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Ssį BADAS GRESIA RUSIJAI
ŠIĄ 2IEMĄ
/VARŠUVA, gr., 8. — čia sybė s finansinis stovis nuolat
leidžiamas
rusų
laikraštis blogėja.
Ypač pažymėtina
'•Russkoje Slovoi" rašo, kad sovietų rublių infliacija Rusi
hadas gresia Rusijai šią žie joje. Paskutiniais
keleriais
mą dėl perdidelio grūdų išve metais rublio vertė susrauko
žimo, kad sovietų vyriausybei iki 80 nuošimčių. Dėl to rub
įsigijus ko daugiau svetimų lio vertė ir nermžymima tarp
šalių pinigų.
tautinėje mainyboje, o pačioje
Tarp 1924 ir 1931 m-etų mai Rusijoje popierinis rublis lai
sto produktų išvežimas (eks komas paprastu popiergaliu.
portas) kone padvigubintas, Varšuvoje, pažymi laikraš
tik vienų išvežtų grūdų vertė tis, galima rublių gauti naš
siekia 157 milijonų rublių su tas po penkis centus rubliui.
mos,
t
Ir jo vertė nuolat smunka.
Laikraštis spėja, kad šiemet
Kai kuriose Rusijos dalyse
ši suma galėjo būti padvigu
Jstiečiai turguose nenori im
binta, kadangi sovietų vyriau ti popierinių rublių.

MADRIDAS, gr. 8. — Ra
ilikalų vadai sakosi patyrę
kad nacionalistų vadovybe į
^Madrido frontus
sutraukia
daugiau kariuomenės. Sako, iš
.visų pusių siunčiamos gausin
gos karių atsargos. Radika- j MADRIDAS, gr. 8. — RaJni sprendžia, kad naeionalis- ] dikalų vadai reikalauja, kad
ai rengiasi į generalį puoli- j Suomijos pavsiuntinybės periiią, kad paimti miestą, aplink sonalas apleistų Madridą ir
Anglijos ministeris pirmininkas Baldwi£a s (kairėje), kurs daugiausia kovoja prieš
£urį kelinta savaite veltui ka- Ispaniją,
karalių, kad jis pasimestų su amerikietę,; jei nori pasilikti soste.
A(«me Photo.)
jr.uojasi.
Radikalai keletą kartų puoKad nacionalistai rengiasi lė suomių pasiuntinybę ir ten
į generalinį puolimą liudija ir rado daugybę pasislėpusiųjų
fas, kari jų artilerija naktį ir ispanų dešiniųjų. Taip pat
dieną be paliovos apšaudo ir rasta ginklų ir amunicijos san
LONDONAS, gr. 8. — An SEVILE, Ispanija, gr. 8.
griauja mieste milicininkų po dėlis.
glijos vyriausybė dar nenusi- Nacionalistų vadovybe per ra
Radikalai kaltina suomių
1
zicijas. Radikalai pabrėžia,
MANILA, gr. 8. — Isabela kračius krize dėl karaliaus d i ją paskelbė, kad paskutinė
kad milicija sunaikintas savo pasiuntinio pavaduotoją dar DETROIT, Mich., gr. 8. — Į VATIKANAS, gr. 8. — Vaprovincijos, Luzon salos šiau pasiryžimų vesti amerikietę. mis keliomis dienomis šiaurių
pozicijas greit pataiso ir pasi ir tuo, kad gruodžio m. 1 ir I Detroito diocezijos J o Eksc. tikano prelatai pranešė, kad
rinėj daly, karo viršininkas
Spauda kupina įvairiausių link nuo Madrido nukauta
lieka savo vietose.
Z d. iš pasiuntinybės mėtytos vyskupas M. J. Gallagher, Šventasis Tėvas Pijus X I žy
pranešė vyriausybei, kad gruo spėliojimų. Premjeras Baldwi daugiau kaip 2,000 radikalų
kalbėdamas Katalikų Šeimos miai sveikesnis. Bet dėl blogo
Radikalai taip pat patyrę, rankinės granatos į praeinan
clžio mėn. 4 d. Cagayan upės nas ir šiandien atlankė kara milicininkų. Sužeistųjų taįp
Gyvenimo metinėje konferen oro neapleidžia savo kamba
čius
radikalų
milicininkus.
kad paskutinėmis keliomis
slėnį ištiko didelis potvynis ir lių provinciniuose Belvedere pat tūkstančiai.
cijoje įspąįp daįyvius smar rių, neužsiima plačiomis pa^ienomis nacionalistai į Mad
J*urigir4ino tūkstančius asme- -pilies lųjmuoftr, ****#**^.
mmmim
**-»mo apylinke, s u ^ b ^ r Aunr'**"* SAVANOMŲ^Hff*. kiau subrusti prj^-l«Mrtmife£a
propagandą, kadangi už trejų, mas ilgesnį laiką ilsisi lovoje. nu.
Skelbiama, kad rytojaus IŠSIŲSTAS PSICHIATRITIMĄ ISPANIJON
ginklų ir amunicijos ir apie
arba ketverių metų bus su Šiandien keletą valandų buvo
Viršininkas pažymi, kad į- dieną karalius tilkrai paskelbs
NEN JSTAIGON
,40 lėktuvų.
j .
LONDONAS, gr. 8. — Tar laukta raudonojo teroro pa atsikėlęs.
vykęs potvynis buvo baisiau-' savo galutinį sprendimą: ar
reiškiasi šias Luzon salos istorijoje. 541 išsižada amerikietės, ar sosto, Andrew Capoldi, 27 nu
Fnited Press koresponden ptautinis, komitetas Ispanijos čiam Detroite, jei komunistai Ypač Vatikane
amž., kurs nužudė 5 metįų amž.
t a s sužinojęs, kad radikalų pu ucutraLumo reikalu rytoj ža ir toliau laisvai skleis savo daug džiaugsmo, kad Popie miesteliai užlieta ir tūkstančių
Amerikietė
gi,
kuri
yra
žius sveiksta.
mergelę, teismo pripažintas
žmonių nerandama.
seje kariauja: 6,000 prancūzų, da svarstyti savanorių siunti pragaištingas teorijas.
Prancūzijoje,
iš
savo
pusės
nepilnapročiu ir pasiųstas vai
Išgriautas visolkis susisieki
800 italų, 1,200 vokiečių, 800 mo Ispanijon klausimą.
Jo Ekscelencija sakėsi šias
paskelbė pareiškimą, kad ji
stybėg psichiatrinėm įstaigon
NORVEGIJA PAŠALINA mas. Svarbiausias vieškelis į
Komitetas, sakoma, pasiry išvadas daro remdamasis vy
'belgų, 200 lenkų ir maitotu
pasiryžusi pasimesti su kara
Menarde.
Manilą suardytas. Neturima
BOLŠEVIKĄ TROCKĮ
skaičiai rusų, meksikiečių, ku žęs paraginti valstybes, kad riausybės sėklių susekimais ir
lium, jei dėl jos karalius turė
jokių žinių iš Ilagan srities, tų netekti sosto.
jos uždraustų savo sienose sa katalikų pranešimais. Tie vy
biečių, algerų ir čekų.
Kai jis ten būdamas atgaus
kuri,
matyt,
skaudžiai
nuken
OSLO, Norvegija, gr. 8. —
Nacionalistų pusėje: 300 ai vanorių rekrūtavimą ir siun rai tyčia įstojo į komunistų
sąvokai normalų stovį,..' bus
tėjusi.
rių, 14,500 italų fašistų ir a- timą kariaujančiom pusėm Is organizacijas, kad asmeniškai Norvegijos vyriausybė sten
NUKRITUSIU METEORU traukiamas tieson ,už mergai
patyrus raudonųjų piktus dar giasi nusikratyti Rusijos bol
•
panijoje.
pie 20,000 vokiečių nacių.
Cagayan slėnis apie 50 my SUSIDOMĖJO MOKSLI tės nužudymą.
•
ševikų vadu Trockiu. Šio gruo lių platus, išilgai kurio abiem
bus.
NINKAI
džio
mėn.
18
d.
jis
turi
apleis
SIŲS PROTESTĄ T . SĄ UŽGINA ITALŲ SIUNTIMĄ
KIEL, Vokietija, gr. 8. —
pusėm driekiasi aukšti statūs
"Mes esame pavojuje", sa ti Norvegiją, kur jis turėjo
JUNGAI
kalnai. Slėnia tęsiąs per ke
KAUNAS. — Lapkričio m. Vokietija nuleido į vandenį
kė vyskupas. " J e i tik nebudė- prieglaudą nuo 1935 m., birž.
lias salos provincijas.
ROMA, gr. 8. — Iš Gibral siroa, komunistai gali užgrob
12 d. Šiaurės Lietuvoje nukri naują 26,000 tonų karo laivą.
]\LADRIDAS, gr. 8. — Va taro pranešta, kad į Algeci- ti miestą ir sukelti raudonąjį 18.
to meteoras. Jo kritimą matė
Kalbama, kad Meksikos vy KAREIVIAI SU NUSKUS Šiaurės, Raseinių, Panevėžio, Namų, 2053 James gat, gai
lensijos radikalų užsienių rei las, Ispanijoj, prisiųsta italų
terorą. Jie skleidžia nepagar riausybė pasiryžusi Trockiui
kalų ministeris Julio Alvarez juodmarškininkų žymus skai
Šiaulįų ir kitų apskričių gy sre žuvo 15 mėnesių kūdikis
TOMIS GALVOMIS
bą Bažnyčiai ir civiliniams! d i w f c f prieglaudą,
del Vayo rengia kaltinimų są- čius.
ventojai. Meteoras buvęs dvie Louise Hulsey.
autoritetams. Kursto darbi
rašą prieš Vokietiją ir Itali Italijos vyriausybė oficia
PEIPINGAS, gr. 8. — Ki jų spalvų: mėlynos ir gelto
ninkus prieš šalies vyriausy
PASITRAUKS Iš PIRMI nijos provincijos Šantungo nos. Jis kritęs ugnies kamuo Illinoise šiemet įregistruota
ją. Tas bus įduota T. Sąjun liai užgina šią žinią.
bę".
NINKO VIETOS
gos tarybai, kuri užporyt su
kinietis gubernatorius, gen. lio pavydale, kuris artėdamas 1,458,774 automobiliai.
sirinks posėdin Ženevoje.
Han F.u-hu, įsakė, kad visi ka- į žemę vis didėjęs. Žemės vi
SIŪLOMAS SAVITARPES
NACIONALISTŲ JŪRININ ŽINIOMIS iš WashingtoŠis protestas yra ryšium su
PAGELBOS PAKTAS
no,
nacionalis —respublikonų riai turėtų nuskustas galvas. siškai nepasiekęs, meteoras
KAI
ŠUKELE
MAIŠTĄ
radikalų karo laivo Miguel de
,
J Į J Į
suskilęs į kelias dalis ir tuo
partijos komitetas turės susi n
Cervantes sugadinimu. Karta- BUENOS Į A I R E S , Argenti
,
rinkimą šio -gruodžio mėn. Generolas randa, kad galvos
v
CHICAGO
SRITIS. —
p M mmetu
81
trenks
BILBAO,
Ispanija,
gr.
8.
plaukai
karius
tik
"demoraliP
*
^
*
*
"
na,
gr.
8.
—
Peru
respublikos
gena uoste.
17 d. Chicagoj. Pirmininkas
Šiandien debesuota; tempera
"nešvaru- mas.
ir
palaiko
Nedidelio
nacionalistų
karo
zuoja
Meteorą
lydėjusi
ilga
Radikalai tvirtina, kad šio vyriausybe pasiūlė čia Ameri
dūmų uodega.
Hamilton pasiryžęs atsistaty
tūra nenustatyta.
laivo
Virgen
del
Carmen
keli
rną".
mis dienomis iš Madrido pa kos valstybių taikos konferen
Vytauto Didžiojo universi
dinti.
Kalbama, kad, matyt, jis įjūrininkai
sukiėlė
maištą.
Įka
dangių numušta trys naciona cijai savitarpės pagelbos pak
teto gamtos — matematikos
sakys
ir
moterims
ko
trum
lino
kapitoną
i
r
perėjo
radi
Chicagoj atšilo. Grįžo pieti
listų lėktuvai ir pasirodė vo tą, nukreiptą prieš kitų žemy
fakiulteto dekanas prof. Že
piausia
nusikirpti
plaukus.
kalų
pusėn.
nio oro banga.
nų kėsinimosi.
kiški.
maitis ir geofizikos katedros
Kitų valstylįų atstovai pa
KATALIKŲ UNIVERSITE vedėjas prof. Sleževičius tuo
100 MOKYTOJŲ SUSIRGO tiekė konferencijai pasiūly 3 C E N T Ų PIRKIMO MOKES
TO FAKULTETUI NAMAI reiškiniu susidomėjo ir pradė
jo rinkti žinias. Duomenims
ČIAI PRATĘSTI
Cicero Teachera' IValfare mus mažinti ginklavimosi. Kai
\VįAjSHINGTON, gr. 8. — pasitvirtinus, gamtos — ma
'Ass'n pereitą ketvirtadienį kurios valstybės šiam sumany SPRINGFIELD, UI., gr. 8. Biliuje pažymėta, kad pirkiturėjo puotą ir po to apie 100 m ui priešingos, atsižvelgus j Legislatūros žemesniųjų rū mo mokesčių vienas centas ski Amerikos Katalikų universite tematikos fakultetas imsis žy
mokytojų susirgo. Maisto lie Europos valstybių ginklavi- mų demokratų atstovų dau riamas bedarbių šelpimui, o to trustisų boardas nusprendė gių nukritusiam meteorui ar
guma suregimentavo pakanka du centai — abelniems valsty ateinantį pavasarį statyti šio jo dalims surasti.
kanos paduotos analizai.
mąsi.
mą bals,ų skaičių ir pratęsė bės reikalams.
universiteto) fakultetui skiria
trijų centų pirkimo mokesčius Prieš rinkimus visuomenei mus namus, kurie atsieis apie 200 PRIGĖRĖ TURKIJOJE
^
DIENRAŠČIO "DRAUGO" METINIS KONCERTAS
1937 mietų keturiems mėne buvo", nuodugniai
ANKARA, Turkija, gr. 8.
išaiškinta 200,000 dolerių.
siams,
j
IR BALIUS BUS 1937 M. SEKMADIENI, SAUSIO
— Išsiliejusi Seyhan upė piepirkimo mokesčių našta, ypač
Bilius pasiųstas
senatui, darbininkų masėmis. Daugu MCGREGOR, Ia., gr. 8.
tinėj Anatolijoj sukėlė dide31 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. JO PRADŽIA
kurs žada ateinančią savaitę mas tai reagavo. Dabar tepa- Sudegė J. Andersono namelis. Į liūs potvynius i r prigirdino
5 VAL. P O PIETŲ.
su juo apsidirbti.
Žuvo tėvai ir penki vaikai.
apie 200 asmenų.
sidžiaugia.
^

