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NflCICNALISTAI PRIPAŽĮSTA, KAD 
SUMA21N0 SAVO PUOLIMUS

RADIKALAI PRADEDA NAUDOTI 
NUODINGĄSIAS DUJAS

TALAVERA, lapkr. 13. — 
Nacionalistų kariuomenės va
dovybė pripažįsta, kad ji su
siaurino savo veikimą, prieš 
Madridą ir gal ims keletą 
dienų pasitvarkyti, kad iš 
naujo pradėjus puolimus.

Spėjama, kad nacionalistai 
mėgina žymias milicininku da
lis iš Madrido išvilioti i atvi
rus plotus ir jas išnaikinti, 
kadangi per ginėju tirštumą 
negalima Įeiti miestan.

Nacionalistai paskelbė, kad 
radikalai pradeda naudotis 
n uod i n gom i s du j om i s.

MADRIDAS, lapkr. 13. —
Madrido padangėse šiandien 
nacionalistu lakūnai kovėsi su 
radikalu lakūnais.

Sunku pasakyti, katrie jų
(laimėjo.
j Apie 28 lėktuvai dalyvavo 
kovoje. Radikalų vadai skel
bia, kad 8 lėktuvai numušti, 
iš jų 6 nacionalistų.

Bet reikia abejoti apie di
desnius nacionalistų nuosto
lius.

MŪŠIAI VYKSTA ŠALIA 
MADRIDO

NACIONALISTŲ TANKAI 
PUOLĖ TILTĄ

LISABONA, 
lapkr. 13.

Portugalija,
Iš ispanų nacio

nalistų šaltinių gauta žinia, 
kad nacionalistų tankai bandė, 
paimti Segovia tiltą, ties Ma
dridu.

Trys tankai netikėtai leido
si tiltu ir įvažiavo Madridan. 
Tenai susidūrė su pašėlusiu 
mil icin in Irų pas i pr i eši u i m u.
Radikalai kai bičių spiečiai 
apspito tankus. Du iš jų pas
pruko atgal per tiltą. Trečia
sis tankas negavo progos pa
bėgti. Tauku įgula nusižudė, 
kad nepatekus radikalams.

TOLEDO, Ispanija, lapkr. 
12. — Nacionalistų kariuome
nės dalys be atolydžio visu 
pietvakariniu frontu su pa
trankomis ir orinėmis bombo

mis iš lėktuvų daužo Madrido 
milicininkų pozicijas, kurių 
žymi dalis sulyginta, su žemės 
paviršiumi ir apkasuose pa
laidota šimtai milicininku.

Milicininkai atkakliai kovo- 
kadangi už jų nugarų su

MATYSIME, KAS LAIMĖS 
KARĄ

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Madrido radikalų šalininkai 
prancūzai randa, kad Ispani
jos nacionalistai, galima sa
kyt, jau pralaimėję karą. Gir
di, jie negali paimti Madrido, 
o be to jie yra dinge.

Gyvi būsime, matysime, 
kiek daug laimės Madrido ra
dikalai.
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KRYŽIŲ KALNAS

Šis kalnas vra netoli Šiaulių miesto. Ant jo pastatyta 
daugybė kryžių. Sakoma, kad šiame kalne yra palaidota keli 
šimtai Lietuvos karių, savo šalį gynusių nuo priešų.

GIRDI, MASKVOS PAREi-! BOLŠEVIKAI BARASI IR
GA REMTI MADRIDO 

RADIKALUS
LONDONAS, lapkr. 13. — 

Maskvos bolševikai jaučiasi

SU ITALIJA

CHICAGO KARDINOLO 

LAIŠKAS TIKINTIESIEMS

ROMA, lapkr. 13. — Žinio
mis iš Londono, vakar tarp
tautinio komiteto Ispanijos 
reikalu susirinkime 1 talijos' clJ°lTe

Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Chicago arkivys
kupas išleido^ ganytojišką laiš
ką tikintiems petra ska tikiu 
reikale.

Jo Eminencijos laiškas baž
nyčiose bus skaitomas.

POPIEŽIUS KALBĖJO VI- 
SIĮ VALANDA

VATIKANAS, lapkr. 13. 
— Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI įrodė, kad skleidžia
mos įvairios žinios apie Jo 

Šventenybės susi 1 p nė j im us
dėl senatvės yra daugiau nie
kas, kaip tik pramanytos.

Popiežius šiandien audijen- 
įjo apie 3,000 delega

RUSIJOJE VYKDOMI VOKIEČIŲ 
MASINIAI AREŠTAVIMAI

RYGA, lapkr. 13. -- Žinio
mis iš Maskvos, Rusijoje vyk
domi vokiečių masiniai areš
tavimai. Sakoma., tarp vokie
čių susektas priešbolševikinis 
veikimas. Čeko,s agentai puo
la vokiečių kolonijas ir suima

įtariamuosius, pas. kuriuos 
rauda iš Vokietijos prisiųstos 
nacių, literatūros.

Be to, Maskvoje areštuotas 
liuterionų dvasininkas, dr, 
Streck. Jis ir gi kaltinamas 
prieškomunistiniu veikimu. 
Jis yra Vokietijos valdinys.

PEŠTYNĖS PRANCŪZIJOS 
PARLAMENTE

GHIGAGAI GRAŽINAMAS 
CENTRINIS LAIKAS

jau tiek įsigalėję, kad jie ■ ambasadorius Anglijai Dino 
drįsta'viešai pareikšti pašau- ( f; randi karčiais žodžiais puolė 
Ii ui, kad, girdi, jų pareiga y- j ne vien Maskvos vyriausybę, 
ra rem ti Madrido radikalus. J ])(ų pa,tį Staliną dėl kišimosi 
taip yra pareiškęs Rusijos j Ispanijos vidaus reikalus, 
diktatorius Stalinas, o jo žod- Maskva visą laiką denunci- 

juoja Italiją. O ką ji daro su 
Prancūzijos radikalų pagalba?

žius pakartojo ambasadorius 
Mais’kv tarptautinio komite
to susirinkime.

Stalinas nusitraukė kaukę 
sakydamas, kad Ispanijoj ko
munizmo kova su “fašistais”

Čia spėjama, kad Italija bus 
priversta nutraukti diplomati
nius santykius su Maskva, ka
dangi Maskvos bolševikų ki-

tų iš Kunigų Misionierių uni
jos ir visą valandą energingai ną valandą; 
jiems kalbėjo.

Buvusieji audiencijoje pa
sakoja, kad net Popiežiaus ė- 
jinie nesimato jokio pasunkė- 
jimo.

Rytojaus dieną, lapkr. m. 
15, Chicagai grąžinamas cen
trinis standarinis laikas. Lai
krodžiai nustatomi atgal vie-

DIDELIS DREBĖJIMAS 
PACIFIKE

ja,
revolveriais rankose stovi ko
munistai ir anarchistai komi
sarai. Milicininkai negali pa
sitraukti iš griaujamų savo 
pozicijų. Ar vienaip, ar ki
taip jie turi žūti, kai su gin
klais verčiami iki žūstant pa- Į šta. 
siliikti savo vietose

nesąs vienų ispanų reikalas,, ūmasis į Ispanijos reikalus 
bet viso pasaulio komunizmo stačiai jau nepakenčiamas, 
reikalas. Maskva gi tuo turi Maskva -šaukia, kad Italija, 
rūpintis, ne tik domėtis. ; Vokietija ir Portugalija

Tuo būdu bolševikai išpaži
no, kad jie atvirai remia Ma
drido radikalus.

Kai Italija ims atvirai rem
ti Ispanijos nacionalistus, bol
ševikams pasidarys tikrai kar

Chicagos universitete seis
mografas vakar rytą užregis
travo smarkų žemės, drebėji
mą kaž kur Pacifike1 .(Rarnia- 

apie

Šiandien čia yra rytinis 
standarinis laikas. Pereitą pa
vasarį miesto taryba įvedė šį 
laiką. Už tai ji nupeikta. Bu
vo priversta laiko1 klausimą 
paduoti piliečių sprendimui. 
Daugumas piliečių tad ir nu
sprendė Chicagai grąžinti nor 
mali} laiką.

Rytoj anksti rytą laikas 
keičiamas.

Vc J jam vandenyne), apie nž 
imančios Ispanijos “ f ašis-j 4,4{)0 mylių Yakanj Įįnk na0 
tus.” Maskva gi visą laiką re- į Chicago.
mia. Madrido radikalus. į____________ __

DIDINAMAS ATLYGINI
MAS

MUSSOLINI PANAIKINS 
TEISMUS

PASKELBĖ, KAD JOS GA
LI GINKLUOTIS

Northwestern ■ universiteto

Nacionalistų kariuomenės 
dešinysis ir kairysis sparnai 
praplečiami. Matyt, norima 
vienu žygiu Madrido ribas 
triuškinti iš visų trijų šonų 
— pietinio vakarinio ir šiau
rinio.

Carabancliel Bajo srityje 
nacionalistų kariuomenė radi
kalų apleistuose, apkasuose 
rado 30 jaunų moterų ir mer
gaičių lavonų, priklausončių 
radikalų moterų batalijonui. 
Radikalai vadai pasiuntė šias

KOMUNISTAI IR FAŠISTAI 
GAUNA PAGELBOS

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Anglijos vidaus reikalų sekre
torius Sir John Simon prane
šė parlamentui, kad Anglijos 
komunistai ir fašistai savo 
veikimui apturi iš užsienių fi
nansinę paramą.

Jis atsisakė aiškinti to visa
kmenas, tik

kad vyriausybė
pažymėjo,
apgalvoja

VIENA, Austrjia, lapkr. | prezidentas AValter Dili Scott
- Italija, Austrija, ir Vengri- praneg^ kac] nuo saus;0. mėn. 

ja oficialiai paskelbė, knd į (j padidintas 10 nuo-
Austrija ir Vengrija turi tei 
sę atsiginkluoti. Abidvi vals
tybės imasi žygių, kad padidi
nus savo kariuomenės skaičių.

Kaip žinoma, mažoji san
tarvė —- Čekoslovakija, Ru
munija, ir Jugoslavija, yra 
griežtai priešingos Austrijos 
ir Vengrijos atsiginklavimui 
ir pasirengusios net karau, 
jei jos pasiryžtų atsiginkluoti.

šimčių atlyginimas viso fa
kulteto nariams.

APIPLĖŠTAS BROOK- 
FIELDO PAŠTAS

Užpereiitą naktį plėšikai įsi
laužė Brookfieldo miestelio 
paistau ir išnešė apie 11,000 
dolerių pinigais, bonais ir 
pašto ženklais.

ROMA, lapkr. 13. —- Musso 
lini nusprendė panaikinti 
visus Italijos teismus ir jų 
vieton pašaukti valstybės ko
mitetus, socializavus teisių 
profesiją.

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Prancūzijos parlamento ats* 
tovų rūmuose įvyko peštynės, 
kurios tačiau greit nutrauktos 
uždarius; posėdį.

Žymi dalis kairiųjų atstovų 
pakilo iš savo vietų ir puolėsi 
prieš dešiniuosius. Dešinieji 
pasipriešino.

Tas įvyko svarstant vidaus 
reikalų ministerio socialisto 
R. Salengro rekordą iš pa
saulinio karo laikų. Kaip tik 
premjeras Blumag užėmė sa
kyklą., kairieji pašokę metėsi 
prieš dešiniuosius. Imta kum- 
šeiuotis.

Prancūzijos “liaudies fron
to” moderatiniai rėmėjai įs
pėja socialistą premjerą Blu
kią,'kad jis nieku būdu nepa
siduotų komunistų norams, 
kad vyriausybė turėti} atvirai 
remti Madrido radikalus.

Tie moderatiniai rėmėjai y- 
ra daugiausia liberalai, kurie 
išvien dirba su socialistais.

ZARASŲ PLENTUI 100 
METŲ

KANADA PERKA KARO 
LAIVUS

0TTAWA, lapkr. 13. -
Kanadas ministeris pirminin
kas King praneša, kad jo vy
riausybė perka Anglijoje du 
karo laivus naikintojus.

DAUG KURAPKŲ IR 
KIŠKIŲ

Wentworth avė. gatvekaris 
ties 73 gatve užmušė Mrs. 
Mary L. Lambert, 70 m. 
amž., iš Coloma, Mich.
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| Iki “Draugo” jubilie- i 
= jinio koncerto liko tik = 
| 15 dienų. Koncertas bus |j 
| lapkričio 29 d., 3 vai. | 
| po pietų, Chicago Civic = 
= operos name. Ar jau 5 
| turite tikietų? Prašome | 
= įsigyti iš anksto pas = 
| “Draugo” išnešiotojus, = 
= arba telefonuokite Can- = 
| ai 7790. Tikietų kainos f
| 55c ir aukščiau. |
ftlllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllš

priemones, kad sustabdžius tą VILNIAUS VADAVIMO SĄ- 
moteris frontan gerai, nusima-; paramą vieniems ir kitiems, I JUNGOS PIRMINIKAS —

kadangi ūbieji veikia prieš1 DR. A. JUŠKA
teisėtą vvriausvbę.

nydami, kad jos negali apgin
ti miesto ir turi žūti. Jos žu
vo. Jos pasiųstos stačiai į ka
pus, kad tuo būdu padrąsinus 
milicininkus, kurių tarpe reiš
kiasi nepasitenkinimas.

LIETUVIŠKAI MOKYKLAI 
DU ŠIMTAI METŲ

SUDEGĖ GARADŽIUS

ATSIRADO RETAI SU
TINKAMŲ ŽVĖRIŲ

TRAKAI. — Tryliškių miš
ke suruoštoje medžioklėje, va
rant paskutinį barą, staiga 
vienu kampu praėjo visa šei
ma ( apie 10 galvų) šernų. 
Nors jie buvo toli ir šauti nė

KLAIPĖDA. — Neseniai 
Klaipėdos krašte, Žemetkie- 
mo lietuviškai mokyklai suėjo 
du šimtai metų nuo. jos įsis- 
teįgimo. Tai yra bene seniau
sia lietuviška mokykla visoje 
Lietuvoje. Šios reikšmingos 
sukaktuvės buvo plačiai pa
minėtos. Tuo tikslu buvo su
ruoštas iškilmingas aktas, ku
riame dalyvavo Klaipėdosvienam neteko’, bet medžioto

jai išsiskirstė linksmi, tikėda- į krašto gubernatūros ir direk- 
miesi kitoje medžioklėje su, torijos atstovai ir didžiulės Į

KAUNĄS. — Šių metų bu
vusiame metiniame Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos suvažia
vime., buvo išrinktas naujas 
centro komitetas, kuris parei
gomis taip pasiskirstė: pirmi
ninkas — dr. A. Juška, vice
pirmininkas — ats. pulk. J. 
J. Papeekys, iždininkas — 
inž. Bačelis, sekretorius — P. 
Babickas ir nariai — prof. F. 
Kemėšis, dr. D. Zaunius, M. 
Kubiliūtė ir doc. B. Vitkus. 
Vilniaus geležinio fondo ko
miteto pirmininku išrinktas 
prof. F. Kemėšis.

