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MAKALE GYVENTOJAI 

PASITIKO ITALUS

Italų kariuomenė pasiųsta pa
imti Tana ežero apylinkę

ITALIJA GAUNA DAUG ANGLIŲ 
!Š VOKIETIJOS

| ROMA, lapkr. 8. — Žinio
mis iš karo lauko Etiopijoje,
Mussolinio legijonai pagaliau 
šiandien paėmė Makale miešti). Pirmasis miestan įėjo su 
savo kariuomene italų pusėn 
perėjęs Tigre provincijos gu 
bernatorius, buvusis impera
toriaus Haile Selassie žentas 
— Haile Selassie Gugsa. Jis 
apsistojo buvusio Tigre ka
raliaus Jono pilyje, kaipo pro 
vincijos gubernatorius Itali
jos globoje.

Pranešta, kad užsilikę mie

li. S. KARO LAKŪNAI DARO PRATIMUS

Karo lakūnai su dūmais uždengia didįjį New Yorko miestų. Ši nuotrauka 
padaryta išleidžiant dūmus iš lėktuvų. Kiek palaukus matomi dangoraižiai vi
siškai buvo uždengti su dūmais. (Acme Photo.)

ATSARGIAI PRIIMAMI NAUJ! NACIU 
VADU ŽADĖJIMAI

Jie viską žada, kad sustabdžius 
žmonių išjudimą

DINGO ŽYMUS AUSTRA-'JAUJA HITLERIO KARO U. S. VICEPREZIDENTAS
LIJOS LAKŪNAS

ITALIJA IMA NAGAN 
SPEKULIANTUS

ETIOPIJOS SOSTO ĮPĖ
DINIS PARENGTAS UŽ

IMTI SOSTĄ
ADDIS ABįABA, lapkr. 8. 

— Etiopijos sosto įpėdinis 
princas Asfa Wosan, 20 m. 
amž., grižo iš Dessye, kur jis 
yra provincijos gubernato
rium. Dessye yra pusiauke- 
lv tarp Addis Ababa ir Ma
kale.

Vis dar kalbama, kad pats
ste etiopiečiai gyventojai iš- imperatorius vyksiųs j 1 iš
kilmingai “raliuodami” pasi- >ye. Jei kartais kokia nelai- 
tiko italus ir vadams pateikė niė ten ištiktų imperatorių, 
dovanas. sosto įpėdinis užimtų sostų.

Spėjama, kad italai kokį lai
ka nutrauks savo žygiavimus.
Aplink miestų sustiprins po
zicijas ir pagerins užpakalio
fronto susisiekimus. Paskiau ______
ga’ žygiuos | Ambaalgi, kur R()X1A> ,apkr 8 Rali. 
etiopiečiai įsitaisę stiprias jQg vyrjauRyh|ė ėmėsi griežtų 
pozicijas. jų priemonių prieš spekulian

Ttalų kairiosios koliumnos tus, kurie iš karo nori dary- 
kareivių dalis paėmė IMlo didelį sau pelnų. Baudžia- 
sodybę, kuri vra už 8 mylių įmi ištrėmimu į salas, 
nuo Makale rytų link. Podraug suimami ir bau-

Žiniomis iš rytų pietinio ūžiami ir visi tie, kurie sklei- 
karo fronto, tenai italai, verž įvairias kalbas apie ita- 
damies Ilarraro link, jau už- lų nepasisekimus kare. Šie 
ėmę Gorrahei. pastarieji yra vadinami fa-

Pagaliau pranešta, kad žie šistų režimo išdavikais, 
minio karo fronto italų de-
šiniosios koliumnos dalis pa
siųsta Tana ežero link, kad 
paėmus to ežero apylinkes. 
Kaip žinoma, Anglija dau
giausia rūpinasi to ežero li
kimu.

Ar tik neprasidės įdomes
nė karo drama dėl to ežero, 
'jei italai nenutrauks ten sa
vo veikimo.

Italija kol kas dar nema
to baimės dėl sankcijų. I’a-

SINGAPŪRE, lapkr. 8. — 
Australijos žymusis lakūnas 
Sir Charles Kingsford-Smith 
dingo Bengalio įlankoje skris 
dainas iš Anglijos į Austra
liją, kad padarius greitumo 
rekordų.

Diktatoriaus Mussolinio į- 
sakymu dpdama piastangų, 
kad suradus kai kuriems pro 
duktams substitutų, kai bus ' 
uždarytas importas. Chemi- j 
kai dirba per dienas ir nak- [ 
tis laboratorijose.

SANDAROS ARKĄ IŠSIUN 
T£ ARČIAU FRONTO
ADDIS ABABA, lapkr. 8.

, . — Imperatoriaus Haile Se-kankamai anglių gauna is , . . . ,, , .iv. lassie įsakymu, Sandaros Ar
ka paimta iš vietos koptų Šv. 
Jurgio katedros ir pasiųsta

Vokietijos ir kitos medžiagos 
iš kitur.

ETIOPIEČIAI ATSIMETA 
ATGAL

ADDIS ABABA, lapkr. 8. 
— Kad etiopiečiai žieminiam 
karo fronte nepastoja kelio 
italams ir nesusiremia su 
priešu, yra toks imperato
riaus noras. Imperatorius į- 
sakęs vadams, kad jie savo 
kariautojus ištrauktų vis to
liau pietų ir rytų link

arčiau kur tai į karo frontų, 
kad tuo būdu įdiegus etio- 
piečiams kariautojams daug
iau drųsois ginti savo kraštų 
ir nepriklausomybę.

Sandaros Arka yra koptų 
dvasiškių išimtinoje globoje.

SAKOSI NIEKO BLOGA 
NEPADARĘS

PANAIKINO VETERANŲ 
ORGANIZACIJĄ

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Diktatoriaus Hitlerio įsaky
mu visiškai uždaryta vokie
čių karo veteranų “plieno 
šalmo” organizacija.

Buvusis Cooko apskrities 
klerkas R. M. Sweitzer 
vakar teisme, teisinosi, kad 
jis nieko bloga nepadaręs, 
jei apie 414,000 dol. iš kler
ko ofiso fondų išleidęs. Sako, 
jis turėjęs teisę taip daryti, 
kadangi tas fondas buvo jo 
dispozicijoje ir įstatymais ne 
apsaugotas.

VĖLIAVA
BERLYNAS, lapkr. 8. — 

Diktatorius Hitleris paKs as
meniškai prisiekdino pašauk
tus karo tarnybon naujokus 
ties iškelta pirmų kartų nau
ja karo vėliava.

MANILOJE

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, lapkr. 8. — Didėjant ka
talikų ir protestantų sųju- 
džiui prieš religinius perse
kiojimus visoj (Vokietijoj, na 
cių vadai ir vėl mėgina pasi
sakyti, kad jie pasirengę gerb 
ti žmonių religinius įsitikini
mus. Bet čia apturėta žinių, 
kad žmonės' nenori daugiau 
pasitikėti nacių vadų žo
džiais ir atsargiai priima jų 
pareiškimus.

Reicho taip vadinamas baž 
nytinis ministeris Hans Ker- 
rl paskelbė pareiškimų. Pažy
mi, kad Hitleris reiškia noro, 
kad nacių partija būtų veda
ma pozityvūs krikščionybės 
takais, bet ne prieškrikščio
niškos doktrinos šunkeliais. 
Ministeris Kerrl tai paskelbė

--------- po Berlyno katalikų vyskupo
MANILA, (Filipinų salos, Konrado grafo von Preysin- 

lapkr. 8. — Čia atvyko LT. S. g0 turėto pasitarimo su dik- 
viceprezidentas J. N. Garner tatorium Hitleriu. Be to, dar 
su gausinga kongreso atstovų Popiežiaus nuncijus tarėsi su 
delegacija. Svečiai pasitikti Hitleriu.
nepaprastai iškilmingai. Šau- Suprantamas dalykas, kad 
dvmais iš patranki) jie pa- pasitarimai vyko didžiai rim- 
sveikinti. tais reikalais. O šie yra: na-

Atvvko dalyvauti salų lais- c*a^ arestavo Meisseno vys- 
vės atgavimo iškilmėse, ku- kupų P. Legge, reicho \i-

noro pasitikėti Hitlerio pa
skutiniais žadėjimais. Rasi, 
jie ir pasitikėtų, jei iš nacių 
partijos vadovybės būtų pa- 

. šalinti keli vadai, kurie tarp 
jaunimo skleidžia naujovinę 

! pagonybę. Tačiau neatrodo, 
kad Hitleris būtų linkęs atsi
skirti su tais savo partijos 
šulais.

Tuo tarpu Berlyne cficia- 
1 liai paskelbta, kad Hitlerio 
| vyriausybė padariusi sutari- 
, mų su katalikų vyskupais vė 
liavų reikale. Sakoma, sutar
ta, kad per katalikiškas šven 
tęs prie bažnyčių galės būt 
iškabinta Popiežiaus vėliava,

I o per nacių šventes — nacių 
i vėliava, bet niekados abi vė
liavos vienu kartu.

Naujokai prisiekė ištikimy- 
I’ranešta, kad audra paga- bę Hitleriui ir reichui, 

vo lakūnų įlankoje ir čia jo ' Nauja karo vėliava turi du 
ruožus — juodų ir baltų, ant 
raudono dugno. Centre gi

nesulaukta nustatytu laiku. 
Jis buvo jau apie 150 mylių 
nuo Indijos pakraščių, kai 
paskutinį kartų su juo susi
siekta per radijų.

MIESTO TARYBA DALY- 
. VAUJA LAIDOTUVĖSE .

Šiandien laidojama Chica
go majoro mirusi motina, 
Mrs. Helen Lang Kelly, bai
dot u v ės e dalyvauja daug žy
miųjų chicagiečių ir miesto
aldermonu tarvlia.! * *

Gedulo pamaldos už miru
sios sielų įvyksta Šv. Leono 
liažnvčioje, 79 gat. ir Emer- 
ald avė.

daus reikalų departamentas 
įsakė, kad per nacių šventes 
prie bažnyčių būtų iškabintos 
nacių vėliavos ir uždraudė 
iškabinti Popiežiaus vėliavas.

Iš to aiškėja, kati nacių vy 
riausybė ima kištis stačiai į 
bažnytinius reikalus ir dėl to 
negali būti Bažnveios drau-

NĄ BYLĄ PADEGĖJAMS gingų santykių su valstybe.
---------- : Kalbama, kad Hitleris už-

,Valstybinio prokuroro pa- tikrino nuncijų ir Berlyno vy 
Stateville ir Jolieto kalė-į dėjėjas W. F. Crovley ima- skupų, kad tie negerumai ir 

si priemonių, kad iškėlus dar blogumai bus atitaisyti. Ne
vienų bylų nubaustiems pa- reikia užmiršti, kad jis ir 
degėjams F. Vitale ir J. Di- seniau žadėjo daug gražių

ant balto skritulio yra svas
tika. Pagaliau kairiajam vir
šutiniam kampe vaizduoja-

rios įvyks čia lapkričio 15 d. 
Amerikiečiai pakviesti Filipi
nų vyriausybės kaštais. Sve
čiai čia viešės apie 12 dienų 
ir kasdien bus rengiamos į-mas mažas geležinis kryžius.

Imtasi visų galimų priemo Nepaduota viešumon, kaip vainos Pramogos, 
nių, kad dingusį suradus.

NENORI PRIPAŽINTI, NE 
UŽGINTI

LINCOLN, Neb., lapkr. 8. 
— Theodore Rooseveltas, gar

didis skaičius naujokų pri
siekdinta. NORI IŠKELTI DAR VIE-

RANKŲ DARBAS KA
LĖJIME

saus prezidento sūnus, kurs jimuose bus panaikintos vi
sos darbo mašinerijos ir ka
liniams grųžintas rankų dar- 

! bas.

šiandien atkakliai kovoja pr
ieš šiandieninio prez. Roose-
velto administracijų, nenori j)af,. Chiari. , dalykų, tačiau savo
pripažinti nė užginti, kad jis „ » . , ... . mus visados paneigė.. , ... Sakoma, tada visi kalimai Kaip žinoma, prisiekę tei- , ,, .
siektų kandidatūros į krašto ... ... o , , . . ,. - Mimsterio Kerrl paskelbta

., . .» ,... kasdien dirbs po 8 valandas sėjai skyrė abiem po 99 me- ,, .. . , •,prezidentus is respublikonų . , , ... '“pozityve krikscionvbe1 ir turės pakankamai darbo, tus kalėti. Prokuratūra tuo 'pa rtijos. Theodore Roosevel
tas yra, kaip jo miręs tėvas, 
respublikonas.

CHICAGOJ PASKLEISTA se kalėjimuose. 
. NETIKRI BANKNOTAI

Slaptosios tarnybos Chica
goj viršininkas praneša, kad 
miesto centre paskleista ne-

lie

... , . , .. . .i , . Rali būt suderinama su tradiNuolat bus užimti ir nebus nepatenkinta. Ji siekė inir . . - .... , ,,. x. . , „ , , , cine krikščionybės doktrina,laiko giems sankalbiauti. ties bausmės. Juk sukeltu . , . . . v. • •<„ .Juk neseniai, anot žinių is
5,635 kaliniai yra abiejuo- Kaiaru’ ’ a\ or RaU Berlyno, suvykusiems į dar-

KAUNE DARBO GAUS
TIK JO GYVENTOJAI

KAUNAS. — šiomis die
nomis Kauno miesto darbo 
inspektorius paragino visus 
įmonių savininkus, kad į dar
bų naujai priimtų tik tuos 
Kauno miesto gyventojus, ku 
rie jame yra išgyvenę ne ma
žiau kaip pusantrų metų. Tai 
daroma dėl to, kad miesto sa
vivaldybė ir taip jau negali 
aprūpinti darbu visus Kauno 
gyventojus. Nuo šio laiko 
darbininkų pareikalavimas ir 
samdymas eis tik per darbo 
biržų.

WASHINGTON, lapkr. 8. 
— Prezidentas Rooseveltas 
grįžo iš Hvde Parko, N. Y’.žudyta 10 asmenų. O jie bu- .... •J , ',0 stovyklas universitetų stuvo teisti ir nubausti, kalbant . , ' . . .. .. ..... . dentams suteikta stačiai pa-

jūndiniai, tik uz vieno ns- •», , • .•' ’ goniskų nurodvmų, paimtų is
mena nužudymų. u , .17 | Rosenbergo knygos žinomos

----------- Teisėjas David klausys ar-i vardu “Dvidešimtojo šimtme-
SįAN FRANCISCO, Cal., gumentų šiuo klausimu. tio mytai.” Rosenbergas ne

----------------------- tik (užgina, liet ir niekina
11 ŽUVO AUDROJE krikščionybę.

---------- Be to, reikia atsiminti, kad

SUNAIKINTA DAUG 
DERLIAUS

LRKSA APSKRITIES 
DĖMESIUI

tikri dešimties dolerių bank- lapkr. 8. — Pasireiškusios di- 
notai. Agentai seka įtaria- dėlės šalnos Ramiojo vande- 
mnosius klastotojus. nyno pakraščiais sunaikino

------------------ daug derliaus — apie 10 mi-
ATSISAKE KOVOTI PRIEŠ lijonų dol. vertės.

IŠTARMĘ---------------------

Nubaustas iki gyvos gal
vos kalėti už dr. W. J. Bau- 
er nužudymų M. W. Žengt 
vakar teisme šaltai priėmė 
skirtų bausmę. Jo advokatai 
atsisakė argumentuoti už by 
los nagrinėjimo pakartojimų.

