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BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
MADRIDU! PAGELBA 

IR ŠOKAUJA 

T ALA VERA, Ispanija, LONDONAS, spal. 23. — 
spal. 23. — Sukilėlių lakūnai Maskvos ambasadorius D. Bri 
dvylikos valandų laikotarpiu tanijai, Ivan Maisky, įdavė 
tris kartus puolė Madridą sta! bolševikų notą tarptautiniam 
čiai su kulkosvaidžiais. Iš lėk- komitetui Ispanijos reikale, 
tuvų aiškiai matyta neapsako- Maskva pareiškia, kad Euro-
mas gyventojų lygioj imas iš
ilgai gatvių, kad radus kur pa 
sislėpti nuo bruzgančių kulkų 
iš kulkosvaidžių. 

LONDONAS, spal. 23. — 
Rusijos bolševikai iš Petrapi
lio pasiuntė laivą Turksip su 
M maisto produktais ir dra
bužiais' ' Ispanijos radika-

RYTOJ KARDINOLAS PACELLI 
ATVYKS CHICAGON 

BUS ŠVENTINAMA KOPLYČIA 
DŽIOVININKŲ SANITORIJOJE 

Rytojaus dieną Chicagonį Jo Eminenciją kardinolas 
atvyksta Jo Eminenoija kar- S Mundelein, Chieago arkivys-

Taip atrodo Pyplių piliakalnis, Zapyškio 
no apskrityje. Vakarykščio " D r a u g o " šion 
gai paklhivo kitas vaizdas, ne piliakalnis. K 
rykščias vaizdas, apie tai yra šios dienos " D 
tiniam puslapy. 

NAVALCARNERA G I N - ; VOKIETIJA 
DAMI RADIKALAI BAI-

S1AI NUKENTĖJO 
pos valstybių sutarimas, kad 
nesikišus į Ispanijos vidaus 
reikalus pilietinio karo laiku, 
yra no kas kitas, kaipo pap-

.Madrido radikalai visą lai- rastas popiergalis, kadangi; MADRTDAS, spal. 23. 
ką gyrėsi, kad jie turi mieste Italija, .Vokietija ir Poringa-1 Vakar pranešta, kad sukilė-
įtaisytas priešlėktuvinės pa- ; lija ir toliau remia Ispanijos liai paėmė Navalearnero ties 
tranikas. Bet jos nepanaudo- j sukilėlius, 
tos. Nepasirodė padangėse ne Kad taip, tai, girdi, Mas 

SU ITALIJA 
ŠIAIS K 

uje, Kau-
kfaidin-
o vaka-

" pasku-

lams. Girdi, tas skiriama radi d i n o l a s P a c e l l i > Popiežiaus j 
kalų moterims ir vaikams. valstybinis sekretorius, kurs 

kūpa s, rytoj šventins koply
čią džiovininkų sanitorijoje 

Niekas n?gali žinoti, kas svečiuojasi Amerikoje 

ARIUS 
ARBIAI-
IMAIS 

Maąueda Madrido vieškeliu. 
Papildomomis žiniomis, buvo 

vienas radikalų lėktuvas, kad kva nuo šios dienos laiduoja v i e n a s kruviniausių mūšių 
stojus kovon prieš sukilėlių] sau teisę remti Ispanijos ra-

'alstybių parama sukilėliams, Lakūnai šį kartą miestan ne 
išmetė nė vienos bombos. Tik pilietinis karas Ispanijoje se 

*-• *^0 niai būtu buvęs užbaigtas (su bombardavo Cuatro \ lentos » * T*\ 
prask, bolševiku naudai.) airportą. 

Atrodo, kad Maskvos kalti-
NAVALCARNERO, spal. narnos valstybės nepabaigs bol 

i 

23. — Sukilėlių kariuomenė šėrikų baubo, 
po kruvinojo mūšio pagaliau 
paėmė paskutines radikalų po TALAVARA, Ispanija, 
zicijas, kuriomis buvo apsau- spal. 23. — Sukilėlių vadovy-
gotas EI Escoral miestas N e - b e paskelbė įsakymą savo ka-
užilgo grius EI Escoral ir bus ro laivams, kad jie skandin-
atidarytas vieškelis nuo Gua-j tų siunčiamus į Ispaniją bol-
darrama kalnų stačiai Madri- ševikų laivus, jei jais bus ve
dam I v žami ginklai radikalams. Tai 

Radikalų milicininkai nustum 
ti daugiau kaip už penkįu^my 
lių nuo Navalcamero — už 
Moroles miestelio. Priversti 
buvo be atodairos bėgti su vi-
sakuom, kas suspėta pasiimti. 

Navalcarnere ir apylinkėse 
radikalai buvo įsitaisę stip
rias pozicijas, kokias tik jie 
galėjo sugalvoti ir buvo pasi 
ryžę nieku būdu nepasitrauk
ti. Bet kai generolo Franco 
kariuomenė surėmė juos že
me ir iš oro, išlikę gyvi turė
jo dumti. 

Sukilėliai rado apylinkes ir 
tas pozicijas nuklotas milici-

BERLYNAS, spal. 23. — 
Iš patikimų šaltiaių patirta, 
kad Vokietija padarė, sutari
mą su Italija Ifpliais 'svar
biausiais klausimais ir hus pa 
sirašytas atitinHafeias protoko 
las. Reikia p a ž y s t i , ftad su
tarimas (ako*į į J^C^a^^[o£ 
mali sutartčs. 

Būtent, sutartiną veikimą 
turės šiais klausimais: Lokar 
no sutartis, T. Sąjunga, cen
trinė Europa, Padunojaus 
sritys, tarpusaviai ekonomi
niai santykiai, kampanija 
prieš bolševikizmą ir Ispani
jos naujos vyriausybės pripa 
žinimas, kai bus sudaryta ten 
nauja vyriausybė paėmus Ma 
dridą. -

daugiau šiuo laivu siunčiama 
radikalams. 

Tas yra jau kelintas laivas 
su bolševikų " m a i s t u " Ispa
nijos raudoniesiems. 

Prieš savaitę Berlynas ga
vo žinių, kad iš bolševikų pa
siųstų laivų į Ispanijos uos 
tus dienomis iškraunamas, mai 
stas, o naktimis — ginklai. 

Bolševikai šūkauja prieš ki 
tas valstybes už sukilėlių rė
mimą. Ką gi jie daro? 

Šią savaitę kardinolas Pa-
celli atlankė "VVashingtoną ir 
tenai apžiūrėjo Amerikos ka
talikų nacionales įstaigas. 

Prieš apleisiant Ameriką 

(Chieago Municipal Tubercu-
losis Sanitorlum) Peterson ir 
Crawford avės. 

Koplyčia sanitorijai pasta
tyta žinomo geradario F. J . 
Lewis kaštais. 

Po pašventimo koplyčioje 
Jo Eksc. vyskupas E. F . Ho-

kardinolas žada dar kartą at- ban iš Roekfordo laikys pon-
lankyti Washingtoną, kad pa- tifikalines iškilmingas Mi-
simačius su prezidentu ir ki-
ta/s aukštaisiais valstybės vy 
ra i s. 

šias. Loyolos universiteto pre 
zidentas J . Knox AVilson, S. 
.]., sakys pamokslą. 

KOMISARAS VOROŠILO-
VAS IR VĖL APIE SAVO 

"PASIRENGIMĄ" 

AL SMITH DUODA VĖJO! PADORUMO LEGIJONAS 
UŽ DIDELES IŠLAIDAS RAGINAMAS KOVOTI 

PRIEŠ KOMUNIZME Civįc Opera rūmuose Al 

vietų karo komisaras Voroši-
lovas ir vėl prapliupo apie 

B A L f M O R E . spaj. 

Navalcamero fronte sukilę- bus geriausia pamoka bolševi ninku lavonais. Apskaičiuoja 
liai pasitvarkė ir žygiuoja a r kams. ma, kad ten daugiau kaip 
čiati Madrido. O Aranjuezo,! 1,000 milicininkų paguldė gal 
fronte vyksta kovos už toj NUOLAT KEIČIA KARO 
miesto apvaldymą. Aranjuez VADUS 
fronte radikalai turi sutraukę 
daug nvlicijos. 

SUKILĖLIAI NUTVERĖ 
GRAIKŲ LAIVĄ SU 

GINKLAIS 

TANGIERAS, Moroko, 
spal. 23. — Ispanijos sukilė
lių karo laivas sugavo su grai 
kų vėliava laivą, kuriuo ga
benta Madrido radikalams 

vas su viltimi, kad tuo būdu 
Madrido radikalų viršinin
kams jie užtikrins laiminges-

MADRIDAS, spal. 23. — nį rytojų. 
Madr'do radikalai paskutinė-1 Ka 'p tik Madride gauta ži
rnis dienomis pradėjo keisti nia apie Navalcamero miesto 
savo karo vadus. Kaip tik ku praradimą, radikalų vadovy-
riam nors bare milicininkai be tuojaus pasiuntė keletą 
gauna didelį smūgį, už tai kai, tūkstančių sumobilizuotų dar 
tinamas vyriausias vadas i rbininkų pagelbon nukentėju-
tuoj keičiamas kitu. šiems. Dauguma pasiųstųjų 

- , ,. . .,. .. neturi jokių ginklų. įsakyta 
Šiandien visos milicijos va-i _ , . , f , 

sukelti kontratakas prieš su-

TEISfiJAS LEIDŽIA DI
DINTI RATAS UŽ GAZĄ 

du yra paskirtas gen. S. Po
zas, 60 m. amž. Jo pareiga 

skirti ginklai ir amunicija. i b ū t i n a i a p g i n t į įfrtįįą. R y_ 

Laive rasta keturios artile- toj gal bus naujas. Nes kas gi 
rijos batą rėjos, 4,000,000 kul- čia gali apginti Madridą. 
kų šautuvams, 400 kulkasvai-j 
džių ir 1,500 bombų lėktų- TELŠIUOSE ŽEMAIČIŲ 
vams. MUZIEJUS 

Dar neišaiškinta, kas tai vi 
sa siuntė. 

kilėlių aktyve, kariuomenę. 

KIEK ORGANIZUOTŲ 
KATALIKŲ? 

Apygardos teisėjas S. H. 
Klarkowski nusprendė pripa
žinti gazo kompanijai Chica-
goj didinti ratas už gazą. 
Kompanija skundėsi, kad ji 
turinti nuostolius, o valstybės 
prekybos komisija nesutinka, 
kad ratos būtų didinamos. 

Teisėjo pavaduotojas Swi-
ssler rado, kad kompanijai 
nereikalinga didinti ratas, ir 
kad apygardos teismas netu-

vė vėjo šiandieninei šalies ad 
ministraeijai už jos milžiniš- s P a L 2 3 ' ~ J o E k s c * a r k i v y 8 " 

sovierų kariuomenės pasiren- kas išlaidas, kuriomis nacio- j ^ P * 8 M - J ' C u r l e > ' kreipias 
girną karau, jei kas karo no- j nalės skolos padidintos iki!* Padorumo Legijoną, kad i r 

34 bilijonų dolerių, šias sko-;J i s i T n t u s i k o v o t i P r i e š k o n m -
las vis gi kada nors reikės i š - ! n i s t l * P™pagandą. Baltimorės 
mokėti ir išmokėjimo didžiau j arkivyskupas įspėja, kad tos 

retų. 
Girdi, sovietų galingoji ka

riuomenė yra pasirengusi su 
priešu susitikti ir "persiim- sia našta sukris, suprantama, 
t i " bile kur ir bile kada, jei j ant biednuomenės. O prieš 

pačios raudonosios jėgos, ku
rios Ispaniją panardino į 

a mūsų gin-nori paragauti 
klų". 

Girdi, sovietų Rusija yra 
gausinga kariais, turi ko ge-
riausį įrengimą, išmankstini-
mą ir pakankamai ištekliaus. 

Maskvos laikraščiai dar nu 

ketverius metus prezidentas \ k r a u J ° k l a n u s > i r * i a ~ Ame' 
Rooseveltas žadėjo mažinti | r i koJe> v i s u r P l a č i a / š a k o J a s i -

"Pasaulio istorijoj nebūta 
tokio atkaklaus organizuoto 

administracijos išlaidas, kad 
nedidinus naoionalių skolų. 

veikimo prieš krikščionybę, 
Al Smith pareiškė, kad ji*,]kaip šiandien", pareiškia ar-

kaip seniau, taip šiandien y- ki vyskupas. 
*i Gal >ims ilgus metus šioms ra tvirtas demokratas. Šį kar 

rodo, kad Tyrai mokina savo | tą pakilo kovon ne prieš savą jėgoms daug dirbti, iki jos pa 
žmonas, kaip valdyti ūkio jų partiją, bet prieš demokra s ^ s s a v o tikslą. I r jos paga-

tų administraciją, kuri panei- j į a u i a įmes, jei prieš jas nė
gė savo partijos programą ir b u s kovojama". 

traktorius ir įdirbti ž.&mę, jei 
jiems, vyrams, prisieitų eiti 
karan. 

(Ne veltui juk sakoma, kad 
tuščia statinė ir tt.) 

Anot arkivyskupo, katalikai 

NEW YORK, spal. 23. — 
Žurnalas Literarv Digest pra 

ri teisės pripažinti naujas ra j yeĄ. ^ud-m[us balsavimus ir 
tas už gazą. Teisėjas Klar 
kowski tai visa atmetė ir nus 
prendė kompanijos naudai. 

Sulyg naujų ratų, už gazą 
imama mokestis turės padidė 
ti iki 16 nuošimčių. Kai mies 
tas apeliuos, naujų ratų vyk-MARIJAMPOLĖ. - Mari

jampolės mieste ir parapijoj dymas bus sulaikytas, 
katalikiškasis gyvenimas reiš
kiasi vis gyviau ir į tą darbą 

SNIEGAS CHICAGOJ 

Kai kas pasakoja, kad va
kar kai kurios? Chieago mies 
to vakarinėse dalyse matyta 
krintant sniego pluošteliai. 

TELŠIAI. — Telšiuose sta įtraukia vis daugiau žmonių, 
tomi žemaičių muziejaus rū- Tiksliomis žiniomis Marijam-
mai. Jų statyba eina pilnu polės mieste ir parapijoj vien 
tempu. Spalių 4 d. buvo šven- \ organizuotų įvairiose organi-

NUTEISTAS VISĄ GYVE
NIMĄ KALĖTI 

tinti pamatai. Šventinimo a-
peiigas atliko Telšių vyskupas. 

PLATINKITE *' DRAUGĄ * 

zacijose yra 5526 katalikai. 
Tai vis aktyvus i r susipratę 
nariai. Organizacijose narių 
skaičius vis didėja. 

nužygiavo stačiai biūrokrati 
jos keliais. Kvietė demokra tus ' p i r m į e j į p r įValo pakilti prieš 
patrijotus, kad jie per atei- komunistų propagandą. Nes 
nančius rinkimus savo bal- j Katalikų Bažnyčia būtų pir-

ŠIAUDINIAJ BALSAVIMAI j sais nugalėtų šiandieninę ad- m u t i nė jų a,uka, kai jie įsįga-
ministraciją. | lėtų. Tai dėl to, kad kataii-

Al Smitb yra populiarus. M * J™ krikščionybės visas 
Civic Operos auditorijoj tūks pamatas, 
tančiaims piliečių pritrūko 
vietos ir jie turėjo pasitenki-
ti tik per radiją transliuoja-

Ui respubhkonų kandidat« ^ . ^ k a ] b a _ 

paskelbė galutinas duomenis. 
Štai jos: 

gub. Landoną gauta 1,182,307 
balsai; už demokratų kandida 
tą prez. Rooseveltą 878,526 
balsai, ir už Union partijos 
kandidatą kongreso atstovą 
75,119 balsų. 