United Dairy Co. garadžiu- 
je, 2025-2035 Ogden avė., 
sprogimas sukėlė didelį gais
rą.

Sudegė 13 trokų ir 4 auto
mobiliai.

Nuostolių būsią apie 75,- 
000 dol.

AMŽIAMS PAMINKLAS

JŪŽINTAI. — Šioje 
linkėję yra nepaprastai 
kurapkų ir kiškių. Kurapkos 
dažnai ateina į ūkininkų, klo
jimus, kur randa grūdų. Ne 
retas atsitikimas, kad ūkinin
kas-pasiruošia iš jų gardų 
kepsnį. Kiškiai taip pat gana 
drąsūs. Keručių km. J. Kri- 
siūnas savo rūsy rado porą 
kiškių, kurie norėjo paragauti 
kopūstų. Įšokę pro kaminėlį, 
nebegalėjo iš jo išlipti. Nere- 
tenvbė čia pamatyti ir lapę su 
barsuku.

apy-
daug

KAUNAS. — Šiemet Zara
sų plentui sueina lygiai 100 
metų. Plentą nutiesus, Zara
suose buvo pastatytas, pamin
klas. Tačiau šiemet nebuvo 
girdėti, kad kas rengtų ko
kias iškilmes, tik dabar Zara
sai susiprato, kad tai būtų 
naudinga Zarasų kurorto re
klamai, ir nori plento jubilie
jų paminėti. į

Apie Zarasų plentą pasako
jama, kad inženierius prie 
Leliūnų tyčia vingį padaręs, 
kad jam išeitų suderėtas kilo
metrų kiekis. Tačiau, kai tą 
vingį pamatęs iš Petrapilio į 
Varšuvą važiuodamas caras, 
tai ant inženieriaus, taip užpy
ko, kad tas iš išgąsčio net pa
sikoręs.

ANGLIJA NORI SUTAR
TIES SU AMERIKA

jais susidurti,..

PANEVĖŽYS. — Jį pasta
tė Vysk. Paltarokas, parašy
damas apie Panevėžio visas 
bažnyčias istorišką knygutę 
c ‘ Panevėžio bažnyčios ’ J oje 
Panevėžiečiai sužino kada, ke- 
no ir kokiomis aplinkybėmis 

j pastatytos parap. bažnyčios.
minios apylinkes gyventojų. PLATINKITE “DRAUGĄ” Į Studija, noromis skaitoma.

TELŠIAI. — Čia atidary
tas, vyks. Valančiaus liaudies 
universitetas. Įžanginę pas
kaitą skaitė J. E. vysk. Bū- 
čys, M.I.C. Šiais metais uni
versiteto valdybą sudaro prel. 
Simaitis, kun. dr. Olšauskas 
ir p. J. Mačernis.

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Anglijos vyriausybė galvoja, 
kad padarius Britanijos nau
ją prekybos sutartį su J. Val
stybėmis.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina. {J
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ngi fabrikantai iš iiuosos valios to nedaro, i 
tai juos prie to reikės priversti įstatymais. 
O tų padaryti ilgai trunka. Todėl viešieji 
darbai turės būt tęsiami.

DIENOS KLAUSIMAI

DĖL ANGLIJOS KARALIAUS ROMANSŲ

Amerikos spaudoj daug buvo rašyta ir 
teberašoma apie tai, kad Anglijos, karalius 
Edvardas VIII ketina, vesti buvusių ame
rikietę du sykiu divorsuotų Siinpsonienę. 
Dabar iš pasitikėtinų šaltinių einančios ži
nios skelbia, kad tokių planuotų jungtuvių 
nebūsiu. Karalienė - našlė, ministeriai ir 
Canterbury’o. arkivyskupas karalių rimtai 
įspėjo prieš tokias jungtuves. Karalius ta
da pareiškė, kad jis nedarysiųs tokio žings
nio, kurs pažemintų monarchijų ir pakenktų 
D. Britanijos interesams.

Pulk. A. šumskis Apie SmlkŲ Sutarti
Lenki; Pulk. Mackevičius — Didelis Lietuviu 

“Patriotas”. Svarbios Valandos Varėnos 
Geležinkelio Stotyje. Suvalki; Sutartis Pasi
rašyta ketvirtadienį.

IŠ LIETUVOS WPA DARBUOTĖS

Lietuvos WPA vadinasi viešųjų darbų 
fondas. To fondo lėšomis Kaune atliekami 
svarbūs pagerinimai. Kadangi pavasariais 
liaunas neretai nukenčia nuo potvynių, tai 
palei Nemunų ir Nerį atliekama tokie dar
bai, kurie apsaugotų laikinųjų sostinę nuo 
potvynių. Kauno apsaugai nuo potvynių pi
lami didžiuliai Vilijampolės - Lampėdžių 
pylimai. Tiems darbams vadovauja Kauno 

-miesto savivaldybė. Prie pylimo darbų dir
ba 600 su viršum darbininkų. Čia darbų 
gauna ir bedarbiai ir vietiniai ūkininkai. 
Žemė kasama iš ten pat ii- imama nuo ūki
ninkų laukų smėlis, kurio prinešė paskuti
nieji potvyniai. Iki užšąlant buvo numatyta 
atlikti pusę šito darbo. Ateityje tokie pyli
mai, cementu sustiprinti pamatuose, apjuos 
palei Nerį ir Nemunų visa Kaunu.

Kauno uosto pagęrininio darbai, „bus, bai
gti iki: apeinantis’ navigacijos sezonas pra
sidės; 1I

Nemuno vagos regulevimo darbai buvo 
varomi praėjusių vasarų. Tų pagerinimų dė
ka buvo tas, kad nors Nemunas praėjusių 
vasarų buvo labai nusekęs, navigacijos ne
teko nutraukti.

Pačiame, Kaune ir apylinkėse daromi 
irgi visokie pagerinimai. Per vasarų ir ru
denį Šančiuose buvo tvarkomas Juozapavi
čiaus pospektas, statoma. moderniška moky
kla ir didžiulė slėptuvė. Kūftu ten prave
dama kanalizacija. Į slėptuvę galės tilpti 
1,200 žmonių.

Kauno alėja ištaisoma taip:, kad ja būtų 
patogus susisiekimas iš miesto centro su 
Žaliakalniu.

Šiuos ir kitus pagerinimus atlieka Lie
tuvos WPA — viešųjų darbų fondas.

DAR APIE RINKIMŲ REZULTATUS

Šių metų rinkiniai taip visus jaudino ir 
jo pasekmės buvo* tokios netikėtos, kad vie
nu sykiu jų įvertinti nebuvo galimybės. Prie 
jų grįžti svarbu ir įdomu.

Vienas įdomiausių reiškinių buvo tas, 
kad šiemet kairieji kandidatai taip silpnai 

- tepasirodė. Tų įdomu ir svarbu įsidėmėti 
ypač dėl to, kad rinkiminės kampanijos me
tu ir anksčiau prez. Rooseveltui tiek daug 
priekaištų daroma dėl jo tariamų socijalis- 
tinių ir net komunistinių pakraipų. Prez. 
Rooseveltas buvo, vaizduojamas raudonu nuo
galvos viršaus iki kojų padų.

Rinkimai-gi parodė, kad prez. Roosevel
tas yra kaip sykis toks elementas, kurs 
krašte raudonumų naikina.

Socijalistų kandidatas Thom'as šiemet 
tegavo truputį virš 100,000 balsų, o jo pirm- 
takūnas Dobs 1900 m. buvo gavęs 95,000 
balsų. Atsiminti reikia tų, kad anais me
tais iš viso baisų tepaduota 14 milijonų, o 
šiemet veik 45 milijonai. Komunistų kandi
datas Browder 1932 m. gavo 100,000 balsų, 
o šiemet — 60,000. Reiškia, komunistai ir 
socijalistai vėžio progresų daro.

GAMYBA IR NEDARBAS

Visos pramonės ir biznio šakos po de
presijos atsigriebė. Dabar gamyba ir biznis 
pasiekė 1930 metų aukštumos. Viskas, kas 
liko iš depresijos, tai apie 4 milijonai be
darbių. Visi bedarbiai negalėj© būt į dar
bus suimti dėl to, kad buvo įsteigiamos nau
jos mašinos, atstojančios darbininkus. Ga
myba atsigavo, bet mašinų dėka fabrikai ap- 
seina su mažesniu darbininkų skaičiumi.

Bedarbių skaičių galima, būt sumažinti, 
jei darbo valandos būt sutrumpintos. Kada

KODĖL NEAPSUPO MADRIDO
_______ /

Ispanijos sukilėlių vadas gen. Franco 
jau seniai randasi Madrido apylinkėse. Bet 
iki šiol jo jėgos neapsupo to miesto iš visų 
pusių. Rytų pusėje buvo laikomas atviras 
kelias. Taip buvo daroma ne dėl jėgų sto
kos ir ne dėl sumanumo stokos. Tas buvo 
daroma tam, kad išgelbėti sostinę. Apsupus 
miestų iš visų pusių, desperatiški raudonie
ji turėtų pasiteisinimų griauti miestų ir žu
dyti žmones, nes jiems kelias pabėgti už
kirstas. Todėl gen. Franco, sukilėlių vadas 
ir paliko atvirų kelių pabėgti. Raudonieji 
tuo atviru keliu pasinaudoję, tam, kad, at
gabenti daugiau sustiprinimų. 1 Be t© tuo 
keliu pabėgo, raudonosios vyriausybės mi
nisteriai išsiveždami auksų. Tas Ispanijos 
auksas išvežtas į Rusija ir Prancūzijų.

Sukilėlių , vadas.Jdabar pamatė, kad be 
apsupimo sostinės iš visų • pusių ir be at
kaklios kovos Madrido nepaims.

Tai mat kas atsitiko norint išgJbėti 
miestų ir jo gyventojus nuo karo baisenybių.

KAS PAGADINO RESPUBLIKONAMS 
BIZNĮ

Praėjus Vilniaus pagrobi
mo šešiolikos metų sukaktu
vėms, kurias šiemet ypatin
gai plačiai minėjo viso pa
saulio lietuviai, ats. pulk. A. 
Šumskis “Talkos” Spaudos 
biuro atstovui papasakojo į- 
do'mių dalykų apie Suvalkų 
derybas ir garsiosios Suval
kų sutarties pasirašymų. Pu
lkininkas A. Šumskis Suval
kų derybose buvo Lietuvos 
delegacijos narys ir tų sutar
tį yra pasirašęs.

Pri, š 13 metų
Prieš 16 metų Lietuvoje ė- 

jo žūtbūtinės kovos. 1920 m.

lenkų kapitonas Hurčinas. 
Lenkai skirdami delegacijų 
pasirūpino, kad joje būtų sa
vo žmonės, mokantieji lietu
viškai. Ir tikrai, net pats le
nkų dėl. gacijes pirmininkas 
Mackevičius, kilimo iš Pun
sko apylinkės, iki kaulo at
sidavęs lenkams, puikiai tiko 
toms pareigoms.

Teismo salėje
1920 m. paskutinėmis rug

sėjo mėn. dienomis Suvalkų 
teismo salėje susirinko pir 
majam posėdžiui Lietuvos ir 
Lenkijos delegacijos. Prie at
skiro stalo sėdėjo didžiųjų

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Lietuviški cicilistai, tavorš- 
čia,i, visiškai išėjo iš trukių. 
Per lėkšinus Čikagos cicilis
tai galvas guldė ,už demokra
tus, o Bostono cicilistai be- 
tino už republikonus ir pra
kišo. Raudondvario Maikis sa
ke,si buvo sucėdiiięs $5 pačios 
paieškojimui ir tuos prakišo 

Į ant republikonų. Tuo tarpu 
už savo (cicilistų) kandidatų 
jie ne tik nedirbo, ne lik nei 
sudilusio cento nedavė kam
panijai, ai?, net nebūtino ant

kiaušinio bulvių su keptais la
šiniais. 'Gydytojai turėjo pil
vų susiūti.

į Ateina kalakutų diena. Lak
ant, tavorščiai!

Prancūzų karalius Liudvi
kas NiV sykį su rūmų guber
natorium, išėjo pasivaikščioti. 
Einant jiems pro rūmų var
tus sargas nusiėmė kepurę ir 
atidavė karaliui pagarbų. Gu
bernatorius paleido karaliaus 
rankų ir tuo pačiu pagerbė 
sargų,

— Kas tai ? — paklausė

Kadangi šių metų rinkimuose prez. Roo
seveltas gavo 10 milijonų balsų daugiau, ne
gu respublikonų kandidatas gub. Landonas, 
tai kai kurie daro išvadų, kad respublikonų 
partija visiškai susmuko, kad ji neatsigrieb-; 
sianti, kad jai ateities jau nėra. Taip blo
gai nėra.

Prez. Coolidge laimėjęs rinkimus 1924 
metais balsų gavo 15,725,016. Hooveris 1932 
metais gavo 15,761,841. Šiemet respublikonų 
kandidatas gavo, balsų 15,955,123.

Taigi respublikonų partija ne tik lai- 
.kosi, o po truputį progresuoja. Tai kame 
tos partijos bėda? O gi tarne, kad ji pro
gresuoja perlėtai. Demokratai po prez. Roo- 
sevelto vadovybe progresavo daug smarkiau, 
negu respublikonai ir taip pagadino1 pasta
riesiems biznį.

Mat neužtenka ant vietos laikytis. Ne
užtenka po truputį žingsniuoti. Jei nori, kad 
gyvenime kiti tavęs nesumindžiotų, tai žengk 
vyriškai, taip, kaip prez. Rooseveltas.

Nevv Yorke John Schmand, 33 m. amž., 
pavogė 15c. Teisėjas už tai nuteisė jį kalė- 
jiman nuo 30 iki 60 metų. Na, ar tai ne 
baisi bausmė? Bet reikia žinoti, kad jis plė
šiamų darė su ginklu rankoje, statė pavojau 
žmonių gyvybę. Ginkluotų “holduperių” 
gailėtis nereikia.

