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PABALTIJO MINISTERIAI TARIASI
SPRENDŽIA DRAUGINGUMO
SU KAIMYNAIS KLAUSIMĄ

*MONt*S KRAUSTOSI I* JiPOW TO MADRIDO

NORI BŪTI GRAŽIUOJU SU VOKIE
TIJA IR RUSIJA

ŠVENTASIS TĖVAS ILGESNĮ UUKIĮ
ILSISI LOVOJE
DŽIAUGIAS, KAD ANGLIJOJ BAIGĖS
NEPAPRASTA KRIZE

Pabaltijas daug susidomėjęs
įvykiais Anglijoje

VATIKANAS, gr. 11. — Po (mė vaistų, kad palengvinti alramiai
praleistos
nakties | savimą. Slaugai
pareiškia,
Šventasis Tėvas Pijus X I kad sutinusios kojos Šventa
šiandien rytą būdamas lovo jam Tėvui retkarčiais sukelią
je klausė šalutiniam kambary didelį skausmą.
je laikomų Mišių. Šiandien trumpam laikui pa
Prieš užmigsiant iš vakaro
sodintas minkštoji kėdėn, kad
J o Šventenybe kalbėjo rožan
labiau išjudinus kraujo cirku*
čių ir reiškė džiaugsmo, kad
liaciją, ypač kojose.
Anglijoje laimingai užsibaigė
Žinovai sako, kad Popiežiui
lyizė, kad sostan nepateko divorse..
reikalinga daugiau ramiai il
Naktį tik vieną kartą prie- sėtis.