ORBGON, 111., spal. 23. — 
Guy Tallmage, 57 m. amž., 
balsamuotojas iš Rokfordo, 
už savo žmonos nužudymą tei 
smo nubaustas visą gyvenimą 
kalėti 

PREZIDENTAS GRIŽO 
WASHINGTONAN 

WASHINGTON, spal. 23. 
— Prez. Rooseveltas grįžo į 
Baltuosius Rūmus po poros 
dienų politinės kampanijos 
Naujojoj Anglijoj. 

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PRAHOJE 

VIENA, Austrija, spal. 23. 
— Vokiečių universitete Pra
hoje, Čekoslovakijoje, studen
tai vokiečiai pradėjo demo
nstruoti prieš vokietį naciona 
listą prof. Kelsoną ir paga
liau kelti riaušes. 

Čekoslovakijos vyriausybė 
grasina uždaryti universite-

1 tą, jei studentai nenurims. 

Serga vysk. T. Matulionis 
KAUNAS. — XX spalių 2 

d. pranešė, kad susirgo J . E. 
vysk. T. Matulionis. Guli na
mie. Turi karščio. Tačiau tiki 
si greitai pasveikti. 

J . E, vysk. Matulionis per
sikėlė gyventi prie Benedikti
nų vienuolyno bažnyčios ir y-
ra paskirtas šitos bažnyčios 
rektoriumi. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De. 

besuota; numatomas lietuej 
šalta. 
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darbdaviai su darbininkais, sutars valdan
tieji su valdomaisiais, tautos su tautomis, j 
valstybės su valstybėmis. 

Va, kaip Kristaus Karaliaus viešpatavi
me reikia suprasti. Tą supratimą mes pri
valome sustiprinti Kristaus Karaliaus šven
tėje ir jį kasdieniniame gyvenime prakti
kuoti. 

Kun. Pr. J. Vaitukaitis 

Kristaus Karaliaus Švente Minint 

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTES 
PRADŽIA 

DIENOS KLAUSIMAI 

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ 

Rytoj, spalių 25 d. švęsime Kristaus 
Karaliaus šventę. 

Ši šventė yra viena iš svarbiųjų, kartu 
ji yra viena iš naujausia įsteigiųjų švenčių. 
Ją įsteigė dabartinis popiežius Pijus XI 
gruodžio 11, 1^25. Ją įsteigė išleisdamas ap
linkraštį "Quas primas". Tuo aplinkraščiu 
Šventasis Tėvas visus katalikus pakvietė ga
rbinti Jėzų Kristų, kaip mūsų Karalių. 

Kristaus Karaliaus šventės įsteigimas 
nebuvo pripuolamas. Svarbūs dalykai šitaip 
nesidaro. Kristaus Karaliaus švuitę popie
žius įsteigė dėlto, kad šių laikų gyvenimas 
to reikalavo. 

• 

Apsidairykime ir pamatykime kokią ga
dynę mes dabar pergyvename. 

Mūsų gadynė yra didelių sukrėtimų ir 
pamatinių permainų laikas. Per neseniai į-
vykusį Didįjį Karą didelės valstybės suski
lo ir jų vietose įsisteigė, mažos. Daugelis 
tautų buvusių po svetima tauta įgijo nepri
klausomybę. Tuomi buvo atitaisyta neteisy
bė ir po to tautos rodos galėjo ramesnį ir 
taikingesnį gyvenimą turėti. Bet taip ne
įvyko. Ne tik tarptautinis sugyvenimas ne
pagerėjo, bet dargi paaštrėjo gyvenimas pa
čiose tautose. Paaštrėjo kLsų kova, luomų 
kova, pašlijo šeimyniniai santykiai. Sugedo 
visokie santykiai žmonių tarpe. Įvykiai Ru
sijoj, Meksikoj, Ispanijoj,;. Vokietijoj rodo 
prie ko galų gale prieinama, kuomet aistroms 
duodama valia. 

Šituose sūkurių sūkuriuose žmonija sus
kilo į du abazu — tikinčiųjų ir bedievių. 
Tikintiesiems vadovauja Šventasis Tėvas, o 
bedieviams — komunizmas. 

Šventasis Tėvas stebėdamas mūsų laikų 
gyvenimą, kad sustiprinti tikinčiųjų pusę, 
karalium mums paskyrė Kristų. 

Kaip suprasti tą, kad mūsų karalium 
būtų Kristus. 

Kristus yra pareiškęs: "Man duota visa 
valdžia danguje ir žemėje" (Mat. 28, 18). 
Piloto klausiamas Kristus prisipažino esąs 
Karalius, bet paaiškino, kad esąs ne toks, 
kaip šio pasaulio karaliai. Jo valdžia siekė 
sielų, o ne kūnų. 

Toliau Kristaus valdymo būdas paaiš-
ki iš šių žodžių: MTuomet vienas iš minios 
jam tarė: Mokytojau, pasakyk mano bro
liui, kad jis pasidalintų su manim tėviške. 
Jis jam atsakė: Žmogau, kas mane pastate 
jūsų teisėju ar dalintoju". Toliau Kristus 
pastebėjo: "Veizdėkite ir saugokitės visokio 
godumo, nes gyvybe nepareina nuo lobio 
apstumo, kurį kas turi" (Luk. 12, 13-21). 
Dar toliau išdėstė palyginimą apie sėkmin
gą ūkininką, kurs prisikrovė gėrybių kluo
nus ir tarėsi laimingai užgyvensiąs. Tuo-gi 
tarpu jį ištinka mirtis ir jo gėrybės lieka. 

Čia tai ir išsiaiškina Kristaus viešpa
tavimo būdai. Jisai siekia žmonėse viešpa
tauti per jų širdis. Kuomet žmonių širdyse 
įleis šaknis krikščioniškosios dorybės tada 
juose viešpataus Kristus. Atsiminkime aną 
žmogų iš minios, kuris Kristaus prašė pa
sakyti jo broliui pasidalinti su juo tėvo pa
likimą ir Kristaus patarimą neturėti go
dumo. Jei dalybos eis vadovaujantis godumu, 
tai piktumai ir susierzinimai neišvengtini. 
Tada kas ten nedalintų jiems turtus — tei
sėjas, ar kitoks dalintojas, ar net pats Kris
tus, pa tenkinimo nebus. Kas kita, jei minėtų 
brolių širdyse bus broliška meilė ir nebus 
godumo. Tada dalybos taikingai bus baig
tos ir abu broliai bus patenkinti. 

Šis vaizdelis pritaikomas prie didesnių 
ir didžiausių žmonijos gyvenimo reikalų. 
Jei žmonių širdyse bus meilė ir nebus go
dumo, tai bus sutarimas šeimynose, sutars 

t; Šiandien švenčiame naujau | Karaliumi. " A , esu Karalius, 
sią šventę iš visų mūsų Vieš- Aš tam gimiau ir tam atėjau 
paties švenčių, kurią dabartį- , į pasauli, kad liudyčiau apie 
nis Popiežius Pijus X I įster- [ t iesą" (Jon. XVII I , 37). Tai-
gė gruodžio 11 dieną, 192.") [gi, J į garbinant, mūsų pro ta i 
metais. Spalių 'mėnesio pas- gauna tiesą, kurią Teisybės 
kutinį sekmadienį visas kata- Karalius iš Dievo prieglcbs-

Kris taus Karal iaus šventė įsteigta tik likiškasis pasaulis, kurį glo- ties atnešė, kad nuskaistinti 
1923 metais. Bet apie Kris taus pasirinkimą j boja &v Tėvas, Kr is taus re-j ir sutvirt inti mūsų Dievo pa-
Karalium jau seniai užsiminta. Štai ką a p i e g U ) i a s viet ininkas čia, žemėje,: žinlną ir visa nušviesti apie 

garbingai duoda garbę ir šio- amžinąsias misterijas. J o ap 
vę Jėzui Kristui Karaliui . Su reiškimas yra karališkas pra-
juomi ka r tu artinamės prie nešimas, * kurs nurodo šviesą 
altoriaus, klaupiame prieš Iš- ir tvarkę, priduoda džiaugs-
ganytoją Švenčiau si am e Sa- mo ir stiprybės. 
kramente ir aukojame adora-! T, ,. .. 

.. , i Pat i mūsų valia mums įsa-
to gyventojų sąžines ir pasiūlė jiems Kristų <*-*» ««<»?< garbę ir meilę k ^ k a d g P r b i n i m a s prįklau-
išsirinkti savo karalium. Jo sumanymui mie- • Jėzui, Dangaus ir žemės Ka 
stas nepritarė. Neilgai trukus, Savonarola raliui, mūsų širdžių Karaliui 
buvo sudegintas ant laužo tos pačios Flo- 'Išsipildė pranašo žodžiai 
rencijos aikštėje. Praėjo trisdtšimt metų. "Sakykite Sicno dukteriai 
1527 baisi vokiečių kariuomenė nebeturėjo štai, tavo Karalius tau atei 
jėgų apsiginti. Pražūtis prabangoms, tur- n a _ jįfuoKMi p rį šakyje ir pa 
tams ir žmonėms buvo neišvengiama. Tada s k l ] i ūkusios minios šaukš

tai rašo J. E. vyskupas Petras Būčys: 
"Pinu puspenkto šimto imtų (1495) 

Florencija buvo turtingų piniguočių, gabių 
menininkų, prabangos ir nemažų nuodėnuų 
miestas. Nepaprastai iškalbus ir ugningai 
karštas pamokslininkas tėvas Jeronimas Sa
vonarola sujudino beapsnustančias to mies-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS sų kentrės ir mūsų pačių ne-
pagriebtų! 

Lietuvos operos primadonos 
per Kauno "Kuntaplį" prašo i Vakar buvau nuėjęs pasi-
patarti, ką jems daryti, kad Rausyti politiškų prakalbų. 
esą Barbara Darlys-Drange-' D delis politikierius įsikarš-
l:enė, dainuodama Lietuvoj, ' člavęs kad šauk. kad šauk: 
skelbiasi esanti Čikagos op;»-! " — Kad mano balsas būtų 
ros primadona, gi dainuoda- išgirstas ne tik mūsų miesto, 
mn Čikagoje skelbiasi esanti mūiiV valstybės, bet ir viso 
Lietuvos c poros primadona. krašto!" 

— Sei, mister, truputį gar-
Rapublikonai dabar labai *iau! Pas duris visai nieko 

Tu esi Kristus, jšumija anf pittudeiito Ruzvel- negirdėti! — atsiliepė vienas 

so Jėzui Kristui, mūsų Ka
raliui. "Mes įtikėjome ir ži
nome, kad 
Di 

Florencija atsiminė Savonarolos pasiūlymą l
s a k y d a m o s : Osanna DovydJ 

ir jį priėmė. Valstybės įsakymu ir jos 16- [ g į ^ , P a I a i l l l i n U s ^ 
somis ties rūmu Palazzo v ecenio drdzio-rumų 
^Lttam ,du>{unis padėtas parašas: "Jėzus 
Kristus, Florencijos žmonių Karalius, vie
šuoju nutarimu išrinktas". Tas nutarimas 
niekada nebuvo atšauktas, nė nenustojo ga
lios. Jis dar ir dabar tebėra tenai". 

KURĮ REMIA DIDYSIS KAPITALAS 

kurs ateina Viešpaties var
dan I ()sanna aukštybėse!'' 
(Mat. XXI, 5, 9). 

Kai Karalius atėjo į Jeru
zalę, minios Jį sveikino: 'Štai, 
tavo Karalius tau ateina... 0-
sanna Dovydo Sūnui!" Toks j Ii ui priklauso mūsų širdžių 

vo Sūnus" (Jon. VI, 70), t o > k a d j i g v r a . d i d t f - i s l a i _ 
šaukė Petras, apimtas dide- ] ( l u i m s __ d a u g plnigų -{ei_ 
lio džiaugsmo. Vien tik per d ž i a , T a i , ) e n t p r e z i l l e n t a s > 

Jėzaus Kristaus karališkąją k a d p i l l i g u t u r i ! K a g i g t ( ) k i ( ) 

vadovybė, vien tik per Karą . f prezidento, kai kad buvo Hu-
haus - Žmogaus beribį šven- ^ g ) k u r i s v i s a i p : n i g u Me_ 
tumų ,r galybę, galime išmo j toajo š em būtų, jei tokio 
kti , ka ip sutaikinti bei sude-; r ; ^ Šamo prezidentas ne-
rmt i mūsų valią visuose daik- j f u m ų p m |g« 
tuose, kurie atitinka Visaga- lL____ 

Tik vienuolika dienų beliko 

klausytojų. 

lio Dievo valiai ir galybei. 
Teisybes ir šventumo Kara-

Dženė Tamošienė užsispy
rė, kad šį rudenį vyras jai 
turi pirkti naują kautą su si
dabrinės lapės kalnierium. 
Vakar vyrui parėjus iš darbo 
per vakarienę Tamošienė sa
ko: 

— Žmai ką, Džianuk, pra
ėjusią naktį sapnavau, kad 

pasveikinimas, kuriuo. Kristui 
Karaliui duodame garbę, iš 

gilumos trokštame, 
Paprastai yra sakoma, kad Anurikos di 

d y sis kapitalas eina su respublikonų parti- širdies 
ja, o smulkusis kapitalas su demokratų par- j k a d Kr is tu i visada būtų duo 

«Ja' 1 damas per visas mūsų gyve 
Ksaiue girdėję ne vien? stambu k a p i t a - 1 ^ ^ ^ T o k g t i k i . 

listą, išsireiškianti už respublikonu kanai-' , _ . *••**• j - -
e t _, ,f. . . , , ,minas tebūnie didelio dziaugs-

datą gub. .Londoną. Pavyzdžiui garsusis r 01- . - _ .. . . 
• i . _ v , , 'mo ir ramybes sveikinimas, 

das pasisakė uz Landoną. 1 *« 1 i-
,, . v, . ui i- 1 •• 1 'kurs skamba iš daugelio var-
Jbet štai prabilo plieno korporacijos gal- \ ° 

va Myron C. Taylor. Jisai pareiškė, k a d p u , kuriuose jrasyta: '<0 Re~ 

visi karšti troškimai, linanįi 
iš tyrosios širdies. Tai vra ga-
rbinimas, kurį mūsų siela 
duoda Dievui. Jis vienas gali 
duoti dangiškąjį džiaugsmą-
^.uogaus neijimiai širdžiai, 
kuri trokšta ir ieško laimės. 
A, "jei tu pažintumei Dievo j 
dovaną" (Jon. IV, 10), Jo 
ramybės dovaną, tu atsiduo-

j jums, tavorsciai, save your tu man nupirkai kautą su si-
country. Tokią trevogą kelia dabrinės lapės kalni? rium. Ką 
Čikagcs rapublikonų paperą te<: reikšti^ 
Tribūnas. Jei Nov. 3 to ne
padarysite, \vell... žinokite kas 
bus: balšavikiškas žalcvs, 
kad jį kur nemaeys, pas-

jmaugs mūsų Vaitauzę ir niū-
- sų prezidentą Ruzveltą. Tri-

— Palauk, dūšiuk, — at
sakė vyras. — Nupirksiu tau 
sapnininką, tada ir sužinosi. 

krašto reikalai jau pasisuko gerojon pusėn; 
sako, kad gerėjimo ženklų galima kasdien 
pastebėti. Toliau jisai sako, kad korpora
cija yra nutarusi išleisti 29 milijonus dole
rių savo pramonės modernizavimui ir pra
plėtimui, i 

Ką tai reiškia? Kodėl plieno korporaci
ja nelaukė su savo pareiškimu iki rinkimai 
praeis? Kodėl ji nepasisakė už kurį kandi
datą ji stovi f To nedarė todėl, kad plieno 
korporacija patenkinta dabartine adminis-' tu r i i n l t i %?¥* i r P a l a i m i 

gloriae, veni eum paoe! — O lum begalinės Jo meilės tar 

Rudenį esant nepastoviam 
orui, daugelis ser̂ ra šalčiu, 

būnąs aną dien net pikčerį į- Susirgo ir Bronius Kimšty-
dėjo, kaip tas žalcys jau ap
sivyniojęs Vaitauzę ir rėdi 

i smaugti, tik lankia 

Geriausios priemonės gyve
nt i Di e viskoj^ Karai iau s ka
ralystėje^ yra kas ditną pra 
dėti su Euciiaristine Auka. 

lekšinų 
io 

pikčeriai koks palaiminimas nužengtų . , . , . 
, , • , . - i i - r J 1- roao dar ir kitokiu strošnių ant kiekvieno ir kokia didele , 

palaima būtų visų gyvenimui 

garbes Karaliau, ateik su ra- nvbai. Kaip turtingas tapių ^ , lv ., .„ 0 _ . , , . "_ • , •• • • , T Be to, balsavikisko žale mj r be!" . . mūsų vidujinis gyvenimas! I r | m ., _ v . 
i ,-, 1 • • • i. ! 1 nbunas šneka ir pikcern 

Dėkingumas 

tracija ir kartu ji skaito, kad vienas ar ki
tas kandidatas laimės, dalykai eis geryn. 