# # S£
Paskutinėmis savaitėmis Danijos laik

raščiuose buvo straipsnių apie Lietuvų. Vie
name straipsnyje sakoma; “Tai tikras lai
mėjimas, kad Lietuva tęsėjo išlaikyti aukso 
valiutų ir dabar yra paskutinė Europos auk
so šalis”. '

# # # '
Prancūzijos premieras Blum pareiškė, 

kad Prancūzija sutiks paremti Ispanijos rau
donuosius, jei Anglija tų pat padarys. An
glijoj spėjama, kad premieras Blum tik 
savo krašto raudonuosius tuomi norėjo su
raminti.

* * #
Kelionė iš Lietuvos į Eucharistinį Kon

gresų, kurs įvyks vasario: 4, 1937 m. Mani- 
los mieste, Filipinų salose kainuoja apie 
2,500 litų.

« * «

Per šių metų pirmuosius 8 mėnesius 
Lietuvos vyriausybė pajamų turėjo 5.7 mi
lijonus litų daugiau, negu per tų pat laiko
tarpį pernai.

vasarų lenkai spaudžiami bol
ševikų kariuomenės traukėsi 
per Vilniaus kraštų Varšuvos 
link. Tada lenkams buvo pa
siūlyta, kad jie sugrąžintų 
Lietuvai Vilnių. Lenkai ilgai 
svyravo, gal būt, tikėdami at
mušti bolševikų armijų.' Pa
galiau, kai lenkai suprato, 
kad bolševikų sulaikyti ne
galės, jie sutiko Lietuvai su 
grųžinti ■ Vilnių; Kiek atme
nu, tai rodo, kad tuo laiku, 
kai bolševikų kariuomenė bu
vo prie pat Vilniaus iniesi© 
vartų, tai lenkai sutiko su 
grųžinti Lietuvai jos sostinę. 
Bene tuo reikalu buvo atvy
kę net du lenkų karininkai, 
kurie į Kaunu atgabeno do
kumentus dėl Vilniaus perda 
vimo Lietuvai.

Išgamos Kapsuko agitacija

Lietuvos kariuomenes da
lys į Vilnių jžcugė beveik 
kartu su bolševikų armija, 
kuri tada vijosi: lenkus. Su 
Sovietų Rusija Lietuva tada 
jau buvo pa sirasiusi taikos 
sutartį Maskvoje, bet vis dėl 
t0 bolševikai buvo užėmę Vi
lnių ir iš pradžių mažai skai
tėsi su Lietuvos komendan
tūra. 10,000 bolševikų kariuo

valstybių atstovai. Vienam 
posėdžiui pirmininkaudavo 
lenkų delegacijos pirminin
kas pulk. Mackevičius, o ki 
tam — Lietuvos delegacijos 
pirmininkas. gen. ; Katelie. 
Taip buvo iki derybų pabai
gos. ’ \

Jau derybų pradžia;ė len
kai dėl Vilniaus per daug, ne
siginčijo, nes Vilnių tuomet 
jau valdė1 tikrieji jo šeianįnh 
nkai lietuviai. B. t būdavo 
dienų, kad lenkai ir smarkia', 
ginčidavosi. Bėl kai kurių 
vietų tekdavo rašyti net ilgas 
notas. Kai kuriems Lietuvos 
delegacijos nariams tekdavo 
važinėti į Vilnių ir kitur, kad 
pasitarus su vyriausybe dėl 
kai kurių iškeltų klausimų- 
Suvalkų derybose. Būdavo ne 
kartų tokių vakarų, kada dc 
legacija dirbdavo iki vėlaus 
vidurnakčio, nes reikėjo ruo 
šti medžiagų deryboms, atsa
kyti į lenkų notas ir rašyti 
naujas notas. Iš ryto buvo 
ruošialmos tokios notos, o pe 
pietų jas reikdavo įteikti be 
ndram posėdžiui.

Veidmainių tarpe
Po posėdžių abi delegaci

jos rinkdavosi pietų ir vaka-

savo kandidato. '
Nedyvai, tavorščiai, jei el- 

cilistai šneka, kad žmonės y- 
ra išsivystę iš mankęs. Jie tai 
l’igeriuoja sulyg- savęs, ba pa
tys iš cicilistų. išsivystė dr nei 
patys negalėtų pasakytiį. kų. 
Sakosi esą." cicillšlai,” aįė; ne- 
stikina už cicilistus j 'kratosi 
buržujų vardo, ale silkinas už 
buržujus. Jei kuris mano fa
voričių pasakytų*.-b ką dabar 
cicilistai išvirto, gautų nuo 

: manęs Kalėdoms gerą pre- 
1 žentų.

Kad nuo persivalgymo ar 
persigėrimo žmogus suserga,

, tai nėra naujiena. Ale kad 
! nuo persivalgymo žmogui pil- 
. vas sprogtų, tai, tur būt, dar 
! niekas nėra girdėjęs. Bet taip 
jau darosi. Toks atsitikimas, 
jau buvo ir dar kur — Kaune.

Žaliakalnio' gyventoja N. L., 
apie 40' m. amžiaus, nepapras
tai daug valgydavo. Pradėjo 
labai tukti. Kas savaitę pri
augdavo po keletu, svarų. Gy
dytojai patarė daug nevalgy
ti, bet jinai tik juokėsi. Ir, 
štai, vienų kartų jai pilvas 
sprogo nuo per nemier pri-

I

menės stovėjo Vilniuje ir ka
sdien atvykdavo naujų dalių. 
Žinomas lietuvis, bolševikas 
V. Kapsukas - Mickevičius, 
anuomet užėmęs aukštų ko
misaro vietų, stengėsi lietu
vių kariuomenę agituoti ir
joje skleisti komunistines i-! 
dejas. Tačiau Lietuvos karei- žiu,
v lai tokioms agitacijoms ne- ųuvo 
pasiduodavo ir iš jų tik pa- klaiku
sijuokdavo.

Pradėta derybos
Pagaliau, lenkai prhd-ėjo 

vesti derybas su Lietuva. Lie
tuvos vyriausybė paskyrė de
legacijų, į kurių įėjo: gen.

karalius. — Tamsta pagerbi 
sargų ?

— Sir, — tarė jam guber
natorius, —, geriau, yra pa
gerbti " sarąų, • negu išgirsti 
kalbų, jog sargas -yra' manda
gesnis ūž gubernatorių.. y .

I : U t
Kuol 'užsiima; jtainšfos 

naujas rendauninkasI ų-lkląų- 
sią kairhynaŠ kaimvhd'.' j b

—y G,'-fjis 'yH , didėli s'ffŠra-

— O, kų jisai išranda ?
■— Jis kas mėnesį išranda

naujų priežastį, kodėl negali 
mokėti rendos.

Už muštines vienoj links
mi© j vietoj Kripas Burbulis 
atsidūrė polisteišine. Ant ry
tojaus buvo teismas.

— Prisipažįsti, kad Zigmui 
šiukšlei mušei kėde per gal
vų taip, kad net kėdė į šipu
lius nuėjo? — paklausė tei
sėjas Burbulio.

—- Tas atsitiko prieš mano 
norų.

— Kaip tai “preš mano 
norų?” Paaiškink?

— Aš norėjau, kad Šiukš
lės galva, o ne kėdė šipuliais 
nueitų.

rienės gana kukliame “Euro
pos” viešbutyje. Prie bend
ro stalo dažnai būdavo link
sma nuotaika. Kartais ir bu
kų pulk. Mackevičius ir kap. 

| Hureinas vienų kitų žodį ta.- 
! rdavo lietuviškai ar net pa
pasakodavo anekdotų. IŽod- 

viSų laikų derybų metu 
gera nuotaika. Laisvu 
susitikdavome su len-

Katelė, B. K. Balutis, V. Čar
neckis, prof. M. Biržiška ir 
pulk. A. Šumskis. Derybų 
vieta buvo parinkta Suvalkų 
miestas. Prieš 16 metų buvęs 
nedidelis gubernijos miestas 
Suvalkai išgarsėjo p© plačių 
pasaulio spaudų, nes ten ta
rėjo prasidėti Lietuvos - Le
nkijos derybos, dalyvaujant
didžiųjų valstybių atstova
ms. Atvykę į Suvalkus susi
tikome su lenkų delegacija: 
pulk. Mackevičius, Lukaševi- 
čius, karininkas Roe’meris ir 
Pšesnickis. Be to, kaip paly
dovas prie Lietuvos delega
cijos, buvo prikomandiruotas

kų delegacijos nariais. Suva
lkų miesto gyventojai labai 
domėjosi derybomis ir dažnai 
rinkdavosi prie teismo rūmų,
Bendrai, miesto gyventojai 
lietuviams buvo- gana palan-
kūs, Kur tik Lietuvos deie- 
gacijos nariai pasirodydavo, 
visur sutikdavo didelį palan
kumų. Atrodė, kad viskas 
baigsis gana gerai.

Sutartis pasirašyta 

Pulkininkas Mackevičius ne
kartų su mumis kalbėdamas 
mėgindavo įrodinėti, kad jis
esųs daug didesnis lietuvis 
patriotas už visus Lietuvos 
delegacijos narius. Esu, jis 
norįs matyti Lietuvų didelę 
ir galingų su Vilniaus, Bal
stogės, Volko visk o ir kitais 
miestais, tik, žinoma, prie ki
tų aplinkybių negu, kad da

bar yra. Iš pulk. Mackevi
čiaus aiškinimų nesunku bu
vo padaryti išvadas, kad jis 
geidžia Lietuvos - Lenkijos 
unijos atstatymo. Spalių m. 
pirmomis dienomis derybos 
ėjo jau prie galo-. Tik štai 
vienas nedidelis įvykis sutru
kdė gerų nuotaikų. Mat, bu
vo gauta žinių, kad Varėnos 
apylinkėje susibūrė lietuvių- 
lenkų kariuomenių priešaki
nės dalys. Lietuvos delegaci
jos pirmininkas gen. Katche, 
pasitaręs su prof. M. Biržiš
ka, B. K. Balučiu ir kitais 
delegacijos nariais buvo už 
tai, kad įvykį reikia, smulkiai 
ištirti. Prancūzų atstovas pu
ikiu. Šardiny, patyręs lietu
vių delegacijos nusistatymų, 
sutiko, kad reikalas būtų iš
tirtas. Buvo nutarta važiuoti 
į vietų, kur turėjo paaiškėti 
visas reikalas. Netrukus ke
liais automobiliais išvažiavo
me į Varėnos apylinkes? Tik 
štai ivienas netikėtumas. Per
važiuojant kelių pamatėme, 
kad skersai per jį yra nuleis
tas telegrįafo stulpas. Grei-

dėl to, Kad mums sutrai:

ko važiuoti man su vienu le
nkų karininku. Kai prisiar
tinome prie Seinų miesto, tai 
vėl mus norėjo sutrukdyti 
būrys žmonių, daugiausia da,- 
vatkų. Čia vietos gimnazijos 
direktorius, neva visų susi
rinkusiųjų vardu pasakė, kad 
jie nenori Seinų krašte maty
ti lietuvių vyriausybės. Susi
rinkusieji buvo įsitikinę, kad 
jie kalbasi su didžiųjų vals
tybių atstovais. Bet vėliau ir 
pats gimnazijas direktorius į- 
sitikino kalbėjęs su lietuviais.
Taip aniems susirinkusiems 
lenkams ir nepavyko pasiskų 
sti svetimų valstybių atsto
vams. Pagaliau, pasiekėme 
Varėnos geležinkelio' stotį — 
įvykio vietų. Ant greitųjų su
nku buvo nustatyti priežas
tys, dėl kurirj įvyko susišau
dymas. Lenkai teigia, kad 
tai esųs įvykis vietinio po
būdžio, į kurį neverta per 
daug kreipti dėmesio, Varė
nos geležinkelio stotyje pran
cūzų atstovas pulk. Šardiny 
gana ilgai kalbėjosi su lenkų 
divizijos vadu. Kų jie ten ta,- 

nebuvo žinoma.
štabo

laikų. Piram automobiliu te- j (Nukelta į 3
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Paminklas, Išaugęs Prieš Rusų 
Biurokratijos Valią

Didžiai gerb. jubiliatui 
kan. I,. Šiaučiūnui jo pastaty
toji Joniškio bažnyčia buvo 
mylimiausias dvapios kūrinys. 
Jani jis paaukojo nemaža, pro
to jėgų, taip pat ir apie 20 Ooo 
rubliu savo ninigaic. Tuos pi
nigais iis skolino baž.nvči.os sta- 
tvbnj iš vietos žmonių. Pasiti
kėdami savo kleb., im pinigus 
mie’ai davė, bet iškelta« " j 
menkesnes paranti-m, nebeo-n.. 
Įėjo greit at.siH.'gmti
užtrauktas bažnyčiai paskolas 
iš savo kišenės sumokėti p--o_

tarimų davė kitas žymus ar
chitektas, švedas Strandm’a- 
nas. Nemaža joniški ežiams 
nusipelnė; gubernijos archite
ktai Andriejevas ir Maškaus- 
kas. Šis išgavo iš rusų val
džios leidimų praplatinti šve
ntorių i gatvės pusę, kuriuo

kobštato. Visų medžio darbų 
atliko1 p. Brachmanas. Didįjį 
altorių, pagal paties kun. L. 
Šiaučiūno planų, pastatė Tra- 
mdaehas. Gipso ir cemento 
darbus atliko dailininkas Ja
kševičius — lietuvis.

Dėl Ko Kariauta

(Trumpa redaktoriaus ka
lbelė per “Dr.” radio valan
dų Paliaubų Dienoj).

Šiandien yra ’armisticijcs 
— paliaubų diena. Jų mini

Didžiojo altoriaus krucifi- visas civilizuotas, pasaulis,

gėrybes, dejavo mirštantieji į 
nuo baisiausių skausmų... 1

PULK. ŠUMSKIS APIE 
SUVALKŲ SUTARTĮ

Ir dėl ko?

gindamas dalimi, kasmet i-ol ! iv. i-i •
pu visai* ntsiįvo-ipo ”.-i | anksei'au dėl siaurumo su pro
t:nio cento KjkIbdrt .To^išk^o tu i i*
bnžnvėia niačini ir i4 cesija nebuvo galima praoi-
statvba yra. ido-mi no vienu *t- 
?•••;,o-iu. lutai mos i’- dofam 
“XX Amžinu" tos statvbnc- is
torija., paties kau utnu/cuTm 
surašvtą. “XX amž.” B-’dakeija

11’.

