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LAIKO JO EKSC. VYSKUPAS 
T. MATULIONIS

Jo Malonybės praloto M., Pamokslą bažnyčioje sakys 
klebonas kun. Jurgis Paš- 
kauskas, o Šv. Kazimiero ka
pinėse — kun. Čužauskas.

Į laidotuves išanksto ren - 
giasi vykti minios žmonių iš 
visų Chicagos kolonijų. Ve
lionis savo maloniu būdu bu

CHICAGOS KARDINOLO 
LAIŠKAS TIKINTIESIEMS

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas, išleido laišką tikin
tiesiems Petro skatiko rei
kale.

ETIOPIEČIAI SMARKIAU 

PUOLA ITALUS

L. K ruso nustatyta tvarka 
šiandien įvyksta laidotuvės 
a. a. kun. Juozapo Svirsko, 
šv. Mykolo parapijos klebo
no.

Iškilmingąsias gedulo Mi
šias laikys Jo Ekscelencija i .,, ’ 1 vo užkariavęs ne vien savo
Vyskupas Teofilius Matulio- ..

J ' parapijonų sirdis, o ir visų
Chicagos lietuvių katalikų 
simpatiją buvo įgijęs. Todėl 
numatoma didelė žmonių mi
nia, kad velioniui atidavus

Jo Ekscelencijai asistuoja paskutinį patarnavimą, 
kun. Juozapas Šaulinskas ir Kai a. a. kun. Juozapo

nis 9:30 vai. ryto. Sykiu pr
ie šoninių altorių laikys Mi
šias klebonas kun. Jurgis 
T’aškauskas ir kun. B. Urba.

kun. Juozapas Pužauskas. 
Garbės dijakonai — kun. Jo

Svirsko kūnas ilsėjosi Šv. 
Mykolo parapijos bažnyčioj,

U. S. PASIRAŠĖ PREKY
BOS SUTARTį SO 

KANADA
WASHINGTON, lapkr. 15.

— J. Valstybių vyriausybė 
šiandien pasirašė tarpusavę 
prekybos sutartį su Kanada 
ir tuo būdu užtikrinta tarp 
abiejų kraštų ne vien glau
dūs ekonominiai santykiai, 
liet ir draugingumas.

Roma praneša apie savo laimė* 
jimus, pažangą

PRAMONININKAI TORI 
PASIRINKTI VIEN$ Iš 

DVIEJŲ

nas J. Jakaitis, M.IJC., ir ' būriai žmonių, ne vien lietu
kui. A. Skrypka. Akolitai 
— kun. Valančius ir kun. Lu 
košius. Tvarkos vedėjas — 
kun. Petrauskas.

vių, o ir visokių tautų, lan
kėsi, kad paskutinį kartą 
žvilgterėjus į uolų darbinin
ką Kristaus vynyne.

A. a. kun. Juozapas Svirskas 
šiandien laidojamas.

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— Trumpų darbo valandų ša 
lininkas šen. Black, dem. iš 
Ala., pareiškia, kad privačios 
krašto bendrovės privalo pa
sirinkti vieną iš dviejų: Arba 
sutrumpinti darbiniiTfcams sa 
vaitės darbą iki 30 valandų, 
arba mokėti specialius mo
kesčius bedarbių šelpimui. 
Tai viskas.

FILIPINAI JAU GYVENA BRITANIJOJ KONSERVA-
PREZI DEBITAS CARDENAS

PRARADO PROGĄ, KAD 
GRĄŽINUS TAIKĄ

SAN ANTONIO, Tex., lap (daugiau nepageidauja, kaip 
kr. 15. — Aną dieną Meksi
kos prezidentas Lazaro Car-

SAVYVALŪOS GYVE- J 
NIMU

TORIAI LAIMĖJO RIN- 
: KIMUS

MIRĖ ROMOS BAŽNY
ČIOS VICEKAMERLINGAS KINIEČIŲ TARPE PA-

VATIKANAS, lapkr. 15. SIAUBA ŠANCHAJUJE
— Mirė Šventosios Romos 
Bažnyčios vicekamerlingas 
monsignoras Ugo princas
Boncompagni 
m. amžiaus.

denas per vidaus reikalų se
kretorių atsakė katalikų vy
skupams, kad jisai neatšauks 
nė vieno piriešreliginio įsta- 
tymo1 ir šiandieninė tvarka 
krašte pasiliks kaip buvus ir 
toliau.

Jo Eksc. arkivyskupas L. 
Ruiz y Flores, ištremtas iš 
Meksikos apaštališkas 'dele
gatas, pareiškia, kad prez. 
Cardenas prarado naują pro 
gų, kad grąžinus taiką ir ra
mybę .Meksikoje, kai Bažny
čia yra reiškusi savo geros 
valios.

Meksiką diktatoriškai val-

MANTLA, lapkr. 15. — Fi
lipinų salos šiandien pradė
jo gyventi respublikos gyve
nimu. Nauja respublika per 
10 metų pasiliks U. S. globo
je. Tai bus išbandymo laiko-

bus lemta kraSte išnaikinti,tarpis' Jei
kad jie tikrai gali patys vie
ni valdytis, U. S. pripažins 
Filipinams pilną nepriklau-

tik laisvės ir ramybės.

Meksikos raudoniesiems 
valdovams turi būt aišku 
kaip ant delno, kad jiems ne-

religiją ir respubliką pakeis
ti bedieviška. Jie visi patys 
pirmiau išnyks ir Bažnyčia 
iš naujo triumfuos.

VATIKANAS KALDINA 
PINIGUS

VATIKANAS, lapkr. 15. Į 
Vatikano gubernatorius 

perdavė italų karališkai pini
gų kaldytuvei reikalingą auk 
so kiekį. Iš to aukso bus nu-

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Konservatoriai, tai vra, šian
dieninė vyriausybė laimėjo 
parlamento rinkimus Brita
nijoj. Tuo būdu krašto gy
ventojai patvirtino dar pen- 
keriems metams premjero 
Baldwino vyriausybę.

Iš išrinktų parlamentan 
615 atstovų konservatoriai 
turės nusveriančią daugu
mą.

TEISĖJAS ATSISAKO NUO
SVVEITZERIO IŠKLAU

SINĖJIMŲ

Ludovisi, 79 
Šventosios Ro-' 

mos Bažnyčios kamerlingu 
yra Jo Emin. Kardinolas 
Pacelli, Popiežiaus valstybi
nis sekretorius.

Velionis kunigu įšventintas, 
1895 metais, mirus jo žmonai. 
Jiedu turėjo penkis vaikus. 
1921 metais paskirtas vice- 
kamerlingu. Šis titulas kuri
joje užima pirmą vietą po 
kardinolų.somyblę.

Išbandymo laikotarpiu sa
los turės prezidentą, dviejų 
rūmų legislatūrą ir visą vai 
džios aparatą, kai kad kiek
viena respublika.

Dalyvaujant tūkstantinėms
minioms šiandien prisiekdin- Apygardos teisėjas Fisher 
tas pirmasis respublikos pre vakar atsisakė atnaujinti ci- 
zidentas Quezon, viceprezi- vilinę “quo warranto” bylą,

dančios revoliucinės partijos kaĮta yatikanuj 200 000 lirų dentas Osmeua, legislatūros kad Svveitzeriui grąžinus ap 
po 100

lirų.
šulai, sako apaštališkas dele- monetų _ kiekviena — nariai ir kiti resPublikos auk »krities iždininko vietą
gatas, bijo grąžinti katalika
ms kad ir mažiausios laisvės, 
nes jie mano, kad tuo būdu 
tegali prarasti krašto kontro
lę

Yra stačiai tuščias dalykas Į 
svarstyti Meksikos raudonųjų

SKIRIAMOS NOBELIO 
DOVANOS

i štieji valdininkai. Šiose iškil- * m . . • , *• ,I d Teisėjas tačiau sutiko prie
mėse <lalyvavo ir U. S. vice- . . , .i ., „ . , pirmiau paskelbto savo spr-
prezidentas Gamens, kongre ,. .. ,. .... ,i v . . ’ . . endimo prijungti atitinkamą

l so žemesniųjų rūmų pirmi- . , . o .. . _ , ; priedą apie Sweitzeno iStei-i mnikas Byms, karo sekreto- . . ...... . .
-------------- I . . .... sinimą kriminaliniam teisme.

STOKHOLMAS, lapkr. 15. n ir. sena oriai ir prjpv kalbamą sprendimą y-
Nobelio dovanos (prizai) , on£re8rnonal- jra paduotas apeliacijos skun

valdovų pakartoja,m» prie- j už, daromą pažangą Po inauguracijos pirmasis das vyriausiajam teismui. 
kaiStus Bažnyčiai, kad ji ki-, premijoje prof. Joliot Pran- prezidentas Quezon kariuome Į Teisėjas Fisher pareiškia, 
šasi į krašto politiką, ^kad icftz-joje jr jp žmonai Irene nės nulydėtas į senovės Ma- kad nors Svveitzer yra ištei-
vjskupai ir kunigai užsiima £urjp . Joliot. Fizikos gi dir lacan rūmus, kur jis turės sintas, vistiek jis gali būt le- 
“išdavikiškais” darbais, ir t. 
t. Tie visi priekaištai nepuri 
jokio pagrindo ir yra tik pa
prasti šmeižtai.

voje — anglų profesoriui Ja oficialę rezidenciją, 
mes Chadwick. I----------------

galiai kaltas.

ANGLIŲ PRAMONĖS KON- FRICAS PAKLIUVO KA-
PRANCŪZAI FAŠISTAI UŽ 

MUSSOLINJ
TROLĖ YRA TEISĖTA LĖJIMAN

METZ, Prancūzija, lapkr. 
15. — Federalis teisėjas Ha- ,15. — Saaro vyriausybės tar 
milton nusprendė, kad kon. ‘nautojas Fritz Ritz teismo

Taip pat yra daugiau kaip
juokinga, kad vyskupai ir ku. ------------
nigai žvalgytus ir dirbtų už į PARYŽIUS, lapkr. 15. — 
tai, kari kuri nors valstybė į- Prancūzuos fašistų organiza-
sikištų į Meksikos vidaus rei-1 cija pakilo smarkiai veikti, gTeso pravestas anglių pra- nubaustas 3 metus kalėti ir 

kalus. Meksikos vyskupai, ku|kad toliau atidėjus sankcijų monės kontrolės įstatymas y-(2,000 frankų bauda, kaipo na- 
nigija ir visi katalikai nieko vykdymą prieš Italiją. ' ra teisėtas. ęių Šnipas. į

LOUTSTVTLLE, Ky., lapkr.

NACIAI IMA SPAUSTI I 
ŪKININKUS

GOSLAR, Vokietija, lapkr. 
15. — Žemės ūkio gildijos 
suvažiavime šios gildijos na-1 
eis diktatorius dr. Krobn įsa Į 
kė vokiečių ūkininkams, kad 
jie rūpintųsi gaminti ko di
džiausią produktų daugybę, 
taip kad Vokietija visados tu 
rėtų pakankamai nuosavo 
maisto.

Jis nurodė, kad vokiečiai 
militarininkai yra padarę 
krašto apsaugai planus, taip 
ūkininkai turi padaryti pla
nus, kad parūpinus pakanka
mai maisto ir kitokių gerybių 
visai tautai.

MEXIC0 CITY, lapkr. 15. 
— )Žuvo lakūnas G. Ocboa 
ir inž. M. Quirozone nukritus 
lėktuvui arti Chihuabua Citv

KAUNAS. — Iki spalių 27 
dd. ūkininkai pristatė jau ap
ie 620,000 centnerių grūdų. 
Duotas parėdymas supirkimo 
punktams sekti ūkininkus, ku 
rie vietoj reikalaujamų grū- 
dųd nori įkišti blogus, sumai
šytus su pasturlakais.

ŠANCHAJUS, lapkr. 15. 
— Kiniečių tarpe pasireiškė 
pasiauba ir dešimtys tūkstan 
čių jų apleidžia savo miesto 
dali. Dauguma nusikelia į 
tarptautinę miesto dalį, o ki
ti bėga iš Šanghajaus pietų 
link. Bijo naujo japonų įsi 
veržimo miestan. Bijo suvar
žymų, vargo, skurdo ir paga
liau skerdynių. Tuo tarpu 
daugiau japonų marynų pri
siųsta į šio miesto apylin
kes, kurių dalis jau nusikė- 
lusi į japonų gyvenamą mie
sto dalį.

Savo keliu patys kiniečiai 
japonų bičiuliai dirba, kad 
žieminę Kinijos dalį atskėlus 
nuo Kinijos ir pakeitus au
tonomine valstybe.

Spėjama, Kad, rasi, tas bus 
atsiekta ramiuoju keliu — be 
kraujo praliejimo. Po to ja
ponai bus ištraukti iš Šang- 
hajjaus.

PAVOJINGAI SUŽEISTAS 
WEST SIDE JAUNUOLIS

Rockwell ir 25-os gat. sk
ersgatvyje sunkiai sužeistas 
Ed. Brazauskas, 20 m. amž., 
2609 W. 24 gat.

Jis važiavo dviračiu ir mė
gino išsisukti pasipainiojusio 
šunio. Pasuko į šalį ir ant jo 
stačiai ūžtelėjo trokas.

Sužeistas jaunuolis paimtas 
apskrities ligonnėn. Taip pat 
sulaikytas t rok u važavęs Ray 
Rnsse.ll iš Berwyn.

Anglijos tarybos lordas 
prezidentas MacDonaldas, bu 
vęs premjeras, ir jo sūnus 
pralaimėjo rinkimuose.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ASMARA, Eritrėja, lapkr. 
15. — Italų kariuomenės va
dovybė pripažįsta, kad etio
piečiai vis (dažniau ir smar
kiau puola italus Makale apy 
linkėse —i žieminiam karo 
fronte. Etiopiečiai veda par
tizanišką karą ir tuo būdu 
jie kaskart darosi pavojinges 
ni.

Italai gali lengvai apsidirb 
ti su sukoncentruotais eftio- 
piečiais. Kas kita yra su 
partizanais. šie pasiskirstę 
į atskirus būrius stačiai išpa- 
salų puola italus ir nelengva 
nugalėti jiuos.

Kadangi etiopiečiai be ga
lo žiauriai kovoja su priešu, 
italų vadovybė visados prieš 
juos pirmojon vieton stato 
koloriialius kareivius: eritrie- 
čius, somaliečius, arba pa
čius etiopiečius, kurie išda
vikiškuoju keliu vra perėję 
italų pusėn. Italai karininkai 
yra jų priešakyje.

Gautomis čia žiniomis, Da 
nakil dykumose, žieminiam 
fronte, vyksta kruvinos kau
tynės su ėtiopiečiais.