MADRIDO RADIKALAI
REIKALAUJA SUOMIU
IŠSIKRAUSTYMO

DETROITO VYSKUPAS POPIEŽIUS SVEIKESNIS, t FILIPINUOSE POTVY- ANGLIJA DAR NENUSI- NUKAUTA DAUGIAU KAIP
KRAČIUS KRIZE
2,000 MILICININKU
NUMATO RAUDONĄJĮ
BET NEAPLEIDŽIA
NIAI, ŽUVO TŪKSTAN
TERORį
KAMBARIU
ČIAI ASMENŲ
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Bendradarbiams ir k o r e s p o n d e n t a m s raštų negrąžina,
jei n e p r a š o m a tai padaryti ir neprisiunčiama t a m Uks
ui pašto ženkl»Kedaktorius priima — nuo 4 vai. Ilsi 5 vai. popiet.
P R E N U M E R A T O S K A I N A : J. A m e r i k o s valstybėse:
jdetams — $6.00; Pusei m e t ų — $3.50; Trims m ė n e 
siams — $2.00; Vienam m ė n e s i u i — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata: M e t a m s — $7.00; Pusei metų
- $4.00.
Kopija — .03c.

DIENOS KLAUSIMAI
ŽENGKIME Į PRIEKĮ
Praėjusį pirmadienį buvo teisėjų ir ki
lų išrinktų valdininkų inauguracija Chica
goje. J Ų tarpe buvo ir adv. Jonas Zūris,
pirmutinis lietuvis teisėjas šiame mieste. Į
p. Zūrio iškilmes susirinko daug lietuvių
advokatų, laikraštininkų, įmonininkų ir vei
kėjų. Įvykis buvo istoriškas. Pakviestieji
kalbėti džiaugėsi tuo faktu, kad lietuviai
Chicagoje galų gale susilaukė savo tautie
čio teisėju. Tą džiaugsmą reiškė ne tik savo,
bet ir savo atstovaujamų organizacijų
ir
įstaigų vardu.
Į J. Zūrio inauguracijos iškilmes atvyk; valdžios žmones: majoras Kelly ir kiti>
sveikindami lietuvį teisėją, pabrėžė, kad p.
Zūrio išrinkimas teisėju yra pirmas žymesnis
lietuvių žingsnis į politinį gyvenimą,. Anot
jų, dabar lietuviai turi progą kilti aukštyn.
Taip pat nestovėsiąs vietoje ne teisėjas J .
Zūris.
I r majoras Kelly ir vyresnysis teisėjas
Sonsteby ir visa eilė kitų kalbėtojų pasakė,
kad duoti politinį pripažinimą atskiroms
tautinėms grupėms yra labai svarbus daly
kas. Dėl to ir p. Zūrio pastatymas ir išrin
kimas teisėju yra tai lietuviams duotas pri
pažinimas.
Taigi, pradžia jau padaryta. Kas toliau!
Į tą klausimą turėsime atsakyti savo
tolimesniu vieningu aktyvumu politiškame
gyvenime. Be nuolatinio ir sistematingo vei
kimo toliau nenueisime ir aukščiau nepakil
sime. Besidžiaugdami pirmuoju lietuviu tei
sėju Chicągoj, planuokime ateities darbams
ir siekime didesnių laimėjimų.
VIENUOLIS — BOTANIKOS
MOKSLININKAS
Prof. K. Regelis " L . A . " rašo apie kun.
A. Pabrėžą ir pažymi:
Kun. A. Pabrėža buvo, be abejo, vienas
didžiausių senesniųjų laikų Lietuvos moks
lininkų, gyveno nuo 1771 — 1849 m. ir bu
vo Kretingos vienuolyno vienuolis. Kaip ma
tyti iš pasilikusių po jo mirties rankraščių,
jis buvo labai darbštus žmogus; yra daug
raštų parašęs ne tik iš botanikos, bet ir iš
farmacijos ir medicinos sričių. J i s sustatė
didelį terminologijos žodyną, kuris lig šiol
liko neatspausdintas. Daugybe kitų rankraš
čių paliko neatspausdintų, kurie dabar guli
įvairiose bibliotekose ir tiktai vienas vei
kalas išėjo Amerikoje daug vėliau po jo
mirties, 1900 m. pavadinimu " Botanika arba
Taislius Auguminis". Bet iš to vienintelio
atspausdinto A. Pabrėžos veikalo galima
spręsti apie autoriaus erudiciją ir jo darbų
originališkumą: jis yra ir kalbininkas ir bo
tanikas* įo darbas yra pirmas gamtos moks
lo veikalas lietuvių kalba.
Kun. A . Pabrėža paliko netiktai visą
eilę rankraščių, jis paliko ir didelį herba
riumą, kurio viena dalis dabar yra V. D.
universiteto botanikos -muziejuje, o kita da
lis karo metu išvežta Rusijon ir, tur būt,
tenai žuvo. Tas herbariumas apdirbtas mok
sliškai. Prof. Hrynievieckis, Varšuvoje, ir
aš padarėme to herbariumo augalų sąrašus
su paaiškinimais. Pasirodo, kad jame yra
visa eilė retesnių augalų ir dalinai tokių,
kurių po A. Pabrėžos mirties niekas Lietu
voje nėra radęs. A. Pabrėža ir čia rodo savo
gilias botanikos žinias. Jis turėjo ryšius su
tų laikų Vilniaus universiteto botanikais,