Kas tik važiuota Į Joniškį, 
ar pro šalį, negali nesustoti 
ties didele, aukšta ir labai 
gražia — impozantiška baž
nyčia, kuri iš oro yra gausiai 
apstatyta milžiniškomis sta
tulomis ir papuošta gražiais 
paveikslais. Ši bažnyčia yra 
pastatyta kan. L. Šiaučiūno 
rūpesčiu ir vien jo parapijie
čių lėšomis sunkiais rusų prie 

Jos statymo j

Šalutinės navos pusiau nau 
jos, pusiau senos. Ant jų 
skliautų padaryta baliustra
da, kurioj telpa apie 1000

ksas ir grupė statulų dirbta 
Turskio Vilniuje. 7 didelės 
medinės statulos buvo parga
bentos iš Austrijos. Dviejų 
angelų statulos prie. taberna
kuliams ir didelė Jėzaus Šir
dies statula pargabentos iš 
Paryžiaus. Sakyklų paįgal 
kun. L. Šiaučiūno projektų 
dirbo Strandmanas. Bažny
čios išorėj 9-ias milžiniškas 
statulas nulipdė Jakševičius, 
o viršuj presbiterijos angelas

žmonių. Statybai plytas teko nulipdytas K. Šklėriams, Baž; 
gabenti net iš 11 plytinis j 
Daugiausia imta iš barono 
Ilalino

spaudos Taikais 
istorijų, kan. L. 
prašomas, mielai 
pasakoti. Tad jų čia 
ir patiekiame.

Šiaučiūnas, 
sutiko pa

žemiai!

kad pagerbti žuvusiuosius 
Pasauliniam Kare ir kad at
naujinti tų džiaugsmų, koks 
buvo prieš 13 metų, būtent i 
1918 m. lapkričio 11 d., kuo-j 
met pasklido pasaulyje žinia, I 
kad jau užsibaigė baisusis ka 
ras, prarijęs milijonų žmonių

Va7stybių vadai sakė, kad 
tai daromi, dėl demokratijos, 
uti nulaužimo ragų utilitariz
mui, dėl pastovios taikos, dėl 
išlaisvinimo mažųjų, paverg
tųjų tautui iš didžiųjų pries
paudos...

Tai gera, ir gražu.

Bet, štai, prabėgo aštuonio
lika ilgų metų nuo tes džiau
gsmingos paliaubų dienos, ta- 

ga

MESKITE MANĘS 
-Aš KAINUOJU PINIGU(Atkelta iš 2 pusk) 

karininkas operacinės da
lies. viršininkas, turėjau pro
gos stebėti anų istorinį pulk. 
Šardiny pasikalbėjimų su len
kų generolu. Tų patį vakarų 
Varėnos geležinkelio1 stoties 
apylinkėse mačiau daug len
kų karininkų ir kareivių. Rei
kia manyti, kad toje vietoje 
tada buvo sutraukta kelioli
ka tūkstančių lenkų karių. 
Kam tas buvo padaryta mums 
paaiškėjo tik vėliau, jau Su
valkų sutartį sulaužius. Vis 
dėl to ne Lietuvos delegaci
ja, bet ir didžiųjų valstybių 
atstovai nieko blogo nemanė, 
nes lenkai visų laikų rodė di
delį palankumų einamoms de
ryboms Suvalkuose. Ypač tas

s d:, r gali
mybių pnoĮatifir^ taikais Prie
šingai: valstybės irno^alvos 
iki kojų ny f įginkluoju impe
rializmo dvasių;pyWSį&biau ir 
labiau apima EuroįjoŠfi pada
ngę; šlykštusis militarizmo 
dievaitis Marsas piktai rodo

gyvybę, sunaikinęs daugybę 
turto, įtraukęs į skurdų šim
tus milijonų žmonių, pasėjęs 
x isokiaušių blo'gybių, demo- 
ralizacijos, iš ko ir šiandien 
pasaulis dar negali atsikvėp
ti.

Prisimenant, baisųjį Pasau-

Krautuvininkai, kurie ne
reikalauja, kad jų kostume- 
riai sugrųžintų jiems pieno 
butelius, kad galėtų juos su- 
grųžinti pieniams, yra apsi
leidę, nes praradimas pieno 
butelių yra nuostolis pra
monei, kuris turi būti galų 
gale atsiimtas pakeliant kai
nų. Išplaukite savo tuščius 
butelius ir sugrųžinkite juos 
pieniui ar kratuvei.

nyčios dekoravimui projektų 
parengė pats kun. L. Šiaučiū
nas, patariamas kun. Brikči- linį Karų, bent valandėlę sa 
nskio ir kai kurių vokiečių, vo mintimis sustokime prie 
prancūzų menininkų bei litur- kapų žuvusiųjų baisiose sker- Į 
gistų. Patį dekoravimo darbų pynėse, kurie savo galveles 
atliko menininkai Turskis ir paguldė nei nežinodami dėl 

gai. Miško medžiaga pirkta Valeiukevičius su dvit’m ki- ko jie tų daro, kuriuos stū- 
iš grafo V. Zubovo girios Ly- įajg
gumų parapijoj. Cementų ga- I
beno iš Rygos ir Šiaufrj. Ska- 1 Bažnyčios pastatymas su a 
rda stogui pirko Petrapily.!sla' altoriumi, ambona ir dr

Grosaletonės plytinės. 
Baronas, kun. L. Šiaučiūno 
prašomas, plytas davė su žy
mia nuolaida ir atlyginimo 
už jas sutiko laukti gan il-

savo kruvinus dantis; ne vi
sos tautos išlaisvintos iš prie- į palankumas buvo didelig 

^spaudos, o m laisvosioms nau-į pagkutinę derybhj dieną _ 
ji ir dideli pavojai gręsia. spalių 7 d. Pagaliau, sutar

ties tekstas buvo paruoštas 
dviejuose ekzemplioriuose.

Taigi, aiškiausia matome, 
kad be reikalo išlieta tiek 
daug

me į karo ugnį imperializmo Pasaulinio; Karo 'metu. Is jo 
ir materializmo dvasios pri- 

valdovai.
1 .

| sigėrę valstybių 
i Pagerbkime ir žuvusiųjų,

Dažai bažnyčios, dekoravimui kaštavo 100,000 u-. vigų karo, daIyvių
vartota paprasti, bet p'agrin-1 lu>- didelę sumų te o ' n;otinėles? kurkj girdys p]y. 

tavo pastatyta karaliaus Zi-‘dan dekoratoriai vartojo viš-■ “un- pieniniu suunui i§'skausmo palydint savo 
gmanto U laikais 1590 m. la- kiaušinius, kurių parapi-1 beyeik vl(jn 18 savo parapi- j.•. karužę kurįos ab 
bai gražio'e vietoj*, inflantiš-' .lonys milijonus paaukojo

Senoli Joniškio bažnyčia

ko - gotiško stiliaus, bet be Bažnyčios grindys mozaiki- nkus ir nedėkingas. Kai kas
pagražinimu. Paranliouu skai degtų šlifuotų plytelių. I lr_ TaiaPBoinl nenorėjo prisi-

__  t „m.rriA dėti prie to milžiniško darbo,
bet, Dievo padedamas ir žmo 
nių daugumo pritariamas,

dus. Shisirūninta bažnyčia gon'ai liko pritaikinti s'no.s. kun., L. Šiaučiūnas nn

ėrui žvmiai padangėms, sene- i Jas pirkom Lenkijoj, Rudo
ji bažnvčių. pasidarė perrna A110 gubernijoj. Presbiterijai 
ža, nekalbant jau anie atlai- plytelės pirktos Rygoj. Var

diuti. Nauių statyti vieton sa- bažnyčios, kurie prieš 100 m, 
nos niekas nė nemanė galvo- buvo garsaus meisterio JJev- 
ti, nes nebuvo1 jokios vilties /mano statyti. Šiuos vargonus 
gauti iŠ rusų valdžios leidi-1 pritaikant , naujai .bažnyčiai, 
mo. Vis dėlto, galu s-ale kun. 'patobulino Krest.ingas iš Ja
lu. Ši'aučiūnui po didėlių sun- .
kurnu uavvko ta ilgai prašo j 
ma ipidtma: 1900 m. gauti. B t 
be leidimo dar re'kėio neme
nko kapitalo, kurio tuo1 lar- i 
pu nebuvo nei bažnyčios ka - ! 
soje, nei neturėjo klebonas, ' 
kun. L, Šiaučiūnas. Tačiau ; 
buvo vis tiek nutarta darbų ; 
pradėti. Parapijiečiai gausiai I 
aukom savo sunkiai uždirbtus 
pinigus, be to, patys iš eilės, | 
meistrų prižiūrilmi, dirbdami 
veltui visus sunkius darbus.
Tokiu būdu, žinovų apskai
čiavimu, sutaupė apie 75,000 
rublių.

Naujoji bažnyčia yra, itali
ško renesanso stiliaus nauje
snių laikų. Jai projektų pa
darė pats kun. L. Šiaučiūnas, 
o truputi jį patobulino, pa
taisė gubernijos archit. P. Se- 
rbinavičius. Tas pats archite- , 
ktas buvo nubraižęs ir ofici
alų projektų, kurio sumala 
nebuvo didesnė, kaip 32,000 
rublių, nes rusų valdžia di
desnės sųmatos projekto ne
būtų tvirtinusi. Kai. tik rusų 
atstovai atvažiuodavo kon
troliuoti bažnyčios statymo, 
tuomet jiems ir parodydavo 
šį antrųįį oficialų projektų, o 
iš tikrųjų statė pagal kun. L.
Šiaučiūno projektą. Bažnyčia 
pradėta statyti 1900 m., baig
ta 1905 m. Kertinį akmenį 
pašventino Šiaulių klebonas 
kan. G. Tomkevičius. Staty
mo; darbo vadovais kun. L.
Šiaučiūnas rūpinosi pastaty
ti įgudusius įmones, nors 
tat ir brangiai atsiėjo, bet 
bažnyčia ir po 30 stovėjimo 
metų atrodo, kaip nauja.
Daug naudingi} bestatant pa-

visas kliūti

po iš neapsakomo liūdesio, 
kuomet gavo žinių apie žuvu-

nekalto žmonių kraujo Ketvirtadienį, spalių mėn. 7 
d. abi delegacijos susirinko 
pasirašyti tes istorinės suta
rties, pagal kuria Vilnius, 
Seinai, Švenčionys ir kitos 
lietuviškos žemės grąžinamos 
Lietuvai.

skausmų pasaulis dar nepa
simokė. Ir nepasimokys. Ne 

su- kardu, pasirodo, reikia siek
ti taikoj bet. susitarimų, kri
kščioniškąja meile. “Kas ka
rdu kovoja. — nuo kardo ir 
žūva” — taip kalbėjo1 pats 
pasaulio Išganytojas. 

Šiandien, pagerbę žuvusino

AČIŪ!
r#

sų sūnų. Netenka užmiršti nė j ,.klg kare jr -jp ‘artimuosius,! 
tų moterų, kurios su skans- kelkjme savo balsų prieš ka | 

stovėkime už taikų;

PADĖKONĖS DIENOS DSDIS

Išpardavimas
Specialiai Numažintos Kainos

BRANGIOS DOVANOS
Didis kalakutas ar skaradų setas DYKAI su pirkimu 

bile kambariui setų baldų
r

mu širdyse ii 'ašaromis aky
se sakė savo vyrams, dauge
lis iš jų, paskutinį sudiev.

Per keturis metus Europo
je siautė tiesiog pragaro jė
gos. Griuvo miestai, sodybos, 
drebėjo žemė, degė visokios

rų, stovėkime uz ramų, sių- 
kime pas Aukščiausiąjį sa

vo karštas maldas, kad Jis 
apsaugotų pasaulį nuo karų.pastatydamas 

žmonių išga- ' 
didingų bažnyčią,

(XX)

Dievo g'arbei ir

nvmm šių .Kas aukštai nuskrenda, 
niekuomet giliai nekrenta.

Kuri Ju Rūkė ŠVIEŽŲ cigareta?

pEAPSTRTKITE — yra malo- 
u rūkyti šviesi,į cigaretų— 

šviesūs Old Gold su savo origi
naliu dvigubai-švelniu gerumu.

Kad apsaugoti tų retų rinkti
nio derliaus tabako kokybę, kie- 
vienas pakelis Bvigubai-Švelniii 
Old Golds suvyniotas į dvi eiles 
Cellophane. Kiekvienas trupinė
lis to turtingo skonio—kiekvie
nas pūstelėjimas to žavinčio 
kvapsnio1 — yra užpečėtytas.

Nė garo šiluma, nė drėgmė, nė 
sausra ar kitas koks cigaretų pa

N sigerėjimo priešas negali įeiti 
prie Dvigubai-Švelniu Old Golds 
ir pakenkti. Tas stebėtinas dvi- 
gubai-švelnus mišinys, kurį Lo- 
rillard (įsteigta 1760) dirbtuvė
je įdeda, pasiekia jus su visu 
100%, kuomet perkate Old Golds.

Nepraleiskite progos nepara
gavę to naujo, skonį dirginančių, 
dvigubai-įuynioty, ■. Dvigicbai- 
Švelniu Old Golds.

VIDUJINE EITE 
“(’ellophane** at
sidaro iš viršaus

IŠORINE EILE 
“Cellophane“ at
sidaro iš apačios

Copyright,
P. Eorillard Co., Ine.RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS padaro juos DVIGUBAI-ŠV ELNIAIS

2 EILES, dvigubo “CELLOPHANE,” palaiko juose DIRBTUVES ŠVIEŽUMĄ

MODERNI STIC MA DOS

$54.50
NAUJAUSIOS

7-ių dalių valgyklom setai 
reguliariai verti $85,00, par
siduoda, už ... , ,.......,..

Kalakutas ar skaradų setas dykai.

$45.00 — 5-ių dalių tvir
čiausiai padaryti break- 
fast setai padėkonės iš
pardavimui sumažinta kai
na tik

$32.5O
\KaIdUwtas ar skarady 

setas dykai.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

Didelė nuolaida nž senus rakandus mainant ant naujhj.

Specialūs bargenai ant 
naujausios mades skaradų 
setų regnliarės vertės 
$12.50, setai parsiduoda už.

$7.95
Dideli rosteriai po

98c
6 peiliu ir šakučių setai po

e-URNITURE
MANUFACTUR1NG COMPANV©

\ 2536-40 W. 63rd Street — 4179 83 Archer Avė.
Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171.

CHICAGO, TLL.
Pastaba. Kas būsite įgalioti gauti dovani], gausite orderį iš Peoples 
Krautuvių su kuriuo galėsite kreiptis į Tamstom parankiausią, bu- 
eernę ir su mūsų įsakymu bueeris suteiks visai dykai kalakutą ar žąsį.
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TEISIŲ SKYRIUS
| Veda a.dv. Charles P. Kal? ! 
{6322 S, Western &v. Chgo.j

KLAUSIMAS: Turiu tris 
lotus ir jaučiu, kad taksai y- 
ra perdideli. Kaip būt gali
ma juos sumažini.