Italų lakūnai svaidę 'bom
bas pietų link nuo Makale, 
kur taip pat vykstančios ko
vos.

Ties Azbi, už 35 mylių žie
mių rytų link nuo Makale 
italų pajėgos išhlaškusios et
iopiečius. Šiame susirėmime 
nukauta 55 etiopiečiai. Bet 
ir italų pusė daug nukentė
jusi: 20 nukauta ir 49 su
žeista. Tarp sužeistųjų yra 4 
italai karininkai, o jų tarpę. 
1 pulkininkas.

Rytų pietiniam fronte, pa
sak italų, italai daro pažan
gą — su mažomis kliūtimis 
veržiasi Harrar miesto lir 
Italai pareiškia, kad šis 
stas yra svarbus strat°gif 
žvilgiu ir artimiausiomis die
nomis jis bus paimtas.

PASKIRTAS REKTORIUM 
EMERITU

AVASHINGTGN, lapkr. 15. 
— Amerikos Katalikų univer 
ritėto trustisų boardas pripa 
žino buvusį šio universflteito 
rektorių vyskupą J. H. Ry- 
an rektorium emeritu. Vys
kupas Rvan yra paskirtas O- 
maba diocezijon vyskupu.

ORAS
CHICAiGO IR APYLIN

KES. — Debesuota ir nepa
stovus oras; kiek šalčiau.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<rųllna,

lal neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunčlama tam tiks 
ui pašto tankių.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi b vai popiet 
Skel būna sekančiai dienai priimami iki

» 5 vai. popiet. 

likę tūkstančių dolerių ir dar gerų vietų lėk
tuvų firmoj, tai, žinomu. Mitrusis skridimas 
jum tikrai buvo naudingas. Apsimokėjo ri
zikuoti skristi ,.»«*r Atlantikų ir kuogreičiau- 
sia nusileisti pa nacius sausžuinį, kati toliau 
skrendant lėktuvo nesudaužyt i ir sau biznio 
nepagadinti.

Vadinas, antruujr raidiniu pasinaudojo 
jo organizatoriui socialistai, kurie kapitalo su 
kėlimui išleido tiek pinigų, kiek ir lėktuvo 
{taisyti m ir taip jiat pasinaudojo lakūnas

IŠ PO MANO BALANOS
Rašo Morkus

VOKIETININKAI NE«U&iKAMlNA

Berlyno diktuojami Klaipėdos krašto vo
kietininkai priešvalstybiškų politikų tebeva
ro. Jie gubernatoriui ivnrkauskut trukdo su
daryti tinkamų direktorijų, kuri sugebėtų n 
krašto reikalus tvarkyti ir visais atžvilgiais 
kooperuotų su Lietuvos vyriausybe.

Kaip vakar pranešta, vokietininkui nori 
tokios direktorijos., kuri dirbtų išvien sa Ber
lynu, bet ne su Kaunu. Jie pačioje pradžioje 
jau pasisako, kad jie stovi už nuteistųjų iš
davikų išlaisvinimų iš kalėjimo. Vadinas, vo
kietininkai,. paėmę direktorijų j savo ran
kas, dalytų žygius, kad paleisti laisvėn tuos 
žmones, kurie norėjo atplėšti Klaipėdos kra 
štų nuo Lietuvos, kurie tam tikslui darė suo
kalbius, ginklavosi ir net žmogų nužudė.

Su tokio nusistatymo direktorija Kau
nas jokiu būdu negali sutikti ir dėl to gu
bernatorius paskyrė vadovaujamon vieton 
valstybinį žmogų, būtent, Borehertų, sa ku
riuo vokietninkai atsisako dirbti.

Dėl to susidaro kebli politinė būklė, dėl 
kurios iš naujo pradeda rodyti susirūpini
mo ne tik Lietuvos vyriausybė, bet ir Euro
pos politikai. Ne be reikalo ir Sovietų Ru
sijos atstovas iš Kauno išvyko Maskvon tar
tis kokios krypties jis turi laikytis naujai 
kylančiu konfliktu Klaipėdos klausimu.

Dėl Klaipėdos politinės padėties buvo 
rezignavęs ir užsienių reikalų ministeris, bet 
jo rezignacija nepriimta.

Kadangi pavojai Lietuvai iš vokiečių pu
sės sųryšyje su Klaipėdos klausimu dar nė
ra praėję ir kadangi jiačios Lietuvos viduje 
einu bruzdėjimai dėl ekonominių sunkumų, 
dėl to visas Tūbelio Ministeriu Kabinetas 
turėtų atsistatydinti. Jo vieton prezidentus 
Smetona turėtų sudaryti stiprų koalicinį ka
binetų, kuris privestų kraštų prie tautos at
stovybės, prie Seimo ir tuo būdu būtų stabi
lizuota konstitucinė tvarka.

Nėra abejonės, kad, tuo keliu einant, sėk
mingiau būtų jiašalinti pavojai Lietuvai iš 
lauko, greičiau susitvarkytų Klaipėdos jnoli- 
tiniai reikalai, nes visi, kam tik reikia, pa
justų, kad reikalų turi ne sa atskirais asme
nimis, liet su visa tauta, su tokia vyriausybe, 
Kilti turi visos tautos pasitikėjimų.

Ir paprasčiausiam žmogui šiandien aišku, 
kad akyvaizdoje to viso, kas dedasi Klaipė
doj, už Klaipėdos į vakarus ir krašto vi- 

I duje, tautai reikalinga sutelkti krūvon val
dybės darbui visas gyvąsias jėgas, reikalin-
K vienybė.K -----

transatlantinis skridimas 
IR BIZNIS

i — Culestrinas netekęs vie- ri net ir į savo kai kuriuos 
tos asmeniniame Šventojo Tė- veikalus, neva Bažnyčioje gie 
vo korė vien i.ž tat, kud bu- darnus, o betgi tikros ha/tu- , 
vo vedęs, nusiminė ir susirgo tinės dvasios neturinčius, jj 
bereikalingai. Mat ir jam nei į da labiau noras gniaužo Tik- j 
galvų neužžėjo, kad jis jau rai Bažnyčios Muzikai kelio 

Vaitkus. Bet kokia iš to nauda lietuvių tau-į yra ant tiek įžymus žmogus, ieškoti! Atrado. Jo muzikos 
tai i. sk ridinu i auk ujusiai visuomenei, į tai ! kad vi»n dėl to ne tik mirti, nugrystu vieškeliu ir po šiai. 
sunku yra atsakyti. ■ nei nerimauti nereikia. dienai eidami giedam.

Šia proga -•ikia priminti, kud socialia- Taip. Nereikė nei poros
f. laikraščiai, • abejonės, sugrįžusį iš Lie- mėnesių, kaip štai ve taikosi Praeitasai Federacijos Ko- 
tu.os Vaitkų n. ,.ns išnaudoti savo bizniui. viet* Prie Sv- «Joik> bažnyčios. ngresas gal būtų išėjęs tik į 
Taip neturėtų mui. Reiktų protestuoti prieš ' Sužinojęs, jog galėsiąs ne tik taip, kaip ir kiti pi ieš jį, jei j 

kiekvienų pasikėsinimų visuomenės aukomis korų vesti, bet ii iš popie- ne asmenė J. E. vyskupo 1. 
atliktų darbų panaudoti sroviniam ar priva- *iau* Pradėtų dalį gauti, ir Matulionio akis. Kongresų lė
tiniam bizniui ' ^a kartų nudžiungsta kai vai-; ngusieji ir didžiausias kliūtis

_____________kas. Jaučias ir sveikas ir be , pergalėjusieji gal nebūt atsie-
Lietuvos spauda džiaugėsi sulaukusi la

kūno F. Vaitkaus Kaune ir rašė, kad jis ap
lankys Latvijų, Estijų, Suomi jų ir net So
vietų Rusiją ir tuo sustiprins ryšius su to
mis valstybėmis. Tačiau, matome, kad jis 
grįžta atgal į Dėdės Šamo žemę. Dėl ko Vai
tkus neapsiėmė skristi Lietuvos kaimynų ap
lankyti, nesunki, yra įspėti. Amerikos socia
listams pritrūko biznio ir dėl to jis turi sku
bėti jiems į talkų. Juk skridimas ir buvo 
tam suorganizuotas, kad socialistų biznį pa
kelti.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. Simutis ___________

galo laimingas.
— Tik to, rodos, ir reikė 

Šioje vietoje išbūva apie še
šis metus. Paskiaus prie San
ta Maria Maggiore, — ten, 
kur tik kaA.o vaikas korė bu
vo giedoti pavadintas visų 
pirmu, — apie dešimt metų. 
Kol galutinai gryžo atgal Va- 

i tikanun, kur ir galvelę pagul- 
Į do.

— Nepaisant to, kad per 
penkiolikų metų atsakančios 
vietos neturėjo, o betgi dirbo 
ir veikė neva grynai italų mu
zikui. Sakoma, neva grynai, 

1 kadangi ir jis pats belgų mu
zika išauklėtas, neretai belgų

TAUTININKAI YRA MAŽUMOJE

Tautininkų paltija Lietuvoje niekuomet Įtik ita)* tvardžius 
nebuvo gausinga. Jus vadai p. Smetona ir p.1 palaikydavo jų ui|
Voldemaras per daug metų buvo generolai 8“™“
te armijos. Jie turėjo dideles pretenzijas prie' »»riai ““ūkdavo. Jei
krašto valdymo, vadino save “pašauktais
tautos vadais”, tačiau tautoje pasitikėjimo 
neturėjo. Tautininkai nei į Steigiamąjį Sei
mų, nei į I-nių ir 11-trų Seimų nė vieno at
stovo nepravedė. Tik 192G- m. rink riti Itos'e į

tik Palestrinos* Be to, daug

kę tų, kų atsiekė, jei ne ta 
mintis, kad štai ve jame ir 
Vyskupas dalyvauti ketina! 
Gal ne vienas būt pagailėjęs 
laiko ir ištekliaus kelionei, jei 
ne ta žinia, kad ten pasiketi- 
no ir Vyskupas būti* Kalbė
tojai, menininkai, plunksnos 
mėgėjai gal būt kur kitais ke
liais nuskambėję, jei ne toji 
retenybė, kad štai ve ten ir 
Vyskupas lankysis! Pamaldos 
bažnyčioje, posėdžiai svetainė 
je, pramogos ir vakarienės 
būt tik paprastu aidu numar
mėję, jei ne akis Vyskupo, ku
ri kiekvienam, rodos, kai pirš 
tu grasė!.. Vyskupas! Vysku
pas!! Vyskupas!!

— Niekeno neapsivilta. Ba
žnytinės pamaldos aplinkui Jo 
asmenį besisukdamos išeina 
kai stanga puikiai. Prie tam

J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis už kelių dienų apleis 
Cbicagą, vyks į Detroitą ir toliau į rytines valstybes, o iš 
ten į Lietuvą. J. E. Vyskupas Kankinys Chicagoj išbuvo ke
letu mėnesių, kad pakelti mumyse religinę sąmonę, šv. Ka
zimiero Seserys ir jų rėmėjai rytoj vakare, (i valandų, rengia 
Garbingajam Svečiui išleistuvių puotų Šv. Kazimiero Akade
mijos auditorijoj ir tikisi, kad dėkingieji Chicagos lietuviai 
katalikai gausingai atsilankys.

ir labai naudingų veikalų iš-j da žodžių žiupsnis pridėtas, 
leidžia. Ypač “Ašaros Jeremi-j visų dalykų, rodos, Apvaizda 
jo”, “Garbink”, Mūsų Kry- už rankos paėmus, toliau ve 

’Žiua”, na ir galutinai pati ga- ; da. Tuojau matosi, jog čia
llt-jį Sein ų jiems pavyko išrinkti tris at. rsioji jo-linproperia-'. Tasai
stovus: A. Smetonų, prof. A. Voldemarų ir 
kun. VI. Mironų. Iš 75 atstovų, jie turėjo 
tris. Bet džiaugėsi ir tiek laimėję.

Tik po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo 
tautininkai “atsigavo”. Kariuomenės vado
vybė A. Smetonų pakvietė prie valdžios vai
ro, o pastarasis pasišaukė į talkų prof. Vol
demarų. Nors tuomet su A. Smetonos nusi
statymu pastatyti Voldemarų vyriausybės 
priešakyje daug kas nesutiko, tačiau A. Sme
tona be Voldemaro nė žingsnio nedrįso že
ngti. Tai buvo lyg ir neatskiriama dvejukė. 
Taip kaip dabar su Tūbelių Smetona negali 
atsiskirti.

Reikia pripažinti, kad ir jk> devynerių 
metų krašto valdymo, tautininkų partija ne
daug teišaugo. Ji pasiliko viena mažųjų par
tijų ir mažiausia turinti tautoje pasitikėjimo, 
'liesa, prie jos prisiplakė nemažai karjeristų 
iš liaudininkų, socialdemokratų ir net kele-

pat Paulius Ketvirtasis, kuris
ketina būti kas nepaprasto. 

— Bažnyčia tai bažnyčia.
Palestrinų iš savo koro atstu- Betgi posėdžiuose o Vyskupui 

nuo pradžios iki galui išbūti 
ir nieko pro akis nei pirštus

1 tė už tai, kad buvo vedęs, da 
bar jo muzikos atidžiai klau
sosi, įdomauja, galvoja ir no- nepraleisti, — kaip sau nori, 
riai jam atatinkančių garbę tik negirdėtos ištvermės as- 
teikia. niuo iškentėti pataikys. • Tuo

— Palest i mas besk lesdamas 
belgų muzikų o italų rėčiu, la
bai labai daug ir negeistinų 
ašakų neva grynon italų mu- 
zikon priskiedė. Ilgainiui tos 
pačios ašakos ir grynai Baž
nyčion niuzi kon pateko. J r, vai 
kai pradėjo jos akis net ir 
tiems patiems italams grauž
ti! Viso jiasaulio katalikai be
silankydami Ryme viskų j>a- 
myli, už viskų galvas duotų; 
bet, — kai tik prie muzikos

da labiau, kad didžiuma da
lykų Jį nei iš toli nepalyti. 
Antraip vertus, net ir patys 
sau mažai žingeidūs. O betgi 
Jis laukia ir klauso. Ir tai su 
tokiu uolumu, it rodos ten ka
žin kas būtų. Kuomet kiti tik 
raivos.

— Koncertas! Vakarienė! 
Visur Jis pirmas ir paskuti
nis. Kas nerimauja, raivos, 
purtosi, pakilęs išeina, Jis sė
di ir žiūri, kas pasilikusiųjų

kykis! Ir, tiems, kų laikosi, 
laikytis padėki. Jie tikrai lai
mės. O jei laimės jie, laimėsi 
ir tu. Tai jau bendra gyveni
mo taisyklė.