NASSAU, Bahamas, lapkr. pats Hitleris per nacių par 
8. — Uraganas ir audra iš- tijos raliavimus Nuremberge

------------------- tiko Great Abasco salų. Žu- aštriais žodžiais puolė jsi-
U. S. DALYVAUS LAIVY- vo 11 asmenų. vaizduojamų “politinę kata-
. NŲ KONFERENCIJOJE . | -------------- likvbę” ir kad ikišiol neda-

PAGROBTA 18,000 DOL. vė jokio atsakymo į Vokieti
jos katalikų vyskupų pasių-LONDONAS, lapkr. 8. — 

Paskelbta, kad U. S. pri
ėmė Anglijos kvietimų daly
vauti čia karo laivynų kon
ferencijoje.

PROSPKCT PARK, N. J., stų jam nemorandumų dėl
lapkr. 8. — Keturi plėšikai konkordato sąlygų peržengi- 
pagrobė apie 18,000 dol. iŠ mo.
vietos nacionalio banko. Vokietijos katalikai neturi

Per neapsižiūrėjimą “Gar 
se” paskelbta, kad L.R.K.- 
S.A. Chicagos apskrit is su 
sirinkimas bus rytoj. Bet iš 
priežasties labdarių seimo 
jis negalės rytoj jvyktl. Nu
keliamas j lapkričio 15 d., 
penktadienio vakarą toj pa
čioj vietoj.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien iš dalies 
debesuota.
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LABDARIŲ SEIMO PROGA

plutos. Paklausykite sielvartavimų ligo
nio, kurs purvinoje lūšnoje dūsia, ift- 
uiekur negaudamas pagalbos...”
Tai vra tikslus, dėl kurio labdariui ir

dirba, nesigailėdami savo laiko, jėgų, nė pi
nigų. Tam jie šelpiu, statė ligoninę, statys 
prieglaudas. Jie tikisi, kud visa lietuvių vi
suomenė turės atdarus ausis dejavimams tė
vų, aimanavimams našlaičių ir ligonių siel
vartavimams ir visomis jėgomis padės Jiems 
dirbti šventų labdarybės darbų.

Mes nuo savęs linkime labdarių seimui 
geriausio pasisekimo ir sųjungai ištvermes 
Įgyvendinti visus savo gražius užsimojimus.

AUŠROS VARTŲ PAVEIKSLAS AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIOJE

Lietuvių li. K. Labdarių Sųjungos sei
mai pasidarė svarbiu metiniu Chicagos lie
tuvių visuomenės gyvenime įvykiu. Į juos 
suvažiuoja ne tik labdarių kuopų veikėjai, ■ 
bet ir atstovai iš įvairių mūsų organizacijų , 
ir draugijų, ar ji didelė ar maža, jaučia su- 1 
vo šventų pareigų dalyvauti tame judėjime, 
prie kurio ragino žemėje gyvendamas Kris
tus ir prie kurio nuolat ragina Jo įsteigtoji 
Katalikų Bažnyčia.

Nė kiek netenka abejoti, kad ir į rytoj 
įvykstantį labdarių seimų Šv. Antano para
pijos salėj suvažiuos gausingas būrys mūsų 
organizuotosios visuomenės vadų, kad. at
važiuos visi, kuriems gyvai rūpi kilnus krikš
čioniškas darbus — labdarybė.

Rytoj seimuojanti organizacija via mums 
labai brangi. Veikdama per 21 metus, ji nu
veikė didelius darbus. Tūkstančiai suvargu-

KEL^dB PAMALDUMĄ PRIE AUftROS 
VARTŲ

Vilniaus Aušros Vartai yru didelė mū 
sų tautos šventovė. Ne tik iš Lietuvos įvai
rių kampelių, bet iš visų kraštų ten plauk
davo maldininkų minios prašyti Šv. Panos 
Marijos globos' ir pagalbos. Ypač musų rau
ta turėjo ir tebeturi didžiuusį prisirišimų 
prie Aušros Vartų. Ten kreipėsi džiaugsmo 
ir liūdesio valandose ir nekartų tauta pa
juto ir globų ir pagalbų.

Šiandien Vilnius yra pavergtas. Lietu
vos maldininkams kelias ten, į Aušros Var
tus yra užkirstas. Tačiau lietuvių mintys ir 
širdys krypsta į Vilnių, į Gedimino pilį, į 
Vytauto ir Šv. Kazimiero kapų, liet ypač į 
Aušros Vartus.

Taip yra Lietuvoj.
Tik nežinia, ar mūsų visų, amerikiečių,

Prieš kelias dienas Kaune, vėlyvas ruduo. Filiąkalnių ir 
prie dvasinės seminarijos na- istoriniu vietų tyrinėjimas jau 
mų buvo pradėti statyti Met- nebėra įmanomas. Senovės ty- 
ropoiijos arkivyskupo rūmai, rinėtojai ruošiasi ateinančių 
Bekasant žemes užtikta kažin metų darbui. Senovės tyrinė- 
kokių paslaptingų skliautų ir jimų sekančiais metais mano- 

, mūrinių namų pamatų. Nepa- ma pravesti labai plačiu niu- 
prastns sienų storumas lindi- ’ stu. Tenka manyti, kad atei- 
ja, kad tai esama vietovės, į nančiais metais susilauksime 
kur prieš 500-600 metų buvo 1 daug ko įdomaus. Tsb.
kažin kokie pastatai, Prie Šių

Į sienų rasta žmonių kaulų ir 
keli pinigai iš XVJI-XVUI 
amž. Taip put aptikta įvai
rių koklių likučių, plytų ir

šiandien Šv. Trejybės par. 
bažnyčioj, Wilkes Barre, Pa., 
įvyksta Karolio ir Elzbietos
Mačiulionių auksinis šliūbas. 

t.t. Iš tų daiktų kai kas daro Tas ceremonijas atliks jų sū- 
išvadą, kad šioje vietoje ga- nūs kun Juozapas MaZdulio- 
lėjo būti palaidota maro epi- nis, M. I. C., “Draugo” ad- 
demijos metu mirusieji žmo- mmistratoriu“.
nes. Tačiau paskutiniu laiku Mačiulioniai Raugino tris 

; toje vietoje vienas is darbi- į sf,nus Juozapų (kunigų), 
įlinkų atrado žmogaus kojos pįjU (klierikų _ Dievo Žod- 

! kaulus su apkalta geležimi, o įį0 vienuolį) ir Jurgį ir še 
netoliese buvo aptikta brie
džio ragas, apie maišas medi-

širdis taip traukia prie Aušros Vartų, kaip 
šių lietuvių pajuto jos gailestingų rankų ir j Lietuyos žnlonių Mu)us rodos> kad ne visų.
yra nuoširdžiai dėkingi šiai mūsų sųjungai, , reiktų, kad ir mes visi gyventume Aušros 
kad kritiškoje jų gyveninio valandoje ji atė
jo jiems į pagalbų, palengvino vargą, nu
šluostė ašaras.

Labdarių Sųjungos pastatytoji Šv. Kry
žiaus lietuvių ligoninė jaunosioms kartoms 
liudys, kiek daug nuoširdaus pasišventnno 
įdėta į tų sunkų ir didelį darbų, kati lietuviai 1 
turėtų ir tokių Įstaigų, kurion galėtų kreip
tis tais momentais, kuomet jų sveikata su- i 
įra, kad jiems patarnautų savieji — lietu
viui kunigai, lietuviai gydytojai, lietuvaitės 
seserys ir

Ačiū labdariams, ačiū jų giliam patrio
tizmui ir nenuilstančiam darbštumui, šian
dien galime didžiuotis turėdami modemiškų 
ligoninę. Tik reikia linkėti, kad ligoninės ve
dėjai pasiliktų ištikimi tam tikslui, kuriam 
ji buvo statoma, būtent, kad ligoninė būtų 
lietuvių įstaiga pilna to žodžio prasme, kad 
lietuviai gydytojai ir slaugės turėtų joje pir
menybę. Tai yra toks mūsų darbščiųjų lab
darių troškimas. Paprasčiausias dėkingumo 
jausmas turėtų versti vedėjus su tuo troški
niu skaitytis.

Toliau, kas gali neužgirti labdarių sų
jungos užsimojimo pastatyti lietuviams naš
laičiams ir seneliams prieglaudų. Aišku, kad 
visi , nes mes negalime apleisti savo senelių, 
Ules negalime apleisti ir lietuvių našlaičių, 
kurie ne dėl savo kaltės netenka tėvų. Mū
sų tautai reikalinga kiekviena gyvybė ir dėl 
to jų turima saugoti.

Kad labdariui eina prie savo užbrėžto

Vaidų išsiilgimu, prisirištunie prie jų ir sa
vo mintimis ir širdimis, ir ypač maldomis. 
Mes permažui gerbiame Aušros Vartų Šv. 
Panos Marijos paveikslų, per retai kreipia
mės maldomis.

Jau laikas pradėti kelti pamalduma prje 
Aušros Vartų. Juk jų paveikslų turime pas 
save, Chicagoj. Jų garbei yra pavesta viena 
mūsų bažnyčia.

Štai, toje bažnyčioje ryįpj prasideda Au
šros Vartų atlaidai, kurie tęsis visų savaitę 
ir dėl to ta proga Aušros Vartų bažnyčioj 
(\Yest Side) bus misijos ir atlaidų iškilmės. 
Reikia laukti, kad tais atlaidais naudosis 
ne tik tos parapijos žmonės, bet ir iš viso 
miesto bei jo apylinkių vyks lietuviai į Auš
ros Vartus Chicagoj.

Tos parapijos klebonu yra vilnietis kun. 
M. Urbonavičius, kur gražiai pertvarkė baž
nyčioj altorius ir Aušros Vaidų paveikslą 
perkėlė į didįjį altorių.

Be abejonės, visi yra girdėję apie Aušros Vartų Švč. Pane
lės Marijos stebuklingų paveikslų Vilniuje. Ten iš visų pa
saulio kraštų maldininkija važiuoja, kad pagarbinus Marijų 
Aušros Vartų ir, Jos užtarymu, išprašius gausių malonių. 
Aušros Vartai taip yra išgarsėję stebūklais, kad nėra žmo
gaus, kuris, nuvykęs į Aušros Vartus, nebūtų apturėjęs y- 
patingų malonių, nebūtų neišklausytas. Dėl to Aušros A ar
tų paveikslas laikomas didelėj pagarboj ne tik katalikų, bet 
ir kitatikių. Kas tik praeina, ar pravažiuoja, visi nusiima ke
pures. Vilnius yra toji vieta, kur randasi stebuklingas Švč. 
Panelės Marijos Aušros Vartų paveikslas.

Rytoj, Švč. Panelės Marijos Aušros Vartų šventėj. Au
šros Vartų bažnyčioje, Chicgoj, prasideda Misijos, kurio
mis ši «veutė iškilmingai bus apvaikščiota. Pamaldumas prie 
Panelės Švč. Aušros Vartų kaskart didėja. Atsiranda žmo
nių, kurie užprašo šv. Mišias, maldaudami Jos ypatingų ma
lonių; maldauja, kad įvyktų stebūklų. Žmonių pamaldumas, 
ir stiprus tikėjimas gali išprašyti Dievo, kad ir Aušros Var
tų Švč. t anelės Marijos paveikslas, Aušros Vartų bažny
čioje, pragarsėtų stebūklais.

Misijų laikas,. visiems patogiausias laikas aplankyti šį 
Aušros Vartų Švč. Panelės Marijos paveikslų, prie jo pasi 
melsti.

Misijos prasideda rytoj ir tęsis iki kito sekmadienio 
.Jas ves visiems žinot: as misijonierius kun. J. Bružikas, S. J.

(i.

Rasta Vėl Svarbių Senosios 

v Lietuvos Liekanų

nių anglių, gyvulių, kaulų ir | nuolyne.
kitokių senienų. Be to, atras
ta ir skliautai vedų į kažin

šias dukteris, kurių trys yra 
vienuolės Šv. Kazimiero vie-

rJ o brangia savo gyveninio 
pioga Matiulionįai prieš po-

kokį požemį. Taigi iš šitų da-1 rft (penų įg Romos gavo šv. 
vinių galima daryti ir kitų»j rjgvo pjjau8 XI palaiminimų, 
išvadų. Visai galimas daik- i
tas, kad tai būta Kęstučio -I Buvęs kun. J. Mačiulionio 
Vvtauto laiaų, o gal dar ir 1 profesorius, dabar Apaštalis 
ariktesnių laikų kalėjimo, kurika* Delegatas Vašingtone J 
lietuviai laikė sugautus kry-j E. arkivyskupas Anileto Gio 
žuočius. | vannl Clėognani jo tėvam*

; prisiuntė tokį sveikinimų:
Šiuos požemius pradėjo ti- „ and .j, Ma{iu_

it1 senovės žinovai ir jų pas
tangomis paslaptys gal būt 
bus išaiškintos.

Tue tarpu Lietuvoje jau

lionis wishing tliein every ble- 
sing aini happiness on the oc- 
<usion of Ihcr weding goldcn 
jubilte”.

LIETUVĄ APLANKIUS
_____ _  Rado L. Simutis__________

TAI BUVO DARBO DIENA

Pirmoji diena, rugpiūčio 9, tai buvo dar
bo diena pilna to žodžio prasme. Be pasita
rimo su KVC vadais, konferavome su DULR 
draugijos valdy bos pirmininku adv. R. Ski
pičiu dėl viso pasaulio lietuvių kongreso ei
gos, dėl tos draugijos veikimo ir t.t. Aplan-

tikslo, prie statymo prieglaudų, parodo tas kiuu kai kurių laikraščių redaktorius, seno-
fak tas, kad jau yra nupirkę ūkį, jo skolos 
baigiamos mokėti ir nuo šio seimo jau daug 
rimčiau galės tuo reikalu rūpintis, nes gal 
būt bus surasta priemonės, kaip užbaigt mo
kėti skolų ir pradėt kelti kapitalą statybai.

Tokius, tat, didelius darbus dirba lab
darių sąjunga, nes ji supranta, kad, anot 
J. E. vyskupo K. Paltaroko:

“Alūsų laikais yra skriaudų, šaukian
čių dangaus keršto. Nors nežinau, kaip 
būtų sakoma, tačiau nebus geriau, kol 
žmones neturės gailestingumo ir teisin
gumo, kol kiekvienas nepanorės atiduoti 
kitam, kas jam priklauso, kol nepasiryš 
mažinti kitų skurdo, kol nejaus daugiau 
širdies artimui...”
Aišku, kati taip, Kiekvienas krikščionis 

turėtų tų žinoti. J r kaip tas pats garbingas 
vyskupas teisingai šaukia:

“Nenaši k įmikite ausų dejavimams nu
siminusių gimdytojų, kurie nebežino, 
kaip išmaitinti skaitlingesnę šeimynėlę} 
įsiklauskite į vaikų aimanavimus, ku
riems kartais stinga net juodos duonos

vės draugus ir veikėjus, su kuriais teko iš
sikalbėti įvairiausiais gyvenimo klausiniais,. 
Ypač buvo malonu kalbėtis su jaunystės ir 
mokslo draugais, kurie šiandien vaidina sva
rbų vaidmenį tautos ir valstybės gyvenime. 
Daug jų Didžiojo Karo metu tarnavo rusų 
kariuomenėj, vėliau sugrįžo Lietuvon ir čia 
turėjo grumtis su bolševikais, lenkais ir ber
montininkais, kad apginti tik kų įsteigtųjų 
Lietuvos respublikų. Jie pergyveno daug su
nkių ir pavojingų, bet labai įdomių savo 
gyvenime valandų. Taigi, su tokiais jaunų 
dienų draugais norėjosi kalbėtis ne minutė
mis, bet valandomis.

