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RYT DVIGUBOS IŠKILMES CHICAGOJ
MARIJONŲ RĖMĖJU DRAUGIJOS 

SEIMAS 2 VALANDA
Vilniaus Didžiojo Seimo pami

nėjimas 5 valandą

ABU ĮVYKIAI BUS AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJ

Rytoj 10 vai. ryte Marijonu Rėmėjų Draugijos veikėjai 
ir draugijų atstovai renkasi į Aušros A'artų par. bažnyčių 
Chicagoj, kad iškilmingomis pamaldomis pradėti metinį sei
mą. Po pamaldų, papietavę, 2 vai. susirinks į salę, kad i 
pasitarti Kolegijos ir Seminarijos rėmimo reikalu.

laukiama atvykstant gausingo atstovų ir svečių bū-Į 
rio. Dalyvaus Seminarijos profesoriai, daug profesionalų, 
kunigų ir žymių veikėjų.

.5 valandą toj pačioj Aušros Vartą parapijos salėj bas 
Didžiojo Vilniaus Seimo 30 metą sukaktinią /Himiuėjimas. 
Paminėjime pasiliks .Marijonų Rėmėjų Seimo dalyviai ir 
specialiai atvyks į tas iškilmes žmonių, kurie domisi tais 
keliais (anot Maironio — tarp skausmų į garbę), kuriais į 
mūsų tauta žengė j nepriklausomybę.

Taigi, visi rytoj būkime Aušros Vartų par. salėj, kur' 
atliksime du svarbius reikalus — pasitarsime apie rėmimų i 
aukštesniųjų lietuvių mokyklų ir paminėsime Didžiojo Vii-] 
niaus Seimo 30 metų sukaktį.

UŽGROBIAMOS KATALI- ITALŲ LAKŪNAI SVAIDĖ BOMBAS
y « I HAH.E STOVYKLA

IMPERATORIUS PASIUNTĖ PROTESTĄ 
TAUTŲ SĄJUNGAI

MEXJCO CITY, gr. G. —!
Meksikos raudonoji vyriausy- 
bė praplečia naujų tiranijų j 
katalikams. Vyriausybė vis iš 40 užmušta; nukentėjo ameri- 
didesnio skaičiaus katalikų 
atima nekilnojamas savastis. koniška ligoninė

Vykdomas nežmoniškas vy-' JEI MUSSOLINI NENORI DESSYE, Etiopija, gr. 6.
riausybės sugalvotas “įsta-1 t liūno TmisiMn — m*esitas ir apylinkės
tymas,” kuriuo leidžiama I AIKUoi TluIZINO yra etiopiečių armijos kon-

_______ | centracijos centras. Iš šio
PARYŽIUS, gr. 6. — An- centro veikiama prieš italus

kiekvienam meksikiečiui de- 
nuncijuoti savo kaimynus. Ir
už tai mokamas atlyginimas. giįj08 užsienių reikalų sekre- 
I akanka, kad koks radikalas torjus gjr Samuel Hoare ry- 
painformuotų vyriausybę, xoj Paryžiun. Jis
kad to, ar kito meksikiečio

žieminiam karo fronte. Čia 
yra ir imperatorius Haile 
Selassie stovykla.

f turės pasitarimų su Prancū- į Italų lakūnai netikėtai puo 
kataliko namuose katalikai Į zjjos premjeru Lavaliu. Su-p6 *i}) stovyklų. Iš dešimties 
turi pamaldas, arba šiaip ko- • formnluos ’taikos sųlygas ir Caproni lėktuvų per pusva- 
kias religines sueigas ir pa- į^į^g Italijai, kad ji nu- ]flndi svaidytos bombos, 
mokas. Vyriausybė tuojau '‘trauktų savo karo veiksmus asmenų užmušta ir dau-
konfiskuoja nurodytus na- Etiopijoje giau kaiP 100 sužeista.
mus, juos parduoda ir iš to I xr i • •, •«.Sekretorius Hoare vakar' NufcenteJ° ,r amerikoniška 

pareiškė Anglijos parlamente, j ^8°ninė-^Tačiau ligonius su- 
kad Mussolini gaus dar vie-1 gPėta pašalinto.
nų progų nutraukti karų Et- Pats imperatorius 
iopijoje. Jei jis nesinaudos savo kareiviams, kad ap- 
ta proga, tegul paskiau ne

skirtų nuošimtį išmoka įskun 
dėjui.

Raudonieji gaivalai tuo
Dr. jonas Basanavičius, mūsų tautos patriarchas, • t^ūna i* .to •

niniiA irntinrnTAo ix inrnii/i nnnmaoi vi “Aušros” leidėjas, 1905 m. sušaukęs Didįjį Vilniaus l,e11^8- a1’ Vlen®m ,ne.a . ~
įlADIJO KONCERTAS IŠ AMERIKA RŪPINASI Kl- Seimą, kurio 30 metų sukaktuves minėsime rytoj, Auš- Į ;|an JŲLt *PZ ikaltina Anglijos, jei Anglija

ros Vartų par. salėj.KAUNO, BET SUNKU 
BUS GIRDĖTI

NI JOS LIKIMU
50 namų. Kituose miestuose 
tas pat.

griežtai vykdins T. Sųjungos

sigynus nuo priešo. Be jokių 
pasekmių su įvairiais gink
lais šaudyta į lėktuvus. Laki!

Rytoj 11:45 rytų iš Kauno 
bus transliuojamas gražus 
koncertas per Columbia 
Broadcasting System, tačiau, 
gaila, chicagieeiai turbūt ne- i 
galės pasinaudoti. Colum- • 
bia Br. stotis tuo laiku yra 
užimta. Galima pamėginti 
šias stotis: KM0X, St. Lotu

VYSKUPAS LEGGE IŠVY
KO ROMON

\YASHIXGTOX, gr. 6. —
Jungtinių Amerikos Valsty
bių sekretorius Hull vakar
spaudai paskelbtu pareiški BERLYNAS, gr. 6. —
mu įeiskia didelio susirūpi- Meisaeno, Saksonijos, vysku- 
nimo Kinijos likimu. pas p. Legge išvyko Romon.

nurodo Sakoma, Šventasis TėvasSekretorius Hull
devynių valstybių padarytų Popiežius Pijus XI pakvietė 
ir veikiančių sutartį Kinijos jį, kad praneštų apie katalikų 
reikalu. Ir japonai surišti stovį A okietijoje.

is (1090 ke) ir WCC0, Min- luo l,aktu’ kutino diaudžia-; Suprantama, vyskupas pir
ma vienaip, ar kitaip skaitlyneapolis (810 kc).

Kituose .Jungtinių Valsty
bių kraštuose, kur stotys nė
ra užimtos biznio programo
mis, Kauno radijo koncertu 
įsiės pasinaudoti.

ti Kinijų ir kenkti kitų pa- 
saulio valstybių interesams 
Azijos rytuose.

Japonai jau peržengė nii-

miausia praneš Popiežiui ap
ie savo įvyl 
lino ir nacių

DU MILIJONAI DOL BAU
DOS BAŽNYČIAI

AMSTERDAMAS. Olandi-

KĄ SAKO MEKSIKOS 
AMBASADORIUS

MEXICO CITY, gr. G. — 
Čia vieši Meksikos ambasa-

pripažintų žibalo siuntimo j nai at,ike žudymų darbų grei 
Italijai uždraudimų ir visas pasišalino.
kitas sankcijas.

GEN. DE BONO GRIŽO 
ROMON

Kaip visur, taip ir čia 
daugiausia nukentėjo mote
rys su vaikais, kadangi sto
vykloje kareivių, kaip papra
stai, yra mažas skaičius.

Po šio įvykio imperato
rius Haile Selassie pasiuntė 
T. Sųjungai protestų prieš 
italus dėl ligoninės sugriovi
mo ir moterų ir vaikų žudy-

ja, gr. 6. - Vokietijos nacių dorius Amerikos Valsty 
teismai, teisdami katalikų Jis pranešs spaudai,
vienuoles ir kunigus už pini- kad, girdi, Ko|umbo Vyčių ROMA, gr. 6. — Italų ka- 
gn jstati mo peržengimų, „rganizai'i jos protestas pre- j'Miopijoje atšauk- 
iki šioliai užkrovė prieš Ka- zį<|entuį Rooseveltui dėl reli-'tas nam0, vyriausias vadas 
taliku Bažnyčių daugiau kaip giniy persekiojimų Meksikoje 8en- de Rono parvyko Ro- mo
du milijonus dolerių baudų. nereprezentuojųs ‘ to krašto'mon- -------------------

Naciai sakosi, kad jie iš- viešosios opinijos. | Diktatorius M.ussolini pasi-, PATARIA, KAD MUSSOLI-
ie aavo įvykį. Naciai jį ka-i^M tų liau,lų ii vieuuo- Arabasadorius gali ,aip Xlio lo^e’k’pataHum ' "" NEB0TŲ VARMAS

teismas nubaudė kad ir iJ P»™pijų, ae-
kvestravus (užgrobus)

jį didele pinigiška bauda už 
pinigų mainybos įstatymonėtų paktų atskeldami nuo

| Kinijos Mandžiūrijų. Sinti- peržengimų, nepaisant to,
MEKSIKOJE APKALINTAS d’Pn kėsinasi toliau griauti ^ad vyskupas pasisakė nekal- 

J ,paktų kesindamies nuo Kini-
ijos atskelti žieminę jos dalį.

nvtines savastis.

KUNIGAS tu.

baž-

Reikia turėti viltis, kati na
ciai vis gi prilips liepto galų.

tvirtinti, kadangi prez. Roo- damaa pagerbf. LONDONAS, gr. 6. -
seveltas neturi pasiryžimo nei ’ *
piršto pakelti prieš Meksiku,! Oen- de Bono npra regulia- Prez. Milsono buvęs koufi- 
kad užtarius to krašto perse- rg« kariuomenės karininkas. dencialus pa-tarėjas pulk. E.
kiojanius gyventojus. Jis yra fašistų milicininkų ■ M. Home laikraštyje Daiiv

MKXrOO CITY, gr. G. —j Tas nelemtasis japonų žy- 
Teismas nubaudė 500 pesų gis turi rūpėti ne tik sutartį 
bauda, arba 15 parų kalėti pasirašusioms valstybėms, 
katalikų kunigų Miguel Diaz beit visam pasauliui. Ameri-

ITALŲ DARBININKŲ 
RIAUŠES

STREIKAS ANT GELE
ŽINKELIO

Brotherbood of Locomotive

P A RYŽIUS, gr. 6. — Čia
Ortega iš Tolma, Mexico vai ka griežtai stovi .už padarytų gauta žinių, kad italai darbi-
stybėje. 1 sutarčių pildymų ir už taikų. I įlinkai kelia riaušes prieš au-

Teismas pripažino kunigų Taika gali būt užtikrinta tik torifcetus karo frontų užpa-
kaltu už kunigo pareigų ėji- gerbiant sutartis, 
mų Tenango distrikte.

Kun. Ortega neturi pinigų, 
kad galėtų užmokėti teismo 
skiltų baudų. Uždarytas ka
lėjimam

I
NEBUS DAUGIAU 

TEISIAMI

HELENA MIESTAS 
ATSISTATO

Montana valstybės guber-

vaidas. Jis buvo vienas fašis
tų legijonų vadų, kai juod- 
marškininkai su Mussoliniu 
anais metais užėmė Romų.

Firemen and Enginemen pa- natorius F. U. (oonev lanke- į ITALAI SVAIDĖ BOMBAS
skeflhė garvežių kurentojų hicaięoj.
streikų Chicago, Burlington 
and Quincy geležinkelio koni-

Jis sakė, kad Helena mies-' 
tas labai nukentėjo nuo pa-

TSANA EŽERO APY
LINKĖSE

ADDIS ABABA, gr. 6. —
kalinėse Unijose Eritrėjoj ir panijai/ . Streikas prasidės kartojamų žemės drebėjimų. flautft žinių, kft(l įa,ai ,akfl.
o .... , ,. . T. ... . pirmadienįSomali joj. Ir pačioj Italijoj 
situacija darosi nepakenčia 
ma.

Teisėjas J. B. David nūs- GRĮŽO CHINA CLIPPER narna. Sako, kad pakanka
LĖKTUVAS---------------------- prendė, kad nubausti kalėji-

PO 150,000 DOL. UŽ PAR- mu trys parduotuvės padegė- 
T1JŲ SUVAŽIAVIMUS jai Frank ir Joseph Vitale ir ALAMEDA, Cal., gr. 6. —

----------- Joseph DiChiari riebus dau- Pan - American Ainvays jū
Chicago miestaR siūlo po ginu traukiami tieson už tų rinis lėktuvas China Clipper

150.000 dol. demokratų ir patį nusikaltimų. laimingai grįžo su paštu iš
respublikontj partijoms, jei. Kaip žinoma, sukeltam gaiš Manilos, Filipinų salų. Par
jos čia turės suvažiavimus. Irę 10 asmenų žuvo L-vežė apie 120,000 laiškų.

Mail pataria Europos valsty
bėms, kad nevaržytų Musso
linio žygių Afrikoje. Tas, gir
di, reikalinga pačios Europos 
taikai ir gerovei.

Pailk. House yra “gerašir
dis.” Jis nepeikia Vokietijos 
ir Japonijos dėl jų noro įsi
gyti daugiau teritorijų.

4 ŽUVO KASYKLOJE
Padaryta daugiau kaip du nfti 8yaid- bomha8 Tsana

Geležinkelio kompanija at- milijonai dol. nuostolių. Ariu fo apyiinkęge. Tarp kitų te- i STEUBENVILLE, 0., gr. 
sisako turėti du operatorius Uievni, miestas jau ima atsi- I nai sužeistas etiopiečių vadas 6. — 4 angliakasiai žuvo iš- 
elektrikinių traukinių inži- pftg Imeru. tikus sprogimui Warner Col-

vieno operatoriaus.

NUŠAUTAS VIENAS 
PLĖŠIKAS

Anot jo, Montana valsty- , Anglija daug susidomėjusi lieries Co. kasykloje, ' Wolf 
bė jau neturi blogų laikų, tuo įvykiu. Ji turi didelius ir Run, Ohio.
Kasyklose dirbama. Ūkinin- svarbius savo interesus Tsa- 
kai apturi gražaus pelno už na ežero apylinkėse.
avis ir vilnas. -------------------- ORAS

FRANKLIN, O., gr. 6. —
Trys plėšikai puolė Franklin 
National bankų. Kovoje vie- 2,800 dol.

.—.... - . —............. į ROMA gr. 6. — Paskelb-
nas piktadarių nušautas, 0|ta, kad dėl karo šiemet Ita- 
du paspruko pagrobę apie li joje nebus vartojamos kalė

dinės eglaitės.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus; 

maža temperatūros atmaina.

t
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Šiemet daugiau negu kuomet noru pir-

Iblteų kak risti
dradarbiams

tai

DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS

Kovotojas Už Lietuvybę Avantiūros Lietuvoj
miau rašyta ir kalbėta apie Lietuvos išeivių, Lietuviški laiškai per tikybos pamokas. — Knygos bičių
gyveuunčių įvairiuose pasaulio kraėtuoee, rei- aviliuose. - Bausmė rtiteūmiBgą vysk. Baranausko 
, , . i • v a- l sutildmą. — Lietuviškų krautuvių ir karčiamų steigimas,
kalus, ueisnnaut ne musų, amerikiečių. Šie- __Viskų Idtiems, sau ni.ko.
met buvo rodoma daug susirūpinimo išeivi-Į .. , „pi_>:nupi:K nPK;Pitin u«i
jOb tautiniu hkiuiu. itup buvo gal būt labinu-* x # pioga prasitarti sa\o įeikalu.