RUSIJA ŽVANGINA GINKLUS 

Europoj išnaujo apsiniaukė padangė ir 
gresia visuotinas karas. Šiuo sykiu Rusija 
žvangina ginklus. Europoj rikiuojasi baltieji 
ir raudonieji. Dabar abeji jaudinasi dtl įvy
kių Ispanijoj. Kai Ispanijoj baltieji aiškiai 
pradėjo viršų imti ir kai jau Madridas at
sirado puolimo išvakarėse, tai Rusija atvi
rai užsistoja už tenykščius raudonuosius. 
Iš Leningrado pasiųsta laivas su ginklais 
ir amunicija į Barceloną, Ispanijos uostą, 
kurs yra raudonųjų rankose. 

Tuo pat laiku Rusijos armijos vyriau
sias vadas Vorošilov pareiškė: "Mes gatavi. 
Sovietų Sąjunga pasirengus priešininką su
tikti, ten, kur jis nori paragauti mūsų ar
mijų jėgų: Mes esame gatavi žmonėmis, te
chnika, išsilavinimu ir atsarga". 

Sovietijoj moterys niokosi operuoti tra
ktorius, kad vyrams išėjus karan, galėtų 
tęsti darbus. **+£ * * * * 

Europoje su intempimu sekama Rusijos 
ir fašistinių valstybių žygiai. Berlynas ir 
Roma tėmija Maskvos žygius ir rengiasi rei
kale spirtis. Labai galimas daiktas, kad Ita
lijos ir Vokietijos karo laivai paskelbs blo
kadą Ispanijos uostams ir neįleis į juos Ru
sijos laivų su karo reikmenomis. Tokiame 
atsitikime kariniai veikimai galėtų prasidė
ti tarp fašistinių ir komunistinių jėgų. 

Stalinas, Rusijos diktatorius skaito, kad 
Europa jau randasi didžio karo išvakarėse. 
Sovietų organas "Izvestija" rašo, kad Ispa
nija naciams gali būti kapinynu, o ne jų 
įsivaizduojamoji imperija nuo Uralu iki Pi-
renėjų. Kartu visoje Sovietų Rusijoje ren
giami masmitingai išreiškimui užuojautos 

Kai plakimas eina iš širdies, j Kai Jėzus Kristus — Ka 
taip pat visas mūsų veikimas Į ralius — įžengė į Jtruzalę, 

visi Jau 
okaitiingv;? LLLUUVO v-iz*i«i įz. 
mingai Jį sveikino, garbino 
ir rodė dėkingumą Jėzui, kurs 
nuveikė daug skaitlingų ste
buklų ir davė daug karališ-
kų dovanų. 

Evangelistas sako: "Visas 

bugimenų, kurie snikina mūs 
kontrę ir mus pačius pagrieb
ti. 

nimą iš Šv. Mišių Aukos. Sa
vo širdyje neturime daugiau 
talpinti, kaip vertu būdu pra
leisti šią iškilmingą; valandą, 
tą valandą, kurioje iš naujo 
atidengiama plevėsuojanti ka 
rališkoji vėliavo To, kurs vie
nintelis gali tarti: "Man duo
ta visa valdžia Danguje ir že
mėje" (Mat. XXVIII, 18). 
Ištikrųjų, tie, kurie artinasi 
prie altoriaus garbinti, dėko
ti ir melsti, pirmiau ar pas
kiau savo širdyse ir savo na
muose patirs Kristaus viešpa
tavimą. , 

Garbinimas 

Mūsų pirmoji pareiga yra 

Taigi, tavo risčiai, pagal Tri-
i • i • v, ' ; būno šnekos, Nov. 3 gelbėsim n davė garbę ir šlovę. | h 1 " c c " 1 1 

. .- j savo kontrę, mūsų Vaitauzę, 
igos numos aziaugs- J v | ' ' «**WM^, mūsų prezidentą Ruzveltą, 

kad ans žalcys jų nepasmaug-
tų, kad strošni bugimenai mū-

nis. Vakar nepaprastai karš
čiavo. Vartydamasis po lovą 
šaukė; . . . 

— Prašalinkit nuo manęs 
tą biaurybę!.. Tavo veidas 
neduoda man ramybės!.. 
Lauk nuo manęs tu baidvk-
le!.. 

Prie ligonio lovos sykiu su 
Kimštyniene sėdėjo ir jos kai-
minka Morta Perpienė. Kim-
štyniui nutilus, Perpienė sako 
Kimštyniene»i. 

— Matai, sosiedele, tavo vy
ras jau geriau jauč ias ; j is 
j au pradeda tave pažinti. 

už kokią garbę turime Dievui 
būti dėkingi? Už Jėzaus K n -

Tiesa 
Vien tik tuo saiku, kuriuo 

mokytinių būrys pradėjo su j *taus garbę, kurią J i s net čia, I Dangiškojo Karal iaus vainiko 
džiaugsmu garbinti dideliu ba žemėje, atidengia karališkąja j gerovės yra saikuojamos, yra 
Įsu Dievą dėl visų stebuklų, galybe ir majestotu, už J o ka- j mums prižadėta, kad Dievui 
kuriuos jie buvo matę, šaky- \ rališkojo majestoto karališką j tarnavimas reiškia viešpatavi-
dami: Palaimintas Karalius, \ brangenybę, kurią J i s net čia, j m^ rpaį _ , k a d dalvvauja-
kurs ateina Viešpaties var- žemėje, mums duoda ir nori, | m e Deį t y a m e dalininkais J^ 
d u ! " (Luk. XIX, 37-38). Į kad būtume tos brangenybės ; karališkame majestote ir am-

Antrasis garbinimo veiks- J dalininkais. J o karališkoji j žinoję laimėje. Dėl to, ištik-
mas y ra dėkingumo reiški-1 brangenybė nėra auksas, nė , r ų ^ g a l i m e l l u o š i r d ž i o ' j e m a _ 
mas, kurį ties altorium k a s ' žemčiūgai, nėra pasaulio gar j y _ - t a r t į . <<Meg T a u d - k o _ 
dieną aukojame Jėzui Kris- bė, nė pasaulio galybė. Tai 

garbinti mūsų Karalių. Išrin j tui, mūsų Karaliui. Mes esa-
ktųjų ir šventųjų amžinoji pa^me dėkingi, kad mums Dievas 
reiga yra prieš Karališkąjį davė karališkąjį autoritetą, 
Sostą garbinti Nekaltąjį Avi- kurs nuo pat pradžių yra die-

jame už Tavo didelę garbę". 
Mes dėkojame Tau, karališ-visa mūsų Karalius nepripa

žįsta ir atmeta. Jėzaus Kris- j , . 
1 . . I kasis Karaliau, kad Tu savo 

taus brangenybe ir turtai nėra 

nėlį Dangaus Karalystėje. Ga- į viskas, ir visagalybėje dievi-
rbinimas yra kilniausia ka-įškas, ir esime amžinasis, 
rališkoji tarnyba, kurią ga- Ant savo apdaro ir ant sa
lime Jėzui, mūsų Karaliui, au
koti, čia, žemėje. 

Pats mūsų protas mums ai
škiai nurodo, kad garbinimas XIX, IG). O Šv. Mišių metu 
priklauso Jėzui Kristui, mūsų i per Gloria kunigas meldžia-
Karaliui. Juk Jis pats save'si\ "Mes Tau dėkojame už 
vadina Amžinosios Teisybės j Tavo didelę garbę". Tačiau, 

iš šio pasaulio, bet yra iš pa
ties Dievo karalystės. Jėzaus 
Kristaus, mūsų Karaliaus, tu
rtai vra tiesa, šventumas ir 

vo strėnos Jis turi parašyta: j meilė. Katalikai iš tų neapi-
"Karalių Karalius ir viešpa- mamų turtų ir garbės gali 
taujančiųjų Viešpats" (Apr. j pasinaudoti ir . tapti turtin

gais, nes jie, anot apaštalo 
žodžių, yra "išrinktoji gimi
nė, karališkoji kunigystė 
(I Petro U, 9). 

Ispanijos raudoniesiems. 
Tokių ginklų žvanginimų ir gąsdinimų 

esame girdėję ir seniau, bet vis prie susirė
mimų neprieita. Kaip dabar bus, tai paaiš
kės greičiau, negu sulauksime Amerikos bal
savimo pasekmių. 

Šioje prezidentinėje kampanijoje ypa
tinga tas, kad prez. Rooseveltas nei kartą 
nepaminėjo savo oponentų. Tuo tarpu kan
didatas Lemke prez. Rooseveltą niekina su 
baisiu įnirtimu. Ir kiti prez. Roosevelto opo
nentai jį niekindami pereina visokias ribas. 

vainiko dieviškuosius turtus 
ir brangenybę sudėjai į Ka
talikų Bažnyčios rankas! Ji 
globoja tiesos karališkąją bra 
ngenybę ir rūpestingai saugo, 
kad nė jokia klaida žodžiuose 
ar turiny neįsiterptų ir kad 
nesunaikintų tiesos skaistu
mo ir nekaltumo. Tat, tuo at
žvilgiu Katalikų Bažnyčiai 
pridera amžinoji padėka, kad 
ji išlaikė tiesą nuo kiekvienos 
klaidos ir pavojaus, kurs ga
lėjo ją aptemdyti ar visai pa
neigti. 

šventumas 
Šventumas y ra mūsų Ka-

(Nukelta 3 pusi.) 
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ISPANIJA VIRSTA LAVONŲ IR 
GRIUVĖSIŲ KRAŠTU 

Baisūs Vaizdai Ispanijos Laukuose Miestuose ir Kaimuose 

VoeUcischer Beolachtcr spe- patekęs nacionalistų lakūnas 
ciahisi Ispanijos kcresponden- Franeisco Medena rastas sku
tas R. &rtur:kas, lydįs nacio- j stuvu supiaustytas ir iškas-
nalisrų kariuomenę, plačiai i truotas. To paties likimo su-
aprašo savo įspūdžius. J is sa-į laukė italas savanoris lakū-
ko, kad kraštas, kurį jam teko | nas studentas Pietro Monico. 
matyti, yra begalinis lavonų Huelvoje nacionalistų jkaitai 
ir griuvėsių laukas. Pakeliui; rasti viename rūsyje sudras-
vasos bažnyčios yra ne tik su- kyti dinamito bombos. Lere-
griautos, bet ir neaprašomu noje sušaudyta visa eile vyrų, 
būdu išniekintos ir priterštos. • i r moterų, kurie per p a s M r į 
Raudonųjų atsitraukimo ke^nius rinkimus buvo balsavę^ūf 
lias yra nužymėtas gaisrais, nacionalistus. Constantinoje 
siautimu, žudymais ir išnieki- rasta 21 sudeginta moteris, 
nimais. Neįkainojami pilių, Casalla de la Sierra stotyje 
vienuolynų ir privačių namų buvo nužudyti 104- įkaitai. Pa-
meno turtai yra sunaikinti, keliui tarp Jaeno ir Madrido f *? 
supiaustyti ir sudraskyti į geležinkeliu vežami sušaudyti' Lietuvių liaudies menas, 
smulkius gabalėlius. Meno pa- j 402 žmonės. Algecirase nus- y a i zdelv;e matome gražų <me-
veikslai sušaudyti, suraižyti, ' kandinta 600 karininkų. Tame | džio raižinį, padirbtą ranko-
bibliotekų rankraščiai ir doku- pačiame mieste nacionalistų mis. Juos dirba ne kokie mo
mentai sugadinti ir gatvėse iš- šeimų dukterys per prievarta 
mėtyti. Su nacionalistų ka-' bnvo priverstos būti raudonų-
riuomene įeidamas į užimtus jų milicijos prostitutėmis, meno dirbiniais gyvai domisi 
miestus ir miestelius, korės- Rondoje iš viso nužudyta 627 kitos tautos. 
pondentas matęs nekaltai su- žmonės. Kai budeliams nusi
maudytų žmonių lavonų kai- bodo žudyti, tai likusiems 200 
nus, pilnus kalėjimus negyvai buvo užrištos akis, ir, žmonų 
nukankintų Tyrų, moterų ir Įr vaikų akivaizdoje, jie buvo 
vaikų, daug kur dar nespėju- priversti eiti per pertiostą 
sių visai nusikankinti, sugrūs- siaura lenta per 150 metrų 
tų į kambarius ir rankinių prarajų. Visi jie nukrito i r 
granatų suplėšytus. užsimušė Torrijose labai žiau 

KRISTAUS KARALIAUS kaipo brangiausias žemčiūgą* 
ŠVENT? MININT 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

raliaus antroji brangenybe, 

Kristaus karalystėje čia, že
mėje. Šventosios Bažnyčios 
motiniškoji globa ir <meilė 
taip pat globoja visus žmo
nes ir visus luomus tuo pačiu 

pavesta Jo Suziedotmei, Ba- r n ^ c t ^ ^ ^ , , • , • -, . 
t v. . -, • , , - • • i MV ( l l lP^tingumu ir atsidavimu. 
znyemi ,kaipo globta i knks- ^ ^ b i n i m | l f l J(,_ 
ciomakojo gyvenimo jslaty- z u i & | l W ^ į , j ^ mų, kurių laikytis žmonių gi-
'mine įsakoma, kad derinti sa-

likis su mumis, — ir neliauk 
viešpatauti ir karaliauti mū
sų namuose ir mūsų širdyse 
ir mūsų sielose, kol nesusi
jungsime amžinai su Tavimi 
gyventi Dangiškojo Tėvo Ka
ralystėje. 