Antra-.-'^iv - —

pav., su Jundzilais ir su kitais, nes jis bu
vo tikras mokslininkas, o ne paprastas mė
gėjas.
Mokslo darbas kun. A. Pabrėžos pasi
liko, kaip matyti, neįvertintas: rankraščiai
guli archyvuose, o herbariumo didžiausia
jįwuuj——^į/mtmmm
•'
• •
dalis žuvo. Reikėtų būtinai šį didelį Lietu
Žodis pirie žemiau sekama
kiniais. Kiekvienam įvykiui
vos mokslininką — gamtininką ir termino
stradPsnio
pažinti, nurodyta literatūra,
logijos kūrėją pagerbti. Mano nuomone, tat
Sekdami Amerikos Valsty kuiia ir reikia pasinaudoti,
būtų geriausia pastatyti jam paiminklą, sa
norint tą įvykį plačiau nu
kysime, botanikos sode, gėlių tarpe, kurias bėse gyvenančių savo tautie
čių lietuvių spaudą, su malo- šviesti.
jis taip mylėjo.
P O SVIETĄ PASIDAIRIUS gc su juomi, medžiai linko,
I. B°lsevikai
iiijitiu pastebime gyvą, susido
plėšrieji žvėrys glaudėsi pri
1919. II. 8-9. Kėdainiai. H. 1
NEAPLEISKIME ŠVIETIMO REIKALŲ mėjimą mūsų tėvynės Lietu
Sveiki, tavorščiai!
muzikos; kad Judėjoj nuo ga1
7
Kėdainių
srities
apsauga
vos gyveniniu, visų jo sričių
Pas mus, sakysim Čikagoj, j sau karių trimitavimo plyš
Mums, lietuviams, labiau seksis visuose pažangą, o svarbiausia — do gauna iš Kauno šautuvų, ra
darbuose, jei turėsime gerai pasiruošusių, mėjimąsi mūsų ginklo pajė nkinių granatų ir apie 800U dabar žiema. Šaltis siekia be- ir griuvo stiprios Jericho si<
Jis net siūlo apžiūrė
gražiai išmokslintų veikėjų, kurių vis dar
šovinių. Bemaž visi savano įveik nulį, o Baltimorėj, ta- nos.
gos, mūsų lietuviškosios ka
mums trūksta.
riai apginkluoti. II. 8 ryte j vorščiai, — pavasaris. Tą pa- Į Čikago Sivik apero s rūmų si
riuomenės tobulėjimu, stiprė
Tam tikslui yra įsteigta lietuvių mer
bolševikai numuša užtvarą vasarį sukūrė ne, kaip mes nas, ar jos nesutruko nuo g
jimu, augimu. Be abejo, toks
gaičių akademijos, bernaičiams kolegija ir
Kaplių kaime ir pradeda sli .paprastai sakom, gamta, ale lingo lietuvaitės dainavimo.
Lietuvos kariuomenės toli
seminarija.
nkti ant Kėdainių. Į čia iš ; adv. N. Rastenis, Marijona j Manau, visi sutiksite su tu
Šių švietimo įstaigų tikslas ir yra ruoš muose pasaulio kraštuose gy vyksta Panevėžio srities ap 'Jurkšaitė ir Elena Yasiliaus-. l a d lengiau yra daininink i
ti sąmoningus, tautiškai susipratusius, do venantiems tautiečiams pri saugos būrys. Bolševikai pra įkaitė. Apie tai rašo "Sandą- daina priversti žmones jo v
minimas, jos didžių žygių,
rus veikėjus.
|Uos klausyti arba muzik
deda supti iš pietų pusės; jų r o j ' ' Ant. Kurelaitis.
plačių
taikos
meto
darbų
vai
Būsimąjį sekmadienį Aušros Vartų paartilerija
šaudo Kėdainius. I " T a i p sau svajodamas ir garsais muro sienas sugria
rap. salėj įvyks Marijonų Rėmėjų Draugijos zdavimas — daug padeda ne]
Mieste paskelbtas
apgulos pipkę rūkydamas pasiekiau ir Mį negu ant steičiaus išaugi
metinis seimas, kuris duos gražios progos savo tėvynėje gyvenantiems j
stovis, krautuvės ir kiemų lietuvių svetainę... Radau j a u j l i gyvus medžius, atžalas, u
moraliai ir medžiaginiai paremti bernaičių lietuviams, ypačiai svetimoje'
\ artai uždaryti, žmonėms iš adv. Rastenį ką tai tėmijant, gynus ir 1.1.
kolegiją ir seminariją. Mat, tos draugijos šalyje augančiai jaunajai l-o
vyriausias rūpestis ir yra, kad remti šias tuvių kartai: skatina ją vis eiti nefeidžiama. Kaunas pra svarstant, planuojant... Atei
Pas Juozą Skcrnagaitį ai>
mokyklas, kurių reikšmė mūsų religiniame \}augiau pažinti savo tolimą neša negalįs atsiųsti pagal na Marijona Jurkšaitė. Pribos. I'adė jo atvykusios dvi būna ir Elena Vasiliausikaitė dien atėjo inšureno agentas.
ir tautiniame gyvenime yra labai didelė.
ją tėvynę Lietuvą, domėtis
— Mielas tamsta, — sak
Visos Chicagos ir apylinkių organizaci jos kultūrinio gyvenimo lai vokiečių patrankos, vakare iš su tėvu ir broliu; prasideda
agentas. — Norėčiau jus a |
jos ir draugijos yra gavusios pakvietimo lai mėjimais, didžiuotis jos ne Kauno atvyko vok. kulko judėjimas...
svaidininkai, kurių 1 pasky
drausti nuo visų nelaimių.
škus į seimą. J ų daugelis savo atstovus jau
priklausomybės iškovotoja \c rė Kėdainių srities apsauga ...
" N a , gi tu broleli!...
Ar
išrinko. Bet kurios to padaryti nesuspėjo,
— Pervėlu, — atsako, Bkei
saugotoja — nepriklausomos Bolševikai
matei
kaip
po
žiemos
pavasa„.,.,..
•.•
., _
traukiasi
Šėtos
jų valdybos prašomos dalyvauti. Prašomi at
f \
. v, . ! nagaitis, — reikėjo ateiti to<
kryptimi. II. 9 sustiprintoji
vykti ir atskiri mūsų veikėjai. Laukiama Lietuvos kariuomene.
ry nematomi gamtos pirštai nuo anksčiau. Didžiausioji n<
profesijonalų ir biznierių, kuriems, be abe
Labai svarbu, kad šie (ii ž\algyba iš Aigulhj kaimo; iš nieko išvysto pupeles, o iš launė jau atsitiko.
pupelių lapus, ir taip pat iš
jojimo, rūpi lietuvių švietimo reikalai.
džiai reikšmingi spaudos ry prie Taučiūnų kaimo paste v
— Kas per nelaimė? — pa
Marijonų (jų įsteigtos kolegijos ir se šiai, ši nuolatinė atitinkama bėti bolševikai. Susirėmus žu aeko išvysto pumpurus, ir iš
minarijos) rėmėjų draugija daug ir nuošir informacija nenutrūktų, kad vo Povilas Lukšys. Naktį bo pmiipurų žiedus? Ar stebėjai klausė agentas.
— Prieš adventą apsižen:
kaip pavasario saulei prasi
džiai darbuojasi, kad kiek galima daugiau
eitų nuolatos; kad šis tautie lševikai pasitraukė į Šėtą.
paramos suteikti lietuvių švietimo reika-'
šypsojus gryni laukai, pievos jau, — atsake Skernagaitis.
čių bendradarbiavimas ir šio Nuostoliai: nukauti: 1 liet. ir
lams. Jų darbas turėtų susilaukti nuošir
1 vok., 2 vok. sužeisti, sužei ir miškai žaliais aksomais ir
je
srityje
reikalinga
informa
džios ir gausios mūsų plačiosios visuome
sta po 2 vck. ir liet. arklius. visokiomis spalvomis pasipuo nBerūkant pypkę pas Vinci
cija
bei
pastangos
natūra-įai
nės paramos.
li s išeina iš kičin& Yincūiu
Bolševikų nuostoliai tiksliai šia?
išplauktų Iš abiejų pusių.
nė ir sako vyrui:
J a u d a n e l į metų Lietu vo- j nežinomi, į nelaisvę paimta
Marijonų Seminarija nori užbaigti sta
"Lygiai taip Elenos ir Ma
~~— Norėčiau pas M alinti s
tyti labai reikalingą koplyčią. Dar reikia
je švenčiama Jvaip didžioji 17 žmonių. Bolševikai puolė, rijonos pirštai pradėjo dabin
tavim didele paslaptim, b«
daug lėšų. Semias turės nustatyti planą, ku
mūsų tautos šventė — lapk.i- tikėdami Kėdainiuose sukili ti sceną "Gegužinei Lietuvo
riuo būtų galima tas lėšas greitu laiku su
bijau, kad tavęs neišgazdi
mo.
Jų
planas
supti
Kauną
tio
23-oji
diena,
Lietuvos
Ka
j
e
.
"
Bematant
išaugo
gyvi,
ža
kelti.
,
i '
čiau.
riuomenės atgaivinimo šven iš dešinės nepavyko.
liuojanti medžiai; ištiesė kak
— Sakyk, juk aš ne va
Žodžiu sakant, švietiino reikalai visiems tė. Šią šventę vis plačiau gra
lus
mišrios
atžalos
ir
uogynai.
Literatūra:
Šarauskas, J
kasi,
turi rūpėti. Vieni jais rūpinasi savo tiesio žiai pamini visa Nepriklau
Kukliai
iškėlė
galvas
mišraspik. ltn. Pirmosios kautynėt.
— Na gerai, \ aivai' m;
giniu darbu — mokytojaudami; kiti pini- somos Lietuvos spauda,
o Savanoris 1929. K. K. Pir- palviai pagirio žiedai. » J
pasidarė taip liūdna, taip liū
giskai juos paremia; treti rėmėjų suranda.
paskiausiai taip pat ir už masai N srities apsaugos bū
Taip bendradarbiaudami toj srity ateityje
Ir dar dyvijasi " S a n d a r a • « ną kad neiškenti!-- nuėjau p«*
sienio lietuvių spauda.
rio mūšis ties Kėdainiais. muzikos stebuklingumu, kad gvaborių ir užsisakiau sa
dar daugiau galėsime nuveikti, negu nuvei
Suprantama, kad užsienio '• Tiesos Kelias'' 1919 Kr\ 7. senovėje kai kurie dainininkai grabą.
kėme praeityje.
tautiečių spaudai kartais prie K. S. Kodėl Taučiūnų lauke žmones versdavo jų valios
— Pas kurį graboriij?
gerų norų ir iniciatyvos, tiū- pastatytas paminklas. Liet. klausyti, kad vienos jii dai
LIETUVIŲ LAIVYNO KLAUSIMU
— Pas Lenta itį.
ksta artimiausio
nuolatinio Aidas 1929 Nr. 211. Šarausnos lietų, kitos — net tamsą
— Durna tu! Reikėjo pat
šis klausimas yra labai aktualus. Apie mūsų gyvenimo pažinimo, a- kas, Pirmosios mūsų kauty U'^trauikdavo, kad Graikijoj lefonuoti Surdotaičiui. Lent.
jį jau buvo daug rašyta ir kalbėta. Jis bu titinkamos medžiagos, litera nės dėl Nepriklausomybės.
Orfėjui netekus mylimos Eu- tis taip bizi, kad su ordoi
vo pakeltas ir pirmame Pasaulio Lietuvių tūros. Ateityje, nors iš dalies, Karys 1929 Nr. 5. Butkus.
iricidės iš didelės širdgėlos ly gali bent dešimts metų i
Kongrese. Tačiau ligšiol dar nieko apčiuo šiam trūkumui pašalinti siun Pirmieji kovos žygiai. Karys
trukti!
piamo tuo reikalu nėra padaryta. Dėl lie čiame informacinę brošiūvCie 1932, Nr. 6. Šarauskas. Pir rą grojant, gamta liūdo drautuvių laivyno " A m e r i k a " rašo:
"Mūsų nepriklausomybės ka- mosios
mūsų kariuomenės peiacijos. Mūsų Žinynas 1921 išduotus, bolševikai kank
"Judriausios pasaulyje tautos yra jūrų ių kai kurios svarbesnės kau
kautynės. Liet. Aidas 1933 N r. 2. Šarauskas, J. pik. ltn. ir nukovė. Kautynės ties
tautos, kurių drąsūs jūrininkai savo laivais tynes ir operacijos".
Tai
Pirmosios kautynės. Savano znu sulaikė bolševikų nui
išraižo pasaulio vandenynus, susitikdami su bus nors mažutis pagrindinis Nr. 266.
1919. II. 11 - Šėta. Smul ris 1929. S. K. Iš savanorio tytą Kauno supimą iš kaii
įvairiausių tautų kultūros laimėjimais. Jū
žinių konsp^ktėlis apie Lie kesnių susirėmimų ties Šėta
vadovą
kūrėjo Igno Taruškos atsimi Jezno operacijai
rose užsigrūdinama, jūrose įgijama drąsos,
tuvos kariuomenės pirmuosius tuvo ir anksčiau.
nimų. Įvarys 1931 Kr. 44. Dy kar. Zaskevičius.
išugdomas reikalingos garbės jausmas.
žygius,
svarbesnes
kautynes
1919. II. 9 bolševikus nuo kūnas. Prieš 14 metų (Iš kun
Lietuva jau tari kelis laivus. Bet jie
Literatūra. Zaskevičius,
daugumoje prekybiniai ir jie dar neraižo ir laimėjimus.
KCdainių at renius, jie pasi- J. Tilvyčio atsiminimų). K a
ats. pik. Ar girdit Savai
Reikia manyti, kad užsie- į ^ j g r ^
Toliau
puMa
tolimų vandenynų. Lietuvos trispalvė vėlia
rys 1932 Nr. 5.
lis 1929. S. Jeznas 1919 :
va dar nešvytuoja virš Atlantiko bangų.
nio lietuvių spauda suras . r . ^ - F a n e v e ž i o i r Kėdainių sri1919. II. 9-13 — Jeznas.
Lietuvos garbė reikalauja, ka.d Lietuva daugiau progų, kuriomis bū- „
apsaugos būriai, II. 11 Supant Kauną iš kairės, bol vasario 9-11. Karys 1922 IS
jau turėtų savo laivą, kurs lankytų New [ų iškeliama mūsų ginklo pa^
g g ^ trimis grupėmis: ševikai puola Jezno ir Aly 8 ; 12, 13. Ališauskas kpt.
ja
York uostą, atveždamas gyvą žodį iš Lie jėga, jos .reikšmė ir stipri dešinioji kar. Variakojo, vi taus kryptimis, Jezną turėje pėst. D. L. K. Algirdo puli
apžvau.
tuvos ir parveždamas į Klaipėdą gyvą Ame nimo reikalas ateičiai, rūpi durinė kar. Dragūnevičiaus, pulti bolševikų vadinamas 7 trumpa istoriška
rikos Lietuvos žodį.
nantis išlaikyti laisvą, nepri kairioji kar. Mikoliūno. Bol Ketuvių šaulių pulkas ir Dia- Karys 1928 Nr. 26.
(Bus daugiau)
Štai girdime, jog švedai statydina nau klausomą tėvynę Lietuvą.
ševikai iš Šėtos išmušti ir tlovo partizanų būrys, turė
ją, jau kelintą, savo keleivinį laivą. Jei šve
krypti jęs dengti dešinį sparną, bet
Pulkininkas J. Šarauskas, pasitraukė Bukonių
dai gali turėti keturis laivus, tai Lietuva
Atvyko Amerikon
mi. Sužeistas Sereika Anta matvykęs. Iš mūsų pusės bu
Skyriaus viršininkas
gali turėti nors vieną.
Kun. A. Deksnis
nas — pirmas mūsų Nepri vo ten 2 pėst. pulko Viena
6is reikalas senai judinamas, bet vis ne
Pulk. ltn. Balčiūnas,
klausomybės kovų invalidas. kuopa ir kavalerijos būrys.
vykdomas. Ar negalėtų Lietuvos vyriausybė
Karinio reng. ir propa
" A m e r i k a " praneša, ks
1 nelaisvę paimta 9 bolševi II. 10 mums nepavyko bolše
imtis iniciatyvos sudaryti akcinę bendrovę,
gandos dalies vedėjas
kai ir daug visokio turto (ke vikų iš Jezno išmušti, nes, šiomis dienomis atvyko Am
panašiai, kaip Maistas, o akcijų stambią
Žemiau duodamas ne ištisi lios dešimtys šautuvų, kele į bolševikų pusę perėjęs mū rikon eks-amerikietis kum .
sumą galėtų išpirkti amerikiečiai lietuviai,
jei tik bus rimta garantija, jei nupirktos nis mūsų 5 Nepriklausomybės tą tukst. šovinių, 18 lauko te sų kariuomenėje tarnavęs ka Deksnis, kuris pastaruoju b.
akcijos nenueis niekais?
karų aprašymas, o parinkti lefono aparatų, 3 vėliavos ir rininkas Cetuchinas, įsakė sa k u darbavos Kaisedari'ų v}
Jei Lietuva turėtų savo laivą, tada ga kai kurie charakteringesni Irt.)'. Po šių kautynių bolše viems kareiviams nesiprieši kūpijo j . Laikinai sustojo pi
lėtumėm lengviau paskubinti masinių jau momentai. Tapiau ir jie ne vikai atsisakė supti Kauną nti. U. 11 vokiečiai prisiun kun. Pakalnį Brooklyne.
nimo ekskursijų vykimą į Lietuvą. Gal tai vispusiškai^ aptarti: trumpai iš dešinės ir pasitraukė Uk tė paspirtį. Mūsų pusėje iš
tik svajonė, bet ji turės kada nors tapti
davikų nesant, Jeznas paim
paminėtos "'aplinkybės ir vei mergės kryptimi.
tikrenybe. &į reikalą reikia daugiau, daž
Literatūra. Urbšys kpt. Pi tas II. 13. Mes netekome 15
ksmų rezultatai, viskas išdė
niau viešumon kelti, judinti, prirengti tin
styta scheminiai, keliais sa- rmosios mūsų kariuomenės o- nukautų, kuriuos, Četuckino
>?
kamą dirvą
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JAUNAS, O BROLI, SĖK