ATSAKYMAS: Taksų su
mažinsimas nėra tiesioginis. 
Daugelis žmonių bando įkal
bėt, kad būk taksus galima 
kokiais nepaprastais būdais 
sumažint. Taksų įstatymai 
leidžia tokį projektų: gavęs 
taksų sąskaitų (bilų) ir jaus
damas, kad jie yra perdideli, 
kiekvienas turi teisės paduo
ti “objection” Board of Ap- 
peals, kaip buvo daroma 1935 
m. Tam buvo paskirtas lai
kas. Jeigu tas boardas nepa
gelbės, tada galima kreiptis 
į County court, kuris dalykų 
išriša ir dažniausia sumažina 
taksus. Bet jeigu tamsta ne- 
padavei 1 ‘ obj ectįion ’ ’ Board 
of Appeals, nieko- daugiau ne
gali daryt, kaip tiktai mokė
ti ir laukti kitų metų taksų.

,p\AUŠIMAS: " : Nunešiau 
suftelę^^s siuvėjų^ kid^iš- 
valytų, Bet kaip nuėjau at
siimti, siuvėjas paręiškė, kad 
plėšikai įsilaužę į;jo bizni iš- 
nešė mano suknelę. Ar aš ga
liu- j į patraukti j teisman ir

“ 1, ! * ,7
ATSAKYMAS: Galite pa

traukti teisman, bet su lai
mėjimu tai greičiausia pra- 
loštumėt. Siuvėjas tiktai tu
rėtų įrodyt, “tliat lie u sėd 
the šame care and caution to 
proteot your dress tliat a p< r- 
son tvould ūse under the čir- 
cumstances, the tailor vvouJd 
not be liable”. Kitais žod
žiais, jei ant jo langų buvo 
uždėta geležinės grotos ir du
rys užrakintos gera spyna. 
Jei tokioj padėty plėšikai bu
vo įsilaužę į jo biznio vietų, 
siuvėjas greičiausia nebūtų 
apkaltintas.

KLAUSIMAS: Esu 1928 
metais užtraukus judgenien- 
tų prieš draugų vertės $500, 
bet mano advokatas negalėjo 
iš jo iškolektuof, kadangi jis 
neturėjo jokio turto. Dabar 
jisai turi gerų darbų. Kaip 
aš galėčiau iš jo atgauti $500?

ATSAKYMAS: Jūs vadina
mas judgementas yra ja,u dau
giau kaip 7 metų senumo ir, 
žinoma, jis šiuo laiku yra be
vertės. Bet jį būt galima at
gaivint tam tikra procedūra 
ir tada galėtum užareštuot jo 
algų, žinoma, jeigu jis uždir
ba daugiau kaip $20 į savai
tę. Jei jis yra vedęs, jis turi, 
taip sakant 4 ‘ exemption ’ ’

AKIŲ GYDYTOJAI

■LIETUVIS
OETOMKrKlCALLY AK1V 

SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimu, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Specialė atyda atkreipiama } 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely ąt- 
sitikfinų akys atitaisomos be akintą. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Photte Bouievard 7589

Parapijos Bazaras būda, kurioje strielba, korki- 
niais šoviniais, saldainiai, ei- 

Petro' g'areto.i ir doleriniai daiktai 
yra laimėjima. Didžiųjų so
daliečių būdoje yra susodin-

KENOSHA. — Šv 
parapijos bazaras kopuikiau- 
siai vyksta. Praeitose penkta
dienio ir sekmadienio' dienose , kažinkokių sutvėrimų ii 
parapijiečiai ir šiaip svetini- 1 skanių užkandžių galima gau
ta učiai gausiai lankė bazarų, į^*- to dar, jos turi savo- 
kuriame yra gražių ir bran- tiškų spėjikę, kuri kiekvie

rinis skyrius — bingo 
salės galų prie steidžiaus už
ima. Šiame skyriuje galima 
laimėti įvairios rūšies puodų, 
puodelių, mašinėlių fotogra- 

' fijas nutraukti ir tolmačių 
žiūronų. Ir tik už 10 centų. 
Vakarinė salės pusė išrikiuo
ta skyriumi, mašinomis, ku
rių dėka galima, visų nikelių 
krūvų supilti kišeniuje. Šalę 
jų, truputį į salės vidurį yra 
pastatyta naujausios mados, 
Vinc. Karčiauskio, vieno ge
riausiųjų dailydės išrasta ce
ntų laimėjimo priemonė. Už
metus ant jos dankčio vienų 
penų, galima laimėti 50 penų.'

visi

nain, kurs patenka jos ofi
sam, visų gyvenimų kaip ant 
delno išdėsto. Aš manau, kad 

salės pusėje, pradedant nuo kiekvienas bazaran atsilan- 
įėjimo durų, didžiųjų soda- I kęs, turės užeiti spėjikės of i--Geras uždarbis. Šiaurvakari - 
liečiu, mokyklos — jaunųjų 'san h’ sužinoti savo ateitį bei; niame salės kampe randasi 
sodaliečių, Šv. Benedikto, Šv. praeities pamirštus dalykus. Į užeigos vieta, kur šaltis slo- 
Onos ir baigiant L. Vyčių Mokyklos sodaliečių būdoje ; pinamas ir troškulis gesina-
,- .. ........ ■ ■ ............ yra tikras groceris. Joje ga,- nias. Patarnavimas — sku-

lima gauti daiktų kaip ir ge- kus, mandagus, sąžiningas.

gių daiktų išlaimėjimui bei 
įvairių' priemonių pinigiška.i 
pratuiįtėjimui. Būdos, r/ytų

$20.00. Kų jis uždirba virš 
$20, tuos galėtum užareštuoti.

KLAUSIMAS: Turėjau se
serį, kuri nelabai seniai mi
rė. Paliko apdraudos $2,000. 
Aš esu “beneficiary”, bet du 
apdraudos polisus turi jos 
šeimininkė ir sako, kad ji y- 
ra mokėjus už tuos polisus 
per vienus metus, taip pat- ji 
turi kelias privatiškas resy- 
tęs nuo mirusios sesers, būk 
ji yra skolinga už kambarį ir 
pragyvenimų.; Šęiminįnkė; .rei
kalauja, kad ,aš. jai užmokė
čiau $650. Kitaip, ji nęišduo-

roje grocernėje. Prie mokyk
los sodaliečių būdos išaugęs 
gyvas medis, kurio žalieji la
pai nusagstyti popieriniais 
kaspynėliais. Šiuose kaspynė- 
liuose glūdi įrašyti linkės nu
meriai, kuriais laimėjama bū
doje esantieji daiktai. Tik ži
nomų,; .linkės reik ieškoti ne- 
tuščiais kišeniais. Šv. Bene
dikto ir Šv. Onos draugijų 
būdose yra krautuvė, bučer- 
nė,j, groęerųė. jr monopolis. 
Kas' tik šias būdas aplanke, 
štai,’ ir. nešusį kokiyiibrs lo

dą man tų dviejų polisų ir ji i vos . ųžtiųsdlųj -Lbnpų, Įaikro- 
sako iškolektuos apdraudų iš dį, kumpį, arba pilnų kvorti-

Šv. Petro parapijos baza
ras rytoj prasidės 3:30 vai. 
popiet, o' penktadienį — 6 
vai. vakare. Pr. Stankus turi 
suorganizavęs orkestrų, kuri 
rytoj, parap. bazare gros. Mo
kyklos vaikai, vadovaujant 
Seselėms mokytojoms, praei
tų trečiadienį, popiet turėjo 

(Nukelta į 5 pusi.)

kompanijų. Kų aš turiu da
ryt?

ATSAKYMAS: Jeigu pa 
duoti faktai yra teisingi, at
sakymas yra šis: tamstos se
seriai mirus, su ja pranyko 
ir skolos. Jeigu ji paliko, Įla
nkoj pinigų, arba kitokį tur
tui, jos šeimininkė gali išrei- 
kalaut, bet apdraudos, kurios 
pats esi “beneficiary”,- ji 
negali gauti. Jeigu jautiesi, 
gali jai duot kelis dolerius, 
o jeigu ne, ji tamstos negali 
priversti.

nę bonkų. Reik turėti drąsos 
ir tuos visiems naudingus 
daiktus bandyti išlaimėti.

Šv. Vardo draugijos baza

Tel. Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVE1 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Res. and Office
PROspect 1G28 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago-
Office Hours

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

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street Į

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN and SURGEON

[ 4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820
1 Namų Telef. PROspect 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street

Tel. CANal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REFublic 7868

DR. T, DUNDULIS į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036

Ofiso vak: 2;—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDwUy 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
vėl. po piety ir nuo 7 iki 8:30 y. v.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel. PLAza 2400

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

NedeUoBiis nuo 10 iki 12 disss

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamas -1 akiniai 

r".' pritaikomi

DR, JOHN SMM
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Petn.,10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.
Tel. Caluinet 5974 Ofiso valandos 

9 ryte iki 8 vakare
išskiriant sek
madienius ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Res. 6924 S o. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliotais susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402

DR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

vakare
REZIDENCIJA •

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Residence
6609 S. Artesian Avė. 
PROspect 3403

DR. A, J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5993
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntartj

į
Pirmoji lietuvaite Metropolitan operos ar

tistė ONA KATKAUSKAITĖ-ANNA KAS 
KAS, kuri dienraščio “Draugo” jubiliejiniame 
koncerte išpildys svarbiausiu programo dalį. Jai 
asistuos mūsą garsusis SASNAUSKO VYRŲ 
CHORAS, komp. A Pociui diriguojant.

Reikia žinoti, kad Ona Katkaus kai te yra 
susipratusi, sąmoninga lietuvaitė. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletą metų džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per keletą metą giedojo kataliku katedroje. Po 
to laimėjo geriausią Amerikos dainininką dide
lį radio kontestą ir dabar yra pirmaeilė Metro
politan Operos artistė. Cbicagiečiams dainuos 
pirmą kartą. Visiems bus malonu ją išgirsti ir 
pamatyti.

Šis didysis musą dienraščio jubiliejinįs kon
certas bus puošnioj CHICAGO CIVIC OPE
ROS SALĖJ, vidurmiestyje, W. Madison ir N.
Wacker Drive.

Tai bus sekmadienį, lapkričio-November 
29 d., 3 valandą po pietą.

Prašome tikietus pirkti iš anksto. Juos ga
lite gauti pas veikėjus kolonjose ir “Draugo” 
agentus-išnešiotojus. Kam tai nepatogu, tele- 
fonuokit — CANal 7790. Pristatysime tikie
tus į namus. Tikietą kainos; 55c, 83c, $1.10 ir 
$1.65.

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio “Draugo” jubiliejinėj šventėj.
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Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose
Waukegano Lietuviu 

Veikla

Parapijos Bazaras
rocilesterT N. y. —

Lapkr. 14 d. prasideda para
pijos rudeninis bazaras - fe- 
jjai, prie kurių klebonas ir 
komitetas smarkiai rengiasi. 
Bus visokių įvairenybių. Pa
tartina kjiekvienam atsilan
kyti. Netiktai gražiai laikų 
praleis, bet padarys naudos 
savo parapijai.
Laukiame svečio iš Lietuvos 
Lapkr. 18 d. pas mus at

silankys svečias iš Lietuvos 
V. Uždavinys, kuris važinė
ja po Amerikos lietuvių ko
lonijas Vilniaus vadavimo 
reikalais. Kam mūsų nėra bra 
ngus Vilnius, Lietuvos sosti
nė? Apie visas lietuvių kan
čias Vilniaus krašte papasa-

kos Uždavinys. Svečio priė
mimu rūpinas VVS skyrius 
su savo darbščiu pirm. F. 
Svetiku.

Visi lietuviai, kurių širdy
se dar yra kibirkštėlė tėvy
nės meilės, turi dalyvauti, y- 
pač jaunimas turi būtinai su
sipažinti su kenčiančios tė
vynės dalimi. Vyturys

Ir Vėl Naujiena

GARY, INDIANA. — Prie 
Šv. Kazimiero parapijos pri-, 
klauso nemažas skaičius ne
vedusių, kurie save vadina 
“broliukais”.

Š. m. gegužės mėn. 3 d. 
jie surengė didelį balių ir, 
gavę virš 600 dol. pelno, pa-

skynė aptvėrimui geležine 
tvora bažnytinės nuosavybės. 
Susiorganizavę į tam tikrų 
‘1 singelių ’ ’ organizacijų lai
kosi atskirai nuo ženočių, 
nors savo keliu prie kitų ba
žnytinių draugijų priklauso, 
kaip ir visi.

Dabar vėl, paskatinti pir
mojo baliaus dideliu pasise
kimu, nutarė antrų panašų 
balių surengti lapkričio 15 d. 
tikslu įtaisyti bažnyčiai nau
jas lempas.

‘ ‘ Singelių ’’ surengtas pir
mas balius visiems labai pa
tiko1. Tuomet atsilankė virš 
200 žmonių. Tikimasi nema
žiau atsilankys ir šį kartų.

J. B. Tututis

Pagerbtuvės ir Sutik
tuves Lietuvių Ad

vokatų baliuje
4

Rytoj, 8 va.l. vak., Chic'a- 
gos Lietuvių Advokatų drau
gija savo metiniame' baliuje 
(Pinner Dancė), kuris įvyks
ta Sboreland viešbuty, prie 
55 ir Lake Shore. Drive, pa
gerbs : Dr. Mikų Bagdonų, 
Lietuvos Charge de Affaires 
ir dabar einantį, Lietuvos ko
nsulo pareigas Chicagoje: 
naujai išrinktų pirmųjį lietu
vį teisėjų Chicagoje — Jonų 
T. Zūrį. Tų patį vakarų adv. 
John B. Borden atidengs nau 
jai atvežtas iš Lietuos spor
tines paslaptis.

Teko patirti, kad lietuviai

LIETUVIAI WISC. VALS.

(Atkelta iš 4 pusi.)
Abingo. Pasekmės užtektinai 
Rūkingos. Mokyklos vaikai, 
taip pat, turės bingo parapi
jos salėj ateinantį trečiadie
nį, lapkr. 118 d., 2:30 popiet.

Visų būdų, visų skyrių tva
rkytojai ir darbuotojai atlie
ka ir patarnauja noriai, grei
tai ir mandagiai atsilankiu
siems parapijos bazaran. Už 
tai, jiems ir bazaro lankyto
jams dėkoja Klebonas ir Ko
mitetai.

advokatai pasiryžę atvyku
sius svečius vaišinti ir links
minti kuo geriausia. Plačioji 
visuomenė prašoma nepasidi
džiuoti ir skaitlingai daly
vauti. Kad užtikrinti visiems 
kuodaugiausiai linksmybių ir 
pasitenkinimo, svečiai prašo
mi rezervuoti vietas. Net iki 
sekmadienio 4 vai. po piet 
savo rezervacijas galite pa
daryti pašaukdami adv. A. 
Dobbs Republic 2566. Rap.