Dėl to, "giedokite Viešpa
čiui (Karaliui) naują giesmę, 
giedokite Viešpačiui, visa že-

ir 
dėkingumo ir meilės nesibai
giantis reiškimas už Kristaus į11™- Giedokite Viešpačiui 

TO gyvenimą. Nors milijonai j k a r a l i f t « k » dvasios įkūrimą I Šlovinkite J o vardą, skelbki-
atsiduoda pasaulio sugedusiai KAtaJUnj Bažnyčioje, kL ' Ufc. Jo išganymą kas dieną, 
ir ištvirkusiai dvasiai, neig- p a ž a n g a v i s a d a b u V ( > k a r a ] ^ Akite tarp tautų Jo gar-
dami Kristaus įsakymus, nors k a p e r T i g a g a m ž i n s T a i p p a t ^ t a r p visų tautų Jo sto
kit! milijonai, trokšdami lais (karališkas yra majestotas, k u - ' ^ l u s ! Tautų šeimynos, neš-

NESUNAIKINKTT 
MANE KUOMET 

Aš TUŠČIA 

kitę Viešpačiui, neškite Vieš
pačiui garbe ir šlovę! Saky-

vos dorovės, atsiduoda gyve- r h , 0 » l a i k o t i e s o g t n r t u R < g ] o 

nimo laisvai kultūrai ir kūno b o j a j r s a u g Q ) k a d .ų n ! e k a f 

aistroms, ir atmeta K l t o t a u s T ^ ^ jg kunigaikščių, nr.įkitę tarp tautų, kad Viešpats 
[patarimą; "Mokinkite* iš ma- - j p r a s t u o l i u ž l T l o n i„ . K a r a l i . yra Karalius!" (Ps. 95). Ir 

I T i. "L — * v * • • T — j j n ę s " (Mat. XI, 29), tačiau, gki yra Bažnvčios keliai, K r y - ! J a m tebūnie, amžinoji garbė 
j Katalikų Bažnyčia neleis j i * , J į ^ R d a i , kuri«i« savo vai-1 ir šlovė per visus amžių am-
• H M peržengti mbežiaus ribų, k n s - ~ , v d ; n e s i b a i g i a n f i a i s ' « — 

kurias Kristus nustatė ir P«-! pasiauka^mais ir uoliais da-
tvirtino. Katalikų Bažnyčia r h a i s > k e n t f j i m a i s i r r ū p e s . 

zius! 

kyti menininkai, bet kaimų 
žmones. Šiais lietuvių liaudies 

verčiamas plūsti Dievą. Po 
to jis buvo viename lauke su
šaudytas. Tame pačiame mies
telyje nužudytas gydytojas, 
advokatas, mokytojas, tele
grafo stoties vedėjas, kalėji
mo viršininkas, daug ūkininkų 

žino vien dorovines kovos tik 
vieną idealų: kad visi "būtų 
tos pačios išvaizdos, kaip Jo 
Sūnaus (Kristaus) paveiks
l a s " (Bom. XTI, 29). Kokias 

iKiaią kad galėtų dalyvauti 
ir taptų dalininkais Kristaus 
karalystėje, kad taptų ver
tais to vardo, kuriuo apaš
talas tikruosius krikščionis 

nuoširdžias dėkas turime duo- ' ^ « k a r a l i g k o j i kunigys 
ti Bažnyčiai už tų šventumų' ^ , , (x p e t r I I 9). 
ir ištikimybę, p?r kurių ji f 

geriausia ir įsti-rodė esanti 
kimiausia geradėja žmonių gi
minei. 

Meilė 

Rex paeificus — Ramybės 
Karalius! Taip Šventoji Ba
žnyčia Kalėdoise gieda prie 
prakarties naujai gimusio Die 
vo - Žmogaus, kurs mums 

Almandralejo, pakeliui tarp riai nužudytas labai visų my •i ir 30 kr tu gyventoju. 

Meilė yra mūsų Karaliaus ' duoda ramybę, kurios pasau-
trečioji brangenybė. Kristus lis negali duoti. 
Karalius yra gailestingumo ' Pax vobis — Ramybė jums 
pilnas kiekvienam reikalui, — ties altorium Bažnyčia gie 
kiekvienam kūniškam bei dva da kiekvienam iš mūsų, gie 

lū 

"Šiluvos Istorija" 
Kun. P. Katelė, Šiluvos k k 

bonas, anksčiau išleidęs kele
tą, knygučių apie Šiluvą, da 
bar ruošia plačią ir nuodug 
nią "Šiluvos Istoriją", pa re 
nitą archyvų medžiaga.. Iki į 
šiol įvairių autorių rašytos a-
pie Šiluvą istorijos buvo dau
geliu atžvilgių netikslios. 

Kas norint užmoka už su 
daužytus ar nepriderančiai 
sunaudotus dalykus ar in
dus, nes naujas dalykas už
imti sudaužtojo vietą pake
lia padarymo ir patarnavi
mo kak

:ną. Tas pats ir -su 
jūsų tuščia pieno bonka. Jei 
sudaužysite arba nesugra
žinsite jos, tas pagalios at
siliepia pieno kainoje. Iš
plaukite mane ir sugražin
kite mane savo pieniui ar 
tai krautuvei, kurioje pir
kote pieną. 

AČIŪ! 
r? 

Sevilijos ir Meridos, miesto Urnas kunigas. Raudonieji ap- Prancūzijoje nuleisti į van-
aikštėje rasta sušaudyti 58 krovė kunigą dideliais medžio denį šeši nauji greiti naikin 
vyrai i r moterys, kiek nuoša- basliais ir taip, mušdami su tuvai. Greičiausia* jų "Lepšiškam kentėjimui, o kiekvie-• da Jo vardan, ir kunigų 
liau gatvėje miesto kunigo la- m i eta's, varinėjo jį miestelio ; Ttrr ible ' ' pasiekė 45 mazgų name reikale J is kiekvienam^ pomis tą ramybę paveda vi-
vonas žemyn galva pakartas gatvėmis, apipildami actu. Ve- ! greitį (81 km. į vai.). Kiek- | gelbsti tikruoju karališkuoju šiems Kristaus Karaliaus 

meile. Jo Ši- j kėjams. 
se 

buvo liepsnų sudegintas ir dū- liau jį apvilko raudonosios vienas naikintuvas apgmkluo-1 maloningumu ir 
mų užtroškintas. Viename milicijos drabužiais ir uždėjo tas penkkfcn 140 m. patran- rdies karališkoji didenybė ga-
miesto skiepe atrado rankiniu ant galvos dvgliu vainiką, kom, keturiom 37 mm patra-; Ii visus kviesti: "Ateikite pas 
granatų sudraskytus 27 žmo-i Tie kankinimai truko tris die- nkom ir devyniais minų apa- mane vis i" (Mat. XI, 38). Ta j Garbės Karaliau , su Javo 

Kristaus meilė yra. laikoma, | palaimintąja ramybe visada 

"Rex paeificus, O Rex gi o- j 
riae — Ramybes Karaliau, j 

nių lavonus. Čia pat apylin
kėje buvo žiauriai nužudytas 
smulkus dvarininkėlis su 
dviem anūkais, septynių metų 
sūnum ir devynrų metų dukte
rimi. Abu vaikai buvo nužudy
ti tėvo akivaizdoje, tėvas gi 
patsai po to apipiltas benzinu 
ir sudegintas. Fuente de Cam-
pos didžioje gatvėje gulėjo 
nušautas 51 įkaitas. Kai kurie 
iš jų dar tebebuvo gyvi, nes 
paskubomis nespėjo kaip rei- i 
kiant sušaudyti. Kiti 24 buvo 
rasti suanglėjo padegtoje baž
nyčioje. J ie kaip pamaldūs 
žmonės buvo su kunigu užda
ryti bažnyčioje ir sudeginti. 
Anteguerroje atrado 102 su- j 
šaudytų vyrų ir moterų lavo
nus, Oropesoje 24, jų tarpe 
vieną septynerių metų mer
gaitę, kuri savo sustingusioje 
rankutėje dar tebelaikė lėlę. 
Šioje pačioje vietoje baisių 
vaizdų buvo aptikta moterų 
vtienuolyn-e: įeinant į vienuo
lyno portalą gulėjo apipiautu 
aplinkui kaklu nužudytas ku
nigas, vienuolyno bažnyčios 
rūsiuose rasti atidaryti vie
nuolių, kai kurių visai nese
niai palaidoti), karstai. Vie
nuolių kūnai buvo neaprašo
mu būdu išniekinti, bet patys 
biauriausi vaizdai buvo mote-
TU vienuolių miegamosiose 
salėse. Tų šalių miegamosio
se celėse moterų vienuolių kū
nai gulėjo lovose baisiausiai 
išniekinti. Čia išniekinimas 
buvo seksuališkos patalogiš-
kos rūšies. Teboje rasta su
šaudyta daug smulkiųjų ūki
ninkų, kurie pasyviai laikėsi 
raudonųjų atžvilgiu. Jie visi 
buvo nužudyti namiškių aki- į 
vaizdoje. Į raudonųjų rankas 

nas, kurių metu kunigas buvo ratais 350 mm. 

Dr. Common Sense sako: 

"rūkykite Tikrai SVIEZIĮ cigareta! T» 

^ VIEŽUS OTGARETAS ne tik 
^ gardesnis,.. . jis jums geres
nis! Nė sausas nė drėgnas, dega 
išlengvo ir lygiai! Duodant jums 
pilniausi gerklės smagumą, o taip 
r>at ir kvapsnio ir skonio pasiten
kinimą. 

Štai dėl ko mes užvyniojame 
EXTRĄ Cellophane eilę ant kie
kvieno Dvigubai-Švelnių Old 
Golds pakelio, dvigubai apsaugo
jant turtingą ir saldų Old Gold's 
rinktinio derliaus tabaką nuo kie

kvienos ir bile kokios klimato są
lygos. 

Šiomis rudens dienomis^ kuo
met drėgnumas ir garo šiluma 
taip daug gadina cigaretus, susi-
daro ypatingas malonumas, suži
nojus tai, ;kad galima gauti dirb-
tui^ės šviesumo cigaretų bile kur 
ir visur, paprašius Dvigubai-Švel-
niu Old Golds. 

VIDUJINIS EITE 
••< ellophane" at
sidaro iš viršaus 

ESTABLISHEX> 1760 
Copyright, 

P. Lorillard Co., Inc. 

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS padaro juos DVIGUBAI-ŠV ELNIAIS 
2 EILES, dvigubo "CELLOPHANE," palaiko juose DIRBTUVES ŠVIEŽUMĄ 

PEOPLES KRAUTUVĖSE 
EINA 

A U T U M N H A R V E S T 
DIDIS 

Išpardavimas 
Siūlo Specialiai Sumažintas Kainas Ant Visokiu 

AUKŠTOS ROŠ1ES NAMAM REIKMENŲ 
Pirkite Dsbar — Daug Sutaupysite! 

^ 

Papu< 
ba dinette kambarj su šiuo 
Naujos Mados Setu. — -Šis 
breakfast setas kaip parady
tas, padarytas iš aržuolo me
džio, stalo dydis 33x44 kaip 
uždarytas — galima padidin

ti iki 5 pėdų. — Krėslu sė
dynes apmuštos su spalvuota skūrele $50.00 re- ^ - „ 
guliare verte per šį i£n*rdavtma sumažinta kaina L\ i J J 

i^*W 
Bargain kainos ant visokių 
radios. Console radios po 

19.50 
Midget Radios Nuo 

$6.95 

Naujos mados gražus ir 
tvirtai padaryti Parlor 
Setai, verti $80.00, parsi
duoda po, 

$44.50 
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiem* 

Didele nuclaida už senus baldus, mainant ant naujų. 

f-URNITURE 
M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y ^ " 

2536-40 W. 63rd Street — 417SS3 Archer Ave. 

Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171. 
CHICAGO, ILL. 

& 



DRAUGAS Šeštadienis, spalių 24 d., 1936 

MSCONSMO LIETUVIŲ ŽINIOS Konc.rtas 

Kristaus Karaliaus 
Švente 

• savo gražiais, turiningais pa- 5 įvyks, bet ateinantį pavasarį 
Šv. Benedikto draugija spa; mokslais padarė didelę įtek-, bus tikrai graiiai įrengta. 

jlių 25 d., parapijos salėje tu - 'mę klausytojams, kurie s k a i t - B u s apsėta žolė ir padaryta 
iv-,. ,«;;« rr< -0 I rės koncertą, kurį duos Šv. Uingai lankėsi ir pasinaudojo vieta tam tikriems lošimame iv cm uniją. įuoja.i . . ., . . f 

I 

KKNOSHA. — 
m'u lapkričio 1 d 
[Kristaus Karaliau: 

&v. Petro bažnyčioje sunio 10 

t priims sv 
} i>o Mišių visi nariai-ės suei-
na parap. svetainėje, kur W R a c i n e - W i s - vadovaujant va -pydami pamokslų, dalyvanda 
pavaišinti skaniais pusryčiais' * * ° * J - Kailiukaičiui. Kon- mi pamaJdose ir P™mdan, 

t, , ,. , 1 • 1 ' certas bus erražus — laukia- sv. Sakramentus. Ktnosieciai 
Sekmadie- ir gaus nurodymų kaip sek-!vc "*° 6 J Į . 

, • ., , . . . . • " v ; ina oausing-os publikos. i gerb. misrjomeriui Imki ko-
. pripuola Rungiau veikti ateityje" apas-1 U l t l °a ° ° ° K - . . . . , ,• 

Kazimiero parap. choras iš dvasiškomis malonėtais, klau 
, Wis., vadovaujant va- j sydami pamokslų, dalyvauda-
J. Kailiukaičiui. Kon- ] mi pamaJdose ir priimdami 

švente, talavinio darbe. Kristaus Kn.-I Susirinkimai 

Kožaneiaus pamaldų 3 vai. 
[popiet. Visų katalikų yra šve
nta pareiga adoruoti Kristų, 
cavo Karalių esantį Š\<\ Sa
kramente viešai įstatytą. Vi
si šios parapijos katalikai pi i 
kalo prii-mti į savo širdis Kri-

raliaus šventėje, Mišiose 8 v., šv. Benedikto draugijos mė 
vai. bus su įstatymu Šv. 8»i- taip pat, bendrai priims šv. nesinis susirinkimas įvyksta 

ramento, ir bus įstatytas iki Komuniją mokyklos vaikai, spalių 25 d. parap. salėje tuoj 
sodalietės, Šv. Vardo draugi- po sumos. 
ja, tretininkės, Gyvojo Roža-' šv. Petro parap. choro pra-
neiaus nariai-ės, L. Vyčiai, j ktika įvyks spalių 26 d. para-
šv. Onos ir kitos draugijos, j pi jos salėje, 7 vai. vak. Pa-

,'rapijos chorą sėkmingai veda 
J varg. Elz. Lauciūtė, o pirmi-

Šv. Petro parapijos bazaras j ninkauja Vladas Bitautas 

geriausio pasisekime darbuo
tis plačioje misijų dirvoje. 