PASĖLIO GRŪDA"....
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•

MŪSŲ JAUNIMAS

SodaliečiŲ Švente

je. Jėjes į mūsų širdis, J i s mų buvo suvaidintas trum džiuojamės, kad esame dalis
Po programo gerb. Motina
tampa didžiausia pajėga, pa pas veikalėlis " E s a t e Priim tos jaunuomenės, kuriai ji pa Marija nuoširdžiai dėkojo se
Kaušo grąžas p o o d ž i o mė laiko, gaivina visus genio tos į Kariuomenę" itr baigta šventė savo gyvenimą. Norė selėms ir akademikėms už
nesio ketvirtos dienos rytas. sius palinkimus, nuskaidrina Kristaus Karaliaus himnu.
damos parodyti Jai savo mei- suruoštą jai surpryzą.
Saulutė, tai vylingai nusišy žemąją prigimtį teikia mais
Aurelija Rubadte, akad. >lę, prisirišimą i r dėkingume,
Elena Pulei&aite, akad.
pso, tai vel pasislepia už de to ir stiprybės gyvenimo koJos vardo dienoje suruošėm
besėlio. Medžių šakos vos ne \ C se.
programą ir nuoširdžiai sveiĮvairios Žinios
Gražiai
Paminėjo
vos linguoja nuo tylaus vė
Pasibaigus šv. Mišioms atl>;ricm.
jelio. Net ir gamta šiandien tilirka įspūdingas priėmimas
Tikėjimo Praplatinimą Dr"Kiekviena tauta bra
^ ' o g r a m a buvo labai įvai
švenčia ta brangią šventę — r.-»njų nariu, g*rb. knn. B.
ngina garbinga asme ri ir turininga. Lietuviškai gija iškilmingai minėjo dvy
pamaniau sau skubėdama į Urba pasakė pritaikintą to
nų atmintį, kelia aikš s\clkino Liudvika Jurionytė. likos metų Clrieagos arkidioakademija.
ms iškilmėms pamokslą. Da
tėn jų gyvenimą ir ga
cezijoj darbuotės sukaktuves.
Tyliai, ramiai renkasi me ug gražių minėių iškėlė pa
(Sveikinimas
rašytas
Liudvi
rbingus darbus".
J. šias iškilmes buvo sukvie
rgaitės, jų veiduose kas to mokslininkas, bet ypač viena
kos Jurionytės
ir Bronės sti Misįfų Jkuopii f/aldybos
Akademikėms tenka laftne Svenciskaitės).
kio džiaugsmingo nepapras pasiliks neišdildoma mano šiAngliškai nariai, kad dalyvauti, kaipo
gyventi
viename
name
su
ge
to. Kodėl gi j a s šiandien to įdyje, būtent: kad ši iškil
sveikino
Silvija
Eisinaitė. garbes svočiai, direktorių su
rbiama
Motina
Marija.
Tie
kios rimtos, susitelkusios?
mė nepasiliktų koplyčioje, ir
(Šį sveikinimą rašė, Eleono sirinkime. Mūsų Misijų kuo
•šiandien, šiandien, O! be tariamuose žodžiuose bet, kad sa, mažai turime progos su ra Giržaitytė). 'Inimaculata'
pa pasižymi dideliu veiklu
g a l i n s clžiangahuas | aplankė ši scena būtų perkelta į dan- ,ja asmeniniai susieilti ir pa sugiedojo, Eugenija Nausė
mu netik dirbdamos vietinių
mūs akademiją. J a u atėjo taip s>ų ir ten prie Jėzaus ir Ma- sipažinti nes jos kuklumas ir daitė ir Eleonora Kandrotaimisijų naudai, bet ir tolimų
senai laukiama mums sodn- į'jos būt atliktas šis pasiau darbai jai to nedaleidžia bet tė. " P o r t r a i t of the Blessed
jų kraštų misijoms. Tad ir
liclems, t a brangi šventė — kojimas. Artimiausias kelias pasitaiko šventės ir iškilmės, Virgin", eilės, Virginia Jormes galim pasididžiuoti, kad
Nekaltas Prasidėjimas. 0 y- į Jėzų — geriausioji Motine- kurios teikia tos pageidauja dan; "Marijos Diadema", ei
gavome pakvietimą dalyvau
jatingai laukė tos, kurios pi »ės Marijos Širdis. Ši graži mos progos. Viena tų laimin les,
Genovaitė Ambrozaitė; ti iškilmėse ir posėdyje.
rmą kartą bus priimtos į Ma mintis sukėlė mergaitėse gi gų dienų yra gruodžio 8, jo •*Our Lady in Art, Verse and
rijos Dukterų eiles.
Delegatai susirinko Quiglaus dvasinio jausmo kuris sios vardo diena.
S o n g " išpildė, Virginia Mcley Prirengiamojoj Seminari
Mergaitės pripildė koply pasireiškė jų kalbamame pa
Neketinu 1 aprašyti
josios Kenna ir akadeimikių choras;
4
joj atidaryti ryto sesiją, i'o
cios suolus; sužibo žvakėm, siaukojimo akte.
gyveni'mo nes tokiam darbui • Marija", Pantominas atliko
Po pamaldų buvo bendri neturiu užtektinai išsilavini Pranciška Kuzmaskytė, Aldo pirmos sesijos įvyko bendri
prasidėjo šv. Mišios. Kaip
gera, malonu būti arti Vieš pusryčiai. Naujas nares gra mo, be to nemokėčiau viena na Sakalaitė, Angelina Po pietūs, i r tuojau po to sekė
paties! Girdisi, "Agnus D e i " žiai pasveikino gerb. kapelio me trumpo straipsnelio sky ciūtė, Lorraine Pi lipai te, Au antroji. Susirinkimas praėjo
o l a m i n g a valanda! Surado nas kun. B. Urba, akademi relyje apibrėžti josios užsi relija Rubaitė, Elena Slite- gyvai, suvažiavusieji rimtai
me savo Vadą, Globėją, J)ra.u jos vedėja, seselė M. Eleono pelnytą garbę už nuveiktus ivtė i r Aldona Vilimaite. svarstė misijų reikalus ir
gą... Priimsime Tą, Kurs yra ra, sodai ieijos prefekte, Pra darbus. Akademikės su pa Schuberto, " A v e M a r i a " su sudarė planą ateinančių me
didžiausia žmonijos laimė, nciška Kumskytė, i r Marijos garba mini gerb. Motinos Ma giedojo orkestros narės. Vi tų darbuotei. Baigus susirin
saulėto gyvenimo viltis — komiteto vice-pirmininkė, Si- rijos vardą, jaučiame josios sos artistės savo dalis išpil kimą visi skubinosi į kated
rą, k u r įvyko labai įspūdin
Kristų Šventoje Eucharistijo ivija Eisinaitė. Po sveikini kilnaus asmens dvasią, ir di dė kuopuikiausiai.

BSSSSSSSS

PATIES JAUNIMO RAŠYTI IR
JAUNTMtTI SKIRIAMI RAŠTAI

Padėka
gos pamaldos. X šias pamal
das susirinko minia žmonių.
Palaiminimą Šv. Sakramentu
Bazarasį pasibaigė.
Kiek
davė J o Eminencija Kardi jis pelno davė, ne mūsų rei
nolas Mundelein.
kalas, t a s seselėms priklau
Iš akademijos buvo šios so. Mes, būdamos dalis tos
kurioje
delegatės: Aurelija Kubaite, garbingos įstaigos,
Elena Juodytė, Lorraine Pi- mums tenka auklėtis ir mok
lipavičiūtė ir Dorothy Bor- slus eiti, jaučiame pareigos
ner. Tr kokia mums garbė, i išreikšti dėkingumą visiems,
teko prie pirmojo stalo sėdė kurie rėmė šį darbą. K ą gero
ti su aukštaisiais svečiais pa padarė seselėms, akademijai,
sipažinti ir* linksmai laiką sykiu i r mums. Manau, kad
praleisti. Vienas kunigas iš neklystu sakydama, k a d mes
sireiškė: — Kokios svetingos daugiausiai naudojamės aka
demija* Nuoširdžiai dėkoja
Jūs akademijos mergaitės.
— Tai lietuvaičių būdas, me rėmėjoms, kurių iniciaty
drąsiai atsakiau.
Dalyvavi va šis bazaras buvo suruoišmas tokiuose susirinkimuose tas, ir kurios taip ištikimai
kas vakarą darbavosi, Ak ar
neša garbės akademikėms.
L. PiliPavi&ūte, akad. demijos JaunameČių Rėmėja
skyriui, kurio
darbininkės
matėsi netik būdose, bet už
Ketvirtadienį, gruodžio 3
pildė vietas, k u r pasirodė rei
dieną atsilankė svečias kun.
kalas, ačiū seselėms už dar
A. McCarthy iš Mt. Oarmel,
bą, patarimą i r visą pagalbą.
High School. Savo paskaitoj
Paskiausia bet ne mažiausia
nurodė gresiantį Bažnyčiai
ačiū visiems, kurie lankėtės,
pavojų iš komunistų pusės.
įėmėte i r aukojote. Jūsų pri
Ragino mergaites imtis Šve
sidėjimas atnešė gausų vai
ntojo Tėvo nurodytų ginklų
sių. Už tą visą priimkit se
ir budėti, kad priešas nerastų
selių ir akademikių karštą
mus mieganičius. Paskaita bu
padėkos žodį. Jums remiant
vo įdomi tuo, kad gerb. kal
ir Dievui laiminant seselių
bėtojas nurodė konkretus fa
reikalai bus aprūpinami.
ktus komunistų veikimą
V. Jovaišaite, akademike
Sofija Bartkiūte

jau nuo senų laikų yra sta
roti apgalvot ir gamtos są dindami vertingomis vaisme
tomi kryžiai. Mirusieji šia
GRAŽIOSIOS LIETUVOS VIETOS
lygoms pritaikintą planą. Pi džiu atmainomis.
me kalne nelaidojami. Kry
rmiausia einama priie to, kad
Vyriausybe ir organizacijos
Lietuvoj y r a siuntai gražių tėviai gynėsi nuo priešų. Šia žiai, čia statomi tik, kaip
naujuose soduose būtų kuo
padeda
istorinių vietų, ir piliakalnių, ndien senoji piliakalnių pra aukos, tų žmonių, kurie pa
mažiau
įvairių
atmainų
(vai
Prieš kurį laiką Lietuva bu tiktai apie 30,200 hektarų le
apie darė apžadus. Daugelį k r y
Sodų ūkiui kurtis padėviu apie kuriuos pravartu žinoti eitis j a u pamirštama
sių
rūšių),
ypač
tokių,
kurių
vo žinoma kaip sodų i r miš- mės. O tai nesudaro nė vieno
valdžios įstaigos ir žemės ū ne tik mokslininkams, bet ir juos žmonėse liko tik pasa žių pastato padvelkusieji iš
vaisiai
ilgai
nepabūna.
Dėl
kų šalis. Tačiau įvairios gy pilno procento bendro nau
sunkių ligų,
išsigelbėjusiieji
kio organizacijos. J o s savo visiems lietuviams, mylintie kos ir padavimai.
to
naujuose
soduose
ir
eina
venimo aplinkybės ir gamtos dojamos žemės ploto. Iš viso
iš didelių nelaimių ir t.t. O
ms savo gimtąją šalį. Senopinigais stato vaisių džiovy
ma
prie
atmainų
suvienodini
Kryžių kalnas
sąlygos daugelį Lietuvos so dabar Lietuvos soduose yra
tokių didelių dabar stovi apie
•\ėje šie piliakalniai buvo tvi
klas
ir
šaldytuvus.
Be
to,
pi
•
du sunaikino. Didysis karas apie Ai milijonai -užaugusių, mo, nes suprantama, kad pri
400 ir maždaug tiek p a t y r a
rtovėmis, kuriose mūsų proniginės
pašalpos
duodamos
ir
Vienas, žymesniųjų Lietu mažesnių kryžių.
išdegino Lietuvos sodybas, o vaismedžių. Kiekvienam 1,000 puolamai užsodinti sodai y r a
naujų sodų savininkams, ku
vos piliakalnių yra Pilis ar
drauge su jomis žuvo ir daug hektarų naudojamos žemės nepelningi i r nėra k u r tų vai
(Tęsinys 4 prsl.)
rie
j
a
s
sunaudoja
kovai
su
va taps ne tik žydinčių sodų ba Kryžių kalnas stūksantis
gražių, didelių sodų. Sodams tenka maždaug po 93 vaisme sių padėti. Anksčiau* užves
sodų kenkėjais, vaisių išlai kraštu, bet iš sodų ūkio Lie ties Jurgaičių kaimu, Mešku
irgi pakenkė kelios buvusios džius. Gi tuo tarpu kituose tų sodų neplaningumo pasek
kymui sandėliams ir šaldytu tuvos ūkininkas taip pat su čių valsč. Šiaulių apskr. Šis
labai šaltos žiemos. Pav., 1929 ( kraštuose 1,000 hektarų ten- mės dabar j a u aiškiai mato
vams įrengti, naujiems, geros sikurs sau geresnį ir laimin piliakalnis Kryžių Kalnu va
The 7
inetų žiema buvo labai šalta, k a po 500-700 vaismedžių mos. Vasaromis Lietuvoje vai
rūšies medeliams įsigyti ir t. gesnį gyvenimą.
Tsb. dinamas dėl to, kad ant jo
Krafr
kad iššalo nemažas skaičių^ Taigi, sodų atžvilgiu Lietu sių yra perteklius, o žiemą
t.
vaismedžių, kuriuos pavasa vos gyventojams d a r teks pa- savų vaisių sunku k u r gau
Cheese
ti.
Tada
nemažą
skaičių,
vai
Darbšti
ūkininko
ranka
dirbėti
keletą
metų,
kol
pa
rį reikėjo visiškai iškirsti.
Spreads
daug padarys
vys kai kuriuos kitus kraš sių reikia įsivežti iš užsie
Dideli sodai
nių. Tiesa, nedidelius kieki iv
tus.
novv in
new-design
Kai Lietuvoje sodų ūki.s
sodų
vaisių
Lietuva
rudeniais
Klimatas
tinkamas
Bet Lietuvos ūkininkai, pa
atsistos ant kojų, vaisių bus
Swankyswig
glassesl
išveža
į
užsienius.
Pav.,
šie
pratę turėti didelius i r gra
Lietuvos žemės ir klimato met į Vokietiją išvežta jau galima daug daugiau i r bra. . . sis šiurio maistas
• SparkUng glasses strewn with
žius sodus, ėmėsi priemonių sąlygos sodams tarpti y r a vingesnėlmis kainomis išvežti i
bright s t a r e . . . the neto Swanky400 vagonų obuolių.
Sodų
gamtos nelaimių išnaikintus , s i š k a i tinkamos. Nors paskuužsienius. Taip pat bus gali
su
skaniu
švelniu
swigs. "Vou'll want to collect a
vaisiams rinkų y r a ir kitur.
vaisynus vėl atnaujinti. Y-1 t i n i a i s metsiiSf
^
.
whole
sek And while you're doing
kaip j a u
ma lengviau plėsti vaisių pra
Tačiau
jos
ligšiol
d
a
r
neiš\ it, get acquai.ited
Cheddar skoniu.
pa£ paskutiniaisiais
metais kyla, pradėta sparčiai sodus
monę visame krašte. O visa
with a l l seven
nadotos, nes dar nepriaugi
naujų sodų sodinimu gyvai sodinti, tačiau d a r y r a daug
of the delicious
tai jau yra netolimos ateities
narna reikiamo kiekio vai
Kraft Cheese
susidomėta. Dabar jau per galkmumų naujiems
sodams kių. Štai dėl ko Lietuvos ū- laimėjimai. Darbšti Lietuvos
Spreads. They're
Let the famfly have this nutritious
metus pasodinama apie vie užveisti. Tūkstančiai ūkinin
m a r v e l o u s for
ūkininko ranka, daug pada
kininkai paskutiniuoju meta
food ofteo . . . in eandwichea, i n
sand wiches, salads
ną milijoną vaisinių medelių. kų sodybų d a r y r a tuščių, be
riusi kitose žemės ūkio šako
casserole dishes, and, melted, as a amooth
and appetizers.
stengiasi įkurti planingą vai
for eggs or sea food.
Dar neseniai medelynų, ku sodų. Be to, vaismedžiai dar
se, padarys nemažą pažangą
sių ūkį, naujus sodus užso
rie pardavinėjo vaisinius me galima, kaip daugelyje kitų
ir sodų ūkyje. O tada Lietudelius, buvo t i k keliasdešimt, kraštų, užsodinti pakeliais. įc dabar jų y r a j a u apie 200, vairius pakraščius, kuriuose
By H. T. Eimo
IM
• • •
neskaitant daugybės ūkiškų dabar auga d a r tik alksniai,
^fpHE CH1NESE USE.
medelynų, kurie medelius au gluosniai
ii? krūmokšniai.
CHOPSTICK5 BECAU5E
gina tik savo reikalams. Me Paupių lankos i r pašlaitės su
TMEV CONSIDER T H E
delynuose per metus pasėja daro puikias sąlygas sodams.
•<N»FE AND FORK
ma apie 1,000 kilogramų vai *:odai — krašto pagražmiinas
smedžių sėklų, iš kurių išau
Žinoma Lietuvoje pirmiau
^
JN HOLLAND I V «S6a
r"
ginama kasmet 4-5 milijonus sia stengiamasi užsodinti tu
6LACKSMITHS AT
ONE TIME ENJOYEO
jaunų medelių. Atrodo, kad ščias tikiainkų sodybas ir už
As
REPUTATOM A S
ųį/i>
Lietuva netrukus vėl taps di vesti planingus sodus. J u k
MAGtClANS AvNID
im
O^TMS
VVERE
delių, gražių sodų šalim.
soduose, paskendusios sody
R f i A N V AFRCAN TR\BE5
TAKEM O M T H E
bos
yrauaašto
pagražinimas,
Ht*/E T H E CUSTOM O F
Dar per m&ža
m&.
I
PLASTER»N6 THEJR H A \ R
Vis del to reikia pripažin jau nekaVant apie tą didelę
INSTEAD
VVtTH
MUO IN THE BELlEF
ONE TIME, SALT W£S
OF THE
ti, k a d §iuo metu Lietuvoje naudą, kifcą godai duoda ū
THAT IT ACTUALLV ENHANCE^
A5 VAUJAB1-E A5 GOLD .
kininkamsV
visam
kraštui.
BIBLE
!!
sodų y r a p e r maža ir vaisių
THEIR B W ) T Y U
6REECEAND ROME PAID
Copyri«h' 19M. Lmcohi Ntwp«— < F *tvr*t. Inc.
Kurdami
na\ą
sodų
ūkį,
Lie
A
A L L THE1C VVOCKERS
neužtenkama nė savo reika
lams. Lietuvoje sodai užima tuvos ūkininV stengiasi ti>