Pavakariais su prof. K. Pakštu ir dr. 
J. Leimonu nuėjome prie Nemuno j Yacbt 

'klubų, kur po atviru dangum vakarieniavom, 
visom įvairias gyvenimo problemas, gėrėjo
mės gražiais Nemuno krantais ir klausėmės 
Nemuno “šnektos...”

Grįžau namo gerokai pavargęs, tačiau 
kupinas gražių įspūdžių ir galvodamas, kad 
jei visos dienos praeis taip turiningai, tik
rai nesigailėsiu čia atvykęs. \

Lietuvos senovės tyrinėjimo 
intensyvus darbas buvo pra
dėtas tik nepriklausomybę at
gavus. Pasirodė, kad esama 
senovei pažinti labai daug 
medžiagos. Senkapiai, pilia
kalniai, pilių liekanos — vis
kas buvo neištirta. Dabar Lie
tuvos senovės tyrinėtojai dir
ba net išsijuosę.

Skaitytojai jau buvo supa
žindinti su Apuolės, Impilties, 
Velykuškių piliakalnių tyrinę 
jimais. Yra girdėję ir apie se
nosios Lietuvos tvirtoves, pi
lis. Pasirodo, kad tų pilių bū
ta daug daugiau, negu ligšiol 
buvo manoma. Šiomis štai die
nomis rasta nauja pilis, ir tai 
įrodo, kad anksčiau pareikš
tas tvirtinimas yra visai tei
singas.

fti naujoji pilis užtikta ant 
Nemuno kranto, Kačergynės 
miške, bekasant žvyrą. Giliai 
žemėje buvo rasta mūro sie
na ir laiptai. Siena yra metro 
storumo, sumūryta iš didelių 
raudonų plytų su kalkėmis. Iš 
visko matyti, kad tai būta sti
praus pastato, pilies, kurioje 
senosios Lietuvos šios vietos 
gyventojai atremdinėjo kry- 
žuočių puolimus. Pastebėtina, 
kad apie tai, jog Kačergynė- 
je būta pilies, ligi šiol niekas 
net nesapnavo ir radinys nu-

stebino visus Lietuvos seno
vės tyrinėtojus. Dabar ši vie-1' 
ta yra saugojama. Pilies lie
kanos smulkiau ištirtos bus 
sekančiais metais.

Šiomis dienomis buvo sura 
sta ir seniausia Perkūno sto
vyla.

Senovės lietuviai turėjo die
vų keletą, kurių vyriausias bu 
vo Perkūnas. Jį laikė pasau
lio viešpačiu ir jam meldėsi. 
Senovės tyrinėtojai ieškojo šio 
dievo stovylų, nes yra žinių, 
kad mūsų protėviai jų turė
jo. Ligi šiol tačiau nė kų te
pavyko surasti. Tai dėl to, kad’ 
platinant Lietuvoje krikščio
nybę, visos senojo lietuvių ti
kėjimo liekanos buvo negai
lestingai sunaikintos.

Suprantama tad, kad žinia, 
jog yra rasta Perkūno stovy- 
la, nepaprastai sudomino mo
kslininkus. Stovylų rado Yni- 
brado valsčiaus, Suveikiu pra
džios mokyklos mokytojas U- 
rbonns. Stovyla yra 35 centi
metrų aukštumo. Ji vaizduo
ja Perkūnų sėdintį ir laikan
tį rankoje vilyčių, iš kurios 
eina žaibai. Manoma, kad ji 
yra padaryta daugiau kaip 
prieš 1000 metų.

Pagaliau netikėtai yra už
tikti ir kažkokie požemiai 
Kaune.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS sakyti, kad jis tai ir yra tas
----------- varovas.

Vakar gazietoj radau to- | ----------
kių navynų: Čikagos univer
sitete panedėly pirmų sykį 
bus rodoma mokslinės mu- 
vies, kurios, sakoma, pava
duosiančios profesorius. Mu- 
vies bus rodomos šiais pava
dinimais: “The Work of Ri- 
vers,” “Ground Water,”
“The Work of the Atmos- 
pbere,” “Tliei Geologieal 
Work of Ice,” “Mountain 
Building,” ir “Volcanoes in 
Aetion. ’ ’

Ar neateis tik čėsai, kad ir 
universitetų profesoriai bus 
dedami ant relvfo.

Dėdės Šamo stalyčioj rink
tiniai piliečių rinkti atstovai 
kai kada šitaip svarsto įneš
tus bilius:

— Gerbiamojo senatoriaus 
iš Luisianos — sako vienas, 
atstovas — pareiškimas yra 
mažiausiai naehaliSkas, Dar 
daugiau, tai chuliganiškas pa
reiškimas.

^Atstovas iš Luisianos atsi
kerta:

— Gerbiamojo senatoriaus 
iš New Yorko pareiškimas 
man primena pyktį asilo, ne
patenkinto teisinga jo varovo 
pastaba.

— Kai kada varovai gali 
būti kvailesni už asilus, — 
paleidžia replikų senatorius 
iš Minnesotos.

— Gerbiamasis senatorius 
iš Alinnesotos, matyt, nori pa

Seniau žmonės sakydavo: 
Gerianti mergelė yra gėdos 
paveikslas. Taip buvo seniau. 
Šiandie gerianti ir cigaretus 
rūkanti mergelė yra jos pa
sididžiavimo paveikslas.

Vokiečiai sako: Jei kiekvie 
nas nušluotų priešais savo 

mamų, visos gatvės būtų šva
rios. Čikagoj taip ir daroma 
, Ale kai šluojama, ar garbe- 
i čis metamas, tai vis taikoma 
į ant kaimyno loto žemės.

Neregių šalyje, sakoma, ir 
vienakis - karalius. Cicilistų, 
balšavikų ir laisvamanių A- 
merike karaliai — visi su 
dviem akim.

Išleidus vyrų į darbų Ku
nigunda Pliurpienp eina pas 
kūmutę papietkavoti. Tai kas 
dieninis jos programas. Išei
dama pabučiuoja mažų savo 
dukrytę ir sako;

— Onute, bovikis namie su 
kate ir kačiukais. Nebus nuo 
bodu.

Kunigundai išėjus, mergai
tė pagavo vienų kačiukų, pri
glaudė prie savęs ir bučiuo
dama pro ašaras sako:

— Katyte tu, mano, mažy
tė su mano. Kokia tu laimiu 
ga. Tavo mamytė niekados 
neina pas kūmutes ir nepa- 
lieka tavęs vienos.
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Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apyska)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

(Tęsinys) bėjo, jam nebuvo nežinomas.
Tada tai gyvenimas juodvė-1 — Tikrasis mano pasiunti-

liaviečiams. Ne! Tai pilietinis nystės tikslus, tai ne Tydiko j 
karas ir — laidotuvės, — tarė pasisveiki- j

— Tyliau, drauguži, tyliau, nęs karininkas. Mano reikalai 
Tokiam laike, kaip dabar, rei-1 visai kiti. Admirolas Kurbe- 
kia bfiti atsargiam su savo tas mane siuntė pas šios ša- 
žodžiais. lies valdžių su. paskutiniu pa-Į

Tad kalbėkim geriau paty-1 siūlymu. .lis skamba ši
lomis, nors aš dar, dėkų die- “Turi

naip:
būti atsiskiriama nuo

vams, nesu išdavikas. O da-Į Kinijos, ištremiami juodvėlia-( 
bar palik mane vienų, nes rei-j viečiai iš Anamo krašto iri 
kia priimti tuos pasiuntinius, priima Praneūzijos globę.”.
O pats, kiek geriau sutvarkęs,; - Ne taip greitai jūsų no-'
atsivesk pilies sargybę. Aš rai jvyks, kaip jūs manot, — Į 
noriu pamatyti, kaip prancū- tarė tėvas Hoangas. — Ta

li raukys nosis, pamatę to- čiau savo pasiryžimų galite 
Jus narsius mūsų karius. siekti; kad tik pasisektų' 
Tai taręs vyresnysis kari- mums Cenzorių susirinkimų

ninkas nuėjo prie upės kran- taip nukreipti, kad vieton pri 
to, kur buvo kę tik priplau- neo Tydiko, kuris jau pasi-1 
kęs mažas laivelis ir, žemai žadėjo būti toks pat žiaurus, j 
lenkdamasis, priėmė prancū- būtų patvirtintas dręsusis Hv- Į 
zų pasiuntinį. Nemažiau pa- phoa. O tada jau būtų gali-1 
garbos jis reiškė ir kinų pa- ma kalbėti ir apie taikę, 
siuntiniui, kurj čia pat rado. _ Anamo krikščionys būtų 
Bet kai tik jis į šį geriau įsi- dėkingi Prancūzijai, kad ji 
žiūrėjo, tuoj pamate, kad šie savo galinga ranka gintų jų 
kinietiški rūbai ir plaukų ka- laisvę, — pridėjo karininkas, 
sa yra ne kas kita kaip simu- Anamo krikjj ionys Pran- 
lacija, apgavimas. Jis jį paži- cūzijos pagalbos neprašo, nes 
no ir tyliai sušnabždėjo: žino, kad jaį visai kiti daly-

— Sifo, kilnusis juodvėlia- kai rūpi, o ne krikščionių tri
viečių vade, netrukus mes pa kalai, — paaiškino rinitai ku- 
sikaJbėsime pas mandarinų nigas. I
Tumų. Htai prieš dešimt metų To

Po to, abu pasiuntiniai Iv-’ nkinge kę padarė prancūzų 
dinii garbės sargybos buvo at- gioba! Jį beveik numarino kri- 
vesti į vidurinę tvirtovę. Prie’ kščionių misijas. Todėl ir 
didžiųjų ceremonijų vartų -- dabar aš labai bijau, kad tas 
Ngomon juos sutiko rūmų vi- pat gaH atsitikti Hujės mies- 
ršininkas. čia prancūzų pasui- te, bei apylinkėse. Na, bet, iŠ, 
ntinį jis supažindino su Tėvu kitos pusės žiūrint, tai buvo I 
Hoangu ir pavedė jį jo žinion. tik kartę, o be to mažesnes į 
O “kinietį” pats palydėjo į nelaimes, išvengimui didesnių, 
rnmus. visuomet reikia nukentėti.

T. Hoangas po krikščionių Todėl mes ir norime paban- 
persekiojimo Hujės mieste, ta- dyti Cenzorių susirinkimų 
rnavo prancūzų atstovybėj taip nukreipti, kad Tydikas 
kaip vertėjas. Kilmės atžvil- būtų pagalintas nuo sosto, c 
giu jis yra anamitas. Tačiau j0 vįetę užimtų Hvphoa, kū
jį išauklėjo misijonoriai. Pra- rįs jau prižadėjo krikščionims 
ncūzijoje, vienoje dvasinėje globę. 0 tuomet jau būtų ' 
seminarijoje jis išėjo teologi- iiina bandyti derinti Prancū- j 
jos mokslus ir įsišventęs į ku- zijos politikę su mūsų norais, 
nigus grįžo į savo tėvynę. Jis, Todėl mes ir tikimės, kad ■ 
puikiai moka prancūzų kalba. Tamsta dėlei šio reikalo pa-1 
Tr gal tik dėlto tokiame pavo- darysi atatinkamos įtakos ce- į 
jingame laikotarpyje, kurį mes nzoHų susirinkimui, 
ir norime atvaizduoti, jis ga- ( Bet štai bajsap Tai ženk. 
vo eiti tokias svarbias parei- lag pradėti laidotuvių iškil
ias. Tačiau jau nė nekalbam mes £įa dalyvaus ir krikš- 
Lpie tai, kad jis su didžiau- £ionys, jei tik žinoma, jos 

Fsiu pasišventimu ir uolumn ,bus žmoniškos.
rūpinosi ir sielų reikalais. Tai taręs kunigas nusivedė

Draugiškai jis pasveikino karininkę ant terasos, prie- 
pasiuntinį — vyresnįjį kari- ^is Ngomono vartus. Iš čia 
ninkę. Šis gi iš savo puses buvo galima gana gerai ma- 
taip pat tinkamai pagerbė ku- tyti didžiulę eisenų, kurios 
nigę, kurio autoritetas, be a- pradžia jau slinko pro kara-

ARKLVYSKUPAS JURGIS liftkuosius vartus. 
MATULEVIČIUS. Labiau ir Aikštė, tvenkinio krantai, 
labiau auga pasitikėjimas šiuo kurie buvo jos ribos, platus 
šventu vyru, mūsų mylimu tau tiltas, kuris jungia aikštę su 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai- parku ir tiesi gatvė, kurios 
kai, kada Dievas leis jį išvys- ilgis, beveik pusvalandžiui ke
ti šventuoju paskelbtų. lio, gatvė, kurios abiejuose

Kiekvienam įdomu pažinti šonuose augo puikiausi med- 
to garbingo Vilniaus vyskupo žiai, gatvė kuri vedė tiesiai 
gyvenimas. Jį sužinosime iŠ į didžiausių Tijotri šventyk- 
neseniai išėjusios knygos. lę, buvo visa užimta špale- 
“ARKIVYSKUPAS JURGIS riais išsirikiavusių kareivių. 

MATULEVIČIUS” 1 Prancūzas negalėjo susilai-
Knyga parašyta ne vieno kyti nenusistebėjęs šiuo didi- 

žmogaus, bet daugelio mūsų ngu ir tikrai karališku regi- 
Lietuvos profesorių, kunigų, niu.
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

“DRAUGO” KNYGYNE

Netrukus jo žvilgsnis apsi
stojo ant grupės žmonių, ku-1 

(Tęsinys ant 4-to pusi.)

LABDARIŲ DIRVA

LABDARIŲ SĄJUNGOS FINANSINIS RAPORTAS 
1935 METŲ SEIMUI

ĮPLAUKOS

1 kuopa ......... .... $173.45
3 kuopa........... .......417.17
4 kuopa ......... .... 36.74
5 kuopa ......... .... 260.82
6 kuopa ......... .... 20.00
7 kuopa ......... . .. 95.48
8 kuopa ......... ....... 340.90
10 kuopa ........ ....... 10(1.00
23 kuopa ........ ....... 31.15
Kunigai Šv. Kazimiero 

kapuose surinko .. 86.58
Kamivalas svetainėj 42.59 
A. Zubovo paskola .. 200.00
V. Mitkaus auka__  10.00
Už L. L. P. Bonus.. 1500.00 
Nuošimčiui už L. L.

P. Bonus ............. 72.00
Milakas už notų .... 25.00
Ūkio randa ............. 50.00
“Lietuva” spulka .. 7.50
15 Seimo įplaukos .. 804.36 
Balansas pirm 15-to

Seimo ................. 795.78

J

I

School VVarrant 25.00

Viso- bonais .......... $995.00
Paskolinta ant notų 1,145.00 
Pinigų pas iždininką 651.77

Viso — bonais ir pini
gais ................. $2,791.77

Neišmokėtų Labdarių ūkio 
morgičių ................. $3,000.00

Kun. J. Mačiulionis, MIC.
Iždininkas

ms, Labdarių Sąjunga rengia 
iš eilės 16-jį metinį seimą.

Seimas įvyks sekmadienį, la. 
pkričio 10 d. šv. Antano pa 
rapijos svetainėje, Cicero, III.

