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mussolinį gali sau sveikas
KARIAUTI ETIOPIJOJE

Kalbama apie Etiopijos skaldy
mą ir pasidalinimą

MAŽAI ŽINIŲ Iš KARO FRONTO

' LONDONAS, lapkr. 26. —
Šiandien grasinimas karu yra
didžiai reikšmingas dalykas.

T. Sąjunga planavo uždr
austi aliejaus (žibalo) siunti
mą Italijon. Mussolini pagra
sino karu.

Prancūzijos ir Anglijos pa
stangomis T. Sąjunga atidė
jo aliejaus klausimą. Tuo bū
du leista Mussoliniui ir to
liau vesti karą Etiopijoje ir 
podraug Europai užtikrinta 
taika.

Yra žinių, kad Italija iš 
naujo veda taikos derybas su 
Prancūzija ir Anglija, kad 
be jokio triukšmo, ko ramiau 
šiai suskaldžius ir pasidali
nus Etiopiją.

Prancūzijos premjeras La
valis daugiausia pasidarbavo ’ 
Italijos naudai. Tuo keliu jis 
pašalino ir savo vyriausybei 
gręsianitį krizį. Spėjama, kad 
ketvirtadienį susirinkęs par
lamentas reikš jo vyriausybe 
pasitikėjimo.

NETURI JOKIOS SANDA
ROS ARKOS

ADDIS ABABA, lapkr. 26. 
— Etiopijos vyriausybė šian 
dien oficialiai paskelbė, kad 
etiopiečiams atkakliai spau
džiant, italai išsinešdino iš 
Goraliei ir Gerlogubi. Paliko 
penkis trakus ir žuvusiuosius 
savo kareivius.

ASM AR A, Eritrėja, lapkr. 
26. — Žiniomis iš rytų pieti
nio karo frono, Ualual - Ger 
logubi - Gorahei apylinkėse į 
italai lakūnai sunaikino gau
singą etiopiečių koliumną, ku 
riai vadovavo imperatoriaus 
žentas Ras Dėstą Demptu.

Italai lakūnai, sakoma, nu
kovė šimtus etiopiečių su 
bombomis ir kulkosvaidžiais. 
Sakoma, tarp nukautųjų yra 
du žymūs gubernatoriai.

BRAZILIJOJE PASKELB
TAS KARO APGULAS
RIO DE JANEIRO, lapkr. 

j 26. — Vyriausybės karo pa
jėgos smarkiai ir sėkmingai 
veikia prieš revoliucininkus.

AKSUM, Etiopija, lapkr.
26. - .Vienas korespondentas | ta sMorro ir Beci{e 
gavo progos pro atviras du-•
ris dirstelti į vietos etiopie-1
čių katedros “šventąją” da
li, kad ten pamačius Sanda
ros Arką ir Dešimties Įsaky 
mų plyteles.

Ko panašaus ten nėra. Ka 
tedros vyriausias dvasininkas 
paaiškino, kad tų daiktų nie 
kas nematęs, nei jis pats. 
~tet etiopiečiai tiki apie tų 

aiktų buvimą katedroje.

RENKASI ANGLIJOS 
PARLAMENTAS

LONDONAS, lapkr. 26. 
Anglijos parlamento pirmoji 
sesija bus atidaryta gruodžio 
m. 3 d. Parlamento nariai iš 
anksto renkasi.

POLITINIŲ SUVAŽIAVIMŲ PATRAUKIMUI CHICAGON

1936 metais demokratų ir respublikonų partijos turės krašto suvažiavimus 
(konvencijas) skirti kandidatus į prezidentus. Chicagoj, štai, sudarytas pilie
čių komitetas, kuriam pavesta rūpintis, kad tuos politinius suvažiavimus patrau
kus Chicagon. Komitetan įeina: Sėdi (iš kairės) Charles A. McCulloch, Albert 
D. Lasker, ir Robert F. Carr. Stovi (iš kairės) William J. Hennessy, Šewell 
Avery, ir John McKinlay. (Acme Photo.)

VYSKUPO RYANO INGRE 
SAS OMAHA KATEDROJE

PRANEŠIMAS

Rytoj — Padėkonės dieną, 
---------- į “Draugo” .ofisas bus uždą-j

OMAHA, Neb., lapkr. 21. rytafs, taip pat rytoj neišeis 
(suvėlinta). — Šiandien čia
įvyko Jo Eksc. vyskupo J. 
H. Ryan ingresas, dalyvau
jant apie 50 arkivyskupų ir 
vyskupų, apie 300 kunigų ir 
keliems tūkstančiams 'tikin
čiųjų.

Įspūdingų bažnytinių cere
monijų priešakyje

ir dienraštis.

3 NUŽUDYTI, 2 NERAN
DAMI

PREZ. ROOSEVELTAS 
OARO KLAIDĄ

OKLAHOMA CITY, lap- 
buvo Jo kr. 26. — Pašautas, ir tuo bū- 

Eksc. arkivyskupas F. J. Be- du sugautas Chester Comer,įsi į Meksikos reikalus.

NACIAI PLANUOJA SPAUSTI 
KATALIKU BAŽNYČIOS VADUS

BERLYNAS, lapkr. 20. — 
Naciai šiandien uždraudė pla 
linti katalikų kunigų parašy
tas dvi brošiūras vardu “Šv
entoji Taika.’’ ir “Būk Drą
sius. ’ ’

BERLYNAS, lapkr. 26.—

Naciai samprotauja, kad, 
girdi, tik tuo būdu Katalikų 
Bažnyčios vadai būsią pri
versti pasiduoti tautos vado 
Hitlerio norams ir nacių par 
tijos tvarkai.

Naciai nurodo, kari katali
kų vadai ignoruoją iškelia
mas bylas dėl pinigų mainy- 

Berlyno katalikų vyskupo bos įstatymo peržengimo, 
kanceliarijoje kalbama, kad Kas kita būsią juos kur nors 
naciai planuoja suimt? visą uždarius.
eilę Katalikų Bažnyčios va- Visko galima tikėtis nuo 
dų. Hitlerio ir jo pakalikų.

LAVALIS PASIDUODA 

KAIRIESIEMS
PARYŽIUS, lapkr. 26. — pasilikti valdžioje ir iš kab

Susirenka Prancūzijos parla no daro nusileidimų kairie- 
mentas, kuriame vyrauja kai siems.

Sakoma, Lavalis sutinka 
pildyti visus jų reikalavimus, 
o ypač, kad išgriovus karo 
veteranų fašistų organizaciją. 
Croix de Feu. Lavalis sako
si, kad jis nori pasilikti vy
riausybės viršūnėje tik

I ranesa, kad premjeras to, kad apsaugojus franką 
Lavalis nusprendė žūt būt nuo žlugimo — infliacijos

i rieji gaivalai, atkaklūs kon
servatorių ir fašistų priešai.1

Premjeirio Lavalio ministe
rių kabinetas gali būt su-

WASHINGTON, lapkr. 26. grįaiųa^ jPj jjs pasipriešintu 
— Kongreso žemesniųjų rū- kairiųių reikalavimams, 
mų atstovas Clare Gerald ,
Finerty iš Pennsvlvantjos vai 
stybės karakterizuoja prezi
dento Roosevelto atsakynn} į 
Kolumbo Vyčių protestą dėl 
religinių persekiojimų Meksi
koj kaipo uždarytas duris pr 
ieš krašto vyriausybės kišimo

Kai kurie miesteliai jau at- ckman iš Dubuąue, Iowa. 25 m. amž., iš šio miesto, į Prezidentas daro klaidą sa-
Pontifikales aukštosios Mi- .kurs seniai». I

šios ir ingreso ceremonijos prašyti automobilininkų, kad 
tęsėsi apie tris valandas. į hfity pavėžinamas.

Ingreso ceremonijos prasi- Sį jjs tris sa.
RIO DE JANEIRO, lap- dėjo su proeesya m Sv. «*, pavežintoju5 •„ au.

kr. 26. - Kongresui prita-.lljos mokyklon į katedrą. Pro tomobiliu nnvažiav0 8avais 
riant, Brazilijos respublikos nerijoje be tlkincim buvo Greit#. p^,,^

imti. 60 revoliueininkų nukau 
Sako-

kad revoliucija baigias.

turėjo įpročio kvdamas, kad jis neturi

prezidentas Getulio Vargas 
paskelbė karo apgulą visam 
krašte, kas yra beveik lygu 
karo stoviui, kad sutriuškinus 
kairiųjų elementų revoliuci
ją- Vyriausybė ’pr’Pa^ista, 
kad komunisltai yra revoliu
cijos priešakyje.

Kongresas patvirtino 60 
dienų karo apgulą ir vyriau- 

—' sybė pasiuntė lėktuvus, karo 
laivus ir kariuomenę prieš 
revoliucininkus.

Prezidento kabineto narių 
i susirinkime iškelta aikštėn, 

Anglų spaudos dalis^ puola komunistų sankalbis ap
ima apie 18 valstybių, kad 

Ttalijos Braziliją pakeitus sovietų 
respublika.

Prancūzijos premjerą Lavalį 
už jo darbavimąsi 
naudai.

MIRĘS BUVĘS ETIOPIJOS 
IMPERATORIUS

ADDIS ABlABA, lapkr. 26. 
— Paskelbta, kad miręs Btio 
pijos buvęs imperatorius Lij 
Yassu, 39 m. amž., kurs nuo 
1916 metų buvo kalinamas.

HAUPTMANN NURODO 
DR. CONDONĄ

20 ŽYDU STUDENTU SU
ŽEISTA POZNANIUJE

ŠIANDIEN “DRAUGO” 
RADIJO PROGRAMA

CHICAGOS “FRONTO” 
GERINIMAMS

WASHINGTON, lapkr. 26. 
PWA paskyrė 2,342,181 

dol. Chicagos peeierio bulva
ro tiltų statymui.

TRENTON, N. J., lapkr. 
26. — Nubaustas mirties bau 
sme B. R. Hauptmann už la
kūno Lindbergho kūdikio pa 
grobimą ir nužudymą tr to
liau sakosi, kad jis nekaltas. 
•Tis pareiškia, kad viso įvykio 
“raktą” turįs dr. Condon 
(Jafsie).

PLATINKITE

apie 200 diocezijos kunigu, jarmas Pašautas pagrobtam 
40 vyskupų ir 9 ark.vysku- a„lomobilyje

PaL .... , Nežinia kur dingę dar du
Presbiterijoj buvo du sos

tai, kurių vieną užėmė vysku 
pas Ryan, o kitą — arkivys
kupas Beckman.

Monsignorui J. A. Aherne 
atgiedojus speciales maldas, 
vyskupas Ryan nužengė al
toriaus link ir iš ten suteikė 
laiminimą diocezijai.

Po to1 diocezijos kancleris 
mons. A. Colaneri skaitė lo
tyniškai ir angliškai Popie
žiaus specialų raštą (bullą) 
apie vyskupo Ryan paskyri
mą šios diocezijos vyskupu.

Arkivyskupas Beckman pri 
siartino prie altoriaus ir vy
skupą Ryaną iš ten nulydėjo 
sostan.

Jo Eksc. vyskupas P. A.
MoOovern ceiehravo Mišias.

Arkivyskupas Beckman sa
kydamas pamokslą pareiškė, 
kad “mes negalime pasilikti 
Gerojo Ganytojo kaimenėje, 
be pripažinimo vyskupo Ry
an autoriteto Kristaus būrelį 
mokyti, valdyti ir tobulinti.’*

asmenys. Spėjama, kad ir tie 
ar tik nebus šio bepročio Co- 
mero aukos.

VALDANT AUTOMOBILI 
UŽDRAUSTA KALBĖTIS

BERLYNAS, lapkr. 26.

siskundimų, sako 
kad amerikiečiams Meksiko 
je būtų varžoma religinė prak 
tika. Iš tikrųjų gi tas varžo- 
ma per ilgus metus. Tenai 
negali turėti jokių viešųjų re
liginių ceremonijų ne tik ka 
talikai, bet protestantai ir 
žydai. Visam krašte vykdomi 
religiniai varžymai ne tik 
meksikiečiams, het ir kitų 
kraštų piliečiams.