LIETUVA NETRUKUS TAPS SODU
ŠALIMI
Kasmet Pasodinama Milijonas VaismedziŲ

Digestible a s milk itself 1
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DRAUGAS

Trečiadienis, gruod. 9, 1936

PAREMKIME SVARBŲ REIKALĄ

i•
Jr.

•
brightonparkiečiatms
didelės mm
operacijos — Steponui Valeekiui. gyvenančiam 2554 YV.
15th st., ir Feliksui Pupeliui,
4640 So. Saeramento ave. Operaeijas s kmingai
padarė
dr. Rakauskas. Abu ligoniai
PETRAS
jaučiami gerai ir sakėsi už ke
mirė SAKALAUSKIS
gruodžio 7 d., 1936, 9:50
vai.
ryto, sulaukęs žilos senat
lių dienų pasimatysių su brivės.
Kilo iš Šiaulių apskr., Šiau
ghtonparkiečiais namuose.
įi.'fc

.*

• »

4
A. i A.

Įvykusiame Kunigy Vieny ity. Mums, kunigams, tenka
bės Seime dalyvavus Vilka i? 4 'esti autoriui pagelbos raviškio
kunigų
Seminarijos i nk^ ir tuomi pat labai daug
profesorius kun. dr. M. Ra- patarnauti Bažnyčiai, Lietu
vaitis supažindino seimo da- ^ai ir Littuvių Tautai,
lyvius su jo parašytu DažnyKiekvienas aukojęs
šiam
uos istorijos kursu, kurį jis naudingam ir būtinai reikanorėtij atspausdinti. Seimas 'ingam darbui į\ykdyti bent
lėnų parap. Rūdynų kaimo.
Aluerikoj išgyveno 35 metus.
profesoriaus pasiryžimui nuo- dešimts (10.00) dolerių, bus
Linkiu
mano
artimiems
Paliko dideliame nuliūdime
Lietuvoj 2 sūnus: Vladislovą
širdžiai pritarė ir prie'me a- laikomas veikalo garbės lei
draugams greit sustiprėti, o
ir Petrą; o Amerikoj draugais
ir pažystamus.
įlėju, jo vardas bus pažymė
latinkamų rezoliucijų.
JI)ūsų gabiam lietuviui eliiruLaidotuvėmis rūpinasi velio
tas veikalo žymioje vietoje ir
nio draugus Stanislovas LiCrgtfl dr. Rakauskui valio!
Prof. kun. Ražai*"]o paruo
kus.
Telefonas
BOUlevard
gaus šį istorinį veikalų do5856.
štasis veikalas būtų pirmuti
Kūnas pašarvotas J F. EuLankytoja
^ar»ai.
deikio koplyčioj, 4605 S. Hernis lietuvių kalba. Tai būtų
mltage Ave.
Laidotuvės jvyks penktadie
didelis patarnavimas ir Baž
Žinodami Tamstos nuoširdų
nį, gruodžio 11 d. IŠ J F. E u deikio koplyčios 8 vai. ryto bus
nyčiai ir Lietuva; ir Lietu palankumų vertingiems dar
atlydėtus j šv. Kryžiaus par.
Padėka
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
vių Tautai. Šis milžiniškas bams, kreipiamės į Tamstų,
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtaa j
kūrinys labai išsamiai para prašydami suteikti paramų.
Šv. Kazimiero kapinei.
S1(>UX CITY, lOVVA.
Paruoštas karaliui išvestį. Tai Anglijos karaliaus Edwardo VI TI
Nuoširdžiai kveėiaane visus
šytas. Atspausdintas sudary
Išrašytų čekį kun. J . Vai
gimines, draugus-ges ir pažysŠirdingai
dėkoju
gerb.
k
lei.
lėktuvas. Jis dabar paruoštas karaliui išvesti, jei jisai dėl amerikietės
tamus-raas dalyvauti šiose lai
tų tris didžiulius tomus, api tekūno vardu malonėkite sių
k
m
.
J.
Oesnai
už
vaišes
ir
dotuvėse.
divorsistes atsisakys Anglijos karaliaus sosto ir karūnos. Lėktuvas stovi
Nuliūdę Sūnūs. I>rau^;.i ir
sti šiuonri antrašu:
mančius per 1500 puslapių.
prielankumų, pas kurį p'usan
Pažystami.
Le Bourget aerodrome, šalę Paryžiaus.
Laidotuvių direktorius J. F.
R.v. J. Vaitekūnas,
Neturėjimas lietuvių kalba
iro mėnesio svečiavaus. L'
Eudeikis Tel. YARds 1741.
} ?žnyčios Istorijos, aišku, su
349 Smitli Street,
už įvairias dovanas, kiuias
CŪYO mūsų tautos jaunuome
Providenee, R. L
nuo jo pravau; taipgi ir jo 1
nes auklėjime ir mokyme di
Kunigų Vienybės Centro Iįparapijiečiams, kurie puikia l 0 i d G o l d Cigaretai yra Dvidžiausių spragų, kuri turi bū ž< f minkąs gerb. kun. J . Vaite
ir širdingni vaišino, užprasy-1 gubai Švelnūs, Dvigubai Šviekūnas visus gautuosius pini
ti būtinai panaikinta.
dami ne tik sekmadieniais, , U, Dvigubai Garantuoti. Pa
(ierb. prof. Ražaičio vei gus laikys K. V. ižde, atski
(Irasinskas, I kasininku S. Žinantieji prašomi
ir juos lui ir šiokiomis dienomis am j d a r y t i g puikiausių derUų taMarquette Pa^k
kalas kilo iš paties autoriaus roje sųskaitoje, ir bus panau
pietų ir vakarienių ;ykiu S 14 bakų, jie visuomet patinka.
pakviesti į misijas.
Rap.
Staniulis,
generalinis
Marąue
giiių studijų ir jo paskaitų doti tiktai minėto veikalo iš
Žineles
kl bonu.
tie
Parko
"
D
r
a
u
g
o
"
agen
Dvasinės Seminarijos auklė kalimo reikalavus.
tas, I I kasininku Rajauskas
Man l>u\o nia'oniausias lai PLATINKITE "DRAUGĄ '
Padare Sunkias
Kun. P. M. Juras,
tiniams. Bet šiam veikalui iš
Šv. Kazimiero
Karalaičio
korespondentu J. Sloksnaitis,
kas Si(nux City prsantro mė
K. V. raštin.
leisti prof. Ražaitis neturi leOperacijas
draugijos priešine tini s susiri
draugijos vėliavos globėju —
nesi o praleisti savųjų tai*ix,
nkimas įvyko gruodžio 6 d. Į
8ti kuriais gyvenau ir darl>aGRAŽIOSIOS LIETUVOS pastatyti kryžių, tada jis vėl sus-inų atsilankė visi nariai. Briedelis.
BillGHTON
PAiiK.
Didžiulis metinis susirinki Piaeitą, savaite Šv. Kryžiais vaus per 15 metų.
rtosijuto visiškai sveiku.
VIETOS
Vadinas, mūsų dr-ja išvien
mas įvyks tuojau po Naujų ligoninėje padaryta, dvieili
Be to, dar yra daugybė ki darbuojasi.
Taipgi tariu širdingų ačiū
: Pfi!N-FXPELLER
Mitų
sausio
3
d.
ir
bus
gera
li., pasakojimų apie stebukliT,.t. Muk *<• t) i. r*, et.
(Tęsinys iŠ 3 pusi.)
Buvo renkama nauja drau
v'siems Sioux City lietuviam:'
S m a r k u s ištrynimas —
r<£U8 išgijimus. Kai 1864 me gijos valdyba. Išrinkta: pirm. proga įstoti naujais nariais į
aukavusiems
dėl
Bijutiškio
malonumas ir palengvini
Kryžiai n e n t ė j a
mas kuomet muskulai
lais rusų valdžia buvo už K. Andreliūnas, kuris užlai Šv. Kazimiero Karalaičio drparap. bažnyčios
Lietuvoje
geliami.
Aukštame kalne audrų lau
draudusi ant šio kalno sta ko didelę 'Jewelry krautuvę' giją. Ir šis ateinantis susi
naujų altorių. Lai jums V.
PAIN-EXPELLE^
žomi kryžiai pastovėję nuvi
tyti krvžilis, tai žfmonės sla- 2650 YV. 63rd st., viee pirm. rinkimas bus pamargintas juo
žinomas
lietuviu šeimoms
Dievas šimteriopai atlygina.
rsta. Tačiau kalne kryžiai ne
jau
per
tris gentkartes.
,l*t
, . I plai naktimis čia kryžius
sta- Briedelis, nutarimu rast A. kais ir linksmumu.
J
reteja, nes žmones nuolatos *
Kun. J. Zabulionis,
Draugijas korespondentas
l I k I M FKT
Kelelius, finansų rast.
Jj
•
tYdavė
Bijutiškio parap. klebonas
\\\ naujų pastato. Yra kry
Vyrai Pralenkė
žių iŠ įvairių Lietuvos kam
pelių, net ir iš užsienio. Kai
for MCTHER
BEIGHTON
PAl?Jv. - nedideliame kalne stovi kry
Gruodžio 7 d. vakare prasi
žius prie kryžiaus, kad net
dėjo misijos vyrams ir vai
sunku surasti
vieta kitam
kryžiui pastatyti, tai žiūrint
kinams. Vyrų atsilankė į mi
atrodo tikrai nuostabus kry
sijas daug taip kad moteris
Žmoįjus sw nepaprastais an
žių miškas, kokį ne tik Lie
vyrai
savo
uolumu
pralenkė.
takiais. Tai J. 8. Stanley, pa
for DAD
tuvoje, bet vargiai ir kur
Misijonierhis kun. J. Bruži- prastas San Francisco dar
nors kitur sunku rasti.
kas ragina, kad jaunuoliai la bininkas. Jo antakių plaukai
MV VVORRIES ARE OVER/
Daug žmonių lanko
nkytų misijas- ir praneštų a yra trijų ir puses colių ilgio.
NOW WC ALI VSE
pie visus apsileidusius tikė
Kryžių kalnų labai
daug
Gerai žinomas vaistas
jime, kurie jau nelanko bažF O M - O l AND OUR
lanko žmonių. Lanko jį įvaiDabar Turi
ryčios, skaito blogus raštus.
JAU GATAVI
nis krašto mylėtojai ir tyri
NAIR TROU8US
VITAMINUS A ir D
nėtojai, norėdami
pamatyti
Gražus lietuviški kalendoriai, su visomis
Jei jūsų organai yra nusilpę ir jau
ARE IriVtDl
gražių istorinę vietų. Lanko
čiatės
pasenę, bandykite
naująjj
NUGA-TONE—tą stebėtinąjį gelbė
šventėmis. Kiekvenas mėnuo turi skirtin
jį būriai maldininkų. Yra net
toją—dabar
moksliškai sustiprintą i
su gerai žinomais VITAMINAIS A i
Don't Take Drastic Drugs
sakoma, kad šiame kalne ne
ir D. Tas tikrasis vaistas sustiprina |
gą, gražy paveiksle. Kaina 25c vienas. Per
Tour Kidneys contain 9 million tiny įvairius žmogaus kūno erganus, pa- J
tubes
or
fllters
which
may
be
endangered
auga žolė, nes jis lankytojų
by neglect or drastic, irrltatingr drugs. Be gerina apetitą, sustiprina virškini
pašte 30c. Imant 15 ar daugiau vienu kar
careful. If functional Kldney or Bladd«r mo organus ir išsivalymo procesą. !
diaordera
make
you
euffer
from
Getting
kasdien minimas.
Up Nigbta. Nervousness, Los» of Pep. Leg Suteikia naujos pajėgos muskulams |
v. O B . t 0