. ... , , . .. , ;ut, , S2 metų senelis, dar prieš po- vysk. Baranauskų. Po to ru-llu9» KUr gyvena mano ginu-šia dėl to, kad šių vasarų Lietuvoj t*)Ko , , .. .. * , n=s pnk|M„siM„ ųtntv kaiti' uzlnoj->’ ka nonu» Jlh bUb1'
.. .. ... u-.,,.;-...., >’ą metų tebeeis vikaro pa- sų valdžios buvo nuolat per-,lieb- 1 amausiau stoty, KaipPasaulio Lietuvių Kongresas, kuiiame kaip! *. ,. . .... . . salėčiau Kurkti ir to.
x.. , .... i o. i- x . • reigas parapijoj, via vienas sekioif .uas ir kilnojamas i vis g^etiau smusti iokiu n to-
Bk daug ius.rup.nuno parodyta lietuvių uz- ... .......... ,................. Ikių vietų. Kasininkė pakratė

galvų ir patarė man kreiptis
Tačiau ir po to kun. Kudir- ; „ •:1 į viršininkų, nes jis surasiąs

Kašo K. J. Savickas

Vieną dienų nuėjau j auto
buso stotj Kaune, žinodamas,

Autobuso vežėjus skaitė lai
škų, gal nuo savo mylimosios, 
taip kad į mane nekreipė dė
mesio. Bet galų gale gavau

šiemečių tautiškumu. tl* PinMUJU tautinės sąmonės menkesnes parapijas.
D . .. .. --i.-. • žadintojų, apie kuriuos šian-Bet is rezoliucijų ir kad is gražiausių .

kalbų nieko nebus. Vien žodžiais nei patys ^Haiia. O jų nuopel |;a nenurjmo jr ėjo lietuviams A„ni5iHr.v ; n..-;
issigelbėsune, nei kitus sulaikysime nuo nu-j . ‘ g . 1 pagalba. Pradėjo platinti i
Uutėjhno. Kas iš to, jei iškėlėme viso pu-I ^rk«>.“««*• n krt».l- Mrivjbę ir kovoti su žydeli,; ''
šaulio lietuvių vienybės šūkį, įsteigėjų Pa- lĮ.niųjų nuopelnus. Bet jie ;aįĮto(noniis karėiamomis. Bet Tas, traukdamas dūmus, pa

mąstė ir nė vieno žodžio ne
ištarė. Supratęs, kad apie vie
tų nieko nežino. Paskui aiški
no, kad važiuočiau j Kalvari
jų, o ten jau kas nors nurodys 
vietų. Sumaniau taip ir pada
ryti, nes norėjau su giminė-

Prieš 30 metų Musija pergyveno sunkius 
laikus politiniu atžvilgiu. Tai buvo pačios 
rusų valdžios kaltė, kuri blogai šeimininkavo 
ir savo žemėj ir užgrobtuose kraštuose. Žmo
nių gyvenimas buvo pasidaręs nebepaken
čiamas. Valdininkai sauvaliavo, vogė, skriau
dė. Žmonės neturėjo kur teisybės ieškoti, 
kur pagalbos šauktis.

1905 m. liaudis sukilo prieš caro val
džių. Darbininkai, buvo išvesti į streikų, su
stabdyti gelžkeliai, pašto veikimas ir beveik 
visas valstybės darbas. Pradėta užmušinėti 
žiaurieji valdininkai, reikalauta pakeisti vi
sa valdymo tvarka, norėta priversti duoti 
žmonėms daugiau laisvės ir, kiek galima, 
gerinti jų būvį.

Pavergtosios tautos nesnaudė. Jos nau
dojosi patogiu momentu. Ta Rusijos suirutė 
naudojosi ir lietuviai. Ir jie sukilo. Visur 
Lietuvoje raginta žmonės nesiųsti savo vai
kų į rusų mokyklas, nebemokėti valdžiai mo
kesčių, neklausyti policijos, į mokyklas sta
tyti savo mokytojus, rinkti tik lietuvius j 
savivaldybes. Jau buvo prieita prie to, kad 
beveik visi mokytojai rusai buvo išvyti iš 
Lietuvos.

Mūsų tautos veikėjai, vadovaujant tau
tos patriarchui dr. Jonui Basanavičiui, gyvai 
susirūpino krašto būviu. Jie sušaukė iš visos 
Lietuvos kraštų išrinktų atstovų suvažiavi
mų, kuris buvo 190o nu gruodžio 4 ir 5 die
nomis. Jis buvo Vilniuje, dėl to jj ir pavadino 
Didžiuoju Vilniaus Seimu.

Suvažiavę virš dviejų tūkstančių atstovų 
reikalavo iš rusų caro valdžios Lietuvai pla
čios autonomijos

“su Seimu Vilniuje, išrinktu risuotinu, 
lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neski
riant lyties, tautos ir tikėjimo ’.
Vilniaus Seimas taip ]>at pareikalavo, 

kad Suvalkų gubernijos lietuviai būtų pri
skirti prie autonomiškosios Lietuvos. Seime 
ir daugiau reikšmingų nutarimų padaryta, 
kuriais reikalauta lietuvių valdininkų, lietu
vių mokytojų mokykloms, valdžios įstaigose 
Lietuvoj lietuviškai kalbėti ir rašyti.

Didįjį Vilniaus Seimų sušaukė, jį atida
rė ir vadovavo dr. J. Basanavičius. Jam daug 
padėjo, kaipo prezidiumo vice pirmininkas 
kun. prof. Pr. Būčys( dabar vyskupas). Sei
me dalyvavo ir du amerikiečai kunigai — 
kun. L. Draugelis, marijonas, ir kun. A. Bri- 
ška, Nekalto Prasidėjimo parap. klebonas 
Chicagoj.

Vilniaus Seimo nutarimų tuoj nebuvo 
galima įvykdyti, nes rusų valdžiai pavyko 
sukilimą numalšinti. Labai daug sukilėlių 
nukentėjo. Vieni jų atsidūrė kalėjimuose, kiti 
į Sibiru buvo išsiųsti. Buvo ir tokių, kurie 
savo galvas paguldė. Caro valdžia dar griež
čiau ėmė persekioti. Bet tik tol, kol sukilimo 
visai nelikvidavo. Po 1905 metų vis dėlto 
žmonės šiek tiek laisviau atsikvėpė.

Kad Vilniaus Seimo nutarimai tuoj ir 
nebuvo įvykinti, tačiau jie nepasiliko be reikš
mėm. Mokyklose leista dėstyti tikybų lietu
vių kalboje, gauta teisė steigti privatines 
lietuvių mokyklas, nehetmkdyta steigtis vi
sokioms kultūrinėms ir švietimo draugijoms. 
Dėl to po to Seimo lietuvių tautinis susipra
timas šuoliais augo. Atsirado vis daugiau vei
kėjų, naujų kovotojų dėl krašto gerovės ir 
tautos teisių gynimo ir jos laisvės.

Didysis Vilniauš Seimas, galima sakyti, 
buvo pirmas drąsus, organizuotas žygis, pra
dėjęs vesti mūsų tautų į laisvę ir neprikišo 
nomybę. Jo reikšmė tikrai yra didelė.

šaulio Lietuvių Sųjuagų, jei vietoje būrime ‘lirbo ty liai, raudai ir kukliai, 
netvarkoj, jei nesiorgauizuorimo ir uedirb- Į ” šiandie taip pat kukliai už- 
rime. I mirštami.

kaip? Ogi... steigdamas lietu- j.
žiūrėjo į antrašų ir pasisuko in^sPaB^nia^^^‘
į žemėlapį ieškodamas to mie-

kurfiamas! Mat, l»lstelio ir kaimo. Spėjo, kari
krikštynų, vestuvių, pakasy- vieta rasis tarp Kalvarijos ir

K-.ru. J. Kudirka buvo aii- n,, viri tuoj eidavo “sušilti" Patar6 Man nmit;
kus tautinės sųmonės žadin- į karčiamų pas žydų. Kun. Ku m

pas autobuso vežėjų, nes jh

Sėdžiu autobuse lr laukiu, 
kada jis pasijudins. Dar trūk
sta dešimties minučių. Įeina 
graži žydelė su ryšuliais. Pa
dėjo jucs ant grindų po suo-

tojas per pradžios mokyklas, dirka pradėjo atpratinti žmo- g«-aį žinos Taip ir pa *r *be*na- Vėl sugrįžo
per spaudų iv per lietuviškas

Mokykla, ypač aukštoji mokykla, ar tik 
ne patį svarbiausių vaidmenį vaidina, ne tik 
švietimo, bet ir tautinio susipratimu atžvil
giu. Tauta, neturinti aukštųjų mokyklų, ku
riose yra ruošiami šviesūs, susipratę veikė- prekybos įmones. Dėstydamas
jai, darbininkai, negali būti tikra dėl savo tikyba mokyklose, jis liepda- 
aleities. Taip ir mes. Jei neturėsime gerai vo mokiniams rašyti manda- 
pastatytų aukštųjų mokyklų, tuščiai kalbė- ! giU8 laiškus tėvams lotvniško- 
sime apie šio krašto lietuvybės išlaikymų. Į mis raidėmis. 0 rašyti loty-

Mes esame laimingi, kad turime Marijo-; n^^onl^ raidėmis anais spau- 
nų Kongregacijų, kuri ant savo pečių neša įtlos draudimo laikais buvo 
didelę naštų. Ji įsteigė ir užlaiko bernaičiams . šriftai uždrausta, o priesin- 
uukštųjų mokyklų — kolegiją, kuri jau spė- • ^am ^uvo didelė rizika, 
jo įrodyti, kokių svarbią vietą ji užima ir mokinių laiškus kun.
religiniame ir tautiniame Amerikos lietuvių Kudirka paskui ištaisydavo, ir 
gyvenime. Jos vedėjai jau gali pasidžiaugti
išleidę į gyvenimų keliolikų jaunų vyrų, ku
rie, ar tai kunigaudami, ar kitokią profesiją 
pasirinkę, dirba mūsų visuomenėj, kaipo są
moningi katalikai ir susipratę lietuviai. Tai
gi, trumpu savo gyvenimu Kolegija jau davė 
gražių vaisių ir dar daugiau žada ateityje,

taip tikybos ir mandagumo pa

lies nuo girtavimo^ sakydamas (jarįau 
nekrikštysiąs ir neduosiąs i 
šliūbo, jei bus einama tuoj į1 
karčiamų pas žydų. Taip pla
tino blaivybę. C iš žydų sten
gės karčiamas paveržti ir ati
duoti jas į lietuvių rankas.
O kad prie to pritrauktų, sakė 
karkiamos laikytojų įrašysiąs 
net į blaivininkų draugijų!

Be blaivybės kun. Kudirka 
dar buvo ypač susirūpinęs lie
tuviškų krautuvių steigim

(Tęsinys 3 pusi.)

ne-

i.rokoe virarlavo lietuvių bal-|Juk lietuvi8 labai nerangl6, 
boa iramokornii. Oyven.lan.aa unatl p^j.^ „ vis4 j..;,,,,pamokomis. Gy 
Plokščiuose, tokių laiškų jis 
jau buvo susikrovęs nemažas 
krūvas.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ko, kai pradės viena ir kita 
_______ Ipusė susisiekimui šipus bū-

davoti, tiLtus statyti ir — 
darbo bus į valias.

Skrajus jau pasibaigęs, la
kūnas Vaitkus po visų pri
ėmimų ir pašenavonių Kok-i 
lerv vikeišinų leidžia, ale Al
tai, šnekama, darosi nauji 
triubeliai. Kai šturmai dūko

. . .. .»A. . ..... ..po mares, tai buvo baikės:pinigų prikisti. O ir įtikinti . .skrajus galėjo būti atideda-

atiduoiln žydeliams. Taip Plo
kščiuose jis padėjo lietuviui 
pirkliui K. Račkauskui įsteig
ti parduotuvę, mokė vesti kny 
gas ir jas tikrindavo. Tekda-

Spaudos draudimo laikais 
nes kas kart labiau sustiprina mokytojų per-; nevalia buvo platinti lietuviš- 
sonalų, gerina laboratorijas, didina patalpos, }<as knygas. Kun. Kudirka su-1 vo kartais nemažai ir savo 
platesne vaga užsimoja varyti religinio ir prato, jog tai. yra baisus tau
ta utinio auklėjimo darbą.

Žinoma, kuo stipriau Kolegijų parausi
me, tuo daugiau naudos ji neš mūsų tautai.

-Turėdama daugiau ištekliaus, ji savo darbų 
praplės, daugiau studentų galės priimti ir'kslėlių platinimo. Jis palaikė 
platesniu mastu ves švietimo ir auklėjimo į ryšius ir su įžymiu knygne- 

šių kun. M. Sederavičium. Y-
Tiek dėl Mariunapolio Kolegijos, kuriai pasinaudodamas rusų val- 

vadovauja uolusis mūsų jaunimo auklėtojas džios leidimu vykti į atlaidus, 
ir vadas, didysis patrijotas kun. dr. Jonas |j»« »» kun. Sederavičiaus par- 

Navickas, M. I. C. siveždavo lietuviškų raštų pla-
Tie patys Tėvai Marijonai turi įsteigę tinti arba l>ats kun. Sedera- 

ir kunigų seminarijų Hinsdale, 111., kurią vičius jų atveždavo į Plokš- 
tvarko žymusis misijonierius, rašytojas ir
darbštusis veikėjas kun. V. Kulikauskas, M.
L aSeminarijos tikslas — paruoš;! tautiniai 
susipratusių kunigų įvairiems religiniams, 
tautiniams ir visuomeniams darbams. Tikslas 
svarbus, šventas ir vertas nuoširdžiausios pa
ramos. Šiandien jai medžiaginė parama la
bai reikalinga, nes vedama statybo6 darbai, 
kainuojanti dideles pinigų sumas.

tinęs dvasios slopinimas ir žu
dymas. Ir jis, nepaisydamas 
rusų draudimo, ėmėsi lietu
viškų knygų ir atlaidų parei

eių bažnyčios atlaidus. Lietu
viškas knygas ir laikraščius 
nuo rusų žandarų kun. Kudir
ka slėpdavo savo sodo bičių 
aviliuose. Tie aviliai būdavo 
lyg kokie knygynėliai, iš ku
rių buvo dalinamos lietuviš
kos knygos.

Nors kun. Kudirka už lie
tuviškų knygų platinimą ru-

Šiems rimtiems Tėvų Marijonų veda- sų valdžiai ir nepakliuvo, bet
miems darbams į pagalbą eina specialiai su
siorganizavusi draugija, kuri vadinasi — Ma
rijonų Rėmėjų Draugija. Rytoj, Aušros Var
tų parapijos salėj ji turės savo metinį sei
mą, kurį nuoširdžiai sveikiname, pasitikėda
mi, kad jis bus gausingas ito rimtoja niifiš- 
ko ir tautiško darbo riarijain.

LIETUVĄ APLANKIUS 
. Rato L. tlaratla_____

LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTE

Pasaulio Lietuvių Kongreso proga Kau
ne buvo sporto šventė, kuriai taip pat buvo 
duotis “pasaulinis” vardas, nes joj dalyvavo iš AnierikuB ir Latvijos atvykę sportininkai.

