėti ki-, Pereitais metais kolekta uni- 
tomis dienomis. versitetui padidėjo apie 30

Popiežius Pijus XI suteikė nuošimčių.
gausias dvasines privilegijas 
šio universiteto lėmėjams, ku

Kas metai kolekta univer
sitetui didėja ir kas metai ši

lie prisidės prie kolektos mokslo įstaiga plečia savo
šios įstaigos išlaikymui. veiklos dirvų. Kas metai vis

Universiteto vadovybė pa- didesnis skaičius studentų įsi 
geidauja šiemet gauti apie registruoja. Tas yra didžiai 
vienų milijonų naujų univer- naudinga šio krašto kataliky- 
siteto bičiulių. bei ir Bažnyčiai.

PASKELBS NAUJA ŽE
MĖS ŪKIUI PLANį

NUTRAUKS BEDARBIŲ 
ŠELPIMĄ

MEXICO CITY, spal. 25. 
— Colima valstybės laikinojo 
gubernatoriaus, senatoriaus 
Jose Campero, Įsakymu Coli
ma mieste atidarytos dvi ka
talikų bažnyčios pamaldoms.

Kalbama, kad artimiausio

'VAKHINGTON, spal. 25. VVASHINGTON, spal. 25. 
Prez. Rooseveltas pranešė,— VVorks Progresą admiuis- 

spaudos konferencijoje, kad i Oratorius Hopkins paskelbė, 
jis paskelbs naujų žemės ūk- knd nuo gruodžio m. 1 d. kra 
iui tvarkyti ir derliui koirtro nut»»ka .be.
iiuoti planą, kurs bus pašto- , Šelpimą. ... t
vus. , šelpimo darbas bus palik-

------------ — tas atskiroms valstybėms ir
10,000 DOL. BAŽNYČIAI privačioms labdarių organi- 

---------- žarijoms.
GAIlVESTON, Tex., spal. ------------------------

25. — Mirusi Mrs. Jcnnie 
Tiemev ĮFahey paliko apie 
50,000 dol. vertės turtų, iš 
kurių 40,(XX) dolerių užrašė 
įvairioms katalikų įstaigoms

MALDOS UŽ TAIKĄ
NEVY YORK, spal. 25. — 

Karas Etiopijoje ir nerami
Premjeras Koscialkovskis valstybės dalyse bus daugiau ir kunigam8. Galvestono vy- situacija Europoje paskatino 

kardinolų Havesų nurodyti 
New Yorko arkivyskupijos 
kunigams, kad po kiekvienų

mis dienomis įvairiose šios

reikalauja seimo, kad jam bū ^žnjčių atidaryta .
tų pripažintas autoritetas tri kfti Pare’skia daug džiaugsmo. kįmo vykdytoju

Katali- skupas Bvme paskirtas pali-

laikotarpiui pa-' Kitose Meksikos valstybė-
'se ir toliau vykdomi Bažny- VĖL SUVOKIETINO KELIS ill5l’i M‘» wl,ama maWe18 
žios ir ’ ' 1 ' 'katalikų persekioji- LIETUVIŠKUS KAIMUS

zins. mai.
KAUNAS. — Hitlerininkai

nž taikų. Šios tvarkos bus 
laikomasi iki tolesnio prane
šimo.

TARYBA SVARSTYS LAI- VOKIEČIAI AGITUOJA JAU pasiryžę visa, kas lietuviška, 
KO KEITIMO KLAUSIMĄ i LIETUVIŠKAI Rytprūsiuose išrauti su šak-

Chicago aldermonų taryba; KAUNAS. — Rūgs. 29 d., storio įsakymu vėl suvokietin 
pirmadienį svarstys klausi- Į kai Klaipėdos krašte buvo su ti du lietuviški kaimų vardai: 
mų, ar Chicagai įvesti per, silaikyta nuo agitacijos, žy- 'Tilžės — Ragainės krašte 
ištisus metus rytinį laiko1 mi vokiečių radijo stotis Koe Dirvonupių kaimas pavadin- 
standardų (laikrodžius nusta nigswusterhausen, pradėjo a- tas “Ackerbach, ’ o Tilžės — 
tyti viena valanda atgal, kai gituoti lietuviškai. Kai kurio- Pakalnės krašte <Giratiškių 
vasarų), ar palikti taip, kaip se vietose vokiečių agentai k. —• “Gronivalde.” 
yra šiandien. metė per sienų į Lietuvos pu -------------------

Daug kas reikalauja dau- sę vokiškas proklamacijas, KAUNAS. — Ligi šiol Pie 
giau saulės šviesos vakarais, sudarytas daugiausia iš vo- nocentras išskaitydavo nuo 5

spal. 25. daug kas priešinasi. Taryba kiečių laikraščių
rengiasi šį klausimų išsprę- Lietuvai, 
sti aldermonų balsais. Kai --------------

APIE 10 MILIJONŲ DOL 
nimis. Prūsų vid. reik. mini-Į DAUGIAU PROJEKTAMS

BERLYNAS, spal. 25. —
U. S. nupirko čia didelius ir 
puošnius Bluecber rūmus sa
vo ambasadai. Užmokėta dar labiau padidino nerimų. : VVASHINGTON,
1,750,000 dol. Šalia rūmų ka- Flusbingo policijos precinkto— Anglija sušaukia Londo-
samas tunelis geležinkeliui, nuovadoje policmonas nušovė nan gruodžio m. 2 d. penkių 
Rūmų viena siena suskilo ke savo viršininkų kapitonų už valstybių karo laivynų kon- , kas gi reikalauja, kad šis 
liose vietose. Ambasada dar tai, kad jis buvo baramas už ferencijų. Pakviesta Amerika klausimas būtų jiavestas pi 
nenukelta į šiuos rūmus. girtavimų. Kitas policmonas sutiko dalyvauti.

------------------- tuojau vietoje paguldė kapi-
liečiu balsavimui 
pavasarį.

ateinantį

TRYS KUNIGAI TARNAVO tono žudikų. 
BROLIUI KUNIGUI -------

KOELN'E, Vokietija, spal. 
25. — Kun. J. Taepper, S.J., 
minėjo savo 50 metų kunigy
stės jubiliejų. Jo trys jaune*

SIJAMO PASIUNTINYS 
KATALIKAS

(
JAPONAI KALTINA 

SOVIETUS J DANIJĄ IŠVEŽTA 400 
ARKLIŲ

TOKIJO, spal. 25. — Ja
ponų vyriausybė atsako sov.

ROMA, spal. 25. — Sijamo
naujas pasiuntinys Italijai, įvykusių susikirtimų Mandk 

ni broliai kunigai patarnavo 1 Phra Riem Vi rajapbakaya, Žiūko Sibiro pasienyje. Japo 
jam prie iškilmingųjų Mišių, yra maldingas katalikas. nai kaltina bolševikus.

grasinimų ligi 10 cnt. už kiekvienų ek
sportuojamų ar vidaus rinko
je sunaudojamų sviesto kilo-

GRJŽO IŠ CHACO KARO gramų ir įnešdavo juos žemės
----------- ūkio departamento depozitam

KAUNAS. — Iš Bolivijos Dabar ministerių kabineto 
į Kaunu grįžo lietuvis N. nutarimu šie išskaitymai pa-
šmulkštys, kuris, kaip Boli- naikinti.
vijos armijos savanoris, da--------------------
lyvavo “Žaliojo pragaro” ka KAUNAS. •

WPA administracija Uli
noiso valstybėje paskelbė, 
kad krašto, vyriausybė pasky
rė 9,933,180 dol. daugiau įv
airiems projektams šioje val
stybėje, kad davus darbo šel 
piamiems bedarbiams.

Tokiu būdu ikišiol Chica
gai ir Illinoisui paskirta dau 
giau kaip 50 milijonų dole
rių, bet projektai vis dar ne
vykdomi ir darbai neprade
dami didesniu užsimojimu.

Tuo tarpu šelpiantieji be
darbius organai Cooko aps
krityje nusiskundžia, kad šel 
pimo fondai baigiasi ir šel
pimas bus žymiai sumažintas.

Vabalninko
re. Kariauti tekę nežmoniško- valšČ., Geidžiūnų par. kelias j 

Danija se sųlygoee, tačiau jis netru- savaites atgal mirė Elzbieta
ORAS

KAUNAS. — Su
Rusijai į šios protestu* dėl1 sudarytas atskiras susitari- kus susirgęs, išėjęs iš kariuo Naudžiūnienė, 103 metų. Vy- 

mas papildomai Lietuvoje par menės dėl susilpnėjusios svei rų ir vaikus visus seniai pa-, ., ,. . ,7. • iv T , KtgS. — Šiandien debesuota;duoti 400 darbinių arklių. Šie katos ir, gavęs kelionei pini- laidojusi. Palaidota Temoką ,

CHICAGO IR APYLIN-

arkliai į Danijų jau išvežti, gų, parvyko į tėvynę. kapinėse. vidtntinė temperatūra.
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LITHUANIAN KAILY l'KIENl)
l'ubhHheil Dully. Exvept SunUu) I

8UMSCK1ITIONS: One ¥<*r — fe.00; Slt linui h*
— ff.aO; Three Months |2.0l>: One Moulli - 75c 
Kurope — One Year — f7 00; Si* Moti t ha — f4to. 
Do*y — »fc.

Advertlalu* in "DKAIIOAS" briBK» beat reaiilta. 
Adventam* ratea on appllcatioii.

“DRAUGAS” 2334 B. Oaklev Avė., t hiengo

“DRAUGAS”
Skelbiu is sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
Skelbiiuų kuinus prisiunčiuinus pareikalavus 
Bondradurbiuuis ir koresjMHi,leninine ruftlų negrąfttnn.

Ml neprašomu lai padaryti ir nepriidunčiaiua tam tika- 
lul pašto tankių.

Redaktorių* priima — nuo 4 vai. ligi b vai i* ilil 
išeina kaedien, (skyriui aeluuadieuiua

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valatybėac: 
Katama — f4.00. Pusei melo — (3.50; Trim.*- iu*ne»iano-- U .•0; Vienam mėnaeiui — 7 0c. Kitose vaistybtae 
pranumarata: Melams *7.00; Pusei metų hihkopija — ffc. ____  ____________

nai nė (luitui* dar nėra pasikeitę. Tik jūs da- | 
bar “išgmlrėjot ” ir pigiu būdu sumanėt sa
vo jėgas sustiprinti priešlieliiviškaui ir prieš- 
valstvbiškam darbui.

Kristaus Karaliaus Pagerbimas

Š štadienis, spalių 26 d., 1635

RYTOJAUS DIENĄ 
KARALIAUS

— KRISTAUS 
ŠVENTĖ

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ

Rytoj Kristaus Karaliaus šventė-. Visus 
katalikiškus pasaulis jų iškilmingai minės.

Šventė yra dalelė ir reikšminga. Tik Įsi
gilinkime į jos prasmę.

Popiežius Pijus XI, skatindamas švęsti 
eių šventę, nurodė, kad Krislus via Karalius, 
kurio sostas yra pastovus, jis niekuomet ne
svyruoja, kaip žemiškųjų karalių sostai. Kri
staus karalystė amžinai gyvuos. Joks su.uc- 
tintas negali jos išgriauti. Pats pragaras m- 
įstengia ir nejstt ilgs jos įveikti.

Kristaus Karaliaus donoje prie Jo sos-

vargonams,
Eonai bolševikui, jūs jau kalbate apio 

demokratijų, apie kovų dėl žmonių laisvės 
Lietui oje, net apiv katalikų laisvę Vokieti
joj ir kitur, bei kodėl jus ne žodžio nepasu
kote apie tai, kas darosi Sovietų Ra.sijoj.
•Juk ir ten nėra tlemokralijos. 'len kruvina 
diktatoriaus ranku siuaugia kiekvienų laisvę.
Kiek milijonų žmonių ten išžudytu tik dėt 
\ieii lo, kad jie pasipriešino bolševikų dikta
tūrai, dėl lo kad norėjo laisvai Veikti, mels
tis ir kovoti dėl geresnio ir šviesesnio ryto
jaus.

Kol jūs nepradėsiie reikalauti Rusijos Dilienės Angelų, Apniškinio mas Šv. Sakramentu ir gies- 
žinoiiėiiis tokių laisvių, kokių reikalaujate ^v- Pūnelės, Šv. Vincento de . ril£S — y Šalutinis ir Tantum 
Lietuvos gyventojams ir kitų kraštų žmo- *'■ IMro ir Povilo i.
nėms, tol niekus jums netikės ir prie jūsų kitų Rymo Katalikų bažnyčių 
•bendro fronto” nesidės. " stovi būriai Kristaus

’ Karaliuus kareivių — šv. Ya 
rdo draugijos nariai — pusi- 
puošę savo krūtines medaliais 
su Kristaus Karaliaus pavei
kslu, o priešai juos stovi iš
keltos su Kristaus Karaliais
atvaizdu vėliavos, šalia kuriui.- ■ - . . .
plevėsuoja ir Jungt. Valstijų 
vėliavos.