POZNANIUS, lapkr. 26.— 
, uviin.cu studentai čia sužeidė 
20 žydų studentų. Universi-

Siandien 4 vai. popiet iš 
stoties AVEDC, 1210 kil., įvy
ks “ Draugot” radijo progra-

Uenemtv, tpto rektorius patarė žydams ma. Apart rinktinės muzikos 
studentams, kad jie nors ke ir įvairių pranešimų, girdėsi- 
letą dienų nesirodytų univer nie ir moterų vedąmąjį' sky

rių. šeimininkėms bus sutėik- 
ti visoki reikalingi ir naudin
gi patarimai ir valgių gami
nimo receptai.

NUGINČIJA SLAPTĄ 
SUTARTI

NEW YORK, lapkr. 26.— 
Prez. Roosevelto specialus 
pasiuntinys Europai N. H. 
Davis nuginčija, kaži Amen*

PER 118 METŲ NIEKAD 
NESIRGO

KAUNAS. — Vilniaus kra

TAIP GI SENATORIUS
ka būtų padarius bet kokią1 šte, netoli Glubokų, gyvena 
sutartį su T. Sąjunga, kaip vienas senelis, Zaremba, ku
tai kun. C. E. Coughlin pa- 

LOS IANGELES, Cal., I.p ?k(.|w ppr
kr. 26. — Kalifornijos sena
torius McAdoo, demokratas,

Valdantiems automobilius čia I . ,■ ragina karo veteranus mar- 
šuoti AVashingtonan ir reikauždrausta kalbėtis. Policijai 

įsakyta sulaikyki tuos visus, 
kurie valdydami automobi
lius kalbėtų su automobilyje 

[esančiais asmenimis. Numaty 
tos bausmės. Nacių autorite
tai pareiškia, kad automobi
lininkai su visa energija pri
valo žiūrėti kur ir kaip va
žiuoja ir tėmytis signalų. 
'Vaikščiojantieji žmonės taip 
pat aštriai kontroliuojami 
skersgatviuose.

HITLERIO KAREIVIS 
KIEKVIENAS

BERLYNAS, lapkr. 26. - 
Vokiečių darbo fronto vadasPasibaigus Mišioms pate

vyskupas Ryan kalbėjo, mei# Robert Ley pareiškia, kad
------  [damas Dievo pagalbos išmin- į kiekvienas vbkietys yra Hit-
‘DRAUGĄ" čiai ir stiprybės valdymui. l«rio kareivis.

laulti bonusų išmokėjimo, 
kaip tik sausio mėnesį bus 
atidaryta kongreso sesija.

ISPANIJOJ TEISIAMAS SO 
CIALISTŲ VADAS

MADRIDAS, lapkr. 26.— 
Pradėtas bylos nagrinėjimas 
socialistų vadui Fr. Largo 
Cabaliero, kurs kaltinamas 
vadovavimu sukilimams 1934 
metais.

CHINA CLIPPER WAKE 
SALOJE

WAKE ISLAND, lapkr.

NEGAVĘ ČEKIŲ NUTRAU
KĖ DARBĄ

Apie 1,500 WPA darbinin
kų, dirbančių prie Riis parko 
padabinimo, vakar nutraukė

1 ris eina 118 metus, tačiau 
dar sveikas ir drūtas. Tbn 

■ senelis gyvena pas savo anū
kus, nes visi jo sūnai ir duk
terys jau seniai išmirė. Begy
vendamas tokį amžių jis nė 
karto nesirgo. Tik jau nevi
sai, gerai mato.

Tas senukas pasakoja, jog
darbą nesulaukę čekių (atly- savo gyvenime jis buvęs la- 
ginimo) iš WPA ofiso. Neįvv bai tvarkingas, negėręs, ne-
ko jokio triukšmo.

VYNO PAGAMINTA 
243,000 LITRŲ

rūkęs, ir visad gerai miego
jęs. Tik jau sulaukęs šimti
nės, kai neteko savo visų ar
timiausių giminių ir pasiliko 
tarsi Dievo užmirštas vienasKAUNAS. — Šiemet per

visos 22 veikiančios t *®mSj®’ ~ kartaiB ®r istt
naktis pra rymodavo, nenorė
damas miego.

9 mėn
įmonės vyno pagamino 243,- 
600 (pernai 429,800) litrų. 
Tam vynui vaisių suvartota 
220,600 kg. ir cukraus 88,000 
kg. Per tą patį laiką šiemet 
iš įmonių parduota 361,200

26. — Iš Midway salos čia litrų vyno, o pernai 426,100 
atskrido lėktuvas China Clip litrų. Daugiausia vynas par- 
per. Rytoj skris į Guam salą. duodamas iš senesnių metų.

ORAS j
ICHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; numa
tomas lietus; temperatūros 
stovis nenustatytas.
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Jei neprašoma tai padaryti lr neprislunčiama tam tiks
lui pešto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi t vai- popiet-

DĖKOKIME DIEVUI UŽ LAISVĘ

Rytoj P&lėkos Dienu — Tbanksgivinv.
Dav.e?

Vienų stalu: bus apkrauti visokiausiomis 
gėrybėnii:, kitų paprasta kasdienine duoneb, 
o bus ir tokių, kurie visai neturės ko valgyti

“Genys margus -- pasauks dai marges 
nis”, teisingai :ak-j priežodis.

Ar ateis tie laikui, kuomet ir Padėkos
Dienoj ir kiekvieną dieną ant visų žmonių 
stalų bus pakankamai maisto, kuomet visur 
bus lygybė; nebus tokių, kurie perdaug turi ir 
nebus badaujant i ų 1

Šls klausiu as šiandien yra labai aktua
lus. J t riša mok .-blankai sociologai, ekoao- 
mininkai, Bažnyčios ir valstybės autoritetai, 
darbininkų vadai ii kiti. Jį riša socialistai 
ir komunistai.

Bet. rtikia pripažinti, kad tas klausimas 
toli graži tar nėra išrištas. Jis tebėra vys
tymosi stadijoje.

• Neišrišo jo socialistai, neišrišo nė komu
nistai, kurie jau per 18 metų valdė Rusiją 
ir skelbė podarysią iš to krašto žemišką ro
jų. Bet ten rojaus nėr ir nebus. Ten šiandien 
yra daugiau badui n učių žmonių negu bile 
kuriam kit .1.1 pasuuno krašte. Ten žmouės 
išnaudojami ir perdeki ojątt^; •

Nedaug pažangos tepadarė tuo atžvilgiu 
ir p. Roosevelto planai. Tai vis dar tik eks
perimentai, vis dar nieko tikro, nieko pasto
vaus, laikini ir dažniausia jmlitiškais moty
vais sugalvoti dalykai.

Tiek apie ekonominius klausimus.
Pasikalbėkime apie tai, už ką ypatingai 

šiemet turime būti dėkingi Dievui, ypatingai 
mes, katalikui.

Yra sakoma, jei žmonės kokių dalykų 
turi per daug, pertekliuje gyvena, jie neįve- 
tina savo turto, dažnai pamiršta ir Dievų, 
iš kurio malonės prasigy veno.

Taip yra ir su kitais gyvenime dalykais.
Mes, Jungtinėse Valstybėse gyvenų žmo

nės, galima džiaugtis ir didžiuotis turį lais
vę. Mūsų niekas nedraudžia Dievų garbinti, 
veikti taip, kaip mes išmanome ir sugeba
me, rašyti, skaityti ir kalbėti.

Tą didelę brangenybę — laisvę turime 
giliai įvertinti ir už ją nuolat Aukščiausia
jam dėkoti.

Dažnai mes tos laisvės nebranginame, 
nes nevisi suprantame, kų reiškia tokios lais
tės neturėti.

Štai, Jungtinių Valstybių pašonėje yra 
nelaimingas kraštas — Meksika, kur tikin
tieji žmonės ne tik veikti, rašyti ir kalbėti 
neturi laisvės, bet ir Dievų garbinti jiems 
uždrausta. Ten uždarytos bažnyčios, ištrem
ti arbu kalėjimuose laikomi kunigai. Daug 
tikinčiųjų išžudyta.

Dar skaudesnis tikinčiųjų būvis Sovietų 
Rusijoj. Ten milijonai žmonių žuvo dėl vien 
to, kad jie nesutiko taip galvoti, kaip komu
nistui galvoja, kad jie nesutiko išsižadėti 
Kristaus. Ir dabar dar Rusijoj tebeina reli
gijos persekiojimai.

Nelengva yra būklė ir Vokietijos kata
likų, kur žmonės verčiami ne Dievų, bet dik
tatorių Hitlerį garbinti. Jau ne tik šiaip 
jau tikintieji, vienuoliai ar kunigai, bet ir 
Vokietijos vyskupai sodinami į kalėjimus dėl 
to, kad jie vejla tikinčiuosius Krįstaus, bet 
ne Hitlerio pagonizmo keliais.

Yra jr daugiau kraštų, kur žmonės ne
turi laisvė*., \ . • . • .

Skaialu yra kalbėli apie ui, kad jų tar

pe yra ir Lietuva.
Per aštuonerius metus Lietuvos katalikų 

įeliginis ir kultūrinis veikimas buvo varžo
mas. Uždaryta visa eilė katalikų privatinių 
mokyklų, sugriauta ekonominės ir politinės 
organizacijos, bausti kunigai dėl pamokslų 
luižnyčiose, daug žymių tautos vyrų sėdėjo 
kalėjimuose..

Neužteko nė to.
Šiomis dienomis uždrausta veikti uteįii- 

ninku, pavasarininkų ir net angelaičių orga
nizacijoms.

V adinas, tautininkai nusistatė ir Lietu
vų vesti tais keliais, kuriais bedieviai dik
tatoriai veda Meksiku, Rusiją, Vokietijų ir 
kitus kraštus. Ir jie' pasiryžo pasekti jų pa
vyzdį ir visai paminti po kojų didžiausias 
žmonių brangenybes religijų ir laisvę.

Ačiū, tai, Dievui, kad mes čia šiame kra
šte apart visų kitų gėrybių turime vienų di
džiausių gėrybę — laisvai galime garbinti 
Dievų ir veikti Jo garbei ir krašto gerovei.

Už tai dėkodami, pasiiuelskime, kad ge
rasis Dievas duotų kantrybę persekiojamų 
kraštų tikintiesiems, kad apšviestų budelių 
persekiotojų protus, kad grąžintų religijos 
laisvę.

Už$tQkime Persekiojamus 

Lietuvos Katalikus

Kaip tik gguta žinia, kad turime žiūrėti, kad ir kitu 
Lietuvos tautininkų partijos kraštų katalikai turėtų luis- 
vyriausybė uždarė ne tik jx>- vę. Ypač mums turi rūpėti 
litines partijas — krikščionis I Lietuvos katalikai, kuriems 
demokratus, liaudininkus, bet baigiama atimti religinio vei-
ir kultūrines dr grynai religi
nes organizacijas — ateitinin
kus, pavasariniuknus ir ange
laičius, A. L. R. K. Federaci
jos centio valdyba išsiuntė p. 
A. Smetonai, Lietuvos Prezi-

kimo laisvė, uždaromos orga
nizacijos, kurios tiek daug nu
sipelnė Bažnyčiai ir tautai pra 
eityje ir kurios tiek daug ža
da.

Lietuvos katalikų veikimo
dentui, tokio turinio kableg- i teisės ir laisvė atimama be 
ramų: jokio pagrindo, vien tik dėl

“Amerikos Lietuvių Ka- to’ kad Jle nori o**““™1'* 
talikų Federacijos ir šimtu ir veikti kaiP Bttžn -včios, taiP 
katalikiškų draugijų vardu ir valstybės gerovei. Tautiniu- 
grieštū protestuojame dėl kų vyriausybė savo santykiuo- 
uidaiymo ateitininkų, pa- !Se Su BažnYčla vis darosi pa
vasarininkų ii kitų katali

LIETUVĄ APLANKIUS 
_______ Rašo L. Simutis__________

PRIE ŽUVUSIŲJŲ PAMINKLO

kų organizacijų ir bendrai 
dėl varžymo katalikų vei
kimo Lietuvoj”.
Po šia kablegrama pasi

rašė A. L. R. K. F. Centro 
Valdyba.

Taip pat padaryta žygiai su 
siriekti su Kunigų Vienybės 
Centro valdyba, kad šiuo kri- 
tingu Lietuvos katalikų gyve
nimo momentu veikti bendrai 
ir energingai.