Nors aš nuvažiavau į Lietuvą drauge 
su mūsų gabiais sportininkais iš Chicagos 
ir buvau išrinktas jų “spoksmanu”, tačiau 
turiu prisipažinti, kad nedaug apie tą spor
to šventę težinau. Žaidimų kaip ir nemačiau, 
nes neturėjau laiko. Turėjau kitokio užsiė
mimo — dirbti kongreso komisijose. Kuomet 
ėjo krepšiasvydžio žaidimas ir kumštynės,

užtat buvo nubaustas už tai, 
kam 1899 m. iškilmingai prie

lietuvius pirkti savųjų krau
tuvėse nebuvo lengvas dar
bas.

Šiandien kun. Kudirka jau 
senas, pamirštas, bet dar jud
rus ir linksmas senelis.

— Kaip, — klausiu, — pa
siekėte tokio gražaus amžiaus,

uias kitiems metams, o lakū-

Lietuviški balšavikai, sa
kau, švakūs faitoriai. Kai 
sviete spakajus, tai visi vy
rai: suvažiavimus prieš Vai
nas daro, strytais maršuoja, 
visokias revaliucijas straji-

nas ir A aivada spakainiai na jr q j.aį ^ik kur pok- 
otely gyventi. Ale kai po vi-1 §telia bent viena vainos
so ko dabar (taip gaidžiai 
Čikagoj gieda) šturmai pra
dėjo iš Niu Jorko į Čikagą 
dūkti, nešdami Altai otelio 
rokundas, tai čia jau ne bai-

nežiūrint tokių sunkių laikui kės. Kad kaip gali j viršų iš- 
ir persekiojimų? , plaukti negirdėti dzyvai, anot

strielba, balšavikų nebėra — 
visi, kaip žvirbliai — l žaga
rus.

Va, susil'aitavo M.uzoliuis su 
etiopais. Kaitas eina toli už 
jurų — marių, o lietuviški

kovo-— Ogi, - atsako, ------ . „ . ...
, , i • Altus virsunese nekokie vejaidainas ir dirbdamas dvasia v. . u

išlaikiau savo kūną sveiką,, ^ucia' . a’ Pu^'veilsmie 
kaip ponas gerai tarnaujantį 1
berną.

to dzūko. Jau dal-ir, sakoma,.lmlSavitad J,lu Ci-
kagos balšavikų generolas

— Už jūsų darbus, — sakau 
jam, — reikėtų ne mažesnio 
jums paminklo kaip jūsų pus
broliui Vincui Kudirkai arba 
kitiems įžymiesiems.

— Taip, ■— atsako, — kuk
lusis senelis, bet aš sau pa
minklą jau pasistačiau širdy 
savo darbais...

A. TyruoUs “š-nis“

Guvermaiio ekspensais Či
kagos publik parkėse pradėta 
vodeviliai grajyti. Aktoriais 
paimti piliečiai nuo relyfo. 
Pirmam vodevily aktoriai 
disputavo, kokiu būdu rasti

Andriejus permaršavęs visą 
Kanediko šteitą ir neradęs 
draugų bendram fruntui. Vi
si iškrikę.

Tokie balšavikai — rava- 
liucinieriai tik bulbių skusti, 
o ne faituotis.

Džimis Bambalus pereitą

s va rbiausia sporto dalis, reikėjo sėdėti prie 
kongreso prezidiumo stalo, nes tuomet buvo 
paskutinis ir svarbiausias posėdis.

Buvau tik sporto šventės atidaryme ir 
truputi mačiau plaukikus, besinardančiin ir 
beplauk lojančius Nemune.

Sporto olimpiadą atidarant kalbėjo Švie
timo Ministeris Tonkūnas ir DULR pirmi
ninkas R. Skipitis .J. Juška, mūsų sportinin
kų manageris, įteikė Chicagos Lietuvių Olim- 
piko Komiteto adresą Sporto Rūmams Kau
ne. Po tuo adresu buvo pasirašę komiteto 
nariai su adv. Bordenu, adv. Brenza, kun. 
Valančium, Kumskin ir kitais priešakyje.

Po kalbų prasidėjo bėgikų lenktynės. 1.3 
mūsiškių bėgo Knašas, Budrikas, Savickas, 
Kriaučiūnas, Petrulaitis. Mačiau, kad vienose 
lenktynėse pirmas išbėgo J. Knašas. Kiti 
pelnė antrą, trečią vietas, o kai kurie Tr vi
sai toli nuo Lietuvos ir Latvijos bėgikų pa
siliko.

Kitų žaidimų nemačiau, nes turėjome

svietui darbo. Ant galo visi! sekmadienį minėjo 25 metų 
ženybinio gyvenimo bilijušą. 
Per pietus, kuriuose dalyva
vo daug svečių, Bainbalienė 
sako savo vyrui:

— Žinai ką, Džim, negaliu 
pumiršti to, kokių tu turėjai 
durną miną kai pirmų syk 
paprašei, kad aš .už tavęs te
kėčiau.

sutiko ant tos rokundos. 
Esą, reikia visas moteris nu- 
muvinti ant vienos salos, o 
vyrus — ant kitos. Tada, sa-

skubintis pas Prezideutą “ant arbatėlės”.
Plaukinio rungtynėse 100 jardų su vy

rais lenktyniavo p-lė šieniaitytė. Ji laimėjo. 
Plaukiant ant nugaros (back stroke) pirmas 
išplaukė adv. K. Savickas.

Žinoma, didžiausių sensacijų Kaune su
kėlė krepšiasvydžio žaidimas. Mat, mūsiškiai 
toj srity tikri specialistai. Lietuvos ir Latvi
jos lietuvių krepšiasvydininkams jie pasiro
dė per stiprūs. Juos nežmoniškai supliekė. 
Galų gale mūsiškiai bile tymą Europoje būtų 
sutriuškinę. Kriaučiūnų ir jam išmuši ų bes- 
ketbolininkų Europa neturi.

Kitose sporto srityse Lietuvos ir Latvi
jos sportininkai pasirodė stipresni. Tiesą iš
sakius, mūsų sportininkai, taip vadinamoj 
lengvojoj atletikoj dalyvavo nebūdami specia
listais, bet norėdami paįvairinti sporto šven
tę. Jei šiemaitė dalyvavo sjiorto rungtynėso 
su vyrais, iš to galima spręsti, kad mūsiš
kiai buvo geroj nuotaikoj ir tikri sportsma- 
nai.

— Galėjo būti, — atsako 
jai vyras, — tačiau ir tos 
minos negalima lyginti su 
tuo, koks iš tikrųjų durnas 
aš tada buvau prašydamas 
tavo rankos.

Senbernis Vincas Ušėkas su 
manė apsiženyti. Ieško mer
ginos, kuri turėtų nuosavų 
namų ir da pinigų matrase. 
Anų dien susėjęs savo drau
gą visų tai išpasakojo.

— Durnas esi, — sako Ušė- 
kui draugas. — Jei tu rasi 
namų ir dar pinigų matrase, 
tai kam tau reikia merginos.
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MARIJONU RĖMĖJU CENTRAS 
2334 South Oakley Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

Gerb. Tamsta:—
Devintasis Marijonų Rėmėjų Seimas įvyks Chicagoje, Aušros 

Vartų parapijos svetainėje, 2323 W. 23rd Place, 1935 m. gruodžio 8 d.
Bažnyčioje tų dieną 10:00 vai. bus iškilmingos pamaldos, tai 

yra Šv. Mišios intencija Marijonų Rėmėjų ir Geradarių ir atvykusių 
Seiman svečių. Bus Seimui pritaikintas pamokslas.

12:00 vai. svetainėje rengiami visiems pietūs; 2:00 vai. prasi
dės Seimo posėdis.

Nuoširdžiai prašome ir kviečiame Tamstą dalyvauti šiame de
vintame Marijonų Rėmėjų Seime ir tuomi prisidėti prie šio kilnaus 
švietimo darbo pasisekimo.

Šįmet baigiama dastatvti dalis seminarijos namo. Ši statyba 
atsieis apie $25.000.00. Seminarijos tikslui Hnsdale namas buvo per 
mažas, reikėjo jį padidinti. Pasitikima, kad Marijonų Rėmėjai vi
somis pajėgomis padės seminariją paruošti kaip reikia.

Iki šiol atsirado gana daug žmonių, kurie stambesnėmis auko
mis prisidėjo prie seminarijos statybos. Seimas bealiejo nušvies vi
siems šį svarbų reikalą ir tada visiems bus gera proga pagal išgalę 
savo dalį paaukoti seminarijos reikalams.

Malonu yra pranešti, kad Tėvai Marijonai, matydami savo Rė
mėjų ir Geradarių neapsakomą pasiaukojimą palaikyti ir prapla
tinti mūsų vedamas įstaigas, nutarė, kiekvieno mėnesio pirmame 
sekmadieny paaukoti vienas Šv. Mišas už Marijonų Rėmėjus ir Ge
radarius. Be to, kunigai ir broliai savo maldose meldžasi kasdien 
už Marijonų Rėmėjų ir Geradarių reikalus.

Taigi jeigu negalėtumėte atvykti į Marijonų devintąjį Seimą, 
auką malonėkite prisiųsti su Seimo sveikinimu.

Jums labai dėkingi,

Marijonų Rėmėjų Centras

KUN. J. J. JAKAITIS, M. I. C. 
Amerikos Marijonų Provincijolas

KUN. J. MAČIULIONIS, M. L C. 
Amerikos Marijonų Sekretorius

AVANTIŪROS LIETUVOJE dą be poilsio. Aš nenorėjau
---------- par<xlvti seniui savo nuovar-

(Tęsinys nuo 2 pusi.) gio, todėl einu paskui jį »r sau 
sina dar daugiau ryšulių. Dar sakiau, tai ne senis, bet koks 
kartą išėjo. Šį kartą grįžo su tai automatas. Ėjom pusant- 
tarnaite, abejos apkrautos ry- ros valandos, ėjom dvi vaian- 
šuliais ir pakietais. Priskai- das; klausiu, jau tikrai pa- 
čiau jų keturiolika, maniau, vargęs, ar toli dar? Senis sa- 
kad žmonėms neužteks vietos, ko tuojau būsime. Aš jam jau
bet ji pakišo vieną ir kitą pa- netikėjau, 
kietą po suolu ir viskas liko 1Mjom an( ke|io jr dar ej.

ŠIS TAS IR DAR KAS 
Iš CICERO

i progos arba todėl, kad jie dar o ką tokio svarbesnio, tai ne- nių, kurie visi turėjo gerus 
laikus. Kaipo pamarglnlmą žo 
kiams, turėjo vieną eiceriečia- 
ms gerai žinomą radio dairti-

nesupranta vertės lietuvių ka
talikų visuomenės darbuotės.

Imkime tas organizacijas, 
kuriose jaunimas dalyvauja. Ciceros Žemaitis rašė: “.Tuk ninku Ėddie Loftus. Jis yra 
Šv. Vardo dr-ja parapijoje juu nedaugelio draugijų darbas y- mėgiamas ir jo pasirodymas

simato, arba jai būna kartais 
tai taip retai, kad sunku ir 
atsiminti.

Su šiuomi sekmadieniu, 
gruodžio 8 d., Šv. Antano pa
rapijoje prasidės 40 valandų' gyvuoja gan ilgą laiką. Kiek ra sėkmingas”. Žodžiai labai rožiečių baliuje padarė gražų 
atlaidai. i ji yra nuveikus darbo, ku- teisingi. įspūdį, nes tai buvo jo pirmas

! riuomi galėtų pasididžiuoti tė- Ar tas turėtų taip pasilik- pasirodymas išėmus radio šio- 
vaif Kiek aš pamenu, yra ti? Ar mūsų gabusis jaunimas je apylinkėje. Padainavo ke-

Darbas gražiai progresuoja. 
Taip, tas darbas, kuris šiuo
laiku yra stropiai varomas pi- suren^s vien9- veikalą. Dau- tiktai šokius tegali surengti? lėtą gražių dainų, kurios vi-
raiyn parapijos jaunimo rei- giftU nieko» kaip tik ?okiai ir Ar tik tiek tegali Pasidarbuo siems labai patiko, 
kainose. Jaunimui tiek galiu 8okiai- Suprantan.o, surengti ti Dievui ir Tėvynei! 
pasakyti “rengkitės! Greitu sumingą šokių vakarą, reikia Aš nesakau kad nieko ne- 
laiku bus tas ko visi jūs dra- darbo’ bet Paskutiniu laiku « veikia. Tik tiek, kad dabar- 
mos entuziastai, rašytojai, dai- Sokiai nt',ra buvę tokie seknii-,tiniai darbai jaunimo nėra to- 
lės bei meno mėgėjai, ir spor- (ngb 1 k*e« kok*e turėtų būti ir gana.
tininkai seniai laukėte. Kasi Tą Pa*i gabina pasakyti ir,
bus tai bus visai naujas, dar k,tll Jaun*mo organiza- Raudonos Rožės klūbo ren-

I (Tęsinys 4 puri.)

Augkit Su Mumis!

iki šiol niekeno nematytas’

Praeitą trečiadienį, lapkri
čio 27 d., “Drauge” tilpo vie
nas aprašymas iš Cicero, kurį 
rašė tūlas “Ciceros Žemaitis”.

Pirma noriu tarti širdingą 
ačiū už komplimentus. Steng
siuosi idant jie būtu tokie tei
singi kaip minėta.

Kas link to jaunimo klausi
mo, tai aš noriu pasiaiškinti. 
Aš per visus sykius kai rašiau 

i apie naujos organizacijos jau- 
! nimo labui nei vieną sykį ne- 
j išsitariau, jog mūsų parapijo- 
1 je nėra jaunimui organizacijų,
1 bei klūbų, draugijų. Visokių 
draugijų yra pakankamai. Bet 

| visa bėda, kad tos svarbiau
sios dr-jos yra jau per kokį 
laiką apmirę. Pavyzdžiui, mū
sų Susivienijimas. Ar Susivie- i 
nijime yra tiek jaunimo kiek 
turėtų būti? Per kokį laiką, 
Susivienijimas nėra rengęs jo
kių pramogų, susirinkimai nė- 

CICERO. — L. R.. K. Sus- ra laikomi kaip reikalauta, ir

cijų. Merginų Nekalto Prasi- gtas balius bei šokiai Padėko- 
dėjimo P. Šv. taipgi rengia nes Dienoje gražiai pasisekė, 
tik šokius, taip pat ir Vyčiai, Dalyvavo gražus būrelis žmo-

Lai Būna Šių
|±KALĖDŲ DOVANA

Drabužiams Plovykla,
Refrigeratoris, Kaurų 
Valytojas, Naujas 

Radio!

CICEROS ŽINIOS
LRKSA 48 KP. RINKS 

VALDYBĄ

mo Amerikoj 48 kuopa laikys 
svarbų susirinkimą sekmadie- ne, todėl, kad jaunimas neda 
nį, gruodžio 8 d., 1 vai. po lyvauja toje svarbioje veil

t.t. Kodėl taip? Mano nuomo-u

varkoj. Įėjo du kunigai, trys nftm vįs jokįo poilsio, r’a- pietų, kuriame rinks kuopos mėje. Nedalyvauja dol įvairių 
ūkininkai, policininkas, .« ^j^į^žiavimas brangia; man valdybą. Visi nariai prašomi priežasčių. Arba todėl, kad se- 

į susirinkimą atvykti. nesnieji vietas užėmę neduoda
rui

Katmo miesto ponas; o pina kainuoja. Jau ėj()m pustref.10s 
išvažiuojant dar viena Žydelis. va,an(|os. Aao nievuii matau 
Pradėjom visi kalbėtis. Aš
paklausiau kunigėlio, kur ra
ndasi mano vieta. Jis pažiū
rėjęs į antrašą, nežinąs. Tuo 
tarpu ūkininkas pasigyrė, kad 
žinąs visus kaimus apylinkėj, 
bet toj vietoj neatsimenąs jo 
kio vyro, kurs vadinasi Pa- 
tatskas. Aiškino, kad yra Ra
džiūnas, k, rio pati esanti Pa- 
tatskienė; iš džiaugsmo norė
jau jį apkabint, nes toji Pa- 
tatskienė kaip tik ir buvo ma
no pusseserė.