Iš Namų Savininkų 
Susirinkimo

CICERO. — C'ieeros Lietu
vių . Namų Savininkų Politi
kos klubo reguleris susirinki
mas buvo lapkričio 10 d. 
Nors susirinkimas niekur ne
buvo garsinamas, vienok bu
vo, skaitlingas.

Išklausyta raportai įvairių 
komisijų. Iš baliaus rengime 
komiteto pranešimo pasirodė, 
kad balius buvo sėkmingas,. 
nors tų vakarų mūsų koloni
joj buvo trys parengimai. Ba 
liūs duos dar pelno. Komite-: 
tas išvardijo visus biznierius, 
kurie prisidėjo dovanomis ir 
ragino juos remti. Kvietimas 
“Draugo” redakcijos į jubi
liejinį koncertų, lapkričio 29 
d., ir Lietuvos Kareivių dr- 
jos į balių, lapkr. 14 d., pri
imti ir nutarta dalyvauti.

Po susirinkimo baliaus ko
mitetas visus pakvietė prie 
baliaus likučių. Klūbietis

West Pullmano 
Naujienosl

Lapkr. 15 d., parap. svet. 
įvyksta šauni vakarienė su 
nepaprastai įdomia progra
ma. Vakarų rengia Šv. Kry
žiaus vyrų pašalpinė dr-ja. 
Bus gardi vakarienė, graži 
programa ir visokio įvairu
mo.

Šv. Kryžiaus dr-ja visuo
met remia parapijos paren
gimus ir kilnias lietuvių or
ganizacijas. Dėl to, paremki
me jų savo atsilankymu. Į- 
žanga tik 50c.

Šįhiet parapijos bazaras 
bus begalo įdomus ir turtin
gas geriausiais daiktais. Ku
rie atsilankys, nesigailės. Ba
zaras prasidės lapkr. 21 d. ir 
baigsis lapkr. 25 d. Viskas 
bus parap. svetainėje. Visi 
iš anksto kviečiami. Rap.

PAVYZDINGI BIZNIERIAI

Birutės draugijos įvyksta 
rytoj po sumos susirinkimas 
parapijos salėje. Seselių Pra.- 
nciškicčių rėtoėjų, taip pat, 
bus po sumos susirinkimas 
Dariaus ir Čireno kambary
je. Parapijos choro praktika 
įvyks pirmadienį, lapkr. 16 
d., 7 vai. vak., parap. salėj.

Praeitų ketvirtadienį, Šv. 
1 Petro parapijų aplankė gar- 
^tbūs svečiai Marijonai: didž. 

geih. tėvas J. J. Jakaitis, 
Amerikos Marijonų provinci
jolas ir gerb. tėvai B. Vitkus, 
P. Biskis ir J. Jaučius. Pa
siviešėjo pas vietinį klebonų 
aplankė mokyklų, apžiūrėjo 
bažnyčių ir visų Šv. Petro 
parapijos nuosavybę. Gerb. 
svečiai gėrėjosi Šv. Petro pa
rapijos pažanga.

B. ir Stefanija Lenkauskai 
yra pavyzdingi Chicagos lie
tuvių biznieriai. Jų biznis — 
didžiulė, moderniška valgomų
jų daiktų krautuvė randasi 
956 AV. 59 st. P-nai Lenkaus
kai yra nuolatiniai “Drau

go” skaitytojai, Marijonų ko
legijos, ii’ seminarijos rėmėjų 
garbės nariai. Jie ne vien pa
tys remia gerus darbus, bet ir 
kitus prie to paragina. Be to 
p-nai Lenkauskai įrašė į Ma-

4 —- - —
LIETUVOS KAREIVIŲ DRAUGYSTĖS, Cicero, III.

METINIS PARENGIMAS
su

20 Dovanų — “WIN-0” — 20 Dovanų
Lapkričio (November) 14 d., 1936

(ŠĮ VAKARĄ)
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 

14th Street ir 49th Court, Cicero
Pradžia 7:30. Įžanga 35c su drabužių padėjimu

Muzika HENRY PETERS 10 šmotų orkestrą
Visi būkite KOMITETAS.

-...................... #

SURYS - DŪODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

REAL ESTATE
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių,

Stiklų ir t. t.
A ______ .... - .......................J

Lapkričio 7 d. mūsų klebo
nas su vikaru kun. Urba bu
vo išvykę į Aurora, kur Šv. 
Teresės bažnyčioj įvyko1 jung 
tuvės dr. Jono Žėko su Min- 
nie Zekonyte. Šliūbas buvo 
per Mišias šv., kurias laikė 
kun. Čūžauskas asistoje vie
tos klebono kun. C. Henkel 
ir kun. Urbos, ir suteikė jau
niesiems šliūbų. Per Mišias 
jaunieji ir jų tėvai bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos.

Jaunosios tėvai iškėlė di
delius pietus savo rezidenci
joj. Pažymėtina, kad namiš
kiai jaunikius priėmė lietuvi
šku papročiu — duona ir dru
ska. Svečių tarpe pietuose da 
lyvavo vietos klebonas kun. 
C. Henkel, kun. J. Čužauskas 
ir kun. V. Urba.

Po piet kleb. kun. Čužaus
kas su kun. Urba turėjo greit 
atsisveikinti, nes namie, AVau 
kegane, turėjo sujungti kitų 
porų — sportininkų Jonų De- 
ksų su Jule Ku^mickiūte. 
Šios poros šliūbas buvo 4 v. 
po pietų.

Sportsmano Jono1 Dikso ir 
jaunosios Diksienės vestuvių 
pietūs buvo draugijų salėj 
vieni didžiausių. Svečių buvo 
begalo daug. Jonas Diksas 
nuo seno yra populerus AVau- 
kegane ir kitur. Jo žhiona 
taip pat daugeliui pažįstama. 
Jos broliai yra sporto mėgė
jai, mėgsta sekti bolininkus. 
Kuzmickai yra plačiai žino
mi. Jų šeimyna yra geri baž
nyčios rėmėjai.

Visagalis telaimina jaunas, 
susikurusias šeimynas.

Bėgilas

20 Metų Biznyje

BRIGHTON PARK. — Kai 
zimieras ir Sofija Marozai tu
ri didelę, gražių moderniškų 
duonos kepyklų, 4332 So. Ca
lifornia avė. Šiemet jiems su
eina 20 metų, kai biznyje. 
Džiaugiasi geromis pasekmė
mis ir biznio augimu. P-nai 
Marozai žada su visa šeimy
na ir darbininkais atsilanky
ti į “Draugo” jubiliejinį kon
certų, būsiantį lapkričio 29 
d. Chicagos Civic operos na
me.

15 Metų Biznyje

P-nas B. R. Pietkiewicz už
laiko real estate biznį, 2608 
AV. 47 st. Jisai laimingai per
gyveno depresijos metus ir 
dabar pas jį viskas gerai klo
jasi. Sako, kad real estate 
biznis atgija. Jo ofise dirba 
p-lė Medežiūtė ir patarnavi
mas eina geroje tvarkoje.

P-nas Pietkiewicz žada bū
ti ‘ ‘ Draugo, ’ ’ jubiliejiniame 
koncerte, lapkričio 29 d.

Sugrįžo Geras 
Darbininkas

TOAVN OF LAKE. — Pas 
biznierių Juozų Ežerskį, 4600 
So. Paulina st. sugrįžo dirb
ti jo senas, darbininkas, Fe
liksas Lygutis. Reikia pažy
mėti, kad p. Lygutis yra po
puliarus vyras, gerai moka 
patarnauti ir kastumerius pa- 
tenktinti. Geros kloties!

Kas mato dangų vandeny, 
mato medžiuose žuvis.

rijonų rėmėjus Emilijų Len
kauskienę, gyvenančių Šiau
liuose. Ten siunčiamas jai ir 
“Laivas,” kuriuo ji ten yra 
labai patenkinta. Už jų p-nai 
Lenkauskai aukojo $2.00 Ma
rijonų seminarijos statybai.

Rup.

<■■■■■■■■■■■■ ■
; REUMATIZMAS .
■ SAUSGELE ;

Nesikankykite savęs skaus- ■
■ mais: Reumatizmu, Sausgele, _ g Kaulų Gėlimų, arba Mėšlun- “

gių — raumenų sunkumu: nes B
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo. gg CAPSICO COMPOUND mos- "

tis lengvai prašalina virfiminė- fl
■ tas ligas;' mums šiandien dau-
_ gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
“ nes pasveikę. Kaina 50c. per g
■ paštą 55c, arba dvi už $1-05.
_ Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS” augalais gydytis, kaina _g 60 centų. "

■ J u sti n Kulis “
■ 3259 SO. HALSTED ST. g
■ Chicago, UI. g
3 a ■ ■■■■■■■■■■

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA

(Per Gothenburgą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
DROTTNINGHOLM . . LAPKR. 19 
GRIPSHOLM ................ GRUOD. 8

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

SAVEDTSH AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois

Gerkit ir Reikalaukit
a

MutualLicjuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbea

ir
Lietuviško*

Degtinis

Rytoj, Aušros Vartų bažnyčioj 4 v. po 
piet užbaigimas oktavo's prie išvenč. Ma
rijos Globėjos.

EXTRA, CICERO!

Šv. Antano par. Namų Sa
vininkų Kliubo susirinkime, 
lapkričio-Nov. 17 d., kalbės 
dar pirmų sykį Ciceroj Sta
sys Pieža, Chicago Evening 
American reporteris. Stasys 
Pieža nors čia Amerikoje gi
męs, bet lietuvių kalbų, lite
ratūrų gerai pažįsta. Jis yra 
vienintelis lietuvis žurnalistas

Chicagoje, todėl mums Cice
roj bus už garbę jo pasiklau
syti. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti kviečiami ateiti 
sus-man 8 vai. vak. Rcp.

Rinktinio Derliaus tabakai 
padaro Old Gold. C'ig.aretus 
Dvigubai-Švelnius, ir 2 žakie- 
tai Cellophane visuomet užlai
ko juose dirbtuvės šviežumų.

J =--------------------- -----------------
PADEKONES DIENOS PIETUS

GAMINKITE SU NAUJU, MODERNIŠKU VIRTUVES PEČIU

PROGRESS KRAUTUVE
Pasiūlo labai numažintom kainom, sykiu duoda dovanas. Gyvą ar nu
rėdytą kalakutą ar žąsį dykai, kurį galėsite pasiskirti nuo savo kai
myno bučerio, o Progress Krautuvės užmokės.

šie naujausios mados, dideli geso taupymo pečiai virtuvėms pilnai 
parceliuoti. Reguliarė vertė .$55.00, dabar parsiduoda

Sykiu kalakutas ar žąsis dykai.

Naujos mados Standard 
padarymo radios, console 
kabinetuose, reguliarė ver
tė $80.00, parsiduoda už

^50.00
Kalakutas ar žą'sis dykai.

Specialis išpardavimas ant 
pagarsėjusių Westinghou« 
se plaunamų mašinų. 
Rcguliarės vertės $74.50 
VVestingliouse Plovyklė 
parsiduoda už

£44.50
Kalakutais ar žąsis dykai.

PRITAIKOMI VISIEMSLENGVOS IŠMOKĖJIMAI

3222-24-26 S. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 

J. KALĖDINSKAS, Vedėjas
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Sasnausko Vyrų Choras Žavės Mus ir Kitataučius
“DAINUOSIM TAIP, KAIP NIEKUOMET 

PIRMIAU” — SAKO CHORISTAI

M's, Amerikos lietuviai, 
turim gerų chorų. Bet geriau 
sias iš jų visų yra Sasnausko 
Vyrų Choras Chicagoje. Tai 
esaim girdėję ne tik iš šiaip 
jau muzikos ir dainos meno 
mėgėjų, bet ir iš tokio vyro, 
kaip žymusis mūsų tautoje 
kompozitorius Juozas Žilevi
čius.

Bet tai dar ne viskas. Da
bar šis choras pasidarė dar 
geresnis ir didesnis.

Kuomet jis sutiko dalyvau
ti dienraščio “Draugo” ju
biliejinio koncerto programoj 
ir asistuoti Metropolitan 0- 
peros artistei Onai Katkaus- 
kaitei, choras geriau susior
ganizavo, priėmė daugiau gra 
žiąbalsių dainininkrj ir rim
tai ruošiasi. Praktikoms ren
kasi du - tris kartus savai
tėj. Choras pasiryžo prilygti 
savo dainavimu geriausioms 
vyrų chorams Amerikoje. Jis 
prieis prie to. Tiktai įsitikin
sit, kuomet jį girdėsit dainuo
jant lapkričio 29 d. Civic 
Operoj.

Aną dienų į. choro prakti
kų buvo atvykęs vienas žmo
gus, kuris labai arti stovi 
prie Chicagos Civic Operos 
vadovybės. Jam rūpėjo išgir
sti, kaip' dainuoja choras, ku
ris asistuos garsiųjai lietu
vaitei Metropolitan Operos 
artistei. Choro dainavimo -jis 
klausėsi su dideliu susidomė
jimu. “Tikrai nemaniau, kad 
lietuviai turi tokį gerų cho
rų” — jis pasakė. “Dainuo-- 
damas puošnioj Civic Operoj, 
jis jums, lietuviams gėdos 
nepadarys” — pridėjo tas 
pats ponas.

“Bet, palaukit, dar nega- 
las, dar vis praktikuojam” 
— kalbėjo energingieji chori
stai. “Jubiliejiniame koncer
te dainuosime taip, kaip nie
kuomet ligšiol nesam© daina
vę” — pridūrė vienas iš jų.

Ir mes apie tai neabejo
jami.

Sasnausko Vyrų Choras pi
rmų kartų išeina “plačiai į 
pasaulį”. Jo dainavimo klau
sytis ne vien lietuviai, bet ir 
kitataučiai. Klaivysls ir žy
mieji muzikos laikraščių ir 
didžiųjų dienraščių muzikos 
kritikai. Ir, be abejonės, po 
koncerto tars savo žodį. Tai 
gerai supranta, choristai ir 
jų vadas komp. A. Pocius. 
Dėl to ir dirba.

Lietuvių visuomenė turėtų 
įvertinti taip dideles choro 
pastangas ir gausingai daP 
vauti koncerte prie kurio jie 
taip rimtai ir rūpestingai ruo 
šiasi.

Koncertų savanoriai: A.
Leščiauskienė iš Brigdeporto 
nupirko jubilieinio koncerto 
tris tikietus. Taip pat ir S. 
Gelgaudas tris nusipirko. Du 
tikietus įsigijo Chas. F. Sty- 
1 s ir tiek pat Jonas Stanke
vičius.