RYOA, gr. 11. — Pabalti-1 taikos tvirčiausias
ramstis.
jo valstybių — Lietuvos, Lat- j Jei bet kokia krize ištinka A n
vijos ir Estijos, užsienių rei- gliją, tas tuoj atjaučiamą ir
kalų minksteriai turi čia pen- Europos žemyne,
ktąją eilinę konferenciją.
Suvažiavusių j ų
svarbiau
Iš vienos radijo stoties Cliisioji problema yra, kad palai
eagoj penktadienio
vakarą
kius draugingus santykius su
paskelbta žinia, kad kaip šian
sov. Rusija ir 'Vokietija ir
dien,
šeštadienį,
Vokietija
nieku būdu labiau nesiglau
formaliai pareikalaus kolonijų
d e i prie vienos, arba kitos,
Madrido dalis tie a Valencijos vieškeliui Gyventojai spaudžiasi į busiis, kad apleidus
grąžinimo.
Madridą, kurį nacionalistai dažnai bombarduoja.
(Acme Photo.)
niaudūs santykiai su abiem
JĮ 1 .T' ' \
tari būti lygūs.
Taip pat pažymėta, kad Voa pasiryžusi artimiauPabaltijo spauda daug rašo apie įvykius
Anglijoje, šiomis dienomis imtis žygių,
Laikraščiai pažymi, kad karą- kad gražinus Dancigą ir nuo
liaus Eduardo abdikacija yra Lietuvos atskėlus Klaipėdos
—.
WASHINGTON, gr. 11. —
BERLYNAS, gr. 11. - - Čia
W4SHINCKflOJjĮ gr. 11. didelė nelaimė, kuri liečia vi- kraštą. Sakoma, šiems savo
vsą Europą. Tai dėl to, kad An žygiams turi paruošusi kariuo naciai atidarė įdomią prieš- W P A adminislraįįjrius H. L. Prezidento Roosevelto skirtas
•i. i
rrįbolševistigę
parodą
vardu Ilopkins paskeib^ kad šalies pramoniniu korporacijų koorg!ija yra Europos- pastovios menę.
i
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liau rūpintis bedarbiais su r r y vakar čia atidarė poros
dienų konferenciją. Daugiau
PADORIAS FILMAS
nacionalistų kova su radika
Parodoje išstatyta eile eke W P A pagelba.
ponatų, kuriais vykusiai ir
Administratorius pabrėžia, ?uotų darbininkų vadų, pra
lais paupiu ir šiauriniam šoJ
o
Emin.
kardinolas
Mun
teisingai apibudinama,
kad kad iš W P A nebus, pašalina- monininkų ir kitų suplūdo į
ne. Radikalai sakosi, kad jie
delein, Chicagos arkivyskupas, atmuša visus nacionalistų puo
bolševizmas yra visokios kul mas nė vienas smogus, kurs federalinė, salę.
paragino visus arkivyskupijos limus.
tūros priešas.
reikalingas šelpimo.
f.
Amerikos
Darbo
federaci
LONDONAS, , r . 11. - An- i PASIRAŠIUS NEIŠDUOTI
.
kunigus,
kad
rytoj
sekmadie
Surengusi šią parodą nacių
jos prezidentas Green patiekė
tfijos atstov-ij ir lordų rūmai KARALIŠKŲ PASLAPSČIŲ
Staiga padidėjęs šaltis tr.uk
organizacija patiekia eilę prie PRIEŠ KOMUNIZMĄ OR svarstyti savo senąjį sumany nį, per visas Mišias nuo tikin
([fcrlamentas) šiandien pračiųjų gauti pasižadėjimą, kad do svarbesniuosius
žygius.
GANIZUOJASI
KATALI
žasčių, dėlko ji kovoja prieš
mą,
kad
visos-e
pramonėse
bū
vedė karaliaus K.luar.lo V I I I
CANNES, Praneimja, gr.
jie ir toliau kovos prieš blo Madride mažai kuro, gyvento
raudonuosius. Štai kai kurios KAI PROTESTANTAI IR
tų
įvestas
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savai
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C a lajJunai
1
abdikacijos aktą ir nauju ka~
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gas filmas ir nelankys tų teat jai stačiai neturi kur dingti.
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Tlos
An h
Bolševikai
vykdo
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kad
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būtų
kon
ea, kurs pasirinko Jurgio VI
S J < « karalius EduarAteinančių metų sausio m. troliuojamos sugriauto NBA rios filmos — kratomieji vai mus ir randamus anglis už
ją
prieš
Dievą
ir
religiją.
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apleido
sostą
ir
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grobia, kad parūpinus kiek ku
zdai.
Sistematiškai puldo jauni 19, 20 ir 21 d. Chicagoj įvyks pagrindais.
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Rvt'<xj bus formaliai paskel- \
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i
"ro neturintiems. Moterys i r
mą savo raudonuoju auklėji nacionalinis katalikų, protes
Federacijos
prezidentas
tu
bta. kad naujas karalius J u r K a b a m a , kad kaip tik EduFILATELINE PARODA vyrai su pintinėmis eilėmis
tantų ir žydų dvasininkų ir pa
mu ir švietimu.
ardas
askelbg k a d
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visa
sudaręs
biliaus
for
g k VI užima apleista sostą. I
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stovi prie radikalų anglių san
VATIKANE
Taip vadinamuoju moters saulininkų suvažiavimas, ku moje, kas bus patiekta sausio
i kuoja, Mis. Simpson tuoja,n
()ėlių, kad gavus kiek anglių.