Balius 

Spalių 24 d. Tms didelis ba-

Pažėrai praeitą sekmadienį 
po piet išvažiavo pasivažinė
ti. Paprašė sykiu važiuoti ir 
kun. J . Sitavieių. Važiuojam 
Meltcn road, apie 9-10 riiylių 
nuo Gary, pastebėta auto ka 
tastrofa. Važiuojant toliai,. 

Bazaras 

Čigonai Waukegane 
Šv. Baltramiejaus parapijos 

choras rengia op re t ę "Čigo
na i" . Vaidinimas įvyks atei
nantį sekmadien, spalių 25 d. 

"Čigonai" lošėjai bus: J 

liūs Šv. Kazimiero parap. sa beveik už pusės mylios, d*u 
lėpe vardadienio prega. Tai didesnė katastrofa: du auto- j 
bus pagerbtuves, kurias ren- mobiliai susidaužę. &e# žino- j 
gia parapijiečiai klebonui. Ti- T1ės kraujuose paplūdę. Penki \ 
kimasi turėti apie 500 daly- buvo katalikai ir kun. J. Si- i 
v iy- tavičii;s jiems paskutinį pa-! 

— tarnavimą suteikė. Vienas jau 
mirė, kiti dar randasi ligoni-Spalių 14 d. parapijos sa

lėje buvo surengta card ir 
bunco party. Rengė trys gi a 
ksčios moterys: O. Brazaus
kienė, Agurkienė ir E. Sinm-

nėje. J. B. Ttitutb 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49ttr Ct, Cicero, UI. 
L tani., Kctv. ir Pf-tii. 10—9 vai. v. 

3147 So. Habted S t , Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v. 

Tel. Calumet 5974 OfLso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

Btų Karalių Šv. Komunijoje prasidės penktadieni, lapkri 

DUKNOS AIRES. -
vineijos pavyzdžiu ir San Ju-

eJuneius, čigonų vadas; A. B& navieienė. Tarnavo Stella Br? ano provincija išleido isaky-
Federacijos susirinkimas į- kaneiūtė, vado pati; V. Rajii- zauskaitė, Elena Nikcnyte 'i mg, kuriuo komunizmas skel-

koks 
bus 

R e \ 6924 So. Talman Ave. 
P r o - I Res. Tel. GROvehill 0617 

Office Tel. HEMlo.k 4848 

I . 

1)ll s garbingai 

Maldos Apaštalystės nariai-
ės, kurių aukščiausias siekis 
platinti ant žemės Kristaus 
kara l iaus viešpatavimą ir vi
su:- savo įtekminga veikla be: 
karšta malda skleisti J o me 
kslą, sekmadienį, spalių 2." 
įd., 8 vai. Mišiose, kurių ;n-

įr pelno gav.ta apiv. 100 dol. baudžiamas. 

fc pareikšti Jam pilna savo ( eio G d., parap. salėje, 6 vai. v y k s s p a l ių 28 d., klebonijoj, nas, vado brolis; B. Griškiū- dvi seserys — Veronika ir O biamas neteisėtu ir bei 
ištikimybe narsiai kovoti su vak. ir bus laikomas per visa ( 7.30 v a j Vak. Visi Ftderaci- te, sena valdininkė, brolio 111c- j na Mažonytės. Balius pavyko komunistinis v.ikimas 
J o priešais iki galutina kova! mėnesį vakarais s^kmadieniuo | j o s atstovai nuoširdžiai pra- tina; J . Matulėnas, miškų sa-

laimėta. se, penktadieniuose ir trečia- šom[ nepamiršti dalyvauti mi vininkas. 
dienyje prieš padėkonės d i e - . ' n ė t a m e susirinkime, nes tu-, y i s k a s d e d a g m ^ k u r i , 
na. Mūsų uolieji parapijie
čiai energingai darbuojasi ba, ) r i v 

zaro pavykimui. Dedama pa
stangų, kad šį »metą bazaras 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
rapijje- rime svarbių reikalų, kuriuos p r i k l a u f i 0 G a r i o G r a d a v a ! 

privalome šgvilaenti | ( l o v u i č i a i r c i g o n a i t ė s šoki 

būtų sėkmingiausias, kad bū
tų įvairių įvairiausių pramo
gų ir kad duotų daugiausia 

Misijos j kės bus: B. Bukšiūtė, A. Za 
Sv. Petro bažnvčioje imsi-1 veskifitė, S. Liuliūtė, I. KiS-

jos, įvykusios praeitą savaitę i k i ū t ^ H - ^ r s k i ū t ė i r I [ 

Skarbaliūtė. 

lencija bus laikomos, bendrai parapijai pelno. 

nuo spalių 12—18 d., gražiai 
pavyko. Gerb. misijonierius, 
tėvas J . Mačiulionis, M. I. C. 

r^ ^ 

TIK SMAGUS PASIVAŽINĖJIMAS 
BET JŪS UZ JĮ MOKATE. 

A « 

Kun. V. Urba vaidinimo di
rektorius, o Stasys Žilius,, mu
zikos vedėjas; Vytas Rajūnas 
scenos direktorius; F. Mali
nauskas biznio direktorius. 

Prieš operetę bus trumpa? 
koncertas. P Q ;operetės šokiai. 

Choro korespondentas 
i . - - - • . . . • • • • - - • - -

Žinios Iš Gary, Ind 

Ateinantį sekm., spalių 25 

Office Phone 
PROspect 1C28 

Rcs. and Office 
2359 S. LeaviVt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Office Hours 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

d., Kristaus Karaliaus šven- Tel. CANal 6122 
tėję, Šv. Kazimiero parapijo
je, prasidės 40 vai. atlaidai. \ 

Brangiausias pasivažinėjimas isto
rijoj užsibaigs lapkričio 3 d 

1 ir 2J 

Tie trys inetai buvo linksmi tiems, 
kurie važinėjo — ponams Roosevelt, 
Tuo:welI, Farley ir kompanija, ir 
dabar Amerikos žmonės moka ir to
liau mokės pabaudos, maldau 
tūkstaneius milijonu doleriu. 

19:55 m. 'mokesčiai siekė $69.98 į 
metus vien slaptingais taksais, kiek
vienai šeimynai. Palyginta s u $25.35, 
kuriuos mokėjome 1932., arba 17d 
nuošimeiu padidinimas prr tris me
tus. Žinoma, tas neinima federaliniu 
įplaukų, capital stoek ir likusio pell 
no taksų ant korporacijų, arba fede 
ralinių įplaukų, dovanų ir palikimų 
taksų ant pavienių asmenų. Tik tie 
taksai, kurie netiesioginiu būdu de-
dacni ant pavienių asmenų, ir kuriuos 
moka perkant ką norint, yra įskaito
mi į šiuos $69. 

Prezidentas Roosevelt 'as ketvirtą 
karti} prižada ,kad nebus jokių nau
jų taksų — ir užtikrina mus, kad 
biudžetą galima subalansuoti su da
bartiniais taksais. Mes tai jau žino
me, bet mes taipgi žinome, kad jį 

galima subalansuoti tiktai sumaži
nus Valdžios išlaidas. I r p-no Roo
sevelt tylėjimas apie sumažinimą Val
džios išlaidų yra labai žymus. 

Gubernatorius Landon'as moka 
kaip apsieiti su išlaidumu adminis
tracijoj, ir kuomet jis prižada eko
nomišką administraciją žinote, kad 
galite pasitikėti jo žodžiu. 

Pirm Roosevelt'o Administracijos 
buvo DEŠIMT agentūrų, kurios už
siėmė išdirbiniu ir išleidimu jėgos. 
1935 m. buvo DV1DEŠIMT-TRYS a-
gentūros užsiimančios tuo dalyku. 

Pagyvenimų problemos buvo KE
TURIŲ agentūrų prižiūrimos pirm 
Roosevelt'o. 1936 m. PENKIOLIKA 
rūpinasi ta problema. 

Keturis metus atgal, KETURIOS 
valdžios agentūros darė ūkininkams 
paskolas. Šiandien TRYLIKA tokių 
agentūrų užsiima darume šių pasko
lų. 

Tai tik keletas pavyzdžių pakarto 
tinų valdžios biurų, už kuriuos tak
sų mokėtojai turi užmokėti. 

Jūsų doleris daugiau nupirks su 
Landon ir Knox. 

Išstatymas Švenčiausiojo bus I 
laike sumos. Pirmadienio ry- į 

. tą pamokslą: sakys kun. P. ( 
(Jasiūnas, o vakare kun. P. I 

s Katauskas. Antradienio rytą ] 
kun. J . Mar tink lis ir vakare * 

j kun. P. Vaitukaitis. 
Klebonas kun. S. Draugelis Į 

: prašo visų parapijiečių pasi- j 
naudoti 40 vai. atlaidų proga, i 
Visi prašomi juose dalyvauti Į 
ir malonės stovyje esant iš- j 
prašyti Dievo sąu palaimos j 
šiame gyvenime ir amžinos 
laimės. 

Parapijos darbai 
Kun. S. Draugelio inicia

tyva, parapijos lotas valomas: 
išvežamos žemės, kad įrengus 
gražų sodelį. Gal šį rudenį ne-

DR. S. BiEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1--3 ir 7—8 
Scrcdomis ir Nedčl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. Callfornia Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Ros. PROspect 6659 

M, P. Z. ZALAT0R1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Slreel 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. ROUlevard 7C42 

DR. C. Z. VEZEL'iS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
: arti 47th r Sfreefc .̂  4 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

'Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

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

756 West 35th Street 

DR. L DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—1 ir 6—8 p. nu 
Nedaliomis pagal sutartį 

{ V A I S Ū S D A K T A R A I 

DR. J, J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 V/. Marquette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

D.l. F. C. W!NSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 YV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Kctvergais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CAITal 0402 
— • • • - .1 - • i. • . ^ . Į — I . , • - • — • ! • ! . • 

DR. A. J. MANlKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadii-niais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Ro<idenf*e 
6609 S Arte ian Ave, 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

OFISAS 
H 56 W. 59th St. 
ITKMlofk 5998 
VALANDOS: 

2 A \wf\vto\ — 7 - 9 ivkMV 
Trečiadieniai? ir Sekmadieniais 

pacal sutartį 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
vai. r»o pintu ir nuo 7 iki 8-30 v. v. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 

Nodoliorois nuo 10 iki 12 (liftui 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Te!, namu: 
HEMlock 6236 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Oiiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. oiiso vai.: 10-12 A. M. 

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pn<ral sutartį 

AKIŲ GYDYTOJAI 

BALSUOKITE UŽ LANDON IR KNOX IR VISĄ 
REPUBLIKONŲ TIKIETĄ 

^ . 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETHICALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karSti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama \ 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pinu ian. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Bouievard 7589 

: ^ , 

GERKITE DĖL 
SVEIKATOS 

GERESNIUS GĖRIMUS 

Mr. Albin Katauskas, 2540 W. 59 Gatve. Mr. Cha*, /.uraitis. 7150 s. i{acl;»- Ave. Pranrša. kad rengta 
Linksmą Halknvcen Party, Penktadienio vakare, Spalio 30 d. No. 4—GREEg TAVKRX, 2547 \V. «3r<l st. 

= 1 V 

SO METŲ PRITYEIMAS 
Akys egsaminnojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 rak. 
TaL OAHal 0081 -

LIPTI VISKAS ržF.IGAS, kurios užlaiko I\TP.H-.\ATIO\AL PRO-
Dl'CTS. Bus senų vynu. geros degtines, smagi muzika, ganius .užkan
džiai ir linksmus laikai. 

Mr. & Mrs. Peter Mureika, GRAND OPEMNG Suimtoje ir N^lelioj*-. 253* \V. (19 (iat\ė. Hus pagaminta 
"CH1CREX DIISNERS." šokiai su Pasilinksminimu ir Programų. 

No. -Mr. Andrew Drobus, 1142 \V. 76th St. >'o. Mr. Mitinai Sriubas. 543 \V. <>3r<l St. Rengia BAR V 
DANCES kiekvieną Seredą, ir Ketvergą, ir didelę PLOOR SHO\V PėtnyeioJ Ir Subatoj. Ižkamlls DYKAI. 
g ^ p ČIKAGOS LIETUVIŲ DIDŽIAUSIAS VYNO IR DEGTINĖS SANDELIS, TAI ~ ^ p g 

I N T E R N A T I O N A L 
4611 So. Ashland Avenue 

"LIETUVIŠKA ĮSTAIGA DĖL LIETUVIŲ" — PIRM NEGU ŠAUKSITE KITUR PAŠAUEITE: 
B O U L E V A R D 0 - 4 — 7 — 0 

KLAUSYKITE! Įdomią Lietuvišku 

Radio Programų, Sekmadienio Vaka

rais 8 Vai. Iš Stoties WHFC (1420 k). 

A č i ū ! 

I N T E R - N A T I O N A L 
VYNO IR DEGTINĖS SANDELIO 

Savininkas 
L I E T U V I S 

FRANK V1ZGARDAS 
4611 So. Ashland Are. 

" ^ 

s. 

file:///wf/vto/
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Am. Lietuviu Darbuote Politikoj 

visi, neužmirškite, kad rytoj 
baigiasi Šv. Antano parapijos 
bazaras, kuris ligšiol sėkmin
gai ir tvarkingai ejo. Vadi
nas, rytoj užbaigtuves! Ta 
proga surengta ypatinga pro
grama., gerai prisiruošta. Bus 
visokiausių įvairumų įvairu-
melių. Atvykę rasite ką nors 
naujo ir visi galėsite savo lai-

į mikį išmėginti, smagiai laiką 
praleisti. Taigi nuoširdžiai vi
sus užkvieeiu. Nepamirškim, 
kad šiemet atnaujinom baž-

Lietuviai advokatai kalbasi su republikonų kandidatu Į prezidentus gub. Alf. Landomi, nyeios vidų, kad šiemet šven-
Iš kaires i dešine stovi: adv. A. Lapinskas, adv. F. B. Mast, adv. A. Olis, gub. Alf. Lan- ^iam parap. sidabrinį jubilie-
donas, adv. Juozas J . Grisius ir adv. Ant. Slakis. Adv. Mast, lietuvių republikonų ko
miteto pirm., iš to pasikalbėjimo išsinešė tokius įspūdžius: "Gub. Landonas lėtas, bet la
bai malonus žmogus. Kalba su kiekvienu atvirai ir nuoširdžiai. Klausimus stato aiškiai 
ir inteligentiškai. Apie lietuvius turi nemaža žinių.' 

VIETINĖS 2INI0S 
V i s i j K e i m o Š i a u S - B a z a - v i r š > t i - Tai viena iš darbš-

ro Pabaigtuves * iaush} moterų g e r i e m s t i k s 
lams. 

M. Česienė, 14.12 So. 48 et., 
irgi žadėjo pasidarbuoti. Apie CICERO. — Malonūs pa 

rapijonai: biznieriai, profesi-| / . . ~~ ^ ^ T r ^ - i - **• ^ 
. , . , .V1 . . . . . , Česienę ką ir bekalbėti. Jai lonalai, bulvanskiai ir visi, . . . , r , , *. . v . v, , , • atostogų nėra. Vasarą darbuo-

Politiskos Prakalbos salėj. Kalbės Courtney, Govi 
er, Zūris ir Česnnlis. 