— Kongresas jau Įiasibaigė. 
i Greitai užmiršimo užuomaj šon 
atsiklius. Betgi J. E. Ganyto
jo pavyzdis da ilgai jį niaeiu- 
I šiųjų vaidintuvėje skraidys ir 
' akyse stovės. Asmeniai, iki 
šiol da nei vienas Lietuvos 
lietuvis į mane širdį taip jau 
triai neprabilo, kai Jo Eks. 
Vyskupas Teofilius Matulio
nis!

tas iš krikščionių demokratų partijos tačiau ;Priema» ~ tai Jau» sako 1161 tarpe dedasi. Tai sunkus juu-
— Ir da kartų visi akis krei 

pia į Palestrinų. Jau jeigu jis, 
girdi, pataikė paruošti grynai 
italų muzikų, tai kažin ar jis 
negalėtų jiaruošti ir grynai 
bažnytinę muzikų? Tasai i>at 
popiežius Paulius Ketvirtasis

Lietuvos laikraščiai praneša, kad lakū
nas F. Vaitkus jau išvyko į Ameriką, kur 
gavęs vienoj lėktuvų firmoj gerai apmoka
mų darbų.

Apie “Lituanika II” “M. R.” taip pra
neša:

“Paskutiniuoju notų Lietuvos aero 
klube ir kitbse įstaigose kilo sumany
mas, kad “Lituanika II” turi likti Lie
tuvoje ir jų reikia iš Itn. Vaitkaus at
pirkti. F. Vaitkus sutiko savo lėktuvų 
parduoti už pusę kainos, kiek ‘Lituani
ca II" kaštavo Amerikoj. Tai išeina apie 
90,000 litų“.
Turint galvoj, kad F. Vaitkui buvo mo

kama suvirš metus laiko šimtas dolerių į 
mėnesį ir išlaidos, už lėktinų gauna kelio-

jais tautininkai nedaug tegali pasiremti. Kar
jeristais pasitikėti negali.

Vienas liaudininkų žymus Seimo atsto
vas tuoj po 1926 m. perversmo tautininkų 
vadams pareiškė, girdi, jis “ir užgimęs tau
tininku”. Dėl to tas ponas ir šiandien užima 
aukštų vietų tautininkų valdžioje.

Dabar visa tautininkų partija susideda . s’$ minM Palestrinos ausin 
beveik tik iš jiutaikūnų, iš valdininkų. Nors ■ kušteli.
laimi daug stengiamųsi jauti ja sustiprinti, — Palestrinas ir kaipo ga- 
nesigailima nei pinigų nei jėgų, tačiau nes- bus muzikas ir kaipo gilaus 
didelė jmžanga tepadaryta. Kiek neremiama
studentų tautininkų organizacja, jaunimo or
ganizacijos nariams — jaunalietuviams net 
uniformos perkamos, tačiau ir tas negelbsti.
Žmonės jų nekenčia, nes žino, kad tai karje
ristai ir dar prideda, girdi, “mūsų pinigais 
uniformas įsitaisė”.

Ne kitaip eina ir su kitomis tautininkų 
organizacijomis. Pavyzdžiui — suorganizavo 
savo Ūkininkų Vienybę, kad sugriauti kitasa
ūkininkų organizacijas, liet ta “vienybė” iš
ėjo prieš pačius organizatorius - tautininkus, 
surengdama ūkininkų streikų Suvalkijoj.

tikėjimo žmogus kai matai 
tos minties šventumų nutve
ria. Taip, sako, garbinti bile 
kokios tautos muzikų o Baž
nyčioje Dievo, neapsimoka 
Tam yra rietos kitur. Bažny
čioje reikia vien Patį Dievų 
tegarbinti, o duugiuu nieko. 
Na ir nuo šiol Palestrinas vi
sai kitokiu žmogumi virsta. 
Dalia r jam ne italų, o tik Ba
žnyčios muzikų ramiai užmig* 
kti neleidžia. Y'pač kai pažiū-

gas ir kasdieniam žmogui kai 
matai sprandų nugraužia. Jis 
kai matai viską šalin pažėręs 
savais keliais kiūtina. O kam 
čia? Ar aš durnas? Tegul ki
tiems tas tenka. Man nereikia. 
Aš ir be to laimingas būsiu. 
Ir dingo kai kamparas. Betgi 
aukštos minties ir idėjos žmo
gus visai kitaip į tai žiūrinė
ja... Na ir kurgi jau taip, svei
kas, nuskubėsi, sekdamas tuos, 
kų bėga? Argi jų tikslas ge
resnis už tų, kų dirba ir lau
kia? Antraip vertus, kam bė
gti, jei žinai, niekas tave ne- 
sivys? Galutinai, tie, kų bėga, 
jianėši laukų vėjui: bėgdamas 
ne tik viskų paskui save iš
varto, bet ir j>uts sau kai ma
tai sprando netenka. Ne! Jei 
ir laimėsi, tai laimėsi tik su 
tais ir tų tarpe, kų laukia, 
kenčia ir bėgti nemano. Lai-

Taip. Iki neseniai Ameri
kos lietuvius rišo vienybėn be
ndras noras Lietuvų laisva 
pamatyti. Lietuva jau laisva. 

• Bet toji laisvė amerikoniškai 
laisvei mažai panaši. Ve dėl 
ko jam ji mažai o gal ir visai 
nieko nereiškia. Gana to, kad 
ši mintis čionaitinių lietuvių 
daugiau vienybėn nemezga. 
Sakyčiau, da labiau ardo.

— Da tik vlsaf neseniai. 
Rodos, kai vakar, Amerikos 
lietuvius lietuvišku kalba vie
non gyjon pynė. Kas tik gy
vas, — visiems savoji kalba 
kai medus kvepėjo. Kalbėda
mi didžiavosi, kas gražiau lie
tuviškai nukalbės. Rašinėda
mi taikės kopuikiausiai ir gry 
nai savaip išsireikšti. Tai bū
ta vieno bendro tikslo kalbos 
ir rašliavos. Nūdien jau ir to 
nėra. Su kuo tik kalbėt nepra
dėsi, visur tas pat. Kazin kie
no žodžiais, neva lietuviško
mis galūnėmis alsiūlėtais, rė
pliojo, kai voras, na ir patark 
jam, jei nori!

— Spauda! Vai je vai je į 
kų ši dukrelė jau jiunaši!! Juu 
nereikia laukti nei vietinių! 
Da iš Lietuvos atvykę ir tik 
šiek tiek šios šalies kalbos ra
gavę, tų nebagėlę savo kalbu- 
žę, kad jau darko tai darko,

net riemuo tikrų lietuvį gnai
bo! Ir kam reikėtų tvčioties
.......................... ‘ *iš eia gimusių ir augusių jau
nuolių, jei jie patys daugiau 
gėdos neturi? Pastarieji taip 
elgiasi iš netyčių. Bet kaipgi 
ir kuo pasiteisinsite tamstos 
patys? Sakote: mūsų kalba se
na. Gerai. Tai kam jų da ne
suaugusių kalbų žodžiais ir sa
kiniais darkote? Sakote: mū
sų kalba graži. Gerai. Tai ko 
kiems ragaišiams jų negražių 
kalbų terminais paneiojat? Sa 
kote: visur kalbėkim lietuviš
kai. Gerai. Tai dėl ko jiatys 
net ir parašyti tikrai lietuvi
škai raivotės, it žaryja pas- 
pringę? Mokinys nebus ver
tesnis už mokytojų... Na ir di
delis čia daiktas arba skirtu
mas tarpe to, kurs visai sa
vaip nei skaito nei rašo ir to, 
kurs rašo ir skaito tik tam, 
kad sugadinti ūpų tiems, ku
rie da gerai ir grynai lietuviš
kai skaito ir rašo? Veik tas 
pat.

Labai keista. Vei neįti 
ketina. O betgi ir pati kalbu 
Amerikos lietuvių prie vieno 
tikslo daugiau jau neveda. 15 
šalies žiūrinčiam atrodo, jog 
lietuvių kalba kalba ir rašo 
tik tie kurie kitaip da neiš
moko. Jei mokėtų, greičiau
sia ir jie anų takais nustrak
sėtų. Didelis skirtumas! Na o 
kai pagalvoji, jog šieji pir
miau nematyti ir negirdėti 
baubai, dn tik visai neseniai 
atsirado, o jau taip aukštui 
nosis riočia, sekančiam už- 
klausyi.iui pastatyti ne tik 
drąsos, bet ir kvapo netenki. 
Tai ko Sulaukėm!

Tinginystė silpnina, darbas 
stiprina. Tinginystė senatvę 
artina, darbas jaunystę j klai
ko. C ei sus.
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KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

ti misionoriui ir pačiam ka 
raliui. Tačiau pylymo tiltus 
buvo jau vėl pakeltas. Bet 
kad ir pasisektų jam kaip 
nors pasiekti bokšto apačių, 
tai kaip jis paspruktų pro sti- 

! priai saugojamus vartus
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laikysis rainiai, kaip In-lais ,ai į miest, „ į kara
v is. .lo pabėgimas, sako jie, |įaaH ramus. Šokti nuo galo j 

rijos į netoli tekančių upę ir ■

(Tęsinys)
— Tamsta didysis uosto nia

ndarine, tvirtovės valdžių pa- galįs sužadinti Hyplioaos įta- 
imk į savo rankas. Visas pa- rimų. Kai princas nors ir ne- 
sisekimas pareis nuo tamstos, noriai su tuo sutiko, jie atsi
neš tik, tamsta, turi raktus sveikino ir išėjo.
nuo uosto ir mus gali į jį įlei- Vos tik suspėjo berniukas 
sti. 2000 mano juodvėliaviečių pasislėpti sargo įrodytoje 
netoliau trijų dienų kelio nuo vietoje, kai trys vyrai pasi- 
ėia. Su jų pagalba, tamsta rodė prieš jį. Iš baimės instin- 
lengvai suimsi visą Įgulą, net ktyviai jis lindo dar giliau; 
ir tada, ko aš tikiuosi, kai net jo galva barkšterėįo i la- 

■ plauk dišes, Džianai, išnešk i Jle nesutiks prisidėti prie su- foto virbų. Tai išgirdo juod- uŽDUolima ir kara
5 garbečį, Džianai, paduok Juo kilimo. Po to, tuojau apsupti vėliaviečių generolas ir grei- Uaug 2 Kai jųs

planas (bus ištirtas) išeis ai-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS to, aš labiau linkęs eiti į frun- 
----------- tą su vyrais. Leidžiu bijau.

— Bar bar bar.... j — £ kodėl gi f
— Kamin. — Ba kad jūsų fronte ne-
— Ar čia gyvena prof. būtų taip, kaip mano sosie- 

Kampininkas — pradarusios dui Jonui Parapaliui: pada- 
duris tarė dvi nieko sau iš rė su Kne Lepše bendrų fr- 
rodančios, buržujiškai apsitai- untų ir dabar: Džianai, su- 
siusios leidės.

mėginti jų perplaukti!! Drą
sos šitokiam žygiui jam ne 
trako, bet. jis nepasitikėjo sa-! 
vo jėgomis. Taip jam bepla- 
nuojant, pasigirdo mažas bil
desys. Kalėjimo sargas nulei- Į 
do mažų tiltelį.

Berniukas pasiryžo ko 111a- 
i žiausiai seniui pasakoti apie

— Taip, pats pašenavotasis
priešais stovi. I rašau.... Ii zukui nipelį, Džianai, išnešk ■ karaliaus rumns, llvplioai tau- tai išsitraukęs kardų ėmė švai
delnu parodžiau kėdę. ant porcių tuščių pieno ba-i pę nuodų — ir mūsų galinga- stytis tamsiame kampe.

— Skaitome tamstos kam- telį, Džianai, užmušk tarako- sis Tykdikas užims savo pro- , __ Kas ten! — paklausė jis.
pelį. Girdime, kad žmonėse ■ nų, Džianai, Džianai ir Džia- tėvių sostų.   Niekas — atsakė didv-
turi didelę u,aeę taigi sa-, nai. Nė pakajaus. Vyras kai 0! Kai tik paimsiu aš į sa-™ndarinas. - Tai bus 
kome, gnekas butų aplenkt, „suolas, o na Lepše JĮ ka-, rankas tnoj‘isa. žiurkS, kuri, šia tame bokš-
tok, smart smogy. Į mand.ravoja. Ta.p gal, bu- knibždste knibžda.

Deku, uz kampl.mentus.! t, ,r c,a. Penima butų ma- _ . tiltas -,ai ir ..
— Ta,g.,, ot, ate,ome kvtes- no kampel.o frunta, kad kas senis Mingė.

ti tamstų 1 musų frantų.... jam kamandiravotų eiti sitrv- .t* , • » -
T / „ A r • y i- 1 • , vausiu juodveliaviečiams puo-! Pranas, kuriam prašvilpė___ I tumefn įminta Ir tais mnrtiiiAti miknų rinkti ' 1

kštėn, tai ir krikščionims ne
reiks bijoti tų sųmokslininkų. 
— pabaigė drųsiai sau ber
niukas.

Vis dėlto, kai senis jį nu
sivedęs į savo kambarį ir ten 
užsirakinęs ėmė kviesti, vai
kas visa jam išpasakojo. Kaip 
štai: užpuolimo diena ir va

kad faituoti Lietuvos nevido- sudrebėti 
ims, drūtinti nepriklausomy-1 pašizmas 
bę.

— O, šitaip.... Malonu gir 
dėti, sakau. Nors ant mano 
plvkės jau celikę tik trys žili 
plaukai, ale delnas dar ma- 
cnus ir bile sanasvogunų gali 
gerokai pašeikinti.

Girdime iš gazietų, kad Lie
tuvų tyko-įneprieteliai. Reikia 
franto.

— Gerai tai žinau: vokiški 
šniceliai....

— Dacet, dacet! — nutrau
kė man kalbų vienų leidžiu,
— mes kaip tik ir atėjome 
tamstų kviesti į savo frantų 
faituoti Itlerį, Smetonų, visus 
pašistus, kurie žmones rėžia.

— Rasiejaus balšavikai. 
lenkiškos šlėktos — taipgi nė
ra mūsų tavorščiai. Balšavi-

rt visoks Ttlerio riaus,° kuni£° ir -1° padėjėją _ Aš vis dėlto manyčiau, 
galvas padėti po jų kojų. Ir kad čia kaž kas didesnis su- 
kaip jau narsusis juodvėlia- bruzdėjo negu žiurkė, 
viečių generolas yra minėjęs, Jr vėl buvo beužsimojųs ka-

CALL FOR MR. BINGO*'

— Tai nenori mūsų franto?
— Ne!
— Gudbai....
— Gudbai.

tą juodvėliaviečiai ir t.t. Žo 
džiu — viską, kų tik apie tai 
jis buvo girdėjęs.