Brightonparkieciai: j>P.<. ir 
Valerija Krūmeliai •— 2 ti
kietus, Leokadija Gritiene — 
3 tikietus, biznierius N. Aba
ravičius ir sūnus Leonardas, 
4600 S. Pairfield — 2 tikie
tus, Pr. Kundrotienė — 2.

Westsa.idiečiai: J. Balsevi
čius du tikietus ir J. Bučin
skai.

Komp. Antanas Pocius, kuris šiomis dienomis daug dar
buojasi, kad tinkamai prirengti Sasnausko Vyrų Chorų prie 
didžiojo mūsų dienraščio jubiliejinio koncerto, būsinčio' lap
kričio 29 d., 3 vai. po pietų, Civic Operoj. Jam, kaip ir vi
sam chorui, dabar tikrai didelis darbymetis.

NORTHSAIDIEČIŲ VAKARAS PAVYKO
Dalyvavo Didž. Gerb. Kun. J. J. Jakaitis, 

Tevtj Marijonu Provincijolas
Lapkričio 8 d. Marijonų didžiausių dėkingumų, kad ir 

Kolegijos Rėmėjai buvo su- ateityje nepamirš Tėvų Ma- 
rengę jaukų kauliukų ir ko- rijonų ir jų darbų, 
rtų lošimo vakarėlį parapijos • Po kalbos ir vėl prasidėjo 
svetainėje, į kurį atsilankė žaidimas ir tęsėsi iki pabai- 
skaitlingas būrys žmonių. Pa
sirodo, kad norrĮ’hsaidiečiai 
nuo senų laikų vis dar gyve
nų Tėvų Marijonų dvasia.

Vakaro rengimo komisija, 
susidedanti iš darbščių veikė
jų — P. O. Žaldokienės, M.
Rugienės, O. Kizelevičienės ir 
M. Sutkienės, buvo nutarę 
kviesti vienų iš Tėvų Mari-

gos. Komisija turėjo daug 
gražių dovanų, kurių išteko 
visiems laimėjusiems.

'Šiuo laiku eina Tėvų Mari
jonų statomaj'ai Seminarijos 
koplyčiai vajus. North Sidėj 
komisija, susidedanti iš V. 
Kavaliausko, V. Dargužio, O. 
Deksnienės, A. Rugieniaus ir 
A. Bacevičiaus, ragina north-

jonų, kad atsilankytų į virš- : saidiečius, kiek galima dau-

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
KLUBAS

rengia

25 METŲ JUBILIEJAUS KONCERTĄ 
IR ŠOKIUS

Sekmad., Lapkr. 15,1936
SOKOL SVETAINĖJ 

2345 South Kedzie Avenue

minėtų vakarų. Ir nenusivy
lė, nes teikėsi atsilankyti pa
tsai didž. gerb. kun. J. Ja
kaitis, Tėvų Marijonų Pro
vincijolas, kuris tik kų grį
žęs iš kelionės po1 Europą, 
papasakojo savo patyrusius į- 
spūdžius abelnai iš Lietuvos

giau pasidarbuoti, kad kop
lyčios statybų būtinai baigti 
dar šiais metais.

Vakarėlis baigėsi gražiau
sioj nuotaikoj, už kų didelė 
garbė priklauso gerb. komi
sijai: P. O. Žaldokienei, M,. 
Rugienei, O. Ki'zelevičienei ir

Durys atsidaro 4tų valandų 
Pradžia 4:30 valandų popiet

Kviečiame visus Chicagos ir apylinkės lietu
vius atsilankyti į šį iškilmingų koncertų. Užtik
riname, kad visi svečiai bus patenkinti.

Rengimo komisija ir valdyba.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, UI.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus, jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų. 

PRASYK SAMUELIO DYKAI

Visose
Vaistinėse

Trlner’s Bitter Wine Co. S. Wells St., Chicago, III.
Prisiusi! man sampelj dykai

Vardas -----------------------------------------——----------------- ----

gyvenimo. Taipgi prisiminė M. Sutkienei, kurios tiek gra- 
a. a. kun. V. Kulikauskų. Jo1 žios širdies ir triūso įdėjo, 
troškimas buvo, kad būtinai i kad vakaras tinkamiausia pa- 
reikia pastatyti Seminarijai i vyktų. Rap.
koplyčių. Bet jo jėgos tam
dideliam darbui buvo persil- 
pnos, kas ir užbaigė jo gy
venimų, nes jisai dažnai už
miršdavo patsai save, o tik 
rūpinosi Marijonu} auklėtiniais 
klierikais, kad jie turėtų tin
kamų koplytėlę, kur galėtų 
Dievų garbinti ir prašyti Die
vo1 malonių visiems Marijonų 
geradariams ir prieteliams už 
pasiaukavimų. Toliau gerb.
Provincijolas prisiminė, kad 
artinasi Tėvų Marijonų Rė
mėjų Draugijos seimas, kuris 
Įvyks gruodžio mėn. 13 d.,
Aušros Vartų parap. svetai
nėje ir kvietė neužmiršti ja
me dalyvauti. Baigdamas1 sa
vo nuoširdžių kalbų, dėkojo, 
northsaidiečiams, kad jūs įve 
rtinat Tėvų Marijonų didelius 
ir kilnius darbus. Northsai- 
diečiai triukšmingomis ovaci
jomis palydėjo gerb. Provin- 

i cįjolo kalbų ir reiškė savo 1

Misijos Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje

Ateinantį pirmadienį, lap
kričio 16 d. 7:30 vai. vak. 
mūsų bažnyčioje prasidės mi
sijos, kurios tęsis per vienų 
savaitę ir Užsibaigs! sekma
dienį 4 vai. po pietų. Misi- 
jonierius, kuris skelbs Dievo 
žodį, bus gerb. prof. kun. dr. 
M. Ražaitis. Pamaldos ir pai- 
mokslai bus rytais 8 vai. ir 
vakarais 7:30 vai., taip pat 
išpažintys bus klausomos ry
tais ir vakarais. Kviečiu ir 
raginu ypač šios kolonijos lie
tuvius pasinaudoti šitoms, y- 
patingų Dievo malonių dieno
mis,.

Kun. Ig. Albavičius, kleb.

Jaunimas j Cicero!

Visas jaunimas kviečiamas 
į šokių vakarų, kuris įvyks 
lapkr. 21 d., Cicero Commu- 
nity House, 1822 So. 51st avė.

j Vakarų rengia Nekalto Pra, 
j sidėjimo Sodaliečių dr-ja. 
Grieš “Royal Club” orkes
trą. Įžanga 40v. Drabužių pa- 

j sidėjimas dykai. Komisija

Gyvuoja 25 Metus

Lietuvių Kęstučio Pašalpos 
klubas rengia koncertų ir šo
kius, kad patainėti 25 m. ju
biliejų, sekmadienį, lapkričio 
15 d., Sokolų svetainėj, 2345 
S. Kedzie avė. Pradžia 4:30 
vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CLASSBF1ED
LIETUVIAI ADVOKATAI

Renkasi Chorij Sa-gos 
Atstovai

Cliieagos pi*bvincijo,'s para
pijinių chorų sąjungos atsto
vų susirinkimas įvyks šešta
dienį, lapkričio 14 d., lygiai 
7 vai./vak., Šv. Jurgio parap. 
mokyklos kamb., Music Roo- 
me>. Chorų atstovai ir vedėjai 
prašomi laiku susirinkti.

Pirm., V. Daukša

Tony The Cleaner, 
Furrier

Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus išklinijame, 
sutaisome ir perdirbame, dar
bų paimam iš namų.

2555 West 43 rd Street
Tel. Lafayette 1310

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN- 

OIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

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

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600

State 46 90 Prospect 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. AVestern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
Iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 \V. Randolph St. 

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

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW

10707 So. Michigan Avė. 
CHICAGO

Telephone PULlman 1293

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

PARDAVIMUI BUČERNĖ

PARDUOSIU bučernę ir grošemę, 
arba priimsiu į pusininkus. Vieta 
gera. Išdirbta per daug meti}. 1543 
So. 50t'h Avė. Cicero, Illinois, tele
fonas Cicero 3500.

MAINYMUI NAMAS
MAINYSIU 2-jų aukštij namą dėl 
bungaloiv ar cottage. Namas turi 
5 ir 5 kambarius, beismontą, pa
stogę. Visi asesmentai užmokėti. 
1-mas morgičius $2200.00 dėl 12 me
tu. Savininkas, 1111 W. 59th St., 
Chicago.

PARDAVIMUI mūrinis namas. 3 
flatai po 4 kambarius. Arti bažny
čios. Namas geram stovy. Pastogė. 
Mūrinis garadžius. Kreipkitės i 5211 
W. 24th St., 3-čios lubos, Cicero.

UPHOLSTERING
Rakandų Taisymas

Pervilkimas, baldų taisymas, per- 
maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavim.as dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Up'holstenng Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NEVada 7717.

PIRKITE ANGLIS DABAR
BLACK Gold Lump, $6 00; Mine 
run. $5.75; Screenings, $4.75.
GRUNDY MINING CO., telefonas 
CEDarcrest 1131.

ANGLYS ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ...................... $5 75
Lump or Egg .................. 6 00
Screenings ......................... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDzie 3882

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIU RAEINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną, mierą su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26tb St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS
PETER BALSITIS, Manager

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
BUICK KARŲ

Čionai rasite puikiausių ir pilniausių stakų GARAN
TUOTŲ, PERTAISYTŲ VARTOTŲ BUICK KA
RŲ, kokį galima bile kur rasti. KIEKVIENAS YRA 
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokėdami 
mažų skirtumų galite išmainyti savo senų Buick’ų ir 
parvažiuoti namon nauju modeliu.

50 kitų visų išdirbysčių ir modelių.
GERAS VARTOTAS BUICK’AS YRA GERIAU

SIAS VARTOTAS KARAS!

1936, 81 Club Sedan, Radio, ................................................... $1075
1936, 61 Club Sedan, ................................................................. 975
1936, 41 Club Sedan, Radio, ................................................... 875
1936, 41 Club Sedan, ................................................................. 795
T935, 61 Club Sedan, .................................................................. 875
1935, 41 Club Sedan, .........................................  695
1935, 67 5 Sedan, .................................................................... 875
1935, 91 Club Sedan, ................................................................ 875
1934, 67 5 Sedan, ...................................................................... 695
1934, 61 Club Sedan, ........ ........................................................ 695
1934, 46 2 Coupe, .................................................................... 495
1934, 41 Club Sedan, .............................................................. 525
1933, 97 5 Sedan, ................................................................ 395
1933, 668 2-4 Coupe, ................................................................ 395
1932, 67 5 Sedan, .................................................................... 295
1930, 57 5 Sedan, .................................................................... 195

3860 Ogden Avė. Tel. CRAwford 4100
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
Pranešimai į RADTO

Misijos Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje

Mūsą bažnyčioje misijos 
prasidės ateinantį pinmadie-

Darbuojasi Jubiliejaus 
Proga

Chicagoj ir apylinkėse “Dr- 
go” agentai, platintojai ir rė-

iuį, lapkr. 16 d. Gerb. klebo-į įnėjai rūpinasi tinkamai pažy
mas praeitą sekmadienį pra- In^ti “Draugo” 
nešdamas šitą malonią žinią,
ragino ypač šios parapijos 
žmones pasinaudoti šituo bra 
ngią misiją laiku. Gerb. prof. 
kun. M. Ražaitis, kuris mi
siją laiku skelbs Dievoi žodį, 
yra žinomas mokslo vyras ir 
žynius pamokslininkas.

Nuo red. Vakarykščiam
“Draugo” numery šioje ži
nutėje, per korektoriaus ne- 
apsižiūrėjihią, pabaigoje, vie
toj žymus pamokslininkas, į- 
dėta trys eilutės iš kitos ži
nios, kurios sudarė neaišką 
sakinį. Gerb. korespondento' 
šiuo atsiprašome.

Ryt Motinų Klubo 
Vakaras

MA BU LETTE BARK) 
Ms>kyįdn$ niotįną kląbąs rep- 
gia šokius lapkričio 15 d., 8

A-val. vakare, iparžtjiijd4 kalėj. • 
gefA 'urkeštrakUžkah-’'1

džiai bus duodami dykai į No 
gėrimo. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti ir paremti naudi
ngą darbą.

Reinas skiriamas mokyklos 
naudai, nes daug yra, vaiką, 
kurią tėvai negali užsimokė
ti už mokslą ir knygas.

Motiną klubas, kuris susi
deda didžiumoj iš motinų, ku-, 
rią vaikai lanko mokyklą tu
ri tikslo padėti seselėms pa
dengti mokyklos išlaidas.

Būtą malonu, kad visos rno- • 
tinos, kurią vaikai lanko mo
kyklą priklausytą klubui. Mo- 
kesčią nėra, bet galėtą prisi
dėti prie nuveiksimo daug 
naudingą darbą.

Susirinkimai įvyksta kas 
antrą antradienį kiekvieno 

t mėnesio. Po susirinkimo duo
dama užkandis ir lošiama 
kauliukais. Kvieslys

mėti “Draugo” jubilieją. Jie 
rūpinasi ta proga praplatinti 
“Draugą” tarpa tą, kurie jo 
dar nėra užsirašę.

Ištikrąją katalikams yra ai
ški pareiga, turėti savo namuo
se dienrašti ‘ ‘ Draugą. ’ ’ Tą tu
ri daryti dėl savo labo ir dėl 
labo Bažnyčios ir tautos.

Atsiminkite, kad štai senie
ji metai baigiasi ir kad vi
siems “Draugo” skaitytojams 
yra rengiama maloni ir reika
linga dovana. Ta dovana yra 
skiriama visiems “Draugo1” 
skaitytojams.

Dabar užsirašantiems yra 
garbė dėl to, kad “Draugas” 
mini savo 2O-ties metą gyva
vimo jubilieją.

ū. ;. P , • ,• ' f t 
Kasdien ateina iš. koloniją 

atsiliepimą ir pasidžiaugimą. 
Svarbiausias čia daiktas yrą 
tas, kad daugelis Ghicagoj ir 
kitur ' garma - sužinot®:1 apie 
“Drgtigrą ” , Atsjtiąkfj^taip, 
kad ikišiol ,iC Draugo ” heturė- 
jušieji dibėr Jį Užsisako1. Dau-

A

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 15 d., 2 vai. po pie
tų, Šv. Kazimiero akademi
joj. Visą ARI) skyrią atsto-

BRIGHTON PARK. — šv į vią prašome atvykti susirin- 
Kaz. Akademijos Remė(,ų 6 j kiman, nes tai bus vienas 
skyriaus buneo party įyks svarbiausių. Yra daug naujo

BUDRIKO PROGRAMOS

krautuvės, kur dabar eina 
didis prieš Padėkos dieną iš
pardavimas. Nepamirškit pa
siklausyti. Rap. J.