PAVYKCS MASINIS 
SUSIRINKIMAS 

AVEST PULLMAN. — Ry
toj, 2 vai. po pietų, parap. sa
lėj, rengiamos politiškos pra
kalbos. Kalbės adv. F . Mast j 
apie šio krašto konstituciją. SPRINGFIELD, ILL. -
Bus ir daugiau gerų kalbėto- b ė j u s i sekmadieni eia buvo 
• Rengėjai • He-tuviij respublikonų masinis 

1 susirinkimas Arion Hali. Sa-

INTER-NATIONAL LINKS 
MI LAIKAI LIETUVIŠ

KOSE TAVERNOSE 

BRIGHTON PARK. - S e - ! d o i m a i i r *T** apie politis-
kmadienį, spalių 25.d. 2 v a i . ! k u s r e i k a l u s k a l b ^ ° a d v « R 

po pietų eia, parapijos salėj, Į* P™*™** pilna žmonių. Į-
bus prakalbos. Tarp kitų žy- įMa.st. B u v o i r d a i l S i a u k a l b ė " 
mių kalbėtojų atvyks pas 'mus toJlJ* 
adv. F. Mast, buvęs prokuro- , Masmitingo susirinkimu rū 
ro padėjėjas. K v. pinosi Willia*oi Yates ir Juo

zas Adomaitis. "YV. Yates dir
ba valdžios darbą.. J is yra 
Assistant Clerk Probate teis
me. Mitingui pirmininkavo J . 
Adomaitis. 

Pažymėtina, kad Leland vle 
šbutyje buvo surengta puote-
lė adv. Masto pagerbimui. Vi
si buvo patenkinti gavę pro-

Rytoj 8 vai. vakare per I'o-
vilo Šaltimiero radio valandų 
kalbos kongresinonas A. J . 
Snbatli. .lis kalbės apie svai-
bius šių dienų politinius ir 
ekonominirs reikalus. Taigi, 
atsisukime radio stotį AVHFC 
8 vai. vakare. 

POLITIŠKI SUSIRINKIMAI 
gos susipažinti su gerb. sve
čiu. RaP. 

UOSKLAND. — 9 wardo 
lietuvių demokratų prakalbo.-
įvyks rytoj, - vai. po pietų I 
Strumilos salėj, 158 K. 107 
gatvė. Kalbės kandidatai ii 
lietuviai kalbėtojai — J . Žfl-
ris, adv. Kai, adv. K. Oesnu-
lis, adv. Jurgelionis. 

AUBUKN PARK piliunų 
klubas rengia prakalbas ry
toj 3 vai. po pietų 83 str. ir 
Yineennes ave., Tom Petro
šiaus salėj. 

WBBT PULLMAN demok
ratų susirinkimas Įvyksta pi
rmadienio vakare, spalių 26 
d. Šv. Petro ir Pauliau* par. 

Detroito Lietuviams 

Šios savaitės Inter-National 
linksmų laikų lietuviai Taver
nų savininkai rengiasi priim
ti svečius. G atminama skanūs 
valgiai; pasamdyta geras or
kestras. Linksmų laikų vaka
ras šiandie bus šiose vietose: 

Petro Mureikos tavernoj, 
2539 W. 69 St.; Albin Kataus-
ko tavernoj, 2540 W. 59 St.; 
Chas Zuraičio tavernoj, S. Ra-
eine Ave.; Green Tavern, 2547 
W. 63 St.; Andrew t Drobus, 
1142 W. 76 St. ir Mr.Michaei 
Sriubo, 543 W. 63 St. 

Visur lietuviškos vietos, vi-
j i * » . 

sur užkandžiai dykai, visur 
prisirengę aprūpinti didelį 
skaičių svečių. Pasirinkite 
vieta ir nuvažiuokite. 

Intėr-National 

Vyriausio Demokratų Prieš
rinkiminio Komiteto Lietuvių 
skyrius, New Yorke. 

P. Jurgela, sekr. 

jų, tad ir bazara. užbaigkime 
su dideliu pasisekimu ir sma
giai. Tikiuos rytoj su visais 
pasimatyti parapijos salėj, ba 
zare. 

Kun. H. J. Vaičūnas, 
Klebonas 

tgį^mm *%»*— 

Linksma Dirbti, Kad 
Yra Pritariančiu 

jasi piknikuose, o žiemą už
imta prie visokių parengimų. 
*i Draugui ' ' pasidarbuoti i i 
niekad neatsisako. Visados 
mielu noru padirbėją, pagal 
savo išgales; net ir dovanų 
suteikia. 

Cieeriečiai, visi pirkite ti
ki etus ' 'D raugo" koncerto iš 
anksto ir pirkite nuo Ciceros 
pardavėjų. Mes norime turėti 
rekordų, už kiek Cieeros lie
tuviai išpirks tikietų. 

Kas pirks tikietą, iš anks
to, bus pagarsinta "Drauge",^ 
jei pirkėjas sutiks. Jei cice-
rietis pirktų tikietą " Drau
ge ' ' , priminkite, kad priskir
tų prie Cicero. Bulvariškiai 
taipgi nepamirškite pirkti ti-
kietus " D r a u g o " koncerto iš 
anksto tik nuo ciceriečių. 

Tikietų Pardavėjas, 
1440 So. 50 et. 

Kun. Jonelis Papasakos 

Įspūdžius 
BRIGHTON PARK. — Ne

seniai grįžęs iš atostogų kun. 
S. Jonelis, vikaras N. P. P. 
S. parap., sakė dalyvaus &v. 
Pranciškaus Seserų Rėme jų 
Dr -jos 2 skyriaus vakare, se-
kniad., spalių 25 d., ir papa
sakos savo įspūdžius. Vaka
ras rengiamas seserų Pran-
ciškiečių vienuolyno naudai. 

Be to, sakoma, kun. Jone 
lis turi parengęs didelį "sur-
pryzų". Net rengimo komisi
ja tikrai nežino, koks tas sur-
pryzas. Tik tiek žinoma, kad 

žurnalistas Stasys Pieža. Va
karo vedėjum bus pats kun. 
Jonelis. 

Visi brightonparkiečiai pra 
šomi atvykti į šį surpryzų 
vakarą. Pagelbėkime sesutėms 
Pranciškietėms! Ic. 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

Sveikatos Apdraudimas 
Nusilpusiems žmonėms 

Apie 3c Dienoje 

rodvs "movius". 

Kviečiame Visus 

CICERO. — Cieeriečiai vi
su smarkumu sujudo platinti 
tikietus " D r a u g o " jubiliejaus 
koncerto, kuris įvyks lapkr. 1 2 5 d-> Woadmano salėj, 
29 d., Chicago Civic Operoj ] L i m e *• Pradžia 4 vai. po 
A. Saliukas, 1432 So. 48 et.,' P ie tu> * ž a n š a 

BRIDGEPORT. — Šv. O-
nos dr-ja rengia buneo party 
ir šokius sekmadienį, spalių 

3253 

pirmas pasižadėjo darbuotis, 
kad tik daugiau pardavus ti
kietų. Kas nežino ponios Sa-
liukienes. Jei ji užsiima tikie
tus platinti, jos niekas negali 

tik 25c. Visus 
maloniai kviečiame atsilanky
ti. Komisija 

BALSUOKITE UŽ 

Spalių 25 d. ir lapkričio 1 
d. nuo 8:10 ligi 8:15 valandos 
vakare iš radio stoties WJBK 
bus sakomos lietuviškos kal
bos apie dabartinio preziden
to F. 1>. Roost velto ir jo vy 
riausvbes darbus. 

Oleka Žilinskas Greil 
Į Lietuvą Negrįš 

KAINAS. — Buv. Vaiste 
Teatro direktorius A. Oleka-
Žilinskas dabar dirba Ameri
koje ir žada su laiku pereiti 
i filmų. 

Jo padt damas, New Yorko 
toliau studijuos jaunas Valst. 
Teatro aktorius Alg. JaksR-
vičius. J is 1 metus kaip sti-
}>endininkaj!* studijavo MasK-
voj, bet paskiau nuo stipen
dijos atsisakė (buvo siūlyta į 
Vak. K u r o p ą ) i r i švyko savo 
ljiliilii studijų baigti į Ame
riką. 

KLAUSYKITE 
Sekmad., Spalių 25 d.. 

8 vai. vakaro 
IŠ RADIO STOTIES 

W.H.F.C. 
(Šaltimiero Valanda) 

KALBĖS 

Kong. A. J. Sabath 
5 vai. popiet 

IŠ RADIO STOTIES 
W,C.F.L. 

(970 kilo.) 
(Budriko valandoje) 

KALBĖS 
Adv. Charles Chesnul 

Kam reikia balsuoti už 
PREZIDENTĄ 

F. D. ROOSEVELT 

REUMATIZMAS 
SAUSGELE 

Nesikankykite savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulu Gėlimų, arba MSŠlun-
giu — raumenų sunkumu! nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo. 

CAPSICO COMPOUND mos-
tis lengvai prašalina viršminS-
tas ligas: mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padSko-
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. arba dvi už $1.05. 
Knvga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
50 centų. 

Justin Kūlis 
3259 SO. H A L S T E D ST. 

Chicago. m . 

PER 
KLAIPĖDĄ 

LIETUVIAMS GERAI 
ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA 

(Per Gothenburgą, Švediją) 

Patogi ir greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
GRIPSHOliM SPALIO 29 
DROTTNINGHOLM. .LAPKR. 19 
GR1PSHOLM GRLOD. 8 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
veltui ir, parduoda laivakortes, visi 
mūsų autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos Sky
riai 

SWEDTSH AMERICAN LIKĘ 
181 No. Mi< higan Avenue, 

Chicago, Illinois 

MICHAEL TREMKO 
Demokratu Kandidatas 

JUDGE 
of the 

MUNICIPAL COURT 
Balsuokite už 

Demokratus 

Gerki t i r Reikalaukit 

Miebael Trcmko glmS Pcnnsyl-
vanijoj, bet jaunas būdamas pov-
sikčlč š v e n t i Illinois valst. ir 
čia baii^č pradinę ir aukštesnes 
mokyklas. Nežiūrint, kad f man
si tu" padf-tis jį danu1 t inkde nuo 
siekimo mokslo universitete, dirb
dama* naktimis, kad mokslo lė
šas imdengti, j is baiire Iiovolo-
universitetą ir gavo Bakalaurato 
teisių laipsnį 1916 metais. 

Baigęs teisiu mokslą tu° jau 
pradėjo savo profesijos praktiką, 
kuria jis ir dabar užsiima. Mieh-
ael Tremko visuomet buvo užin-
teresuotas jmkntfr.tttų draiiifijų 
veikimu. J o ryšiai toje dirvoje 
siekia net iki New Jersey val-
stybės, ir jis priklauso prie dvy
likos labdaringą draugijų. Jų tar
pe yra šios: Illinois, Chicagos ir 
Amerikos Teisią Draugija, Ame
rikos Legijonas, Kolumbo Vyčiai 
ir Lenką Tautiškas Susivieniji
mas. 

Mr. Trcmko yra vedės ir gy
vena su savo sūnais, 2255 West 
Huran Street . 

NUGA-TONE yra jau irodęa, kad 
jis yra sveikatos užtikrinimas nusil
pusiems, alpėjantiems vyrama ir mo
terims peržengusiems vidurį apižiaus. 
Tai yra tikras vaistas, nataralė pa
galba silpniems organams. Visas Kū
nas atsiliepia paėmus šiuos vais
tus. Jaunystės dvasia sugrįžta silp
niems ir seniems. Naujasis NUGA-
TONE moksliškai sustiprintas su 
VITAMINAIS A ir D — sustiprina 
nervus, muskulus ir susilpusius or
ganus, kurie yra sutinge ir tik da-

v . . . , . T j linai veikia. Nervuotumą išvaro 
ziabalse ir kvies art. Justą, itw>j. nes NUGA-TONE turi be vais

tų VITAMINŲ A ir D, kas veikia 
kaip vaistas j nervų sistemą. Taa 
tyrasis vaistas parduodamas: su ga
rantuojama pinigus grąžinti pas vi
sus vaistininkus. Įsigykit bonką to 
naujojo NUGA-TONE šiandien. Jūs 
nusistebėsite tuo, ka jis jums su
teiks. 

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL— 
tai idealus liuosuotojas. 25e ir 50c. 

Beje, komisijai teko suži
noti, kad dar dainuos Ona 
Piežiene, šios parapijos gra-

Kudirką, vargonininką. 

Kalbėtojais bus pakviesti 
kleb. kun. A. Briška, kun. A. 
Valančius, dr. Simonaitis, ir 

r^ 

PROGRESS 
KRAUTUVĖ 
SKELBIA DIDĮ 

4-tę METINĮ RUDENINĮ 

Išpardavimą 
Siūlomos gražiausios prekės namams 

MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE 
Štai keletas pavyzdžių: 

" \ 

$75.00 3-;;u daliu miegan\ų 
kambarių setai 

$75.00 gražūs Seklyčiom 
SETAI 

$38.50 
$80.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai 

$44.50 
$30.00 gražūs, naujos ma

dos 9x12 kaurai 

$16.95 
$50.00 stalo viršų mado& 

Gesiniai Pečiai 

$24.75 
$400 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

del namų už 

$255.00 
$18.00 garantuoti springsi-

niai Matracai 

$74.50 \Y; stinghouse Dra
bužiu Flovykles 

$44.50 
$75.00 puikūs eonsole, 7-8 

tūbų radios 

$30.00 Studio Coucbes 
$17.95 

9x12 gražios Klijonkes 
$3.95 

$35.00 5-kių dalių Break-
fast setai 

$17.95 
$25.00 gražūs nauji Loung-

ing Krėslai 
$12.95 

Naujos Mados garantuoti 
Midget Radios 
$6.95 

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų $8.95 

Duodame didelę nuolaidi}. Lengvus išmokėjimai. 

GRĖS 
3222-24-26 S, Halsted Street 

Tel. VlCtory 4226 
J. KALĖDINSKAS, Vedėjas 

Pasiklausvkite ;mūsų gražaus Lietuviško Progranio ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kii. 
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Gerbiami Kunigai Klebonai Užgyrė "Draugo Dieną" 
Parapijų Metiniai Bankietai Nukeliami 

Toliau 
Naujas Lietuvis 

Advokatas 
lnois valst. Ofisą atsidarė sa- Spalių 25 d. parap." svetai 

"DRAUGO DIENA" - VISŲ LIETUVIŲ 
REIKALAS - SAKO DVASIOS VADAI 

"Pradėjote didelį darbą/' - J. Paškauskas, kun. A. Lin-
pastebėjo J. M. d. g. prelatas kus, kun. Fr. Vaitukaitis, 
M. Krušas, užvakar įėjęs į kun. A. Martinkus, kun. A. 
"Draugo*' redakciją, kur bu- Andriušis (Kenosha), nekal-
vo gerb. kun. klebonų pa šita- bant apie kun. M. Urbonavi-
rimas. "Bet jis reikalingas ir čių, kuris yra "Draugo" ad-
svarbus. 'Draugas' dienraščiu , ministratoriUm. 
ištarnavo visuomenei per 
dvidešimts metų, o dabar vi
suomene jam turi padėti ir jo 
jubiliejų švęsti". 

"Bengimas jubiliejinio kon
certo Civic Opera Name yra 
drąsus žygis. Bet, atsižvel
giant į jubiliejinio koncerto 
svarbą ir į tai, kad jame dai
nuos artiste Ona Katkauskaite 
iš garsiosios New Yorko Me
tropolitan Operos, be abejo
jimo didžioji operos salė sau
sakimšai prisipildys. Į tą ko 
ncertą turės atvykti visi, o 
ypač jaunimas, kad pamatyti 
savo sesutę lietuvaitę, iškilu
sią į dainos meno aukštumas 
ir pasiklausyti". 