. Seimas prasidės su iškilminga 
j suma 10:30 vai. ryto. Posė
džiai 2 vai. popiet. Seimas ap- 
1 tars sekantiems metams bū
dus, kaip pagreitinti statymų 

i prieglaudų našlaičiams ir se- 
: neiiams — Kristaus mažutė
liams. Tad, brangus lietuvi, 
nežiūrint kas esi — profesijo- 
nalas, biznierius, darbininkas, 
jaunimas ar senimas, su man
datais, ar be mandatų prašo-

(Tęsinys ant 4 pusi.)
Antanas, Bacevičius. L. IL K. 

Labdarių Sąjungos centro pirmi 
ninkas, kuris atidarys šios orga
nizacijos 16 tąjį seimą, būsiantį 
rytoj šv. Antano par. salėj.

Viso ................. $5,069.52

Labdarių Sąjungos išlaidos 
1935 metams

Nuošimtis už 1934 m. 150.00 
Nuošimtis už 1935 m. 250.00 
Mlorgičio atmokėta 3,000.00 
A. Zubovui grąžinta pa

skola .................... 200.00
Naujas stogas ir “bar- 

nės” maliava patai
symui ................ 192.95

Spaudai už garsinimus, 
tikietus ir ženklelius 96.45 

(laradžiaus stogas .. 18.40 
Gen. Tax I)u Page 

County už 5 akerius 18.60 
Labdarių kampelio ve

dėjui ................ 100.00
Br. A. Rakauskui už 

operacijų ir gydy
mus .................... 100.00

Pietūs talkininkams, ku
rie dirbo labdarių
ūkio miške ......... 15.10

Adv. J. Grišiui už pa
naikinimų 2 morgi-
čio ......... .............. 140.00

Gėlės Kapų lankymo
dienai ................ 25.00

Mary Kretzmenn už iš- 
kolektavimą notos 10.00

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

Kotiyna Snubienė, L. IL
K. Labdarių Sųjungos cen- 

vice pirmininkė, kuri

LABDARIŲ SEIMAS
Sekmadienį, lapkričio 10 d., 

įvyksta svarbus Lietuvių Ka
talikų Labdaringos Sąjungos 
seimas. Cicero, Tll.

Šiuo kviečiu, ir raginu, da
lyvauti visas Chicagos ir a- 
pylinkės labdarių kuopas.
Kviečių ir visus mūsų profe- 
sijonalus, dvasiškius: gerb. 
klebonus ir jų vikarus.

Šis Labdarybės darbas yra
Katalikų Akcijos darbas. To-jtro
dėl, stokime vivsi j tą darbą, daug jr nuoširdžiai darbuo

Gerbiamieji profesijonalai! .ias* labdarių seimo priren- 
! Nekartą iš jūsų lūpų girdime gimui, atstovų ir svečių pri 
l nusiskundimus, būk lietuviai ėmimui.
■ jūs neremia. Pasiklauskite sa
vęs ar lietuviai jus pažįsta?
Pažinti savųjų tarpe galima 
geriausiai įgyti su jais (sa

vaisiais) viešumoje dalyvau- 
: jaut, padedant jiems dirbti 
visuomenės darbus. Jei dar 
to nesuprantate, tai prisižiū
rėkite į airius, žydus net ir 

; į pačius lenkus. Pas juos yra 
toks nusistatymas: dirbk ir 

1 vesk savuosius, o savieji sa- 
J vąjj pažins ir atsimins.

, Todėl, visi į gražų bthda-
I rvbės darbą!
I

Kun. H. J. Vaičūna#.

PLATINKITE “DRAUGĄ»>

Petras Fabijonaitis, labda
rių centro sąjungos sekreto
rius, kuris uoliai darbuoja
si šiai kilniai mūsų organi
zacijai.Seime jis išduos są
jungos raportą.

“Turiu padėkoti už Trlner's Bitter 
Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką lik valgiau 
grasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelj. ir nuo paties pir
mo patinimo nemalimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallaee A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo. nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgj. 
Visose vaistinėse,

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

A. L. K. K. Labtl. Sąjunga 
visomis pajėgomis stengiasi

LABU. CENTRO SUSI- ’ ii ' Ir v 1 ’ ”T
Diiiviiun ! galbos rankų naslaiclams, se-pINKIMAS 1 neiiams vargšams ir ligonia

ms. Ji visada laiko minty Kri
staus mažutėlius — meilę naš-

LABDARIŲ 16 SEIMAS IR

‘ ‘ Kę padarėte vienam 
iš tų mažutėlių, man pa
darėte”.

Tai Kristaus žodžiai, ku
riuos mes visi girdime skel
biant bažnyčioje.

Kristus mažutėliais vadina 
ne vien kūdikėlius, bet ir su
augusius ir net senelius, nas-1 
laičius ir visus, kuriuos tik 
palietė skurdas, ligos, nelai
mės, senatve ir t.t.

laičiams, seneliams, vargšams 
ir ligoniams.

Kad Labdarybės darbai ne
štų greitesnę ir sėkmingesnę 
pašalpų Kristaus mažutėlia-

; REUMATIZMAS*
■ SAUSGĖLE J
_ Neslkankykite savęs akaus- ■
■ mals. Reumatizmu, Sausgėla, _ 
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy- _
_ vybę lr dažnai ant patalo pa- ■ 
B guldo ■
■ CAPSIGO COMPOUND mos- 

tis lengvai prašalina vlršmlnS- ■B tas Ilgas; mums šiandie dau- _ 
_ gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
™ nes pasveikę. Kaina S9c, per g
■ paštą 65c. arba dvi už $1.06. 

Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS" augalais gydytis, kaina _b 60 centų. B

■ Justi n Kulis J
■ 8250 80. HALSTSD BT.
■ Chicago, DL

!«■■■■■■■■■■■

SUKAKTUVIŲ ISPARDAMS

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA- 

Ligoniui M. Sadauskui 5.00 ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS-
Auka Andriui Poškai 15.00 
Už gazolinų prisiren

giant piknikui .. 5.00
Metinė mokestis Fede

racijai ................. 1.00
Marijonų Kolegijos Rė

mėjų Seimui ......... 5.00
Akademijos Rėmėjų

Seimui ................ 5.00
Kampelio vedėjui .. 20.00
Mašinoš, pašaras, sto

gas ūkei ............. 34.50
Pietūs talkininkams 4.00
Spaudai už laiškus, žen

klelius, mandatus 3.25
P. Fabijonaičiui alga

už metų raštininka- 
vimų .................... 13.50

Viso .................. $4,417.75

Lietuvos Spuikos Bonas bu
vo vertas $1,350.00, bet meti
niame spuikos susirinkime bu
vo nutarta numušti 35-tų nuo
šimtį.

Dabar spulkoj tebėra $870.00
Lenkijos bonas .... 100.00

!ll
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

m.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis. Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje. Svrijoje. Šventoje Žemėje. Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražiu ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

čia nuplėšti
Gerbiamai "Draugo“ Administracijai:

Siunčiu bu šiuo laišku t............už kuriuos prašau kuogreičiausia
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VYSK, P. P. BUČIO KELIONES — $1.00 
KPN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2 00

arba:
Siunčiu $8.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

Dovanos su kožnu pirkimu.
Kainos labai sumažintos, kad padarius tą 24 metų iš
pardavimą didesniu.
1935 metų Radios už PUSĘ KAINOS
1935 metų Refrigeratoriai po ................ ^68sOO

1935 metų skalbyklos po ....................... $g^ .50
•r - -

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

Vardas, Pavardė

. Street

Liet. Programas Nedėliojo nuo 5 vai. po pietų iš stoties 
WCFL, 970 k. su didele orkestrą ir Sasnausko choru.
Taipgi Nedėliomis programas iš stoties WAAF nuo 1:30 p. p.

£
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Steigiamas Užsienio Lietuvių Lietuvoj Rasti Du Dideli Lobiai 

Kultūros ir Spaudos Muziejus

KOVOS IR VAINIKAI
CALL FOR MR. BINGO’

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
rie* plačiais terasos laiptais'i Apie užkastus lobius įvai- sunku. Vietos gyventojai kul- 

j riose Lietuvos vietose yra ba, kad apylinkėje be ispaniš- pamaži lipo žemyn
kraštuose o dalis bu-!(iuug gražių Pu*ak°.)i,ny- Bet (kų pinigų, dažnai randamu

pw.ir.xto, kad tie pasakojimui da. austriškų ir prancūziškų, ■ ir kiu iaidotuvi da| blI 
nėra piasunanyti. Alėtai iš bet pavieniui, o ne dideliais

Tai rūmų tarnui. Jie, kaip

vo baltais rūbais apsivilk;.
metų pasitaiko, kad darbiniu- kiekiais. Spėjama, kad visi liej,f>i rei-k. liad(,sj
kai bedirbdami laukuose, už- pinigai bus išmėtyti Napoleo- ' jie mšė Ceremonijų lazdeles

i nivid -Cite moo Plcksc ifeu-oc ouv <oo ASKoe -to ioakc voo oe at scugsi evco.'y 
aajotac*! daodcc i*s 0cd tu, anot ?

. ftde HOOR FOR A OOSlrtCSS MAC <O 
'400 0O6HT 10 ee ASHAKCO 

O V N0O9SCCF--Lietuvai atgavus nuplikiau- liuose 
somybę, buvo susirūpinta pra vo surankiota vietoje. Mano 
eities liekanų apsaugojimu ir ma, kad daugelis kalinio mu 
rinkimu medžiagos, kuri vaiz- ziejaus reikšmę supras ir su 
duotų įvairius gyvenimo sri- '-'o eksponatus, patiektus pa
tįs ir įvairius laimėjimus. Bu- rodai, perves muziejui. Taip 
vo įkurta Čiurliomes galerija, pat tenka manyti, kud dauge- 
karo muziejui?, bažnytinio me- lis kilų lietuvių, kurie prie 
no muziejus, gamtos muziejus parodos savo turimais ekspo- 
ir visa eilė dar kitų tokių pat natais neprisidėjo, juos pauu- 
įstaigų. Nebuvo susirūpinta kos muziejui.
medžiaga tiktai užsienio lie-1 Steigiamasis muziejus bus 
tuvių gyvenimui pavaizduoti, nepaprastos reikšmės įstaiga.
Užsienio lietuviai buvo šiuo Tai bus tikras užsienio lietu- 
požiūriu lyg pamiršti. Tačiau vių ne tik dabartinio, bet ir 
dabar yra prašalinama ir ši praeities gyvenimo vaizdas, 
spraga. Pasaulio lietuvių sų- Žinome, kad užsienio lietuviai 
jungos, sudarytos per pirmų ir daug kų laimėję Ir daug
užsienio lietuviu kongresų va- kuo pasižymėję įvairiose gy- . », .v. «
,, , .. . z- •* t, * i»- gyventojas Karpavičius. Be-Idyba ryžtasi: suorganizuoti veninio sritys-* Bet medžią- r

tinka pinigų krūvas. Beveik no armijos karių, kurie 1812 . . , , ,...... , . 1 su paauksuotomis galvutėmis.visi tokie laukuose randami m. traukė kariauti į Rusija -•1 v . , . • m - VT Paskui juos ėjo .X) galingųlobiai turi reikšmes mokslui. 1 uo pačiu budu Nemuno pa- 
Iš pinigų galima nuspėti su krantėje yra atsiradęs gal ir 
kuo senovėje palaikyta mūsų Karpavičiaus rastasis lobis, 
protėvių santykiai ir t.t

Šiais metais, lobių Lietuvo- 
asti taip pat pasitaikė.

nes Napoleono armijoje buvo 
daug ir ispanų.

Je
Pirmasis didelis lobis buvo 
užtiktas spalių 18 dienų ant' 
Nemuno kranto ties Balbieriš
kiu. Čia nuo senų laikų buvo

būbnų ai i u Tamtamų, kurių 
kiekvienų nešė du s y rai pa 
simovę ant ilgų karčių. Kiu 
du ėjo iš šalių. Vienas laikė 
didelį skėtį, kud apsisaugojus

Antras gana gausus lobis!nuo saulės spindulių, gi ant- 
surastas spalių 17 dienų Kur- Irusis kurčiais, dusliais smū- 
tuvėnų dvaro laukuose. Dar- giais graudino minių, 
bininkai, ardami laukų, išari'

užsienio lietuvių kultūros ir ga, kuri įrodo tų laimėjimų 
spaudos muziejų.

Tokiam muziejui medžiagos 
jau via. Pirmojo užsienio lie
tuvių Kongreso proga buvo 
surengta užsienio lietuvių
spaudos ir kultūros paroda.'

Tuoj po 2ių 'būbninkų; abiem 
kelio šonais, ėjo karaliaus as
mens sargyba, kuriai vadova
vo raitas generolas pasipuo
šęs auksu blizgančiais šilko 
rūbais. Abipus jo ėjo ginkla
nešys ir nešėjas skėčio saugo
jančio generolų nuo kaitrios 
saulės.

Karių ginklai: durklai, ie
tys, kardų makštys ir šautu- ; 
vų vamzdžiai, blizgėjo saulės i 
šviesoje. Vėjas žaidė su ne
suskaitoma daugybe vėliavė
lių, kurias nešė kaliai. Pran
cūzų karininkas negalėjo su
silaikyti nesusijuokęs pama
tęs tokius karius. Ypač daug 
juoko jam kėlė jų artilerija,. 
Atat čia anuotas vežė patys 
kareiviai. 0 jų lafetai atrodė,

... . . molini, bonkos pavydalo, in-įmamas zvvras keliams taisy- , r, , , . lx.! da. Pabandę pakelti — nuste- ti. Erne žvyro ir Balbieriškio , , , . ..bo. Indas pasirodė gana sun
kus. Trinktelėję indų akme
niniu dar labiau nustebo, nes 

pabiro šimtai nedidelių 
i sidabrinių monetų. Apžiūrė-

kasdamas žemę, jis pastebėjo
kyšantį iš jot? puodų. Paėmęs i. 

ir daugelis jos žūsta. Dabar i 11U
tikrumų ir didį, blaškosi visur I *'/“ J „*"* T * .J?”iš jo pabiro šimtai nedidelių..... stebo. Is puodo išbiro ..... . . __

nuni hi’in i n mnnotn Aiv/iiir.i

A (ėctt-(\xoeo Cioot ofbo Ihc
Oer«0 Roo&s A Chat fBon 6et>*

krūva pinigų. Daugiunas tų j 
pinigų turi parašus: “karol>: 

į 1 T. D. G. Hisp. Et. India Rex 
1668”. Iš to sprendžiama, kad 

Kuriuo būdu užsienio lietu-' jįe yra ispaniški. Sprendimų

tui jau nebepasitaikys. Dabar lu,l'a lnnig^ 
bus muziejus, kuriame ii pa
liks saugojama ateičiai.

jus jas, pastebėtas kai kurio
se parašas ‘‘Rex Joon” ir 
1600 m. data.

Be šių stambių lobių, buvo
Parodui eksponat i buvo pri- '*l* ku-tl"iros ir spaudos mu- patvirtina ir aiškiai įžiūrimas rasta šiemet visa eilė ir nia-
siuntę lietuviai gyvenų įvai-,ZleJ"S hus orf?anizu°jai,ias ir vienoje pusėje senosios Ispa-1 žesnių, bei pavienių monetų.