f A M O U S

1937

Kalendoriai

I •-•HTg- —

.

—

Help Kidneys

Kalnas turtingas padavimais
Plačioje
apylinkėje
apie
Kryžių kalnų girdėti pasako
jant daug įvairių pasakų ir
padavimų. Yra net keli pada
vimai apie šio kalno atsiradi
mą. Senovėje, sako, šioje ka
lno vietoje stovėjusi bažny
čia. Karta kilusi baisiausia
audra, Jyg, rodos, pasaulio
pabaiga atėjusi ir perkūnas
trenkė į tą bažnyčių, o vie
sulas ją smėliu užnešė. Taip
bažnyčios vietoje ir pasida
ręs aukštas kalnas. Paskui
atsiradęs koks tai drąsuciis
ir ėmęs tų kalnų kasti. Bu
vęs jau net ligi bažnyčios sto
go prisikasęs, tačiau
tada
t a r p a i suskambėję ir bažny
čia dar giliau nugrimzdusi.
Kitas padavimas sako, kad
kažkokiam žmogui prisisap
navę kalne esantieji užkeikti
dideli turtai. J ų įsigeidęs,
žmogus pradėjęs kalnų kasti.
Tačiau jį ištikusį nelaimė, ir
jis buvęs į kamuolį sutrau
ktas. Kai pasižadėjęs kalne

f

Palns, Rheumatic Pains, Dlzzlnesa, Clr- ir nervu sistemai ir atsparumą. Dau
cle« Under Eyea.. Neuralgia. Acidlty. gelis akelbia.si. kad NUGA-TONE
Burnlngr, ikech
Stnartlng
or IAli
t c h idrumsta
n s , you don't
nces.
now I padėjo tenai kur kiti vaistai nieko
have the most modern advanced treat- L negelbrjo. Sužadinkite savo sistemą
tnent for theae trouble»—a Doctor's pres- Naujam Gyvenimui, imdamas sustip
eription called Cystex (Slaa-Tex). Works rintą NUGA-TONE, kuris parsiduo
fast—safe and sure. In 48 hours lt mušt
bring new vltallty and is guaranteed to da su garantija pas visus vaistinin
make you feel 10 years younjer in one kus. PlnigUs grąžinsim, jei nepaten
week or money back on return of empty kintas.
package. Cy«tex costs only 3c a dose at
Nuo užkietėjimo imk—I'GA—SOL
drugKists and the guarantee proteets you,
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

I,

\'s mother's lo# to watch and wbhy

for SISTER

over the health of the family. Buf

orBROTHER

mother's worries about the family^
na ir problems are ended, now that
Fom-ol is here to help. Fom-ol is a re*

EMIL DENEMARK, Inc.

markable foaming oil shampoo, superfine and non-irritating to the mosf
tender skin. Fom-ol takes drab, sieki/
hair and leavės it fhoroughly clean
for GRANDMA, TOO

tu, tik po 15c.
"DRAUGAS"
2334 So. Oaklėy Avenue
Chicago, Illinois

BUICK, CADILLAC,

and glovving with vibrant health,

LA SALLE

Through its amazing 2-fold povver ta
clean and revitalize, Fom-ol takes yoong hair and keeps it
young; takes old folks* hair and makes it look youngl
Fom-ol is so economical; a little goes a long way. Ask
yoor druggist for the regular 50c size. Or, write for a gert*
erous frial bottle, enebsing lOcfo cover oacking and postą g e.

FOM-OL
Mote

than a sk&mpoo...

4

tteatment!

CtAIROt. I N C , 132 Wt»t 46th itr—t, N«w Yotfc. N. V '
I enciose 10c for one Iria* uie

i

KUOMET GALVOJATE APIE NAUJĄ KARĄ,
ATSIMINKITE, KAD GALITE NUSIPIRKTI
NAUJĄ BUICK SEDAN 5 PASAŽIERAMS PRI
STATOMAS PILNAI ĮRENGTAS BILE SPAL
VOJ UŽ #997.00... KUOMET BUICK TIEK MA
ŽAI TEKAINUOJA KAM PIRKT/ KITOKĮ?

botlle of Fom-ol

3860 Ogden Ave.

rawford 4100

DRIŪGIS
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glaudos esamame išmokėtame' dus. Dabartinį ūkį ateity iš- pirm. E. Ogentiene, vice pdrm. tas, nut. rast. — E. Ogentai 8 d. gavo liūdnų žinių iš Lie
ukyje. Nes susisiekimui (len- palengvo galima įrengti tin- O. Sriubienė, nut. rast. E te, iždininkas — J . Gedvilą.?. tuvos, kad Veronikos Cukriegvai surandamam privažiavi- kainu
prieglaudoms
visais Ogentaite, fin. rast. S. BartKnygų peržiūrėjimas įvyks nės sena motinėlė Domicei^
mui)
vieškelis numatomas j ž.v ilgsniais.
kaitė.
gruodžio 9 d. pas rast. E. Gelumbickiene mirė Oruod.
gai būt ir greitu laiku. Vis-1 Su pora metų, aišku, nebūt:
d. Alsėdžių mieste Lietuvoje^
Knygų peržiūrėjimas įvyks Ogentaite.
Ūselis — plentas pramatoma! galima tinkamai įrengti prie- gruodžio 9 d. pas pirm. E
Serga M. Šedienė, ilgus me Laidojama bus Gruod. 10 d^
eis pro šiaurinį ūkio galą, gkaidos, nežiūrint kur prieg- Ogentiene.
tus buvusi Šv. Kaz. Akad. Alsėdžių kapuose Šv. atmin
Iš ALRK Labdaroj zoliueij^, pirm, negu rezoliu nuo
iaudoms bus surasta vieta.
Rėm. 1 sk. pirmininkė ir bu- ties geros dukterys ir žen*
rytų į vakarus.
cija tapo priimta, duodanti
1
Sąjungos Centro
Tai tiek žinių iš kuopų atNesuradus žymiai tinkames
Marijonų K. ir S. Rėmėjų V U si centro valdybos narė. tai užprašė trejas šv. Mišias
komisijai pilną teisę net neSusirinkimo
laukti kito seimo. Pav., š i a - l s l o v Ų P a t y r i m o P° 17"*> s d " nio prieglaudoms ūkio, ne- 8 sk. priešmetinis susirinki- Randasi Šv. Kryžiaus ligoni- su egzekvijomis Dievo Apvai
me centro sus-me M. Šlikas i m ° l a b ( L k ^
^ * * * " W * piaiaimėsime prieglaudas re mas įvyko gruodžio 6 d., ku- nė j . Linkime M. Šedienei grei zdos bažnyčioje 7:30 vai. ry
ngdami dabartiniame ūkyje riame iš apskrities susirinki- čiai? pasveikti.
to ir giedotas šv. Mišias Auš
Sus-mas įvyko lapkr. 25 d.
pranesė, žinojęs tinkamiausi se. Bet labd. centras pagei
J. Š. n.o raportavo E. Gedvilienė,
ros Vartų bažnyčioje West
Aušros Vartų parap. svet.
labd. prieglaudoms ūkį
su dauja plačių žinių iš visų dr1 B. Karvaitė, ilgus metus Sidėj '6 vai. ryto.
Apart bėgamų reikalų pla
ked rėmėjų seimas įvyks gruo
jų — plačiosios visuomenės.
gerais triobėsiais i r su kop
.buvusi Šv. Kaz. Akad. Rėm.
Town
of
Lake
Žineles
clžio 13 d., Aušros Vartų par.
čiai kalbėta apie 17-ame sei
Nes 50 dr-jų turėjo atstovus
Nuliūdusioms šeimynoms
lyčia ant to ūkio, buvusio mi
,
i
sk.
fin.
raštininkė
susituc
me kun. A. Linkaus refera
Cukrų, Gailių ir Gricių reiš
Šv. Kazimiero Akad. Rė- salėj. Į seimų išrinkta atsto k € l a k r 2 5 d
lijonieriaus įr jau imirussio.
%i:'£
Gedvilienė,
E.
O
g
e
n
'
P
'
•
*
Kryžiau,
seime. Čia reikalas suvieno rrėjų 1 sk. priešmetinis susi vai
tą. Referatas
tilpo "Drau
kiama gilios nuoširdžios už
Tas ūkis 1000 akrų su visais
bažnyčioj
su
P.
Cicėnu.
Šauni
dinti, pageidavimus ne vien rinkimas įvyko gruodžio 6 d., tienė, S. Šimkienė, M. Jur
ge". Pasirodė iš kuopų rapouojautos dėl jų senos motinė
trobesiais buvo pavestas Pra
vestuvių
puota
įvyko
Brighlabd. centro ir kuopų bet ly kuriame pranešta, kad įvykęs kienė, J. Gedvilas, B. Ogen
itų, kad kuopose reiškiami no
lėm mirties Lietuvoje.
Eep.
nciškonams. Randasi ant gero
ton
Park
parapijos
salėj.
giai ir plačiosios visuomenės. j vakaras davė gražaus pelno. tas.
ras, labiau laikytis nupirkto
vieškelio ir arčiau, už TT.
Benetai ir Pranciškui linO dabar kaip tik ir laikas, Pirmininkė dėkojo visiems už
jo ir jau išmokėto ūkio prieValdyba 1937 m. pasiliko k ; m e g e r j a u s i o s l a i h l € s i r p a .
Marijonų ūkį. Bet ant nelai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
kol
darbas
—
statyba
dar
n?
ir'audų ant jo statymui, negu
paramų.
toji
pati:
pirm.
—
J.
Lisausmes, jau buvo 3 mėnesiai perfeisekimo naujame gyvenime.
pradėta. O gi darbas rengia
ieškoti tinkamesnes vietos se 1
Valdyba
1937
m.
išrinkta:
i
kas,
vice
pirm.
—
B.
Ogen' ėiu. Pranciškonų ūkis pus
Rėmėja
JUOZAPAS
ru&s ne mttams, bet amžiams.
nelių ir našlaičių prieglau
dykiai buvo jau parduotas aKol kas, statybos fondas
doms. Kuopose reiškiasi bai
TELEGRAMA IŠ LIETUVOS
pie rugsėjo nien.
d*;r
tuščias.
Iki
išauginsime
mės,
kad neįsivėlus į perdU
Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
18tos kolonijos biznhriai
Tad, jei seimo komisija pi
TĖVAS
staiybai fondų, ne vien sei
dėles skolas ir kitus nuosto
Chicago, 111.—"Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet
Veronika ir Antanas Cukrai,
rm kito seilino rastų panašų
nuo
skilvio
ligos
a
r
šiaip
nevirškinimo
ir
galiu
širdingai
mo komisija, bet ir visa lie
lius, mainant ar parduodant
».._
\V. Cenmak Rd. Gruodžio! R E P U b l l C
8 3 4 0
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus". Nedarykite
ukį su taip žema kaina, tai
jokių
bandymų
su
kitais
liuosuotojais.
Imkite
Trinerio
tuvių tauta turime gražaus
nupirktąjį ūkį ir perkant ki
Z*£
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau y r a jrodęs, kad jis yra
kodėl
komisijai trukdyti ?
laiko be sustojimo rimtai ga
ti;. I r nors 17-as seimas išrin
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito,
Priede, kad komisijon įeina
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.
lvoti, kad mūsij prieglaudos
ko iš 5 narių komisijų (kun.
PRASYK SAMPELIO DYKAI
iabd. ištikimi ir daug nusi
Trlner'i Bitter Wint Co. rt»1 S. WeUa St., CbicagA, 10.
išdygtų
tinkamiausioje
vie
I. Albavičių, kun. A. Linkų,
Prieiųsk man Bampelj dykai
pelnę nariai. Tad, rodos to
toje. Reikalų rimtai gvilden
Vardą*
adv. J . Grisių, ark. M. Žalkia komisija reiktų visiems
Visose
kime kuopų ir dr-jų susirin
dokų ir L. Hilnutį) ir sykiu
Adresas
Vaistinėse
pilnai pasitikėti. I r aišku, ko
kimuose
ir
siųskime
skaitlin
Viskas namams žemomis kainomis.
su centro valdyba jįgaUojo
misijos nė vienas narys be
gai savo atstovus į Labd. Ce
rūpintis ir ieškoti tinkames
apžiūrėjimo visų kom. narių
ntro visus sus-mus. Centro
nės vietos prieglaudoms —
gaiutinožingsnio nedarys, o
susirinkimai įvyksta pasku
būtent, "jei seimo komisija
MI konusija yra ir centro val
tinį trečiadienį kas mėnuo.
surastų tinkamesne vietų prie
dyba su 12 direktorių. Tad
Ežeras dabartiniame ūkyje
glaudoms ir drauge su labdaIšdirbėjai ankštesnes rūšies paminklų ir
aišku, kad tokia komisija ste
Grabnamių
įių sąjungos centru išmainy- ngsis surasti
Sekant kun, A. Linkaus re
tinkamiausių
o
feratų, skaitytų 17-me seime,
ti dabartinį ūkį prieinamomis Į į g ; ^ g i m a 4 m e v i e t ^
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj
sųlvgomis ar kitų tokių vietą,
čžero reikalais. Ežeras leng
— o
įgyti ir d t t l * vykinti nelau- ! K o 1 k a s ' P ^ g l ^ d o m s tm- vai galima padaryti ant da
Suvirs 50 metų prityrimo
ka ,esnls
ūkls
dar
nesuras
o
kiant kito seimo".
' »
" bartinio ūkio, žemas vietas
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
; tas Tad labd. centras pataria paspaudžiant dar žemiau iš
pinigus
Tačiau viršminėtai komisi- viciems lietuviams
teirautis lyginimui nelygiąsias vietas,
o
jai gal reikštų taikintis su j r surasti, o suradus barge- oatogiam laike ir patogiose
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
labdarių kuopomis ir su pla- j l i a , skubiai pranešti viršminė- ^ųlygcse.
Chicagos Lietuvių
čiųja visuomenei ir palaukti į a i komisijai,
Ūkio praplėtimui
kito seimo galutinam žings Dabartinis išmokėtas ūkis
Laikui bėgant, praplėtimui
niui — mainymui ar parda
arti Grand Ave.
Šiame Labd. Sa-gos centro ifr&mo ūkio, centro valdyaa
vimui dabartinio ūkio.
sus-me vt=ik visų dalyvių bu ; r direktoriai numato pato
Ar nebus seimo autoriteto vo nuomonė, kaip galint grei giu laiku dapirkti daugiau
Chicago, Illinois
įžeidimas?
čiau ruoštis prie statymo prie žeiiiėsr ten pat laikui pribren-