Senis išpūtęs akis dažnai

Nauji įvykiai

Sekančios dienos pavakarė- ,
krikščionių degantys namai iv rdu. bet drantrai ėmė ii nuo 11 j ... . . v - » T ,„ L . ,. augai jį klausdavo, ar jis visa gerai je mažasis pažas Lu buvo so-
sventykla esanti musų įmes- to atkalbinėti. Sakė jau esąs
te, bus visiems mandarinams vėlus laikas, ir kad reikių iš

Skaičiau balšavikų gazieto- 
je, kad ir Bruklyne dėjosi to
kia štuka. Ten kokia tai S. 
Sasnauskienė savo frantan 
gundė “Amerikos” Dėdę Šer
mukšnine. Ale tas tik nusi- 
spiovė į Sasnauskienės fran
tą ir nuėjo prie savo darbo1 
stalo.

ir, kaimyniniams miestams ir ėia skubėti. Generolas 
kaimams ženklas, jog atėji) giau nebesipriešino, 
laikas kardu ir ugnimi naikin
ti tuos išdavikus. Kraujo ir 
ugnies banga perbėgs per vi-

Šitaip tai bizniškai.
Į vienų storų atėjęs kos

tiume ris sako:
— Tamstai aš skalnas $10? 
— Teisybė.

supratęs. Ir taip kuo stropiau- de savo senelio, to žilaplau- 
siai šį vaikų išklausinėjo. į kio Fylino, kuris gyveno vie- 

l berniuko prašymų, kad ir ji name iš mandarinų namų pa- 
; paimtų, kai eis pas karalių, sislėpusių, tarp įvairių krū- 

Drebėdamas iš baimės ber-* senis atsakė: . mų, karališkame parke. Fyli-
niukas klausė, kol šie perėjo į — Kų! tu nori užmokesnį su nas buvo sodininkystės mė-

dau-

tik dėka jo dažno buvimo so
de jis sulaukęs tokios žilos 
senatvės ir dar esųs gana vi 
krus.

Tai šen, tai ten pataisyda
mas gerai išakėtus sočio ta 
kus, berniukas pribėgo prie 
senelio ir atsidūrė jo glėby. 
Senelis parodė jam Florų — 
vienų puikiausių rožių. Šios 
labai retos rūšies jis buvo ga-sų šalį ir taip per porų die- ir akmeniniais laiptais manimi dalintis?* Ne, vaikeli! gėjas ir todėl beveik visų po

n,j bus išgelbėta Anamo kara- nusileido nuo pylymo. Apa- ^Tai tik man vienam pridera! ilsio laiką praleisdavo sode. ta^ninkaa
Ivstė nuo svetimi, rannso tios J“ išsisky O dabar einam vėl i “narve- Todėl ir šiandien, kaip pa- misijonorinjlystė nuo svetimų raupsų.

Berniukas tai girdėdamas rė’ Uosrto mandarinas ^ėjo U”- Žiūrėk, kad neprasitar- prastai, didesniųjų dienos da- 
drebėjo iš baimės. Jo išgąstis Prie s*™ 0 didysis tum nė raidės apie tai. Prie lį jis praleido sode tarp pui-
dar padidėjo, kai išgirdo, kad mandaririaR ir juod vėliaviečių tavo akių pasmaugčiau tavo kių, retai sutinkamų, jo pa

vadas ėjo aplink tvirtovę ta- motinų, oi tave patį nukanki n- ties prižiūrimų krūmų ir gė
lių. Jis net tvirtindavo, kad

1 ir kiti tam planui pritaria.
Buvo aptartos net ir kai ku

rios smulkmenos. Uosto man
darinas patarė juodvėliavio-

— Kai saulė nusileis, tai 
tu Liū, dar kartų jų palais- 
tysi, — tarė senelis.

(Bus daugiau)

- Taigi prašau $10. Bet k-l

kai žmones rėžia, kaip ir pa- turi sau pasiimti tiktai $2.95, 
gistai. ba juk žinai, kad doleris šian

— Balšavikai orait. Jei ne
būtų bašavikų„tai nebūtų ir 
Lietuvos!

— Būtų, ar nebūtų, čia ki-; meriui 
ta šneka. Ale sakydama, kad $415

i iš savo būrio suimti 100 vy-1 *
rų ir tarsi belaisvius nuvesti

rsi tikrindami sargybas, o iš- čiau taip, kaip dar joks žmo- 
tikrųjų tai tik tam kad su-į gus nėra nukankintas! Snpra- 
teiktų savo bendraminčiams jnti?! Tad marš į priekį! 
paskutines žinias apie tvirto-Į po keleto minučių bermu- 
vės sustiprinimus. Įkas jau vėl buvo rūsy, tik

Kai berniukas iš išgąsčio dabar jau ne šalę motinos, o kmingo biznio gyvavimo Jos. radio, rakandų, skalbyklų i»

tinos per šių ir ateinančių sa-
---------- - vaitę, tai Budrike krautnvė-

Paminėjimui 24 metų pase- se eina didelis išpardavimas

24 METŲ SUKAKTUVES

d erta tik 59 * tvirtovę. Atėjus paskirtam 1 kiek atsipeikėjo, ėmė galvoti, visai kitame kalėjimo kampe. F. Budriko radio ir rakandų refrigeratorių specialiai nupi
laikui jie b!sių apginkluoti, ir kų jis turįs toliau daryti. Vi- prie vieno stulpo geležies gra krautuvė, 3417 S. Halsted st., gintomis kainomis. Viskas pa

Štornikas paėmęs $10, at- tokiu būdu galėsiu užpulti tvi- sų pirma atėjo jam į galvų ndinėmis prirakintas kartu su Chicagoje, pereitų sekmadie- rsiduoda lengvais išmokėji-
1 siskaitė sau $2.95 ir kostiu- 

atskaitė čenčiaus

balšavikai orait, tamsta ma
no skony jau pagadinai savo 
frantų.

Pagadinau, ar ne, mek tik $7.95.

rtovės vartų sargybų.
Po įvairių svarstymų ir šis

pasiūlymas buvo priimtas. Po 
— Kų tamsia darai? — su-^to buvo iškeltas klausima*, 

pykęs susuko kostiumeris. —'ar žudyti tik vyrus krikščio- 
Juk man priklauso ne $4.1.), nls, ar ir moteris ir vaikus.

Didysis karo mandarinas ii

mintis pabėgti ir visa praneš- vienu kalnų plėšiku.

110 difrcns, ale tik sueikim į _ Tamsta juk pats sakei, UO8to n.andarmr;« norėjo nž- 
bendrų mintų ir pamatysi, kad doleris šiandie vertas tik Hesti tų, kurie, atsižadės to
kaip bus gerai. Faituosimės!

— No, sakau. Jei jau eiti 
į frantų, tai eiti prieš pašis
tus ir balšavikus, kurie ne
duoda žmonėms pakajaus. Be

59c. Sulig to kurso tamstai svetinio tikėjimo, bet princas 
tiek tik ir priklauso iš $10. įr juodvėlišviečių generolas Į

Gerai priežodis sako: Kas 
gcin žosei, ta? ęera ir žąsi
nui.

nį davė puikų radio progra- mais, o be to pirkėjai gauna 
mų iš stoties WCFL nuo a puikias dovanas, arba Pala
iki 6 vai. po pietų, dalyvau- kutų Padėkonės dienai. K

1 jant didelei orkestrai ir Šv. ' -------------------
T - Jurgio parapijos chorui po Ryt vakare, lapkr. 17 die-

Vvskupo P. P. Bučio, M I. C. “KELIONE APLINK PA- vadovyste kompozitoriaus A. nų, šv. Antano Draugystė

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

n'
tikinėjo, jog reikia visų tą 
biaurių sėklų išnaikinti (taip 
jie vadino Krikščionis).

Plano įvykdymui buvo pa-
Kazienė, eidama štoran, su birias laikas -- mėnesio pil- 

sitikus Juozienę, prašneko: naties artimiausioji naktis.
— Tas Ignas -tai niekam ne ^ai tik pakils meninis tiek, 

tikęs. Už tai ir merginos ne- ka<^ -ii ^Us ??®Hnia matyti pro 
nori už jo tekėti. kanalo vartų bromų, bus ženk

las atidaryti juodvėliaviečia-
... - KaiP aP"iž™>A tai ms vartus. Nes jie jau pas1 .

Kiekvienam įdomu pažinti pasitaisys, — sako Juozienė, 
to garbingo Vilniaus vyskupo _ Ang man0 Antanag kai! 
gyvenimas. Jį sužinosime iš
neseniai išėjusios knygos.

ruošę lauks uždengtose save (

buvo neženotas, buvo tikras į Po to princas reikalavo, kad 
liurbis. O dabar pati matai, taip pat būtų nužudytas jis. 

“ARKIVYSKUPAS JURGIS Kas vakaras dišes suplauna jo priešininkas Triendinhe, se-, 
MATULEVIČIUS” ir dirba visa, kų aš jam lie- nis Fvlinas ir kiti, kurie bu 

Knyga parašyta ne vieno piu. ' vo paskirti keršto aukomis,
žmogaus, bet daugelio mūsų t — Beitgi, ne visi vyrai mo- į Pagaliau jis pareiškė noro, 
Lietuvos profesorių, kunigų, ka noterų darbus dirbti — Į kad jie padėtų jam pabėgti iš 
mokytojų. Knyga yra didelė sako Kazienė. I šio kalėjimo. Tačiau tam pa-

SAULT” arbn kelionė į “EUKARISTTNĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė- 
laniu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelione vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

H.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai isnūdinem “KELIONE 

PO EUROPA” ir vnač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
miu paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. And kio ap
taisais $1.50. ' l

ni.
Beealo idomfis Kan. J. A Pauliuko “KETJONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis. Azoro Ralo«e. šiaurinei jVrikcd. 
Siciliioie, Graikiioie. Svrijoje. Šventoje Žemėje. Erinte. 
Italiioie. Prancūzijoie, Ispanijoje, Anglijoje, Beloriloje. 
Vokietijoje, Lietuvoje.

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

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knvgas begu kam teko matyti. Gražinis audeklo aptai
sais. Kaina tik $2,00.

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą lai? 
k utį tuojaus siųskie mums.

Cla nuplėflti
Gerbiamai "DrauRO” Ailmlnlatracljai;

Siunčiu au Huo lalUku t................. ot kurluoa p raikau kuoRTelčIaui ln
atMuatt man ankančia* Kėllnnln knvraa:

VYSK. P P BVCTO KEUGNftR —■ *1 00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — l.»0
KUN. J. A. PAULIUKO — S.00

arba:
Siunčiu ID.SO už kurtuos atalųakltr mnn vlaaa trla Kelionių knvgna.
Mano adresas:

Pociaus. Kad tos Budriko su- dengia Iškilmingų Vakarienę 
kaktuvės būtų daugiau atmin- Šv. Antano par. sv., Cicero j.

BUDRIKO 24 METU SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas
Perkant už 1 dolerį gausite dykai už 1 dole; į knygų. 
Perkant už 5 dolerius gausite knygų už 5 dolerius dykai. 
Perkant už 100 doleriu gausit» didelį gyvą kalakutų 
dykai.

BUDRIK RIRNI1URE MART
3347 So. Halsted St.

I0S. F. BUDRIK, INC.
3417 So. Halsted St.

su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1-90.

“DRAUGO” KNYGYNE

— Ana va, — atšovė Juo , sipriešino kiti trys sakydami, Vardas, Pavardė

zienč. — Visi moka, tik NE
VISI KLAUSO.

kad planas daug geriau pa
vyks, jei jis ligi sutarto laiko

.Street
Klausykite gražų lietuviškų radio programų neda

lioj nuo 5 iki 6 vai. popiet iš stotiesWCFL su gražia 
Budriko orkestrą.



T n R a F n a * Šeštadieni.’, lapkr. 16 d., 1935

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai 
6322 S. Wėst»• i-ii Av., Cligo.

fflSCONSMO LIETUVIŲ ŽINIOS

KLAUSIM A S. Aš turėjau 
didelę sumą pinigą pasidėjęs 
Vniversal State bankoj. Aš iv 
mano draugai negavom nei 
vieno cento1. Nežinodamas prie 
žasties, as pasirašiau reikala
vimą pinigą, kuomet keli lie
tuviai advokatai rinko pini
gus ir parašus Lietus ią audi
torijoje. Kurie nuėjo tiesiog 
į banką, jie gavo mokėt 15 
nuoš. Man priklausytą $284. 
Ar aš galiu traukt tuos advo
katus į teismą 1

ATSAKYMAS. Jeigu

Šv. Petro parapijos mokyk- eiai kunigai. Imant domėn >• PAtFęVnMh
los mokiniui-ės mikliai lavina- patingai šioje parapijų)? ap- I HlUOlVUnili
mi išpildymui Kalėdoms pro- linkybes, atlaidai pavyko ge-' Geniuką Antaną, išvyko iš 
gramo. Tai atlieka seselės l’ra- riau negu buvo galima tikėtis, Lietuvos 20 m. algai, ir apsi- 
neiškietės mokytojos. Lipk r. 3 d. popiet ir vai<a-

______ re įvyko kortą lošimo praint-
Šv. Benedikto draugijos, Nežiūrint smalkaus lie 

pasist

I ATSAKYMAS: 18 paduotų 
faktų gatvėkario kompanija 
yra kalta, kadangi gutvėkarią 
užduotis yra netiktai Žmogų 
saugiai veži, bet ir turi sau
giai jiems duot progą išlipt iš
gatvėkario. O jeigu pasielgė lu-muniiA.— i-"- i\nsiaus Kareivių via uzuuo- »v. neneiiiKio timugijos,
pr ii ši ilgai, tada strytkario ko- rupijos bazaras milingai vy- įįs darbuotis didesnei Dit>vo spalių 27 d., suruoštame kon- 1alls l’,HI,,otfu gražia
nipanija absoliutiškai atsako ksta. Komibtai, draugiją at- garbei, žmonijos labui ir vi- eerte, kurį išpildė parapijos kė. Ypatingai vakare susirin
už žmogaus sužeidimą liepai- stovai bei jų nariai energin- BUr> kur tik prieinama platin- jaunuolių choras, (tada rytu ko gausiai linksmos publikos
sunt ant kiek žmogus yra su- gai darbuojasi. Parapijiečiai ti Kristaus savo Karaliaus ka- gražaus pelno ir jmrapijai ir rengiama tapk:

uoliai atsilanko. Biznis, ariu valystę. Todėl reik nepagailo- Įiačiai draugijai. Pasekmės bu “• ' u,'but l‘..; kalakutą ke
Dievui, eina gerai. Aukotoją ti savo veiklos pritraukimui vo geros, m s komisijos narės nnošius.
bazaro reikalu, taip pat, ne- naują narių draugijom Moti Liud. Šaulienė ir Elz. Ališau- Darbai e.na neblogai, benn
trūksta. Matosi bazaro pasi- nos turėtų panaudoti tinka skienė tuo reikalu uoliai dar- rbią nuošimtis mažas. Lietu

mus priemones savo vyrą :i bavosi.
sūnų paraginimui stoti šv. Va
rdo draugijom Nes būdami Sv.
Vardo draugijos geri nariai
teiks laimės visai šeimynai. 1 — ----