Mes šiame krašte turime ti-

Pirmųjį viso pasaulio lietuvių kongreso 
posėdį užbaigus, kongreso atstovai ir visi už
sienio lietuviai, kurių buvo keli šimtai, tvar
kingoje rikiuotėje nuvyko į Vytauto Didžiojo , kėjimo, spaudos, žodžio ir vei
muziejaus sodelį pagerbti žuvusius dėl Lie- kimo laisvę. Jų įvertindami 
tuvos nepriklausomybės. ___________ . _____

Tūkstantinės žmonių minios stovėjo ga- 
vėse ii- lydėjo kongresų. Muziejaus sodelis 
taip pat buvo pilnas. Aplink jį taip pat dir 
dėlės minios. Duonelaičio gatvėj išsirikiavu
si stovėjo visų ginklo rūšių kariuomenės ir 
šaulių garbės sargyba. Sodelyje jau Jankė 
kariuomenės vadai, aukšti valdininkai, visuo
menės veikėjai, ministeriai su A. Tūbelių 
priešakyje.

Pradedant vėliavos nuleidimo apeigas, 
buvo pasakyta dvi kalbos — ministerio pir
mininko A. Tūbelio ir mano.

Aš kalbos neturėjau pasirašęs ir prie jos 
neprisirengęs, nes tik tą pačių dieną tesuži
nojau, kad man reiks kalbėti užsieniečių lie
tuvių ir kongreso vardu.

Tačiau kalbai minčių nepritrūko.

lr kur čia pritruks, esant tautos šven
tovėje: prie paminklo žuvusieuis dėl Lietu
vos laisvės, prie karo muziejaus, kuriame pui
kiai vaizduojamas tautos kelias į nepriklau
somybę, prie d r. Basanavičiaus, mūsų tautos 
patriarolio, Maironio, tautos dainiaus - pra
našo, paminklų ir t.t. Ir, be to, prie gyvojo 
paminklo — karo invalidų, kurie kiekvieną 
vakarų atlieka vėliavos nuleidimo apeigas, 
trimituoja vakarinę maldų, skambina Lais
vės Varpą.

ra Mandžiūrijos nelaimė. 1 Anglija buvo ir yra dides- 
Sumušimas Italijos, rodos, nė ir galingesnė tautu už lta- 

būtų populiariškas Didžioje lijų. Didžioji Britanija, rodos,
Britanijoje, jei tas neprives- gali sulaikyti Musseiinio žy-
tų prie karo. Jūrų karas, ku
ris įkalintų Mussolinį ant Šv. 
Helenos salos, sukeltų mažai 
protesto iš britų pusės.

Vokietijos veikmė bet kurį 
momentą gali permainyti Eu
ropos veidą, nors dabar da
lykui eina per gerai Hitleriui, 
kad jis mėgintų keisti savo 
nusistatymų. Britai atidarė 
duris Hitleriui Vidurinėje Eu

ropoje ir Austrija įpuls į jo 
rankas, kaip nunokus kriaušė. 
Kuo aštresnis bus negerumas 
Italijai, tuo lengviau bus Hit
leriui išgauti iš Mussolinio 
pritarimų Austrijos - Vokieti
jos unijai. Mažas, bet kartus

giuojunčius legijonus Afriko
je. Adv. N. Vaiasina

WESTVILLE, ILL.
Vi-os gamtos grožybės iš

nyko. O rudenėlio nemalonus 
oiai visus iš visur nuvarė po 
pastoge, prie pečių. Kitos ko

našesnė į Meksikos, Vokieti
jos ir net bolševikijos dikta
torius.

Tai liūdna ir skaudu.
Bet liūdėjimu Lietuvos ka

talikams nepagelbėsime. Rei
kia veikti ir veikti tuoj. Tuoj 
siųskime laiškais ir kablegra- 
moniis protestus p. Smetonai, 
kad jis nežaistų tautos likimu, 
kad šiuo pavojingu Lietuvai 
momentu neardytų tautos vie
nybės ir nemindžiotų kataliki
škos daugumos žmonių teisių. 

A. L. R. K. F. Sekretoriatas, 
2334 So. Oakley Avenue, 

Cbicago, III.

Kitas Britanijos Waterloo

lonijos matyti rengia tai Imu 
co lai bazarų, tai kitokias pra 
nivgėles. Pas mus tyku. Yru 
mainos, bet mažai dirba, po 2 
3 dienas. Tai kaip tuščios ki
šenės, tai niekas ir su pramo 
gomis nesirūpina. O jau užei 
gų dei gomurio atvilgynio 
ra. daugiau, kiek re kia. S’

dabartinis ginčas tarp Lenki- Į kinis užkaitusiais pakau-’ 
jos ir Čekoslovakijos parodo, .lįaįs da įr lietuviškai užtrnu- 
į kurių pusę vėjas pučia Var- kia.
šuvoje. Italijos epizodas paro-1 Apie mus šiais metais bu
do britų priklausomybę nuo | Vo įpainiojus ta naujoji li 
Prancūzijos. ga> keletas ir mirė. Dabar vėl

Ar Mussolini užkariaus E- negirdėti. Tai yra paralyžius, 
tiopiją ar ne, bet jis davė ge- Į Jis ir lietuvių nelenkė, vienas 
ros progos japonams marguoti mirė, o vienas vyras ir vienu 
skersai Aziją. Italijos - Etio- ‘moteris via parblokšti. Vyrus 
pijos karas davė progų Japo- biskį aisigavo, su lazduke pa
rtijai atkusti kitų didelį šmo- vaikščioja, o moteris mažai va 
tą nuo pasaulio seniausios tau- klosi.
tos. Pirmiau būdavo mainose da

Baleiskime, kati T. Sąjunga žnai užmuvdavo. O dabar ne
galutinai ir išspręstų taikos iesnė priežiūra, rečiau nasi- 
išrišimų Etiopijos susipainio-1 taiko. Bet dabar per vienų mo
jime. Kiekviena sąlyga iki šiol nesį jiasitaikė net trys netikė- 
reikalauja, kad Etiopija ati- tai mirė. To seniau nebūdavo, 
duotų Italijai daug žemės iri Kaip nugirdau'ii sąjungie- 
turtų. Kitais žodžiais sakant čių, tai jos ką tai nepaprasto 
sulaikyti užgrobimo karų rei rengia prieš Adventus, lapkri-

,-v . ............. . • .. •’kštų priveisti nelaimingąjį čio. 30 dta-Būsią visokių gar-Anglija tWl būtlrnu nusprę., Paskutmio laiko sujudimas kjtam ,a|kr0 . d) įr programas
sti ar ji apseis su Mussolini.. Į Komoje yra tiktai nuiza smul- , d banknot,. lv Nesąjungietė
taip, kaip ji elgėsi su Najio-1 kmena, bet yra rimta. Musso- 
leonu. Etiopijos krizis padu- linio strategiją įvykdant bė
rė italus britų imperijos prie- mėsines dienas yra veria su
žais. “ sidomėjinio. Tas derinasi su

Britanijos valdžia, be abe- tuo, ką jis bandė įkalti italų 
jonės, turės greit nuspręsti ar mintyse per dešimtmetį, bū- 
sutriuskinti Italiją ir atsikra- tent, kad Italija negali būti 
tvti Mussolinio arba padaryti galinga tauta, kuomet ji yra 
su juo taiką. Iki šiol, rodos, po mielaširdyste britų finan- ! 
nėra aišku, kokis tikrai yra rinės, ekonominės ir laivyni
torių valdžios nusistatymas. 
Anglija pastaruoju laiku ap
siėjo taip, būk ji norėjo su
naikinti Mussolinį. Tačiau pro 
testuodama ji sakė, kad ji 
rūpinosi vien tik palaikyti 
Tautų Sąjungos principus.

nės prievartos. Kai Italijai 
žmonės išalks dėl stokos mė
sos, sušals dėl trūkumo anglių 
ir prasto aprėdo, dėl nepritek
liaus medvilnės, tai jie laikys 
Angliją atsakomybėje ir nea
pykantoje.

Lorenco nezaležninkai turi 
savo cemeterį. Kas tam ce
metery perka lotą, gauna dy- 
tą, ant kurio šitaip tlumoči- 

Etiopijos dalykas pasilieka, Dvi šiol per kelioliką metų jania: “Kiekvienas geras ka-
kaip jis visuomet buvo, visiš- 1 britai turėjo skaitytis su Ita-i talikas turi pilną teisę šituo- 
kai menkas reikalas. Nei Že- lijos fašistų pastoviu neprie
neva, nei Addis Ababa netn- ' telinguniu. Jei Didžioji Britą- praskite, turi tetsę save
ri daug svarbos Anglijos - I- nUa įsipainiotų karau su Vo- \ pasilaidoti.

kietija, tai Mussolini turėtų

Savo kalboje pažymėjau, kad užsienio 
lietuvius į šį kongresą sutraukė gili tėvynės 
meilė, pavojai, kilantieji Lietuvai iš vakarų , rivbę, kaip jie sunaikino pir- 
ir rytų ir gyvas reikalas užmanifestuoti vi- in4 prancūzų imperiją? Na

talijos ginčuose.
Ar britai nusprendė pasi- geros progos įsikraustyti Į

elgti su Mussoliniu taip, kaip Egiptą iš Libijos, o iš Eritre- 
jie pasielgė su Napoleonu? Ar 
jie nori sunaikinti fašistų val-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 10.: K. S
mirė.

11. J. Z.
12. A. B
13. J. G.

mirtimi

šantėj, gavo plaučių uždegi
mą ir mirė.

14. F. P. geso paipų aj 
Ise kapuose pasilaidoti.” Su-J jo ir užsinuodijo.

15. P. B. irgi gesu užsinuo- 
1 dijo.

16. K. A. girtuoklis, rastasČia paliesiu jums ant del
no vieno Lorenco ex-nezalež- rgatvėje negyvas, 
ninko listų, kokie “geri kata-'

jos į Sudanu. Tokiose sulygo- likai” tam cemetery yra “pa

sos tautos vienybę ir pareikšti, kad ir užsie
niečiai lietuviai yra pasirengę ginti savo se
nųjų Tėvynę, jei kuris nors iš jos kaimynų 
išdrįstų ją pulti.

“į šių tautos šventovę susirinkame, kail 
tautiniai susistiprinti ir prisiekti, kad grį
žę į savo kraštus pasiliksime ištikimi savo 
tautai, dirbsime Lietuvos gerovei, kad pasi-

da šis dvigubas klausimas bus 
atsakytas, tada taikos klau
simas Europoje bus aiškus. Jei 
britai nori varyti Mussolinį 
į naujų Waterloo, tai yra aiš
ku, kad jie turės eiti toliau 
ekonominio varžymo keliu. 

Situacija pasidarė rimta ir

Se torių valdžia dabar gali nn 
spręsti, kati ji turi užbaigti 
lai, kų pinriau pradėjo ir nu
sikratyt; Mussolinio. Jei ka 
ras turi būti iki peilio, kaip 
bulgarai sako, tai teisybė ne
bus ilgai paslėpta.

17. A. G. nusiskamlino.
18. J. Š.
19. P.
20. J. U. nezaležninkų šu

las, kuris išaikvojo valdžios 
pinigų 894 dolerių ir būtų 
ėjęs i džėlų, ale rado negyvų 
garadžiuje.

21. S. Š. nezaležninkų pri- 
čeris, pats save nusinuodijęs.

Būtų pardavę lotą ir ko-
Z m a ; * :-j munistui Kaupimui “pašilai4. T. Z. girtas griūdamas J, ... ..----- - - 'doti, ale balsavikai nesuti

ko vežti jo į kirkužę. Nezalež 
pinkams nepriėmus, buvo nu
vežtas į Haverhill, Mass. Pa
kasynose įvyko revaliucija, 
ba jo giminės norėjo jį lai
doti iš kirkužės.

si laidoję:”
1. Z. J. (pilnus vardus ir 

pavardes nubraukiau) girtas 
įgriuvo į kanalų ir prigėrė; 
jį surado tik už 3 mėnesių.