Busipratusiani lietuviui ir dar gi kata
likui bėdų didžiausias pažeminimas Gimti 
bendram froul. mi lokiais žmouėmis, kurie 
praeityje dirbo ir dabar tebedirba prieš Lie
tuva ir Bažnvėių.

sugieda IiiKekinadieuis., riuut
Graži rudens dienu. '“»Q “ Co,,,e» ,,o,-v Ghost* ;
Saulė dar gan kaitriai avie- Sukalltama š,*. Vurdo Eitu

čiu, šildo ii* gaivina žmonių nija, ir sngiedaina kitas rim- | 
jausmus. * nas — To, Jesus’ lleart, Ali

Prigimtis, sulaukus rudens, Burning.
pasipuošė įvairiomis sjmiIvo- Kun. (’li. .1. Keilly pasak’.) 
mis ir džiugina kiekvieno šir- gan gražų ir pamokinantį a 
dį, ir veria akį savo spalvotu pie Šv. Vardų pamokslų.
gražumu.

Antra valanda po pietų. 
Urooklyne, N. Y., prie i\.

Segiodama trečias himnas
.Jesus! Seviour of Aly Soul. 

i‘o himno, sekt pulaiuiihi-

Krgo.
Po palaiminimo sugiedainas 

paskutinis himnas — Holi į 
God, We Praise Thy Name.

Po pamaldų visi pradeda 
skirstytis ir eiti katras sau 
į namus.

Tumu ir liaigėsi penktų va- 
tumių po piet dvidešimt tre-

/
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1936 iii. balandžio mėn. Vatikane atida
roma Pasaulinė Katalikų Spaudos Puriniu, 
►šioje parodoje dalyvauju viso pasaulio ka
talikiškos tautos. Dalyvaus ir Lietuva. I’a- i 
rmioje bus vaizduojama ne tik katalikiškoji, 
liet palyginimui ir visa kilu periodinė špan

to turi stovėti viso pasaulio krikščionija, kad *'a* l’aro<kii palinktoji medžiaga tini Imti
pripažinti Kristų savo Karalium ir V'aidi- 
vu, kad išreikšti savo pri-irišimų ir puklus-
lunnų.

Kas nežino, kad žemišl-ų karalių ir val
dovų. reikšmė yra didelė. Jie valdo. Nuo .,ų 
daug pareina valstybių likimas, žemiška žmo- ; 
nių gerovė, karas ir taika. •‘Juo didesne ka- ; 
ralystė, juo reikšmingesni jos uždaviniai, juo 
laimingesnis jos valdymus, juo aukštesnė Ka
raliaus garbė” — rašo JI. Schilgen.

Karalystės garbė duug pareina ir nuo 
t<>, kaili elgiasi jos pavalditftai, kaip ištiki- į 
ifiai jie tarnaus ir dirbs jos gerovei. Paval
diniai turi ginti savo karalystę nuo priešų, 
norinčių nugulėti, naikinti. Tiesa, jos niekas 
negali nugalėti, tačiau mėgina, klaidindami 
žmones ir juos vesdami prieš jų pačių gerovę, 
prieš Kiliulių, kuriam lygaus žemėje nėra, 
kuris viską sutvėrė, viską valdo, be kurio 
žinios ir valios niekas neatsitinka.

nusiųsta Vatikanui š. iii. lapkričio mėn. Šioj 
parodoj dalyvaus ir mūsų dienraštis ‘•Drau
gas”. Taip Įiat n* kiti Amerikos lietuvių laik
raščiai turčių prisidėti. Reikalas vra svar-i 
ims ir skubus.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______  Kušti L. sunutis__________

Kristus Karalius yra aukštesnis už visus pa
saulio karalius. Nes Jis yra Dievas. Kristus yra 
karalių Karalius ir viešpačių Viešpats. Tai kiek
vienas turi pripažinti ir rytoj privalo dalyvauti Kri
staus Karaliaus iškilmingoje šventėje, kuri mini
ma viso pasaulio katalikų bažnyčiose.

gijų apvaikšėiojinms ir išti
kimybės savo Vadui pareiški- 

Visų vyrų veiduose matosi ,nas> if KRISTAUS KARA- 
di.lis rimtumas ir susikaupi- ,JArs pagerbiina>. 
mas. Visi jie atrodo drąsūs.
kaip kariai, pilni pasiryžime ^aI rt‘ikia pažymėti,

ilniems dalykams ir kupini kftd ap\aikšd*iojimo dide- 
Kri- snV PUSV dalyvių sudarė Broo- 

Didžiausiam v-vrai ,ietuviai, kurių
Pasaulio Valdovui, prieš Ku-ltarI* buvo gan mokytų ir ait
rį ant. kelių puola visas šutvė- kštas \ietas užimančių asme
ninas nuo im tikinusios iki to- nib

; Imliausios hrrKhės irgarbina ®* Lukas
' Jį, Tų Nemirštantį ir Galin- 
gąjį karalių Karalių, Pasau 
lio Viešpati ir yaldovų, prieš

imgarbos savo Vadui 
' stpi Karuliui,

PROF.

Kurį dreba visas pasaulis ri
šu didžiausia pagarba ir nu- 

Vo kelių valandų ir vėl* Vokietijoj. \ a-, MZ<Bininiinu mini Jo Šventų 
žiuojant Įier Karaliaučių, kalliėjoiiiės, kad ir ’ Vardą.
šį kraštą kadaise valde JJetuva. Dabar lie-Į Ties Karalienės Angelu ba- 
luviskiiino eia ne ženklo nelteliko. Tik Ku-. žnyėia pasigirsta būgnai, su 
raliauėiaiis muziejuj užtinkama daug vertin- gaudžia trimitai ir didžiulė 
gų dalykų iš Lietuvos praeities, ia.p pat VV|.„ ,„jnia j^ikiuoja Roeb 
kaimiečių tarpe lietuviškų tipų dar yra už-, |ing gatvėje Ir prasideda ei- 
silikusių. ^^sena.

1IL2EJE
,i

ų LIETUVA LAIMĖJO 
ŽENEVOJE

UŽSIENIO REIKALŲ MI- 
NISTERIO ST. LOZORAI

ČIO PRANEŠIMAS Cicilistų pisoriai aną dien
---------- , navynose ištlumočijo, kas y-

Mmisteris St. Lozoraitis jau ra parazitai ir kur jie veisia- 
grįžo iš Ženevos, iš Tautų S-Ir aš juos pasidėsiu šiun- 
gos posKlžių. Jam teko atsto-' if ant savo delno ir jums,

__ _  vauti Lietuvą Tautų S-goje ia- klausytojai, parodysiu.
Jš Karaliaueiaus išvykę, netrukome pa-1 |>į|nj šaligatviai prisirenka ; hai neramiu visai Europai mo-i “Pas budrų ir žvalų kūnu 

įvairių tikėjimų ir pažiūrų ■ inentu ir ginti Lietuvos reika- i1' protu žmogų parazitai ne
žinomų ir seka paskui vyrus, lūs, kurie liečia Klaipėdą. ' randa vietos. Kur daugiau 

Policmonai eina pirmiausia Apie savo darbus Ženevoje ,iesvaiu,“°’ y&pai
ir tvarko judėjimą. jis dabar padarė pranešimą. Syni°’ te" ^arazitų Plllia’

talikus bendram darbui Katalikiškai Ak į bar čia tebegyvena garsusis musų rašytojas I Ministeris sako, kad Lietu-1 to šitokius kvesčinus:

Kaip laimingas būtų pasaulis, jei \ n-i į siekti tikrai lietuvišką kraštų, bet vokiečių 
žmonės inipažintų Kristų savo Kandimu! IŠ j valdomą, Tilžę. Šiame krašte dauguma g>- 
liyktų skriaudos, nebūtų karų. įmsaulyje ra- I ventojų kalba lietuviškai. Beniau čia veik-1 
mybė ir taika viešpatautų. ' davo lietuvių draugijos. Tilžės mieste ugj
* llyt dienos šventė tesujungia visus ka- Į buvo nemažas lietuvių veikimas. Dar ir da-j

ti rand Sts. ir Marcy Avė. a-
rr - . • , • v - A ... teina prie Šv. į’an. Apreiški-
Knstaus, piie dangaus ir žemes Karaimus, n naciai kelis kartas dėt jo lietuviškumo ,.. . . . . . .. i ... . . ,ino bažnyčios, kur jų laukiaKuo daugiau žmonių bus su Kristum Mira- skaudžiai sumušė. *

(rijai, per kurią reikia traukti žmones prie ir Mažosios Lietuvos veikėjas Vidūnas, kil

l‘um, tuo laimingesnis bus gyvenimas ir šm
ote pasaulyje.

dar didesnis vyrą būrys.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vom iš skurdžių, skurlių ir 
---------- durnių mito, lobo visokie ci-

Kas tie itarazitai it kui jie cilikiški feikeriai, parazitiz- 
. veisiasi . mo perstojai ir jo tukinto jai;

žmogžudžiai Montvidai, Kiau-
lėnai ir kiti.

Skurlių, durnių triūsa mi 
to visokie velnių kupėiai Mor
kai, visokie cieilikiški ėerau- 
ninkai, visokie laisvamaniški 
čigonai, aidoblistai, nezaleži- 
ninkai, visokie laisvameiliai ir 
kitokie biaurūs visuomenės 
parazitai, išnaudotojai, mul
kintojai, skriaudėjai.

ralo tie pisoriai. 0 toliau ataU, Yį80“’ apežilais, aliejais, 
kojoJais, bingolais ir kitokiais

vos atstovams Tautų Sąjun
gos pos«lžiuose teko atsakin-1 burtininkai, ateities spėjikai 
gas uždavinys — atkreipti di-; ir visokie feikeriai!

<«

KOKIE JIE GERI

z* .t’liieagos lietuvių bolšesikų laikraštis' 
būtinai nori įtikinti savo skaitytojus, and 
mes, pri šimlamies bolševikų organizuoja- 
niam “Im-ikIiiihi frontui”, stojame už palai
kymą fašizmo. Girdi, jei taip, tai ‘‘klerika
lai” eina prieš žmonių laisvę Li<‘tuvoje, pri
taria fašistų užsimojimams ant Klai|>ėdos ir 
Lietuvos.

Mat, koki<» bolševikai geri. Jie šiandien 
jau drįsta vadintis Lietuvos gynėjais, žmonių 
laisvės šalininkais ir kitokiais geradariais. 
Tai vra gryniausias žmonių akių muilinimas, 
kad tik daugiau sau sekėjų prisigaudyti. Bet 
tautiškai nusistačiusioji visuomenė jums ne
tikės, nes ji gerai atsimena tuos laikus, ka
da ji ir dirbo ir stambias aukas klojo Lietu
vos nepriklansonvbei, kuomet jūsų vadas Y. 
Kapsukas didžiausias rusų gaujas vedė į Lie
tuvą, kad imsmaugti jos nepriklausomybę ir 
jos žmones pavergti. Jūs ir gyvu žodžiu ir 
savo šlamštuose drauge su Grigaičiu .šaukė
te neduoti Lietuvai nė cento.

Be to, kiek kartų jūsų draugai bolševi
kai. Lietuvoje mėgino nuversti Įntčjų žmonių 
įtrinktą valdžią, kad išdaryti galą Lietuvai, 
ją prijungiant prie bovietų Rusijos. Jūsų plu-

Tai čia, Tilžėj, buvo spuusdinama “Au-i * į džiųjų valstybių ir pasaulio
sra ’ ir kiti laikraščiai ir knygos sfmudos už- Gia visi sustoja, susitvarko . dėmesį į Vokietijos nedrau- 
draudmio laikais! ir vėl traukia tolyn llavemey- g-itigu,« veiksmus ir net gra-

Turėdami porą valandą laiko, pasivaikš- ( •' ir No. 6tb gatvėmis iki lininius Lietuvai. Ir tas ge-
eiojouic po 'Iilžes gatves, t'ia zmonią nuo-1 \ ineento <le I aulo bažnyčios, j.aį pavvko padaryti. Klaipė-
taika visai bloga. Nebera jokio judėjimo.1 kur jų laukia irgi nemažas dow statutą, pasirašiusios vai- nių tarpe 
Beniau buvęs vienas iš gyviausių miestų, kur! būrys vyrų. stybės — Anglija, Prancūzija j Taigi, kas tie parazitai, tie
liek daug žmonių, “umerikontų” pu-važiuo- Nuo šv. Vincento bažnyčiom jv Italija pripažino Lietuvos skurdžiai, sukliureliai ir ....
davo, šiandien jis visai apmiręs. Gelžkelio visi pasuka į Berrv Bt. ir ei- A-j^us veiksnius Klai,salos rei-j durniai f
stotis beveik visai tuščia. Hitlerio kerštas, na iki No. 11tb St. Paskui No. kainose suderintus ••‘u statu-J Kai lietuviški eieilistai, lai- 
taikomas Lietuvai, paliečia ir Tilžės krašto 11th iki Iballord Avė. ir Bed- tu. svanianiai organizavo savo
gyventojus. ford Avė. iki So. antros gat-Į A. ; karalystę (partijų) Amerike,

Nors ir Tilžės gatvėmis vaikščiodami vės. 
jautėmės esą Lietuvos žemėj, liet vis dėlto Priėjus So. 2nd St., minia 

r nc|Msiektas. l>ar turime ; minėta gatve ir eina.kelionės tikslą.* lai
važiuoti toliau, ,a*rvažiuoti Nemuną, 
jiasveikinti neĮuiklausonią Lietuvą

kad

šios valstybės kreipėsi į 
Vokietijos vyriausybe slūly- ( 
damos Vokietijai susilaikyti 
nno nedraugingos agitacijo-

„ , , . . • 1 • bimbolaie pralobo ir su kapi-Ivur lobsta, ccrauiiiiikui, i . . .talistais susiirentavo (apie 
revaliuciją jau nei nešneka) 
dabartiniai eieilistų bigšatui,‘Kas pasiduoda išnaud-oji-... . . padaužos, skurdžių, darbinin-inui, priespaudai ir visokiam , . 7’ , ..kų mulkinimo, išnaudojimo 
parazitai. Jie ir dabar, anotmulkininuii?