Pramoga Statybos
Fondui

sekmadienį, lapkr. 15 d., 2 
vai. p. p. Rudžią namuose 
2511 W. 45tli PI.

Kviečiami visi atsilankyt 
Tikimės turėti ir svečią iš ki 
tą koloniją. Bus skanaus už
kandžio : ir gražią dovanų. 
Svečiai bus patenkinti. Pel
nas skiriamas' Akademijos 
statybos 'fondui. Komisiją

darbo prieš akis. Reikia vi
siems skyriams dideliu ben
drumu prie jo rengti.

A. Nausėdienė, centro pirm.

TOW,N OF LAKE. — Dr- 
stė Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimą 
lapkričio 15 d., 2 vai. po pie-

Visuomenei . įsidėmėtina, 
kati Budriko radio progra
ma rytoj, sekhiadienio va
karą, iš stoties WCFL bus 
transliuojama nauju laiku, 
tai yra nuo 7 iki 8 vai. vak. 
Ši tvarka bus pastovi per vi
są sezoną. Galima užtikrinti, 
kad ši programa bus nepa
prastai įvairi ir įdomi. Daly
vaus žymūs dainininkai, pa,- 
vvzdžiui Ona Pieža ir Justas 
Kudirka. Simfoninė Budriko 
radio orkestrą išpildys naują 
niekuomet negirdėtą muzikos 
numerią. Bus Makalai, na,

Daugelis lietuvią džiaugia
si, kad WHFC radio stotis 
praneša, jog jos jėga neužil
go bus padidinta ir kad tra
nsmiteris jau dabar vartoja
mas aukštesnis ir geresnis. 
Galės išgirsti programas ir 
tie, kurie gyvena už Chica- 
gos. Lietuviška programa vėl 
bus, kaip paprastai, leidžia
ma sekimadienią vakarais 9 
valandą. Bus gražios muzi
kos, dainą bei įdomią pra
nešimą. Programai vadovaus 
pranešėjas P. Šaltimieras.

Šiuo būdu kooperuojant, 
šeimininkės gauna ne tik šva
rius pieno butelius, bet taip
gi padeda sumažinti pieno 
kainą, nedaužant bntelią, kas 
ilgainiui eina ją pačią naudai.

Retas kas težino, kad kiek
vienas pieno butelis kainuoja 
apie penkis centus, ir kuomet 
jie sunaikinami, ją kaina pri
sideda prie kainos pieno, už 
kurį vartotojai moka.

Lietuvos Kareivių 
Win0

Nauja Pajėga Susilpnėju- 
sJems Organams

Naujasis NUGA-TONE dabar mok
sliškai sustiprintas su VITAMINAIS 
A ir D sustiprina susilpnėjusius or
ganus. Tai puikus skilvio vaistas, 
pataisąs apetitą ir yra tiesioginė pa- 
gelba. Padidina skilvio ir plonųjų 
žarųų sulčių apytakų. NUGA-TONE 
veikia širdį ta prasime, kad padidi
na energijų visais atžvilgiais. Be- 
sveikstant po ligos jis yra ypatingas 
vaistas. Mėgink dabar naująjį NU
GA-TONE sustiprintą su VITAMI
NAIS A ir D. Pertikrink save su 
NAUJA PAJĖGA šiuose vaistuose. 
Pasekmės užtikrintos arba pinigai 
grąžinami. Parsiduoda pas visus 
vaistininkus.

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

tą, parapijos mokyklos kam
baryje. Narės, kurios yra pa- daug naują žinią 
silikę su mokesčiais, prašo-! Primintina dar, kad Budri- 
mos užsilmokėti. VMdyba į p0, radio programos vadina- 

1 mos “tarptautinis, popuri”, 
kurias transliuoja stotis AVATO WN OF LAKE. — D r 

reivią draugija rengia metinį Į ja Šv. Elzbietos inoterą ir ,Ab pinnadieniais. ir penkta- 
yakarą. — šokius ir “Win-0”. j niergaičią laikys mėnesinį 'su-1 dieniai^, 'ir gi yra perkelti į 
Vakaras bus Lietuvių Lino- ; siriukimą sekmadienį, lapkri- j naują laiką. Dabar jie bus 
Bybės d salėj. ? 2. vai. po pietų Šv,. ^ įsą žiemą p>Oi- piet,-

CICERO. — Lietuvos Ka

keihtą;b'an jų skail yl o ją dabar 
pažymėtini Vincas ''Skirius, i,'f uhsė. 
4412 S. Mūpievpood avė. ir 0- 
na Vengrienė, 267 Silver st.,
S. Boston, Mass.

Dabar laikas užsakyti “Dr- 
gą” dovanoms į Lietuvą, savo 
giminėms, kas bus jiems ten 
gera Kalėdinė dovana.

Dabar Brigliton Parke pra
sidėjo kalėdojimas. Kunigą at
silankymas į šeimynas pagel
bsti platinti katalikiškus lai
kraščius. Rap.

LAIDOTUVĖS

Rapolas Andreliūnas, Mar
ąuette Park laikrodininkas, 
kviečia visus savo draugus ir 
pažystamus dalyvauti jo se
sers, a, a. Valerijos Grigaliū
nienės, laidotuvėse, kurios į- 
vyks šeštadienį, lapkričio 14 
d., Šv. Jurgio parap. bažny
čioje, 9:30 vai. ryto.

IŠ POLITIKOS LAUKO
MABQUETTE l'Al.'K. 

Sekmadienį, lapkričio 15 d., 
2 vai. po pietų, parapijos sa
lėje 13-tos AVardo Lietuvių 
Demokratų klubas laikys sva 
rbą susirinkimą.

Didieji rinkimai praėjo. Vi 
si nariai-ės darbavosi Roose- 
veito, Ilornerio, Zūrio ir vi 
są demokratą išrinkimu. Pa
sirodė, kad darbas nebuvo 
veltui. Lietuviai galime did
žiuotis turėdami lietuvį tei
sėją Joną T. Zūrį. Mums, ma- 
rketparkiečiams, ypač links

ma, kad teisėjo Zūrio kampa
nijos vadas Al. G. Kumskis, 
kuris taipgi eina' Marąuette 
Parko direktoriaus pareigas, 
yra. mūsą klubo narys.

Rinkimai pasibaigė, bet 
mūsų darbas turi būt tęsia.- 
mas. Negalime laiko niekais 
leisti. Dėl to nariai-ės neap
leiskite šio svarbaus susirin
kimo. Nepriklausantieji lai 
prisirašo. Mokestis 50c. vy- 
rafms ir 25c. moterims.

P. Šaltimieras, rast.

J.F.EUDE1KI8
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN^ IR NAKTĮ| 

YARds 1741-1742

CAKT, IND. IiAIDOTtJVI’Ų DIREKTO3SIAI
KELNER — PRUZ-IN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 020 W. 15th Avė.

I

SVARBI ŽINIA 
ŠEIMININKĖMS

. „ Kryžiaus parapijos svetainė
j SokiamsŲp-K-s Henry J>ettrS|}pe pra.om6s skaitlin.
prkestra, suriedanti iš 10 gai susir;nktL valdyte
ąsmenų. y; m.-., w,.., rm s j , g
į. Šiame parėpkime bus įdo
mius dalykas 
C AVin — 0”. 
fa panašus į
iri daugelis- esate lošę , feaf- u V -Kareivių draugijos 
“AVin — 0”, lošėjai turės 
progos laimėti 20 piniginių 
dovaną. Tai pirmas teks įvy
kis Cicero j.

Tad visi būkime Kareivių 
draugijos metiniam parengi
me šį vakarą Liuosybėš sa
lėj. Pradžia 7:30 vai. vak.

Sekmadienį, lapkr., 15 ({>, / 
Žaidimas 1 vai. po pietą, AVest j8idę ’S'a-

Šis žaidimas y- 
“Screeno”, kū

Komitetas

Y •> #vietoj 5 vai. Programas-fina
nsuoja ; d uozas ■ Budri kas, tris 
ją didelių krautuvių savinin
kas Chicago je. C* H

f h

Mokslininkai ir gydytojai 
kasdien pabrėžia svarbą gry
no! ir šviežio pieno, kad apsau
goti vaikučią sveikatą, kurie 
jį geria.

Šeimininkės gali pagelbėti 
pieniui, kad, jo pardavinėjamas 
pienas būtą. šyafu^. ir sveika-, 
tai naudingas, , IšpĮaudamos 
ištuštinfiisj bjjteljus 
žinti į juos gęrąnC stovy.

:<■; -į- ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS!

f

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS -

REPublic 8340

Rytoj 11 valandą prieš piet 
kyiečiamiyimsis.tMyti savo raš 
dio ant stoties aVgES ir pai-i 

sims ^rinkimas. sfctBJti ntdėldienio lietu,!
Stoma "darlg riStlyktj,'- ypriin- •: - -jadi,, „rot tanas.

lėj. .įvyksta , svarbus dr-jos 
“ Lietuvos Ūkininkas ’ ’1 mėne-

gal jubiliejaus bankieto ko
misija turi svarbią praneši
mą apie rengiamą bankietą 
vasario 7 d. Visi nariai būti
nai dalyvaukite susirinkime. 
Pasilikę su mokesčiais, pra
šomi užsimokėti.

J. žurkauskas, p i r m.I. Lukošiūtė, fin. rast.

viškos radio programos, ku
rias kas sekmadienį leidžia 
Progress Furniture Co., 3224 
So. Halsted. st. Programos vi
suomet būna gražios ir įdo
mios. Ryt programoj daly
vaus žymūs dainininkai, mu
zikai, kalbėtojai. Be to, gir
dė šit naudingų pranešimų ir 
žinių, ypatingai iš Progress

ENTRA — 7 vai., sekmadienį vakare BLDRIKO Radio Valanda. Pakeistas 
laikas iš WCFL 970' kil. Per visą žiemą bus nuo 7 iki 8 valandos vakare.

8 Dalių Dining Room Setas už , .

5 Palių Breakfast Setas už . ,. .

4 Dalių gražus Parlor Setas už , .

BUDRIK FURNITURE MART
3347 S. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK Ine
S. Halsted St8

Tel. Boulv. 4705

9 e e ©o 3 <»«••••

««« ■?© as8»eo ®»

033000 ©0003C33©

!69.eo
S12.50
$49.50

VENETIAN Ml
p kr§V"' IJ.

I ,

T CO., INC.
' išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklą ir 

'A • 7<.. ■

Didžiausia paminklą dirbtuvė Chicagoj
Oh—

Suvirš 50 metą prityrimo 
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------- o-------
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnią 

Chicagos Lietuvią

527 NBRTiŪVEŠTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTjl

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOLTevard 4139

A. Petkos 1410 So. 49th Ct.s Cicero 
Phone Cicero 2109

S. M. Skodas 718 AVest 18th Street
Phone MONroe 3377

1 1 7fllll 1646 West 46th Street
I. J. LDiU Phone BOLTevard 5203

Ezerskis ir Suims 10734 So. Michigan Avė.
Tel. PULlman 5703

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089

Lachawicz ir Šonai 2314 West 23rd Place
Phone Ganai 2515

1. E Endeikis 4605-07 So; Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.j

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

J. Uotams 4092 Archer Av:e.
Phone LAFayette 3572 i

3319 Lituąnica Avė. 
Phone YARds 1138S. P.
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Už Etiopijos pavergimą. 14 metų fašizmo Italijoj 
sukaktuvių proga, Musolinis apdovanoja medaliais atsi
žymėjusius kareivius pavergiant etiopus.

AUKSINIU VARTŲ TILTAS

Didžiausias pasauly tiltas naktį. Štai kaip atsirodė 
didysis tiltas, tarp Oakland ir San Francisco, Calif., 
žiūrint iš viršaus. Naktį jis apšviečiamas naujos rūšies 
“sodiniu vapor’’ šviesa.

Tiltų statytojų pasididžiavimas -—■ tai yra šis milžiniškas tiltas kuris šiomis die
nomis buvo atidarytas keleiviams tarp Oakland ir San Francisco, Calif. Jis yra 8AŽ 
mylias ilgio, kainavo -$77,600,000 ir ėmė su virš tris metus pastatyti. Teknikai spren
džia, kad šis tiltas laikys pirmenybę tarp tiltų per tūkstantį metų, nes nėra jokia ki
ta vieta pasauly kur atsimokėtų tokį didelį ir brangų tiltų statyti.

Ugniagesių šposas. Chicago ugniagesių departmen- 
tas yra užsakęs naujų laivų gaisrui gesinti. Atvaizde 
parodoma ugniagesius išbandant naujus tam laivui vam
zdžius.

Lankia prezidento. F. S. S. Indianapo-lis, kuriuo prez. Rooseveltas plauks Į Bue- 
•»w\a Airnu i Arawitinm1 lmr ’an-American taikos konferencijoj kalba.

Miniatūrinis kambarys. Tai kambarys, vadinamas Georgian library, buvo pasta
tytas ir Įrengtas Mrs. J. AV. AVard bute, ir yra skiriamas Viktorijos ir Alberto mu
ziejui, Londone. Šis kambarys bus įstatytas parodoj: Art, institute 17 d. lapkr.

Seka grįžtančius iš fronto. Viena Madrido slaugių 
fronte seka karo veiksmus tarp Ispanijos radikalų ir 
sukilėlių ir tėmija, kaip sužeistieji kareiviai gabenami 
atgal Į lauko ligonines.

Komu lukštenimo čempijonąs. George Heminover, El- 
gin apielinkėsi farmerys, suruoštame Roberto Murihęad 
farmoje, Plato Center kornų lukštenimo konteste laimė
jo čempi j onatą. Jis padarė “skorų” 31.59 bušelius.)

Sujungs vieškelių gabus. Chicagoj pačiu paežerių yra pravestas naujas vieškelis, 
kurio galai ties vidurmiesčiu iki šiol nebuvo sujungti dėl nesamo tilto per Chicago 
upę. Dabar toje vietoje statoma naujas tiltas. Pastačius tiltą, ir sujungus vieške
lius važiuojantieji iš pietų į šiaurę arba iš šiaurės į pietus išvengs didelio vidur- 
miesčio trafiko.

Rūpinasi vargšais. Chicagos majoro komitetas, ku
riam pavesta parūpinti vargšams Kalėdų dovanų — dra
bužių. Sėdi Co!. A. A. Sprague, kom. pirmininkas, ir 
R. N. Black. Stovi J, T. Carney ir G, J. Seiler,