2. K. M. nezaležninkų ce
metery per piknikų prisigyrė

Hi scena negalės ilgai tęs- Įjr tapo gatvėkario užmuštas.
tis. Italijos kariuomenė žy
giuoja, grobia teritorijas ir 
eina toliau. Mussolinio žemės 
Afrikoje plečiasi, Mussoliniui

3. A. ĮA. viešbutyje 
korė.

pasi-

t supainiota nuo to laiko, kai „ .
sėmę tautinės ugnies, jų uždegtume vi»ų iA-Įjy^ atgilwlke Ifcmoj. Dą-j diplomatinė Aduwa dabar bū 

bar jau yra aišku, kad kokios'tų taip pražūtinga, kaip mi 
Be to, aš atsišaukiau į išeiviją atstovus nebūtų j>asekinės iš dabartį-! litarinė Adnwa 40 m. atgal 

Įžymėdamas, kad “lietuvi, nežiūrint, kaip nio krizio, fašistų Italija ir buvo dėl generolo Crispi. Iš 
toli nuo tėvynės būsi išvažiavęs, nuo savo jos diktatorius bus įpainioti
Širdies, nuo lietuyiiko kraujo nepabėgsi!” prieš Didžiųjų Britaniją ir vi- 
Dėl to ir nemėgink bėgti. Būk ištikimas tau- .ąi Italijos žmonės atsineš į 
tos sūnus, prie kiekvienos prqgps gink tau- 'Didžiąją Britaniją taip, £aip 
tos teises, ir jos kalbų, būk tikru tautybės'prancūzai atsinešė į, Vokieti- 
apaštalu išeivijoje. ją po 1871 m.

ųzsmiuše į šaligatvio nkmenį.
5. J. Č. girtas sušalo.
6. J. J. pirmos rūšies gir

tuoklis; rado negyvų “luoar- 
ding house.”

7. F. G. vado negyvą tuš- (kitos pusės žiūrint, T. Sąjun
gos sutikimas dalyboj“, ves
tų prie to, kart imperatorius
Ilaile Salassie netektų provin-' (pavardės nežinau) pasikorė 
cijų ir ekonominių teisių. ! 9. S. S. girtuoklis, užsinuo
o T. Sąjungai susidarytų ant- <lijo vitrivolium.

čioje stulfoje.
8. Iš Connecticut valstijom l Būtų galima dar daugiau 

parašyti iš nezaležninkijados, 
ale, manau, šiaip sykįūl už
teks. Parašysiu kitą kartą.
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Klajūnas

Ašara Nuriedėjo Danguje
(Pagal .T. Krašiauskį)

Ašara nuriedėjo danguje... 
Tačiau esu tikras, kad ne

žinote ir nesuprantate, kas 
tai yra dangus, nes filosofai 
jį tik apgraibomis aptaria,

loję ir ramybėje kartu skam
ba švelni, lėta, lėta, nuolat ta 
pati ir nuolat kita, harmonin
ga melodija — iš tūkstančiu 
tūkstančiu Įvairiu tonų supin-

poetai pavirš apdainuoja, me- ■ ta melodija... — tačiau viena
nininkai jį tik žemiškomis va
rsomis nupiešia, tėplioja, bet 
kas gi tikrai išreikš, apsakys 
ir supras, kas tai yra dangus.’ 
Kas tai yra dangus, kurio mes 
— šios ašarų pakalnės kelei
viai — trokštame, ilgimės, ku
rio mūsų sielos alksta, kurio 
ligoniai paskutinėje valandė
lėje ieško ir anapus 
rasti tikis?..

angus yra visiems miglo- 
nesuprantamas, neišsemia

mas.

netoli
Padėkos diena atėjo. Sunset kalakutų fannoje, prie Rand Rd. ir 
li Chicagos, vaikutis sugavo kalakutų Padėkonės diena:.

Dundee Rd.,

— Mano angelėli, kas tau , Kiekvieno kataliko yra prie-
pasidarė?
na.

— paklausė moti- j dermė skaityti katalikiškų 
laikraštį.

rast

Ar buvo kada nors kas į 
dangų nors sapne, dvasios į- 
kvėpime nuplasnojęs? Tai kas 
sugebės jį aprašyti? Kas su
gebės apie jį nupasakoti? Sti
nga žodžių, nes lūpos pradė
damos kalbų, nualpsta; stinga 
minčių, nes išnarpliojamas vo
ro tinklas prote nutrūksta...

Ašara nuriedėjo danguje.
Ašara nuriedėjo ten, kame 

yra amžinasis gyvenimas, ka
me viešpatauja amžinoji tyla 
ir ramybė, tačiau nuo kurių 
dreba visa, kas tik ten gyve
na. Danguje viešpatauja am
žinas vienumas, pilnumas, pa
stovumas. Danguje visi ben
drauja su Dievu: ten viena,

melodija..
Kaip mes galime suprasti 

dangaus aukštybių gelmę, jos 
žvilgsnį, kuris yra įbestas į 
pasaulį, i visų kosmosų, jei 
mes stebimės milijonais švie
sių žiburėlių, kurie skrajoja 
ir mirga erdvėje, kurie užge- 
ina, užauga, užgęsta, sudūžta,

karsto kurie rašo dangaus mėlynėjo 
[auksinėmis raidėmis mums ne
suprantamus žodžius — nie' 
kas esi ir į niekų pavirsi? Ta
čiau tiems, kurie yra prie am
žinojo dieviško Sosto, to raš
to reikšmė yra išskaitomiau- 
sia, suprantamiausia...

Kaip mes galime suprasti 
dangaus šviesybę, jei mes ste
bimės saule — pasaulio švie
sa, kuri nejudomai yra įbes
ta į erdvę, kuri šypsosi nekal
čiausios jaunystės šypsniais, 
apie kurių skrajoja, slidinėjas, 
kuliuojas, tai prisiartindamos, 
tai vėl nutolsdamos, tarsi iš 
įvairių šalių nešiodamos ži
nias, keliauja skaisčios, sida
brinės planetos, kartais ir il
gaplaukės, išskleistakasės ko
metos.

Koks kurijozas! Antai ge
ma kūdikis — balta, silpnutė

ten visa. Ten vienas gyvena: ^aiKž<lele, kuri iš pradžios 
visuose, visi - viename. Ten i 3™ tokia kakK- tokia baiks‘ 
visos varsos susilieja į vieni,'P° kiek Iaiko sustiP- 
amžinąją šviesą; ten visi gar- rt’a> taiP Pralinksmėja, kad

Mamyte, — suskambėjo i Rp Dipyo ,r >>vontojo Raš- 
Švelnus jos sūnelio balselis, — llo teisingai valdyti pasaulį 
aš nežinau, kas man pasida-,.neįmanoma.
rė, bet man taip neramu, aš ‘ 
norėčiau truputį pamiegoti.
Mainyte, aš sapne matau vi
sai kitų, daug geresni, tobu
lesnį gyvenimų. Jis mane la
bai vilioja. Čia šalta, tamsu...

— Prie manęs? — paklausė 
motina.

— Taip! prie tavęs, mamy
te. :: #• I

— Mano vaikeli, mano an
gelėli, juk tau dar ne sapnų 
ir svajonių pasaulis šypsos, 
bet gyvenimas. Tu nori mane 
palikti vienų?...

(Bus daugiau)

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti! 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-1 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

ę 19th PI. and Halsted St

dienas, juk jie patyrė tų ban- nes grimsti į nuodėmę? Vieš-. silpnumų, menkumų, nuodėme 
dymo dienų sunkumų, dėl to patie, mes nesuprantame! j sužadina tobulų atgailų, už' 
jie nuliūsta, dėl to jie susi-1 — Nenuliūskite ir neteiski- j kuria atleidžiamos nuodėmės.
graudina, dėl to jie maldauja te — pakartojo Galybių Vieš- • _  Ne, ne, Tėve! — ginči-
Dievo pasigailėjimo... pats — nes visi yra mano vai- į jo ašaros tėvas, skaistus an-

Vienų kartų pažvelgė į ma- kai! O tas, kuris dabar nusi- getas, — išveugtina yra nuo
dė jo, ar gi negali maldauti nuo dėmė!žų žemės žiburėlį dar visai 

neragavęs žemės bandymo die
nų angelas, nuliūdo, pasibjau
rėjo... Skausmo ir pasibjaurė
jimo ašara nuriedėjo' per skai
sčius jo skruostus ant balto 
lyg sniegas apsiausto. Ta aša
ra nuriedėjo danguje. Ta aša
ra nuriedėjo per visų skruos
tus, nes juk danguje vieno 
džiaugsmas ar skausmas — 
visų džiaugsmas ar skausmas. 
Tačiau ta ašara išskleidė spa
rnus ir nuplasnojo prie Vieš
paties kojų.

dėmės atleidimo? ar gi jūs ne
nusidėtumėte jo vietoje būda
mi?

— Ne, ne! — žadėjos nekal
tieji angelai — juk žemėje 
bandymo dienos yra tik aki
mirksnis, yra’tik trumpa va
landėlė, tik trumpas, svajin
gas sapnas...

Visi nutilo ir, puolę ant vei
dų, garbino Dievų. Tik tas an
gelas, kuris pirmasis pravir
ko, per kurio skruostų ašara 
nuriedėjo danguje, žiūrėjo į

Tėvas pažvelgė į tų ašarų ir Tėvų ir iš gėdos raudonavo...
tarė ramiu, bet visa purtan-.

1 _ Vaikeli, — tarė Tėvas,čiu baku:
— Skausmo ir pasibjaurėji-

Per visų Dievo su angelais 
pasikalbėjimo laikų ašara pla
snojo ir plasnojo savo šilki
niais sparnais prie Dievo ko-
*••• i;»«

— Nuženk ant žemės, — pa
galiau suskambėjo Balsas, — 
ir paragauk, kas tai yra že
mės bandymo dienos.

Vos tik Tėvas ištarė tuos 
žodžius, jau angelas, lydimas 
savo1 draugo angelo sargo, įsi
kūnijo ant žemės motinos į 
sčiuje...

Danguje nutilo visi angelai 
ir, garbindami Dievų, sekė sa-

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vesulos, Automobilių,

Stiklų Ir t. t.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 \Vest 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

.„i i Vi.n „.iŠ..’ »<* šolti jaunystės mo aiara’ iS kur tn a‘Plaano-
sai susijungia į vienų .neišse- M ras mu™?miama harmonija- ten visos sok*’ P*1551™1 pasileidžia bėgti, 3 P* , • v •• *
miamų harmonijų, ten vi.pg pagaliau pačiame “ Teve! As
linijos nubėga l vieną tašką ^Jmėje. Mane pagimdė skaus-

žlnltT XnLiairZ,tl X?sta- Vigesusios žvaigždutės !mas ir Ange-
įSVn^iZv rieZta- mariai išsibarsto beribėje „r-,las Į"a ma"° |
nangaus ziainv viespaiau , t i Tada visi angelai kreipėsi

ja Viešpačių Viešnats, Galv- ',TCJe. pavirsta i dulkas, į pe-I «
biu VieŠDats — Dievas. ' ' lenus’ 1 len^’us Sarus • t,. ,. v _ jb.ų Viešpats Dievas. _ _ Teve, sunkl

Apie amžiną), šviesos aidi- , « kelionė, sunkios yra bandy- !
nį - Dievą, plasnoja eilių ei-, NcmostebaR * rei5kiniai J mo dienos. Dieve, Tn davei 

bos angelų, net iki amžinos., .. . _________ žmonėms laisvų valių, o jie

— tu nuliūdai ir pasibjaurėjai,vo • tremtinio gyve-
nuodėme, nes tu nesupranti nimų.
nuodėmės, tu nepergyvenai že
mės bandymo dienų, nepaty
rei pagundos jėgų... Nenu- 
liūsk, vaikeli, nes nuodėmė pa
rodo jų papildančios būtybės

Žalioje pievelėje linksmai 
žaidė auksaplaukis vaikutis. 
Pagaliau pailso, prisiglaudė 
prie motinos kelių ir susisva
jojo.

“MARGUTIS” RENGIA BĖDYTĖS IR TETYTĖS

Veseliją ir Šokius
“Draugo” Knygų Skyrius

MALDAKNYGES
1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliouiis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais .............. 1.50" . ? V T, . kurijozai yra dangaus gyven-, b ° , 3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais

tamsybes slenksčio, uz kurio i , b . /Ulono™ • to blogam naudoja, davei jie- 4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina
merdi ir dejuoja tie, kurie 
tik dėl kūno gyveno, o sielų 
pražudė, kurie yra atstumti 
nuo amžinos visatos, kurie už
miršti miega amžinosios tam- 

iės ir pražūties guolyje, ku
ls bausmė ir nuodėmė vra

tojams, kurie džiaugiasi am- 
žiną laime ir ramybe, kurie ms sParn?s> “ ’ie. b™idt> par'

.<•)
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ............ .................... 50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais..........40--- — ----- - ---  ----7--------- ” . y. • j • • V. AVACUlUt u ¥ I U* KZVttVlD UU UI ..........................

gieda neišsemiamos garbės hi- vuose‘ Dieve’ štai dabar vie- 7 Maldų Knygelė, juodais viršeliais ........................... 1.00
mnus tų himnų Kompozitoriui, nas ant nn3idėjo!- 8. Maldataiygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
tų reiškinių Tvarkytojui ir' Tėvas- įklausęs amrelu ai- 9- Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kras 
savo Tvėrėjui... Į

Bet kodėl gi taip dažnai

.75Tėvas, išklausęs angelų ai- v .. . 10. Maldaknyge ir Baz. Pamaldų Vad. odos viršeliais
manavimo, tarė: lL Mftldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab..................