Šią visą Anglijos parlamen gavo eilę siūlymų, kad ji ap "išlaisvinimu" jie įkinkė mo riame bus sudaryti planai ko mėnesį susirinkusiam kongre
VATIKANAS, gr. 11. —
Nacionalistų lakūnai šianvai prieš komunizmą Ameri sui.
to procedūrą ir kitus padary rašytų artimos praeities įvy terį į sunkų fizinį darbą.
Oia atidaryta nuolatinė filate- a.an skraidė masto p.tJangėtus formalumus turi patvir kius, kaip ji pagavus į savo
Besąžiningai išnaudoja ir koje.
Patiekta ir kitų sumanymų. linė paroda. Šios
parodos :r<. Nesvaidė IIM.J 3, tik iš
tinti Britanijos kolonijos. An tmklus Aunglijos karalių, ir ki alkiu spaudžia darbininkus.
Tai bus patrijotinė bendra Vienas is New Jersey pramo
(
reikalingumą iškėlė Šventojo irote lapelius, kari įadikalai
glijos vyriausybe tikisi, kad tai su karališka šeimyna susi
Daugiau kaip šešis milijc- kampanija. Suvažiavimą šau nininkas padavė planą, kaip
Tėvo Pijaus X I brolėnas gra
visos kolonijos tai padarys ir jusius dalykus. TJž tai jai ža nų žmonių istreme j darbo H a nacionaline organizacija ' n u s i k r a t y t į nedarbu. J i s siūlo fas Franco Ratti di Dessio paduotų miestą. Pažymi, kad
tai tuščios pastangos toliau
stovyklas Sibire.
pareikš savo ištikimybę nau dėta didelės sumos.
-American JTonrard Movė- ^
prajnones
suskirstyti į
įvykusioj 1934 m. filatinėj pa ginti Madridą.
jam karaliui ir imperatoriui.
tris grupes, kurių vienoj dar rodoj Vatikane.
Tačiau tą pat dieną jai i š ' Sovietų čeką kaip seniau,
Buvęs karalius šiandien va Anglijos karališkos šeimynos taip šiandien be atodairos žu
bininkai dirbtų per saivaitę
Ėmė vienerius metus su
karą per radiją kalbėjo. Atsi pasiūlyta stambi suma, kad ji do sovietų priešus.
APAŠTALIŠKAS DELE 30 valandų, kitoj — 35 valan
rengti šią parodą. Parodoje
GATAS
KONSEKRUOS
sveikino su šimtais milijonų apie viską tylėtų ir neišduotų
Bolševikai .užsiima melais
das ir trečiojoj — 40 valandų. išstatyta įdomiausios
pašto
VYSKUPĄ
buvusių savo valdinių. Nau pasauliui jokių paslapčių.
CHICAGO
.SRITIS., —
tvirtindami, kas Rusijoje gy
J i s randa, kad tuokart visi be ženklų laidos.
jam valdovui ir imperijai pa
Šiandien giedra; kiek šilčiau.
darbiai gautų darbo. O gero
Matyt, Eduardo patariama venimas kaskart darosi malo
ST. J O S E P H , Mot, gr. 11. vės palaikymui
linkėjo laimes. J i s kalbėjo ji pasirašius tylėti.
nesnis*
reikalingas ANGLIJOS KAIRIEJI NORI
kaipo privatus asmuo.
Bolševikų agentai visose ša — ^Apaštališkas delegatas J o darbininkams didesnis atlygi
RESPUBLIKOS
Eksc.
arkivyskupas
A.
G.
Cinimas.
KARDINOLAS ĮŠVENTINO lyse veda propagandą ir kurs
LONDONAS, gr. 11. —
NUBAUSTAS KALĖTI
to darbininkus rengti riaušes, cognani šio gruodžio mėn.
18 KUNIGAIS
SHOPP/NG
Anglijos
atstovų
rūmuose
21
d.
Šv.
Juozapo
katedroj
'TIK PENKIS KARTUS"
sukilimus ir žudymus.
OAYS LEFt
svarstant karaliaus Eduardo
kun.
C.
F
.
Buddy
konsekruos
Yietor Friberg, 50 m. amž.,
BALSAVUSI
ROMA, gr. 11. — J o EmiSovietų kariuomenės kariai
abdikacijos klausimą, kairiųjų
precinkto respublikonas kapi- • nencija kardinolas Marchetti prisaikinti ne tik ginti Rusiją vysktupu, kurs skirtas San Di
atstovų vadai pareiškė, kad
tonas, teismo nubaustas nuo Selvaggiani, Romos arkivys- nuo priešų, bet ir kovoti u i ego vyskupijai.
CAP.. MAY COURTHOU.Anglijai jaai laikas nusikraty
1 iki 14 metų kalėti už mote-1 kupijos generalinis vikaras, pasaulio revoliuciją,.
SE, N. J. r gr. 11. — Marian
ti monarchine sistema ir įves
KALTINA ABI PUSES
riskės užmušimą su automo-l Amerikos kolegijos 18 auklėK a s biauriausia, kad bolše
Ellis, 22 m. amž., iš Philadelti respublikos valdžios formą.
biliu.
*inių įšventino kunigais.
vizmas, yra žydų padaras ir
ŽENEVA, gr. 11. — T. Są phijos, teisme išpažino, kad
šiandien daugiausia žydų tvar jungos tarybos
susirinkime ji lapkr. 3 d. per rinkimus bal
PREZ.
ROOSEVELTAS
komas ir vykdomas.
Jr
xVnglijos atstovas kaltino Is savusi tik penkis k a r t u s ' ' už
ATLANKĖ TRINIDADĄ
DIENRAŠČIO "DRAUGO" METINIS KONCERTAS
panijos radikalus ir naciona-! vieną respublikoną kandidaIR BALIUS BUS 1937 M. SEKMADIENI, SAUSIO
LANSING, Mich., gr. 11. — b'stus, kad jie leidžia svetimų tą. Sakėsi, tas vyras, kurs
PORT-OF-SPAIN,
TriniČia W P A siuvimo projekto 19 šalių savanoriams kariauti Is-j jai nurodė kaip j i turi bal- dad, gr. 11. — Prez. Roose31 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. JO PRADŽIA
darbininkų apsvaigo nuo au panijoje ir kad t a s karas dėl suoti, neturėjo daugiau pra veltas keturias valandas buvo
5 VAL. PO PIETŲ.
t o m o b i l i ų dujų.
to nuolat smarkeja.
manytų pavardžių.
sustojęs šiame mieste.
!fc