Tarpsta, lolmta, sako, skur-
GŽių, sukliurelių ir

vuueins žmonėms, ypač 
bininkams, vargšams, 
džiams, na, sykiu ir

dur- 1 navynų pisono, “pasižymi

iki Wytbe Avė., prie šv. Pet- . • . • « r - * * niams, žadėjo rojų ant žemės.VOI^SInų pneš Lietuvą. A-l. d , ■
ro ir Povilo bažnyčios, kur pie tai jos pranešė ir Tautų Šnekėjo, kad sukels kapitali-

Ziauri vokiečių lanka Tilžės lietuvius prje jy prisideda dar dvi dr- ^a;ungaj Anglu atstovas n* K^ania i'fvaliueiją, paims jų
laiko jirispaudusi, taip kad ir jų broliui ,>a- 'gijos. x į L , skalbus ir išdalins visiems po
keleiviui nebejauku pas juos sustoti. Jų gai-1 o ... r, v . • o • * i* 'lygia dali. Tada skurdžiams. . . . ...... . ..... Is eia einama So. Jnl, Kcob-'kune atkreipė imsaulio dvme-bi ir net skaudu apie jų likimą kalbėti. 1,. ................. . ..... . . ....... Iing, So. 4tb, Haveniever ir si į pavojus taikai Rvtų hu-hažin, ar kuomet nors jie susilauks avie-, ....J.,.'.. . ...... . No. titb gatvėmis iki šv. v in 1 ropoję ir atrėmė vokiečių ne-sesnio rytojaus, ar sulauks laisves austos., . . ,
■Ink kHdaisB iš , i« švietė -Aušra” vi«i l.i«-iW1,H k«<* t-n-tnotu.. pnekantu,.
tavai, viaui iitAruj tautai... 11 ••K1®*1 žygiaMinu-. Lietuvon Ministeris Ženeva-

Sudiev, pavergtoji Tilžė! Visos draugijos su vėliavo- je kalliėjosi su daugelio šalių
Mes, Amerikos lietuvių ekskursantai, at-, mis sueina Imžnyčion, jiagar- politikos vadais. Apie pasiina- 

likę jKiskutiiiius formalumus su vokiečių vai-, įtinti Tą, Kurs visą pasaulį tymą su lenkų užsienių reika- 
diitiukais (kai kurie iš jų lietuviai, tik vo-įglolaija ir valdo. Prasideda
kiškomis širdimis), sėdame į traukinį ir! pamaldos.

Jygią dalį. 
nereiks 
norėk gy 
zavę karalystę, eieilistai ir 
laisvamaniai, vietoj skur
džiams rojaus, patys ta|x> pa
razitais ir visokių Įiarazitų

simpatijomis parazitizmui ir 
pataikavimu durniams,” ba 
visokios durnystės, visokios 
parazitizmo atžalos randa 
vietos tik eieilistų ir laisva
manių gazietose.

•Visa suėmus, ir padėjus 
ant delno, f>asirnd<*, kad para
zitai yra ne klerikalai, kaip 
navynos suopia, ale eieilistai, 
laisvamaniai. Jie priperėjo 
visokių kitokių parazitų, kaip 
ankščiau matėm. Yisi tie pa
razitai mito, lobo iš dumiu, 
iš tų, kurių galvose buvo vi

v ... i : siškas suklerrzmas, ir darbi-dirbti: gvvenk tik ir . . ’
u a . . • i ninku, kuriuos, čiuhMlami kruyventi. Bet suorgani-1 . .......viną prakaitą, žadėjo išvesti 

Į iš kapitalistų nevalios Į že- 
1 laišką rojų.

Cieilistai visi,kio grėbio ir

vykstame Nemuno liuk.

priveisė. Ir taip: laisvamaniai yra tie parazi-
“Šakėmis,” “Kardais,” tai, o jų lizdai len, kur, anot 

lų ministerių Beeku pranešė (“IKlg^lėinia,” ‘ 'Piršliais,” Į navynų, “daugiau nešvaru- 
• tik tiek, kad tas paaikalbėji-; “Dagiais” ir kitokiom, navy- 1110, ajisileidimo, nepaisymo”

| Visi sustoję vyrai, prita- | mas buvęs Lietuvai naudingas.1 nų liežuviu sakant, paškušt- ^ir t. t

t
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Gerlogubi atsiimti. Etiopiečių pėstininkų pulkas maršuoja link Gerlogubi, svarbaus Etiopijos miesto, kurį italai paėmė po smarkaus 
bombardavimo iš oro. (Acme Photo)
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Sekime Tave, Kų Mums Duosi?
dimas, šilko šnabždėjimas..

I Bent taip tvirtino tie, kurie 
, jas pirko. Gal ir galėjo tai 
i būti kitados, kas žino? O gai 
j kitaip... gal norėjau kurti ei- 
1 les, rašyti ir žibėti, kaip po
nas?! — Lyg įsiklausęs į kaž 

Tamsta turite, be abejo, j kofcįjj tolimų melodijų — nu

Buvo vidurnaktis. į poeto mo, nepažįstamo žmogaus ir 
kambario duris kažkas pabel-'jo. Panašumas daugiau išvidi- 
dė. Poetas atsistojo, pažvelgė nis, negu išorinis 
į ištiestus ant stalo popierius,
j gėles įvairiaspalves, į kele-1 lnan 
tų nepradėtų bonkų vengriško

nežinomų dalykų pasa
kyti. Labai prašom, — pasiū
lė poetas.vyno, stovinčio ant puikaus, 

dramblio kaulais papuošto sta 
lo ir nuėjo atidaryti duris.

Ant tamsių gonkų laiptų 
stovėjo tiesus, puikus jauni
kaitis.

Norėčiau su tamsta pasi-

Jaunikaitis, sėdėjęs visų lai
kų nesijudindamas, net be jo
kios išraiškos veide, prabilo. 
Juo toliau kalbėjo, juo labiau 
paslaptingi ir nesuprantami

kalbėti, — tarė jis, nusiimda-. jaunikaičio žodžiai
mas skrybėlę. — j; visų pasauly žmonių,

Poetas paprašė jaunikaitį į ponas turėjote man didžiau- 
vidų, padavė jam kėdę sėstis sios įtakos. Skaičiau visus jū- 
ir pristūmė staliukų su vynu «ų raštus taip ilgai, kol net j 
ir užkandžiais. Pats atsisėdo mintinai juos išmokau. Nuo i 
prie stalo, apkrauto popieriais to laiko gyvenau jais, juose

i ir su jais. Tai buvo vieninte
lis mano gyvenimo tikslas.

— Dar nesuprantu, kas ta- , 
msta esate, — tarė poetas kaž- I 
kaip keistai nedrųsiai, nes ka
rtu jautė visų šio klausimo : 
svarbumų, nors tokio papras- i 
to.

— Ir kam tas? — Visai ne-

ir gėlių bukietais ir laukė pir
mų žodžių vėlybo savo svečio.

Jaunikaitis stovėjo ir ilgai 
žvalgėsi po jaukų, puikiai iš
puoštų kambarį. Pagaliau at
sisėdo ant krašto kėdės, atsi
duso ii- tarė su tikru nusiste
bėjimu ir didele pagarba:

— Atvykau pas jus, gerbia-
masis pone, nes norėjau prieš reikalinga. Esu bežemis, vie- 
mirtį dar kurta jus pamatyti, nas iš tų, — ir parodė rankų

— Ar tamsta esate silpnas? pro megztomis, tankiomis už- 
— paklausė jmetas, atsisukda- uolaidomis užtistą langų. — 
tnas tiesiog į jaunikaitį. Bet jei norite, galiu trumpaiJ — Esu visai sveikas, — at- pasakyti. Gal praleidau savo 
sakė šis, sukdamas rankoje metus už pardavėjo stalo su
skrybėlę. — Mano kūnas yra 
sveikas, bet siela neturi jėgų 
ilgiau gyventi. Einu į mirties 
prieglobstį. Tik norėjau dar 
jus, pone, pamatyti. Dovano
kite mun, kad taip vėlai...

Poetas mostelėjo balta iš
lepinta ranka, bet netarė nė 
žodžio. įdomus buvo tas jo vė-

tilo. Poetas nepertraukė, ne
drįso pertraukti. — Atsime
nu kaip ponų pamačiau pir
mų kartų. Buvo vasara. Pro
vincijoje. Ponas buvote tada 
ten svečiuose. Visi kalbėjo tik 
apie ponų, visi, dideli ir maži, 
tie kurie kų žino ir kurie ne
gali žinoti. Mes jaunieji' bu
vome pryšakyje. Veržėmės 
prie jūsų raštų, kaip prie sa
vo tikslo. Mes tikėjom žod
žiams — jie turėjo sparnus. 
Ir mes prisirišom prie tų spa- Į 
rnų, nes tai mus džiugino. Mes 
tikėjom dainai — ji turėjo 
dvelkimų ir jėgų. Parvažiavo
te karietoje su dviem panom 
apie kurias kalbėjo, kad yra... 
aš į jas nežiūrėjau, nemačiau, 
mano akys sn nusistebėjimu, 
su pagarba lydėjo jus. Gal 
ponas mane ir pastebėjote, gal 
ne, bet metėte tada man žvil
gsnį — kaip - kaip metų el
getai skatikų, arba tuos leng
vus žodžius: “Nieko tau ne
turiu, kitų sykį”... Šiandie ži
nau, kad poetas nebuvau, ne- 

1 būsiu — tada tikėjausi, kad 
Į būsiu toks, kaip ponas, nes 
jaučiau tai, kų ponas aiškino 
te pajūryje pergamino virše 
liais. Mano siela buvo aidas 
garsų, kuriuos ponas... — per
traukė, lyg nuvargęs. Po va
landėlės tęsė toliau, o jo bal
sas darėsi vis stipresnis, grei
tesnis. — Ponas?! Ponas pa 
tys nežinote, kų darote, kai

kolonomis kedstų ir šaltų rai
džių, pardavinėdamas indek
suotas knygas, kurių kartų 
per mėnesį kai kas nedrųsiai 
paklausdavo: — tai nieko ne
reiškianti proza — mokslas ir 
žinios. Rodosi, kad niekuomet 
nepardavinėjau tų aiškių neva 
tomelių, iš kurių dvelkia nuo-

lybas svečias. Buvo jame kaž- dingas kvapas, sumišęs page- sėdite čia prie popierio, prie
kas žmogiška — nežmogiška, — - ----- - ——
kažkas nesuprantamo ir kar- Jy==^^^^=====================s======^
tu nujausiančio. Jaunikaitis |
turėjo apie 25 m. Jo veidas! 
buvo baltas kaip drobė ir kei
stai susimąstęs. Bruožai smul
kūs ir ryškūs, plaukai rūpes- 
1 ingai sušukuoti, vidutinio ū-1 
gio. Tr akys buvo jo nepapra-, 
stos. Didelės, juodos. Kartais ; 
žibėjo, lyg kibirkštis leido, tai Į 
vėl rodėsi kaip stiklinės. Jo 
balsas buvo tylus ir. skambus.
Tačiau labiausiai poetų domi
no kažkoks neišaiškinamas pa 
našumas tarp to visai sveti-

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
42ras Metinis

BALIUS SU PROGRAMŲ, ŠOKIAIS IR 
DOVANOMIS

Sekmadieny, Spalių-Oct. 27 d., 1935 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St
Programa vardu “fturum Burum” išpildys grupė po 

vadovyste muz. Juozo Saurio, 5 veiksmų juokinga ko
medija. Atsilankę svečiai, kurie norės tapti nariais, nuo 
18 iki 30 metų amžiaus bus įrašomi dykai.
Gera muzika linksmins visus. Kviečia visus Komitetas

jaunystė gyvena jūsų minti
mis, jūsų dvasia; mūsų jauni
mas, tai jaunimas jūsų veika
lų. Jis pasiduoda blogumui, 
kai jūs jį ten įtraukiate, kur 
ištvirkimas ir paleistuvavimas 
slepia savo veidų po įvairio
mis jūsų darbo kaukėmis. Mes 
jaunuoliai tikime tai, kų jūs, 
poetai, tikite ir neapkenčiame, 
ko jūs neapkenčiat. Brendu 
jaunuoliai tampa didvyriais ar 
niekšais pagal jūsų plunksnų; 
mergaitės žmonomis arba su
gulovėmis pagal jūsų žodį.