— Nenuliūskite fr nesrpik- 12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.........
tinkite, nes ir tie yra mano 13. Pulkim Ant Kebų, juod. paprastais virš., kaina . 

žinoji draugė. Angelams ei- angelai žvilgčioja į niūrių, juo vaįkai kurie nusidėįo • 13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, .
les nurodo tobulybė. Arčiau- dų žemę, į mažas jos būtybes _ viešpatie — tarė ange- ' JI vi.r?teliais • ;; \.............. 2.50

. . . -p.. i *lespaue, uire augę- jg Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais ......... t.uOšiai pne Dievo yra per am- |— žmones? Kodėl nubusta jų ]aį _ ne visi žm(>nės naudo- ----- ~ “ -
žilis buvę nekaltieji, skaistie- linksmas žvilgsnis, išvydęs tas jag Tavo malonėmis! Dėl to 
ji angelai — Dievo majestoto mažas būtybes? Mat, juk ir mes verkiarne Ąr gj gal i ne- 
šviesa. " jie buvo tokios pat būtybės, mirštamas žmogus parsiduoti

Dangaus majestotingoje ty- ‘juk jie ištvėrė savo bandymo vaiandėiėms? Kaip žmonės ga- 

.TTTTZZTZrTZTZT’-TTTT" li Šalintis nuo vedančių į dan-

DRAUGO KALENDORIA11936:w kopWių' drirta žm*

1.25
1.50
1.25
1.75
1.75

1.00
1.75

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 “Drau
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 mėnesini 75c. 
Pavienis numeris 3c.

16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avė., Chicago, III.

“MARGUČIO” AUDITORIJOJ 
32 W. Randolph St., Chicago
Rytoj, lapkričio 28 d., 6 vai. vakare

ĮŽANGA 40c.

1PETECTIVE R1LEY
EFaoor SArfN OBTacriVC RlLEV 

otsnacr frmaMevs orus mw 
CRmve 9/ TPC GASHOUSE
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A.L.RK. LABDARIŲ SĄ 
JUNGOS 16 SEIMAS

A. L. R. K. Labdarių Su
jungus 16 seimas įvyko lap
kričio 10 d. Šv. Antano parap. 
salėje, Cicero, III.

Seimas prasidėjo iškilmin
gomis šv. Mišiolais 10:30 vai. * mingai įvykdinti.

Sveikinimas telegrama
Gerb. p. A. Bacevičiui, pir

mininkui:
Nuoširdžiai sveikiname L. 

R. K. Labdarių Sųjungos 16 
seimų ir maldaujame Dievo, 
kad padėtų jums išnešti kil
nias rezoliucijas ir ' jas sek-

ryto ir pamokslu, kurį pasa
kė gerb. svečias iš Lietuvos 
kun. Drazdys. Po pamaldų bu 
vo bendri pietūs.

Seimo posėdis prasidėjo 
2:30 vai. po pietų. Seimų ati
darė Centro pirm. Antanas 
Bacevičius. Malda atkalbėį > 
gerb. klebonas kun. 11. Vai
čūnas. Į prezidiumų išrinkti 
sekantieji:

Pirmininkė Kotrina llačkie- 
nė, pagel b. J. Palubinas ir A. ' 
Bacevičius, rašt M. L. Gu-1 
rinskaitė, pagelb. B. Kazlaus-; 
kas. 1

Rezoliucijos komisija: L. Ši
mutis, dr. P. Atkočiūnas ir I 
M. šrupšienė.

Mandatų komisija: A. Jauk
šaitė ir V. Vanagaitė.

Tvarkdarvs: J. Motiekaitis.

Sv. Kazimiero Seserys,
Motina Maria i

Laišku sveikino sesuo Jus
tina šv. Kryžiaus ligoninės 
vardu.
Kuopų sveikinimai - raportai

3 kuopa, Cicero, raportuoja 
K Sriubienė. Jos raportas la
bai gražus. Ji plačiai apibu- 
Uiųa savo kuopos veikimų, y- i 
pač pažymėdama dėkingumų i 
gerb. klebonui kun. H. Vaič.fl- i 
imi, kuris visuomet prisideda 1 
prie visu gražių darbu. Ji svei 1
kiną seinų su auka nuo kuo- Sonin« iki 5iul 8b®r
pos $100 00 skolos, bet dar lieka $225,-

— n RAUGAS

* <i.

Gruodžio 13 dienų šių metų, 
mūsų gerb. klebonas, kun. A. 
C. Mari inkus švenčia 15 kuni
gavimo metų sukaktį. Kudau- 

Įgi jis turi plačių Įiažintį šiu- 
' me mieste ir ypatingai Chica
goje daug draugų, tad iš jų 
tarjn) iš abiejų miestų susida
rė komitetas rengti bankietų 
toms sukaktuvėms minėti. Ba
nk ietas įvyks sausio 5 dienų 
1036 Slioreland viešbuty.

Lapkr. 2 dienų mirė Stepo- 
j nas Rimkus pavyzdingas ka
talikas, duosnus parapijomis, 
rėmėjas šios parapijos j»er il
gus metus. Iškilmingai palai
dotas iš Šv. Kaz. bažnyčios 
į šv. Kazimiero kapines lapkr. 

į 5 dienų.

-ALI FOR MR. BINGO”

ASKCS 0F - KtV?
'ATS gOOK.CHARtke-

OF 1KG 6CST I

OP TO
“Inte COGtfreS?

CALL 
FOR. 
MR 

0INGLO I

s|

r

Miss Hazel Hanson. 1620 Ballon St., gėlių parodoj 
su savo pagarsėjusia gėle ‘‘Bird of Pa radi se”. Ta gė
lė panaši yra į šiltų kraštų paukštelį ‘Bird of Paradise’.

LABDARIŲ CENTRO 
SUSIRINKIMAS

Lapkr. 21 dienų parap. ko
mitetas, klebonui vadovau
jant, turėjo susirinkimų par. 
salėj. Nutarta rengt! vakarų 
gruodžio 20 d., metų užbaigi
mui. Šio baliaus surengime da
rbuojasi visi komitetai.

"S <*>OST SOtCftefSMlC. te »T MOT- 
"tMKT fiOUKS OOM'T ūse ioT7

J

5 kuopa — Bridgeport, ra
portuoja J. Dimša. Praneša, 
kad per šiuos metus Centran 
įnešta $260.00 ir sveikina sei
mų su auka $20.00.

6 kuopa — North Side, ra-Gražių įžangine prakalbų pu ' .
A -i • * m portuoja A. Bacevičius, Cen-sake pirm. K. Račkienė. lo- . . ’

, • • !tro pirm. Jis praneša apie sa-liau seke sveikinimai. | 1 \ . 1
vo kuopos veikimų, kad jų 
kuopa rūpinasi apie savo pa
rapijos. žmones, kuriems pa
galba yra reikalinga. Sveiki
na su auka $15.00.

7 kuopa — Aušros Vartai,

L. Šimutis nuo ‘‘Draugo’' ' 
ir S. L. R. K. A.; kun. B. Ur
ba. kapelionas nuo seserų Ka- 
zimieriečių ir Akademijos Rė
mėjų draugijos; dr. A. Rakau
skas nuo Federacijos Centro 
ir Daktarų Akademijos; A 
Bacevičius nuo Kolegijos Rė

000. Taip pat raporte pažymi- Į ----------
ma, kiek yra daktarų, slau-, Šį vakarų Aušros Vartų pa 
gių, kiek ligonių per šiuos 7 rap. salėj įvyksta svarbus po- 
metus perėjo. ! šeiminis Lietuvių R. K. Lai>-

Visų protokolų nutarta ne- darių centro susirinkimas, ku- 
skaitvti tiktai rezoliucijas, ku- riame turi dalyvauti visų kuo 
rias skaito rašt. M. L. G u- pų atstovai ir veikėjai.

Mes miolatai pastebime savo 
gerb. klebono nuopelnus šiai 
parapijai. Jis ne tik jai daug į 
dirba, bet ir daug sutaujx> 
savo didele įtaka. Pavyko jam 
gauti iš vienos popieros dirb
tuvės, Hammond, lnd
ros tisai klebonijai atnaujin
ti. Dabar visas vidus išdeko*- 
ruotas, išgražintas. Tokių už- 1 
l»elnų parapijai daug galiniu 
priskaityti. Ilgiausių meteliu 
jam. Rap.

W\\
J

TVest.Side. P. Fabijonuitis sa- 
. ko, kad dirbo visose pranio-

į.iėjn; A. Valančius nuo Chi-'gose’ kur tik buv0 «alima- <> 
cago Federacijos apskričio;'ntra" P“ žiuo8 lnetus ine86 , 
kun. Ig. Albavičius, dr. P. At- ***'•«“• Turi Sarb5s narius’! 
kočiūnas, kun. Drazdys iš Lie-.kur,e j!"‘ ■ i"'okiiJ« ♦3°-00’1 
tuvos ir M. Žaldokas. Ibet sei,,,e ^baigia kita.

Pirm. K. lia,-kienė kviečia1*-'’"'0" !"«'k’‘“t- T»> ir
n,.seniai grįžusi iš Lietuvos Marijona Stumbriai, kurie taip 
kun. A. Bričką pakalbėti. sveikino seimą.
Kun. A. Brička gražiai atpn- 8 kuopa, Brighton l'ars, ru 
šakojo įspūdžius ir iškėlė nau- puriuoju, kad rengė vakarus 
ji, mintį, kud Chicagos lietu- <*ntran įnešta $349.0U. Svei

rinskaitė.
Pertrauka 10 minutų. 
Atidarius antrų posėdį, dr. 

J. Poška skaitė referatų — 
‘‘Prieglaudos Namas”. Pabai
gus referatų skaityti, diskusi 
jose ėmė dalyvumų d r. A. Ra
kauskas, dr. P. Atkočiūnas, L. 
Šimutis, kun. H. Vaičūnas ir

Į A. Dalgis. Pavesta Rezoliuci
jų komisijai sūdanti tinkamų 
rezoliucijų ligoninės gydytojų 
štabo reikale.

Antrų referatų skaitė gerb. 
kun. A. Linkus — ‘‘Ar naudi
ngai padarė Labdarių Sųjun

viai surengtų Pirmojo Seimo kiną seimų su $100.00 
Vilniuj 1905 m. 30 metų su- io kuopa, VV'est Pullman. Ra i čiai: kun. Drazdys $10.00, kun. 
kaktuvių paminėjimų. portuoja Z. Gedvilas, praneš- H- Vaičūnas $5.00, B. Naujo-

S. L. R. K. A. 160 kuopa 
sveikina su auka $5.00. Mo
terų Sųjungos Chicago apskri
čio vardu sveikina K. Račkie
nė su auka $5.00. Moterų Są 
jungos 20 kuopa su $3.00; A- 
kademijos Rėmėjų 9 skyrius 
su $2.00; Šv. Petronėlės dr-ja 
iš Bridgeport su $3.00; Nek. 
Pr. Šv. Marijos dr-ja Cicero 
su $2.00; šv. Vardo dr-ja iš 
Dievo Apvaizdos parap. su 
$2.00. ’»

x T v* •Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Valdyba

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Šį sekmadienį, gruodžio 1 d. 
per sumų, Šv. Kaz. parap. ba
žnyčioj prasideda -10 valandų 
atlaidai. Pirmadienį ir antra
dienį suma 9 vai. ii pamoks- i 
lūs. Vakarais iškilmingi miš 
parai 7:30. Pamokslininkai: i 
stKinadienio vakare kun. J.
Mačiulionis, M.I.C., pirmadie
nio ryte kun. S. Bartkus, va- jaučiasi kaip po kokios and 

ros. Iš tikrųjų tėvo Bružiko 
misijos buvo sukėlilsios visų

ga, statydama Šv. Kryžiaus kare kun. P. Vaitukaitis, ant- 
ligoninę”. Referatas plačiai radienio ryte — kun. P. Ga- 
nupiešia ligoninės reikšmę. siflnas, vakare kun. K- Bič- 

Komisija praneša, kad au- kauskas.