VYRIAUSYBĖ IR TOLIAU REIKALAUJA 30 VALAN
PRIEŠBOLŠEVISTINĖ
NACIU PARODA BERLYNE RŪPINSIS BEDARBIAIS DŲ SAVAITĖS DARBO

ŠALTIS IMA ŽNYBTI
MADRIDĄ
N a c i o n a l i s t a i šaukia radi
kalus, kad pasiduotų

* • * .

JURGIS VI » NAUJAS
ANGLIJOS KARALIUS

•

ORAS

11

*—m*mmĘmm

Šeštadienis, gruod. 12, 1936

D R A U G A S
C 4

DRAUGAS"

UTHUAN1AN DAILY F E I E N D
Publiahed Daily, Except Bunday.
•ckMSCKIPTlONS: Oa« Y ©ar — $6.00; 81x Months.
*3.5o. Three u o n t h s — $2.00; One Month — 75c
uropv — One *e&r — $7.00; Six Montns — $4.00.
<>py — .oSc
įdveriising ir O K A L G A S * onnga oeai
uveriuurųj miea on applicaiion

resulta

.*KAU(iAi>' 2334 S. Oakley Ave., Chicago
onetoii.ių Kainos prisiunčiamos pareikalavus.

"DRAUGAS"
išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam Uks
ui pašto ženki*Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 5 vai. popiet.
PltENLMEHA'fOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Jietama — $6.00; rusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $l!.0i;; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
- $4.00. Kopija — .Olc.