Vtžimą artinantis — gal mus 
pavėžės. Važiavusis sustabdė 
arklį ir pasiūlė mus pavėžy- 
ti. Mat jis buvo senuko geras 
pažįstamas. Biesas senis at
sakė, kad tuoj suksim iš ke
lio tai neapsimoka sėstis. Ė- 
join šalę vežimo dešimts mi
nučių! Užsitikrinau, kad ma
no draugas kvailys, nes nesu
prantu kodėl nelipom į veži
mą. Pagaliau mes atsisveiki
nom su prieteliu ir už laukų
tas senelis rodo mano giminės 

Klausiu ūkininko ar jis ge- ūkį — aš atsidusau, 
rai žino vietą. Jis man atsa- Brangus amerikieti, jei Lie- 

kad jo ūkis susieina su tuvoj savo giminių tikros vie- 
ano giminės žeme, tai Kodėl |QS neįįnaį įr jeį nenori turė- 

jis nežinosiąs. Pasakė turėsim avantiūrą, kaip aš,
eiti pėsti, nes vežimo tą dieną
negausim. Taipgi paklausė 
manęs ar aš nepavargsiu. Aš 
pasižiūrėjau į senuką ir nusi
šypsojau — jei jis gali eiti 
pėsčias tai ir aš, jaunas, vik- ARKIVYSKUPAS JURGIS 
rus. MATULEVIČIUS. Labiau ir

Išlipom iš autobaso, paval- iabiau auga pasitikėjimas šiuo 
gėm, ir pradėjome kelionę.! Šventu vyru, musų mylimu tau 
Klausiu senuko (jis 62 m. am- tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai- 
žiaus) ar per valandą nes bū- kai, kada Dievas leis jį išvys 
sime vietoj? Kai atsakė, kad ti šventuoju paskelbtą, 
gal trputį užtruks ilgiau, tai
aš greičiau eiti pradėjau ir

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagalba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis. baltais viršeliais, kaina ................ 75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ...............................50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais.........40
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ...........................  1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Mnldaknvgė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab.......................  1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab........... 1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina__ 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, .... 1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ........................... 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais ........... 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ........................... 1.00
J 7. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ........... 1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne-
tai parašyk laišką. Tegul jie daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
atvažiuoja į Kauną, ar kitj> (ar įtampomis (Markėmis).
miestą tavęs ieškoti. ‘DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 

2334 South Oakley Avė., Chicago, III.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo

žiūriu ar senukai suspėja su gyvenimas. Jį sužinosime iš 
manim eiti. Matyt jis drožia neseniai išėjusios kuygos. 
sau lyg nieko nebūtų. Jau pus- Knyga parašyta ne vienu 
valandį ėjom, ir aš jaučiuos, žmogaus, bet daugelio mūsų 
kad kojos silpnesnės. Pasižiū- 1 Lietuvos profesorių, kunigų, 
riu į senį ir nusišypsau. Jis mokytojų. Knyga yra didelė 
visiškai nepavargęs — kad du-1 su stipriais kietais viršais, su 
mia tai dumia per laukus, per persiuntimu kaina $1 90. 
kaimus. Keliavom visą valan- “DRAUGO” KNYGYNE

— iMvaade

Dabar Eina Specialis

KALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Naujos Drabužiam Plovyklėspo. . . . . . . . . . $29.SC
Standard Padarymo Nauji Re-

frigeratoriai nuo. J67.5C
HOOVER, kaip nauji Du’kių

Valytojai po __  $"f 6,"7r
Nauji Midget Radios po $7.9E
Nauji Console RADIOS

Po *29.50
Naujos Elektrikinės Prosiiimui 

Mašinos nuo .... *39.50

Mažai tereikia įmokėti. Galima iš
mokėti’ po 50 centų į savaitę.

Didžiausių Vertybių Krautuvė. 
Patogiausia Visiems Lankyti.

i

J. KALEDINSKAS, Vedėjas
3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Vieno aukšto baltu pliekiu namas
TEL. VICTORY 4226

Klausykite mūsų gražių radio programų kas nedėl 
dienį 11 vai. prieš piet iš stoties \VGES.

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

Halsted Exchange 
National Bank 

( 19th PI. and Halsted St

“MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdūs Ir neturėjo ape
tito: nežinojau nė ką daryti'.’

Molinos sako. kad Triper’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas suslip- 
nėjusieins. nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge

lt, usio«. kokias medicinos mokslas 
Uito apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito gaivos skaudėjimą 
nemiegojimo, gasit, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sąryšy 
<ni vidurių neveikimu Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms Visose vaistinėse

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Jo eph Triner Company, Chicago

REUMATIZMAS a 
SAUSGELE J

Nuaikankyklte savęs sksus- * 
mals, Reumatizmu, SausgCls. a 
Kaulų Gėlimu, arba MSšlun- * 
giu — raumenų sunkumu: nes ■ 
skaudėjimai naikina kūno gy- 
vybę ir dažnai ant patalo pa- ® 
euldo »' B

CAPSIOO COMPOIEND mos- " 
tis lengvai prašalina vlršminš- ■ 
tas Ilgas; mums šiandie dau- — 
gybė Žmonių siunčia padfiko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 60c. par * 
pašh* 66c. arba dvi ui 61.06. " 
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS“ augalais gydytis. kaina _ 
*n centu. ■

Justin Kulis ■
VW» 80 HAL8TSD ST

mW'

Kidneys Mušt 
Clean Out Adds
Aclda and polaonoua vaitai from your 
blood ia thru 9 mllllon tlny. dellcate Ktd- 
ney tabee or flltara, būt bevare of cheap. 
drnatlc, trrltatlna druss. It tunettonaf 
Kidney or Bladder dleordere make you 
nuffer from Oetttns Up Nlchta, Narvoua-
ueaa, Leg Pilna. Backache, C trelei Undar 
K>ea. Olazlnaa^ Rheumatic Pilna, Acld- 
Ity. Burnine, Bmartlns or Itcblng. don't 
taki cbancea. Oat the Dootor'a tuaran- 
taad praacrlptlon called Cyatas (Slaa- 
Tex>. Worka faat, anfe and aure. In 48 
houra lt muat brlns nev vltality. and la 
guarantaed to flk you up In ona vaek or 
money back on raturn of ampty packaga. 
Cyatez coata only 8c a day at drlikglata 
and the suarantee proteeta you

A ,,
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dienoj ir suteikti jai llnkėji- taisnis lovų. Joje vra “taipri- 
mus. Valerija Sriuhiūtė yra leris“, drabužiams spinta, sta
garai žinoma Ciceroj ir turi lčiukas, nusileidžiųs veidrodis, 
daug draugų. Baigusi Sv. i\a- knygoms lentynėlės ir radio... 
zimiero akademijų ir Munde- Taip... tik viena lova'
Itin kolegijų, kur įsigijo lai- ---------- •
psni j Library Course. Dabar Deginti žvakę abiejuose ga- 
dirba Cicero Public Library ir luose nekoks budus ‘iitikdinti 
nors neseniai ten dirba, bet žvakių galus!
jau gavo perdėtinės vietų. Vi- - —
si mes jos draugai linkime jai 
gero pasisekimo. . Ten buvęs

SENIS S. SAKO:

llooveris, buvęs Amerikos 
prezidentas, sako, kad jo vie
nintelis tikslas ir siekis kaip 
žmonių kandidatas J preziden
tus yra stumti žmonių reika
lavimus pirmyn. Taigi, mes

------ - gerai žinom kur tuos žmonių
Žmogaus tikrasis eharakte- reikalavimus Hooveris išstū-Marijonų seminarijos rūmai, kurie šiemet padidinti dar viena dalimi, dėl to atrodo 

gražesni iš lauko ir yra patogesni viduje.
ganiino valgį svečiams, daug
gelbėjo K. Juozaitienė palink
smint su programų ir E. Bru
žienė — iškepė lietuviškų py
ragų.

Programa buvo labai graži. 
Vakaro vedėja buvo Rlmkie-

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
ris ir individuališkumas nėra mė. Jei šj kart taptų šalie.-

(Tęsinys iš 3 pusi.)
... .. - . , pamatvti. Kainos pagal visųAteinantį penktadienį ir ?<»- 1

tartina tų “Of Thee 1 felng” 
pamat 
išgalę.

Cicerieeiams dramos bei te- -Maldų atkalbėjo dvasios

jo prote, bet jo meiluje,-ne ta- prezidentu įaižnionės netiktai 
me kų jis mušto, bet kas vra. neturėtų ko pavalgyti, bet v5 

Coventry Patmorc si patektų nudistų kolonijos, j 

nes neturės nei kuo apsirengti

knyga Priešams 
Atremti

Šiais sugedimo laikais kiek-. . . . . 1 vienoj vietoj susiduriame su i
priekaištais Kataliku Bažnv 
.... i ■ ; ičiai. Visokiais prasimanymais, i 

iškraipytais faktais bedieviai , 
Jų kuojuodžiausiai piešia. Net

Mažieji dalykėliai sudaro to 
bulybę, bet tobulybė nėra ma
žas dalvkas.

štadienį, gruodžio 13 ir 14, 
vietinis Morton Junior Colle- '
ge rengia muzikalų komedijų , , , Tr •. ir •»-
Morton auditorijoje. Vardas atro ^buotės mėgėjams yra vadas gerb. kun. H. J. \ aicu- 
“Of Thee I Sing”. Yra dau-,1 ^iu,nas didelis
geliui žmonių gerai žinoma, j Greitoje ateityje bus pastaty- Pasveikinimas narių — Mu- savt‘ laikyti {statymu. Tuom 
nes New Yorke ant taip vadi-^*11,ia kartų lietuvių tarpe rgareta Gudaitė. Dovanas da- pareikšdami, kad kų jie vei- 
namos “Broadvvay” kiek lai- *’aa *r dftU® Pa' lino kun. J. 11. Vaičūnas. Dai- kia nesu kitų “biznis ’. Tokie
ko atgal turėjo labai gerų pa- . nų, “Tykiai Nemunėlis teka’’ j daugiausia vėlesniame gyvem-
sisekimų Šis veikalas laimė- Kadangi daugiau inforniaci- ų. pocįaus parinktų kompozi- ;n,e sau skriaudų padaro. Ne
ini PnKt/pr ™ ^as r6n&*ni° neKa' cijų dainavo žvini dainininke kartų užgirdi juos atsidusiant: - , „ .
jo Pulitzei dovanų kaipo ge- j- tad laukite , - • • i '“Ak kvailas buvau kari tain puola Kataliku BažnyčiųTinusia muzikališka konmdiia 1U PaneKU» *au Juozaitiene, o jai akompana- Ak kvailas buvau, kad ta.p - ;

Pasaulyj, arba bet kur yru 
tokių žmonių, kurie mėgsta

<r

^ALL FOR MR. BINGO”

riausia muzikališka komedija 
tuo laiku parašyta.

Rengėjui tarpe dalyvauja ke 
lėtas lietuvių katalikių {stude
ntų. Jų tarpe gabus Ciceros 
jaunas darbuotojas B. Kazlau
skas. Gražu matyti jaunimų 
užsiimant tokiais gerais dar
bais. Kam yra galima yra pa-

Kalede Omams
Radio yra gera dovana per išti

sus metua vienam namui.

Pirkdami radio dabar iš Budriko 
gausite dur didelę dovanų: Gra
ži 4 lempu, ar Elektrikinį Mlx- 
m&stcr, ar 26 šmotų sidabro 
setų.

Už radio galite mokėti kitų metų.

Draugo Rašėjas vo i^asįlnjvne, Duetų dainavo
------------------- Jurgelaitės, akompanavo A.

CICERO. — .Draugystė Mondeika. Kalbėjo gerb. kun. 
Dievo Motinos Sopulingos tu- H. J. Vaičūnas. Dainavo Kon- 
rėjo iškilmingų vakarienę pa- drotaitė, akompanavo Bernadi- 
gerhinuii narių. Sekančios na- šaitė. Kalbėjo advokatas J. 
rėš užsitarnavo 20 metų dova- Grišius ir A. Mockus. Daina- 
nų: Placeda Mažonienė, Sofi-vo L. Zauraitė, akompanavo 
ja Beliauskienė, Valerija Mo- K. Zauraitė. Kalbėjo A. Zau- 
zerienė, Eruzina Kričauskienė,; rienė, M. Paseckienė, F. Bru- 
Uršulė Jucienė, Rozalija Ži-' žaitė.
linskienė. Dešimts metų dova
nų: Kotrina Ramonienė, Mag
dalena Bilienė.

sųmoniiigų katalikų jie pri 
verčia nutilti dėl to, kati ka 
talikui trūksta žinių apie Ka
talikų Bažnyčių. Kur gauti 
tų žinių, faktų?

“Draugo’’ knygyne vra 
knyga, kuri padės kiekvienam 
katalikui atremti bedievių

nepadariau". Gyvenimas, reik 
atsimint, atneša šviesesnių pe- 
rsp. ktyvų ii' geresnių progų.
Tie, kuriems tos progos sutei
kiamos, jų tenepražiopsoja.
Paskui gailėsis, kad buvo toki 
sauvališki. Kiekvienas dabar
ties darbas bus ateities vai
sius. Kas dabar tau gal ne- priekaištus Bažnyčiai. Toj; 
atrodyt svarbu, ateičiai gal. knyga, tai “Bažnyčios. Istori

ja’’ parašyta kun. Aleknos.

OLD PEOPLE RHEUMATISM
way to keep brcadi 

wholesome

Narės skaitlingai atsilankė

PhU<-o. Z.-idlh, Radimas, Stroni- 
lH-rg -tarl-on, 1«'.\ Victor, Ge
neral Electric gražiuose kabi
netuose.

Kiekvienas pirkdamas namams 
pečių, skalbimui mašinų, Pro- 
sljimo mašinų, Parlnr Setų — 
gaus minėtas dovana*.

Auksiniai laikrodėliai. li'nnMMlilai 
Gintaro karoliai Sl.lahvlulai 
da'ktal Jūs viskų rusite al- 
aakotuingal.

Budrik Jevvelry Krautuvė 
3343 S. HalsUd St.

Budrik Furniture Mari 
3349 8. Halsted 8t.

JOS. F. BUDRIK, O4C. 
3417 S. Haslted St 

Tel. Boulv. 4705

Pasiklausykite i .tetų v lų Valan. 
dos nedėliomis nuo 5 iki 6 vai 
po ptetų WGE8. #70 k. su dide 
le Budriko orkestrą, Makalais, 
Dainomis, kuri lyginasi Ameriko
nų chain programam*.