Daug dalykų išmokome iš 
jūsų, ponai poetai! Tapti žmo
gumi pilnoje to žodžio pras
mėje, žinome, tiesiog, atvirai, 
be tiesos ir įstatymų — buvo 
mūsų šūkis. Paskęsti vyne,

__________________________________________________  1 meilėje, atsiduoti su šypsena
gėlių, o mintys tartum upelis, pakeičiate vienu plunksnos pa-} 1‘kimo laimei yra jūsų, o kar

tu ir mūsų idealas. Be abejoplaukia! Ponas nežinote, kiek Į brėžimu! Ponas negalite su- 
žmogiškų būtybių perdirbate, prasti, kiek gyvenimo laimės

%
19-kos METŲ SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas 
Nauji 1936 Radios

Peoples Krautuvėse Parsiduoda
MAŽIAUSIOM KAINOM

1936 Midget RADIOS nuo. 
1936 Console RADIOS nuo.

*19.50
*39.50

Pasirinkimas
PHILCO 
ZENITH 

RCA VICTOR
ir kitu

Visi Kiti Radios Demonstrątoriai Krautuvių Scmpeliai 
ir Išmainyti

PILNAI GARANTUOTI
Parsiduoda už mažiau negu vienų trečdalį tikros vertės 

$25.00 vertės po *S.75 
$50.00 vertės po 51 7.50
$75.00 vertės po *24.50
$98.00 vertės po $35,00

ir daugybė kitų 
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida naujų

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

Tel. Lafayette 3171 Tel Hemlock 8400 
OHIOAGO, ILL.

žiedų sunaikinate, kiek takų 
suklaidinate, kiek pakirtote 
gyvybės šaknų, kiek parašote

kanklininkų iš Hamelno, kurs 
žavėjo žiurkes savo muzika... 
Taip ir mes ėjome paskui jus,

mirties ištarmių tuose baltuo-:o jūsų plunksnos garsai, su
se popierio lapuose..... Bend-' pančioję mūsų sielų laisvę, lie-
rai mes gyvenam tuo, kų jūs, pė mums apleisti tėvų namus... 
poetai, rašote... Persimame jū- Į Ėjom paskui jus, paskui ste- 
sų jausmais, kuriuos, geriau ( buklingus tonus, kaip sapnuo- 
sakant, ne ant popierio išlie-įdami, kaip apkvaitę... ėjom į 
jate, bet j mūsų sielas. Mūsų pražūtį... Ten jūs sustojote ir

susilaikėte, bet mes, kurie jau 
nustojome pasitikėti savimi, 
nežinojome, kur kelias, kur 
bedugnė; mes jau neturėjom 
savo valios... bėgom į priekį, 
bėgom — net į bedugnę... ir 
dar mes matėme kaip jūs, po
etai - žavėtojai, šypsojotės! O, 
kad jūs matytumėt, kiek per 
jūsų “malonę” slankioja pa
sauly tamsių valkatų, gyveni
mo šešėlių. Bet jūs nežinoto 
to, ir jums gera... Aš irgi se
kiau jflsų žavintį balsų iki 
šios dienos, iki šios nakties. 
Ėjau lyg aklas, lyg mieguis
tas... Ištisas valandas knygy
ne skaitydavau. Mėgdavau sto
vėti prie lango užuolaidos, pa
skirto išimtinai poezijai... prie 
jūsų, poetai, lango!.. Ko ten 
nebuvo!? Ištisi pasauliai po 

popierio ar perga-uždango
žinoma ponui legenda apie mino.

r?

UNIVERSflL STATE BANKO 
DIVIDENDU ČEKIAI

Mes suprantame, kad UNIVERSAL STATE BAN
KO depozitoriams neužilgo' bus mokamas 15% dividen- 
d’as.

Kadangi DISTRTCT NATIONAL BANKAS randasi 
patogioj vietoj, jis praeityje sutiko išdalinti dividend’ų 
čekius depozitoriams kelių artimų uždarytų bankų, idant 
depozitoriai gaudami dideliu sumų čekius nebūtų apsun
kinti jų išmainymu. Mažesni čekiai buvo pasiųsti tiesiai 
į depozitorių namus, ir šis pagarsinimas vra vnač at
kreiptas i tuos, kuriems UNIVERSAL STATE BANKO 
DIVIDEND O ČEKIAI bus pasiųsti per paštų. Kaipo 
arčiausia banka, būdama vos tik penkis blokus nuo jūsų 
senosios bankos. mes suteiksime jums patarnavimų vel
tui išmainyme šių Universal State Bankos Dividend’o 
Čekių. Vien tik reikės atsinešti kokį nors identifikacijos 
ženklų, kaino gnzo ar elektros bilų, kuomet ateisite savo 
čekiu išmainyti.

Mes džiaugiamės turėdami šių progų patarnauti sa
vo kaimynams, ir tiems, kurie norėtų atsidaryti sųskai- 
tas mūsų Bank oje su savo dividend’o čekiais, mes galime 
suteikti pilna apdrauda. kadangi DEPOZITAI šioje na- 
tional bankoje yra APDRAUSTT iki $5,000 kiekvienam 
depozitoriui per FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 
KORPORACIJĄ.

Mes taipgi turime Personai Loan Department’ų, ku
ris daro paskolas dirbantiems žmonėms. Pinigu Siunti
nio Department’ų, bei saugias ir pilnai moderniškas Ap
saugos Dėžutes.

Mes kviečiame jumis padaryti šių Bankų jūsų banka.

THE DISTRIGT NATIONAL BANK OF CHICAGO
1110 West 35th Street

Chicago

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite:

Išvertė P. ir K. JURO KLOS

DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo apraSymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00
(su persiuntimu)

p A un A v 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
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PRJĘ 610 AUKURO J. E. VYSK. T MATULIONIS SEKMADIENĮ LAIKYS PONTII’IKALINES 6V MIŠIAS

Didingus Šv. Antano, lietuvių parapijos. Cicero, bažnyčios didysis ir vienas šoniniu altoriai. Sekmadienj, spalių 27 <1., 10 vai. 
ryto, parapijui pradedant švęsti sidabrini jubiliejų nuo įsisteiginio, J. E. vysk. T. Matulionis toje bažnyčioje laikys ponlifikalines 
šv. Mišias, sakys pamokslų ir suteiks Šv. Tėvo palaiminimų. Šios parapijos klebonu yra visuomenei gerai žinomas kun. Jeronimas 
Vaičūnas.

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
PARAPIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS
niais pamaldas laikydavo Šv. 

ttrachtos airių bažnyčioj
\V. I3tli St. ir 48th Court.

(1910 ir 1936 pabaiga)
Šv. Antano parapija šį sek-

Dabar Cicerus lietuviai tu
ri savo gražių mūro bažny-

, rijūnų kunigų iš Hinsdale, 
111.

Šį sekmadienį bus nepapra 
sta iškilmė Šv. Antano l>ažny- 
čioj. Vienu, apvaikščiosime 
Kristaus Karaliaus šventę, o 
antra, bus pradžia parapijos 
sidabrinio jubiliejaus, kuri
pradedant iškilmingai sumai lankantieji Šv. Antano bažny

čių, klebonijų, mokyklų ir se- laikyti gerb. klebonas ir pa-i(-,^ aidubrinio aparap. jubilic- I
Antradienį 
•a žaras bus

nuo 2:39 popie ! Citeros lietuviai todėl tie! 
mokyklos vaiki. Itiaug gerų darbų savo ir tėvy-

. n.
PUOmj-cI IC?>

Tel. CANal *267
Res. PROepect 6669

DR. P, Z. ZALATORIS
.GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUT H HAIJITED KIRKEI 
Residenclja «(•* So Arteslan A ve. 

Valandos: 11 ryto (kl 1 popiet 
• lkl 9 * yaki.ro

Tel. CANAL 6122

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND A VĖ.
Tai YARdg *»»4 

Rea Tel. PI-Asą I4«S

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 1-8 Ir T-S v. v.

Nodėllomls nuo 1* )kl 1* dien*

Rea and < tfflm 
>459 S tx>4AVit« St 

CANal 0701

OR. J. J. KOWARSKAS
I’HTHICIAN and SURGEON

2493 W 63rd St., Chicago
ni-'KICB Hoi’hH 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofleo Valandom 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 va k 
Nedėllocnta pagal autart) 

Ofiso telef BOUIevard 7 820 
Nora u tel. PROspect 1920

PROspect 6876
HEMIock 6141 

Rezld.: 2616 W 69th

OR. J. RUSSELL
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Oflao vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30

Tel BOUIevard 704 2

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1HTAH

4645 SO. ASHLAND AVĖ
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel Oflao BOUIevard 6913—14 
line VICtory 2343

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

756 WE8T 35th STREET

DR. CHARIES SEGAL
OFT8AJ3

4729 So. Ashland Avė.
I lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MIDvvay 2880 

O VISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryto. nuo 2 tkl 4 

▼ai po pietų Ir nuo 7 Iki 8:10 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 1* Iki II

Tokį palaiminimų suteiks ir ugų privilegijų parap. sidab- 
po sumos. Turiu vilties, kad 1 linio jubiliejaus proga, 
vis naudositės gausiomis Die- Vietinis
vo malonėmis.

. . Bazaras
Sekmadienį musų klebonas - ■ ■ *

bažnyčioje paskelbs, kokias biandie jtiu paskutinis n,uslJ Į vjsuttS 
\patingus Dievo malones galės Parapijos bazaro sekmadienis, 
apturėti mūsų parapijiečiai ii Baigsis trečiadienio vakare

jos teiksitės susirinkti prie sa- 
■ vo būdų.

Nuoširdžiai kviečiu visus da 
lyvuuti visame parapijos vei
kime, parap. naudai., Visi: jau 
ninias, tėvai, biznieriai, profe- 
sijonalai, bulvariškiai, draugi
jos, klubai ir visi - visi pa
rapijiniai į savo |mra pi jos da- 

i i'bųl Parapija, mylimiuusieji 
tai širdis — gyvybė visos ko
lonijos. Kur nėra parap., ten 

apmirę, nors lietuvių 
ir nemaža būtų.

koiadieiiį, Kristaus Karaliaus serilHS mokytojoms medinį, , kvietė garbų svečių, kankinį 
šventėje, pradės švęsti sida- Patogiai įrengta, namų. 2e- ir dabar vizituojantį lietuvius 
brinį jubiliejų. Tai bus mūsų ."“‘s taiP Pat l>*rupija. dau-į Amerikoje, .J. E. vyskupų T. 
parapijos šventieji metai. «iuu nupirko, - keturis lo-1 Matulionį. Ganytojau laikys 

Žemė parapijai tapo užpir-j iškilmingas šv. Mišias - su
kta rugsėjo 10 d., 11910. Kle- Nuo pavasario 1918 m. Šv. .,n^’ valandų Ji pa
bonu paskirtas gerb. kun. A. Antano parapijoj klebonu y-«sa^'8 pamokslų. Garbės ku
Ežerskis, birželio 26 d., 1911. j ra gerb. kun. H. J. Vaičūnas. į nigas bus gerb> kun* J‘ J 

Jakaitis, Tėvų Marijonų A- 
merikoje provincijolas, dija- 
•:onu bus kun. J. B. Kloris, 
subdiakonu kum P. Biskis, 
M. 1. C'., gailies dijakonu ir ' 

i subdijakonu prie vyskupo — 
'klierikai Ant. Ignotas ir Mi
kas Jodka. Ceremonijų ma- ' 
gistru klier. B. Ivanauskas, i 
prie žvakės E. Andrulionis. 1 
Kili prie vyskupo Mišioms 
reikalingi patarnautojai bus 
Quigley Prep. seminarijoj 
musų parap. studentai ir iš 
šv. Antano parap. mokyklos 
draugijos mišioms tarnauto
jai. Bendros tvarkos vedė- 
jum bus pats kleb. kum Vai
čūnas ir kun. F. Juškevičius.

juus bei Šventįjįi Metų laiku čiuius. Draugijų darbuotojai- nės labui nuveikė, kad jie uo-
i.iūsų parapijoj. Jo Km. kai -, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
diiiolas Jurgis Mundelein, Š''.
Antano putap. klebonui kun.
Vaičūnui s1.teikė daug yjiali-

Laikinoj bažnyčioj pirmas ’.Tam padeda du kunigai: J. 
pamaldas pradėjo laikyti ! B. Kloris ir F. Juškevičius, 
gruodžio 25 d., 1911 im, per Šventadieniais į pagalbų dar • 
Kalėdas. Dirgliau šventadie- atvažiuoja vienas tėvų Ma-

Už Dviejų Centų Štampą
Gaunate Naują Skrybėlę

Jeigu pirksite siūtų, overcoatų ar topcoatį. Išpildykite 
žemiau paduotų kuponų ir pasiųskite

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

Chicago, Illinois
Mūsų lietuvis pardavėjus, Jurgis P. Lapinskas, pasirū

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

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

VARDAS .....................................