šieji atgijo ir sutvarkė savo jonų tikimės susilaukti taip 
pOple" dvasios reikalus. Duok Dieve, l>at mūsų bičiulius iš toliaus,

CHICAGOJE
KAS NAUJO DIEVO AP

VAIZDOS PARAPIJOJ

jam daug sveikatėlės ilgai da
rbuotis žmonių 'sielų išganv- 
mui. Ypač įspūdinga- buvo mi
sijų užbaiga. Erdvi bažnyčia 
buvo pilim žmonių, kurie, ro
dos, nenorėjo su misijonieriu- 
ini atsiskirti. Dabar, aštuonio
likiečiai, su atnaujinta dvasia 
žengkime prie naujų darbų ii 
laimėjimų.

i ypač senus aštuoniolikiečius. 
i Iškilmėms ruošiamas gražus 
programas, kuriame dalyvaus 
be K. Sabonio pagarsėjusio 

į kvarteto, J. Kudirka, O. Pie
žienė, M. Janušauskienė, smui
kininkas Petruševičius ir kiti. 
Tat visi į aštuoniolikiečių iš
kilmes.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

kų surinkta svetainėj sekan- AKIŲ GYDYTOJAI’

damas, kad per šiuos metus 
įnešta centran $100.00. Svei- ;$--00.

; kinu seimų su $50.00. Jų kuo- 
■ pos pageidavimus, kud visi

kienė $3.00, kun. A. Linkiu

l’o $1.00 aukojo šie asme
nys: kun. A. Brisk n, dr. P. 

Chicagos lietuviai prisirašytų I Atkočiūnas, M. L. Gurinskai- 
ir remtų Labdarybės SųjungųĮtė, A. Palubinas, O. Krasaus- 
ir jos darbus.

23 kuopa, Marųuette Park

Ofiso Phone 
PROspect 1028

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMICIRICALLV AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvinu akių jt^mpima

Šių savaitę visur tik ir kal
bama apie parapijos jubilie 

— - jinę vakarienę, kuri įvyks a-
Po misijų aštuoniolikiečiai teinantį sekmadieni. Su visu 

stropumu prie jos rengiama
si. Tai bus užbaiga 35 metu 
parapijos sukakties paminėji
mo. šeimininkė* susirūpinu 
sios tinkamai svečius priimti. ____

žmones kaip ir labai apsileidu- Be artimiausių mūsų parapi- o«»o: Tei LAFayette 401- 
, , Rea.: Tel. HEMIock «2R«

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI: DR. A. G. RAKAUSKAS

kolonijų. Jis savo uolumu ii 
iškalbingumu taip siijutlino

LIETUVIAI DAKTARAI:
Offlc. Tel. HEMIock 4k4S 
Res. Tel. GUOvehilI 0617

6924 S TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQL’ETTE ROAD 
GYDTTOJA8 tr CHIRURGAS 

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

Ites and Office
2359 S. Leavltt St. 

CANal 0706

Tel CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS

Jtaportuoja B. Nenartonfs, pra 
nešdamas, kad jų skyrius dir
ba, kiek išgali ir sveikina 
seimų su $25.00.

Valdybos raportai

Pirm. A. Bacevičius išduo
da raportų žodžiu, gražiai a- 
pibudindamas visų Sųjungos 
darbų, ūkį ir kilus organiza
cijos reikalus.

Centro rašt. P. Fabijonaitis 
raj)ortuoja, kad centro susi
rinkimų iš viso įvyko 13 ir .3

i
kienč, M. Eeizienė, J. Pocius,1 Paien»vin» akių įtempimą, kuriu 
, r . , 0811 Pileiaatunl galvos skaudėjimo.A. Janusauskas, K. Balauskas, I avatglnio. akių aptemimo, nervuotu-

TV VT A • vr ! tno’ akly karSt), atitaisoB. Kelpša, B. Nenartoms, M. trumparegystę ir tollregystv. Prlren-

Balči finas, L. 
kių surinkta 
$41.90.

Šimutis. Sniul- 
$9.90. Iš viso

Chicago, III.—"Kuomet lik vidu
riui neveikia ar ncniuta linu Triner's . ., .
llltter Vynų ir nuotlrdtlal rekomen- Vieši |*UI Cllgilliai piknikai,
duoju vlslema." — Mrs. Susanna kur»U0«e jis dalyvavo, pl'oto- 
Pavlus. * J 1

Nedarykite bandymų su visokiuts 
vaistais. Imkite Triner's Hltter Vyniy. 
kuris per pastaruosius 44 metus prt- 
rodė buvo atsakunėlu vaistu dėl ut- 
kletėjliuo, gasij, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego lr 
pana&lų Ilgų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

kolai surašyti knygose rr vis
kas yra tvarkoj vedama.

Centro iždininko raportas | 
tilpo “Drauge”.

Toliau sekė raportas Šv. 
Kryžiaus ligoninės direkto
riaus kun. H. VaiČūno, kuria
me pažymėjo, kad per šiuos 7 
metus Seserys Kazimierietės, 
kurios veda Šv. Kryžiaus li-

Adv. J. Grikius, kuris at 
stovavo Labdarių Sų.įungų vi
so pasaulio lietuvių kongrese, 
pupisakojo savo įspūdžius, p 
gautus Lietuvoj, nes jain te
ko pirmų kartų tenais lanky
tis. Sveikina seimų su $16.00 
auka.

Mandatų komisija priduoda, 
sekantį raportų:

Delegatų yra 175, aukų pri
siųsta $579.00.

Atstovai
Apskričiai: Cliicagoa Fede-1 

racijos apskritys: A. Bacevi
čius, B. Kazlauskas, K. Srin- 
bienė, J. Krikščiūnas.

Moterų Sųjungos apskritys 
— K. Račkienė, M. Šrupšienė, 
Zagūnienė.

(Daugiau bus)

gla teisingu! akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausius klai
das. Speciale atydu atkreipiamu į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12 Daugely at- 
sUlkimų akys atKalsomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7859

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 800 I 
ral. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6.

Phone CANal 0523

PHYSICIAN and SURGEON
2403 W 63rd St., Chicago 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak.
' Nedėliomis pagal sutsrtį 

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1980

Ofiso Tel.. PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 \V. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Le'tuvts Gydytojas Ir Chirurgas
2590 W. 63rd STREET

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

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo » Iki t vakare
Seredoj pagal sutartį

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 lkl 8 v. vakaro

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 \V Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis Lr Nedelioanls pagal sutartį

k REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave.

Telefonu* REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

i 157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:80
756 WE«T 35th STREET

i
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezideniljos Ofisus: 2656 W. 69th St
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sut' ..
Tel. UANal 2345

DR. F. C. WINSKUNA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2158 VV. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
BES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 80. HALSTED HT.. CHICAOO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—8 vai.

Į V A 1 1 O 8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
Ori8AJB

4729 So. Ashland Ave.
1 lubos

CHICAOO. ILL 
Telefonas MIDvvay 2880

OriSO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 lai

vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 12 
Tat po plet^ti^nuo 7 lkl 8:20

DR. MAURICE KAHN
OTDTTOJA8 lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. TARds 0984 

Rea.: Tel. PLAaa 2408 
Valandos:

Nuo 18-12 v. ryto; 8*8 tr 7-8 *. v. 
Nedaliomis nuo 10 lkl 18 dieog

Dienomis Tel. l.AF’ayeito 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. W«8tern Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RBZ.
2519 West 43rd Street ‘

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytais — 
1 k 8 popiet — 8 Iki 1:19 vak. 

Nediilomi* nuo 11 ryto lkl 1 p.p.
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D R X Ū G X S

O kiek mūsų Cieeros kolo- na lengva ilsėtis puošniose Sv. 
nijoj yra pašelpinių, cem.ru Kazimiero kapinėse, kad ir 
lmių vyrams, moterims ir jau- toli, toli nuo Varėnos ir nuo 

jūs negalite savo pasišventi- nimui dr-jų. Narčių jo mielo gimtinio kai
mo - iniciatyvos parodyti. l’a- Jnuuauiečįų Moterų Sųjun- 1 melio- Te«'ul Visagalis šutei- 
rodykite savarankumo. Bedi..-Igos Ruopa> Susivienymo llymo k,u ju,a amžinų atilsi.

Vyčiu 14 kuopa laun‘1,lus’ *r bed:KntuUkų laetuvių kuopa. Čia
kartais „ana įdomių ir labai'jau nuo soma. Cceroje gyvuo- o žij) W »- X'» '

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
CICEiKD. — Laiks nuo lai-į dabar klebonas Vaičūnas Įmu

ko “Draugo” matosi Cicerus i si steigti .jaunimo organizaci- 
žinių “Draugo” Įlašėjo pa-Lių.
duotų. Jisai patiekia minčių, ' Žiūrėkime

kimus laiko kas antrą mėne
sio pirmadienį. Kodėl čia no- 
prigulėti ir neveikti. Kodėl

Adv. N. Valasina

gražių. Labai ačiū. Turiu vii- j ja. Vy'iui, kaip visi žino, pri-
ties, kad “Draugo” rašė,jas - i^LLnas n- vadinius. V y-. J<ajp kada, Ia|m. žioplįš- 
nepaiis, ištvers ir teiks visuo-i elV Į4 kut>i)a >’ra SaBa gražioj k&. Q jQg katalika5) žinoma,
menei teisingų žinių ir lavin-!^'ai 11 1 aug 4)as>,^al^)tU u,s jnekurie, kaip kada nueinate

• flnevo garbei ir Tėvynės la- , •> • ,,sis rašyme. 1 . . * bedievuku “veikimo” pama
inu. . lesa, paskutiniuoju lai . .. , ... . . ,

Jaunio,..... -gu,ūžavimo ldnu ku VyH,, da,.buotii ,ai ' ”°rs katalrkan.s ta,p da-

rėk jie visgi veikia. Nors tie-
sų ja lininiui darbuotis ir sa
ito ta mos gerovei. Stokite jon.

Tai matote kiek Ciceroje y-i 
ra draugijų, dar visų neini-1

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTUOSE ?

šėsi visokių dovanų. Ar tai 
ne gražus žmogui įspūdis f!

Rytoj tui viena didžiausių 
bazaro dienų. Kadangi tui 
Padėkonės diena, kurioj pa
prastai visi valgo kalakutus, 
tai bus ir čia kalakutas. Tam
sta, beabejo tų dieną ueapsei- 
ni be kalakuto, tai nepamiršk 
atsilankyti. Tuomi netik įsi
gysi gražių dovanų, bet ir pa
dėsi parapijos reikalus aprū
pinti. G.

Simu ne visai taip lasoma, 
kaip yra. Iš jo rašinio išeina, 
kad mūsų parapijoj nėra jau
ninto organizacijų, ir būk tik

. U11‘ [ryti nepridera. Kodėl savo ka
smarki, kaip kad būdavo, bet ,.. . . . : talikiskiji tebegyvuoja. Susirinkimus

lt \Z.lil]i:ii \S BAHTAI SKAS
Mirė lapkričio 25 d., 13»->

m., 2 vai. popiet, sulaukęs 
metų amžiaus.

Kilo Iš Tel61ų apskričio, Me- 
dmgiennj para pijos.

Amerikoje išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Paulinų, sūnų Kazimie
rų, 4 dukteris: Domicėlę Liut
kus, Valerijų, Joatmų ir Stanis
lavų, pusbrolį J. Bartauską. 3 
pusseseris: Emiliją Katuančie- 
nę, Marijoną Mažeikienę ir ko- 
tryną Mažeikienę, žentą Liut
kų ir anūką Praną ir gimines; 
o Lietuvoj brolius Vincą ir 
Juozą ir seserį Barborą.

Kūnas pašarvotas 11825 S. 
State St., Uoseland. Tel. I’UL- 
lman 1534.

laiidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 30 d. Iš namų 8 
vai bus atlydėtas į Visų šven
tųjų prap. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po puniuldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį- 
slajtnus-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuvė.’.e.