Jei nenori, kad koks nors blo
gas darbas būt ateičiai žino- Knygoje viii trys žemlapiai 

Sekmadienį, giuotlžio Š d., nedaryk jo dabai’. Būk tekste ir spalvuotas žeml.t-
7:30 vai. ryto visos narės su- gUjrug> l>et išmintingas. Jei pis gale. Knyga kelių šimtų 
sirinks į Šv. Antano parap. nežinai, klausk Senio, jis tau | puslapių. Kaina tik 75c. Va
sale, iš kur visos in corpor p^gakys. dinas;, už 75c. nusipirkęs

į puotų ir visų veiduose pasi- eis į bažnyčių ir prie šv. Ko- ‘ .__  “Bažnyčios Istorija’’, rasi joi
rodė pasitenkinimas, visos da- in unijos. Pranešame, kad vi-i . . ... inni nir,.,..;.....;’ i •’ ’ štai, laikraščiai skelbia nau užtektinai taktų atremimir
lvvavusios vra labai dėkingos sos narės tini dėvėti draugys- . r> / * c va.m.,J J .jų “navynų (anot prof. Ka- bedievių zaunų n tuo pasu o
komisijai kuri taip rūpestin- tės ženklelius. i
gai surengė šių puotų. Komi
sijoj buvo: Marijona Kvtde-

mpininko). Pailsę, nusidirbę dvsi sųmoningu kataliku. Rei- 
Korespondente autoriaį gali įgigytį naujo ti. kniaukite

rienė, Kazimiera Juozaitienė, i CICERO. — Nedėlioję, gruo 
Elzbieta Bružienė. Šios puotos džio 1 d. netikėtai užėjo pas 
pasisekimui daugiausiai darba Valerijų Sriubiūtę būrelis jau h 

' vosi M. Kvederienė; jinai pa-1 nimo pagerbti josios gimimo

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
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: 
Taslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

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

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

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

ĮSPŪDŽIAI“ Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj 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 300 paveikslų.

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųsk ie mums. 

čia. nuyl*itl
Gerbiamai “Draugo” Administracijai:

Siunčiu su iluo laišku |................ ui kuriuos prašau kuogTslčtausia
atsiųsti man sekančias Kelionių knyras:

VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — *1.00 
KtIN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.10
KUM. J. A. PAUUUKO — 1.00

arba:
MunUu 11.60 ui kurtuos atsiųskit* man visas tris Kelionių knysas. 

tdrMano
Vardas. Pavardė

.strsst

Draugo“ Knygy- 
po su visais moderniškais į- ne, 2334 So. Oakley av., Chi-

cago. III.
AKIŲ GVDVTOĮAI:

Ofiso Phone 
PROspect 1028

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIl 
SPKCIALISTAS

Pulcrgvliis akių įtempimų. kurti.
I esti priežastimi galvos skaudėjimo. 
| svaigimo, akiu aptemimo, nervuntu- 

mo, skaudamų akly karšti, atitaiso 
I trumparegystę lr toilregysių. Priren

gia teisingai akinluM Vienose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia magiausias klai
das. Speeialė atvdu atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 

■ taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 Iki 12 Daugely a(- 

1 sitikinių akys atitaisomos b< akinių.
1 Kainos pigiau kaip pirmiau.

•. 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Eksp<*rtas tyrimo 8 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukftta.s
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 

i įkirtų valandų. Room 8. 
Phone CANaI 0523

Halrtosis (bzd breath) ųeickly yieids 
to Listerine, safe antiseptic and

deodorant
Either beeattM of stora a” h disturbances, food 
fermentation, cr the wearin" » f f toeth, old 
people frequently buvo h^litos.a , >ad breath).
No wonder others consider thero a nuisance.

Būt now Scionce has found that tho regul&r 
ūse of Listerine will often o\ •» ome ofTrnsivo 
mouth odors due to the fermentation of tiny 
hitą of food oc mouth, teeth, or dental nlate 
surfaces.

This safe antiseptic and qvlek d 'a.i uiit t 
works quickly. It cleansea mouth, toetu, and 
gura surfaces. H ai ta fermen’u »on an<- putro- 
faction, r mahr rausto of o.j, and thea 
toun rar... i. *• ot.ors tL ju.

Try u&ing Listerine every t ao or threu days.
Soe how much more wholcsone it leuws your 
mouth. HowD sweetenayoui breath. Lu ra bert 
Pharmacel Cx>., St. Izmia, Vu,

Pont offend others • C^ecfc 
lialitosis with L^~£&NE

GARSl^llFS ''DRAUGE'

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI’
Res and Office Tel CANaI l‘2R7 

2359 S. Leavitt St.
CANaI 0706

Pain—Agony Starta To Leave in 
24 Hours

Happy Days Ahead for You
Tbink of it—hnw this old world 

does mokė progreso—now comes a 
prescrlptlon whtch is known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
tours after you start to take this 
hirtft ketina fonnula pain, agony and 
Inflatnmatlon caused by excess uric 
ncid has started to depart.

Allenru does just what tt.ir notice 
says lt wili do—lt ls C'iaranteed. Ynu 
• an get one generous bottle at lead- 
;ng drngsiores everywhere for 85 
cente and lf lt doesn't bring the Joy- 
aus results you expect—your money 
shole heartedly returned.

LIETUVIAI DAKTARAI:
1 Offic. Tel. HEMluck 4s4h 

Res. ’lel. GROvehill 0617
6»24 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKŲUETTE ROAI> 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Rea. PROspect 6659

OR. J. J. KOWARSKAS dr- p- z- ZALATORIS
PHYSIC1AN and SURGEON 

2403 W 63rd St.. Chicago
OFFICE HOUR3 

2 to 4 and 7 to 9 P M 
Sunday by Appolnt.nent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Oflro Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef. ROU!evard 7 820 
Namu tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6 3i«
Rez Tel.: IIEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St.

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

Ofiso vaL: 2 iki 4 ir 6 30 iki 8:30 

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė

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

Tel CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W Cermak Road

Valandos J -3 Ir 7—8 
Seredomis tr Nedėlimnla pagal sutarti 

REZIDENCIJA
t>631 S. California Avė. 

Telefonas REPubllc 7*68

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMloek 6286

OR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezldenitjos Ofisas: 2656 W. 69th St 
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutari

Tel. CANaI 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare 

Kclvergais pagal sutartj
RES. 2136 W. 24th ST

Tsl. CANaI 0408

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
157 ARCHER AVENUE

Tel. Vlltginia 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.

Nedėliomis pagal sutari)

Tel Ofiso BOUIevard 5918 — 14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:80-8:80
756 WEST 35th STREETi .

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CH1CĄOO. ILL.
Telefonas MIDway 8880 

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 18 vai. ryto, nuo 8 ta. • 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
vai. po pietų tr nuo 7 Iki 0:80 vai

OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tsl. TARds 0084 

Rm.; Tel. PLAsa 8400 
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto: 8-8 Ir »-• v. v. 
Nerišliomis nuo lt Iki 18 diena

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAH

1446 80. 49th CT.. CICERO. ILL. 
Uar., Ketv., lr Pėtn. 10-9 vai

3147 HO HALHTED KT.. CHICAGO 
Faned., Sered. ir Subat. 2—t vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANaI 0402

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

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Phone Hemlock 206L
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
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 IR RBZ.
2519 West 43rd Street I

Valandos: Nuo 0 Iki 10 rytais J- 
1 k S popiet — 0 Iki 8:80 vak.

Nerišliomis nao 11 ryto lkl 1 p.p.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
SHEBBYGAN, WIS.

Praeito mėnesio IŠ d. pas 
mus buvo atsilankys augštai 
gerbiamas svečias — Jo Eks
celencija Vysk. T. Matulionis. 
Jis čia malonėjo paviešėti per 
tris dienas. Lapkr. 19 d. va
kare gerb. svečiui buvo su
rengtos bažnyčioje pamaldos, 
j bažnyčių bavo atlydėtas dva 
siškijos ir Šv. Vardo draugi
jos narių. Choras po vadovy
ste prof. J. Feustel išpildė tru
mpų bažnytinių giesmių kon
certėlį. Jo Eksc. pasakė gru
žų ir įspūdinga pamokslų. Pri
ėmė naujus narius į Šv. Var
do dr-jų, iškilmingai pašven
tino naujus spalvuotus baž
nyčios langus, suteikė Švč. 
Sakramento palaiminimų ir sa 
vo ganytojišką palaiminimų. 
Rytais taiposgi per šv. Mišias 
keli eboro nariai giedojo lie

tuviškas giesmes, kurios Jo 
Ekscel. labai jmtiko, pagyrė 
choristus ir vargonininke Ag
nės Zupancich, ir visiems su
teikė po atminties dovanėlę. 
Nežiūrint, kati Jo Ekscel. pas 
mus atvykimas buvo perkel
tas iš lapkr. 17 d. į 19-tų, dėl
to, kad Chicagos rengėjai pa
darė atsisveikinimo bankietų 
17-toj, pamaldose dalyvavo 
daug parapijiečių. Ant ryto
jaus vakare gerbiamas sve
čias malonėjo pasakyt kalbų 
svetainėje. Čia klausytojų tai- ! 
pgi suėjo nemažai. Jo Ekscel. 
kalbėjo apie Bažnyčios ir dar
bininkų padėtį Rusijoj. Sį ka
rtų muzikalį programų Išpil
dė jaunamečių choras ir prof. 
J. Peustelio orkestrą. Jo Eks. 
kalba buvo didžiai įdomi. Lyg 
kokia simfonija. Rodos klau
syt umeis žmogus per visų na
ktį ir nenubostų. Priminsiu 
keletu faktų Jo Eksc. paminė
tų toje prakalboje. Bažnyčios 
padėtis toj nelaimingoj Saly 
yra labai bloga. Bažnyčios tu
rtai konfiskuoti, dvasiškiai ir 
tikintieji persekiojami. Iš a- 
pie 1000 katalikų kunigų da
bar ten yra apie 15. Ir tie 
yra nuolat šnipų apsupti. Ki
ti kunigai yra padėti į kalėji
mus, arba išmirę, arba išsių
sti iš to krašto. Nepaisant di
delių persekiojimų, Žmonėse 
tikėjimas yra tvirtas ir gy
vas. Bažnyčios, kuriose dar pa
maldos yra laikomos esti kim
šte prikimštos. Nors tos baž
nyčios esti apkrautos didžiau
siais mokesčiais. Bet tikintie
ji savo didžiais pasiaukavi- 
niais, kol-kas, išgelbstl pasku-' 
tinęs bažnyčias nuo uždary
mo.

jųjų intencija, o ant rytojaus
! už mirusius narius. Vakarę 
j buvo gražus programas. Susi- 

duugiuu šeimininkių. Puodus, <*»*> * vaidinimų, kuriuaa pri 
vienoj rankoj, malkų bisku-iJuozas Jukmalia, dai-

nų ir kalbų. Prograiue buvo 
pranešta, kad tų rytų i>er pa
čias šv. Mišias, Michigan val
stijoj pasimirė pirmasis drau
gijos prezidentus — Vincas 
Trepenaitis. Dr-ja dabar na-

tis kitoj šeimininkė taip mu
kia iki jos eilė prieis vilti.
Dabar Rusijoj vienas žmogus 
tiek tegauna vietos kambary, 
kiek mirusis kapuose. Viskas 
atmieruota pėdomis. Papras-
tai septvnios pėdos ilgio, ke- n,) vir» HB'ausių tnv- 
turios pločio yra vienam as- '« » Buusios 1,,evo Keinio, 
menini skiriama vietos Kluu.1 visi Imki Jaozapreč-iams ir jų. 
bary gyventi. Pasipriešint ar- J1-1 dtaugijai! 
ha pakritikuot raudonųjų vai-Į
džių visi bijosi, nes tuoj gre- 1 Giuodžio S d. pi įpuola Ne
šiu kalėjimus, ištrėmimas į kalto Piasidėjimo Šventė, tai

šventė musu bažnyčios įriobė-Sibiru. Beveik ’ kas trečias 
žmogus šnipas, lr tų šnipų 
atlyginimus dažniausiai susi- v‘enOte Mišios, nes su antro- 
deda iš gųsdinimų. Ne šnipau- *H'S klebonas vjksta į Poit 
si būsi pavarytas iš darbo, Wasbingtonų. Bet klebono rū- 
atimta duonos kortelė. 0 tuo- >ia užk\ lestas s\ečias
niet jau reiškia mirtis... Ka- kunigas, kuris atlaikys antras 
Įėjimai žmonių pilni. Seniau Mišias paprastu laiku 10:30 
kalėjimai buvo pripildyti auk- va*’ Hrieš atlaidus per tris va- 
štesnės klasės žmonių, bet karus Ima bažnyčioj pamaldos 
dabar jų jau nėra, išžudyti I ljr*e tanelės Švenc. Sekmmlie- 
arbu į Sibiru išsiųsti. Dabar 11 - Per klaidus, po mišparų, 
sėdi kalėjimuose daugiausiai ^us priimtos naujos narės į 
darbininkai ir jaunimas. Mat mergaičių Sodalicijų. 
nusibodo žmonėms bolševikų !
akiu muilinimas visokiomis i Parapijos rėmėjos - rėmėjai

Tų dienų čia pripuola tik

džių, pagerbimų ir iš Lietu-1 
vos krutamųjų paveikslų.

Pirmiausia bus linksmas lai 
ko praleidimas su kauliukais 
ir gavimas dovanų. Po to bus 
paruošta skanus užkandis ir 
kiekvienas iusigijęs tikietų 
gaus gerokai užkųsti. Užkan
džio metu bus jaigerbta pa
rapijos personalas ir sekan
čios Šv. Onos draugijos na
rės: A. Marčiulaitienė, O. La u 
cienė, dr. pirm., P. Pilipavi
čienė, P. Venckienė, B. Luko
ševičienė, O. Laurinavičienė, 
O. Kaminskienė, E. Dešrlene, 
K Klemkienė, K. Varnienė, 
0. Lauraitienė, E. Vadajiolie- 
nė, kurios yra atsižymėjusios 
veikla.