ADRESAS ..................................

SKRYBĖLĖS SAIZAH .........

PILKA ( ) JUODA (

KUPONAS

-- X

ŽALIA ( ) MĖLYNA ( )

vaikučiui 
prie k lo

dei oras bus grasus, vysk u- 
Jių iškilmingai su procesija 
lydėsime į bažnyčių. Visos dr- 
gijos ir mokyklos 
teiksitės susirinkti
Kinijos ne vėliau kaip 15 mi
liutų iki 19 vai.

Sekmadienį 3 vai. popiet 
taip pat bus iškilmingos jia- 
nialdos mūsų bažnyčioje, ypm 
tingai vaikučiams, tėvams, mo 
tinėlėms ir jauniiųui. Mamy
tės galėti atsinešti mažučius 
kūdikius į bažnyčių. J. E. vy
skupas pasakys pamokslų ir 
suteiks Šv. Tėvo palaiminimų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKIE 
SPECIALISTAS

Pulengvina aklų įtempimą. kurio 
«atl priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- ’ 
mo. h kaudami! aktų karAtJ. a/ltalao Ofiso Tel 
trumparegystę Ir tollregystę. Prlren- rob Tel • 
gla teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimu.- daromas su 
elektra, parodarn'la niRZiauslaa klal- 
daa. Speclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
laisusnuK. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
NedėlioJ ouo 10 Iki 12. Daugely at
sitikime akys atltaiaomos be akinių.
Kainos pigiau knJn pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių

OI. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 800 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų Room 8.

Pl>on» CAN*I 0633

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIB’fAH

2291 W. Cermak Road
(Kampas LearlU St.)

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

HeredoJ pagal autart)

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2291 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Hąredomia Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAH

4157 ARCHER AVENUE 
Tel VIRglūla MM 

Ofiso vai.: t—4 Ir 6—8 p m 
Nedėliomis pagal gutartj

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAM Ir CHintlROAH

Perkėlė savo ofisą
1729 WEST 47th STREET

CHICAGO
l Valandos: 2 to 5 Ir 7 tr ’j p. m. 

Telephonas YARda 2122

yaki.ro


šeštadienis, spalių 26 d., 1935 D R X Ū G A S

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS d. pripuola Kristaus Kara
liaus šventė. Mišios kaip pa

GRAŽUS PROGRAMAS

sakys pamokslų, o parapijos i ši nė j 12:00 vai. vidurnaktį.
svetainėje laike gražios pro- Sąlygos reik atlikti gerų iš

plūstai bus 8 vai. ryto ir su- gramus sakys prnkullių ir su- pažintį, priimti vertai šv. Ko
•ui p Grišienė ir suteikė ke- ma 10:15 vai. Šveuč. Sukru- teiks mums daug reikalingų muiliju ir sukalioti bent pe-
noshieėiams malonumo. S nieiito įstatymas bus nuo su- žinių iš Rusijos žmonių gyvo- tikis poterius intencijai šv.
„, .. • i. ,u“Hi-.ni 1,108 iki 3 vai. Rožančiaus pa-1 nimo, iš Lietuvos ir iš šio Tėvo.I reemsis katnetojas, uiuu 1 ’

go” reti. lą

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

v
SUVALKŲ SUTARTIES
PASIRAŠYMO LIUDI

NINKAS KAUNE
šiomis dienomis Katute vie 

ši Jungtinių Valstybių užsh 
nių reikalų ministerijos Rytų

KENOSHA, Wis. — Spa
lių mėn. 211 d., Šv. Petro pu
raitijos, Federacijos 46 kuo- j apibudino mokslų, ragino Jlluas
I**, nuosavoje svetainėje, į-, šviestis sveika, lietuviška ir Sakramente ir palamimimas. : Rusijoje, ..... ♦ — Europos skyriaus viršininkas
vyko gražus programas. IH- katalikiška literatūra vai-zd- 1 Gerb. malonėkite lankyti ' ikų nelais\ėje, daug kentė-j sutėje dienoje bus .»:d(, / ,^e||ev kaipo
dž.iai paįvairino ir suįdomino žiais, žadinančiais skanų juo- Kristų Karulių, savo lšgany- -K‘‘s už tie8il kalėjimuose. Jo jir U.IH) \al. ryto. I ždtisinės ju||gtjnj^ Valstybių misijos
programų atvykę iš Chicagos kų pavyzdžiais. Gerb. kulbė- tojų viešai ant altoriaus moti- Ekscelencija neseniai yta bu- dienos pamaldos baigsis pi j jjjoO metų spaliu 7 d.
svečiai ir vietinis jaunuolių tojus apgailestavo, kad atsi- strancijoje esanti ir atiduoti , VVS n- Lietuvoje, o paskuti-į 9.00 vai. iškilmingų pamaldų. |,lIV0 yUVJ,||<y įtarties su le

nkais pasirašymu liudytojas

Sakalas gražiai maldų. Po pamaldų pasiauko- krašto Amerikos. .Jo Ekscele- l'idnšiiiė. bii na
Kristui Kutuliui Švč. ncija yra ilgų laikų išbuvęs; Lapkričio 2 d. pripuolu 

kelis metus bolšt- ! l'ždūšinė diena, klišius l’ždū-

a
WEDŲ AMERIKOJ LINIJA
NEW YORK KLAIPĖDA

Gothcnburgų, Švedijų

choras. vežęs daug medžiagos, liečia- aukščiausių ir didžiausių ga niu laiku yra apvažiavęs di-
Programų atidarė Federa-j neios spaudų, ir dėl stokos rbę kaipo savo Dievui ir Vie- Oesnę^Jung. Amerikos Valst.

cijos 46 kuopos pinu., Jonas laiko negalėjo jos patiekti špačiui. Jam pareiškite savo 1 J*aUg Inuma Pa_
Trakšelis. Jis bendrai pažy- kenosJiieeiams. Turėsime pa- vargus, savo trūkumus įr tieks žinių is musų brolių ir
niėj i Federacijos 4G kuopos laukti kitos panašios progos maldaukite naujų malonių, gyvenimo gyvenančių
20 metų darbuotės naudingu- išklausyti gerb. redaktoriaus stiprinančių, tveriančių šios

Furvį ijos bužams

mų Bažnyčiai, Tėvynei ir pa- paruoštų spaudos reikalu pa
čiai parapijai bei trumpai a- skaitų.
pibudiuo surengtojo progra- Šv. Petro parapijos choras 

io tikslų. vedamas Laueiūtės, linksmi-
h'„ibčm;„; !».. >»<» dalyvius gražiais giedoji-

žemės suspaudimuose iki at
sieksite amžinos Tėvynės 
prieplaukų.

svetur. Daug sužinosim, daug 
išmoksime ir patirsime tie
sos žodį.

Šv. Petru parapijos buza- Kelley atsilankęs Vytauto 
ras prasidės lapkričiu 3 d. ir Didžiojo muziejų pirmiausia 
baigsis lapkr. 28 d. parapi- paprašė parodyti tų paveiks- 

’jos svetainėje. Bazaras visų lų, kuris vaizduoja Suvalkų 
lapkričio mėnesį, sekmadie- sutarties pasirašymo monien
niais 3 vai. popiet, o penkta- ta. . ,, , .
dieniais 5 vai. vakare, bus vy , Šį paveikslą yra piešęs vie- 1934 statytas modemiškas įai- 
kdomaa. nas mūsų dailininkas

l’ir

14iiiukt>rrhj kainos Trečiąja klase
Ten-------------------------- $97.50
Ten ir atgal — >-------- 167 00

J. A. V. mokesčiai atskirai —

l.ubų Išplųukiiuai Iš New Yorko

Gripsholm ......... Spalių 30
Drottningholm, .. Lapkr. 16 
Gripsholm .... Gruodž. 7

.Spalių mėn. 27 d., po 3 v.Kalbėtojai. Pr. G uitas eilė
je pirmas kalbėtojas vaizdin- . . . .

, i- • • i padainavo porų gražiu, tikrai 11 ro svetainėje, Sv. Benedik-gai nupasakojo inokshnimosi, 11 1 * *

uiais. Lue. ir EI. Vandutės Rožančiaus pamaldų, Šv. Pe-

lietuviškame nusiteikime du
etų. Gerb. muz. solistas An-

g.sre«. ..amų statymo kontra-' ,a"as Stul){a '““lo,lų isP0<1‘ 
kiurius. Gerb. kalbėtojas sti-, I)a<lar6 Publ,kal Sla21u>
pria’i ragino kenosbiečius uo
liai darbuotis lietuviška, ka
talikiška spauda, patiems 
skaitant ir platinant tarp ki
tų.

Kiilturininiosi pavyzdžiu džia
uk. - zakristijono, kurs tapo

Programos vokalę ir muzi- 
kalę dalį išpildys parapijos 
choras, garsi solistė G. Kle- 
viekaitė ir parap. mokyklos 
mokiniai-ės, vadovaujant se
selėms Pranciškietėnis moky-

vas “M A K1EHO1.M.” Platesnes In- 
I formacijas teikia ir parduoda lai- 
i vakortes visi mūsų autorlruotl a- 
tfentai, taipgi visi mūsų skyriai.

išlavintu balsu sudainuoda
mas tris solo. Programas bai 

i gtas Lietuvos himnu. Gerb. imi dalyvauti 
Stankų šeimos tėvas Pranciš-; me. 
kus, sūnus Pranciškus ir šu

Antrasis I albėtojas, adv. 
J. Grisius, ifimiai grįžęs 
Lietuvos, dnl vavęs Kaune 
lit tuvių pasaib niame kong ‘i

Federacijas 4G kuopos mė- • , ,• „ ....... . . . naujo modelio lJob metų au-; Svvedish American Line
įiesims susu niki mus įvyks pi (nill0|jjjiUg
rniadieni, spalių mėli. 28 d ' 
vieton trečiadienio,

IKI N. Michigan Am., Chicago, iii

spalių 3(
nes šia dienų Ims pas mus 
E. vvsk. T. Matulionis.

to draugijos įvyksta koncer
tas ir balius. Koncertų išpi)- tujoms, 
dys vietinis parapijos choras.
Leidžiama išlainiėjimui $10
pinigais. Bus ir kitokių pra Lapkričio L dienų pripuola j)ra,|ėi0 gerina dirbti, 
mogų. Visi nuoširdžiai prašo- Visų Šventų šventė. Taip pat

I isn Ši'endų Šventė
J.

Kask Motors kompanija 
Dii ui

::

ŠIĄ SAVAITĘ

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

DIDIS IŠPARDAVIMAS
1936 Mėty Mados

RADIOS IR AKORDIONŲ

šiame progra- i Visų šventų šventėje pripuo- -
la pirmas lapkričio mėn. pe- £ Augkit Su Mumis! -

,, , ,. -. nktadienis. Visų ŠventųMalonus Svečias 1 * šve-įę
ntėje Mišios 5:30 ir 000 vai.

____ ___ _____ E. vysk. Teofilius Matu- rvto. Rožančius ir prie Švč. i/
sakant,, visas programas bu- l’un*s bus Kenoslia, \Vis., spa Į širdies pamaldos ir Švč. Sa- S< 
vo gražus ir visus atsilaukiu- ,llen- Sv. Petro pa- ramentu palaiminimas bus A

pilnai patenkino. , raPb)oje. Jo Ekscelencija da- 3 vai. popiet. Vždušinės pa
syvaus Rožančiaus pamaldo-' „laidos bu« 7:30 vai. vakare, 
se 7:30 vai. vak. bažnyčioje. L'/ kiekvienų aplankymų baž- 

, suteiks Švč. Sakramentu it nyeioa visatiniai atlaidai gan 
Sekmadienį, spalių mėn. 2< , Šv. lėvo palaiminimus, pa- narni ir aukojami sieloms 

skaistykloje, prasidėjo nuo

nūs Liudvikas išpildė muzi
kali1 programo dali. Žodžiu

se, savo ’.a'ba sukėlė pabli 
kos didelį smalsūnių. G;-b.; 
kalbėtojus ? Io,; iai patiekė sa: 
vo Įspūdžius, tautus Lietuvo
je. Jis išimai) gai išdėstė • o-. 
iigreso pa' isvLi’nų, lietu/ ų 
inejhinią bei svetingumų, c<.>- 
tuvos apšv’.iJos, kultūros di
delę pažangą, jr net pali -.ė 
jos istorijų. Gerb. advoki-as 
iš'eiškė savo nusistebėjimu, 
kad Li tuva i j švietoje ii Ku
ltūroje gretinasi su J. Ame
rikos Valstybėmis. Padarė 
didelį /inge «r mą kalbėda 
mas link Lietuvos kariuon*.- 
nės g< ro ’ss’ avinimo ir 
rių narsumo, bei ateitininkų, 
pavasarini nl-ų ir kitų organi 
za?ijų galingumo, stiprun o.

ir patrijnii'knmo. Pats Ju
damas aniei 
kad turėjo 6 
JJeluvų, ir kitus ragino, 
pac jaunuolius amerikiečius 
aplankyti Lietuvą ir savo 
akimis įsitikinti. Taigi Keno- 
sba atsilankė advokato žmo-

CICEROS ŽINIOS
Draugijos Dievo Motinos So 

pūlingos mėnesinis susirinki
mas įvyks spalių 27 d. 1 vai. Į 
popiet, jairap. mok. G kamba- i 
iv. Valdyba širdingai prašo 
narių nesivėluoti, nes trunųias I 
Įnikus skirtas susirinkimui, o 
yra svarbių reikalų. ,

Tų pačių dienų, 3 vai. po
piet, J. E. vyskupas Matulio
nis bus mūsų parapijoj. Vi
soms reikės dalyvauti iškil
mėse.