Nuliūdę; Moteris, Sūnus Dūk 
terys. Pusbrolis, Pusseserės 
žentai, Anūkai ir (.įminė-

Laidotuvių direktorius La- 
chavvicz Telefonai l’l'Llinan 
1270 arba CANal 2515.

ose organizacijose ne-
. . veikti. Už kų ir ant ko rūgo-

reguliariai kas mėnuo po du ,• • • , •» • • ,■ .. . 1 ti, jei’U patys neissijudinate.
laiko. Vyčiams patartina, kaip , .• • , • ,1 ’ 1 Jaunuoliai, ko jums trūksta/
ir kitoms .įminimo orgamzuci- Jf|s „)ri(e svetainęj mokvklos

bosu, savo kuopose įnešli don- Ika,„lmviu k|ū|,„ ka,„ha|.i,,.,
; giau veikimo, o ne vien šo- , ... „ iki i -. • -•. .. kodėl neveikli, kodėl neimtis
kiais užsiiminėti. Vyčiu kuo- • , , , , , . ,•.-au ’ nikaino darbo, tokio dar
nos turėtų sudaryti teairo, ko-i. , eu * iv vI1 y . * . ’ j bo, kurs tiktų Dievo garbei ir

jrų ir visokio žaidimo, lavy-i,- . • . , , , .! * ' J | lietuviu tautos labui,
bos ir apšvietos ratelius.

Vaikinams ir■vyram.-, musų haĮįkįikos visuomenės darbų 
,;miap.xi klebonas jau seniai Visviwl n,es t tll.

Šv. Vardo J ė 
zaus ir C. Y. O. katalikų jau
nimo organizacijas. Šios drau- 

i gijos turi nemažą skaičių na- 
1 rių. Net savo klūbo kambarį 
neblogai įrengtų turi. Abidvi 
draugijos yra grynai katali
kiškos, ir lietuviškos. Šiose

suorganizavo

nint Jaunime, ar nėra pro
gos, ai nėra organizacijų ir 
katalikiškam jaunimui ir “se 
nimui' . Tik stokite, veikite, 
dirbkite.

Ciceras žemaitis

A. A. KUN. JUOZAPAS 
SVIRSKAS

Lapkričio 11 d. negailestin- 
Naujos draugijos mūsų ka-l«a “‘irtis ūmai paėmė iš mū-

rosime ir turime veikti. Juk 
m daugelio draugijų darbas y- 
rą sėkmingas.

Jaunime mielas, mūsų dvu» 
siškiai mums padėjo ir padės 
veikti, tik jų raginimų klau
sykime ir su jais (dvasiškiais) 
pasitarkime. Tuokart visko

sų tarpo žymų ir uolų veikė 
jų, didį patrijotų. Buvo liūd
na ir graudinga žinia. Yra 
tai didelis nuostolis ne tik 
skaitlingai Cbicagos lietuvių 
kolonijai, bet ir visai mūsų 
tautai, Lietuvai.

Yra malonu atsiminti, kad 
velionis buvo mano mylimas

VVEST SIDE. — Praeitą 
sekmadienį Aušros Vartų pa
rapijos svetainėj prasidėjo 
metinis bažmas. Tęsis iki a- 
teinančio sekmadienio gruo
džio tl <1. Pirmų di< na žmonės 
skaitlingai lankėsi. Daug do
vanų teko atsilankiusiems Į 
bažmų. Matyt, kad westsai- 
diečianis labai rūpi jų para
pijos reikalui, nes ir antrą ba- 
zaro dienų žmonių skaitlius 
veik dvigubai padidėjo. Net 
pačiam teko nusistebėti, nes 
atsilankęs • svetainę, paty- 

' riau. tokį dalykų, kurio nesi
tikėjau. Girdėjau žaidžiančių 
smagius šauksmus. Ir ištikrų
jų žmonės po pažastimis ne

rč

, tė tą kalakutų Aušros Var
lių jMir. bažm ui parodymui ko
kie kalakutai gali būt užau
ginti Labdarių lavinoj. Kam 
teks šis kalakutus, bus pa
garsinta.

Aušros Vartų purapijos ba
žmas baigsis su dideliu 
šuruni-buruin gruodžio 1 d,

, VVest Sidės biznieriai, daugu- 
1 ntoj aukojo parapijos baza- 
| rui daug įvairių dovanų. Visi 
atsilankę į bazarų, prie bin
go židinio galės gauti po gra
žių dovanėlę Kvieslys.

kalakutas yra užaugin
tas Labdarių farmoj. Tos far- 
nios vedėjas P. Šlikas prisiun-

Sis

John F. Eud.lkis, seniau
sias, iš lietuvių direktorius, šio 
mis dienomis atidarė dar vie
nų moderniškų koplyčių, 4447 
So. Fairfield Ave., Brighton 

! parke. Kadangi šioj kolonijoj 
I nebuvo patogios laidotuvių 
koplyčios, tai jis tų trūkumą 

'dabar užpildė, įrengdamas gra 
i žiu ir moderniškų koplyčią. 
Kudeikis užprašo lietuvius tą 
naujanybę apžiūrėti.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

empijonatų.

1J

draugijose irgi per daug vien uj,tvks h yjskas tvarkoj bus kaimynas Lietuvoje. Valparai- 
šokiais tesirūpinama. Teatro, soje, lankant mokyklą, ture
kero lavvbos debatų veiki- Merginoms klebonas yra su-1 . .... ,,Aoro, Įdėlios, ueoaių vciki j a. progos būti vienoje kia-
tuo ih<lftU2riausiai. I\uip Vy-»oijęanizu^ęs Nck. I r/isidėjiibo ; .nio nuiauginusmi. y i o v , . ,r . . seje su a. a. kun. Juozapu
čiai, taip ir šios minėtos H. panties- feve. dr-ją. kodėl me-1
N r C Y. <1. orgE.,izadjo,.rgaitės negali prigulėti ir vei...^.raku .)» buvo gabua stu-

'iuri ger,;. atletų ,yra laimėj? į kili vi«„5 „ ne kelios. «i ,1™,-' Ju ri^uet neuznur
Susirin- i p'.ia savo susirinkimus regu-

liariai, kas pirmą mėnesio pi
šių. Negalės greit užmiršti jo 
ir visi parapijonai, kuriems

rmadienio vakarą lamo para- rūpestingai ir nuoširdžiai I 
pijos mokyklos kambaryje. tarnavo.

Mokyklos vaikučiai taip pat Vėlioms inoKyKloje buvo vie 
turi draugijas: Angelų Sargų J1US jg geriausių darbininkų 
- Altoriaus draugijų ir mer-!tarpe lictuvių llioksleivių. Jis
gaivių sodaliciją. visuomet turėjo tikrą lietuvi-

Augėsnioms, ypač čia ginu.- -k}| šinJį Ras - daugiau pa.
sioms moterims ir merginoms L. , ..... . _ .žino, tas jį labiau gerbe ir

ą,
SL.

pąi rIdlK5Sbt R
ItrUi M«* V.l. m

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių1 
Muskulų Prašalinimui

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimų

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūu-s ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti'.'

Motinos sako, kad Triner'a llitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems valku-

, te būnant studentu, jis buvo |e!amf J’ d^ yra ge-
fia- ’ i riaustos, kokias medicinos mokslas

l.-z.J.'.l n,,™.;,,,, dabartinio Wąukegano, Iii. I žino apgynimui nuo nevirškinimo,
J\OUL1 ClU il( pi lgU- t. i,i-. . I prasto apetito, galvos skaudėjimo,

Klebonas sutvėrė Amerikos! 
Lietuviu Dukterų klubą. Klū-1 
bas gana aktyvus, gražiai 
rbuojasi.
ičt>. Susirinkimai esti kas ant
rą trečiadienį kiekvieno mė
nesio mokyklos kambaryje ant 
pirmų lubų.

mylėjo. Vulparaiso universite-

liet. parap. kleb. kun. Juozą- (nemiegojimo, gasą, blogo kvapo, o- 
dOB neavvikunio tr negerumų aąrjsjpo č'užausko neperskiriamas 

mokyklos draugas.
Lai a. a. kun. Svirskui bū-

I

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

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

SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
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.

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

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

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

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

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 3(X) 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 priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

čia nuplėšti
Gerbiamai "Draugo'’ Administracijai:

8tunčlu au šiuo laišku t............ už kuriuos prašau kuogretčl&uatu
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — >1.00 
KUN. P K. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu >1.50 už kuriuos atsiųskit* man visas tris Kelionių knygas.
Mano adresas;

su vidurių neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

Vardas, Pavardė

.Street i.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

s

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių 

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

Chicagoj
--------------o-------------

Snvirš 50 metų prityrimo
--------- o--------

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N, WESTERN AVE,
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Cbicagos, Cicero Lietuviy l aidotuvių

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. J. Zolp
I. F. Eodeikis

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave 
Plione YAKds 1741—1742

EUDEIKIS Lachawicz ir Sooiis
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONU ’utvlrtina visokius o- 

rgunus žntog&_ sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja vlržktnlmo apa
ratą Ir vidurius. Hutelkla naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai Ir pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai i keletą 

■ dienų po vartojimui.
NUGA-TONE parduodamas visose 

• valsttnyčlose. žiūrėkite kad gautum*, 
te tikrą NUGA-TONB. nepriimkite 
pavaduot* jų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluoeuotoją vidurių 25c ir 
••o.

S. C. LadiawiC2
I. Liiilevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Radzius
S. M. Skintas

2314 VVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

42-44 K. 108th St. 
Plione PULIman 1270 
arba CANal 2515

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 VVeat 18th Street 
Phone CANal 6174

718 VVeat 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

i

cem.ru
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Per Kovą Į Laimėjimą

Reikalinga 500 Savanorių Karių Vergijos 
Vadovauti Vergijos Triuškinimui

Skaitomo spaudoje, ir neabe 
jojame, kad ir šiandie dar v- 
ra kraštu, kur tebėra vergija, 
kur masės darbo žmonių, be pi

kad toji žmonių dvasios ver
gija būtų triuškinama, kad ji 
nevestų žmonių į pražūti.

Į ta kovą stoja dienraštis 
lietinių ir civilių teisių, laiko-i “Draugas” ir i pagalbą sau
mi gyvulio vietoj, kuogražiau- kia visus katalikiškos spau
stai kankinami ir išnaudojami. įplatintojus. ‘ Draugui ii 
Ir Amerkoje pieš šmtą metų|^1<ųns spaudos apaštalams tu-1 
buvo vergija. Ir čia buvo per- jr* ateiti Į pagalbą visos musų 
kanii vergai, kurie beširdžiu- intelektualinės pajėgos: dva
ras plantatoriams dirbo vie js*s^-ia *>’ VISI» kas Lik nūdien 
toj gyvulio, liet atsirado kil- įuda* kruta tantos ir Bažny* 
nadvasių žmonių, kurie pakilo ,<dos 'a'"ll‘
į kovą už vergti paliuosavi-, Ruošiamam “Draugo” va
rną; jiems į pagalbą atėjo ki-Įjui reikalinga 500 savanorių 
li ir, po didelių pastaugi] ko-]karių visose kolonijose mobi- 
vą laimėjo sutraukydami ver-! lizuoti armiją triuškinimui 
gijos pančius. įdvasinęs vergijos! Katalikiško

Ar šin,lio pas mus nėra vo- •
rgijos! Taip, vra! Ne kūnn. k’‘,'*likiSka' j“ n<'P"reis 
bet dvasios versija. Ieškoti jos Ib<“nt vi™"s k,lt,lllkliika!‘ la.k-
toli nereikia. Pažiūrėkime tik iražtis- Sita Prival° tl,liltl «a|- 

katalikus vo-> kiekvienas, ar jis bus dva

Kinijos miestas Tientsin, kur buvo kilęs maištas.

Svečių laurus veik atėmė 
vietinė solistė, Teklė Kancevi- 
čiūtė, kuri parodo turinti ga
bumus ir gražų mezzo-soprano 
balsą. Ji giedojo Rosevvigo A- 
ve Maria.

Kai kurioms giesmėms, kaip 
teko sužinoti, varg. Rakaus
kas padarė “arrnngeinenls”, 
kurie buvo labai geri.