MAROUETTE PARKO 
LIETUVIAMS

, rengia paskutinį kortavimo va 
deda, žūt-būt, kelti protestų., karų šiuose metuose. \ akaras 
O su jais raudonoji valdžia iv>ks gruodžio 15 d. Kaip 
greit moka apsidirbt pasiųs- j kurios rėmėjos jau yra išpla- 
daina į kalėjimų ir j sunkius tinusios po 40 tikietų. Šįmet 
darbus. Kaipo pasekmė dabar Ginėjos, kurios yra kas met 
Rusijos gyventojai yra dali-į tiriamos nuo kiekvienos dr- 
nami į tris dalis, būtent, tie, SUOS> atsižymėjo savo pasi- 
kurie jau buvo kalėjime, ku-, Jarbavimu dei parapijos, kaip 
rie dabar yra ir kurie anks-! *ab platinime bazaro knyge- 
eiau ar vėliau papuls į kalė-1 įvairių parengimų tikie- 
jimų... Tai tiek šiuo kart ko-1 Lt. naujais metais
respondentas pažymės Iš Jo darbas baigsis, naujos
Ekscelencijos kalbos pas mus ^us nuo 4r-jų išrinktos. Joms

‘petletkoniis”, jie jau pra-

pasakytos, nes užimtų daug 
vietos laikrašty, jei bandytų 
visa aprašyti. Reikia tikėtis, įa^‘^11 11UO Nu
kali Jo Ekscelencija sugrįžęs 
Lietuvon iš Amerikos pasi
stengs išleist ^Bfikalų savo pa
tyrimų bei atsiminimų iš ne
laimingosios Rusijos. Toks vei 
kalas būtų labai vietoj. Vie

visoms už pasišventimų dėl 
parapijos priklauso širdingas

Šv. Vincento de Paulo dr- 
jos tikslas yra visiems žino
mas, būtent: šelpti vargšus, 
platinti tikybų ir t.t. Šv. Vin
cento dr. kaip kas metui, taip 
ir šįmet nutarė eiti į pagalbų 
dienraščiui “Draugui”. Na
rini |>usiryžo durbuotis kata
likų spaudos platinime. Šv. 
Vincento de Paulo dr-jos įga
liotas narys kas sekmadienį 
prie bažnyčios jx*r visas Mi
šias parduoda dvasiško turi
nio knygas, “Draugų”, “Lai
vų” ir “Draugo” kalendorių. 
Visas pelnas koks bus nuo pa-

Apie 7 vai. vak. bus rodo- nluotų laikraščių ir kaiendo- 
mi krutaiųieji paveikslai at- rių eis šv. Vincento de Paulo 
vesti iš Lietuvos su paniški- dr-jai. Todėl gerbiamieji Ge
nimais D. Korfo, kurs yra gi- tuviai nesigailėkite keleto ee- 
nięs Lietuvoje ir dažnai jų ap- ntų katalikų spamlai — pra- 
lanko. Sakoma paveikslai bus šomi visi lietuviai užsirašyti 
gražūs ir indomūs. Jie įniro- “ Draugų” metams $6.00, ‘ Lai
dys dabartinį Lietuvos stovį, vas” metams $2.00. Gausit do 
lakūnų Dariaus ir Girėno ma- valias. Taipgi seni “Draugo” 
singa.s laidotuves ir net bus įr “Laivo” skaitytojai užsi 
rodoma okupuotos Lietuvos mokėję iš kalno už metus gaus 
žemės dalys. Programas baig- dovanas. Dėl tamstų paranku 
sis komedija. mo galite prie bažnyčios už-

---------- įsisakyti sau ar į Lietuvų gi
Šv. Petro parapijos bazaras nunėms.

ačiū Dievui, pusėtinai pavyko. pabar Adventas, ilgi vaka- 
įPadaryta gryno pelno virš raį įr nedarbas. Kiekvienų 
$800.00. Ateinančio seštadie- nuobodumas vargina, jei ne 
nio “Draugo” numeryje bus turį gevos knygos ar Ialkraš- 
plačiau apie tai parašyta. čio, taį geriausia proga užsi

sakyti ir smagiai laikų pra- 
Mūsų vienintelio katalikis- leisti.

kos dvasios vedamojo dlenra-

| naujų “Jh-augo” vajų sto
jo šį kart ir sh,eboyganiečiai. 
Vajui vadovaut apsiėmė Jonas 
Vrubliauskas, vienas parapi
jos komitetų. Jaunas, energi- 

šint Sbeboygane Jo Ekscelen- nšas darbuotojas. Įteikia ti-
vijų mūsų klebonas savo au
tomobiliu pavažinėjo po mie 
stų ir gražiąsias apylinkes, 
kurios gerbiamam svečiui di
džiai patiko. Lapkr. 21 d. Jo 
Eksc., lydimas klebono, auto 
mobiliu vėl grįžo į Chicagų, 
į Šv. Kazimiero seselių vie
nuolynų. Shebovganiečiai il
gai, ilgai bus dėkingi Jo Eks
celencijai už jųjų aplankymų!

Rėtis, kad jam šis darbas sek 
sis. Praeitų sekmadienį klebo
nas plačiai aiškino bažnyčioj 
apie reikalų remti lietuviškų - 
katalikiškų spaudų. S. K.

INDOMŪS PARENGIMAS

ščio “Draugo” ir savaitinio

Darbininkų padėtis negeres
nė už Bažnyčios. Uždarbis pa
lyginant su pragyvenimo kai
nomis yra apverktinai mažas. 
Miestuose visur yra stoka bu- ) 
tų, nes bolševikams paėmus 
valdžių į savo rankas miesto 
gyventojams nebuvo pristato
ma ganėtinai kuro. Tokiu bū
du, namai, kurių savininkai 
buvo pabėgę nuo valdžios žiau 
•rūmų arba išsiųsti į kalėji
mus, tapo nugriauti ir sukū
renti. Likusiuose butuose Žmo
nių susikimšimas nesvietiškus. 
Yienam kambary gyvena ke
lios šeimos. Prie vieno pe
čiaus sueina virti dešimts ir

tikras, kud pasekmės bus ge
ros. Dienraštis “Draugus” vi
sada ir visiems prietelingui 
patarnauja. Biznieriai, kurie 
skelbiasi “Drauge” visada 
greičiau sulaukia gerų rezul
tatų. Mat “Draugas” neužlai- 
ko huiubugiškų agentų, kurie 
eina ikt biznierius su tikslu 
išnaudoti. Kiti laikraščiai da
ro taip: jei jų agentas gauna 
kokį skelbimų, tai to ngenio 
draugai eina pus tų biznierių 
ir sako, būk jie matę skelbi
mų. Kalba apie biznį be min 
ties daryti bznį.

Teko man girdėti vienų žy
mų biznierių (realestatininkų). 
Sako skelbimams išleidęs dau
giau $300 ir daug gazolino iš
deginęs bevažinėdamas hum- 
bugierių būrius, o nei vieno 
“dyki” nepadaręs. O kaip 
paskelbęs “Drauge”, tai į ki
tų dienų žmogus atėjęs išsi
traukė “Draugų” ir paprašė 
parodyt jam skelbiamų vietų. 
Žmogus buvo reikalingas na
mo ir tuoj padarė “dylų”. 
Biznieriai, kurie turi savo ske 
Ibinių “Drauge” neturi eikvo
ti nei laiko, nei gazolino.

“Drauge” skaitytojai visa

da remia tuos bizuierius, ku
rie “Drauge” garsinas^.

Dabar truputį apie Joniku 
šeimynų. Abu jauni ir mulo- 
naus būdo. Augina sūnų ir 2 

I kieles ir visi muzikantai. Sū 
mis puikiai groja akordijouų, 
vyresnėji dukrelė puikiai smui 
kuoja, mažesnieji puikiai arfų 
skambina. Vienu žo<lžlu ibi 
pavyzdinga šeimyna. Dėlto 
jiems ir biznis gerai sekasi. 
Nuo jų alų visi užsisakinėja. 
Kadangi vra geras ir nebran
gus, tai kam reikia, matykite 
John A. Jonikas, 2441 W. b9 
St., telef. Prospect 5951.

Marketparkietis

I Esame suklaidinti šiuo pa- 
1 šauliui, lyg kad jis neturėtų 
pabaigos; apsileidžiame ant
ruoju, lyg kai'- jis neturėtų 
pradžios Fenelon

Yla toks laikas, kada nie
ko negalima sakyti, laikas, ka 
da galime kų sakyti, bet nė" 
ra to laiko, kada viskų gali
me pasakyti.

Pasaulio didžiausi genijai 
buvo svajotojai.

Jau rengiamės prie didelio
“Kristaus Karaliaus Laivo”, jr garbingo darbo, tai yra ei-
gruodžio 15 dienų, prasideda 
smarkus rimtas vajus. Girdė
jau jungiasi visos AYisconsi- 
no lietuviškos kolonijos ir ry
žtasi gaut pirmutinę dovanų. 
P. Mandravickas, general is 
AVisconsino agentas energin
gai prirengia veiklos dinų ir 
ruošia sumanius, veiklius va
jui pagelbininkus. "YVisconsi- 
niečiai laikykimės, kad mums

name “Draugui” į talkų. Rū
pinsimės išplatinti po visas 
lietuviškas šeimynas vieninte
lį lietuvių katalikiškų dienia 
štį “Draugų”. Malonu yra 
pranešti, kad jau darbas pra
sidėjo. Naujų skaitytojų užra
šymas ir skelbimų rinkimas 
nuo biznierių prasidėjo.

Jonas A. Jonikas, 2441 W. 
69th St., Beer Distributor, tė

Kiekvienam Šeimynos Nariui 
t Alt- PUIKIAUSIAS

KALĖDŲ 
^Ę4 DOVANAS

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Už prieinamiausias kainas mieste

L E N G Y AIS IŠMOKĖJIMAIS!

tektų pirmutinė “Draugo” Į lef proypect 5951, pirmas pa- 
vajaus skiriama dovana. Tik ^žadėjo duoti skelbimų į 
reikia gerai susiorganizuoti ir “Draugų” ir apmokėti iš an-
apgalvotai veikti.

PLATINKITE “DRAUGĄ
ksto už visus metus.

Ačiū J. A. Jonikui, kad
padarė gražių pradžių. Būk

Yaikinui ar Sūnui 
NAUJAS RADIO Merginai 

Geda r Medžio 
ir aukščiau

KENOSHA -- Šv. Petro 
parapijos, Šv. Onos dr-ja ren
gia gražių pramogų gruodžio 
8 d. parapijinėje svetainėje, 

Lapkr. 10 d. Šv. Juozapo 3;30 vai. popiet.
dr-ja apvaikščiojo 35 m. su- Programais indoniauja visi 
kaktuves nuo susitvėrimo. Iš jr jaunuoliai ir senesnieji. Su
ryto nariai bendrai ėjo prie sidės iš penkių dalių: kauliu- 
šv. Komunijos, Mišios buvo kų žaidimo, kortavimo, užkau-

Gerkit ir Reikalaukit

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

PrMmam LtrtnvMkiM Bonus l»?l Atnaujin tino arlm Išmokame Casli 
Visokios Rūšies liisiiraniv — l'gnies, Vėsulos, Automobilių,

Stiklų Ir t, U

Motinai
Elektrikinis Kavos Viri

mo Setas, Chroniium 
Baigimo

Tėvui
Puikus Smokiug Stand

MufiialLiqiiorCo.
4707 S. Halsted St

Tai. TARDA MM

Viaaaa

Mutaal Trijų 
t rai r U 
Keataeky

JOHN P EWALD
I OANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pbugų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos /tuo ugnies vėjo. etc., aUisauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVO JIMO B-VĖS

SKOLINAME PINIGUS
Jolru esate relkallnft pinigų atmokėti sanųj) morgtClų arba ui- 

trauktl naują paRkolą ant navo namo. atsišaukite

Gediminas Bidg. <& Loan Assn.
JOHM 8AUNURRM, pirm VINCAS PACIUTIS, kaslertua

LEONARBAH A. GKEKTI8. Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
VaUiMloH imu » r,to iki • «al. vak. IrNuutlailaih Iki » vai.

Visai Šeimynai, Šis 
Puikus Breakl'ast Setas 

Tik

Seimininkei 
Elektrikinis Maisto 

Maišytojas

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
‘ Tel. LAFavette 3171 Tel. HEMIock 3400

‘ CHICAGO, ILLINOIS

- - - ■ __________________



h n A t Mtddlėhig, poodžio f, 193.4

teisiu skyrius
Veda adv. Charles P. Kai, 

6322 S. Western Av., Chgo.

JAUNUOLIS STOJAI “DRAUGO" VAJUverčia kad jei kūdikis užgini 
sta, tai vyras turi užmokėt
$1100.00 bėgančių 10 metų lai-, ,
kotarpio. i Cicero Vajininkų Skaičium Dabar Bytina Visas

klausimas, as turiu vie- Kolonijas; Ji Turės Net Keturis Vajininkus

SPORTAS

KLAUSIMAS. Mano tėvas 
atvažiavo į Suv, Vals. 1903. 
AS gimiau Suv. Vals. 1906 ra. 
Mano jaunesnysis brolio gimė 
1910. Mano tėvas 1911 metais 
apleido Suv. Vals. ir išsivežė 
mane ir mano brolį. Begyve
nant Lietuvoj, aš tapau Lie
tuvos piliečiu ir dabar sugrį
žau atgal į Suv. Vals. Koks 
mano stovis kas link piliety
bės, ir jei aš nepilietis, kaip 
aš galiu palikt piliečiui

ATŠAKI MAS. Iš jūsų pa
duoto klausimo susideda labai 
sunitus atsakymas kadangi jūs 
nepažymėjot kada jūs sugrį
žot atgal į Suv. Vals. Tad aš 
turėsiu paduot platesnį atsa
kymų.

1. Jei Amerikos gimęs ne
pilnametis pilietis išvažiuoja 
į svetimų šalį, jei jr» nori pa
laikyt savo pilietybės teises 
kai sulaukia 18 metų amžiaus, 
tai jis turi “declare his inten- 
tion” Amerikos konsulate. Ta 
da kaip sulaukia 21 metų A- 
mtrikos konsulas jam duoda 
naujų prisiegų. Žinoma, jis ga
li tada gyvent pagal Suv. Vai. 
leidimų arba išdavimų paso.

2. Jei jūs Lietuvoje priėmėt 
pilietybę savo paties noru, ta
da jus praradot Amerikos pi
lietybės teises. Išėjimas Jums 
yra toks pat kaip bile kitam 
svetimšaliui. Turi imt pirmas 
popieras ir penkis metus iš
gyvenęs Suv. Vals. gaut ant
ras. Btt jeigu jūs buvot ne
pilnametis kaip tapot Lietu
vos piliečiu, ir sugrįžot į Suv. 
Vals. kaipo nepilnametis, tada 
būtumėt nepraradę Amerikos 
pilietybės teisių.

KLAUSIMAS. Mano vaikas 
buvo suareštuotas ir apkalti
ntas, būk jisai buvo Įveltas 
į automobilių vagystę. Užėmė 
man kelias dienas pakol aš 
suradau savo vaikų. Ar val
stijos advokatas turi teisę ne-, 
teisingai apkaltinti žmogų ir 
išlaikyt jį be žinios jo tėvų?

ATSAKYMAS. Paduoti fa
ktai nėra aiškūs. Ar Jūs sū
nus buvo privestas prie teis
mo ar ne? Jei jis būtų priėjęs 
prie teismo ir būtų surastas 
nekaltas, tai ir tada dar ne
būt galima užvest teismų prieš 
prokurorų, kadangi jam įsta
tymai duoda daugiau autori
teto, negu paprastam Žmogui. 
Labiausia šiandien, kada pa
vogdavo 83 karus į dienų da
bartinis prokuroras spaudžia 
labai tuos, kurie yra įsimaišę 
į automobilių raketų. Už tai 
priėję prie to, kad tiktai 7 ka
rus pavagia į dienų.

KLAUSIMAS. Mano duktė 
b draugaudama su vienu vai
kinu beveik priėjo prie to, 
kad gali palikt motina. Ar būt 
galima priverst tų jaunų vni- 

'kinų, kad jisai vestų jųf Šia
ndien jisai jos jau nepaiso.

ATSAKYMAS. Yra labai 
•apgailestaujama, kad toks da
lykas yra pasireiškęs, bet įsta
tymų nėra, kad galėtų priver
sti vyrų vesti tų suviliotų me
rginų Bet įstatymai tiek pri-

nų Gold Bond vertės $500.00. 
Taip pat esu sužinojęs, kad 
ant to namo yra išleista $150,- 
000 vertės gold bonds. Aš de-

ATSIDARĖ CHICAGOS 
LIET. VYČiy BASKET- 

BALL ŽAIDIMAI

Belauskas, g 
Žuditskas, g 
Benetskis, f 
Rokas, f 
Klaud, f 
Martišius, g

0
0
2
0
0
1

0
0
0
0
o
o

2 Greetis, o 
1 Visgardis, g

Riczkas, g 
Tulaikis, g 
Cherrv, g

o
o
o
o
2

0
o
1
o
1

3
1
1
2
2

Cicero, Ilk, lietuvių koioni-1 lig koks kalnas, užstoja švie- 
ja skaitoma viena veikliausių sos spindulius. Dėl to Ciceras
tarp vakarinių valstybių lie- ! vadai ir veikėjai daug krei-' ROSELANDO

pozitavau savo tų gold bond. tuvių kolonijų. Nebuvo tokio pia dėmesio į tai, kad visi CICERO IR MARQUETTE ^aU8^n’ 
į vienų bankų. Nuo lo laiko kilnaus darbo, kurio cicerie- skaitytų katalikiškų spaudų. PARKO TYMAI Daubert, t
negaunu jokio nuošimčio, taip čiaį nebūtų, kaip reikia, atli-1 _. . , , . , , _ „.
pat nei jokių informacijų kaip kę. Ciceros lietuvių katalikų ,, . , . ,.