Bazaro komisijų sudaro: S.
Kakanauskaitė, Šileikienė,
M. Laurinaitienė ir A. Zau-
rienė. Joe prašo bazarų baigti
sėkmingai. Jos sako, mūsų
narių nereik raginti, tiktai pri 

•minti, kad reikia dovanų, tai Į 
jos ir suneš. Komisija dėko
ja toms, kurios atnešė gražių 
dovanų ir laukia naujų.

Koreipiondentf

‘ ietis, džiaugėsi, 
garbės pamatyti

sius
Kristaus Karuliuus 

šventė

Visų Šventų šventės 12:00 
viduodienio ir-baigiasi

LIETUVIAI!

BALSUOKITE TIESIOG DEMOKRATIŠKAI!
November-Lapkričio 5-tą d.

DEL GERO IR TEISINGO MIESTO VALDYMO 
l'Ž JŪSŲ PRIETELIUS

John B. Kelly
UŽ MAJORĄ

ir už visų sekamą eilę 
Už Sheriff

GILBERT SPRUANCE
Už District Attorney

CURTIS BOK
Už Receiver of Taxes

MICHAEL A. SPATOLA
Už Clerk Quarter Sessions

LEOPOLD M JACOBS

Demokratų kandidatų:
Už Justice of Supreme Gourt 

H EDGAR 1ARRE6
Už Judge of Superior Court 
ROBERT L. MYERS, JR. 

Už Recorder of Deeds 
GEORGE G. MEADE 

Už County OomnuMumers 
JOHN J. HENNES8EY 

BENJ. H. GREEN
BALSUOKITE UŽ VISĄ DEMOKRATŲ TIKIETĄ

PAKLAl’SYKITE PRAKALBĘ 1,1 FTUVIŠKAl PER 
ŠIAS RADIO STOTIS:

Alb. eaiiksib IVII.ls hcblrhitl. vak.. S|m»JIo 31 d., nuo »:3() lkl«:43 
Aib. Hlakis tyOAS šcllailiinlo \»k., I,a|>kr. 2 <1., nuo 11:30 Ik1 11:45 
Aib. Caiikšds Ir Aib. klikas WI’FA l’lniiail. lak., l4i|tkr. • ii.

nuo N:AA Iki »:0O
Dalinkite plakatus dėl pranešimų, kada atvažiuos į 

Lietuvių kolonijas: Nortsaidėj, Soutsidėj, Ričmonde, 
Frankforte, ir Point Breeze lietuviai kalbėtojai su ra
dio vežimu.

Jei norite BANKĄ turinti 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange
National Bank 

:0fl v. >! I9(h p| an(| Ha|sted S, J
1 Ž‘lr'-

JOHN P. EWAI P
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdrauūos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

8-10 VCzt st $3rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
RASTINĖJE

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Prilinaio l.li-lin Iškus Bonus Del Alnaiijliiliuo arba Išmokame Caali 
Visokios Rūšies Insurauce — Ugnies, VSsulos, Automobilių,

Silkių Ir 1.1.

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti senų j) inorglėlų arba už

traukti naujų paskola ant savo nahio, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAL'NDEIkS, pirm. VINCAS PALKŠTIK, karterius

LEONARDAS A. UREKTIS. Kckmortus

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valautloe nuo * ryto iki tt vai. vak. Trci'-taillenlals iki • vai. vakaro.

%

Millions prefer lt to 

mayonnoise-

co^tf /

t«4«

O Miracle Whip is difftrenl—ddi- 
ciousl The time-honored ingredi- 
cnta of mayoonaise and old-fash- 
ioncd boiled dresning are combined 
in a n«w, skillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefi recommend for ideal flavor 

and smoothneas-in 
the Miracle Whip 
beater that'a txclu-
iin with kraft

1936 Midget RADIOS nuo
09.50

1936 l'onsole RADIOS nuo
s39.5O
Pasirinkimas

PHILCO 
ZENITH 

RCA VICTOR
ir kitų

Visi Kiti Bailios Deinons- 
tratoriai Krautuvių Senutė

liai ir Išmainyti

Pilnai Garantuoti
Parsiduotla už mažiau negu 
vienų trečdalį tikros vertės 

$25.00 vertės po
*8.75

$50.00 vertės po
*17.50

$75.1 MI vertės po
*24.60

$98.00 vertės po
*35.00

daugybė kitų
LENGVI S IŠMOKĖJIMAI

KRAUTUVĖJE
tialite pasiskirti

ITALIJOS
VOKIETIJOS

RUSIJOS
IR

AMERIKOS 
Išdirbysčių Geriausių 

Piano
AKORDIONŲ

Kainos nuo

$19—
ir aukščiau

Lengvus Išmokėjimai 
Imame senus Akordionus į

mainus ant naujų 
Su pilnos mieros Akordionu 

duodame iki

50 Lekcijų DYKAI
Taipgi per Progress Krau
tuvę galite pirkti visokius 
kitus muzikos iiistnmnmtus 

labai mažomis kainomis

J. K AL K PINS KAS, Vedėjas
3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Vieno aukšto baltu priekiu namas 
TEL. VICTORY 4226

Pasiklausykite mūsų radio programo lytoj 11-tų vai. 
prieš piet iš stoties \VGES.

t.



VIETINĖS ŽINIOS ŠV. KUN. JONAS BOSKO
™ A F n A s ėeStadienis, Bpalių 26 d., 1933

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJ

Parapijos bazaras jau bai
gsis. Beliko tik šeštadienio ir 
sekmadienio vakarai. Sekma
dienį rengiamos triukšmin
giausios užbaigtuvės. Praeitą 
sekmadienį jaunimo vakaras 
buvo vienas iš pasėkiuingiau- 
sių. Skaitlingai dalyvavo mū 
sų mokyklos alumnai, kurie
ms vadovavo P. šaltimiera.- 
Gerb. klebonas dėkingas 
niniui
tt iktųi
‘ ‘ oldtimeriams ’ atvyk ilsiems 
iš įvairiu kolonijų.

tos: B. Al karna vieienė, T. Ce- 
reškienė, L. Druktenienė, M. 
Dargienė, O. Eieienė, T. Go-
berienė, P. Gailienė, J. Jur-1 . gaitienė, M. Kriniekienė, lt. 
Lazdauskienė, M. Levickienė, 
P. Libeikienė, O. Nasakaitienė, 
K. Pocienė, A. Kaštutienė, O. 
Rokaitienė, P. Satkienė, O. 
šanibarienė, O. Sloksnaitienė, 
M. Strakalaitienė, B. Sanda- 
rienė, B. Strodomskienė, V. 
Vileikienė ir K. Yenčjenė.

Draugija užprašo visus pa

lių 27 d., 7:30 vai. vakare, Vai j darni Budriko krautuvių radio 1 man važiuojant į Lietuvų. La- šiomis dienomis išvykstu Tta- 
čiulio svet., 23rd ir Lake St.,' programai iš didelės WCFL bai esu patenkinta vedėjais, lijon, o iš ten važiuos Afri- 

stoties sekančiu laiku: suba- vaišingumu, nes visur mus pri kon kariauti su abisiniečiais.Melrose Parke. Komisija nuo
širdžiai kviečia visus atsilan
kyti.

Šv. Kun. Jono Bosko kano
nizacijos iškilmių ir salezie- 

1 čių misijų paveikslai bus ro-

jau 1 raPi.ioniu ir kitus atsilankyti
liž graži, parama šu-į’r 8Tkhl PaSerbH Sias nares-
parapijai, ypai- mūs,., Visi l,us

Be lo, bus gražus progra-1 domi sekmadieni, spalių 27 d., 
mas. Į 7:30 vai., Šv. Jurgio parapi-

! Taipgi bus vajus — prie- jo*s svetainėje.
Prieš keletu dienų mūsų ba- j naujų narių nuo 16 iki Trečiadienį, spalių 30 d., 8

žnyčioje įvyko iškilmingos lai l metų dykai, o virš 20 metų t vai. Dievo Apvaizdos parapi- 
už $1.00. Valdyba i jos svetainėje. Įžanga augu-dotuvės a. a. Lucijos Vaitkiū- 

tės, mūsų mokyklos alumnės 
tik 17 m. susilaukusios. Neti- Į 
keta mirtis pakirto jos gyve- • 
nimę. Didelis smūgis jos tė- j 
veliams. Velionė buvo labai ' 
gražios sielos mergaitė ir to
dėl labai mylima savo mokyk- Į 
los draugų, kurie suteikė jai 
gražų paskutinį patarnavimų.

Pranešimai
L. V. DAINOS” CHORO 

DĖMESIUI

Eina gandai, kad netrukus 
susilauksime triukšmingų ves
tuvių plačiai žinomos Onos 
Bagdonienės su Jonu Pužau
sku. Šimtai svečių pakviesta 
į vestuvių apeigas ir puotų. 
O. Bagdonienė yra didelė mū 
sų parapijos rėmėja ir rišu 
lietuvių katalikų reikalų.

Generalė repeticija operetės 
“Pinafore” rytoj, sekmadie
nį, spalių 27 d., Sokol salėj i- 
vyks ne 2 vai. popiet, kaip 
buvo nutarta, bet 1:30 vai. 
popiet. Visi prašomi laiku su
važiuoti, nes pamoka reikės 

' baigti 4 vai.
Choro Valdyba

S pa lių 27 d. rinkliava prie 
bažnyčios Šv. Pranciškaus se
serų reikalams. Visi prašomi 
prisidėti. Į jmgalbų žada at
vykti ir dvi sesedys iš Keno- 
sha.

Po pietų rengiama kauliu
kais žaidimas Vaznių name, 
4544 So. Paulina St. Pradžia 
2 vai. popiet. Visi kviečiami 
atsilankyti. Visas pelnas eis 
Šv. Pranciškaus seserims.

Valdyba

tos vakare nuo 9:30, o nedė
lioję nuoi 10 vai. vakare. Su
imtos vakare gėrėkitės gražio
mis dainomis, kurias sudai
nuos žinomas dainininkas Sta-

ėmė kaip svečius, o ne kaip 
keleivius ir kelionėj 
nepavargom, nei jokių m 
tumų niekur neturėjom. 

Turėjom gerų kambarį,

Taip ,mt pro Kauną pra va 
nei maž žiavo būrys Rvgo'e 

gyvenusių italu.
li uli!

PARDAVIMUI GĖLES
sys Rimkus prie vargonų a 1 kurį net kiti ateidavo pasė- 
kompanimento, o Budriko ra dėti ir pasikalbėti, 
dio orkestrą palinksmins sa
vo puikiu išpildymu lietuviš
kų kūrinių. Nedėlios vakar;* 
bus irgi įvairus programas.
Taipgi nedėlioję nepamirškite 
nuolatinio Budriko programa 
nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų 
iš WAAF stoties. L.

siems 25 centai, vaikams 10c.
Paveikslus rodys kun. A.

; Prazdys, saleziečių vienuoli
jos įgaliotinis.

Pelnas skiriamas saleziečių
misijoms ir vietos parapijai.

‘ Paveikslai tikrai yra gra
žūs, jaudinanti ir naudingi pa
matyt kiekvienam, 

i Antradienį, spalių 29 d., S 
vai. tie patys paveikslai bus 
rodomi Aušros Vartų parapi
jos svetainėje. _

I
namuose, bet visi, kurie turi

MARUUETTE PARK. 
Lietuvių Piliečių klūbas lai
kys susirinkimų sekmad., spa 
lių 27 d., 2 vai. popiet para
pijos salėje. Visi piliečiai su
sirinkite, nes sus-me dalyvaus 
W. F. Stelzer, Cook county 
Civic Council narys. Jis aiš
kins apie real estate taksus. 
Bus ir mūsų aid. Egen ii 
Ward conunitteenian.

DAINUOS PIRMYN 
CHORAS

Visiems patariu važiuoti
Švedijos laivais; kelionėj tu
rės daug malonumo.

Su pagarba
Kotrina Vaitkienė

LIETOVOS ITALAI VYKS- 
TA Į AFRIKA KARIAOTI

Parsiduoda gražūs kvietkai, 
dideli, už pigių kailių. Taipgi 
jiarsiduoda ir kietų anglių pe
čius.