Po programo sekė paraimi- 
nimas Šv. Sakramentu, kleb. 
kun. P. Vaitukaičiui celebruo- 
jant.

l'žsibaigus bažnytinėms pa
maldoms įvyko gan smagi ce
lebracija pobažnytinėje salėje, 
kuriai vadovavo pats klebo
nas knn. J. Paškauskas. lėlius

Jurgio parap. tuok. svet. ant 
2 lubų. Visos rėmėjos-rėmėjai 
prašomi susirinkime dalyvau- 
ti, daug reikalų turime aptar-- 
ti, o visų svarbių reikalų ap
tarimui reikalinga, kad da
lyvautų skyriaus nariai pilnoj 
sąstatoj. šiam susirinkime bus 
taipgi renkama nauja skyriaus 
valdyba 1936 metams. Susiri
nkime tikimės kad dalyvaus

rietės. A. Nausėdienė.
ARD 2 skyr. pirm

MARGUČIO’’ VESTUVĖS

“MARGUTIS”. — Vana
gaitis rytoj rengia margą dai
ną ir šukių vakarą, pavadintą 
“Dėdvtės ir Tetytės” vestu
vėmis, kurių pradžia bus G 
vai. vakare. Tai įvyks vidnr- 
miestyje — 32 W. Randolph

ir vietinės Seserys Kazimie. Street.

Pranešimai
lų ir laimingo šeimyninio gy
venimo. I. Lukošiūtė

ŠĮ VAKARĄ BUDRIKO 
KONTESTAS

pamokslų, įvyko koncertas, ku 
riame dalyvavo vietinis para
pijos choras, po vadovyste S. 
Rakausko, su pagalba svečių 
artistu.

BRIDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos 2 sk. priešmetinis su
sirinkimas įvyks lapkr. 29 d. 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Šv.

Budrik 24 Metų 
Išpardavimas

10 tūbų Radios gražiuose kabinetuose dide

lės mieros Skalbyklos *39.50

j musų išeiviją, j 
Tūkstančiai jų yra vergai dva 
šioje. Juos turi pavergus be-į šio ‘Draugo” vajaus va- 
dieviškoji spauda, visokie pla I jininkams skiriama didelės do- 
ntatoriai didžiausio žmonių į vanos už jų darbą ir pasišve- 
išnaudojinio. Šimtus rasime to Intimų. Kiekvienas įstojęs į va 
kių, kurie tomis pačiomis ran-j jų gali tikėtis laimėti vieną 
komis bažn'yčioje maldaknygę

dškis, ar pasaulietis.

, „ , | Pirmiausiai vargonais solo j LIETUVIAI ADVOKATAI:
Sį vakarą, 7 vai. Mark pagrojo žymus vargonų prof !'

AVhite Sąuare salėj prie 29 ir y[ario Salvator, kurio pasiri-'
Halsted gatvių įvyksta kitas nkimas buvo vienas Bacho kū

varto, o namie bedieviškuoju 
laikraščiu savo protą ir širdį 
nuodija. Jie gėrisi tuo, kad ta 
sai laikraštis biauriausiai de
rgia visa tai, kas jo slidžiai 
šventa. Ar tokie žmonės nėra 
vergai? Todėl reikia kovoti, i

kurią dovaną. Registruokitės 
šiandie! Iš anksto gaminkite 
planus kilniai kovai! Užsire
gistravusiems bus pasiųsta rei 
kalinga vajui medžiaga ir vi
sos taisyklės.

Visi ruoškitės i darbą!
Vajaus vedėjas

VIETINĖS ŽINIOS
Išvažiavo T. Marijonų Pro

vincijolas. Užvakar išvažiavo 
su misijomis į lietuvių para
pijas gerb. kun. J. Jakaitis, 
Tėvų Marijonų Provincijolas. 
Pirmoji misijų vieta — Šv.

Budriko Furniture korpora
cijos dainininkų ir muzikantų 
kontestas. Bus įvairus prog
ramas, o po programo kinta
mieji paveikslai. Įžanga vi
siems dykai.

Visi muzikos ir meno my
lėtojai galės pasidžiaugti, nes 
per šiuos vakarus pasirodo ge 
liausiąs lietuviškas talentas.

rinių. Pilnai parodė naujų va
rgonų galybę.

. i
Choras išpildė Etto Lauda- Į 

te Dominum ir Vanagaičio į

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kaadlen nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčloe 

vakarai. 8 lkl 9 
Telefonas CANaI 1178c -tr •• oi* * i x 1 leieionas vntnai moSveika Marija. Šokuojant art. NAMAj; 6459 g. BockweU g,

J. Kudirkai su choru sugie 
dota Pieta Signore, Stradella 
kflrinįų o O. Piežienel, sugie-

Telefonas REPublic 9800

Telephone: BOUIevard 2800

GRAŽIOS VESTUVĖS

į BRIGHTON PARK. — Ona 
Pociūtė, jauna darbšti veikėja

dota Regna Terrae. Abu sve I Joseph J. Grish 
čiai dainininkai labai girtinai 
pasirodė. Choras taipgi pasi-

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue

ir parapijos choristė Jau ne į

rodė labai gerai išlavintas.
Kiti svečiai ant programo 

buvo K. Sabonis ir K. Pažar- 
skis. Sabonis giedojo Vanagai

„ ... . ,, c . . . panelė, bet ponia Fedurrenė. {io T5ve MūOT|> taiP kaiP ki‘
Vedejomin yra M. Sude.kieno, sekmadienį per įtas mūs,» tar» artlstas 8*
\aznienc, Norkiene ir M. Mar- ...... ........ ......v_v______ x.Iriau nebegalėtų, o K. Pažar-
tišienė.

Sųjungietės rengiasi prie iru 
nco palty, kuri įvyks gruo
džio 1 d. parapijos salėj ir

1 sumą parapijos bažnyčioje vi
karas kun. A. Valančius juo
du surišo amžinai. Choras, po 
vadovyste art. J. Kudirkos,

, . ...... iv »• i d • labai gražiai savo choristei suKazimiero parapija, Pittsbur- bus gražių dovanų. Sąjungie- . . v. _ .
, ,v v. , X . X- • .v .... , giedojo. O. Pieziene prisidėjoghe. Is čia vvks toliau i rv- tęs visuomet žaidėjus apdo- . , ,, , „ ‘ I . v. . savo balsu, giedodama Millar-tines valstybes, o šventes — vanoja gražiomis dovanomis. , . .

_ m • • *, i • • ,* , * do Avė Maria.Kalėdas praleis Mananapoho taigi atsilankiusios linksmai
Kolegijoj. Chicagon grįš tik laiką praleis. Raporteris
kitais metais. -------------------- -

IŠKILMINGAS ŠLIŪBASLaimingos kelionės ?r pasi
sekimo šventame misijų dar
be. MARQUKTTE PARK. — 

Lapkr. 24 d., Gini. Pan. Šv.

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS

Lapkr. 14 d- pagerbė veikė
ją Oną Vazniene jos gimimo 
dienoj. Būrys sąjungiečių ne
tikėtai užklupo ją namuose, 
kad pasveikinus. Be vakarie- , 
niaujant išreikšta daug llnkė 
jimų. Įteikta graži dovana at
minčiai

skis pasirodė turįs stiprų ba
ritoną.

Res. 6515 So. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

i Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Jaunikių buvo septynios po 
ros. Sekė šv. Mišios, kurias' 
atlaikė kuli. S. Jonelis. Po ba
žnytinių apeigų įvyko vestu
vių puota.

Jaunoji O. Fedurlenė yrn
bažnyčioje per sumą, įvyko duktė Pocių, o J. Feduris pa- 
iškilmingas šliūbas Aleksand- eina iš Detroit, Mieli. Ic. 
ro Baltučio ir Bronės Kiškų- -------------------
naitės. Žmonių buvo pilna ba
žnyčia. B? pačių parapijonų 
buvo matyt duug biznierių ir 
svečių iš kitų kolonijų. Baž
nyčia buvo išpuošta gražiomis

NAUJI VARGONAI PA
ŠVENTINTI

Sekė gražus koncertas
ROSELAND. — Akyvaizdoj j 

400 žmonių, Jo. Malonybė pre 
Kadangi O. Vaznienė klotaR baltai ir i5 nPsta* ,atas KruSas, Paeitą sek-

gėlėmis. Vidurinis takas iš-

yra Moterų Sąjungos 21 kp. j*'*a Palni0™is. 
iždininkė ir daug dėl kuopos Į Jaunasis yra klebono kun. 
labo dirba, tai daugiausia są- A. Baltučio brolėnas. Tai jam
jungiečių buvo ją pasveikinti. 
Ji daug darbuojas ir kitose 
organizacijose. Taigi linkėtina

dėdė suteikė Moterystės Sa
kramentą. Jaunoji buvo para 
pijos choristė, choras vadovai!

O. Vaznienei daug tokių lin- jant varg. Janušauskui gra- 
ksmų gimimo dienų praleisti, i žiai giedojo “Veni Creator” 

ir Mišias. Per Mišias visi ves
tuvių palydovai ir jaunųjų te-Moterų Sąjungos 21 kuopos 

vakariniai kursai prasidėjo va 
kar antradienį, lapkr. 26 
d. Parko virtuvėj. Visos są- 
jnngietės, kurios interesuoja- 
tčs mezgimo ir virimo pamo
komis, prašomos kuoskaitlin- 
giansia lankytis. Gali pamo
kas lankyti ir ne sąjungietės.

vėliai priėmė šv. Komuniją. 
Vestuvių puota buvo Lietu

vių auditorijoje. Kadangi abe
ji jaunieji paeina iš nepapra
stų tėvų, vestuvių puotoje su
važiavo daug biznierių, profe
sijonalų ir svečių. Visi linkė
jo jaunavedžiams ilginusių me

madienio vakarą Visų Šven
tų bažnyčioj įspūdingomis a- 
peigomis pašventino tos pa
rapijos naujus vargonus.

Pašventinimo apeigose pra
lotai asistavo kun. A. Linkus 
ir kun. V. Černauskas.

Kleb. kun. Linkui pasakius

Pekeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naują 1936 

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’HS, 5 Sedan 67, garant. kaip naujas.......................9948.
BTTICK ’35, 8 Sedan 47, daug ekstras, garant....................... M95.
BUICK '34, S 8edan 57. labai puikiam stovy......................... 748.
BUICK '34, 5 Coupe 68. kaip naujas, garant.,...................... 748.
BUICK '33, 5 Coupe 58, tobulam stovy.............................. 495.
BTTICK '83. 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................. 498.
BTTICK '33. 6 Club 8edan 91, gražus karas............................ 895.
BTTICK '38. 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj..................................... 848.
BTTICK '32, 6 Coupe 96. labai pulkus karas............................ 450.
BUICK '32. 5 Sedan 87, gerai bėga............................................... 450.
BTTTCK '32. 6 Sedan 67. idealus Šeimynai.....................................  395.
BUICK '31, S Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina.............. 295.

CADILLAC '32, 6 Town Sedan, labai pulkus karas.............. 995.
CADILLAC '32, 6 Sedan, tobulam stovy..................................... 895.
CADILLAC '31, 5 Town Sedan, gražus karas............................ 445.
CADILLAC ’29, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj............................ 195.

CHRTSLER '35. 5 Sedan, trunk, kaip naujas, garant.......... 795.
DODOE '34, 5 Sedan. 2 durų, labai Svarus............................ 445.
LA SALLE '31, 6 Sedan, labai puikiam stovy....................... 875.
LINCOLN '30. 6 Sedan, gražus karas............................................ 295.
PACKARD '82, 7 Custom Sedan, tobulam stovy................... 775.
PACKARD '80. 7 Sedan. geroj tvarkoj................................ .. . . . 295.
PONTTAC 8 '86, 6 Tourlng Sedan, naujo karo garant., RPECIAL 
PONTIAC 8 '84. 6 Sedan, tobulam stovy................................... 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Vėliausios mados Parlor 
Setas vertės $90.00 už. . 49.50

Moderniškas Bedroom 
Setas 5 šmotų už............ 49.50

Walnut Dining Room 
Setas.............................. $49.50
^10.00 vertės dovanų knygomis, arba Lempa 
ar Kalakutas tt

BUDRIK FURNITURE MARI
3347 So. Halsted St.

JOS. F. BUDRIU, INC.
3417 So. Halsted St.

BOUIevard 4705

Lietuvių Radio programas
W. C. F. L. Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakare, su didele 
Orkestrą ir dainomis. Verta pasiklausyti.

{ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run