‘ ___  ar *l«a* užsitęs paruošiamieji njjos valstybinis ženklas. Da--Tie lobiai ir visos kitos mc-
darbai, tuo tarpu dar nėra ži- jįs ra.stų pinigų yra sidabri- netos teko valstybės archeolo- 
nios. t žsienio lietuvių spau-1 nįaį įr dalis variniai. j gijos komisijai, kuri rūpinasi
dos paroda, kuri Lietuvos vi-! Įg pur ;.ja atsirado ispaniš- Lietuvos senovės tyrimu ir se- 
suomenėje sukėlė- nepaprasto i pinigų puodas, pasakyti ■ novės paminklų apsauga. Tsb. 
'susidomėjimo, uždaryta spa- ' _____

PEOPLES
Furniture Co. 
KRAUTUVES

i r>»

Didžiausius Bargenus 
ant visokių
PEČIŲ

ių 20 d. Medžiagų, kurių ga
lima bus panaudoti muziejui, 
pasaulio lietuvių sujungus va
ldyba artimiausiu laiku pa
siims savo žinion. Dėl muzie-

SĖKMINGOS MISIJOS
KENVANEE, 111. — Praei-

1 sijas ir priėmusiems šv. Sa-
i kramoutus, misijonierius su- . . v. .

z - r. -• v i • • • kaip koki dviračiaiteike Pozieziaus palaiminimų, i 1
Iškilmės baigėsi adoracija 20 puikiai pakinkytų kovos

dėlėmis auksinėmis raidėmis. Ibėjai, kuriuos tas tironas iš- 
— Tai mįrusio karaliaus ti- ; smaugė ir arba sudegino išti- 

tulai ir jo dorybės, — jiaaiš-Įsais kaimais... Bet kų turi rei-
kino T. Hoangas savo bend- kšti šios baidyklės, kaip štai:
rui. Tai jo didieji darbai bei j slibinai, gyvatės, tigrai bei 
pagyrimai surinkti iš seniau liūtai nupiešti ant tų plaka

tam sekmadienyj vietos Ue- kryžiaug Kiekvienas yra ga. |dramblių su aukštais karo ma- 
jatis patalpų, taip pat žinių tuvių Šv. Antano bažnyčioje VęS misijų atminčiai pašvęs- ndaiinais ant upių, uz aige. 
dar nėra. Tačiau manoma, kad! užsibaigė įspūdingos šv. Ali-
porų salių šiam reikalui pa- sijos, kurias skelbė vienuolių 
vyks gauti Vytauto Didžiojo; marijonų provincijolas kuu.
muziejaus minuose.

Pasaulio Pctuvin sųjungos 
valdyba muziejaus steigimo 
reikalo imasi entuziastiškai ir,
energingai. Pagalbos tikimasi Į 
susilaukti ne tik iš vietos žmo 1 
nių, bet ir iš viso pasaulio lie- i 
tuvių. Tsb. |

Jonas J. Jakaitis, Al.l.C. Ali-! 
i cijos buvo sujungtos su 40' 
i valandų adoracijos Švč. Sa- 
| kramento ir atsilankymu bol

ševikų kankvto vyskupo Jo

tų paveikslėlį su misijonie- 
riaus pamokymais, kaip ištver 
ti Dievo malonėje iki galui.

Misijų savaitė greitai pra
ėjo, bet jos įspūdžiai pasiliks 
visuomet. Parapijiečiai yra

procesijos kariškų dalį.
Po jos ėjo antroji bet irgi

nemažiau nuostabi procesijos 
dalis. Visas būrys karaliaus 
rūmų tarnų, kurių kiekvienas

ir dabar. Štai pav. parašyta: 
“Teisingumas”, ten “Išmin
tingiausias”, o ten “Švelniau
sias”, “Žmogus padaręs lai
mingų tėvynę”, “Visų velnių 
nugalėtojas” ir pan.

— O. gal čia jie turi omeny 
šeinius iš vakarų (vakarų vel

tų ir nešami priekyje! 
(Bus daugiau)

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

mai — prancūzui Vert.) -- 
nešė su savim šunim, muilu- lort Juokdamasis karininkus, 
liai nudažytų lentelę, ant f.u-' O gal į tų sKaicių įeina ir

LIETUVIAI DAKTARAI:

Naujos mados šildomi 
pečiai nuo
*17.95

Alyva kūrenami šildomi 
pečiai nuo

*34.50
Vėliausio padarymo vir
tuvių gesintai pečiai po

*29.50
Naujos mados Buugalow 
kombinacijos pečiai nuo

*48.00
Pirkite čia dabar, ars 

turite progos daug 
sutaupyti

Duodame didelę nuolaidų 
už senus pečius perkant 

naujus
Leng i: ū s Iš tu o kėj ima i. 

Didžiausios Pečių ----------
Krautuvės Mįeste

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400
4179-83 Archer Avė.

Corner Richmond Street 
Lafayette 3171

Eksc. Tuofiliaus Matulionio.
Iš vietos lietuvių retas ku

ris nepasinaudojo gausiais at
laidais, rytais ir vakarais 
skaitlingai lankydami bažny
čių ir dėdamiesi į širdį misi-. 
jonieriaus žodžius. Lietuvių 1 
Šv. Antano bažnytėlė, rūpės-1 

’ čio vietos klebono kun. J. S. 
me atvykti. Visi kviečiami la-Į Bartkaus, labai švariai ir ' 
bdarybę paremti medžiaginiai | tvarkingai palaikoma, pažiū- • 
jei kam medžiaginiai negali-j roms kukli, užtat labai jauki.,

LABDARIŲ 16 SEIMAS IR 
CENTRO SUSIRINKIMAS

(Tęsinys nuo 3 pusi.)

ma, bus įvertinta ir moralė 
parama. Tad lapkr. 10 d. visi 
pasisaengkime būti seime.

IŠ Labdarybės Centro 
susirinkimo

Simlių 30 d., Aušros Vartų

Altoriai kasdien buvo išpuošti į 
gėlėmis ir degančiomis žvakė
mis. Giesmininkų choras nėra 
didelis, tačiau kasdien susi
rinkdavo ir nuoširdžiu giedo
jimu puošė pamaldas. Pamal-

laimi dėkingi savo klebonui1 rįų buvo išrašyti žodžiai di-1 krikščionys, bei drųsūs jo skt- 
kun. J. S Bartkui už suruo- ~ —
Šimų misijų ir 40 Valandų A- 
<ioracijos atlaidų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIET UVIS

OFTOMETKIG'ALLY AKIU 
HFtt'lALISTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Tel. CANal 0257Ollao Phone 

PKOspect 1028
Kės. and Office 

2359 S. Leavitt St. 
CANal 0706

Res. Pitospect 6659

Tel. LAFuyctte 7650

DR. F. G. WINSKDN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

DR. J. J. MRSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFIOE HOURS

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PKOspect 1930

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artealan Avė.

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

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigtmo, aklų aptemimo, nervuotu-
ino, skaudamų aktų kar&tį, atitaiso____________________________
2£m£*r.e*LB.te v. ‘ol,re«r’tę- pri.r««- Ofiso Tel.. PROspect 6376 
gta teisingai akinius. Visuose atsltl- 
klinuose egsamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-

.. ... ,»• Hpeclalė atyda atkreipiama įI <ll vargonmke yra pavyzdžiu, mokyklos valkus. Kreivos akys atl-
parap. svetainėje įvyko cent- visiems giesmininkams. Baž-1 Neė^noj1’nuolaiod<iki”12° iMugt'iy8«t- 

slUkinių akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.ro priešseiminis susirinkiman. į ny£ja turj jr >savo varpų, ku- 

Heiino rengimo komisijai iS.,ri„ ha|gn8 r<!gu|Hriai rytaį8 ir 
vakarais sukviesdavo žmonesdavus raportų, pasirodė, kad 

ciceriečiai stropiai rengiasi 
prie seimo. Pietums bus ska
nių valgių ir gėrimų.

Raportai iš kuopų veikimo: 
kai kurios kuopos pastrodo 
labai veiklios ir viena su ki
ta lenktyniuoja. Rūpinasi sei
mu ir vietos vargšais ir ligo
niais. Susirinkime viešpatavo 
maloni nuotaika.

į bažnyčių.

Misijų užbaigimo vakaro 
pamaldos ypač buvo įspūdin
gos, dalyvaujant dešimčiai ku
nigų ir vyskupui T. Matulio
niui. Visiems lankiusiems nu
darys gerb. kun. J. Vaičūnas. 
Šv. Kryžiaus Lietuvių ligoni* 

) nės direktorių pirmininkai!. 
Gale ūkio užvaizdu M. Šli-> kuris jie r jxirų mėnesių Mir

kąs išdavė raportų ir atskat- j go. Dabar sustiprėjęs pirmu 
tų iš jo pavyzdingai vedamo kartu pasirodys visuomenės
labdarių ūkio. Raportas pri
imtas. J. Š.

Linksma žinutė. Pranešama 
maloni žinutė, kad seimų ati-(žę atstovai.

veikime Referatus skaitys dr. 
J. Poška ir kun. A. Linkus. 
Dalyvaus ir pirmojo viso pa 
šaulio lietuvių kongreso grį-

Rez. Tel.: HEMIock 6141
Rezld.; 2515 W. 69th St.

Tel CANul 6122

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

Seredomis Ir Nedėliotnls pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7 868

Ofiso: Tel. LAFayelte 4017
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

IteaideniljoB Ofisus: 2656 W. 6 91 h SI.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vul. vak. 

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
. DENTISTAS

1448 80. 49th CT.. CICERO, ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

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

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

DR. J. RUSSELL
Letuvln Gydytojai, Ir Chirurgui,
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vul.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30

25 METĮJ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių. Ekspertas tyrimo a- kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS1801 S. ASHLAND AVENUE Platt Bldg., kamp. 18 St.2 aukštasPastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Phone CANai 0523

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutaj-tį

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Res. VICtory 234 3

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:30
756 VVEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0036 

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

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Perkėlė savu oftsų
1720 WE8T 47tk STREET 

CHICAOO
Valandos: 2 to 5 ir 7 to 9 p. tu. 

Telefonus YAK.Is 2122

J V A H o 8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefono MIDway 2880 

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

vakaro Nedėllomle nuo 10 Iki 11 
rai. po pietų Ir nuo 7 iki t:80 raivalandai

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CH1KURUAH 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAltds 0994 

Ree.: Tel. PLAza 2400 

Valandos:
^Įuo l0-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v. 

Nedėllomle nuo 10 iki 12 diena

Office Tel. HEMIock 4848 
Rea Tel. GKOvehill 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAltųUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 8—4 Ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayelte 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėliomis pūgai suturi)

l'lione Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 6558 So. Wesbern Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis pagal sutartį
Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo I Iki 10 rytais __1 k S popiet — 8 Iki l:io vak Nedėllomle nuo 11 ryto iki 1 p.p,
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS kiewicz, vardu posto, kviečia zavę lietuviai galės parodyti toliu medelių sodinimo kon- 
legijonierius ir visuomenę at•'gerinusį kelių politikos veiki-

APLANKYMO IŠKILMĖS ke,x„SWiV norų, kad lakavę- SĮJS|RGQ |ęĮJN GASIŪNO
leneija šį tų iš Rusijos žino-

---------- nių gyveninio pasakytų. Jo E-
KENOSUA. — Spalių mėn. kscelencija aiškiai ir iškalbin- 

30 dienų, kenošiečiai lietuviai ’ guį nušvietė Rusijos gyven- 
laikė sau didele garbe ir ma- vargingų paklėtį, ypač
lone, kad susilaukė didžiai tikėjimo srityje. Jis nurodė sn,,,<> 
brangaus svečio, J. E. vysk. tikinčiųjų didelę daugybę, rei- 
Teofiliaus Matulionio, kurs a- kalingų kunigų dvasinių pa-

MOTINA

psilankė Šv. Petro parapijoje, tarnavimų ir aprūpinimų šve- 
Visų laika, nuo sužinojimo, nlais sakramentais, o kunigų 
kad Jo Ekscelencija lankysis vįsoje Rusijoje likę vos ke

ti. (lasiūnienė, kun. I’. Ga- 
inotina, staiga sunkiai 

susirgo ir išvesta j Šv. Kry
žiaus ligoninę. Pasidavė dr. 
A. J. Jovaišo priežiūrai.

kursas. Viso jame iš bendro 
ratelių skaičiaus 706 dalyva
vo 372 rateliai. Jų nariai vi

lnų svetainėj, papuoštas tro-į/.arijos susirinkimų, kurie lai-1 so pasodino arti 200,000 nie
kas su American Lt*gioų i komi kas antrų ketvirtadieni dėlių. Medeliais apsodintos so 

kiekvieno mėnesio, Lietuvių dvbos, kai kurie j sodybas ve 
Auditorijoj S vai. vakare. A danticji keliai, istorinės vie- 
teinatiiis susirinkimas įvyks tos, kapai, aikštės ir kt. Že- 
lapkričio 14 d. mės ūkio (rūmai konkurso, lai-

Pranas Naujokas mėtojums premijomis paskyrė 
------------------- ' 1,875 litus. Jos bus išduotos

silankyti. line. Be vienybės, maža galy-
Pli., jmtyręs vaistininkas per' pri<‘* P'a'^sia»t paminėji-1 bė. Prašomi ateiti j organi- 
daugelį metų.

Kalėdų šventė jau neperto- i
liausiai. Beabejo, visi šiokius.I ir bu*le c"'l’s važinSs
tokias dovanas pirksimo savo P" i'""'las k"i‘""-",s-
giminoms Imi draugams. Visi "ailai’ kuMe ,ullt,!
pirkimo paa savo biznierius..lorlaas P>'a"a»‘ susmukti 1 
V. Vaišvilienės ir .1. Keserau-I 'alaudiĮ po piet į llolhwoo.l 
sko vaistinės jau pripildytos sretuiuy, is km prasidės p.;

Ciceriečiai .jau prisirengę 
sutikti ir priimti delegatus irKenoslioj, žmonės, ypač para- Rolika. Maldavo susirinkusių-, .

rkGiic YtirkbvVlnc ninkinifli , i *• v i *»• • • • . visus svečius, kurie atvvks Įpijos mokyklos mokiniui e., jų melsti Aukščiausiojo grei- jj 7 
su ilgėsiu, nektraudauii, lauke 1 įos Rusijos gyventojams lais 
valandėlės, kurioje galės is- į ves jr joj6 katalikybės išsi- . 
vysti svečių, pasikalbėti, ar i skleidimo. Rusijos žmonės tro- ho onijų.
bent pasiklausyti Jo tėviškų,. j^te trokšta tikybinės laisvės.
-iliai pamokinančių tiesos Žo- Nepaisant, kad Rusijoje visu

I

j Lalslarių seimų rytoj, spalių 
Tikimės delegatų daug 

Rap.

' Ji
Prisiartino skirtoji diena. 