Taip nuoširdžiai kalbėjo ge
rb. Prelatas ir savo paramg 
pažadėjo. 

Ir kiti gerb. kun. Klebonai 
tarė savo prielankų žodį ir už
gyrė "Draugo Dieną", ku
rioj bus koncertas, bankietas 
ir t.t. Kai kurie jau ir ložas 
(boxes) operoj užsisakė. 

Kaip nuoširdžiai gerb. kun. 
Klebonai remia "Draugo Die
ną", rengiamą lapkričio dvi-
dt šimts devintoj, parodo tas 
faktas, kad net metinius tra
dicinius parapijų bankietus 
iškelia iš tos dienos ir nuke
lia juos toliau. 

Tai padarė Dievo Apvaiz
dos klebonas gerb. kun. Ig. 
Albavi&us ir gerb. kun. J. 
Šaulinskas, gv. Mykolo parap. 
klebonas. " Je i jau lapkričio 
dvidešimts devinta paskirta 
dienraščio "Draugx>" jubilie
jui, tai ta diena ir tebūni 
Draugo Diena pilna to žodžio 
prasme \ Toks tai gerb. kle
bonų nusistatymas. Reikia ma 
nyti, kad ir draugijos taip 
pasielgs, kaip pasielgė anos 
parapijos — lapkričio 29 d. 
nieko nerengs, bet tą visą 
dieną užleis "Draugui". 

Stiprią mūsų dienraščiui 
paramą pažadėjo ir kiti gerb. 
klebonai: kun. A. Skripkus, 
kun. A. Baltutis, kun. H Vai-
čūnas, kun. A. Briška, kun. 

voj kolonijoj, Roselande, po 
num. 10707 S. Michigan ave. 

Advokato tėvai seni Rose-
Iando biznieriai. 

Pasisekimo jaunam advoka 
tui. 

Po Bazaro Pasilinks
minsiu! 

Moterų talka 
Vakar trumpai r 'r"Jom, j 

kad Moterų Sąjungos Mar— 
ąuette Park kuopa stoja į tal
ką pardavinėti mūsų didžio
jo jubiliejinio koncerto tikie-
tus. 

Štai, mūsų darbšios talki
ninkės: P-nia A. Poška, 6504 
S. Artesian ave., p-nia V. Ku- ' 1909 m. 1917 m. atvyko Chi-
činskas, 6501 So. Albany ave., cagon, kur mokėsi Visų Šve-
p-nia O. Kliauga, 6727 S. Ar- j ntų parap. mokykloj, kurią 
tesian ave., p-nia A. Sandą- j baigė 1922 m. 1926 m. baigė 

NORTH SIDE. — Šv. My 
kolo par. bazaras baigės. Pir
ma jo dovana —• $25.00, lai
mėjo Jur. Maziliauskas, antrą 
— $15.00 Mr. Mayer, ir tre
čią — $10.00 J. Ramoška, mū
sų parapijos veikėjas. Peop-

, T„ les Furniture Co. radi o, lai-
šiomis dienomis Klementas ^ g ^ ^ R o o g e v e ] t 

nėj, 7:30 vai. vakare, bus ba
lius. Grieš gera muzika. Tą 

LAPINSKO KLIŪBAS 

vakarą bus išpardavimas lį *m ą S r a ž i a i rėdytis, nešioti 
kusių bazaro daiktų. Kviečiu g G r U S d r a b u ž i u s steliuotus 

Visi, kurie turite pamėgi- Į dėvėti gražų, gerą, steliuotą 
siūtą, kad pertikrinus atsar
gų lietuvį ir prirodžius, jam, 

visus atsilankyti. pas kriaučių, galite dabar į- kad steliuotas siūtas priduo-

Kun. J. šaulinskas 

J. Paznokas sėkmingai išlai
kė advokatūros kvotimus ir 
gavo leidimą praktikuoti sa
vo profesiją. 

Klementas gimė Lietuvoj 

mavičius, 2822 W. Marąuette 
Rd., p-nia A. Aleksiūnas, 6641 
S. Richmond ave., p-nia M. 
Varanavičius, 5736 S. Artesi-
ant ave., p-nia W. Kazwel3, 
6336 So. "VVestern ave., p-nia 
F. Burba, 6828 S. Rockwell 
ave., P-nia O. Rašinskas, 6625 
S. Sacramento ave., P-nia B. 
Ambroaienė, 6800 S. Artesian 
ave., p-le O. A. Nevulyte, 2433 
W. Marąuette Rd. 

Tenka girdėti, kad ir kitos 
organizacijos, kaip moterų 
taip ir vyrų, rengiasi stoti į 
pagalbą, kad DRAUGO DIE
NA, padaryti pasisekusią. 
Mat, visi jaučia, kad lapkri
čio 29 d. bus kas tai didelio 
ir nepaprasto. 

Mt. Carmel High School. 
Lankė Marąuette universi

tetą nuo 1926 m. iki 1929 m. 
kuomet įstojo į Northwestern 
universitetą. 

Klementas važinėjo po pa
saulį — per Europą, Afriką, 
Pietinę Almeriką, Phillipine 
salas, Centralinę Ameriką ir 
t.t., per du metus, 1930 ir '31. 
Per savo kelionę Klementa& 
daug ko patyrė apie kitų kra
štu, teismus. 

Sugrįžęs Chicagon stojo rao 
kytis Loyola universitete. Kle 
mentas dažniausiai buvo ren
kamas teisėju mokyklos pra
ktikos teismuose. Taipgi da
lyvavo visuose mokyklos pa-

Furniture Co. savininkas, ku
rį atgal padovanojo parapi
jai. J. Bartulio ir Rooseve't 
Furniture Co. dovaną "swin-
ging chair" laimėjo J. Jokū
bas. Anglių ir kitokių daly
kų buvo daug, tat visų lai
mėtojų negalime nei išvardin
ti. 

Žmonių bazare buvo iš visų 
kolonijų. 

Ponai Smith Sr. ir Jr. ir 
ponia Smith daug prisidėjo 
prie mūsų bazaro. 

Pelno davė $1,500.00 suvirs. 

Dėkoju visam parap. komi
tetui, draugijoms, kurie dar
bavosi ir aukojo. 

MŪSŲ Pramoga Rytoj 

MARĄUETTE PARK. -
Šv. Kazimiero Akademijos Re 
mėjų 8 skyrius rengia bunco 
party sekm., spalių 25 d., b 
vai. po pietų, Bardauskų na 
me, 7034 So. Washtenaw ave. 
Kviečiame visus atsilankyti 
Pramoga bus pamarginta už
kandžiu fir muzika. Įžanga 
25c. Komisija 

KAS NORINT VISUOMET 
UŽMOKA 

Šiomis dienomis kainų ki
limo ir aukštesnių taksų, yra 
išmintinga planuoti ir mokin
tis taupumo, nes visuomet tu
rime mokėti už apsileidimą, 
nežiūrint ką tokį pamestu-
mėm. 

Apie skelbimų kampaniją 
dėl taupymo ir sugrąžinimo 
pieno bonkų, kuri eina "Drau
ge", pieno pramonė štai ką 
sako: "Kas norint turi už
mokėti kuomet sunaikinate ar
ba nepriderančiai sunaudojate 
kokį dalyką, o tas paliečia 
padarymo ir pardavinėjimo 

sigytį siūtą, Topcoatą ar da skirtingą individuališkumą 
Overkautą tik už $2 į savai- asmeniui, kuris jį dėvės, 
te, prisirašant prie J. F. La- _ . . . -
Pinsko Siūtų Kliūbo D e l P1*1^™* informacijų 

Ponas LaPinska yra vietin- **!**¥«« blanką, kuri ran
telis lietuvis agentas dėl di- d a s i ž e m i a u> i r pasiųskite J . 
džiosios J. B. Simpson kriau- B- Simpson, Inc., 30 N. Dear-
čių kompanijos. Jis nori duo-<born St , Chicago, Illinois, 
ti kiekvienam lietuviui progą' Attention Mr. G. F. LaPinska. 
4 fe. 

KAIP AŠ GALIU ĮSIGYTI SIŪTĄ UŽ $2. Į SAVAITC? 

Vardas 

Adresas 

(Arba galima pasirinkti Topltotą ar Orerhotą.) 

^ 

kainą. Tas pats ir su pieno plaukite bonkas ir sugražin-
bonka. Jei ją sudaužote arba, kitę jas krautuvei ar pieniui 
nesugrąžinate, pagalios atsi-sjnuo kurio pirkote pieną. V 
liepia į pieno kainą. Tad iš-

Tony The Cleaner, 
Furrier 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKAI 

Kas jau įsigijo ložas ir ti-1 rengimuose, 
kietus, pranešime vėliau. Tuo i Spalių 15 d., š. m., gavo 
tarpu visiems: kinkų - linku! i leidkna praktikuoti teises II-

<? 

t i 

INSURED 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
Skoliname pinigus ant pirmų morgi-

Čių lengvais išmokėjimais. 
Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki 

$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Dėl informacijų 
kreipkitės į 

^ 

-SIMANft PAUKANTOff 
FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

^ ^ O f CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas. 

D A B A R 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklu ir t. t 

' REIKIA viro jų, tarnautojų prie sta-
Seniausias ir geriausias dra-' į in<lli £***> P**įį .s^a"djf: 

, v. i • • i • i • ' pensers. laipgi reikia tvpistes del 
buzių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus išklinijame, 
sutaisome ir perdirbame, dar
bų paimam iš namų. 
2555 West 43rd Street 

Tel. Lafayette 1310 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

P 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PUEL OIL RAFINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
KLRUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 
^ 

EMIL DENEMARK, Inc. 
THE BRIDGEPORT 

KNITT1NG SHOP 
Neria P lonus i r Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių i r Vaiko. 
N E R I A V I L N O N E S P A N 

CTAKAS DflL M O T E R Ų 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Pa r 
duodam vilnones gijas, s toras 

i r plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

Vien Buick gali siūlyti vertybę, kaip naujas 1222 colių wh©el-base 
Buick 8 Keturių-Duru Sedan žinomas kaipo Model 47.. . Sis nepap
rastai erdvus ir smagus karas turi užpakalinę -sėdynę į kurią, gali su
sėsti trys dideli asmenys.. . Trunk vieta užpakaly nepaprastai dide
lė ir joj yra spare t i re . . . Karšto vandens šildytuvas ir elektrinis 
laikrodis jau įtaisyti.. . Praėjusiais metais tas pats modelis buvo 
parduodamas už $1335.. . šis naujas 1937 modelis, gražesnis ir puoš
nesnis wegu kada pirmiau pristatomas jums už tiktai $1054. 

IŠRODO KAIP BUICK METAI 

3860 Ogden Ave. TeL CRAwford 4100 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Roekwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedelio, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPiiMio ftrtOO 

State 4690 Prospect 1012 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
6322 So. VVestern Ave. 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

GLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

PATARĖJAS 
10707 So. Michigan Ave. 

CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

pgi reikia t jaustos 
longvaus ofiso darbo darbininkų 
samdymo agentūrai. Kreipkitės į 
Colias Employment A.eency, 104 S. 
Halsted S t , 2-ros lubos, valandos 
nuo 7:00 ryto iki 8:00 vakare. 

REIKALINGA DARBININKAI 
Stalioriai 

REIKALAUJAMA cabinet makers 
(stalioriai). Churchill S t ir Hoyne 

Ave, 

REIKALAUJAMA vyras arba 
vedusi pora, be vaiku, ūkio darbui. 
Ūkis randasi arti Chicafros. Gra
žus. Mažas. 2436 W. 59th St. 

PIRKITE ANGLIS DABAR 

BLACK Gold Lump, $6.00; Mine 
rnn, $5.75; pcreeniings, $4.75,' 
GRUNDY MINING CO., telefonas 
CEDarcrest 1131. 

REIKALINGA DARBININKĖS 

REIKALINGA mergina namų dar
bui. Patyrusi. Maža šeimvna. Būti 
naktimis.* BEVerly 3076. H. R. Hi-
ller, 11226 S. Oakley Ave. 

RETKALTNGA mergina tarp 23 ir 
35 m. amžiaus namų darbui. Švari. 
Turi mokėti kaip virti. 1 vaikelis 
šeimoj. Alga $8.00 j savaitę. Glab-
man, 6909 Crandon ave. PLAza 4271. 

REIKALINGA mergina arba mo
teris namų darbui. Geruose namuo
se. Alga $4 00 j savaitę. Maža šei
mvna. Nereikia plauti. Telefonuokite 
REPublic 7237. 

PARDUODAMA KAITRAI 

PARDUODAMA 2 Exminster kau
rai. Vienas 8x10" didžio; kitas, 
9x12". Labai pigiai. 6717 S. Arte
sian Ave., REPublic 8142. 

ROOMING HOUSE 

12 kambarių. Įrengti ir švarūs. Arti 
Clybourne ir Fullerton. Su ar be 
pirmo aukšto krautuves. Pigi ren
čia tinkamam žmogui, kuris gali pa
statyti mažą cash garanciją. Henry 
G. ZANDER & CO., 110 So. Dear-
born S t 

# 

"fc 

D I D E L I S R U D E N I N I S 
FARMERIŲ BAZARAS 

kurį surengė Lemont'o farmerial 
įvyks 

Sekmadienį, Spaliy 25 d., 1936 m. 
S U N S E T P A R K 
(VILNIAUS KALNELIUOSE) 

135th & Archer Lemont, III. 
Visokiausi gyvuliai, paukščiai, t. t., i&laimejimui. 

Linksma šokių muzika — Skanūs užkandžiai ir gėrimai 
Nebus Jokiu {ėjimo Mokesčiu 

Širdingai Užkviečia Visus Chicagos ir Apielinkių 
Lietuvius — V. Kutaitis ir A. Gudas. 

^ 

^ 
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VIETINES 2INE0S 
Naudai 

V a k a r a s L a b d a r y b ė s k ^okių pamarginimų.^ Įžanga 
tiktai 75c. 

Komisijoj yra sekančios na
res: pirm. komisijos P. Dar-
gis, jai padeda Harold Rem-
pert, N. Satunas, Mary Broda 
ir Walter Massey. Kitos veik
lios nares yra: S. Shimkus, 

J . Rim-
Mitehell ir 

jau išparduoti rengiamam šo- _ R ( i a p f i e w i c z 

kiy vakarui, kuris įvyks šį 

RADIO 

Jaunų moterų grupe, apie 
kurią Čikagos visuomenė daug 
ilgifl artimoje ateityje, pasi
ryžo darbuotis labdarybės 
naudai. Tai girtinas veikimas. R W l a s k y > \- A u t i l l ; 
IVamša,na, kad visi bilietai k j } u j M j ] 
* • V 1 j * • V 7 ^ 7 

kuris 
vakarą, Southmoor viešbutyj, 
prie 67 ir Stony Island gat 
vių. (iries JAKE MANCLVN 

Teikimas Sutvirtinimą 
Sakramento Atidėtas 

orkestrą. Visas pelnas skiria-! ^ . „ „ T ^ ^ T 4T.T^ T^ . 
r TOVYN OF LAKE. — Kaip 

mas surengimui pietų ir n u - j b u y o p r a n ^ t a ) k a d g v . K r y . 
pirkimui dovanų seneliams ir ž i a u s bažnyčioj bus suteiktas ligoniams Oak Forest prie-
g!audoje. Šiam vakare bus 
graži dovana vienam vyrui ir 
vienai moteriai. Be to, bus ir 

fRADIONAS 
1937 
PHILCO, 
ZENITH, 

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC. 

smagu vra klausvtis 
su nauju radio. 