1448 North Wood St.
_____anlram u ukftt • t» pri fr.ti'o

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda kampinis penkių kam

barin cottuge. ekstra kambarys l» i: 
mani.'. Tinkamas pui?-uii buzulip 
I p r mitinsiu. Vienas blokas nuo 2fith 
SI rep* A tmIAp ūkite:

2701 So. Tumer Avė.
PARDAVIMUI NAMAS

BRIGHTON PARK. - Bri- 
Įghtonparkiečių rengiama bun- 
co party pagerbimui kun. A-

Kaune keli italai turėjo vai- 
Rytoj 11 valandą prieš piet, sįų h. krautuves. Kilus

karui su abisinais, jie pašau
kti Italijos kariuomenėn

užsistatę savo radio ant sto 
ties WGES turėsite smagių! 
valandėlę; pasiklausysit gra
žių dainų, muzikos ir įdomių Į 
kalbų bei pranešimų. Progra- i

PAIEŠKOJIMAS

Pardavimui 2 pagyvenimų nn-dlr 
namas po 4 kambarius. Kartu t- 
siduoda ir vieno fleto rakandu * pi 
giat Priežastis, savininkas iftvažliioi.t 
) Lietuvų.

IIIK SOITH MMIi COURT 
Cicero. Illinois

LIETUVIAI ADVOKATAI.

ir

ITrftulS Simekaitytė-l.evandausklenč 
. . | paleSko savo brolių Antano Stmonal-me dalvvaus Pirmyn choro dai I Mo Ir Kazimiero Simonaičio. Anta- 

. . .. naa gyveno 1304 St. Charles Roadnininkai. Gražios muzikos pa- n- 215 South i3th Avė., Maywood, 
. . . , | Iii, Kazimieras gyveno 115 So. lsttieks akordimstas ir akordio- |Ave„ Maywood, m.

o > n -i , .. , . . . t Kas žino apie juos arba jie patysbec. A. oamoskd i nij grojimo mokytojas A. La- tegul atatsaukia:
Programo vedėjas, Sr. Uršulė Levaudausklenė

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS 

ŠEŠTADIENĮ IR SEK
MADIENĮ

, banauskas.
J. Romanas padarys daug sva 

j rbių pranešimų. Nepamirškit.
Rap. J. B

PADĖKA

--------  i Gerb. “Draugo” redakcija.
Su didele orkestrą, daini Širdingai tariu ačiū už ge- i 

juos įsigiję, prašomi susirink- uinkais ir dainininkėmis duo- rų ir mandagų patarnavimų 
ti parap. svet. 2 vai. po pietų

Komisų a

MELROSE PARK. TU. —
Trečiadienio vakarų, spalių' nastazo Valančiaus įvyks sek- Lietuviai nariai vietinės Our į 

30 d. mūsų parap. salėje gerb.' nrndionį, lapkričio 3 d., parap. Ladv of Mt. Carmel parapijos i 
kun. J. Drazdvs rodys kruta-
muosius paveikslus iš Salezie
čių kongregacijos įsteigėjo, šv.
Jono Bosko kanonizacijos ir 
vienuolijos gyvenimo. Tikrai 
bus įdomu aštuoniolikiečiams 
pamatyti šituos paveikslus ir 
pasiklausyti gerb. kalbėtojo.

svet. Tikietai rodo, kad pa- Šv. Vardo dr-jos rengia bun 
gerbimas jvyks Janušauskų co party ir šokius rytoj, spa-

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Rua Jaceguay, 167 
Sao Paulo, Brazil

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

i Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki F 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais ti Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefoną- REI’ublh »6tiu

MARIJUETTE PARK 
ŽINELĖS

Parapijos bunco party bus j 
nedėlioję, lapkr. 3 d., 2 vai. 
popiet, parapijos svetainėje.

Komisija, parapijos komite
tas ir pats klebonas užtikri
na, kad atsilankiusieji links 
mai praleis kelias valandas 
savo parapijonų tarpe. O jei 
bus žadėta laimė, tai dar ir 
dovanų parsineš.

Grab. Pavalavičia ,6823 S. 
Westem Avė., vienas paauko
jo visas dovanas.

Komisija susideda iš: Cia- 
pienės, Druktenienės ir Raš- 
tutienės. Komisija

JUBILIEJUS

Šv. Barboros draugija mi
nės 10 metų gyvavimo sukak
tį spalių 27 d.

Narės in corpore eis prie šv. 
Komunijos IS vai. ryto. Pra
šome narių susirinkti į svetai
nę 7:30 ryto. Atsineškite žen
klelius.

Vakarienė su programų pra
sidės 6 vai. vakare. Visos 10 
metų narės gaus dovanas.

Gražūs, spalvuoti su naujais 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir 
galima gauti pas visus agentus. 
Kalendoriai labai tinkama dova
na pasiųsti į Lietuvą saviškiams

Šiemet “Draugo” kalendorių 
atspausdinta apribotas kiekis. 
Kalendoriai bus duodami ir siu
nčiami dykai tik nuolatiniams 
“Draugo” skaitytojams. Naujai 
užsisakiusieji “Draugą” 1936 
m. taip pat gaus kalendorių dy
kai. Šiaip kalendoriaus kaina 
25c visur, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, ku
rie nori gauti dovanų kalendo
rių, prašomi pasiskubinti atsi
teisti užsilikusias prenumera
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonijose daro pastangų, kad iki 
Naujųių Metų užbaigtų senas 
sąskaitas su savo koštumeriais. 
Kaip žinoma, “Draugas” me
tams kainuoja $6.00; pusei me
tų $3.50; trims mėn. $2.00; 1

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Svede.rlus dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Vaikų.

NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DĖT, 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. Vlctory 3486 
Atdara dienomis, vakarais Ir 

sekmadieniais.

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

T> teplione: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 059(1

j FERDINAND PETRAITIS
; LIETUVIS ADVOKATAS 
, Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St.
Gni.ęagįg

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
G. E. 

RADIO
CADILLAC

DABAR II O l»O

LA SALLE

Su Plieno Tūbomis Yra Tikra Sensacija NAUJĄ 1936 BUICK 5 
SEDAN

PASAŽIERIŲ

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

STANDARDO IR
TRUMPŲJŲ
BANGŲ
RADIO...................

Sekančios narės bus pagerb- mėnesiui 75c. Pavienis num. 3c.
f CRANE COAL CO.,

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

•uk&tyn.

Priimame Jūsų Senų Radio Arba Baldus Mainais

GENERAL @ ELECTRIC
RADIO

Roosevelt Furniture Co. Ine.

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

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

su built-in trunk, kieto plieno stogu, bydraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe j renginiu, kaij) tai, hot water heater, elek- 
rrikinis laikrodis, spare tire, visi langai saf-'tv glass, dual 
chime trinbos, ir 1.1. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

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

Vartotų Karų Bargenai
BTTTCK 'SS, 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujaa ............ $895
BUICK '15, 5 Sedan 47, labai pulkus, garant....................... ... $795
BUTCK '35. C'ul, Sedan su trunk, garantuotas ....................... $795
BUICK '35, 5 Sedan 47 garantuotas ............................................... $873
BUTCK '34. 5 Coupe 58. muitai vartotas, garant.............................$745
BTTTCK '34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant ...................... $745
BTTTCK '33. 5 Sedan 67, tobulas, garant...................................... $045
BUTCK '32. 5 Sedan 97, tobulam stovy ............................... $150
BUICK '32. 5 Coupe 98. Inbnt pulkus, garant........................... $450
BUICK '32. 6 Sedan 87. tobulam stovy ..................................... $150
BUICK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ......................... ............$205
BUICK, '29, Z-4 Coupe, temai apkalnuotas . $ 95
BTTTCK '29. 5 Sedan 47. gražu. matas kurą- $05
BUICK '27, 5 Sedan 47. Pargena. ............................................ t 45
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas............................................ $295
CADILLAC '29. Town Sedan. trunk. tema kaina $175
CADILLAC '28. 7 Sedan, bnrg<nns ......................... $|45
DODOE '38. 6 Sedan, geras miltas kara« . . 8395
HUDBON, '29. 6 Sedan. bėga O K . $95
LA SALLE '81, 5 Sedan, pulki vertyb*...................... .. ......... $375
LA SALLE *10, 5 Sedan, 8 drat ratai...................... $275
LA SALI.E '29, 6 Sedan. drat. ratai ......................................... $145
LINCOLN *80. 5 Sedan. ikbai pulkus *205
PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovi $775
PlEK-.'fe, »u. * Uoupo. labai pulk.,u ,u,,, |I95
PONTTAC '35. 5 Sedan. hutlt in trunk ioIhiIms

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS
$745

KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run
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2iniu - žineles
Gėrė toastą. l'ž vogimą au

tomobilių Jack Nelson nutei 
.-las nuo trijų iki dešimties 
metų Indiana vals. kalėjimai!, 
kur, išbuvus 4b mėnesių, pra
eitų šeštadieni paroliuotas, už 
vakar Įsilaužė Į .Jewel Tt*a Co. 
krautuvę, dilti N. Cicero avė. 
Policija rado jį sėdint ant že
mės ir geriant “haibol”. Jis 
jau yra sėdėjęs kalėjime 1925 
ir 1927 m.

riame buvo kelios pėdos van
dens. Po kiek laiko netoli dii 
bęs jos vyras užgirdo silpnų 
vaiko verksmų. Pribėgęs prie 
šulinio jame pamatė žmonų, 
kuri ant rankų laikė gimus) 
kūdikį. Motina ir sūnus svet- j 
ki.

Už savaitės Pinafore’. Ne
bedaug laiko liko iki L. V. 
“Mainos” choro statomos ojs

T) HAV G I R

TTTLE BUDO?
look pa'. x pou aer.gutw

Gar lų-tt Swro \ AMD movj-----
UP IM MV HTTur , SKAUGE >tXJPE

By Bruce Stuart

retės “Pina fore”. Sekmadienį 
Tapkr. 3 d., Sokol salėj, 2337 
So. Kedzie avė. bus statoma 
scenoje toji graži operetė. \ i- 
si prašomi .sidėmėti ir 4:3o

Išvyko ančių šaudyt, viens popiet kviečiami atvykti So- 
kitą pašovė. Krank Tedesso su kol saku. Po koncerto bus pu 
Įrauk Styras išvyko į Crass^bi|jnkS|Hįnii,ias. Operetei ako- 
lake ančių medžioklei. Neti- mpanuos ir šokiams grieš Vi- 
kėtai Styras šautuvas išovė ir ktoro orkestrą.
sužeidė Tedesso. Nugabentas |____________

\Vaukegano ligoninę.
usę dienos be vandens.

Sprogus didžiajam vandens 
vamzdžiui, gyventojai tarpe 
73, 75, Cottage C rovė ir Ca- 
mplain gatvių per pusę dienas 
neturėjo vandens.

Pargabenta, paukščių, žvė
rių. Pastaromis dienomis j 
Urookfiekt zoologijos parkų

9 LIETUVOS ĄŽUOLAS 
INDUOS TURTUOLIŲ 

KARSTAMS

sulaikyti. Saugumo organai ši šv. Panelės, garbinamos Si- 
reikalų stropiai tiria ir daro lavoje, globai, Šv. Tėvas džiau 
kvotų. Butaitė šiuo metu yra gdamasis uolumu katalikiško-
ligoninėje.

ŠV. TĖVAS LAIMINA 
LIETUVOS MOTERIS 

IR VYROS

sies akcijos reikalui, laiminu 
jų dalyves, jų šeimas ir jų da- 

I rbus, kurie yra dieviškųjų ma 
lonių gausumo laidas.

Karti. Pacelli’/

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai 

6322 S. VVestern Av., Cligo.

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

S|>aiių 27 <1. 
para o. Cicero

Šv. Antano parap.

Stambi Belgijos miško fir-Į Per Apušt, Nuncijatūrų Kau 
ma jau baigia derybas su mi- ' ne g#uU Tgvo atsttkvlnas 
škų departamentu dėl didelio Į j Šiluvos Religinės Vyrų Die-j 
kebų milijonų litų užpirkimo.1 nos . Kongreso dalyvių svei-

. . . .... Belgijos tirma perima savo,,.- •pargntienta naujų paukščių, ... . ... v. !K,uun,L! .. . ... u. žinion dabar neveikiančių “Lt-! ;žvėrių iš Europos, Indijos, Pie «
tų Amerikos, Naujos Gvine-

KUNIGU PERMAINOS 
VILKAVIŠKIO VYS

KUPIJOJE

į KL. Pirkau ‘Mining room 
setų”. Mokėjau kol pajėgiau 
Mano moteris susirgo ir daug 
lėšų turėjau. Negaliu mokėt, 
bet konųmnija sulaikė mano 
algų. Kaip tik alga buvo su- 

Į laikytu, bosas atleido iš dar- 
i bo. Ar aš galiu skųsti kompa-

Gmalia. Neb.
U <1. Simu City,

13 d. Kansas (’itv.

perdirbamas firmos užperka
mas lietuviškas miškas, ypa- 

N.paprastas įvykis. Iš San- tingai ųžuolas.
lord, N. C., pranešama nepa- . lxmtpiūvėj darbo gaus virš 
prastas įvykis. Alton Jordan’- 900 darbininkų. Pažymėtina,

ir kitur.