MI L'.VAl’KEE, Wis. — Sįiu 
lių 25-26-27 dd. Šv. Gabrie
liaus bažnyčioje įvyko 41) vai 
atlaidai. Tokios iškilmės čio-X
iiai seniai turėta. Per kiek Į 
Inetą būdavo tik 13 vai. at
laidai Čionai lietuvių bažny
čią Įtaiko daugelis svetimtau
čių, bet laike atlaidą lietuvių 
skundus toli viršijo kitus. Pa-I • .lapijos moterys po dvi-tris
buvo pasiskirsčiusius klūpoj. I « • >1 

v. . . , - u u. mo valandas, lx*t visais lai-1
eius. Tikimės gausaus bazaran sumos bus Šv. Pranciškaus kaįb buvo uaugiau garbintoją,

Tapgi, Akademijos Rėmėjų susirinki- nvgu Išskirtieji. Tai

žeistas.
KLAUSIMAS: Aš turiu pi

rmus morgičius ant žmogaus 
namo vertės $3,000.00. Morgi- 
t iai pasibaigė praeitą metą ir

PARAFUOS SAZARAS kia imtis girtino darbo. Šv. 
Vardo draugijos nariai pri va- 

— — lo turėti mintyje, kad ją kaipo
KENOSHA.— Sv. Petro pa- Kristaus kareivių yra užduo-

gyveno Chicagoje.
Lietuvos Konsulatas,

100 E. Bellevue Pinte, 
Superior 5619.

i '=

sekimas.
jis man nieko daugiau neino-' .Jau praleidome vieningoje 
kėjo. Taip pat suradau, kad darbuotėje du sekmadienius ii 
taksų užsiliko nemokėtų per Ja penktadienius. Dar turime 
4 mėti s. Jeigu ar foreklozuo- jdu st kmadienius, vieną penk- 
čiau tą namą, tai kas turėtų l tadienį ir vieną ketvirtadie-

jiis užmokėt taksus, kadangi nu- nį, lapkričio 28 dieną, kurio-
Susirinkimai

Sekmadienį, lapkričio 17 *•., 
po sumos įvyks Birutės diau-negavote išmokėt to vadina- mo savininkas kolektuoja re- je baigsime savo bazarą.

mo dividendo, tai greičiausia ndasf „ . •• - . . , ...... . . . Sekmadieni, lapkričio 17 ti. gijos nięn. susirinkimas, pa
apsilenkete su Įstatymais. ATSAKYMAS: Taksai vra , , ,. .. •• iF J « jiu po 3 valandos pamaldų ruošia- rapijos svetainėje. Ši draugi-
Mat įstatymai reikalauja, kad taksuojami ant nejudinamo tn-, „„ profegijonalų> bi2nierių ir ja yra didžiausia Sv. Petro 
jūs “failiuotumėt” vadinamą rtc, o re ant ypatus. Tokiu
“statement of claim”, kurias būdu Uksai turi būt užmokė* 
bankos resyveris išdavinėjo t i pirmiau, negu mergišiai ir
per keliolika mėnesių ir laikė jm.is įstatymai leidžia fore- 
jrrilipinęs prie visų uždarytų klesuot namą, jeigu taksai y- 
bankų durų tam tikrą piane- ra gerokai užsilikę, nepaisant, 
Šimą, kad katras turite įdėję kati mor.ričiai nėra pasibaigę 
pinigus į banką, tui turi “fai-
liuoti” claim. Jei jus neiti«- 
iiavote tą claim, arba reika
lavimą, tai žinoma jums pini
gų neišmoka, bet jūs galite

įvairiausios rūšies ainatiiinkų parapijoje ir prie jos priklau- 
pagerbimui bazaras. Girdėjau, so jaunųjų ir senesniųjų gru 
kati tuo reikalu, Pr. Stankus, pės. Jaunųjų grupė ruošia-i 
bazaro muzikalės dalies vedė- išpildyti programą.
jas, specialiai suorganizavo ----------
grojikus palinksminti bazarie- Sekmadienį, lapkričio

ATLAIDAI

viai plačiai paskliuv gyvena 
bet kud susirenka į būrį, daug 
pasireiškia draugiškumo.

Daiyvis

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

Visa, kas tikrai moteriška,

"Turldavau privilioti, kad valgytą 
lr nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasak. apie Triner's 
tlilter Vyną”.

Triner's Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap-

tlll'i būti gražu. Grožis — tai nuo užkietėjimo, gusų. nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mą ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

moteriškoji ypatybė.
M. Pevkavmkailė

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

TRINER’S ELIX1R 
OF BITTER W1NE

Joieph Triner Company, Chicago

ir nuošimtis yra užmokėtas. 
Žinoma, jeigu jūs foreklozuo- 
site, tai jūs turite užmokėt 
taksus.

lankytojų skaičiaus, 
reikėtų priminti, kad lapkri-, lnas> Dariaus ir Girėno klubo 
čio 22 dieną bus mūsų bazaro ' kambaryje. Šv. Petro parapi-

PROGRESS KRAUTUVE
DIDIS PADEKAVONES

v ienas
gražiausių pasireiškimų lų at
laidų. Pamokslus sakė Kun. ! 
Vilius, Pasijonistas anglų ir 

s. Jo pamoks-
paskutinis penktadienis, kuria j joje, ši rėmėjų draugija, jau

A . .. ... o_Tn u/ADhfi i ift Dn ime Pr°fesi°nu'v-S kenošietės šei i daug metą kaip gyvuoja, ir lietuviu kalbėti i
tiuot tą reikalavimą. Jei būtų LIT1KOS KU BANKIETAS n, užk Jpish Fry” , ’įU ' la. labai patiko. Užbaigos pro
koki. sunkenybė, galite krei-1 '----------- . „ . ',alyvavo 30 -lazlal
ptis prie manęs. Aš jums pa-. Itvtoi. laukr. 17 d.. 7 vai. v* o augtja

Išpardavimas
Kainos Negirdėtai Sumažintos
Dovanos — Kalakutai Dykai!!

Rytoj, lapkr. 17 d., 7 vai.
gelbėsiu. Būk tai advokatai • vak-> 9-to \\ardo Jungt. A Šv. Petį o parapijos, Šv. Va- 
kolektavo pinigus ir parašus. merikos Lietuvių Politikos rdo draugija, lapkričio 10 d., 
Jūs neužtektinai paduoclat fa.' klubas rengia didelį bankie-
ktą savo klausime. Jeigu jūs of P. svetainėje, 110-
rašėtės ant vadinamų petici-/9® /1 Micbigan gatvių.

Šis klubas vra vienas di-

cesijoj 
papuoštų

Ketvirtadienį, lapkričio 21 čių. Už
ir išlavintų vaiku- 

' ai kūčių išlavinimą j
d., 7:45 vai. vakare įvyksią 1 garbė priklauso M. Lomcrs - 

8 vai. Mišiose in eorpore pri- L. Vyčių vietinės kp. susirin-į mokytojai viešoje mokykloje, 
ėmė šv. Komuniją. Po pamal- Į himas, Dariaus ir Girėno klū- Stebėtis reikia kiek yra tikč-

bo kambaryje. Šiai L. V. kuo- jimo ir pasišventimo Diev> 
pai kelis metus plrmininkavu . garbei — žmonių gerovei. Pro 
si uoli veikėja, Domicėlė Lu- cesijoje taipgi dalyvavo 7 sv< - 

pirmininkui, Antanui i hauskaite, užleido energingam | DAKTARAI:

dų turėjo bendrus pusryčius 
ir mėn. susirinkimų, kuriamejų dėl perorganizavimo bau-į 1 .

.-^/•džiausiu lietuvių politikos i vadovaujant veikliam, energi-kos ir rodos buvo mokama 25c
už nol.riz.vim,, to antspau- klab« Chicagoj-; narių skai 
do, tai tas jūsų pasirašymas 
neturėjo atimt teisės iš jūsų

ngam
čius siekia netoli 400 ir vi-Į Demenčiui, nusitarė imtis vį_ I darbuotojui Juozui šauliui pi-i

failiuot tą vadinamą “claim” 
(reikalavimą). .Jūs turėtumėt 
man pakartot tą klausimą kas 
rinko ir kiek jūs davėte pi-

- * i *• ■ • - - ido žymesnieji valdininkai. Pomgij ir itz ką tie pinigai buvo • J

I>ėl PatlėkatoiM-s Išpardavimo 
1’iaiMi Akorilionų Kainos laimi Siuna-
žintos — $38.00 vertės nauji piano 
ukordionui parsiduoda po

*4

Gyvi Riebūs
Kalakutui Dykai

Yra užsakyti iŠ mūsą kai
myno buferio lr su pirki
mu minėtų dalyką pudėko- 
nės dienai, gausit o dykai. 
Todėl, pasinaudokite šiom 
mažom kainom ir įsigykite 
kalakutą.

si sutartinai veikia. Numato-'sų galimųjų priemonių įtrau-'rni,n,nkau^. Kuopa, taip pat, .ltl LAFayette 7650
ma, kad ryt vakare dalyvaus, kti visus parapijos jaunikai-! ruo8’a,s‘ išpildyti jx> Kalėdą j DR. F. G. WINSKUNAS 

žmonių; |(lis ir vyrus Šv. Vardo drau- t4iaz,l progiainų.
Parengimai

jaunųjų ir senesniųjų grupes.! Šv. Onos draugija rengia 
Būtų gražu ir naudinga pa gruodžio 8 d. šaunų baiių su 
tiems nariams, šeimoms ir jia- Įvairiausiais pamarginimais ir 
rapijai. Dievas padės, tik rei- lovanomis.

daugiau negu 500 
jų tarpe žymūs lietuviai vei-1 gįjon. Manoma paskirstyti į 
bėjai, pro lesi jonalai ir war-

skaitomi. Tada aš atsakysiu 
pagal įstatymus.

KLAUSIMAS: Aš esu ant 
pašalpos jau keliolika mėne
sių ir kaip gaunu to relief 
receptą, tai ant jos būna už
spausta šlampa (discount 5 
nuoš.). Aš norėčiau žinot ar 
tas discountas priklauso re
lief departmentui ar man?

ATSAKYMAS: Kaip jūs 
gaunate tuos receptus ir ant 
kiekvieno to recepto būnami 
antspauda užspausta vadina
ma discount, las discount pri
klauso relief stočiai. Kaip, 
krautuvininkas nueina išmai
nyti tą relief receptą, tai 
gauna casli atmokėt ir jam at
muša tą nuošimtį, kuris yra» 
pažymėtas.

KLAUSIMiVS: Aš aną die 
ną važiavau gatvėkarlu. Pri
važiavau prie vietos, kur mau. 
reikia išlipt. Kaip tik prade- 
jau lipt iš gatvėkaiio, vieną ' 
koją padėjau aut žemės, o ki
tą koja buvo dar ant gatvės- 
kario trepu, niotormonas per , 
greit pradėjo važiuot ir mane 
parmetė ant žemės ir gerokai 
apdaužė. GatvėkarRs paskui 
sustojo ir išbarė mane motor- 
morias kad būk aš kaltas. Ar
gi ištikrųjų žmogus yra kal

bankieto bus šokiai. M.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIU1UV18

OPTOML1RICALLY AKI V 
bCFGlALlSTAS

Palengvina aklą įtempimą. kuria 
eali prieža&tuul galvos skaudėjimo, 
svaiginto, aklą aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklą karšt), atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

DR. JOHN SMETANA

J12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
A , . , , . . , 'vai. vakaro. Nedėliomis nėra

| tas, jei gatvėkario darbininkas jkirtlJ Taian(įų. Room 8. 
išmeta žmogų iš gatvėkario! į Phone CANal 0023

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI:
Oflao Phone 

PROspect 1028
Res. and Office

2359 S. Leavltt St. 
CANal 0706

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

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. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR3 

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

DR. STRIKOLTS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Oflao Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutart) 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 8374 
Res. Tel.: HEMIock 6141

Rezid.; 2616 W. 69th SL

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

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

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTIHTA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arU 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8oredoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valaados: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 iki 8 v. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 
Seredomis lr Nedėllomis pagal sutart) . 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VI Ilginta 0036 

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

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos; 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezldenitjos Ofisas: 2656 \V. 69th St.
Valandos; 10-12 lr 8-9 vai. \ak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DĘNTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, IUU 
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

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

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. lel. GROvehill 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKUUETTE ROAD 
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14 
Res. VICtorjr 2343

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-1:30

756 WEST 35th STREET

{VAISOS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 3880 

OFISO VAlzANDOS:
Nuo 10. Iki 12 vai. ryto, nuo 2 ia, « 

vakaro NedOltomta nuo 10 iki 12 
▼ai. po platu Ir nuo 7 Dd 1:80 vaLTfclftDdAl

DR, MAURICE KAHN
OYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400

Nuo 10-18 ▼. ryto; 2-8 lr 7-8 ». ▼. 
NMUllomla nuo 10 iki 12 dieną

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Nuktiinis Tel. CANal 0402

DR. A. J, JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street 

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėllomis pagal sutart)

l’lione Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DĘNTISTAS
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
• Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IK REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate — 
18 3 popiet — 6 Iki 1:80 vak.

Nedalomu nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

čius lengvai verias $65.00, 
parsiduoda tik už

Kalakutas dykai

Pasirinktinas Italijos, Vokietijos. Rusi
jos ir Amerikos gerųjų išdlrbysčlų a- 
kordlonų — su pirkimu pilnos mieros 
piano akordionu duodame iki 50 lek
cijų dykai!

šis Crown išdirbystės nau- a. j ... . .Kis naujos mados labai gražus l’arlor
jausios mados Oesinis pe- Setas vertas Iki $90.

Kalakutas dykai
$95.00 vertės 3-jų dalių Modernistie 
Miegamų kanib. setai
PO .......................

Kalakutas dykai
*54.50

Kalakutas dykai

I.ENOVrs IŠ.MOKFMI.MAI
Didelė Nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

J. KALED1NSKAS, Vedėjas

3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Vieno aukšto baltu priekiu namas 

TEL. VICTORY 4226

Pasiklausykite mūsų radio programo rytoj 11-tą vai. 
prieš piet iš stoties WGES.