UDEIKI

BUDRIK FURNITURE MART

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

527 NORTHWEŠTERN AYE.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

Čia ndnėtas seimo įsigalio
tai komisijai patarimas gal
būtų ne vietoje. Nes būtų !yg
pažeminimas seimo autorite
to.

LAIDOTUVIŲ

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
Direktorių Asociacijos

Labd. centro, kuopų ir pla
čiosios visuomenes visgi pa
reiga turėtų būti: pasitikėti
seimo įgaliotąja komisija, ku
ri išrinkta iš tinkamų ir lab
dariams ištikimų 5 narių.
Priede, visų labd. kuopų ir
draugijų atstovai seime turė
jo pilnų teisę tuomi reikalu
pakelti balsų prieš ar už re-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Po tėvais Budraitė

PETRAS NAUSĖDAS
Mirė gruodžio 7 d., 1936 m.,
7:05 vai. vakaro, sulaukęs pu
ses amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr.. Nau
miesčio parap.. Pibliškių kaimo.
Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdijne
mot&rj Konstancija, po tėvais
Vadapalaitė, dukterį
Virginia
8 metų, 2 pusbrolius: Mateuša, Joną ir brolienę Barbora
ir jų šeimyną, Nausėdus, Švogvrį Juozapa ir moterj Mortą,
ir šeimyną Gayžauskus, gimi
nes ir draugus; o Lietuvoje
motiną ir tėvą ir 2 seseris.
K ū n a s pašarvotas J. Lruleviciaus koplyčioj, 4348 S. California Ave.
Laidotuvės jvyks penktadie
nį, gTuodžio 11 d. Iš koply-čios 8 vai. ryto bus atlydėtas
Nekalto Prasidėjimo P. Š.
Marijos.
parapijos
bažnyčią,
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pato aidų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus i
gimines, draugus-ges ir pažys t a m u s - a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
KuliOde:
Moteris,
Duktė.
Pusbroliai, brolieuė, švogeriai
Ir Gimiuės.
Laidotuvių direktorius J. Liulevičius. Tel. LAFayette 3572.
Laidotuvėmis rūpinasi Nau
sėdai Ir Gayzauskai. Telefonas
ROCkwell 3456.

Gražios Floor Lamps po . . . . $TP 5 0

n

Table Lempos po

ir aukščiau.

$^

O g

au

^ščiau.

Didelis pasirinkimas dėl Kalėdų dovanų
COFFEE TABLE, SMOKERS CHAIR

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse i

DOMICĖLĖ GELUMBICKIENE
•

DIREKTORIAI

mirė Lietuvoje Gruodžio 8 d., 9 vai. ryto, sulaukus 79 metų amž.
Paėjo 18 Telšių apskr., Kantaučių parap., Kepurėnų kaimo.
Mirė Alsėdžių mieste išgyvenusi 50 metų.
Paliko dideliame nuliūdime Amerikoj tris dukteris: Domicėlę
Gricienę ir jos vyrą Juozą, Oną Gailienę ir jos vyrą Juozą, Vero
niką Cukrienę ir jos vyrą Antaną, ketures anūkes; Justiną, Ve
roniką, Oną ir Aldoną ir anūką Alfonsą. O Lietuvoje dukterį Zu
zaną ir jos v y r ą Asalavičių ir anūkus.
Kūnas pašarvotas Alsėdžių mieste, Lietuvoje.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadieny, Gruodžio X0, 1936 m. Bus pa
laidota Alsėdžių kapuose.
Dievo Apveizdos par. bažnyčioje už velionės sielą Ketvirtadie
nyje, Gruodžio 7:30 vai. ryte bus atlaikytos egzekvijos ir gedulin
gos trejos šv. Mišios, o 6 vai. giedotos Šv. Mišios Aušros Vartų
par. bažnyčioje.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystabnusas dalyvauti šiose pamaldose.

I. J. Zolp
Ezerskis ir Simus
P. J. Ridikas
Laetaicz ir Simai
J. F. Eudeikis
S. C. L a M c z

1646 Wcst 46th Street
Phone BOUlevard 5203
10734 So. Michigan Ave.
Tel. PULhnan 5703
3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089
2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.
Phone YARds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.Į
42-44 E. 108th Street
Phone PULlman 1270
arba CANal 2515

Nuliūdę Dukterys, žentai, Anūkės, Auūkas ir Gaminės.

4348 So. California Ave.

Po pamaldų prašome visus gimines ir pažystamus atsilankyti i
namus, pas Gricius, 2034 So. Union Ave., Chicago, 111.
Pilnesnėms žinioms šaukite CANal 6070

Phone LAFayette 3572

Cedar Chest po

$ "| 2«50

IŠPARDAVIMAS ANT GESINIŲ IR
PEČIŲ, OIL BURNERS

n

auk

^iau-

ANGLINIŲ

SKALBIAMŲ IR PROSINIMŲ MAŠINŲ
RADIOS VISŲ IŠDIRBYSČIŲ

Dovanos su kožnu pirkimu.

3319 Lituanica Ave.
Phone YARds 1138

J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ]

YARds 1741-1742
MCSC KADIO PROGRAMA P I R M A D I E N I O VAKARAIS 9:45 V AL.
W. H . F . C. (1420 U I . ) STOTIS

3307 Lituanica*"3*ve.
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus
S. M. Skodas

1410 So. 49th C t , Cicero

3417-21 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 4705

Phone Cicero 2109
718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

WCFL — 970 kil. programas Nedėlios vakare nuo 7 iki 8 vaL vak. j / ^
WHFC — Kvetvirtadieniais nuo 7 iki 8 valandos vakare

e

mmSm

Gausūs Malonių
Šaltiniai - Nau
dokimės jais

•

•'

=

Šį Vakarę V . Uždavi
nys North Side
Šį vakarą, trečiadienį, gruo
džio 9 d., 7:30 vai. parapijos
svetainėje North Sidėje įvy
ksta prakalbas Vilniaus rei
kalais. K a l b a ugningas kal
bėtojas, svečias iš Lietuvos,
įašytojas - žurnalistas, Vil
niui Vaduoti Sąjungos atsto
vas V. Uždavinys. Nevalia
nei vienam northsaidiečiui šio
v a k a r o praleisti i r neatsilan
kyti į svečio prakalbas. Įėji
m a s visiems laisvas, nemoka
mas.
Jfei vienas atsilankęs

B R A YTO*

====

GRAŽI TĖVAMS MARIJONAMS TAIKA
IŠ PITTSBURGH, PA.

Trečiadienis, grood.

C

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinia
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA

RADIO

Mrs. Petronella Duginas, Casimir Martinaitis, Mrs. Amia
Bartininkas.

Šv. Vincento a Paulo
Dr-jos Vakaras
N O R T H S I D E . — Šv. Vi ncento a P a u l o dr-jos vakarąs-

bunco p a r t y rengiamas gruo
džio 22 d., p a r a p . salėj. Pel
nas eis sušelpimui bedarbių.
Visi pFašon.i paremti gražų
darbą.
Rap.

Rytoj Pas Mus Kalba
V . Uždavinys
Be abejo, ja a v?s7 Chicagos
lietuviai žino, k a d šiuo laiku
čia lankosi žymus svečias iš
Lietuvos, rašytojas žurnalis
tas V. Uždavinys, Vilniui Va
Res.:
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017
Tel. namu:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

OPTOMETRISTAS
1801 S. Ashland Avenue

Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M.
Res.
ofiso vai.: 10-12 A. M.
& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
rmeal nutarti

Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;
nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0523

Širdingai ačiū p. Martinai
tienei už pasidarbavimą
ir
\ įsiems už a u k a s — gražią
'JT. Marijonams talką.

Vajaus Kom.
THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP
Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo
terų, Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANCIAKAS DĖL MOTERŲ
IR VAIKŲ.
Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, stora*
ir plonas dėl mezgimo.

Bank. A. Sutkaitis 5 dol.,
W i l l i a m Y u r k u s 2 dol.
P o 1 dol.: Ellen Martinailis, J . B a r t i n i n k a s , Mrs. Waller
sartininkas,
Antonette
Kaujalis,

Algert

Martinaitis,

F. Selemonavičia
504 VV. 33rd St

Res. and Office
2S59 S. Leavitt St.
CANal 0706

Offiee Phone
PROspect 1C28

DR. J. J. K0WAR
(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS

IR

2403 W. 63rd St., Chicago-

HERMAN

KOJŲ SPECIALISTAS
F i a t feet, a r t h r i t i s , reumatikas, uleeriai ir kitos kojų
ligos gydomos.
Egzaminacija ir pasitarimas dykai.

Ofisas; 3601 Belmont Avenue
CHICAGO

Telefonas; JUNiper 1542
V a l a n d o s : 10 r y t o iki 8:30 v a k a r e

\

Res.

PROspect

6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
V A L A N D O S : 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 vai, vakaro
Tel. POUlevard 7042

DR. STRIKOL'IS

4645 So. Ashland Ave.

DANTISTAS
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

P H Y S I C I A N and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 v a k
Nedeliomis merai sutarti
Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namu Telef. PROspect 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14

Res.

KENwood 5107

DU.BIEŽIS
CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedel. pagal sutarti
REZIDENCIJA

^ ,

J V A I R u S

4729 So. Ashland Ave.

duoti Sąjungos delegatai, ta
čiau ne visi d a r žinote, kad
ateinantį ketvirtadienį gruo
džio 10 dieną V. Uždavinys
kalbės Dievo Apvaizdos pa
rapijos svetainėje 7:30 vai
vakaro.
A r žinote, k a d V. Uždavi
nys y r a gabus geras kalbėto
jas, kad jis p a t s daug pergy
venęs lenku skriaudų,
kari

cagoje.