Kaip 
1 rogramų 

KAINOS ŽEMOS 
Didele nuo laida už jūsų 

senų Radio 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

Sutvirtinimo Sakramentas šį 
sekmadienį, spalių 25 d. Bet 
gauta žinia, kad dėl vyskupų 
specialaus susiririki'mo iškil
mės nukeltos į lapkričio ar 
gruodžio mėnesius. Diena vė
liau bus pranešta. 

Piknikas pasisekė 

Praėjusį sekmadienį mūsų 
parap. piknikas pasisekė. Die 
na pasitaikė labai graži. 

Širdingas ačiū visiems dar
buotojams bei prisidėjusiems. 

Per pikniką teko patirti, 
kad visi Šv. Kryžiaus geri 
parapi jonai bei i i Draugo' ' 
skaitytojai, ir bičiuliai,' pasi
žadėjo dalyvauti didelėj 'Dr-
go' šventėj, Chicago Civic o-
peroj. Taip ir reikia! 

Stotas T.O.F.L. 

žavėjančios dainos, graži mu 
zika. įdomios kalbos 

vaisins klausytojus 

Kaip ir kas nedėldienį, ry
toj 11 valandą prieš piet Pro-
gress krautuvė rengiami šau
niai palinksminti radio klau 
sytojus specialiai prirengta 
radio programa. Programoj 
bus naujų dainų, kurias pil 
dys žymūs dainininkai ir dai
nininkės. Be to, bus įdomu 
girdėti naudingų kalbų ir 
svarbių pranešimų, o smagi 
muzika pasiliks klausytojų 
mintyse per visą dieną. Ne
pamirškite užsistatyti savo 
radio. 

rty, kuri įvyks lapkričio 13 tvarkoje ir čia už tai reišHa-
d., ir kitus reikalus. Valdyba' me savo širdingiausią pade-

ką visiems tų iškilmių talki MARQUETTE PARK. - -
Labdarių Sąjungos 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, spalių 25 d., parap. svetai
nėje, 2 vai. po pietų. Visi la
bdarybės nariai ir darbuoto
jai prašomi laiku suseiti, nes 
jau arti metinis seimas, į ku
rį turi išrinkti atstovus. Yra 
ir kitų svarbių reikalų svars
tymui. Valdyba 

WCFL radio stotis trans 
liuos regulerę Budriko radio 
programą rytoj nuo 5 iki o 
vai. vak. Programoj dalyvau
ja baritonas S. Rimkus ir so
prano J . Gricaitė. Galinga ra
dio orkestrą grieš naujus mu
zikos rinkinius, taip pat eis 
nuolatinė Makalų melodramn 
Programa bus girdima aiškiai 
ir gražiai visur. Ją leidžia 
Jos. F . Budrik, Inc., 3417*S 
Halsted str., tel. Boulevarc' 
4705. , ' ZLT 

CICERO. — Dievo Motino* 
Sopulingos dr-jos sus-mas į-
vyks rytoj, 1 vai. po pietų, 
Šv. Antano parap. mokyklos 
kambary. Pasilikusios narr^s 
su mokesčiais kviečiamos at 
silankyti ir užsimokėti. 

Valdyba 

ninkams. Ačiū Jo Malonybei 
pralotui M. L. Krušui, gerb. 
vikarams kun. Valančiui ir 
kun. Petrauskui už tvarkias 
apeigas bažnyčioj, ačiū komp. 
A. Pociui už pritaikintą mu
ziką, ačiū abiem vikaram už 
atsilankymą į pokylį ir ma
lonius linkėjimus jaunavedžia 
mg, ačiū giminėms už dova
nas jaunavedžiams, ačiū vi 
sieJms už daugeriopą talką. 

Stanislava ir Silvest^s 
Meliniai 3404 S. Union ave 

CHICAGO HEIGHTIS, ILL. 

CICERO, ILL 
Spalio 18 d. Ciceros lietuviai 

republikonai turėjo masinį su
sirinkamą, ir prakalbas su 
įvairiais pamargini mais. 

Kalbėtojų turėjo daug, tar 
pe žymesniųjų kalbėtojų, bu
vo J . Dolezal Ciceros repub-
likonų partijos vyriausia gal-

nepadėjo nei vieno milijono, 
žadėjo sumažinti taksas — 
mokesčius, bet dar daugiau 
pakėlė į viršų mokesčius, ža
dėjo papiginti pragyvenimą, 
bet pragyvenimas dar bran
gesnis ,negu karės laikais. 
Štai tau ir demokratų parti
ja. Taip pat kalbėtojai nuro
dė, kad tas pats dedasi ir su 
mūsų vietiniais politikieriais 
aikvoja pinigus į visas puses 
ir tarpe mūsų lietuvių jie tu
ri net keturias storas bobas 
pasisamdę moka joms 4-5 dol. 
į mėnesį vien tik už tai, kad 
jos lietuvius klaidintų ir kaip 
nebeturi kur eiti tai užsuka 
į smuklę ten prie baro varo 
politiką, o mes žmonės turi
me joms už tai mokėti algas 
vot ir čia pasirodo demokra
tų partija. 

Programo daly labai gra
žiai dainavo p. Yaluko sūnus 
akompanuodamas su gitarų. 
Žmonės linksmai skirstėsi iš 
sus-mo. Kcresp. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
va, adv. Ditcbburn, kurs yra 

Šį sikmadienį, spalių 25 d., kandidatu į States Attorney 
ofisą. Visi kalbėtojai nurodė 
kad šios šalies demokratų 

Rytoj Vykstam į Choro 
Šokius 

/lYinus radio programas WCFL 
> vai. p. p. Nedeliomis Budriko 
jponsoruojamas. ' 

BRIDGEPORT. - ^ Rytoj, 
spalių 25 d. įvyksta "Balloon 
and Confetti" šokiai, rengia
mi Šv. Jurgio parapijos cho
ro. 

Viskas jau prirengta ir ko
misija, kuriai pirm. L. Sutkiū 
te, prisiruošusi priimti kiek
vieną svečią. Vakare bus to
kių įvairenybių, kokftų dar 
nėra buvę. Įžanga tiktai 35c. 
Širdingai kviečiame visus. 

Nastute 

Barskis Fumiture ifousc 
lietuviška 'radio programa vėl 
bus girdima sekmadienio va
kare iš WHFC stoties (1420 
k.) 8 vai. Programa rūpestin
gai prirtngta ir turėtų visus 
klausytojus patenkinti. Pasi
rodo, "žagariečiai" daugiau 
šiai patenkina klausytojus ir 
padaro gyvesn® programą. To 
klos programilr "supažindina 
\isuomenę su šiandieniniu jau 
nimu, kuris stengiasi siekt* 
garbingos vietds radio srity 
je. Nepamirškite pasiklausyti 
Programa bus vedama pram 
sėjo Povilo Šaltimiero. Kalbės 
kongr. A. J. Sabath. 

parapijos svetainėj bus "Hal-
loween dance". Daug susirū
pinimo pas mus. Visi rengiasi 
pasirėdyti ko ' 'prašmatniau
siai". Mat bus duodama do
vanos. Vaikučiams 3-čio va \ 
po pietų iki 6-tą. Suaugu
siems vakare . IteP 

Padėka 
i M D ^ E P d l i t l . — Praėju

sį sekmadienį Šv. Jurgfb "pa
rap. bažnyčioj per sumą nui-
sų iluktė Stanislava ; tapo su
rišta moterystės ryšiu su jau 
nikaičiu Stanislovu Žuku. Bn 
žnvtinės iškilmės ir vestuvivj 
pokilėlis atsibuvo geriausiojo 

valdžia neišpildė savo paža
dų, žadėjo pastatyti į viešuo
sius darbus nuo 5 iki 3 mili
jonų bedarbių ir tam skait
liui paskyrė tiek pinigų, bet 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8340 

VENETIAN MONOMENT 00., INC. 

P r a n e š i m a i 

Jr- ^ 

A. Bernadišius 
^ : 

GALVOK DABAR 
Negalėsite žiemą praleisti 
be anglių. Oro pranešėjas 
sako, kad ateinanti žiema 
bus daug blogesnė už praė
jusią.. 

Pirkite anglis dabar ir 
pirkite nuo savo tautiečio. 

GRANT WORKS 
COAL YARDS 

16th St. 8C 49th Ct. 
Cicero, 111. 

Tel. CICero 311 

Moterų Są-gos Chicagos ap
skrities susirinkimas įvyks se 
kmadienį, spalių 25 d., 2 vai. 
po pietų, Melrose Park, III., 
adresu: J. Aperavičienė, 1517 
North 35th ave. Reikia va
žiuoti Lake st. gatvėkariais 
iki linijos galo. 

O. A. Nevulyte, apskr. rast 

4> 
t? 

43 MetŲ Sukaktuvių Paminėjimui 
Programinė dalis 4 veiksmų VaudevtUe, Juokdariai ir jų šelmystės, 

kuria išpildys grupė po i ado vys te Juozo Saurio. 

SEKMADIENY, SPALIŲ-OCL 2 5 D. 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street 

Vakaro pradžia 5 v. v. Programa prasidės 6 v. v. 
Įžanga 35c ypatai 

Po programos bus suteikimas dovanų garbės nariams, kurie neėmė 
pašalpos per 12—24 ir 36 metus. Paskui jaunimas šoks prie geros 
orkt-tsros. 

Kiuie norės tapti nariais bus užrašoni be įstojimo mokesčių nuo 
18 iki 45 metų amž. Maloniai kviečia visus atsilankymi ir laiką linksmai 
praleisti. • RENGIMO KOMITETAS. 

MARQUETTE PARK. -
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius laikys 
susirinkimą spalių 25 d., pa
rap. svetainėje, 2 vai. po pie
tų. Visi skyriaus nariai, rėmė
jai ir darbuotojai prašomi lai
ku atsilankyti. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti, kaip 
tai: seminarijos koplyčios fo
ndo vajų, skyriaus bunco pa-

PADĖKONĖ 

A. | A. 
STEFANIJA SORZICKAITĖ 
kuri mirė sualiu 16 d., 1936 
m., ir tapo palaidota spalių 20 
d., 1936 m., o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilus ir negalėdama atidėko
ti tiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
ją j tą neišvengiamą amžiny
bes vietą.. 

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. M. Urbo
navičiui, kuris aplankė šerme
nis namuose, atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą, ir 
pasakė pritaikintą pamokslą. 
Taipgi dėkojame kunigams: J. 
Vosyliui ir V. Čižauskui, kurie 
taipgi laikė šv. Mišias. Dėko
jame B. Urbai už dvasišką ap
rūpinimą ligoninėj ir atnašavi • 
mą Šv. Mišių už jos sielą. Dė
kojame Šv. Kazimiero seserims 
šv. Kryžiaus ligoninėj, Motinai 
M. Marijai, ir Aušros Vartų 
parap. seserims. 

Dėkojame visiems šv. Mišių 
ir gėlių aukotojams. 

Dėkojame laidotuvių direkto
riams Lachavvicziul ir sūnams, 
kurie savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ją į amžinastį, o mums pa
lengvino perkesti nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame grabne-
šiams ir visiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu 
vėse žmonėms, o tau a. a. Ste
fanija, lai Dievas suteikia am
žiną atilsį. 

Nuliūdę lieka: Motina, Tėvas, 
Brt>li» ir Giminės. 

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o—— 
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicago j 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORfHWEŠfERN AYE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6103 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse j 

S. C. Ladiawicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 

Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAUds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS ą —M • • • fl M *«* f I JT į #5* 

METINIS BALIUS SU PROGRAMA J - F - E U D E I K I S 

J. F. Radžius 668 AVest 18th Street 
Phone CANal 6174 

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

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ M l S IT SlflIllS 
10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

YARds 1741-1742 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZM 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 020 W. 15tli Ave. I 

i • Ji lilUlnuo 
3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

=Lachavvicz ir Senai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. Eudei 4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742 
Bkyr.—4447 S. Fairfield Ave.| 



' -

DRXŪG£S Šeštadienis, spalių 24 d., 1936 
anr 

Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose 

Lietuvos kariuomene pamaldų metu: Baiti ant savo šauniųjų juodbėrių, sustoję greta savo šarvuočių ir tankelių, po sunkių Miehigan va!, senatorius, 
žygių garbina Visagalį Dievą. Jam-?s Couzens, kuris šio

mis dienomis mirė sulaukęs 
64 m. amžiaus. 

Didžiausias rumtogių lėle. Ši vynuogių keke sveria 
31 svaro. Tai didžiausia k.ke šįmet užaugusi Oalifornia 
vyri n o g i m o s e . Toji keke atshjsta vienam Chieaf?os 
vynuogių pirkliui, o tas ja paaukoja dviem Chicago 
teisėjams, kaip atvaizde matome: Ed. B. Casey ir 
John J . Lupę. 

ĮWKW^«p^pi,i»|^i ;į.iiĮn.i. m\ J» i»J ) i * . I IM» 'y^ : :pW!WĮPWWĮ j l l^^ 

Funhilas — didžiausias akmuo Lietuvoje. &is akmuo 
yra Pteno-s apskr., ties Anykščių miesteliu. Tai y r a h du 
gadvnes liekana. J is yra 6 mrtrų aukščio ir 4 metrų 
pločio. Didele dalis jo yra nugrimzdusi j ž me. Apie 
Puntuką yra sukurta daug padavimų. Vienas jų sako, 
kad velnias norėdamas sudaužyti AnvksČių bažnyčia, 
nešės ši akmeni, l->t gaidžiui sugydus, jį išmetęs ir čia 
palikęs ligšiol tūnoti. 

K > * * 
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Veltui! Ispanijos radikalai deda visas pastangas išgelbėti Madridą nuo sukilė
lių, bet veltui jų pastangos. Sukilėlių kolnmnos kaip nesulaikomos upes artinasi 
Madrido ir tikisi greitu laiku jį paimti. 

Iš naktinio klubo, tiesog į (žerą. Šitaip padarė Jo-
seph E. Galvin iš Oak Park. Apleidęs naktinį Chicagoj 
klubą nei nepajuto kai su automobiliu įvažiavo į ežerą 
netoli Navy Pier. Jis ir automobilius išgelbėti. 

Šilty rudens dieną. Chicagos Lincoln park žvėryno 
direktorius Floyd Young su viena beždžionių eina pa
sivaikščioti po parką. 

^Palestinos Maccabees soccer tymas. Chicago miesto majoras Kelly (vidury) sveikina David 
Weinberg, kapitoną šio soccer (europiško futbolo) tymo, atvykusio iš Tel Aviv, Palestinos, rung
tis su Illinois AU-btar soccer tymu. Rungtynes įvyks sekmadienį, spalių 25 d., Comiskey parke. 

Karalius su paprasta moterim. Spauda dabar labai 
daug rašo apie Anglijos karaliaus Edvardo VIII drau
gystę, su ne karališko kraujo moterim Simpson, kuri 
dabar nori gautį divorsą nuo savo vyro. Šis karaliaus 
ir Simpson paveikslas nutrauktas Rab'e, Jugo Slavijoj. 