Adams, f

NORTH SIDE 11
B P P

Valaitis, c 
Ketvirtadienio vakare, St. Andrews, g

tas namas stovi. Tada klausiu veiklumas žinomas ne tik A- L‘‘®raug0” kai kitose • Rita,g gimnazijoje, atsidarė
kolonijose vajimnko reikia su Chicagos Lietuvių Vyčiųjūsų kų, aš galiu daryt! 

ATSAKYMAS. Kaip jus i
menkoje, bet ir Lietuvoje. Di
delių veikėjų Ciceroj nėra —

0
1
1
0
2

1
0
0
1
1

CICERO 50

Atmink tų laikų, kurį vel
tui praleidinėji, buvo tau duo
tas pasinaudoti atgailai, at- 

2 leidimo išprašymui, išganymo 
atsiekimui, nuopelnų įgijimui, 
turtų ir gerų darbų krovimui, 
paskutiniajai teismo dienai.

žiburiu ieškoti, Ciceroj išsyk, Basketball Lyga. . Atsilankė viueliinskas f 
nei neieškomi, užsiregistravo daUg žmonių ir žaidimai buvo įS’

padėjot savo tų gold bond, jus pat žmones darbininkai, vaiininkai o vakar iširę- j m a k, ouumun,
x , K _x- kainir visur kitur Vienas kas ' vaJininKaT’ ° vaKar jsire- įdomus. Tarp tymų buvo pa- „padėjot pagal sutarti vadina- KaiPir V1SUT Kitur. vienas, Kas - x dar vienas iauniau- . u-x j • -x, Shemet, c

mo to komiteto Ta sutartis ciceriečius padaro žinomais — °. . .. . stebėta daug gerų ir pasižy- Bukauskas, g
mo to Komiteto. ±a sutarus \ sias iš visų vajunnkų, 13-14 mėiusiu lošiku Matosi kad »
visados vra nrielankesnė bau ! M tarpe vienybe, darbingu- , _ * ’ mejUSių 1OS1KU. Matosi, kau RnlaiBvisauos yra pneianKesne oan- h* J. . ...... ® metų C. Deveikis, Jr. Savo ateitvie bus rimtu lošimukai arba tam komitetui Ši- mas- Kai eina 1 kokl klln9 , -v, x- • v j • • renyje dus ramų losimų.
Kai aroa tam Komitetui, bi laiške šis jaunuolis drąsiai pa-1 praeito ketvirtadienio re-

sakė: “Stoju į kontestų; pri-
siųskite reikalingas informa-

toki “keisai” visados yra la- Bažnyčios ar Tautos — aa-
bai keblūs, kadangi jūs turi- r^» e*na na pavieniui ir ne 
te mažų nuošimtį, Esi bejėgis, taip* kad vieni dirba, o kiti 
Jei galėtum suorganizuot kitus kliūtis stato, bet išvien, ben- 
bond holders, tada galėtum drai. Tokiu būdu jiems nesun- 
pareikalaut iš jų atskaitos ir kus j°ks darbas, 
priversti juos prie užbaigimo Tarp svarbiausių priežasčių, 
“foreclosavimo”. | jel ko Cicero plačiai žinoma,

-------------------- j yra ši, kad kolonija skaitanti

GOLD BONU REIKALE *da to ,sTprat^____c - ciai gerai žino, kad spauda
_ .. x- y x x- 1 vra didžiausia visų darbų tal-
Depresija paliete simtus tu- ;. ... .. ... *

, . v- v - , kininke. Negalima tikėtis di-kstancių žmonių, kurie yra , ,
~ • • i • vt dėlių darbų ten, kur tamsa,Gold Bonų savininkai. Nega-1 ’

zultatai:
ROSELAND 51

cijos”. Taigi Ciceroj ir jau
nuoliai seka augusių pėdomis. 1 Dombro, f

Nebaugintų mūsų ištautėji- Savicz, f 
mas, kaip žirniai į sienų atsi- Pavilonis, c 
muštų pikti priešų liežuviai, Penedict, g 
jei kiekvienoj parapijoj atsi-| Tuskus, g 
rastų po keletu ryžtingų lietu- Machoski, f 
viškos katalikiškos spaudos Penedict, c 
platintojų. .Jogman, g

'Shedwill, g
Tris syk valio Cicerai! Meskis, g

V. V.

Įima apskaičiuot, kiek tarpe depresijos aktu. Įstatymai tive” ir “negative”. Tada;
mūsų lietuvių turi tų taip va- jr §įancjįerLQ leidžia trusteesa- žmonės išskirtų geraširdžiu^ 
dinamų “gold bonds”. Aš

Balsis, g 
F. Žukauskas, f

B F P 
5 2 1 

0 
0 
1 
1 
0

3
2
5
3
5

Bonaventūre Hammer.O.S.F.

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St 

Chicago

MARQUETTE 28
B F

B F P Andruška, f 12
8 2 0 Barskis, f 2 1
2 1 0 Bartkus, f 10
2 0 3 Andreshunas, f 10
110 Rūbas, c 2 0
G 0 0 Yanzanaitis, c 10
7 0 0 Kinas, g 10
1 0 1 E. Beinoris, g 0 2
2 0 1 Roche, g 0 0
0 0 0 Žukas, g 10
0 1 0 P. Beinoris, g 11
O 0 0 Shimkus, g 0 0

Rogers, f 0 0

BRIGHTON PARK 24
B F P

0 0 0 Icas, f 3 3 3
2 Kibartis, f 8 2 3

p
o
1
2
1
1
4
0
0

LIETUVIAI ADVOKATAI:

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

0 Tt W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte4311
Laucius, c

T0WN OiF LAKE 11
B F P 
0 0 9D. Andrulis, fgo u dou s . * ms foreclosuot tų namų, kur 'nuo blogadarių. Jei žmogus a- »

kad kiekvienai advo- hnnd ™ dldPi;o «vo; J , f , ’ 1
(Tęsinys ant 7 pusi.) Ludas, c

spėju, Httu auvu- bond ho]derių yra didelis gkaį
kates tari Status tūkstančių Pavyzdžiui LietuvIų Au. Į 
vertės tų bonų, kuriuos jų Rli- (Ji(orija Bond holderil} ,a. , 
entai atnešė dėl apžiūrėjimo bai daug -r jie nieka(]os 
arba įkainavimo. Kaip tik na- ga|i susik,ausyt Tad j fore. 
eina kokia chaotiška gadynė, closavo
tai tuojaus atsiranda taip va- Tmt Kompanija kaipo 
dinamas “racket” .r pasidaro Klausimas, kaip ga]ima 
du žodžiai: vienas, “positive geriausia ie
kitas, “negative” - laimė ir (uos vadinamus
nelaimė, laisvė ir nela.svė, Norf advokatai esame 
skauda ir neskauda, greitai ir susitikę galima su tj)ks.
negreitai, geraširdis ir kieta- lan-jais bond ho|derllJ
širdis. |vininkais, bet viešo patarimo f

Taip pat ir ‘bond holdenų*! tiesų sakant, negalima duoti,
komitetų pasidarė dvi grupės. nes kiekvieno bond holderio

_ | Vieni padeda savo bonus pas padėtis yra skirtinga lr tik- ( 
tuos komitetus, o kiti laiko tai patariama, kad būt atsar- • 
pas save. Klausimas, kurie jų giai su tais vadinamai bo- 
yra geram stovyje? Kurie yra nais. Daug esu patyręs, kad 
pavedę savo bonus komitetui, ateina į žmonių namus ir ba
tai tas reikštų, kad teismas ndo išpirkt juos beveik už nie- 
pagreitins likvidacijų, užmor- kų. Neužmirškite tų dviejų 
gičiuoto namo ir padalins kiek žodžių, kuriuos paminėjau. Jei 
kuriam bond bolderiui priklau žmonės kalba apie nelaimę, ta
šo to likviduoto turto. Bet da yra kur nors ir laime. Jei 
kurie nėra padėję tų gold bo- žmogus ateina į jūs namų ir 
nds pas komitetų, tada teis- žada jums pagelbėt, tai tada 
mas yra priverstas, kad duoti supraskite, kam ta pagalba 
speciališką, “power of trustee yra reikalinga. Jei jūs serga- 
or with additional powers”, te, gydytojas neateina jūs ie- 
kad jis galėtų vesti “bld on škoti, bet abelnai mes šaukia- 
a real estate at the fbreclo- me gydytojų. Jeigu jūs esate 
sure sale”, iš ko turėtų būt kelių bonų savininkas, tai gal 

I nauda kiekvienam tų bonų sa- kitas yra jau bevertes. Bet 
vininkui. Su tm> vadinamu kodėl tas geraširdis ateina ir 

, “extraordinary power” daug nori jums pagelbėt ir suvis 
tie vadinami trustees pasinau- prarast. Jeigu yra žodis tau- 

I dojo ir net apeliuoja į Appel- pumas, tai yra žodis ir išlai- 
' late teismų. Tas teismas pa- durnas.
laikė, kad ta procedūra yra 1 Bankų buvo pristatyta kuo- 
teisingn Bet aukščiausias tei- ne ant kiekvieno bizniško ka- 
smas Illinois vals. panaikino mpo. Agentai eidavo ir Rne- 
tų Appellate teismų. Girdi, kėdavo jums, kad “mes turi- 

, tas vadinamas “trustees haa me gerus investmentus”, o jei 
no right or power, nor has the ne, tai, “padėkite savo pani- 
conrt tbe right or power to gus į mano saugių bankų”, 
clothe tbe trustee with that Apie praeities bankus nenoriu 
right to bid a certain price daug kalbėt, kadangi nevie- 
at the foreclosure sale”. 'nas skaitytojas apsilietų aža- 

Žinoma, aukščiausias teis- romia kų jam bankos padarė, 
mas palietė daugiausia tuos, | Bet būtų reikalas išmokti 
kurie buvo nusistatę pasinau- ir supranti tų, kad yra “posi-

2 1

PAKSIDVODA BIZNIS

j

ELEKTRINIAI KARPETŲ VALY

TUVAI ĮVAIRIŲ ISDIRBYSČIŲ

NAUJAS EUREKA — su visomis 
dalimis (attacbments( ..................

PUIKŪS VALYTUVAI, pertaisyti.

LINOLEUMAI — 9x12 pėdų

MINKŠTI KRĖSLAI

019.50

0 9.50

SKALBIMO MAŠINOS $
APEX, ABC, MAYTAG, NORGE, 

WESTINGHOUSE IR KIT. Aukštyn

0 3.95

0 6.50

G E RADIO — metalo tūboms — 
trumpoms ir standardo bangoms 034.50

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

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

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

JOHN B. BORDEN
LIETUVI8 ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo » Iki 6 
Panedčllo. Seredos tr Pėtnyčlo*-

———• t|[l 9 
Parsiduoda moderniška gro-' a M *.na „
sernė, pigiai. Pasiskubinkite. .RAMAI: 6459 S. Rockwell St 
Renda pigi, 5 kamb. pagyve- Telefonas repum* teoo 
nimas. ' , —————————

4213 So. Campbell Avė, Telepbone: BOTTlevard 2800
Parsiduoda grosemė ir vi- Joseph JrGrish

šokių smulkmenų krautuvė. , ........ , . a «
Biznis išdirbtas peik ilgus me- LIETLTVTS ADVOKATAS 
tus. Priežastį pardavimo pa- 4631 South Ashland Avenue 
tirsite ant vietos. Res. 6515 So. Rockwell Street

2534 W.Bt 45th Plaoe Telephone: REPublic 9723

EMIL DENEMARK INC.
Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE 

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

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

Pirmiausiai Matykit Buick
Vartotų Karų Bargenai

BUICK ’S5, S Sedan 57. rarant. kaip naujaa,....................W45.
BUICK *S5. 6 Sedan 47, dau* ekstras, garant...................... S«5.
BUICK *54. 5 8adan 57. labai puikiam stovy........................ 74R.
BUICK *54. 6 Coupe 55. kaip naujaa garant.,................... 745.
BUICK *55, 5 Coupe 65, tobulam stovy................................. 4»5.
BUICK *55, 5-4 Sport Coupe, geram stovy...............................4*5.

. BUICK *55. 5 Club Sedan 51. gražus karas...........................5P5.
BUICK *55, 6 Coupe <5. tobuloj tvarkoj................................  545.
BUICK *55. 6 Coupe 94. labai pulkus karas......................... 150.
BUICK *55 6 8edan 57. gerai bėga............................................ 450.
BUICK *52. 5 Sedan 57. Idealus lelmynal...................................  S»6.
BUICK *51, 5 Sedan <7. geroj tvarkoj, žema kaina............... 3»5.
CADIUxAC *52. S Town Sedan, labai pulkus karas.............. 005.
CADILLAC *22 6 Sedan, tobulam stovy...................................... 505.
CADILLAC *21, 5 Town Sedan. gražus karas........................... 445.
CADILLAC *25. 6 Town Sedan. geroj tvarkoj.......................... 105.
CHRT8LER *25. 6 Sedan. trunk. kaip naujas, garant......... 705.
DODGE '24. 6 Sedan S durų, labai Svarus,........................ 445.
LA SALLE *21, 6 Sedan, labai puikiam stovy..................... 575.
LINCOLN *20 5 Sedan. gražus karas........................................ 205.
PACKARD '22, 7 Custom Sedan, tobulam stovv................. 775.
PACKARD *20. 7 8edan. geroj tvarkoj...................................... 205.
PONTTAC S *26. 6 Tourlng Sedan, naujo karo garant., 8PF.CIAL 
PONTTAC I *24. 6 Sedan, tobulam stovy...............................  405.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ 2EMESKAMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigias, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfond 4100

P00AH0NTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05

J



š štadiehis, gruodžio 7, 1935

VIETINĖS ŽINIOS
OAK FOREST PRIEGLIŲ-

DOJ KLŪBIETĖS VAI
ŠINS LIETUVIUS

A ors depresija pastaraisiais 
metais palietė mus visus ga
na skaudžiai, bet ()ak Forest 
prieglaudos lietuvių įnamių 
likimas y:a daug skaudesnis 
.Jie yra aukos ekonominių aį>- 
linkybių. Daugelis jų, neturė
dami nė giminių,nė draugų, 
praleidžia paskutines savo va-

popiet j*as Pivaroniene ir ten. 
po jos priežiūra, pagamins mat 
stų ir pripildys skryneles, ku
rių bus net 140, nes tiek toj 
įstaigoj randasi lietuvių įna
mių.

Bus taipgi kalbos ir muai- 
kalis programas. Kalbės kon
sulas Antanas Kalvaitis, Me- 
tropolitan Stato banko prezi
dentas Joua" Brenza ir kiti. 
Muzikalę dalį programo išpil
dys operos artistų ir daininin
kė Elena Bartush, akompanuo-

t> R A Ū G X fe

Marianapolio Kolegijos, Thompson, Conn. gražioji koplyčia.