//^fTOR Y0UR

e. Ve s

Night and Morning
1KM aklų pavargusių nuo Saulės. 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la

šus Murinę: Pabugvlna nuvargu
sias akis.
Saugus KOdlklHinn Ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVrife for Freo Book
"A W.rttf c.mtort l»r Iv«'* MURINĘ COMPANY.Vu’Ji

y.



Šeštadieni*, lapkr. 16 d., 193.5 n RAtf axg H

CICERO Linuviu ŽINIOS
SIS TAS IR DAR KAS 

IS CICERO
dėtus. To seniai reikėjo ir yru

j nailonu matyt, kad taip da- 
______ romą. “Ar aš taip nesakiau?I

Pereitame sekmadienį šv. Ar f”
Antano parapijoje įvyko me- Su tuQ nauju oVgttnizaVilul, 
tinis seimas bei konferencija tina gttntĮai| ka, greitoJe a. 
La lala ri ilgosios Sųjungos, kaip ieltvje ^us pradėtas naujas 
čia visi sako ir vadina, “Lab- «depttl.t,nentas” “Drauge”.
darių Taį į)US pį;Las> atskiras pusią-

Seimas prasidėjo ryte, su pis jaunimo raštų. Čia maty-
šv. Mi* šiomis, suma. Delega- sime savo jaunuolių geriau- ■ 
tai ir šiaip parapijonys gra- sius darbus rašymo srityje, 
žiai pasirodė. Ar lleĮjlu. pus limionių kuo-

Po pietų, 2 vai. prasidėjo met tėvai paėmę “Draugų” 
seimo posėdis. Išklausyta ra- galės linksniai pratarti, “Štai, 
portai, referatai iš įvairių la- tai mano Jonuko arba Mariu- 
bdarių kuopų lietuvių kolom- tės parašyta”, ar tai poeaijos 
jose. Pasirodė, kud viskas, dau šmotelis, ar tai pasaka, ar fcas 
gumoje vietų, yra gerai va- kita.

Pamatysime. Ir geros pase- 1romą, dalykai veriami geroje 
tvarkoje. V išvien, mano nuo
mone, atrodo, kad į tų prakil
nų, mielaširdingumo, artimo 
meilės darbų galėtų įstoti dar 
daug daugiau žmonių visose 
parapijose. |

kmės tiems to jaunimo pusla
pio organizatoriams.

“Draugo” Rašėjas

Kareivių draugijos metinis 
balius, parengimas gražiai pa
vyko šeštadienį. Erdvi Liuo
sybės svetainė buvo pilna žmo 
nių susirinkusių pasigerėti, 

teatru,

Lapkričio 11 d. tapo palui- 1 
dota Adelė Bulauskaitė. Ade
lės tėvas, Aleksas Bulauskas i 
dilba oones Co. už inžinierių.

žadėtu koncertu, 
šokiais prie puikios muzikos 
Henry Peters orkestros. Šo
kius, veikalų puikiai išpildė j 
“Jaunoji Birutė”. Visiems pa 
tiko tų dviejų mažyčių, mer
gaitės ir berniuko, “Kazokų” 
šokis. Henry Peters muzika 
šokėjams, kaip jauniems taip' 
ir seniems, labai patiko. Visi 
pilnai užganėdinti. Atrodo, 
jog komiteto pastangos nebu-1 
vo veltui.

ir

Lapkričio 12 d. su iškiliuin- 
boiiiis pamaldomis tapo palai- 

sena Ciceros gyventoja, 
Gasiūnienė.

i

vų savo giminėms bei drau- J. Svirsko puskutinls patari
mams, tai jau laikas pastrfl- ' mus draugijoms: Labdarių ir 
pinti, pakol kalendorių dar y- Šv. Vincento de Paulo buvo 
ra. “Draugo” vedėjai skelbia, 'tai surengti vakarėlį netur- 
kad apribuotas kiekis kaleli- 1 tingų žmonių naudui Kalėdų 
dorių atsjMiusdinta. Kalendų- , šventėse. Nors jo sveikata ši
lini labai gražus, kas mate, Ipna buvo, bet jis davė 
tai visi gėrėjosi. i rimus ir rūpinosi neturtinė

A. Bemadi&ius, mūsų an- j gaiš. Tad tos draugijos, kurių 
glių pardavėjas nupirko net , tikslas yra rūpintis neturtin- 
pusę šimto “Draugo” kaltu-' gaiš, norėdamos įvykdyti kle- 
tlorių. Sakė siųsiųs į Lietuvų | jMWl(> patarimų, rengia kaulelių 
savo giminėms. Cieeriečiai ga- žaidimų sekmad., 17 <1. lapkri- 
lite gauti pirkti “Draugo” I (ų0 Šv. Mykolo svetainėje 7 r. 
kalendorių prie bažnyčios kas
sekmadienis pas “Draugo” 
išnešiotojų arba jo namuose 
1440 So. 5 lst Ct.

Pranešimai

vakare. Pelnas eis Kalėdų *be- 
skėms’, kurios savo laiku bus 
išdalintos neturtingiems. Visi 
atsilankyk it ir prisidėkit prie 

i taip kilnaus darbo. Komisija 
turi parūpinus daug gražių 

' dovanų. Rengimo Komisija
MARŲl’ETTE PARK. 

labdaringosios Sujungus
kuopos susirinkimas įvyks se- | kal£wj ek: 
kinadienį, lapkričio b <1. Gi
mimo Panelės Šv. jmrapijos 
svetainėje, 2 vai. po pietų. Vi
si nariai, lėmėjai ir darbuo
tojai kviečiami laiku atsilan
kyti, nes turime daug reikalų J 
aptarti, ir taipogi išgirsite at
stovų pranešimus iš buvusio 
labdarių seimo. Valdyba

23

| LIETUVA

IŠPLAUKIA IŠ NKW YORKO 
SEKANČIU LAIVU 

GRIPSHOLM .... Groudžio 7 
Že m os Kksk n rsijotas 

la i rako rči u ka i uos 
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
l!i34 nt. alat.vtas moderniškas laivas 
••MAKIEHOI.M.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi švedų Amerikos Unijos skyriai, 
taipgi visi autorizuoti laivakorčių a-
gentai.

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

BRIGHTON PARK. — Ma i 
■ rijūnų Kolegijos Rėmėjų 35 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 17, tuoj po 
sumos, mokyklos kambaryje.

nėj krautuvėj varo du bizniu. | Bais knygų, kur būstų sura-, CICERO, ILL. — Amerikos lapkričio 20 d., 7:30 vai. vak., j Visi rėmėjai prašomi koskait- 
Jis parduoda ne tik geleži-j syta visas nuo pat pradžios Lietuvių Katalikių Dukterų .parapijos svetainėje. Kviečia-! **in^’aus’a* neR su"

S. Bukauskas, savo geleži-
“Užburta Pilis' 

pilį eis labdarygei.
Fair krautuvėj. Pilis atsėjo $435,000. Įžangos pinigai į tų 

(Acme Photo.)

nius daiktus, bet ir saldaines, parapijos gyvavimas, 
cigaretus ir kitokius smulk
meniškus daiktas. nrr.iwn Tr r n .CICERO, ILL. — Lietuvių 

lmprovement klūbo susirinki
mas įvyks lapkr. 19 d. 8 vai.Moterų iSų-gos parengtasis 

i kauliukų ir kozirių vakaras
Lukauskienes name puikiai pa • IK • , _ I VISIj ia/į siseke.

parapijoj, darbuojas įvairiuo- 
1 se reikaluose. Jau metai lai-I
ko kaip šita draugija remia 
parapijų, vargšus ir seseles

vak., Šv. Antano parap. dllu8inas kiekviename
nariai ir tie, kurie dar susirinkime. Narės priimamos

klubas darbuojas Šv. Antano : me visas ir visus atsilankyti, brinkimas yra svarbus.
Korespondentė Valdyba

Visi jau rengiasi į ateinan
tį šokį, kurį niošia Raudonos Lapkričio 26 d. Šv. Antano
„ v- .... ... .. 1 parapi j mes mokyklos vaiku-Rozes klubas Padėkos dieno- „. . -v T. ciai su pagalba seserų moKy-je, lapkričio 28, Liuosvbes sa- * j

tojų bunco party’

nepriklausot prie klūbo lr no
rite dirbti dėl savęs ir savo

nuo 18 metų amžiaus. Kvie
čiamos visos cicerietės — po-

kolonijos gerovės, esate kvie-i nio» ir_ l«nel6s- priklausyti 
čiami atsilankyti į šį susirin
kimų. Dabartiniai miesto po
litikieriai bando užtraukti la- i

prie mūsų jauno ir darbštaus 
klūbo. Mūsų susirinkimai lai
komi kas pirmų trečiadieniĮėję. ... _______ ______________ __ ,

- . Daug vra mokinių, kurie dar kiekvieno mėnesio, šv. Antano •Komitetas prižada visiems, A-- * - - . , ,, , bai didelę paskolų, vadinamų KIVK' ^yano ,
urn metais, nei m mok.vkb), :Bocii 1>suc vienas Bond Is3lle parapijos mokyklos kambary 
nei uz knygas nėra nzsmiokė- bwj je.

ant balsavimo. Cicero Taxpay- Dabar yra rengiamas kortu 
ers council su čekų organiza- ir kauliukų lošimas. Taip pai

kurie atsilankys tikrai lietu
viškų ‘good-timų’. Sako, gros 
Henry Peters orkestras, kuris 
yra čionai populiariškiapsias.
Susideda iš lietuvių jaunimo, 
po vadovyste jauno vyruko,
Brighton parkiečio, P. Ruda- 
ko. Jie darys puikų darbų vi
sus patenkinti, pavaišinti. Tai
pgi yra rengiamas svečių ar
tistų “šiovas”. Reiškia, ko
mitetas pakvies gerai žino
mus scenos ir radio artistus, 
idant jie žmones palinksmin
tų, tarpe šokių. Ir kokie tie 
artistai bus, well — dar man
nevalia pasakyti. Bet tiek era- *1 . J , Musų parapijos 25 metų sa
liu sakyti, — kas neatsilan-j, , . .... . , ,. L v. mi , . 'kaktuvių paminėjimui zada-
kys į Roziecių “llianksgiv-1 - ...................... -

ję. Tai to rengiamo vakaro 
pelnas eis biednesnių mokinių 
palaikymui mokykloj. Kaip 
girdėtis seserys turi daug do
vanų tam vakarui, net iš Ma- 
rshfield krautuvės.

lapkričio 20 d. įvyksta vi
sų Ciceros lietuvių draugijų 
atstovų susirinkimas.

Lietuvos Kareivių dr-ja re
ngtame vakare publikos buvo 
pilna svetainė.

ing” šokius, balių, tas 
šiur sumistys svell tiine”.

ma išleisti sidabriniais virše-

Per šį parapijos sidabrinį 
Libiliejų yra žadama įvairių 
raugijų, klubų ir t.t., reng- 

i daug vakarų, “bunco” pa- 
ių, teatrų ir kitokių “Suruni- į 
urmu”. Tr kiekvienas mėginsi 
itų “subityti”. Tai atrodo 
ad bus “lottsa competition”. 
let tiek visi gali žinoti, kad 
ie vakarai bus visi “sure - 
irę”. Visi bus puikūs, gra
lis. Ir tikiu kad į juos lan- 
ysis visi parapijonys ir kitų 
olonijų svečiai.

Taipgi yra girdimi parapi - 
oje, kad tas darbas organam- 
imo jaunimo jau yra planuo-
amaa ir žiu wvaitę bui pro-

Kas norite pasiųsti 1936 m. 
Draugo” kalendorių į Lietu-

NORTH SIDE. — A. a. kun.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ au GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jns atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Reikmenys Dėl Švenčių
PEOPLES KRAUTUVĖS

Siūlo Specialiai
SUMAŽINTUM KAINOM

cijomis eina prieš paskolų, bus ir kitokių įvairių pamal
ant miesto užtrauktos skolos ginimų ir gardžių užkandžių. an{J
apsunkins visus gyventojus. 6is vakaras įvyks trečiadienį, x

Halsted Exchange 
National Bank

Halsted St.,
199. metų Midget lladioa 

verti $15.00 po

aps
Viršminėtos organizacijos yra — 
didžiausios Ciceroje. Tad lie 
tuviai, jei nenorite, kad taksos 
ir rendos kiltų, tai organizuo- 
kitės ir kovokite ui savo ge-; 
rovę, nes kito išėjimo nėra. 
Kurie turite padavę klūbo va
ldybai vandens bilas dėl nu , 
mažinimo, tai jos yra patai-.i 
sytos. Meldžiu ateiti į klūbo 
susirinkimų ir pasiimti.

A. F. Pocius

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esafe reikalingi pinigų atmokėti senųjj morgičių arba už

traukti naujų paskolų ant savo natno, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHS SALNDCRS, pirm. VINCAS FAVUTlg, karterius

LEONARDAS A. GREETIS, Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette €618
Valandos nuo 9 ryto Iki « vai. vak. Trečiadieniais iki • vai. vakaro.

‘9.75
1030 metų Console Kuillos 

verti $05.00 po

S|M< inliai SuuiailnlnM kainos ant 
Sltarvadų Setų

>5 dalių setai 9 gsn fT 
verti $25.00 u* ..•

.*>o dalių setai verti Snv g" 
$12.50 u* .................. » .590
32 dalių setai verti g"k fĮ*
$8.50 už ............ 0.590
NerOdyjunčlų peilių ir šakučių se
tai verti $1.75 9^

Dideli parceliuoti 9^
roslerlal ................. 1

Gerkit ir Reikalaukit
Vi.on« AliniM
Matui Trijų 

t vai gidžių 
Kent oe ky

Degttnda

A

M{itualLiquorCo
4707 S. Halsted St 

T«L TARDS MM

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam I.ietiivlšku* Itomi.v Dėl Atnaujinimo artva Išmokame Canh 
VlMokioM Rūžien InauraiK-e — Pgnies, Y&uiIoh, Automobilių,

Stiklų Ir i. t. ' ....

JOHN P. EWAI.D
LOANS and I NSl JR ANCh

Jeigu reikalaiiji pinigų $irmo Mortgičio. arba 
apdraudos .įuo ugnies vėjo, etc. atsisauk. *

840 Wcst 33rd Street' 
TELEFONAS: YABdt 2790 arba 3791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
li.\<! INU ii.

la-ngvAs išmokėjimai
Nuolaida už senus radios 

mainant ant naujų

Kaip purodyfas. šis 4 dailų elek- 
trlklnin kavos selas. visus Chro- 
mium baigimu, laitai aukštos rO- 
štes Vertas $20.oO 9<
dabar

šis kaip latrodylus su Hnltd Ąžuo
lo Medžio 5 dalių Breakfust Setas, 
lengvai vertas $3o.oo. speciali 
kaina dėl padėka-9
vonės dienos. .