Jo Ekscelencija atvyko į Ke- 
noslia. Ir, štai, 7:30 vai. va
kare, prasideda laukiamųjų iš-

Įtempiniu platinama bedievy
bė ir ištvirkimas, dar yra 
daug, daug žmonių giliai ti
kinčiųjų ir dorovingų. Jo E-

S. Bukauskui uždarius save 
aiskriminę, kur buvo pirma 
parduodamas “Draugas”, ir 
“Draugui” prisiėjo ieškoti 
naujos vietos. Dabar cicerie
čiai gali gauti “ Draugų” pa
vieniais mimerais ant kampo 
1446 So. 49 ct. (Family Drug 
Store).

kscelencija, taip pat, prašė 
kilmių procesija iš klebonijos ■ lue*s^s Lietuvų, kad .Ple
iki didžiojo altoriaus. Parap. I vas saugotų jų nuo visokių 
mokyklos vaikeliai, pasipuošę' priešų ir suteiktų jos žmo-
procesijiniais drabužėliais, va nčms gerbūvį. įspėjo kenosie- , Į»,.įe prOgOs galima primin-
dovaujami mokytojų, seselių ’dus neapsivilti ir kad nebu- t kad šios vaistinės savinin-
Pranciškiečių, sustojo vienti- Į Lj apvilti kaip Rusijos gy- ( kč yra V. Vaišvilienė, gera 

“Draugo” rėmėja. Jos vais-sinėmis kolumnomis šalimai (v<?ntojai. Ragino tėvus leisti 
tako, vedančio nuo klebonijos isavo vaikus katalikiškon, Re
iki didžiųjų bažnyčios durų. i^uv^on mokyklon, nes taip
Parapijos draugijos, brolijos 
ir sodalicija, nešini ŠŠ. Pet
ro ir Benedikto bažnytines vė
liavas, altoriaus, tarnautojai 
vaikai su kryžiumi priešaky-

elgdamiesi palaikys šeimose 
ir tikėjimų ir lietuvybę. Pa
reiškė svarbų ir reikalų rūpi
ntis savųja parapija ir išvien 
ištikimybės meilėje darbuotis

je, asistuojant kunigams, Jojsu savais vadais. Galutinai, 
Ekscelencija, iš klebonijos iš-i*’° Ekscelencija, visiems rei- 
kilmingai Įlydimas lig pat di- ^kė nuoširdų dėkingos padė- 
džiojo altoriaus. ^os žodi.

Parapijos BazarasJo Ekscelencijai įžengus ba
žnyčion, parap. jaunuolių cho
ras, vadovaujant varg. Elz. 
Lauciūtei, sugiedojo “Ecce

Sv. Petro parapijos bazaras 
prasidėjo lapkričio 3 d., nuo
savoje svetainėje, ir tęsis vi- 

feacerdos Magnus ’. Po to se- gRo mėnesio kiekvienų se
kė Ražančiaus pamaldos prie
įstatyto Švenčiausiojo Sakr
mento. Iškilmėse dalyvavo ge-' 3 vai. popiet, o penktadieniais 
rb. kun. Martis, Mihvaukce į— 5 vai. vakare. Praeitų sek- 
lietuvių Šv. Gabrieliaus para- madienį, nors gausiai lijo, vie 
pijos klebonas diakonu ir ge- nok veiklūs darbuotojai uoliai

visokiomis Kalėdoms dovano
mis.

Ateis šv. Kalėdos, visi ma
tysite “Drauge” didžiumų 
biznierių lietuvių. Jie mus; 
sveikins per “Draugų” su šv.! 
Kalėdomis ir Naujais Metais, i 
linkėdami viso gero. Jie iš-1 
reikš mums savo dėkingumų,

įodavimas.
E runk h rasa imkis.

MOKYKLOS RĖMĖJŲ 
VAKARAS

MOTERŲ LYGIEČIŲ 
VAKARAS I

įvairiais vaisiniais ir deko
ratyviniais medeliais bei vais 
krūminis.

MARQUETTE PARK. — 
Mokyklos rėmėjos rengia šo- 

kaipo savo tautiečiams, kad kių vakarų sekmai!., lapkri- 
juos lėniem. Dėl to dar kartui Čio 10 d., S vai. vakare, parap. 
primenu, kad Kalėdų dova- sa'ėj. Visas pelnas eis mokyk-

Lietuviu .Moterų Piliečiu'*. fc fc
Lyga rengia šokius su vaka
riene lapkričio 10 d., Lietuvių 
Auditorijoj (mažojoj salėj)). 
Pradžia (i vai. vakare. Komi
sija deda pastangų, kad visus 
atsilankiusius tinkamai pavai 
šiiius. Komisijų susideda 

Visuomenė darbščių, Lygos narių: A. Ja- 
ph- misauskienės, D. Alelifinienės, 

Zol-

platinkite "draugą’

PIRKITE AKORDINĄ
IS

.w I 
IS i

nas, ir visada, pirkime pas los palaikymui, 
savus biznierius, o ypatingai kviečiama atsilankyti ii
pas tuos, kurie skelbias remti mokyklų. .R, Mazeliauskienės, M
“Drauge”. Orkestrą grieš lietuviškus j pienės. I

ir amerikoniškus šokius. Ižu-į Tikimės, visuomenė įvertins 
liga 25c. Komisija in ūsų praeities darbus ir pu-Į

------------------ - 'rems Lygų atsilankymu.

11 WARDO LIET. DEMO-! K—
BIZI ŽMOGUS

PROGRESS
KRAUTUVES

Mažosiiės Kainos 
I.engvesni Išmokėjimai 
LEKCIJOS DYKAI

Yra žmonių, kurie visados 
bizi. Čia turiu inintv Brolį 

tinė kaip didmiesty. Vaistų l&dų L ibulskį, M.I.C. Žmo-; 
galima gauti net importuotų &us I)er vasarų buvo už-
iš Lietuvos. Vaistininkų Vaiš-! in,tas “Draugo” piknikais ir!

- v, x • u- iiurkniv liukui- k'u I kratų Organizacijos sukaktu-1vilione užlaiko patyrusį, \\. Kitokiais uarbais. lianai, ka
li. Hayden, R. Pli., kuris vi- ! ledoms besiartinant, ir vėl bi

zi su plotkelėmis. Telefonas 
tik skamba ir skamba su pa
klausimais ir užsakymais. O 
kiek tų laiškų su užsakymais.
Visiems reikia atsakyti.

O tų pagyrimų ir dėkonių 
už gerų darbų nesuskaitysi.

Aš manau, kad ir cicerie
čiai šįmet gaus Br. Vlado kep 
tų plotkelių. _

’lotkelės, labai gražios, su į / Augkit Su Mumis! J

sus receptus išpildo labai at
sargiai. Reikalui prisėjus, lie
tuviams patartina pirkti rei
kalingus dalykus tik iš lietu
viškų vaistinių. Mes, cicerie
čiai, turime tik dvi lietuviš
kas vaistines. G raut Works 
Drug Store, seniausia vaisti
nė mūsų apylinkėj yra 4847 
W. 14 St. Jos savininkas irgi 
lietuvis, geras “Draugo” rė-

KRATŲ BALIUS JAUNIEJI ŪKININKAI ŠIE
MET PASODINO 200,000

11 AYardo Lietuviu Denio-!

vių balius įvyks lapkričio 17 
d., Lietuvių Auditorijoj. Pra 
džia 7:30 vai. vakare. Bus ge
ra orkestrą. Visi prašomi at
silankyti. Tikietų gailina gau
ti nuo organizacijos narių.

Ši organizacija daug pasi
darbavo suorganizuodama lie
tuvius 11 ivurile. Susiorgani-į

pnoikmadienį ir penktadienį. Sek-! ,n^as ir senas skaitytojas, tai I lietuviškais parašais, ir įvai-ĮC Jei 
sra-Įmadieniais bazaras prasideda >ra Juozas Keserauskas, R. I rįų spalvų. Vienus mačiusių. didį

VIDINES 2INI0S

norite BANKĄ turinti 1 
STIPRUMĄ su GREITU, 

ASMENIŠKU PATARNAVI- Į
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ ‘ 
čionai.

MEDELIU

KAINAS.
.jaunu,įi.i•i baigt

Neseniai pa- 
ūkininku ra-

KALĖDŲ E1MUBJA
| LIETUVĄ

IŠPLAUKIA Iš MAY YORKO 
SUKANČIAIS LAIVAIS: 

DROTTNINGHOLM. Lap. 16 
GRIPSHOLM .... Groudžio 7 

Žemos E h s k u r s i jo uis 
luirakorči ų ka i nos

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
OPi-į ui. statytas moderniškas laivas 
"M A KIKHOI.M." Platesnes iiiforina- 
ei.ias teikia ir parduoda laivakortes 
visi švedų Amerikos Unijos skyriai, 
laiptri visi autorizuoti laivakorčių n- 
itentui.

Swedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

I’rogress Krautuvėje 
galite pasiskirti

ITALIJOS 
VOKIETIJOS 
AMERIKOS 

Geriausiu Išdirbysčiu 
PIANO 

AKORDINŲ 
*19.50
ir aukščiau

Lenyr n s Iš m o k ė ji mat 
Itnatne senus Akordinus į 

mainus aut naujų 
Su pilnos mieros Akordinu 

duodame iki
50 LEKCIJŲ DYKAI

rb. kun. Šlikas, Sheboygano 
lietuvių Švenčiausios Panelės 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos klebonas subdiakonu. Taip 
pat, iškilmėse dalyvavo Tėvai 
Marijonai, Marijos N. P. Se
minarijos profesoriai: d. g. 
rektorius V. Kulikauskas, .1. 
A'aitkevičius, J. Mačiulionis,

darbavosi ir nuoširdūs para
pijiečiai atsilankė, ačiū Die
vui, įėjo pusėtinai gražaus pa
rapijai pelno. Lapkričio 8 d. 
Ališauskienė ir Gabrienė pa

skaliųruošė “Fisli Fry” 
žuvų užkandį, kurio net pri
trūko. Per šį mėnesį turėsime 
kiekvienų penktadienį “Fisii 

P. Biskis ir B. Vitkus, ir ke-!pry”. Praeitų savaitę, Šv. O-
įri Kenosbo parapijų sve- j nos draugija, Sodalicija, Šv. 
mtaučiai kunigai. Baigus pa Į Vardo draugija, choras, tre-

nialdas, Jo Ekscelencija su
teikė Šv. Sakramentu palai-

tininkės ir Maldos Apašt. na
rės sumaniai darbavosi baza-

minimų ir pasakė gražaus tu- re> Toliau parašysime apie 
rinio įspūdingų pamokslą, draugijas, darbuotojus ir au- 
Žmonių buvo pilnutėlė bažnv-į j<ag
čia. -------------------

SPORTASPo pamaldų, jRirapijos sve- Į 
tainėje įvyko nepaprastas pro
gramas. Mokyklos vaikai, mi- -----------
kliai išlavinti seselių mokyto- Notre Daine — Northwes- 
jų, suteikė nuoširdų Ekscc-; tern futbolo rungtynės šian- 
lencijai pasveikinimą, atliko dien, Notre Daine stadijiune, 
meniškai mankštos sporto ir 8outli Bend, Ind. Spėjama, 
muzikos lavybas. G. Klevic- kad suvirš :>(),()00 žmonių su
kaitė, Kenoshos žvaigždė pa- trinks žiūrėti šio žaidimo, 
dainavo solo. Parapijos jau- Iki šiandie Northwe»tern yra 
nuolių choras išpildė įvairius laimėjęs du žaidimus ir pra

lošęs tris. Notre Daine yra 
laimėjęs Aešis žaidimus. Ne
pralaimėjo nė vieno.

Trys žymūs lošėjai — l’il 
ney, Carideo ir Prefferle yra 
sužeisti ir negalės dalyvauti 1 
šiandienos rungtynėse*, bet vis 
gi yra manoma, kad Notre 
Dame ir šiandien laimės.

Steve S.

giedojimus. Visi programo pi- 
ldytojai - artistai linksmino 
publikų ir suteikė daug ma
lonumo. Programų baigė J. 
E. vysk. T. Matulionis pra
kalba, kuri truko apie valan
dų ir pusę. Visų kalbėjimo 
laikų tyla ir smalsumas vieš
patavo svetainėje, kuri buvo 
publikos kupina. Prašant vie
tiniam klebonui ir pareiškiant

PASKUTINIS PRANE
ŠIMAS

grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Atsilankę į ba
lių visi bus patenkinti.

Lie t u c y tis.
NORTH SIDE. — Rytoj, 

10 d. lapk., šv. Mykolo parap ) 
svetainėj, 7:30 v. vakare, į-.! 
vyksta vienos didžiausių šioj i 
kolonijoj draugijų metinis 
BALU S, per kurį bus pri
imami jaunuoliai į draugijų 
be įstojimo mokesčių. Tėve
liai, mamytės, prirašykite sa
vo sūnelius į lietuviškų katal. 
pašalpinę draugijų, kuri, iš
tikus kokiai nors nelaimei, bus 
jūsų tikroji paguoda. Balius 
bus vienas linksmiausių. M n 
zika paimta pirmos rūšies,

KARO PALIAUBŲ DIENOS 
PAMINĖJIMAS

Halsted Exchange 
National Bank J 

ę 19th PI. and Halsted St./

Dariaus-Girėno postas 271, 
Amercan Legion, rengia kare 1 
paliaubų paminėjimų sekma- 1 
dienį, lapkričio 10 d., Holly- 
wood svetainėj. Pradžia 6 vai. 
vakare. Bus programas iš kai 
bų, dainų ir muzikos, keli ak
tai “floor show” ir imi to šo
kiai.

Koniandieris ir B. R. Pibt-

" skoliname pinigus
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti senųj) morgiėlų arba už

traukti naujų paskolų ant savo natno, atsišaukite

Gediminas Bldg. <& Loan Assn.
JOHN 8AUNDERS, pinu. VINCAS PAIKUTIS, kaslerlus

LEONARDAS A. GREETIS, Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo 0 ryto Iki 0 vai. vak. Trečiadieniais iki 9 vai. vakaro.

Radio Bargenai 1936 metų 
Mados 5 tūbų Midget 

Radios po
*14.75

1936 Metų M atlos Console 
Radios

ZENITU, l’IIILCO etc. 
po

Nuolaida už Senus Radios 
Lengvi Išmokėjimai

Gerkit ir Reikalaukit 3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. KaJėdinskas

t

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam l.icttivlAkiut Romi* l>ėl Atnaujinimo arba Išmokame C-*ah 
Vl.-tnkloa RflMm Immranre — t Vfaiiln*, Automobilių.

Stiklų Ir t. t.

Tž— « - - -- ■ ■■ ■ - ~
JOHN P. EWALD 

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 

apdraudos auo ugnie', vėjo, etc., atsišauk:
840 Wcst $3rd Street

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEIS I UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
L* A svTINF.il*;

BAKING POW0ER
for f i nešt bakinqs

Šame price today 
as45years aįo*
25 ounces for 25$

Manulacturad by bakiny itew4ar 
VUcialilU wba «aka netkiay 
būt bikiny powdar —un dar 
luparviiiuH at aa|»ar* (hamiata 
•f natimal rayutatian.

MIIUOHS Of POUNDS HAVE KUM 
UStD OUR COV/PH M E M T



e ' • \ s šeštadienis, lapkT. 9 d., 1935

Labdarių Sąjungos 16tasis Seimas j
g SEKMADIENĮ, LAPKR.-NOV. 10,1935 ŠV. ANTANO PAR. SALĖJ, CICERO, ILL.

Visi atstovai prašomi susirinkti Šv. Antano parap. salėj, K) vai. ryto. Tuo laiku įvyks at-

I stovų registracija, po kurios visi eisime į bažnyčių pasimelsti už mirusius labdarius. I’o pa-

maldų bus pietūs toj pačioj saloj. Linksmai papietavus, seimo sesijos prasidės 2 vai. popiet. 
Visi kitų miestų labdariai, kurie negalėsite pribūti šeiniau prašomi siųsti aukas ir sveiki

nimus Labdarių Sąjungos iždininkui, kun. J. Mačiulioniui, šiuo adresu: 2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois

VIETINES ŽINIOS
T iv l.v« . a | t yvf • • , čiadienį, lapkr. 13 d. L. Vy-Uždusinęs Aktovo Užbaigimas (ių 4 kuopa turės įdomią “bi-

ngo party”.

DEGA AOŠROS VARTAI!