Teko patirti,, kad: 1. kun. |n*j4’
Labai jautrus lietuvių ka-i L. Gronis, Vyskupijos Kuri- ATS. Ne. Jei pirkote koki 

tmedžio lentpiūvę, km ioj bus talikų, susirinkusių Šv. Ma- jos Kancleris, skiriamas ka ' dalykų iš krautuvės ir sutikot

Lapkr
Spalių 29 Šv. Kuzimiero pa- |owa<

rupijoj, Ručine, VVis. ,I jcipri r
Spalių 30 d. Kenosha, VVis jųr,
Spalių .>1 d., Av. Guos pa- Informacijų reikale kreip 
* 1 * •’ kitos adresu — Kun. A. Lili*
Lapkr. 3 d. — Šv. Antuno kus, 12259 Emerald Avenue.

parap., Kevvauec, III. (Tel. Pullman 1200).
l4ipkr. 10 d. — Av. Antano Kun. A. Linkus

rijos šventykloje — Šiluvoje, įiuomenės kapelionų; 2. Kan mokėt pagal sutarti, kompan* 
sveikinimams šv. Tėvas dė-jV. Vizgirda skiriamas Vysk u- ja turi teisę sutaikyti algą. 
koja už sūniškai atsidavusius i pijos Kin ijos Kancleriu; 3 Tokiu būdu negalit prisikabint 
pagarbos jausmus jo aukštam 1 kun. -J. Adomaitis,! Šakių “Ži- prie tos kompanijos, 
asmeniui, ir, melsdamasis už būrio” gimnazijos kapelionas. ___

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ienė nuėjo su vi«lru į šulinį kad Belgijos firma Lietuvoje | vajsįngUS darbų
pasisemti vandens. Semdama i pagamintus ąžuolinius rąstus! kunig4 Katelę ko-I Vice-Ofieijolu ir Vyskupijos
upat|M> ir įkrito į šulinį, ku- eksportuos daugiausia į Indi- į j,gresautan,s j,, jų šeimoms

rezultatus, skiriamas Vyskupijos Kurijos
Marijampolės apygardos

| jų, kur šie rustai vartojami 
turtuolių karstams.

prašomų apaštališkųjį laimini
mų.

Katalikų Akcijos Direkto- įteisinąs nubaudė St. Dereska
rium; 4. kun. Bernardas Če-Į4 met. sunk. <1. kalėjimu.7 ■- .

+ A.
nulis skiriamas Šakių .

•1

BRONISLAVA
LEGEIKIENE

(po I8vai»: Masiliūiunič>

mirė Mitulių 25 <1.. 1935, 7:30
\nl. ryto. HulaukUK 22 imtų 
umžiauu.

A. a. Hronlaluva gimė Chi- 
i-agti. III.

Velionė buvo narė Nekulto 
l'i.tMiii. švenč. 1' ir (}> vojo Ito- 
/.niiėlail.-i draugijų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyių Juosiami, molinų Marijo
nų (|>o tėvais Barauakytė) ir 
tėvų Mykolų MųsiltūnuK, aeaerį 
.Marijonų, 3 brolius: Mykolų. 
Jonų ir Vincentų, švogerj Anta
nų Zirgaitį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1543 So. 
5l)th Avė.. Cicero. III. Tel. Ci
cero 3900.

IAtdotuvia įvyks antrudlenj. 
spalių 29 d. Iš namų S vai. 
liūs atlydėta į Sv. Antano par. 
bažnyčių. kurioj įvyks gedulln 
gos itaiualiios už velionės sielų. 
Po pamaldų Ims nulydėta į 
šv. Kasimlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugns-ges ir pažys- 
tumns-mus dalyvauti šiose lai
do! uvėse.

N uit dily Vyras, Tėvai, Neauo, 
Broliai, svogeris ir (Unilitės. 
niiitės.

I^iidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

BIIC DAflCUėT-i Duo rAbtLDErA
BANKAMS

Spauda rašo, kad dabar ren 
giamas Įstatymo projektas, |»u 
gal kurį norima siuiormuoti į 
sunkumus patekusius banke
lius.

Manoma, kad žemės bankas 
perims šių bankelių aktyvus, 
t. y. ūkininkams išduotas pa
skolas i rt. p., o už tai šių 
kredito įstaigų indėlininkams 
išmokės tam tikru būdu indė
lius.

G tokie įlankėliai, kurie vi
sai arba pusiau nusigyvenę, 
bus likviduoti.

«4

ELZBIETA KIELLA
(po tėvais KlMlaiiMlLaltė)

Mirė npulių 24 d., 1933 iil. 
2 v«l. popiet. MitluukuM piiMiim- 
žltius. Kilo iš Kauno red., Ka- 
Mcintų apekr.. Balukių purap.

Amerikoj išgyveno 34 inetua.
Paliko dideliame nuliūdimo 

vyrų Mykolą, dukterį Bert ha 
VVhalen. tentų James tr anū
kę Ir dukterį Elildetą Ir anti
kę Marijonų, Motinų Mattldų 
ir brolį Antanu KlHlauMkal, ae- 
aerį Onų lildšerėklenę ir švo- 
ger) Povilų Ir Hhlneland, \VI»- 
conain'e seserį Teklę Černių Ir 
švogrr) Sargeušas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3127 W, 
3Mth PI. 1-aldotuvės įvyks 
pirm., spalių 28 d., 1935. Iš 
namų 9:06 vai. ryto bus atly
dėta į Av. Onos paraptjoa baž
nyčių. 38th ir California Avė., 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. I’o |>a- 
inaldlį bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Kl'nlnca, draugus-ges ir pujty- 
stanius-tnas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. IMiktrrys,
žk-ntal. Anūkės. Avogerls ir Gi
minė*.

iMi-iotuvių direktoriai Isu-lia- 
wicz ir Hūnūs. Tel. Canal 3515.

“Žibu- Prieš kiek laiko buteliu į 
no" gimnazijas kapelionu; 5.
<uu. V. Sti HkiŽhttS' Gražiškių** Wtrr,s 8Wkini-

• * j' ■ i •mui Lietuvos katalikių mote-I vikaru; 6. kun. J. Statkevi-
rų, susirinkusių į savo pirmų-į čius, Liškiavoj vikaras, ski-
jį kongresų, pavedusį save i ianias Prienų vikaru.

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

dr

VU JIS
a____ i

nužudė vienų vyrų.
 ....

APIE ĮVYKIUS TELŠIUOSE
Telšių valsčiams gyventojas 

Butą spalių 4 d. pranešė Tel 
šių Įmlicijos nuovadai, kad jo 
seserį, levų Butailę, 16 melų 
amžiaus, tarnaujančių pas lia
nų Kaeienę, žydai sužaloję 
Policijos klausiama, Butaitė 
parodė, kad trys nepažįsiaim 
Į>i bočiai žydai prievarta jm- 
ėmę jų į vežimų ir išvežę Ne- 
varėnų miestelio link. Kelyje 
Butaitę vežusieji išžagino. Pa
kviestas gydytojas aj>žlfirėjęs 
Butaitę, konstatavo, kad ji 
tikrai išžaginta. Ryšium si- 
tuo, Telšių mieste ir apylin
kėje pasklido gandai, kad Bu
taitė yra dingusi. Kai kurie 
Telšių miesto gyventojai šio 
įvykio sujaudinti. Kai kuriems 
Telšių miesto gyventojams žy
dams spalių mėn. 8 d. pava
karėje išmušė butuose kelio
lika langų. Keli žydų tauty
bės asmenys buvo apstumdy
ti ir kalti triukšmadariai yra

Naujos Radios 1936
GALIMA PAMATYTI l’AS BI'DRIKĄ 

Vieną prie kito

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
oatamautoia.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TONf” -ntvlrtlna vlHokltis o- 

rgantiH žmogų., siutem-oje, pataiso 
apetitų, Huregulluoja virškinimo apa
ratų ir vidurius. Suteikia naujų spė- 

1 kų ratinienfmn, nervų sistemai Ir ,>a- 
laro jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai į keletu 
dienų po vartojimui.

NUOA-TONE parduodamas visos* 
valstInyčloee žiūrėkite kad gsuluuiš 
»e tikrų NUOA-TONE. nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OI. 
— Idealų Lduosuotojų vidurių 25c Ir 
5 Ors.

,ral

I&ditbejai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

------------o-----------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo-------- o ... —
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus

Mes atlikome darb? daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotu vių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

AJteilskis 
A.Pete 
I. F. Užius
S. M. Skudas

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49tb Ct., Cicero 
Pbonc Cicero 2109

668 West IStli Streel 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

RADIONAS PHILCO 
ZENITH

RCA VICTOR 
GENERAL ELECTRIC

CROSLEY
Kad gerai girdėti programus, reikalingas Naujas Radio 
Jūs visados galite pirkti geriau pas Budrikę ir gausite 

lengvais išmokėjimais

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167
Lietuviški Programai iš stoties WCFL 
Subatoj 9:30 vai. vakare 
Nedėlioj 10 vai. vakare.

REUMATIZMAS ■ 
SAUSGELE I

N(\atkankykite mvęs aksus- ■ 
mala, Reumatlsmu, Ha.uag*le, _ 
Kaulų Gėlimu, arba MUIun- " 
glu — raumenų aunkumu: net g 
akaudCJlmal naikina kūno m- 
vyhų Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo _

CAPHIOO COMPO1JND moa- ■ 
tla lengvai prašalina vlrimlnš- B 
tss Urna; muma šiandie dau
gybė žmonių siunčia padūko- ■ 
nea pasveikę. Kaina 60c. per H 
paštų 65c. arba dvi už tl.OB. 
Knyga: "BALTINIS SVBIKA- ■ 
TO8" augalais gydytis, kaina 
60 oentų. ■

J ust:i n Kulis ■
S259 80. HAL8TBD BT. 

Chioago, IIL

oa r » a ■ R R R

1.1. Zolp 1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

IJJoMs _ 
Lachaoricž ir Suk

4605-07 So. Henuitago Ave.| 
Phone YAKds 1741—1742

2314 VVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. Liolens 4092 Archer Avė. 
Phone LAFuyette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ TR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

• H/ * »



Vėliausios Pasaulio Žinios Paveik’sluoseM, ■ I II— ■ '■ ' " " ■ ... ’ ' J

Sunkiai serga. Buvęs vie
nas vadų .J. A. V. kariuo-

Po Tiovoa. Gerai aprūpintai Ras Našiau, pi.tlnės etiopiečių kariuomenės vado, 
pėstininkų pulkas ties Harrar poilsio me u. (Aeme Proto)

”Four Horsem n”. Keturi Etiopijos (lykinių gyventojų vadai atlanko pietinės 
etiopiečių kariuomenės vadą Ras Nasibu Harrar apylinkėj siūlydami savo pagalbą 
Etiopijos kariuomenei kare su italais. Tūkstančiai jų valdomų gyventojų pasiry
žę pulti italus. (Aeme Photo)

Apdovanojami. Illinois valst. prokuroro Courtney policija, kuriai išdalinta do
vanų $750 už likvidavimą banditų gaujos, apiplėšinėjusios golfininkų klubus Chi
cagos apylinkėj. Dešinėj pats prok. Courtney. (Acine Photo)

Šių laikų Cezaris. Prane
lis apie italų kariuomenės 
laimėjimus Etiopijoj ir paė
mimą Adowa, Musolinis ka
lba Romoj triukšmingam 
minios džiūgavimui.

(Aeme Photo)

Balto džiūgavime. Ben. Balho (dešinėj) italų ko
lonijos Tripolitania. Afrikoj, gubernatorius kalba džiau
gsmo manifestacijai dėl paėmimo Adowa, kur 1896 m. 
kare italai nuo etiopiečių gavo lemiamą smūgį.

' (Aeme Photo)

Hallow2en paradas Pietinės miesto dalies įvairių mokyklų vaikai suruošę 
taip vadinamą “lempu paradą” besiartinančio Hallo\veen vakaro proga.

menės Prancūzijoj per pa
saulinį karą šiuo metu su
nkiai serga San Franciske. 

(Aeme Photo)

Nuo milijonų į kalėjimą.
Keynon V. Painter, Cleve
land, O., eksmilijonierius 
pateko 40 dienų į kalėjimą 
už Union Trust dalykų sto
vį. (Aeme Photo)

Prieš komunistų judėjimą. Masinis Roosevelt aukštesnės mokyklos 4,180 stu
dentų susirinkimas, kuriame aiškinta vėliavos pagerbimo ritualas. Šis studentų su
sirinkimas yra pirmas tos rūšies atkreiptas prieš komunistinį Amerikos aukštesnė-, 
se mokyklose studentų tarpe judėjimą. (Aeme Photo)

Į frontą! Gerai apginkluota etiopiečių kariuomenė apleidžia stovyklą ir vyksta į Harrar frontą. Šiai kariuo 
menei vadovauja Ras Naaibus. (Aeme Proto)

Nauji karo laivai. .T. A. V. destrojeriai Cassin ir 
Shaw Philadelphijoj “Navy day” apvaikščiojimo pro
ga pirmadienį bus nuleisti į vandenį. (Aeme Photo)

Nužudytas. Dan Perrotta, 
23 m. amž., Gary, Ind., ‘boy 
alderman’ rastas nužudytas 
prie Griffith, Ind., mieste
lio. (Aeme Photo)