B u d r i k a s d a r leidžia ir ki
tas radio v a l a n d a s : ketvirta
dieniais iš stoties W H F C nuo
7 iki 8 vai. vak., o pirmadie
21 wa.rdo Amerikos Lietu niais ir penktadieniais P>:30
vių Piliečių Sąjungos pries L. stoties W A A F .
W.
t e t i n i s susirinkimas šaukia

Pranešimai

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

LIETUVIAI

1446 So. 49th Ct., Cicero, UI.

Telephone: BOUlevard 2800

Tel. Calumet 5974

L I E T W I S ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockwell Street
Telephone: R E P u b l i c 9723

Ofiso valančios
9 ryte 1ki 8 vakare
ISsklrlant sek
madienlus IT

DR. A. P. STULGA

JDSEPH J. GRISH

DANTŲ GYDYTOJAS

Res.
6924 So. Talman Ave.
Res.
Tel. GROvehill 0617
Of«"e Tel. HEMloHr 4848

Ofiso Tel. VTRginia 0036
Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Rezlčfenclja
8939 So. Claremont Ave.
Valandos 9-10 A. M.
Nedeliomis pagal sutartis

D A K T A R A I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 S o . A s h l a n d A v e .

ModernfSRTig kaflTnaris piano moky-*
tojui, vvrui ar moterei, mainai* už
piano lekcijas mažai mergaitei. Marquette Parke. Atsišaukite: Box D12,
" D r a u g a s , " 2334 So. Oakley Ave.,
Oliieasro.
REIKALINGA

CHIRURGAS

PARDAVIMUI TAVERNA

Namai: 6459 S. Rockvvell St.

2423 W. Marquette Road

VIRĖJA

REIKALINGA patyrusi virėja res
torane. Taipiri reikalincja patarnau
toju
(wa i trepsės).
Kreipk i tes
Paul's SanoVich Shoppe, 755 W.
35th 8t.

Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki 5
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais nuo 8 iki 9
Telefonas CANal H7ft

DR. J. J. SIMONAITIS

EXCHANGE

MAINAIS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 VV. Cermak Road
(West 22nd St.)

CHTOAGO. TLL

IR

CLASSIFIED

JOHN B. BORDEN

3259 So. Halsted Street

GYDYTOJAS

Taip, dvigubai-pinigTis graži
name pasiūlymas a n t Old Gold
Cigar tų vis d a r tebeveikia.

ADVOKATAI

Utarn., Ketv. ir Pf'tn. 10—9 vai. v.
3147 So. Halsted 9t„ Chicago
Paned., Sercd. ir Subat. nuo 2—9 v.

Telefonas REPiiblie 9600

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketv. ir Nedaliomis susitarus

Pardavimui taverna geroj vietoj,
pietvakarinėj dalv miesto. Geras šei
Prospect 101* myninis biznis. Savininkas apleidžia
miestą sausio 1 d. REPublic 3146.

State 4690

KAL 8C ZARETSKY

TeL CANal 2345

i

ATTORNEYS AT LAW
6822 So. West«rn Ave,
UPHOLSTERING
Valandos: kasdien nuo 3:30 po piei
iki 8:30 v. vak. Subat o j nuo 12 iki
Rakandų Taisymas
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
6:00 vakare
Pervilkimas, baldų taisymas, per188 W. Randolph St.
maliavojima8, išvalymas. Darbas ga
Valandos: kasden nuo 9:00 ryto
rantuojamas.
Apkainavimas dykai.
iki 3:00 po piet.
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Žemiausios kainos mieste. Superior
Upholsterim: Oo., 327 So. Kedzie
Ketvererais pairai sutartį
Ave., NEVada 7717.

DR. F. C. VVINSKUNAS
2158 VV. Cermak Road

CLEMENT J, PAZNOKAS

2305 So. Leavitt St.
Tel.

CANal 0402

LIETUVIS ADVOKATAS
ATTORNEY AT

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS
VIRrinia 1116

ir

CLEMENT J. SVILOiV
LIETUVIS ADVOKATAS
33 North La Salle Street
Chicago
Telephone CENtral 1840
Vakarais ir Šeštadien'ais

Sekmadieniais

6322 So. Western Avenue
Residence
6609 S. Arte-ian Ava

PROspect 1012

4

PROsoent S40S

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFTSAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998
VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
mirai sutarti

ANGLYS!

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
Mine Run
$5.75
Lump or Egg
6 00
Screenings
4.75
Pašaukite dieną ar naktj
Telefonas KEDzie 3882.
Užsisakykite sau
Black Gold Lump
$5.75; screenings
MINING CO. Tel.

J O K I Ų SUODŽIŲ

anglis dabar —
$6.00; Mine run
$4.75; GRUNDY
CEDarcrest 1131.

JOKIŲ PELENŲ

RANGE

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — L y g a s
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAPINmiUOTOJO
ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną m i erą su City Sealer
, r ™ « ™ . •PŽ'Srėteis, saikuotais trokaK
KLOMET REIKIA ALIEJAIS PEČIAMS SAUKITE

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA

2 lubos
DENTISTAS
CHICAGO. ILL.
TeL YARds 0994
Telefonas MIDway 2880
6558 South Weatern Avenue
Rez.: TeL PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
Valandos:
VALANDOS:
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12
Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Nuo. 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Sekmadieniais ir šventadieniais
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 i . T. Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena
pagal susitarimą

SANDĖLIAI

LAW

CHICAGO
Telephone PULIman 1293

IR CHIRURGAS
4070 Archer Ave.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare

Trečiadieniais

ANGLIŲ

10707 So. MIchigan Ave. ANGLYS

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES ŠE6AL
OFISAS

Budriko radio valandos yra populeriausios, nes jos pa
sižymi savotišku originalumu
ir turiningumu. Mums, lietud a u g gali papasakoti
apit viams, būtų prievolė jas kuo
tai, k a s mums visiems įdomu- , labiausiai palaikyti, t a i y r a
J e i dar to nežinote, ateikite *% j s a ; s biznio reikalais kooperytoj, ketvirtadienį, gruodžio ruoti su Budriko krautuvė
10 d. vakarą į Dievo Apvai mis perkant jose įvairius rei
zdos parapijos svetainę, Chi kmenis.

REZIDENCIJA
LAFayette 3051
2519 W. 43rd St.
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30 Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

756 VVest 35th Street

TeL CANal 6122

Telefonas REPublic 7868

D R . EDVVARD

CANa' 0257

DR. G. Z. VEZEL'IS

6631 S. California Ave.

tP

Tel.

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

GYDYTOJAS IR

(Netoli Normai Ave.)
TeL VTCtory 8486
Atdara dienomis, vakarais ir
sekmadieniais.

CHIRURGAS

Graži Bndriko radio prog
rama, praeitą sekmadienį
iŠ
stoties W C F L girdėjosi labai
aiškiai. Kiekvienas jos numeiis tobulai atliktas. Solo dai
navo baritonai Rimkus pri
tariant smuikai ir vargonams.
Makalai irgi buvo nepapras
ti keistomis interludomis.

Pasiryžę žiemavoti. Septynios šeimynos, įnimant švietimo departamento tar
nautoją ir naktinio klubo muzikantą su žmonomis, pasiryžo žiemavoti automobi
lių vagonėliuose (trailers) a n t parkinimo loto prie (Jrand ave. ir Fairbank Court,
Chicagoje. Už parkinimą loto savininkui moka $5 į mėnesį. J i e mano, kad mies
to vyriausybė nekliudys jiems t a i p gyven;i. Detroite irgi buvo atsiradę tokių
''šposininkų", bet miestas uždraudė.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Paskelbus vajų Tėvų Marijonų
seminarijos
koplyčios
statybai baigti, suskato ton
talkon eiti visi lietuviai, ku
lių širdyse dega meile Die
vo ir Tėvynes. A t s i r a d o d a u g
ir tokių, kurie ne tik p a t y s
aukojo, bet d a r p a p r a š ė atgiusti kvitų, k a d galėtų pa
r i n k t i aukų savųjų tarpe. Vie
na tokių geraširdžių i r nori
me čia pažymėti, būtent po
ni 3 Martinaitienę iš
Pittsburgh, P a . Pasiųsta j a i pluo
štas kvitelių ir šiandie džiau
giamės jos pasidarbavimu. J i
ir p a t i aukojo 5 dol. ir sura
do šiuos Tėvams Marijonams
talkininkus, kurie aukojo:

9, 1936

mas gruodžio 9 d., Dievo Ap
vaizdos
parap.
svetainėje
7:30 vai. vakare. Susirinki
mas perkeliamas iš priežas
ties Kalėdų. Visi kviečiami
atsilankyti, nes bus renkama,
valdyba 1937 m. ir svarsto
ma d a u g svarbių dalykų,
G. J a k u b a u s k a s , fin. rast.

bo.
Tą visi galite suprasti.
Al raginu jus, brangieji, nau
dotis Dievo malonėmis todėl
kad visus gerbiu, myliu
ir
trokštu tikros laimės. J e i g u
nesinaudosite Dievo malonių
progomis, tai ne k b b o n u i bus
skriauda, bet j u m s patiem*.

CICERO. — Penktadienio
vakare, 7:30 vai., Šv. Anta
no bažnyčioj įvyks paskutinė
Siu (1036) metų, bft
labai
Kun. Vaičūnas
svarbi, konferencija. Konfe
rencijų verlėjuni
y r a gerb.
kun. dr. J . Vaitkevičius, M.
Plešiky Triksas Balzeko
Į C , Tėvų Marijonų Semina
Automobilių Par
rijos rektorius.
davykloj
Klebonas nuoširdžiai kvie
čia visos, bet ypač, vyrus, n a u
dotis šių konferencijų - pa
V a k a r anksti
rytą
trys
mokų
proga.
Išmintingieji
plėšikai apiplėšė žinomo lieautomobiliu
žmones naudojasi. Būk išmin nesigailes. I š g i r s tai, k o d a r | t u v i o
Balzeko
ligi šiol negirdėjo. Kviesly? j p a r d a v i n ė j i m o s t o t j
adresu
tingu.
4030 A r c h e r ave. P a s i r i n k ę
firuodžio
14 d., 7:30 vai. si -> 09 > r » t a m . ( l a r o m o s ' * a d \ i e n a geresnių automobilių ir
,
A-M
, v v • geriau dvasiniai prisiruošti
įsidėję nedidelę
saugiamajją
r
v a k a r e Sv. A n t a n o bažnyčioj i mėm prie
, sių nepaprastų
pa dėžę pabėgo. Apiplėšimas at
prasidės misijos. Pirmoje sa
rapijai švenčių — Kalėdų.
liktas tuo b ū d u :
vaitėje iki penktadienio, gruo
Nuoširdžiai r a g i n u
visus
(l/.io 18 d. misijos bus mote
Ankstį rytą prie Balzeko
naudotis Dievo malonių pro
rims ir 'merginoms*. Penkta
ga. Ypač raginu tuos, kurie, automobilių p a r d a v i m o sto
dienio rytą, 10 vai., prasidės
gal, kokių aplinkybių dėliai, ties* sustojo automobilius. Pa
4 0 valandų atlaidai ir baigper kiek laiko nesinaudojo barškino į duris. K a i panak
sis sekmadienio vakare, gruo Dievo malonėmis; gal, apsi tinis J o h n Masla, 45 m. amž.,
džio 20 d.
leido. D a b a r gera p r o g a grįs 43S0 So. W o o d st. atsiliepė,
40 valandų metu dalyvau ti į tiesos kelią, pas Dievą. plėšikai pasakė, kad jų au
ja visi sykiu — vyrai, mote- Dabar patogus laikas, dabai tomobilius užšalo ir nori gau
l y s ir jaunimas. Gruodžio 21 yra išganymo laikas.
ti pagalbos. Maslai a t i d a r i u s
d., pirmadienį, 7:30 vai. va
duris, plėšikai įsitraukę re
Nors
j
a
u
seniai
būtumei
ėkare prasidės misijos vyrams,
volverius panaktinį įsivarė į
jęs
p
r
i
e
Sakramentų,
nesibi
šiemet, k a i p j a u žinote, mū
vidų i r surišo. P a s i r i n k ę au
jok.
Mes
padėsime
susitaiki
sų parapija mini sidabro ju
tomobilių ir įsidėję geležinę
nti
su
Dievu
i
r
vėl
r
a
s
t
i
są
biliejų. P e r šias Kalėdas bus
spintą plėšikai n u r ū k o .
žinės
ramybę.
lygiai 25 metai, k a i p para
Fasiliuosavęs Masla prane
pijos įmones įėjo į savo lai
Atminkite, brangieji,
kad
šė B r i g h t o n P a r k policijai.
k i n a bažnytėlę ( d a b a r svetai aš j u m s tai p r i m e n u n e dėl
nė).
Tai bus nepaprastos, is cavo gero. Kiek daugiau žmo
torines Kalėdos šios koloni nių eina
prie Sakramentų, P L A T I N K I T E " DRAUGĄ "
jos katalikams. Todėl i r mi- tiek kunigams d a u g i a u dar-

Vajaus Aukos Marijonu Seminarijos
Koplyčios Fondui

A

CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th S t , Chicagd, 111.
KLRUI

ALIEJAI VISOKIEMS

ŠILDYTUVAMS

P E T E R B A L S I T I S , Manager
^