!J

Nuo lapkr. 2 d. ligi šian- (mirusius, 
dien, Aušros Vartų bažnyčioje Vakarais atgiedam
— kaip kad ir kitais metais,
— eina astuonių dienų pamal
dos už mirusių vėles skaistyk
loje kentančias. Bažnyčios a!- už. mirusius 
toriai yra padabinti juodomis! Pamokslus ligi šiol sakė 
skraistėmis, jos gi viduryje' Aušros Vartų klebonas kun. 
pastatytas katafalis, su dau- Mykolas Urbonavičius, MIC.,

Mišpa- šį penktadienį buvo iškil- 
rai už mirusius, sakomas [iri- mingai palaidota a. a. Ona 
taikintas pamokslas, ir prie j Daukšienė. Tai bene buvo se 
katat’alio atgiedamos maldos niausią mūsų parapijonka.

Žmonės sako, kad ji jau ir sa
vo metų skaičių buvo pame
tus. Velionė buvo gražios sie
los ir tvirta senelė.

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

Lapkr. 10 U. — Šv. Antano 

parap., Omaha. Neb.

Lapkr. 11 d. Sioux City, 

Lapkr. 13 d. Kansas City,

Mo.
Informacijų reikale kreip

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

Kun. A. Linkus

gybe degančių žvakių ir lem
pelių.

Rytinėse pamaldose už pa
vestus mirusius viešai yra ka
lbamas šv. Rąžančius, atlai
komos giedotinės šv. Mišios, 
gi po jų prie katafalio gieda-

jo asistentas kun. Adomas .Jes- 
kevičius, MIC. ir kun. Juozas 
Mačiulionis, MIC. Vakar ir 
šiandien vakare pamokslus sa
ko kun. Jonas J. Jakaitis, M. 
I. C., Marijonų provincijolas. 

Įspūdingas pamaldas uoliai
mas “Libera” ir maldos už lanko pamaldūs katalikai.

■>
biliejinės vakarienės, kuri į- Parūpinta daug gražių (lova-

Kai degančios Marijos mei
le lietuvių širdys apsupdavo 
Aušros Vartus Vilniuje, tai 
Aušros Vartai paskęsdavo tos 
meilės liepsnose. Neteko lie
tuviai Vilniaus, užsidarė ke
liai į Aušros Vartus,ir Mari
ja nebesulaukia maldininkų 
Lietuvos žemelės! Gaila Ma
rijos, gaila ir Lietuvos vaike
lių! Nenusiminkime, nes štai 
Aušros Vartai persikėlė į Chi
cagą ir su jais Aušros Var
tų Motinėlė. Čia nieks jau ne-
besulaikys maldininkų į An-, Misijonierius TSvas j Bni.
šros Vartus. Popiežius Pijus žikas, S. J., kuris rytoj pra
XI pavadino lietuvius Mari- deda misijas Aušros Vartuose! vyks sekinad., gruodžio 1 d. nų. Tai viena iš veikliausių
jos vaikeliais, nes lietuviai be Į Chicagoj Tai bus paskutinis šių metų mūsų parapijos draugijų, ku-
Marijos tai našlaičiai be Mo- . ... Į į didelis parengimas. ii taip pat daug pagelbsti irne. Dieve duok jai greičiau r o , , , .tinos! i •> - savo mokyklai.

DHSVPIKL1Šiuo sekmadieniu (spalių - ’ _______ j Lapkr. 18 d. mūsų bažnv-, -----------
10) prasideda Aušros Vartų

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė-
• čioje prasidės misijos, kurios Ir parapijos jaunimas neat-

parapijoj Marijos Globos ok- . “‘“'"f“? Y "Y""*' . it<?sis vlS}} savaitv iki lapki silieka. Parapijos choras šį še.
tova. Viskas bus daroma, kaip susinu'imas įv> -s 94 j Misijas duos gerb. Tė-' štadienį, lapkr. 9 d. rengia

šaunų šokių vakarą vėl tre-Vilniuje, arba tikriau pasa
kius: Vilnius persikelia į Chi
cagą. Visi, kas mylime Mari
ją, skubėkime per tą oktovą 
į Aušros Vartus. Net Marijos 
Aušros Vartų stabūklingas 
paveikslas yra perkeliamas į 
Didįjį Altorių ir sekmadienio 
vakare bus iškilmingas to pa
veikslo atidarymas. Tat visi 
į Aušros Vartus!

Misijonierius,
Tėvas J. Bružikas S. J.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
BAŽNYČIA KASDIEN 

PILNA ŽMONIŲ

TOWN OF LAKE. — Pra
eitą sekmadienį, mūsų gražioj 
bažnyčioj prasidėjo Misijos, 
kurias veda misij. J. Bruži
kas, S. J. Kasdien pilna baž
nyčia žmonių klauso iškalbin-

pinua<lieni, lapk. 11 ,l„ moky- va, j Bružikas> s j" įžymUf
klos kambary, 7:30 vai. vak 
Prašome nares atsilankyti.

Marijonų 1\. ir S. Rėmėjų S 
sk. susirinkimas įvyks irgi pir 
madienį, lapk. 11 d., moky
klos kambary, 8 vai. vak. Vi
sų narių prašome ateiti į su
sirinkimą, nes tą dieną sueis 
metai, kaip atnaujintas sky
rius gyvuoja. E.

KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOJE

METINĖ VAKARIENĖ

sutienė, P. Jenčauskaitė ir .1. 
i Pukelienė) rengiasi visus gra
žiai priimti, pavaišinti. Prog
ramų! vadovaus pral. Krušas.

tetas kviečia visas atsilanky
ti j vajaus vakarienę.

Rengimo komisija

pamokslininkas, kurį aštuonio 
i likiečiai gerai atsimena, ne> 
prieš pora metų jis čia dar 
bavosi.

Praeitą sekmadienį įvyko ii* 
kilmingos vestuvės .Jono Pet
rausko su Ona Bagdoniene. 
Šaunioje vestuvių puotoje da 
lyvavo šimtai svečių iš šios 
kolonijos ir iš toliau, .jauna
vedžiai įžymūs šios kolonijos 
biznieriai ir parapijonai. Lin
kime jiems daug laimės.

Aštuoniolikiečiai užbaigę sa 
vo parapijos sėkmingą baza- 
rą pradeda rengtis prie ju-

. ateinantį sekmadienį Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų sky
rius ”engia “bunco party”.

Taip pat sekmadienį, nuo
BRIDGEPORT. Sekma- vai. ryto įĮjį 12 vai. prie

dienį, lapkričio 10 d., parapi- baž„yfios matysime seseris
jos svetainėj įvyksta metinė' . x .

, . _ , • & i Pranciškietes stovint ir pra-vakanene, kurią rengia Šv. Į 1
Pranciškaus vienuolyno rėmė-|šant geraširdžių aukos. Visi 
jų 1 skyr. Šis vakaras, vajaus) Pra^°nii paaukoti, kiek 
vakaras. Kaip kasmet, taip ir išgalės. Seserys visiems

t

šįmet, bus gražus programas, dėkingos, 
kuriam seserys Kazimierietės I 
rengia mokyklos vaikučius. '

Be to, dainuos mūsų daini | 
ninkė P. Garuckaitė, L. Žolytė 
ir kiti. Bus gerų kalbėtojų.

Komisijos narės (A. Auk-

LIETUVIAI ADVOKATAI:

ka 
bus i

Skyriaus valdyba ir komi-.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svede.rius dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.

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

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Vletory 3488 
Atdara dienomis, vakarais Ir 

sekmadieniais.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 6
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CAN ai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPubllc 9800

Į Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

i 4631 South Ashland Avenue 
i Res. 6515 So. Rockwell Street 
j Telephone: REPublic 9723

i Rez. 1460 No. Paulina St.
i Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu nauj’ą 1936 

' Buick, karas, kuris turi viską, išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, v L vien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Su Plieno Tūbomis Yra Tikra Sensacijan. MARIJONU RĖM. CHICAGOS APSKR. SUS-MAS
Susirinkimas įvyko spalių ni.

30 d., pirmininkaujant A. Ba- • Gerb. vietos kleb. kun. M.
Urbonavičius, MIC., pranešė 
linksmą rėmėjams naujieną, 
kad bus paskirtas vienas Tėvų 
Marijonų, kaipo dvasios va 
das, kuris, kiek galint, padės, 
stiprint skyrius.

Komisijos narys kun. M. U- 
rbonavičius pranešė, kad sei-

ceviciui. Pranešiniai atstovų 
padaryti iš šių kolonijų: Die-

g» pamokslų. Misijos baigsis lv0 Apv parap > North gidej 
lapkr. 10 d., 3 vai. popiet di-;Wegt Side, Brighton park> 
dettmis iškilmėmis. Byto visi Town of ljake Marquctte

ir Archer Heigbts. Iš rapor
tų patirta, kad kai kuriose ko
lonijose stropiai ruošiamasi

parap. bendrai eis prie Dievo 
stalo.

Vizitavo
Spalių 31 d. Šv. Kryžiaus 

mokyklos 7-8 skyr. mokiniai, 
su sesulėmis, vizitavo Bow- 

'\rnan Dairy Co. Vizitą vaiku
čiai patenkinti.

I Stotis T.O.F.L.

Marijonų K. ir S. Rėmėjų 
8 skyr. rengia kauliukais žai
dimo pramogą sekmadieni 
lapk. 24 d., Vaičkienės salėj, 
4624 So. Paulina St., 3 va!., 
popietų.. Barskis Furniture j 
krautuvė, 1748-50 \V. 47 St., 
paaukojo pramogai gražią do
vaną. Komisija visus širdin
gai kviečia atsilankyti.

prie TT. Marijonų Rėmėjų niui dar nenustatyta galutina 
seimo, kuris įvyks gruodžio 8 dienotvarkė. Tam reikalui ap- 
d. , tarti TT. Marijonai dar netu

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

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

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

Pasirodė, kad yra ir silpno
kų rėmėjų skyrių. Pageidau
jama, kad visose kolonijose, 
kiek galima, būtų stiprinami
rėmėjų skyriai, ypač tose ko- su c.r.tru 
lonijose, kur dabar yra. silp- seimui.

rėjo susirinkimo. Sekančiame 
rėmėjų apskričio sus-nie ko
misija patieks galutiną dieno
tvarkę. Savo keliu komisija 

stropiai ruošiasi Į 
J. 6., koresp.

aukštyn.

Priimame Jūsų Seną Radio Arba Baldus Mainais

GENERAL ELECTRIC
RADIO

Dar serga ir guli Šv. Kry-I 
žiaus ligoninėj O. Kalvaitie-1

f CRANE

Dld. Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Dr-ja rengia

IŠKILMINGĄ METINĮ BALIŲ SU DOVANOMIS
Semadlenj, Lapkričio 10 d., 1935 m. 

Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vok. Tikietas tik 25c
Jžangos tikietas taipgi geras sekančioms dovanoms: 
1) 5 gal. Alyvos 2) Elektrikinė Lempa 3) Kvorta deg
tinės 4) Vyriški marškiniai 5) 10 dol. laikrodėlis 6) 15 
dol. laikrodėlis. Visi kviečami atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti prie puikios muzikos. Komitetas nuo
širdžiai priims visus atsilankiusius svečius.

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

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

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35. 5 Sedan 57. kaip naujas, garant...............................#945
BUrCK '34 5 Sedan 57, labai puikua. garant.......................... #745
BUICK '84. 5 Viclorla 68, kaip naujas, garant......................... #745
BUICK '83, 5 Victoria 58, puikiam stovy ................................ #495
BUICK ’83, 5 Club Sedan 91, gražus karas ........................... #595
BUICK '32, B Coupe 96, geram stovy ........................................ #450
BUICK '82, 5 Sedan 87, tobulam stovy .................................... #450
BUICK '32. 5 Sedan 57. geras Seimai kara................................ #395
CADILLAC '82, 6 Coupe, geriausiam stovy ........................... #875
CADILLAC •82. 5 Town Sedan. puikiam stovy........................... #875
CADILLAC ’3t, 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... #425
CADILLAC ’80, 7 Sedan, bargenas .................................................. #295
DOLCE '34, 2 durų Sedan, kaip naujas.................................... #445
HUDSON '29. 5 Sedan. gerai bėga, žema kaina ....................... # 95
LA SALI,E '31, 5 Sedan. labai puikiam stovy ........................ #375
LA SALLE '31. Town Sedan, lirodo kaip naujas ................. #325
LA SALLE '30, 6 Sedan, apkalnuotas pardavimui .............. #275
LA SALLE '80, 7 Sedan. geram stovy ..................................... #295
LINCOLN '80, 6 Sedan. pulkus karas, gerai užlaikytas . . #295
OLD8 6 '31, Conv. Coupe, gražus mažas karas........................... #215
PACKARD '82, 7 8edan. Custom, puikiam stovy ....... #775
PACKARD '30. 7 Sodan, geroj tvarkoj .................................... #295
PACKARD '29, 7 Limo. atsargini važinėtas, bargenas .... #145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run
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Žinių ■ Žineles ! kais (svederiahj) $1000 ver- 
j tės.

Pakartes paskaitų. Dr. Os-
goM, zoologijos kuratorius Fi-Išv&žiuoja. Šiomis dieniniu

\\m. .1. Eilioti išvužiuoju j Hkjo jim^iojuj, šiandie 3 vui, 
Denvor, CuJoiado, uprigyven- pol,iel lnuzit,jHUW James hllll. 
ti. Ponia Eilioti \iu B. Griuių pW>„ teatre pakartos paskui- 
duktė iš Marųuette Parko. teina “The Et hiopians and 
\\ ui. EHiott yru gavęs vietų. strongliold“. Per pir-
muziUos instruktorium Deuo- „Ul pakaitų daug žmonių ne 
ver mokyklose. Pusisekimo. jtilpo į teatrų.

Kripelu 14 nt. į kalėjimų. 
Kripolis (invalidas) Duniei

Grafino taksų, Chicago tur
čiui Henry b. Steni J. A. V. 
iždas grųžino $29,529, ku- ,siuttery, kuris neseniai su ki-
riuos įnik Steni perdaug su 
mokėjęs iždui nejudinamosios 
nuosavybės taksomis.

tais sėbrais buvo užpuolęs II i- 
ckory llilis Golf klubų apiplė
šimo tikslu ir mirtinai sumu-

r> r a' tr n x s

&IFF BAXTER’S APVENTURES

SALLY FINOS BIFF AND 
DANNY JUST IN TIME/ 
NOW IT'S UP TO BIFF TO 
HANDLE THE CAPTAIN ///

Skubinos į mimikos panio siybės leidimo praktikuvus 
kas, nubaustas $100. Užvakar medicinų. “Daktarė” sulaiky-

Įiasiklausyti. Taipgi grieš 12 rinių valstijų, kaip tai: Indi-

LLY HITS THE PIRATE 
CAPTAIN OVER THE HEAD 
WITH A BOTTLE AND FREES 
HERSELF FROM HIS GRIP. 
"THEN SHE OASHES OUT 

OF THE CABIN —
BIFFĄV

IN THE MEANTIME BIFF 
AND DANNY HAVE FREED 
THEM5ELVES OF THE ROPES 
BŪT ARE STILL LOCKED 
IN THE 5TORAGE ROOM. 