•kH
TAI PYKITE PINKU S

12.95 17.95
PINKITE ČIA DABAR

Didžiausios l.icKnių Krantinės t'litcagoje

KPAI1TIJVPSF
4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

Tel. L&fayette 3171 Tel Hemlock 8400
OHICAGO, ILL. )

—s- ............ . 4^
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VIETINĖS ŽINIOS
SU DIEV JŪSįl EKSCE

LENCIJA! SU DIEV 
VYSKUPE KANKINI

Chicagiečiai atsisveikins su 
U. E. vyskupu Matulioniu la
pkr. 17 d. sekmadienio vaka
re — mūsų kultūros židinyj 

Šv. Kazimiero Akademijos
pastogėj.

J. E. praleido paskutines 
dienas Chicagoj globoje nuo
širdaus ir svetinga Šv. Kazi
miero vienuolyno kapeliono, 
kun. B. Urbos, Šv. Kazimiero 
kapelianijoj. Ten susipažino 
arčiau su brangiomis mūsų. se
sutėmis, ten gavo ir sau įkvė
pimo1, ten mokino ir naudingi) 
patarimų suteikė mūsų išeivi
jos vaidelytėms. Štai ateina 
valanda, kuomet brangus sve
tys tars Su Diev chicagiečia- 
ms. Liūdni tai žodžiai. Neno
rime skirtis, nenorime netek
ti brangaus, reto svetelio. Bet 
Jo augštos pareigos kviečia 
Jį Tėvynėn. Tad su ašaromis 
akyse, su skausmu širdyje — 
tarsime ir mes chicagiečiai: 
Su Diev Ekscelencija! Rengė
jos ir Chicagos Prov. Kunigų 
Sųjunga kviečia visus atsi
sveikinimo puoton. “Box Of
fice” akademijos auditorijos 
atdaras 5:30 vai. vakare, tie
ms, kurie dar neįsigijo atsi
sveikinimo puotos bilietų iš- 
anksto.

Įžanga $1.50 asmeniui į va
karienę su gražiausia progra
ma. Pradžia 6 vai. vakare, la
pkričio 17 d., sekmadienį.

Viena iš visu

duok Dieve, kad neatsitiktų 
su kai kuriais iš Jūsų, kaip 
su mano pamote. Dabar yra 
Marijos Globos malonių sa
vaitė ir misijos, argi Jūs už- 
leisite tas malones kitiems, o 
patys kai kurie neprisiartin
site prie malonių šaltinio? Pa
rapijom) dauguma jau nuo 
pat misijų pradžios neapleid
žia nė vieno pamokslo, dėl to 
aš Jūsų prašau išjudinkite ir 
likusius, kad sekmadienį vi
sos parapijos šeimynos, ne- 
trūkstant nė vieno nario, in 
corpore prisiartintų prie Die
vo Stalo, nes kas nedalyvaus, 
tai atrodys lyg miręs, pas ku
rį pavėluota yra su Švenčiau
siuoju!

Kun. J. Bružikas, S. J.,
Misijonierius

MISIJOS
Dievo Apvaizdos bažnyčio

je pirmadienio vakarų lapkri
čio 18 d. prasidės misijos, ku
rias duos gerb. Tėvas J. Bru
žikas, S. J. Misijos tęsis vie
nų savaitę ir pasibaigs sek
madienį lapkr. 24 d. 3:30 vai. 
p. p. Pamaldų ir pamokslų 
tvarka bus sekanti: pirmos šv. 
mišios misijonieriaus su tru
mpu pamokslu 5:45 vai. ry
to1, antros — 7:00 ir paskuti
nės 8 vai. su pamokslu, vaka
re 7:30 vai. pamokslai su ki
toms pamaldoms. Smulkesnė 
tvarka bus paskebta pirma
dienio vakarų. Šios parapijos 
vyrai, moterys ir jaunimas 
kviečiami pasinaudoti šia ne-

NETEKOM RĖMĖJO
Asmenyje a. a. kun. Juoza

po Svirsko netekome uolaus 
rėmėjo visų gerų darbų. Ve
lionis buvo gailestingas suvar 
gusioms šeimynoms, našlėms 
ir našlaičiams. Jisai buvo rė
mėjas labdaringų darbų. Jisai 
buvo rėmėjas moksleivių ir 
vienuolijų. Jis nepamiršo nei 
Marijonų, rėmė jų naudingus 
darbus Tautai ir Bažnyčiai. 
Patardavo savo parapijos vei
kėjams darbuotis Marijonų 
reikalams prie įvairių progų 
— remti jų naudai rengiamus 
parengimus, užsiprenumeruoti 
jų leidžiamus laikraščius 
“Draugų” ir “Laivų”.

Velionio noras buvo, kad 
“Draugas” ir “Laivas” ras
tųsi kiekvienoje lietuvio ka
taliko šeimynoje. Prieš “Drau 
go” rengiamus piknikus ir 
koncertus, komisijoms suteik
davo patarimų ir nurodydavo 
savo parapijos biznierius, iš 
kurių yra galima gauti dova
nų ir kitokios paramos. Prieš 
Kalėdas savo zakristijonams 
įsakydavo Kūčių plotkeles im
ti tik brolių Marijonų gamin
tas, 2334 So. Oakley Avė., Chi 
cago, III. Rap.

PRANEŠIMAS
BUDRIKO PROGRAMAS 
SEKMADIENĮ NUO 5 IKI 

6 VAL. POPIET

CHICAGA - ANTRAS 
VILNIUS!

Aušros Vartų Švenč. Pane
lė Globos oktovoje susilaukia 
kasdien iš įvairių Chicagos 
vietų daugybę maldininkų. 
Galimas daiktas, kad ateity 
šiai ir jie anų takais nustrak- 
Inius, o Aušros Vartų bažny
čia Stebuklingos Marijos so
stinė. Nuo praėjusio sekma
dienio kaip Vilniuj, taip ir 
čia, tęsiasi Marijos Globos ok- 
tova ir misijos. Šimtai maldi
ninkų kasdien pripildo Auš
ros Vartų bažnyčių, tik gaila, 
kad kai kurie vestsaidiečiai 
“nepajėgia” tuos keletu žing
snių paėėti iki savo šventovės 
slenksčio, tuo tarpu iš kitų 
parapijų nesigaili net keletu 
valandų pašvęsti, kad pasisė- 
mūs malonių ir pasivedus Ma
rijos globai.

1920 metais dar aš buvau 
klierikas. Atostogų metu stai
ga susirgo mano pamotė. Sė
dau į vežimų ir kiek tik ka
byt skubinu į Veiverius par
vežti ligoniui kunigų? Parva
žiuoju ir tik ties namais pra
neša, kad mano pamotė jau 
mirė. Kunigas įeina į namus 
su Švenčiausiuoju. Komunija 
buvo skirta mano pamotei, 
bet jų priima kitas visai svei
kas žmogus, tai mano močiu
tė. Ji laukė nevalgius ir pasi
naudojo Dievo malonėmis.

Brangūs Vestsaidiečiai, ne-

Ryt dienų chicagiečiai ir ki
tų miestų lietuviai turės pro
gų pasiklausyti gražių lietu
viškų dainų ir muzikos iš di
delės WCFL, 970 kil. stoties

paprasta proga gausių Dievo |nuo 5 iki 6 vai. po pietų. Bu- 
malonių įgyti ir lankytis skai- driko radio orkestrą iš 12 mu- 
tlingai į misijas. zikantų išpildys puikius mu-

Kun. Ig. Albavičius zikalius kūrinius, kurie tikrai

PARANKI VIETA “SPARE TIRE’UI”

Automobilių parodoj, kuri prasidės šiandien In
ternational Amphiteatre, matysite ir šitokį |1936 Olds- 
mobile automobilį au trunku. Paveiksle atvaizduojama 
kaip lengva yra reikalui esant išimti spare tire, nors 
ir moterei Tik viena rankeną valdo šias duris. Rak
tų tegalima išimti užrakinus duris.

Jr
Jūs ir Jūsų Draugai Nuoširdžiai Kviečiami Atsilankvti

TRIJŲ METŲ SUKAKTUVES
EMMA S CASTLE CAFE

DABAR

MAY VVEST CLUB
644 N. STATE ST. CHICAGO, ILLINOIS

šį Vakarę, Lapkr .-Nov. 16,1935
Programų Jr muzikų sutriki, Covvboy TVib Ir \Vrxt Girk, 

DYKAI VAKARIENE ATSILANKIUSIEMS
KMMA Mgr. DEU»w*re 3902

Robert M. Sweitzer ir sūnus po teismo. Sweitzer 
yra buvęs county derk, paskui county iždininkas. Jis 
buvo kaltinamas pasisavinime arti pusės milijono do
lerių. Teismas jį išteisino. Bet tas neišaiškina, kur din
go tas pusė milijono dolerių. (Tribūne Photo)

visiems patiks ir bus malonu’’ vo 24 metų biznio sukaktuves, 
jų pasiklausyti. Vokalę dalį i Tad jo krautuvėse eina dide-
programo — gražias dainas 
sudainuos rinktiniai daininin
kai po vadovyste muziko J.

lis išpardavimas radijų, ra
kandų, skalbyklų ir refrigera- 
torių specialiai nupigintomis

JULIUS BRENZA BAN
KININKŲ SUVAŽIAVIME
Julius Brenza, Metropolitan

State Banko kaslerlus, yra 
išvykęs į New Orleans, La., 
dalyvauti American Bankers 
Association suvažiavime. Grįš 
pirmadienį.

RUNDON FI.FTAS

Išrendavimui 5 kambarių lie
tas su maudynėm ir visais pa
togumais. Atsišaukite: 3520 S 
Lowe Avė. Savininkė pirmam 
aukšte.

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui visa arba pusė 
tavernos biznio. Gerai išdirb
ta biznis, gera proga. Pasi
skubinkite.

044 No. State Street
PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui Shoemaker šapa 
1445 So. 50th Avė. Kreipkitės 
pas savininkų. 1408 So. 48th 
Ct. ant antru lubų.

MR. MEŠKAUSKAS
PARDAVIMUI NAMAI

PADĖKOS ŽODIS
Aš ypatiškai, ir vardu tė

vo, brolio ir seserų noriu iš
reikšti padėkos žodį visiems 
mūsų giminėms, pažįstamiems 
ir prieteliams už jų užuojautų
mums išreikštų dėl mūsų my- „ , . . ,. .
kinos motinėlės mirties. Ačiū ųėdamį rendų, nusipirkite sau 
jums už jūsų gerų širdį, jūsų j namų. 2 fletų no 5 kambarius 
maldas, už jūsų atminimų mū
sų motinėlės šv. Mišių aukoje.
Ypatingai noriu išreikšti pa
dėkos žodį gerb. kun. J. Vai- 
čūnui ir visiems kunigams, ku
rie dalyvavo motinos laidotu
vėse ir taip pat seserims Ka- 
zimierietėms už jų atjautimų 
ir pasidarbavimų.

Kun. P. Gasiūnas

Saurio. Primintina, kad Bu- kainomis ir prie to pirkėjais 
drikas dabar apvaikščioja sa- gauna gražias dovanas. X

Jr

Su Plieno Tūbomis Yra Tikra Sensacija

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

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

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

$4 aso
aukštyn.

Priimame Jūsų Senų Radio Arba Baldus Mainais

GENERAL ELECTRIC
RJLDIO

RooseveltFurnitureCo.

Sekmadienį 2 vai. popiet, 
klausykitės radio programo iš 
AVIND (560 kil.) kurį patieks 
Margutis. WIND radio stotis 
yra Gary, Indiana. Ji girdima 
apie 4-500 mylių nuo Crica- 
gos.

mūro namas, 2136 W. 23rd PI., 
parsiduos už pirma teisingų 
pasiūlymų. Kreipkitės pas:

J. STANKOWICZ 
4559 S. Paulina

arba telefonuokite
YARds 0145

LIETUVIAI ADVOKATAI:

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 Pėtnyčloe 

vakarais 6 lkl 9 
Telefonas C ANal 1178

NAMAI: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600

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

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

.................  .................................. ....................... P

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus lr Storus Vilnonius 
Svederiua dėl vyrų, Moterų, 

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

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Victory 3480 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitacre 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
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, visvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 dun) 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK •'35, 5 Sedan 57, garant. kaip naujas...................... 9948.
BUICK '35, 5 Sedan 47, daug ekstras, garant...................... 895.
BUICK '84, 5 Sedan 67, labai puikiam stovy............................. 748.
BTTICK '34, 5 Coupe 58. kaip naujas, garant..................... 748.
BTTICK '3 8, 6 Coupe 58, tobulam stovy..................................... 408.
BUICK '83, 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 498.
BTTICK '33, 6 Club 8edan 91, gružus karas........................... 898.
BTTICK '33, 6 Coupe 68. tobuloj tvarkoj..................................... 848.
BUICK '32, 6 Coupe 96, labai puikus karas........................... ISO.
BUICK '32, 5 Sedan 87, gernl bėga.............................................. 450.
BUICK '32, 5 Sedan 57, Idealus Šeimynai..................................... 305.
BTTICK '21. 5 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina............. 205.

CADILLAC '32, 6 Town Sedan, labai pulkus karas............. 005.
CADILLAC '32, 5 Sedan, tobulajn stovv,............................. S05,
CADILLAC ’21, 5 Town Sedan, gražus karas........................... 445.
CADILLAC '29, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj........................... 195.

CHRY8LER '86, 6 Sedan, trunk, kaip naujas, garant.......... 705.
DODGE '34, 6 Sedan. 2 durų. labai Įtvarus........................... 445.
LA SALLE '3], 6 Sedan, labai puikiam stovy...................... 378.
LINCOLN '30. B Sedan. gražus karas........................................... 205.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovv.................. 775.
PACKARD '30, 7 Sedan. geroj tvarkoj................................ ...... . 295.
PONTTAC 8 '36, 6 Tourlng Sedan, naujo karo gurant., SPĖČIAU 
PONTIAC 8 *34, 5 Sedan, tobulam stovy.................................. 405.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Į CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run J
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VIETINES ŽINIOS
13 WARDO LIETUVIŲ DE-

MOKRATŲ KLUBO SU
KAKTUVĖS RYTOJ

barį. Todėl nereikalinga bu
vo mokiniams mokėti Johių^ 
mokesčių. Mokytoja buvo av- Į

---------- siųsta iš Board of Edueation.
MAROUETTE PARK. — Bet Board of Edueation buvo 

Uarųuette Parko lietuviai pi- nutraukęs pamokas iŠ prleZas- j 
Iiečiai kviečiami atsiankyti j ties pinigų trūkumo, 
sukaktuvių programų nedėlio- Todėl dabar mokina Jonas 
je, lapkr. 17 d., parapijos sve- Juozaitis vienas iš šios kolo- 
tainėje. Pradžioj bus laikomas nijos jaunesnių veikėjų. J. Juo 1 
susirinkimas, jx> to seks vai- zaičiui mokinant klesas, daug 
sės — bus užkandžių ir gėri- mokinių, kurie buvo sustoję' 
mų visiems veltui. Užkandžių mokintis, vėl grjšta j klesas. 
metu bus dar ir gražus ir į- Dabar lankosi virš 20 moki- 
vairus programas. nių.