VIEŠA PADĖKA

ir gražių dainų taipgi Maka- ,rio — “goJd bonds”, jis turė-
lūs iš WCFL radio stoties nuo 
3 iki G vai. po pietų. Gražio
mis dainomis jus jiavaišiiu ha
rmoningas Budriko radio kva

tų pinigus. Vienų syk buvo 
supluukų į mano ofisų Įvairių, 
gold luinų, kur skirtingi Žmo
nės buvo sunešę imt virš $G00»-

rtetas, kuris pasirodys su mm- UUO vertės. Bet jų tikrenybės 
ju repertuaru. O kas nelaukia vertė nemanau kad buvo $30,- 
Makalųf Kur Aldona, kas at- 000. Nu, kas jiems pardavė 
sitiko su ja? Kų vėl gyveni- tokių milžiniškų sumų tų be
inąs lemia Makalų šeimynai! vertės auksinių bonų? K lauš- 
Tad nepraleiskite ryt dienos kitę savęs. Tai buvo vienas iš 
Budriko programo nuo a iki tų geradėjų agentų. Taria pri- 
G vai. po pietų, gėrtsr's Ma- eisite prie supratimo, kad jei 
kalais, dainomis ir šaun;a oi yra geraširdis tai žinokit, kad

rgingo gyveninio dienas tarp .... . . . . . T,. _. . .... ja’A įžymiam pianistui Jonuisvetimų, neturėdami vilties , . • , • «. ..............Byanskui, Steponavičiai ir jų,bepagrizti i savo tautiečių ta-1. . . T ~1V , I... ... y. .į kvartetas, Juozas Olšauskas irpų. Mes, kurie esame fiziškai1 .... , ,

kestra. Beje, iki Kalėdų visi 
pirkėjai Budriko krautuvėse 
gauna puikias dovanas su ki - 
kvienu pirkiniu. J.

GOLD BONŲ KLAUSIMU

pų
r ekonominiui laimingesni, 

privalome jų pamiršti, bet

mas į sekmadienį, gruodžio 13 
d. Valdyba

su daina ir kanklėmis. Labai i Padėkonės dienoje mums bu BRIDGEPORT. - Sv. Jur- j --------
malonu, kad mūsų įžymūs ar- ;vo surengtas “siurprizas” Ku■'Sio ParaP- draugijos surengė Teisybės Mylėtojų ilraugys- 

trijų dienų bazarėlį šv. Jur- tęs priešmetinis susirinkimas 
ių gyveni i»i° P41111?- svetainėj. Bazaras įvyks nedėlioj, gruodžio-8 d.,

Pranešimai

uuL'n "nuo įniko juos"&tlanky* nepagaili savo laiko -inskų g
ti, paguosti ir palinksminti. " S#baU’ pal'"ksm‘‘ 22 mėty sutuoktnvi,

r 1 nunui ekonomines nelaimes -.....
Chicagos Lietuvių

yra ir kietaširdis. Tie du žo
džiai daug pagelbės mums a- 
teitvje.

Jei žmogų patinka automo
bilio nelaimė, tai jisai būna 
sužeistas. Žodis yra skauda ir 
neskauda. Bet tuojau agentai

(ięsinys nuo o pusi.) prįe pradeda eiti. Sako iš 
teina skolint pinigų, tada jis tavo ne,aimSs Uu sat6ik. 
ieško sau gero. Prašo jūsų
malonės. Bet tai yra visai ski
rtingas dalykas nuo bond hol-

siu laimę. Nu, ir pagauna jo 
gal gerų “keisų”. Tada grei
čiausia jisai ji sugadina ir vėl

mo. Dėkojame rengėjams, se prasidėjo vakar vakarų ir tę- Chicagos Lietuvių Audlionjo- derių komitetų arba nuo įvai- ir<jd kfld' Ue du žo(lžiai 
Moterų prispaustų mūsų brolių ir se- Beriai< ir 5vogeriui Kučins- sis iki sekmadienio vakaro, je, 3133 S. Halsted St. 12 vai. |rių kitų agentų. Kad ne tie +

Rengėjai nuoširdžiai kviečia dienų
visus atsilankyti į bazarų šį j

yra širdingai i trošiams ir kitiems dalyviams: 1 vakarų ir rytoj vakarų.

klubas, kūno svarbiausiu tik-< senj, po svetima pastoge csan-1 kams> broliui i;. brolienei & 
siu yra labdarybė, Spnet tr vėl pi,j. '.„ūsams, dukterei ir žentui Pe-
rengia lietuvių dienų Oak Fo- Visuomenė

S. Narkis, sekr.
4333 S. Talman Avė.

geradėjai daug mūsų lietuvių 
vietoj keturių ar penkių tūks
tančių vertės raudono popie-

turi būt labiausia kiekvieno 
žmogaus suprasti.

Adv. Charles P. Kai
įest prieglaudoj pa\aišinimui, atsilankyti i šiųiKizams, Petrošiams, Gasiūna
ir palinksminimui tos jstaigos Norkams> s,

savo skaitlingu atsilankymu ĮHionavičiams, Simoneliams, Pe 
suraminti mūsų nelaimingų škams, V. Urbe no i, Casams

lietuvių įnamių. Diena ir lai
kas — sekmadienį, gruodžio 
8-ta, 1:30 valandų po pietų,’ 
didžia.įam valgomajam kamba
ry. Kiekvienam lietuviui įna
miui klūbietės įteiks po dido
kų skrynelę pripildytu įvai
raus maisto ir vaisių, kaip 
tai, naminės dešros, lašinami’’ 
ir kitokių lietuviams patinka
mų užkandžių. Apdovanos tai-

BRIGRTON PARK. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų G skyrius rengia bunco pa-

> , . . . .v v. rty sekmad., gruodžio 8 <S., 2
tautiečių vargo suspaustas ir lUukojauie visiems is _sird.es . ya| parapijos audito.

Inv irru v i u nnvono ir tik :nuliūdusias širdis
Ona Kirienė, pirmininkė, 
Vai^u ’Chieagoė Li&. Mot:

Klubo
f t

SO. CHICAGO

A.t * V •• - —»*•
A.

URŠULĖ K06ENTIENĖ
tpo lėtais šMBkahč)

Mirė gruodžio 5 d., 1935 m.. 
12:20 vai. popiet, sulaukus 
pusės amžiaus.

Kito IS Tauragės apskr., Ži
gaičių parap., Budvlčlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapų, sūnų Aleksan
drų, duktetrj Pauliną, 2 pus- 
seseris: Josephlne ir Oną, gi
mines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 1442 S. 
California Avė. Tel. LAFayette 
8091.

Laidotuvės (vyks pirniaidienj, 
gruodžio 9 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčių, kurioj jvyka geaullngos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gifnines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, KOnns, Duk- 
tė, Pusseserės, Giminės Ir 
Draugai.

Gruodžio 1 d. Šv. Vardo dr- 
ja vaidino komedijų — “The 
preater Good”. Tų vaidinimų 
matė virš šimto žmonių. Pel
nas parapijos naudai.

Tamošius Mustaikas, žino
mas senas parapijonas, sun
kiai serga. Guli Šv. Katarinos 
ligoninėj.

Juozas Kromcdis, vaistinin
kas, kuris išvažiavo Lietuvon 
lapkričio mėn., grįš į Harbor 
prieš Kalėdas.

Ešminskas, “Draugo” skai
tytojas, minėjo savo 70 metų 
amžiaus sukaktuves.

Laidotuvių
Liulevlčius.
3572.

direktorius J. 
Tel. LAFayette

ONA 3UDEIKIENĖ
(po tėvalM sta«.> ta it ė)

Mirė gruodžio 5 d., 1935 m., 
1:15 vai. ryte, aulaukus pu

mom amžiauM.
Kilo iš Kauno red., Taura

gė* apakr.. Kalniškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 22 me- 

tua.
Paliko dideliame nuliūdimo 

iluklerj Hophią Stankus ir žen
tų Antaną Stankų, švogerj Ir 
švogerką SudetktuM ir gimi
nes .r pažystamus: o Lietuvoj 
brolį Leonardą, m-serj Antani
ną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5805 8.
Turner Avė. Tel. REPublic 
5798.

IaOdotuvėo jvyks pi*nadleoj. 
gruodžio 9 d.. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta- j Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčią, kurtoj 
(vyku gedulngos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Sv. Kasimlero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus-ges Ir pažy- 
Hiamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentai. Bro
lis, Sesuo tr Gimines.

Izildotuvlų direktorius S. M. 
Skudas Tel. MONroe 8877z

RADIO VENETIAN MONUMENT CO., INC.
už gražių dovanų ir vaišes, tas 
gražus įvykis pasiliks mūsų 
mintyj ilgųt >ikų. Jkridf.

Antanas ir Elena SUtka.

rijoj, vietinių seselių reika- Rytoj nedėldienį, 11 vai. 
prieš piet ir vėl skambės irlams. Komisija kvįecla visus , . , , . . .., . / v. . * linksmins klausytojus Prog-brightonnarkiecius ir tėvelius, , . . ,, . v • , , , , ress krautuves duodamas lakūnų vaikučiai lanko mokyk- .. , .. dio programas, kuriam vado- lų. Bus gražiu dovanų. Visi,

NEPIRKS IŠLYTŲ AVIŽŲ J ku,
mol
užsimokėt prie durų auditori-KAUNAS. — Ligšiol “Lio 

tūkis” iš ūkininkų pirko vi
sas avižas, kurios tik aititiko 
švarumo i» -purkas svjMjt kon 
dicijas. Tačiau tokias avižas 
labai sunku parduoti užsie
nyje, nes jų tarpe buvo lie
taus išlytų grūdų. Dėl to da. 
bar “Lietūkis” davė visiems 
javų supirkimo punktams pa
rėdymų išlytų avižų nepirkti.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
RARGENUS

programas,
.......................... . . . vauja dainininkas Jonas Role jau jsigiiot tikietus, per . . . .v ... .... „. v . manas ir kurio išpildyme da-mokyklos vaikučius, prašomi , . „lyvauja žymus dainininkai, mu 

zikai ir kalbėtojai. Ryt prog-

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

o ---------
Didžiansia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
- * L ® ""

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

taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

Komisija raino išpildyme dalyvaus Nau 
I ų Gadynės choras ir va

dovaujant J. Steponavičiui pa 
dainuos daug gražių dainų.

o ■, x ii .Taipgi bus gražios muzikos irgruodžio 8 d. po pamaldų pa- 1 ° .
lapijos mokykfe kambary. Vi k,t,J l™'renyb.Q, ypatingu,

... . _ , s bus pranešta daug gerų žinių .si nariai, kuriems rupi kuopos! r » o r
apie kalėdinius pirkinius, ku- 

,rie dabar yra pasiūlyti Prog- 
jress krautuvės kalėdiniame iš
pardavime. Dėl to patartina 

j visiems pasiklausyti šio prog- 
Liet. Vyčių Chic. apskr. sva rain0- ^aP* XXX

rbus susirinkimas įvyks rytoj,
gruodžio 8 d. lygiai 2 vai. po 
pietų, Lietuvos Vyčių 24 kuo
pos Romuvoj. Visi delegatai 
kviečiami laiku atsilankyti.

joj. Lauksim vjpų 
---rt

BHl»HTO,N PARK.
bdarybės Sąjungos 8 kuopa 
turės susirinkimų sekmadienį,

bujojimas, prašomi atsilanky
ti. Tai bus priešmetinis susi
rinkimas ir bus valdybos rin
kimas. Valdyba

BUDRIKO VALANDA

Ryt dienų, t. y. sekmadienį, 
girdėsite vėl puikių orkestrų

WEST SIDE. — Iš priežas
ties Marijonų Kolegijos Rė
mėjų seimo, priešmetinis Su- ' 
sivienynio L. R. K. A. 100 
kuopos susirinkimas nukelia-

PADfcKONfc

T
A.

KAZ1MIF.KAS HAKTAISKAS
Mirė lapkričio (Nov.) 25 tl.. 

Ir tapo palaldntuH šv. Kazimie
ro kapinėje, lapkričio 30 d..
1935 m.

Tėveli, tu ritus apleidai ant 
vlMados. u t slsk irdamas taip 
greitai, kad Ir artimi giminės 
neturėjo progos atsisveikinti. 
Dabar ramiai ilsiesi šaltoj že
melėj.

Mes apgailestaudami jo at
siskyrimą Iš mūsų tarpo reiš
kiame širdingiausią padėką vi
siems prtsidėjustesns prie šių 
Iškilmingų laidotuvių: kleb.
kun. Paškauskttl Ir kun. Csr- 
nauskul už Įspūdingas pamal
das ir gražų pritaikintą pa
mokslą.

Dėkojame šv. Mišių auko
tojams. vargonininkui flakaus- 
kut, dainininkei Elenai Bar
tush, Ir gėlių aukotojams. Dė
kojame laidotuvių direktoriui 
Lachawlrslul už mandagų pa
tarnavimą Ir gerą tvarką. Dė
kojame grabnašiama Ir lloae- 
lando draugijoms už dalyva
vimą laidotuvėse, automobilių 
aukotojams Ir visiems dalyva
vusiems laidotuvėse Ir sutel
kusiems a. a. Kazimierui pas
kutini patarnavimą Ir s’slfcvM- 
klnlmą. Ir tbąns, kurie pa
lengvino mums pergyventi tas 
sunkias liūdesio valandas.

Nuliūdę: Sūnus, Dukterys tr

527 N. WESTERN AVL
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Ohieago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT}| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. EmĮeitis
Laclmiicz ir Šonas 

EUDEIKIS S.C.Laclawicz

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

4605-07 So. Herrnitage .Av* 
Phone YAKds 1741—1742

2314 Wes»t 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 592' |

42-4-1 E. 108th St.
Phone PUIJman 1270 
arba CANal 2515

ir
TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patamautoia.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu Jūsų organai silpni Ir jūs 
Jaučiatės senu, priimkit NUOA-TONP
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
OA-TONE priduoda naujos sveikatos 
ir sustiprina nusllpnėjustus organus.

NUOA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienai nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes Joks kitas vaistas na- 
pavaduos NUOA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL
— Idealų Lluosuotoją vidurių Ito Ir 
>•0.

I. Liiilem
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radžius
S. M. Skudas
1.1. Zolp

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138

3307 Lituanica Avė, 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

11

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

_sird.es


nPA TTOAfc

Vėliausios Pasaulio inios Paveiksluose

(Acme Photo)

Laidotuvės Anglijos admirolo Jellicoe. Maršuoja nariai karališkosios giminės. Vi
duryje su plošėium yra Prince of Wales, so>to įpėdinis.

/
s

. (Acme Photo)E* *T~jJ i
Po kaire Bruno llauptmann. nuteistas mirti už nužudymą Lindbergio vaiko. 

Po dešine New Jersey valstybės gubernatorius, kurs aplankė Hauptmannų kalė-

!

* i

i

(Acme Photo)

Karinis sandėlis Brazilijos sostinėj Rio de Janeiro, apgriautas per komunis
tę jsukilimų. Maištų smaugiant iš viso žuvo apie 150 žmonių.

(Acme Photo) 
George N. PeJc rezigna

vo iš tarnybos prez. Roose- 
velto administracijos.

 

(Acme Photo.)
NaujasVokietijos Zeppelinas baigiamas budavoti. 

Par šiais metais šis Zeppelinas tikisi atskristi į A- 
merika>.

(Acme Photo)

WPA artistai vaidinę Pulaski Parko salėj. Artistai yra vodevi- 
listai.

(Acme Photo)

Etiopijos miestas Makale, italu užimtas. Ttalų kariuomenė ant kuprių keliauja prie tolines- 
niu užkariavimu.

Prancūzijos artistas Ju|es Breton yra nupiešęs pa
veikslų, kurs buvo pavadintas “Vyturio daina”. Tas 
paveikslas pagarsėjęs po visų pasaulį. Chicagoj Šv. 
Krizostomo parapijos bazare Barbora Eldridge atvaiz
davo tų prancūzų teplioriaus paveikslų,

'" Į ' f ; '

(Acme Photo)

Senoviškas laivas, sudegęs esant prieplaukoj Stur- 
geon Bay, Wis. Didžiuosiuose ež»Tuose tokių laivų buvo 
septyni. Dabar beliko tik du.