THERE'S SALLY'Sl

Tik farm06e galima tokių 'šė sargų, nubaustas kalėjimu 
rasti. Eiduard J. Collins, fa- 14 metų. 
rmerys netoli Sandborn, lnd.,
iomis dienomis minėjo 100 m. 

adienį. Senis tiek stiprus 
gali dirbti visus ūkio dar

Frank lvulinskis, 18 m., 2243 i ta grand džiurei. 
Apturėkit su dašimtdolc-į w iy st> trafikot. korta uu. 

rinėni. tapt. t. J. Callagban,į buviaitas $100. dis tėvo mėsos
tadienj. Sems tiek stiprus, „luptosios tarnybos viršinin. ; vwžiojimo trokų besiskubin-

ims.
kas Chicagoj, įspėja kiautu-įį niuzjkosi.j>uluokas. pra 

,-t. vininkus pasisaugoti kursuo- jullkį gatvėkarį kaire puse. 
100,000 WPA darbams, šį'jaučių vidurmiesty netikrų de-

1 Taip Chicagoj važinėjama.mėnesį sakoma Illinois valsty
bėj bus nuo relyfo paimta 
100,000 darbininkų WPA (Pu
blic Work« Administration) 
darbams.

$2,483,024 viešiesiems dar
bams. Iš WPA 41 projekto 
darbams Illinois valstybėj, 
llarold lekes pranešimu, vy
riausybė skirianti $2,483,024. 
j tų sumų įeina ir pastatymus 
tilto per Mississippi upę, Cai- 
ro, 111.

$1000 vertės negstįnukų. Du
banditai užpuolę American 
Commercial garadžių išvežė 
trokų su vaikams megstinu-

i Namų savininkai dėmesio.
Namų savininkai, kurie turi 
ant nuosavybių morgičius ir 
jie baigiasi, norėdami gauti 
paskolų, kreipkitės į Simano 
Daukanto federalės spulkosšinitdolerinių, kurios, sakoma,

Chieagon atgabentos iš New i Vieškelių policijos astuoni po ,
Yorko. ' licininkai prie 127 ir S. We»t- k,f' 2202 W- tęrmak IW ’ ku

ri paskutiniais laikais dau
Į kalėjimu ligoninę ... I ern avė. ana nakti tėmijo pra- Iš Hv.1 * i j i

Elzbietos ligoninės į Bride- 
well ligoninę tapo policijos 
paimtas Viktoias Vriukovskis, 
19 m., 1833 .\lilwaukee avė. 
Policijų patyrė, kad jo papa
sakojimas apie pašovimų, nc- 
atatinka tikrenybei

sekretorių Ben. J. Kazanaiis-

važiuojančius automobilius. 1J «““■»> kur“
1,100 pravažiavusių automobi
lių 63 buvo sulaikyti dėl su
gedusių šviesų ir 2, kuriais

reikalų.

Pranešimai

RADIO
RADIO KLAUSYTOJAI TU

iiiuzikuntų orkestrą jvuinus 
lietuviškus kūrinius.

Beje, primintina, kad kitas

—

ana, Illinois, Michigan, Obių 
Missouri, Iowa ir VVisconsin. 

šie radio programai taiko-
RĖ3 SMAGIĄ VALANDĖLĘ Nudriko programas būna irgi mi kaip lietuviams, taip ir

_______ j nedėliomis iš stoties VVAAb j kitataučiams, nes dalyvaus ri*
Rytoj. 11 valandų prieš piet, nuo *ki 2 vai. po pietų, nktiniai dainininkui, orkestrus

bus transliuojamas regularis 
nedėldienio Progress Furnitu
re Co. krautuvės radio prog
ramas. Dalyvaus “Naujosios 
Gadynės” croras. Bus rinkti-*5*u **uo sekmadieniu, lapkr. 
nės muzikos, įdomių kalbų bei ^alt>utis pradės tra-
pranešimų. Nepamirškit pasi

NAUJI ‘ MARGUČIO’ 
RADIO PROGRAMAI

klausyti. Rap. X.

ZIGMGNTAS
DOBROVOLSKIS

Mirė lapkričio 7 d. 1935 m., 
2:30 vai. lyto, .sulaukęs puuėti 
amžiaus. Kil-o iš itaaeinių aps
kričio, Laukuvos parapijos. A- 
inarikoje išgyveno 3b mulus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po levais I laul- 
kauukaitė, sūnų Aleksandrą, 2 
dukteris: Eleonorą ir Eoreltą, 
2 brolius: Kazimierą ir Ignacą 
ir Ki minės.

Namų telefonas CANal 67J1.
Kūnas pašarvotai koplyčioj, 

3314 W. 88rd PI. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, lapkričio 11 
d., iš Lachawlczių koplyčios 8 
yal. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos ui velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiera kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiys- 
tamus-mos dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris. Kūnu*, Du
kterys, Broliai Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius lai- 
chavvicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

važiavo girti žmonės. Į ------------
D. L. K. Vytauto draugijos i 

metinis balius įvyks sekina-j
Francis VVillard ligoninėj po'dienį, lapkričio lu d., Lietu-J 

102 auto už $1000. Šimtų ir | sinkios operacijos mirė Ade-1 vių Auditonjoj.

BUDRIKO PROGRAMAS 
16 W0FL

nsliuoti koncertinius radio 
programus iš stoties VVIND. 
Gary, Ind. Ši didelė stotis ap 
tarnauja keletu vidur - vaka

ir bus įdomių paskaitų apie 
lietuvių tautų.

Taig, atsukite savo radio 
VVIND — 560 kil., o išgirsite 
gražų koncertinį programų* 
nuo 2 iki 3 vai. p. p.

Beto, Margutis duoda kas. 
dieninį radio programų, kuris 
būna kas ikarui 9:45 vai. i-S 
stoties VVD.^C, 1420 kil.

Mirė po operacijos
[i.iviima uaims Įvytis semitu-|

Per visų žiemos sezonų Bu 
driko radio programai su gra

du automobilius, vagių pame- Bulauski’tė, 1617 8. 50 Kiekvienas narys privaįldz101"**plamųmis ir didele pr*

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
stus gatvėse arba konfiskuo
tus nuo kriminalistų, užvakar 
policija jiardavė Austin Auto 
Parts Co. už $1000.

Ct., Cicero. Operacijų, prisi
pažino, jai padarius “dakta
rė” Abigail Traxler, 3924 AV 
26 St., kuri pasirodė be vai-

K-

A.Ta. *

būtinai dalyvauti. Kurie ne-;kestra Ihls duodami kas sek- 
atsilankys, priseis mokėti dvi- inadienĮ iš didele \\CbL tstu- 
gubai daugiau už tikietų. Ku i 11110 0 va^ P° pi°tų. 
į'it; nariai neėmė pašalpos per ’J *r ryt nepamirškite pa

siklausyti. Išgirsite gražių 
dainų Sasanausko choro, po 
vadovyste kompozitoriaus A. 
Pociaus; jo dainavimo malonu

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

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

Chicagoj

ADELINE 
B ULAU SKAITĖ

Mirė lapkričio 7 d. 1(85 m., 
5 vai. ryto, sulaukus 25 melų 
amžiaus. A. a. Adeline g&uė 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Oną, po tėvuis Skruo- 
denaltė, tėvą Aleksandrą, 2 
brolius: Stanislovą ir Aleksan
drą. bobutę Eleną Miliauskie
nę, tetas: Bronę Kneizerlenę 
ir Moniką Joginilnlenę, dėdę 
Adolfą Bulauskj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1617 So. 
50th Ct., Cicero, III. Telefonas 
Cicero 1461-J. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, lapkričio 11 d., iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydė
ta J šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėuil. Broliai. Bo
butė, Tetos, Dėdė Ir Gljnlttės.

laiidoluvių direktorius A. Pe
tkus. Telefonas. Cicero 2109.

KAZIMIERA
PETR08IENĖ

mirė lapkričio H d.. 1 935. 12:42 
vai. ryte, sulaukus pusės amž. 
Kilo iš Tauragės Apskr., Kvė
darnos parap., Gvaldą kaimo. 
Amerikoje išgyveno 37 melus.

Velionė priklausė prie Treti
ninkų. Apaštalystės Muldos ir 
šv. Onos d r-jų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stanislovą, 2 dukteris: Ju
zefą ir žentą Cecll Kellogg. 
Kronislavą ir žentą Juozapą 
Margelius, anūką Slanislovą 
Margelį, seserį Zofiją Ir švo- 
gerį Teodorą Montvilus ir gi
mines; o I.ietuvoj brolį Juoza
pą ir Jo šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3237 Litu
anica Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkričio 12 d. Iš namų S vai. 
ryto bus utlydėta į šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. I’o pamaldų bus nulydė
ta Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys 
tamus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse. z

Nuliūdę Vyras, Dukterys, žen
tai, Anūkas, beisno, ftvogeris ir 
Giminės.

laidotuvių direktorius A. 
Mtisulskis. Tel. BOl'levard 4139.

Prašoma nesiųsti gėlių.

10, ar 20, metų, gaus garbės 
dovanas.

Tat visi lai ųppamiršta du-, 
lyvauti baliuje. Prašau pa
kviesti ir savo draugus, pažį
stamus. P. Kiltis, sekr.

TOWN OF LAKE. — Dra
ugija Hv. Kazimiero Karalai
čio mėnesinį susirinkimų lai
kys lapkričio 10 d., 2 vai. po
pieti), parapijos svetainėj. Bus 
svarstoma daug dalykų.

Nut. rašt. K. Volkovt>ka<s.

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų pašelpinio klu
bo regularis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 10 
d., Latvler 11a 11 — 3929 W. 
Madison St. Visi nariai kvie
čiami susirinkti, nes yra daug 
reikalų svarstymui. Valdyba

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

GARSINKITĖS “DRAUGE”

MIRTIES SUKAKTUVES

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

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir 
taupykite pinigui
------------ o------------

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

A. 8(A.
ANTANAS P. SZEDIS

Mirė lapkričio 7 d. 1935 m., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Tauragės apskri/’.io, Teninių 
purap., Hilguliii Jtaimo. Amerikoje išgyveno 28 įlietus.

Paliko dideliame nuliūdime savo mylimų moterį 
Mugdeleiių, po tėvais Nlušnaitė, dukterį Bemice, 3 
brolius: Povilų, Vincenta ir Aleksandrų, 3 seseris: 
Onų (leštautienę, Agotų Žemaitienę ir Uršulę Geštau- 
tienę ir jų š»dmynus ir daug kitų giminių; o Lietuvoj 
brolį Juozupų, seserį Petronėlę Jureikienę ir gimines.

Kūnas pašarvotus 4617 S. llermitage Avė. Telef. 
YAItds 7243. Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 
11 d., iš namu 8 vai. ryto ims utlydėtas į Av. Kry
žiaus i>arnp. bažnyčių, kuridj įvyks getlulingos įui- 
įr.aldok už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
6v. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pa£ystamiis-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Broliai, Seserys ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YARds 1741.

A. * A.
tėvelio

JUOZAPAS
NEMONAS

motinėlės
MAGDELENA
NEMONIENE

(pu tėvais Beržaiiskaibė)

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIOAN AVE.I 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ j

NUGA-TONC ’utvlrtlna visokius o- 
rganus žmoga*. sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa- 

, Jaro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys Ūktai į keletą 
dienų po vartojimui.

NUOA-TONE parduodamas visose 
talstlnyčlote. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA.-TONB. nepriimkite 
pavaduotejų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 36c ir 
Me.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
1. F. Dailins
S. M. Skudas
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Went 46th Street 
Pilone BOUIevard 5203

4605-07 So. Herrnitage Ave.Į 
Phone YAKds 1741—1742

Mūsų in.vliinu.s tėvelis Juozapus mirė lapkričio 10 d., 1934 
m., ir tu,io palaidotais lapkričio 12 d., 1934 m., Veltinių 
parapijos kapinėse I.ietuvoj.

Mūsų mylimu motinėlė Magtlelemt mirė rugsėju 3 tl., 1935 
m., ir tupu palaidotu rugaėjti 5 d., 1935 m., ir taip put 
Vėkšnių parapijos kupinėge Lietuvoj.

l’amuldiM už mūsų mylimų tėvelių sieliui įvyks antradie
nį lupkričio-Nov. 12 tl., 1935 m., 8 vai. ryte, Šv. Kryžiaus 
parap. bainynioje, Town t»f Luke.

Nuliūdę lieku: duktė Lriulė Luuriuii nė ir itimunu, »ūnu» 
Liudvika* Nemunat ir icimyna, duktė Stuuiulava iškabti 
kienč ir ieimyna, duktė Morta Htankmukitnė ir icimyna; o 
Lietuvoj duktė liv(nd.ilai'a (hdmonituč ir seitnuna.

' l’o paund'bl Lfturymį šeimyna kviečia visus p:mimw ir 
pažystamus susirinkti į namus po num. 4601 S. Paulina St.

š DON'T
NEGLECT 
A COLD

k

saltta krūtinėj gali pavtratl į su
nkią Ilgą. Tankiausiai malonus, 
šildantis Musterois greit atlefdžla 
šalt). Musterole NftHA tiktai 
mostis. Jis yra *<sNUiter-irrttant’, 
kuris gelbsti palengvinimą skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugslfo gydytojų Ir slau
gių. Visose vaistinės*.

Ladiaeriiz ir Seees2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Lieknos
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo)
Sunaikinta Etiopijos tvirtovė. Adegoa tvirtovė šiauriiėj Etiopijoj, kurią sunaikino italu karo lėktuvai bom

bomis. Ši tvirtove buvo ant kelio i Makale, strategini Etiopijos miestą.

(Acme Photo)
Sweitzerio byloj. Chicago teisėjas Jo

seph B. David liudija prašalintojo Cook 
apskrities iždininko R. M. Sweitzer by
loje teisėjo Lewe kameroj. j

■ (Acme Photo)

Iš New Yorko į Chicagą. Hardy Nurmsen šiuo es- 
kimosų tipo laiveliu “Estonia” iš New Yorko atplaukė 
į Chicagą.

(Acme Photo)

Inauguracija. Nepaprastos iškilmės Kanados parlamente naujo general gu 
b rnatorio Lord T'vevdsmuir (John Budinu) inauguracijos metu. \\ . L. MacKcnzie 
King, naujas ministerių pirmininkas, skaito adresą.

Atnešė gedulą majoro na
mams. Chicagos majoro Ke
lly motina, kliena, kuri už
vakar mirė, sulaukusi 78 m. 
amž. Laidotuvės įvyks šian
die iš Šv. Lėo’s bažnyčios, 
78 ir Emerald avė., 10:30 
v. rvto. (Acme Photint

Laimėjo hou<uu dovaną. 
Dr. Hans Spemann, Trei- 
burgo , Vokietijoj, univer
siteto profesorius, laimėjęs 
Nobelio dovaną už medici
ną. (Acme Photo)

(Acme Photo)

Suezo kanalu. Naujas kariuomenės transportas iš Italijos Suezo kanalu plati 
kia į Etiopija.

(Aeme Photo)

Viešieji darbai Chicagoj. Balis Lincoln parko, kur WPA projektu darbininkai 
atlieka pagerinimo - pagražinimo darbus.

(Acme Photo)
Fronto radio. Ttalų kariuomenės fronto užmaskuo

ta radio stotis, kuri daug gelbsti kovoje su etiopiečiais.

(Acme Photo)

Toli nuo savųjų. Italų kareiviai Etiopijoj poilsio 
metu, stiprindamies kareivišku maistu svajoja apie li
kusius namie savuosius.

(Acme Photo)
Žudo civilius. Tipiškas Etiopijos kaimelis tarpe Oerlogubi ir Ualal, Ogaden provinvijos, kurį, kaip 

depešos praneša, sunaikino italų lėktuvai. Svaidomomis bombomis ne tik sunaikinta šie paprasti na
meliai, bet užmušta 30 moterų ir 16 vaikų.