Visi nariai pasižadėjo at-j Klesos yra kas pirmadienio 
si veisti Į»o naujų narį, visi na-j ir ketvirtadienio vakarais
riai ir svečiai bus priimami iri 8:30 iki 9:15. 
vaišinami.
‘ Pranešimai apie taksas, ke- 
kis, darbus ir Fieldliouse dėl 
larųuette Parko bus pada

ryta susirinkime.

Marketparkietis

NASTUTĖ

BIFF BAXTER’S ADVENTU RES
įtfHE FIRING SUDOENLY STOPS'I f WELL MEN,IGt
THE SMALL LAUNCH DRAWS 
AL0N6SIDE THE RRATE SHIP 
AND A RARTY COMES 

ABOARD.

GUESS VNE1
MADE A CLEAN SWEEP 
OF THINGS/THERE ISN’T 
ANOTHER UVING * *
KjĮvhat vzas thatz

THERE THEY AHOY 
ARE, CAP/y THERE/ WH0 

"ARE YOU, AND 
WHAT ARE YOU 

DOING OP „ 
THERE?

THIS IS BIFF
BAXTER AND 

company.Ą
VVHAT/
BIFF, THE 
FIGHTER/ 
CMON DOWN 
AND LET'S 
LOOK VOU

OVER/

By Bob Dart

MF V 
^BIFF, THEY 
LOOK LIKĘ

PIRATES
CTOO <

Ms DANNY RIGHT? f S 
THIS ANOTHER GANG Jį

OF PIRATES
Cc»xTi»*vep7>

teikdamas nariams ligoje pa klausyti labai įdomaus ir gra-1 l)r-jos “Lietuvos Ūkiniu- Įsirinkime, nes yra daug svar-j Marijonų Kolegijos lr Še

Pilietybės klesose naujas 
lietuvis mokytojas

Pereitų pavasarį buvo su
organizuotos anglų kalboje pi
lietybės pamokos. Šioms pa-' 
mokoms mūsų parapijas kle
bonas yra pavedęs klesos kam-

Liet. Keitučio Pašalpos klu
bas savo 24 metų gyvavimo 
sukaktuves paminėt suvaidins 
operetę “Nastutė” lapkričio 
17 d., Sokol svet., 2343 So. 
Kedzie Avė. Kadangi L. K. P. 
klubas 24 metų bėgyje* yra 
atlikęs daug gerų darbų, su-

įnirusiems pomirtinę, 
palaiko savo knygynų ir su
šelpia narius nelaimėje, todėl 
visi be skirtumo yra kviečia
mi lapkr. 17 d. į L. K. P. klu
bo parengimų ir pamatyti vie
nų iš gražiausių operečių 
“Nastutė” ir kartu su Keis- 
tutiečiais smagiai laikų pra
leisite. J. D. Bendokaitė

SVEČIAS Iš LIETUVOS

žaus programo, kuris bus tra-) ko” svarbus susirinkimas ne-! bių svarstymų.
nsliuojamas pastangomis Pro- dėlioj, lapkr. 17 d., 1 vai. po ______
gries Furniture Co. krautu- pietų, paprastoj vietoj. Visi

Valdyba minarijos rėmėjų Marųuetle 
• ! parko skyrius laikys susirin 

kimų sekmadienį, lapkričio T*
vės. Patirta, kad programo iš- nariai malonėkite atsilankyti,! BRIDGE PORT. — Moterų d., Gimimo Panelės Šv. pnrap.

Piliečių Lygos susirinkimas į- svet., 2 vai. popiet. Visi na 
vyks trečiai!., lapkr. 20 d. FJ- riai rėmėjai ir darbuotojai 
lowship llouse, 831 W. 33rd kviečiami laiku atsilankyti 

r PI. 8 vai. vak. Visos narės ma- nes jau netoli yra Marijonų

pildyme dalyvaus žymūs dai- nes bus svarstoma svarbūs 
nininkui, muzikai ir kalbėto- draugijos reikalai. Taipgi na- 
jui, o prie to Progress krautu- riai atsilikę su mokesčiai,

KUN. JUOZAPAS 

SVIRSKAS

mirė lapkričio 11 d., 1935 m., u vai. ryte, sulaukęs 49 
metų amžiaus.

Kilo iš Trakų Apskr., Varėnos parap., Barcių kai
mo. Amrikojė išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 2 brolius: Petrų ir Fe
liksų ir gimines: o Lietuvoje 2 brolius ir gimines.

Kūnas pašaivotas Šv. Mykolo parap. bažnyčioje, 
1644 \Vabansia avė.

Laidotuvės įvyks šiandien, lapkričių 16 d., 9:30 vai. 
ryto Šv. Mykolo parap. bažnyčioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pažystami-mos nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai, Giminės, Pažįstami ir visi Šv. My
kolo parapijonys.
Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138

PADEKONfi

K AZ IM1 ER< >S PETRE)Š IENĖS
kuri persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 8 d., ir 
tapo palaidota lapkričio 12 dienų, 1935 m., o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai •nutilusi ir ne
galėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskuti
nį ]>ataniavimų ir palydėjimų į tų neišvengiamų am
žinybės vietų.

Mes, kurie palikome su giliausiomis žaizdomis 
širdyse, vyras ir dukterys, stengėme palaidoti jų kaip 
ji buvo mums mokinusi kol gyva buvo. Norime dėl 
jos visiems atidėkoti. Širdingiausiai ačiū pralotui 
K rusui už tokį puikų suraminantį pamokslų ir jo ir 
kunigų šaulinsko ir Petiausko iškilmingas Įiamaldas 
už jos sielų; taip pat ačiū laimi šv. Onos, Apaštalys
tės ir Tretininkų draugijoms už suteiktų paskutinį 
patarnavimų.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, grabnešiams, vi
si kurie buvo sesers srtnai ir suteikė savo ciocei pas
kutinį patarnavimų. Dėkojame laidotuvių direktoriui 
Masalskui ir jo pagelbininkui Pilipavičiui už manda
gų patarnavimų ir už garbingų nulydėjimų mūsų bran
gios moters ir motinėlės į amžinastį. Širdingiausiai 
ačiū tariame visiems dalyvavusiems laidotuvėse gimi
nėms, draugams ir pažystamiems ir prašome ištarti
Amžinų Atilsį.

Nuliūdę:

>> - v -

P-nas Grigonis Lietuvos 
“Maisto” b-ves — Lietuvos 
stockjardų — atstovas atvyko 
į Chicago. Svarbiausias jo ti
kslas čia yra susipažinti su 
Chicagos stockjardais.

PROGRESS KRAUTUVĖ 
RENGIASI ŠAUNIAI PA

LINKSMINTI KLAU
SYTOJUS

Rytoj, sekmai!., 11 valandų 
prieš piet esate kviečiami už- 
sistatytl s’atm radio rr*l|!msi-

PADĖKONĖ

PETRAS
TENZAG0LSK1S

kuris mirė spalių 31 d„ 1935 
m. ir tapo palaidotas lapkričio 
4 d., o dabar ilsis Sv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilęs 
lr negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie sutMkė Jam paskutlnj pa
tarnavimą Ir palydėjo Jį į tą 
neiftvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi Jo prosiAallnimą lė mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kleb. pralotui M. 
KruAul, kun. Saullnskul Ir kun. 
Petrauskui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą.

Dėkojame graborlul S. P. 
Mažeikai, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį J amžinant), o 
mums palengvino perkęstl nu
liūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame Av. M lėtų aukoto
jams. gelių aukotojams, grab- 
neSlams Ir visiems, kurie pa
guodė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagailos, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mūsų 
mylimas vyre Ir tėveli, lai Die
vas suteklla amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka Moteris Ir Kil
ni i*.

vė turi pranešti kokių tai ne
paprastų naujienų apie dova
nas dėl Padėkomis dienos pie- • 
tų. Dėl to nepamirškite užsi
statyti ratlio ir visų kų daži- 
noti bei pasigrožėti geru ta
lentu, kuo Progress progra
mai visuomet pasižymi.

Rap. J. B.

prašomi užsimokėti.
Ieva Lukošiūtė, fin. rast

GRAŽUS VEIKIMAS

TOVVN OF LAKE. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimų 
sekmad., lapkr. 17 d. 2 vai. 
po pietų Šv. Kryžiaus paru- 

' pijos kambaryje. Narės esatųj 
kviečiamos dalvvauti šiame su !

lonėkite atsilankyti, nes turi- Rėmėjų metinis seimas, kuris 
nie daug dalykų dėl svarsty- ' įvyks gruodžio 8 d. Aušros 
mo ir sugrųžinkite tikietus ar- i Varių parap. svetainėje. Tai 
ba pinigus iš buvusio vakaro, turėsime išrinkti atstovus ir 
Taipgi kviečiame ir naujų na-' aptarti kitus svarbius reika- 
rių. Stella Wodmftn, rast. Ius. Valdyba

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
TOVVN OF LAKE. Ne- 

i kalto Tras. P. šv. sodalicija.' 
nepamiršta ir parapijos. Jos 
pabaigusios vienų darbų ima-j 
si kito. Šį kartų malonu pra
nešti, kad rengiamas gražus 
vakarėlis mūsų parapijos nau
dai.

Komisija prisiruošusi. So- 
dalietės laukia skaiUingo pa
rapijonų atsilan&ytno. Tad vi
si vyrai ir moterys, mergaitės 
ir jaunime atvykite.

Visi ateikite, vieni galėsite 
žaisti “bunco”,' kiti pasišne
kučiuoti ir vaišėmis pasida
linti. Įvyks lapkričio 17 d., 3 
vai. popiet parapijos salėje.

Omega

TOVVN Ob' LAKE. — Su
sirinkimas Labdaringos Sųju
ngos 1 kuopos įvyks sekma
dienį, lapkr. 17 d. 1 vai. po
piet mokyklos kambary. Visi 

j esate kviečiami atsilankyti.
Valdyba

TOVVN OF LAKE. — Dr- 
gvstė Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų lapkričio 17 d. 2 
vai. po pietų, parapijos sve- 

. tainėje. Meldžiu visas naresj 
1 skaitlingai susirinkti. i
į Valdyba

“DRAUGO" KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vų saviškiams.

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Išau
gų” 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 
Pavienis numeris 3o, . . .......... .......... ...........

S, G. LACHAWICZ
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių 
Koplyčia ROSELANDE 

Tel. PULIman 1270 arba 
Patarnavinias dienų ir naktį. 

CAN.al 2515.
42-44 E. 108th St.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

SUGRĄŽINKITE JAUNY- 
STfiS DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas del ligonių lr silpnų žmonių. Po. 
to kaip jūs jį vartosite vieną savaitę. 
Jūs pastebėsite abelną pagerėjkną lr 
jeigu Ir tollaus vartosite. Jūs atgau
site savo normalią-sveikatą lr spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną Istoriją kaip NUGA-TONE 
Per 45 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų lr vyrų atgavo savo sveikatą 
lr spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose valstlny etose. žiūrėkite kad 
gautumėte tikrą NUOA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes Jie yra bever
tė*.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluoauotoją vidurių S6o lr
■ •n

REUMATIZMAS. 
SAUSGELE J

Nealkankyktte aavęa akau*- ■ 
mala, Reumattsmu, Saungėle, _ 
Kaulų Gėlimu, arba Mlėlun- ■ 
glu — raumenų aunkumu: na* g 
akaudėjimal naikina kūno gy
vybę lr dainai ant patalo pa- ■ 
guldo _

CAPSIOO COMPOUND mo*- ■ 
tla lengvai praėallna vi riminė- g 
ta* Ugne; muma ėlandle dau
gybė žmonių alunčla padėko- ■ 
nea pasveikę. Kaina 50c. per H 
paėtą 65c, arba dvi uė fl.05. ™
Knyga: “ŠAUTINIS SVEIKA- ■ 
TO8" augalais gydytla, kaina 
60 centų. ■

J u sti n Kulis ■
8259 SO. HALSTBD ST. 

Chicago, UL

aBBaaaaaaBBB

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Chicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigns 
----------- o-----------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių Į 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ) 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Rate 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

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

I. J. Zolp
I.F.

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.j 
Phone YARds 1741—1742

Ladnmcz ir Sons2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

1. Linkus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose
________________ _________ ______________________________________________________________ >

(Acme Photo)

Etiopiečių kariuomenė skubiai keliauja iš Harraro kad sulaikyti italų veržimąsi pirmyn.

(Acme Photo)
Northvrestem universiteto studentai triukšmingai m ini laimėjimu footbolo žaidimą 14—7 prieš Notre Dame. 

Žaidimas Įvyko praėjusį šeštadienį. Pirmadienį Northwesterri universiteto studentai, pergalę minėdami, užmiršo 
apie pamokas ir triukšmavo1 visą dieną. Ir nestebėtina, nes tai pirma pergalė nuo 1901 metu. Čia matom“

(Acme Photo)
Etiopu tės atsisveikina su savo vyrais, išvykstančiais i karo frontą kovoti prieš italus.

Iš karo fronto Etiopijoj. Miestas apleidžiamas prisiartinant italams.

Minios vaizdas Londone, anglijos sostinėje. Minios laukia pravažiuojančios karališkos nuoti 
kos, busiaučios žmonos trečiojo anglijos karaliaus sūnaus. Nuotaka karališkoj karietoj vyko į Bud 
in^bnm rumns, kur ivvko šliubas ir vedybų bankietas.

Zelandijos lakūnė, perlėkti- (Acme Photo)
si per vandenyną ir nusilei- iu^ ?r c^.ni krautuvė, 210 No. \V aba, . _ ..... avė, kur įvyko dinamitinės bombos sprogimas. Ni
<UUl Brazilijoj. trenksmo artimųjų namų langai išsproginėjo.

jAcme .r notoj
Karą paliaubų dienoje Chicagoje prie State ir Madison gatvių vienuoliktą valandą prieš pie