DIENOS KLAUSIMAI
KILNAUS DARBO RĖMIMAS
Šiame krašte visos bažnyčios, privatinės
mokyklos ir visos religinės įstaigos laikosi
be valstybes materialinės pagalbos. Jos lai
kosi geros valios žmonių aukomis ir para
ma. Ne kitokiose sąlygose gyvena ir dirba
ir vienuolijos. Ir jos laikosi geraširdžių pa
rama.
, , .,
Jungtinėse Valstybėse veikia daug vie
nuolijų. J o s visos dirba naudingą darbą kra
štui ir žmonėms. Be savo tiesioginio darbo
— savęs tobulinimo ir misijų, jos užlaiko
daugybę mokyklų, prieglaudų,
ligoninių,
spaustuvių, keliolika universitetų. Jos daro
didelę įtaką į visų tikėjftnų ir visokių pa
žiūrų žmones ir bendrai į visą krašto so
cialinį, kultūrinį ir net ekonominį gyvenim

§-

,
; i J.
Tiesa, vienuolijos ir jų užlaikomos mo
kyklos ne vien iš aukų laikosi. J o s tiesio
giniai užsidirba. Užsidirba mokytojavimu,
pagalba pasauliniams kunigams parapijose.
Bet vienuolijų, jų įstaigų ir viso jų darbo
išplėtimas be aukų negali apsieiti.
Amerikos lietuvių vienuolijos tebėra su
lyginamai jaunos. Bet ir ja# jfn* spėjo gra
žių ir didelių darbų nnveiEtift? »
Šiuo tarpu žodį kitą norime pasakyti
tik apie vieną vienuoliją — Tėvų Marijonų,
nes rytoj į Aušros Vartų parapijos salę ren
kasi Marijonų Rėmėjų Draugijos skyrių at
stovai ir visi Marijonų darbų rėmėjai.
Pirmieji du marijonai — a. a. Tėvas
Kudirka ir Tėvas Kazakas atvyko į šį kra
štą 1913 m. Vadinas, prieš 23 metus. Tai
yra trumpas laikotarpis. Jiedu atvyko neatsiveždami su savim jokio turto, vien tik
sumanumą, pasišventimą ir pasiryžimą dir
bti krašto ir savo tautiečių gerovei.
Per dvidešimts trejus metus nenuilsta
mo darbo, Dievui padedant ir geros valios
žmonių parama, Tėvai Marijonai tiesiog ne
įtikėtinai daug nuveikė. Hrmiausia jie su
gebėjo išsiauginti sau tinkamų veikėjų, dar
bininkų, kurie sėkmingai darbuojasi įvai
riose srityse. Vieni jų mokyklas tvarko, mo
kytojauja, kiti 'misijas veda, treti spaudos
darbą dirba, ketvirti parapijose darbuojasi.
Be Tėvų Marijonų sumanumo ir dide
lio pasišventimo mes, Amerikos lietuviai,
netuijėtume bernaičiams kolegijos, kunigų
seminarijos, pagaliau, neturėtume nė kata
likiško dienraščio.
Tėvai Marijonai tų darbų nenuveikė be
visuomenės paramos. Tą paramą labai tiks
liai ir protingai jie sunaudoja. Taip kad
Šiandien ne tik jie, bet visa Amerikos lie
tuvių katalikų visuomene nuoširdžiai gali
didžiuotis turimomis aukštomis švietimo į*
staigomis. Kiekvienas centas buvo įdėtas
ten, kam jis geraširdžio aukotojo [buvo skir
tas.
i
Ši vienuolija ne tuščiais žodžiais rūpU
aasi lietuvių religiniais ir tautiniais reika*
lais, bet sunkiu realiu darbu. J o s vedamos
mokyklos rengia mums veikėjus, jos leidžia
mi laikraščiai ir knygos kelia mūsų tautie
čių religinę ir tautinę sąmonę.
Šia ]>acia proga nebus pro šalį pri
minti ir tą, kad, jei Marijonai būt susilaukę
dar didesnės ir nuoširdesnės visuomenes pa
ramos, jie žymiai daugiau butų nuveikę.
Tiesa, teikėme p a r a m a bet reikia pripažinti,
kad ji nebuvo proporcio-aali jų darbams ir
užsimojimams.
Aytoj renkasi į savo medinį seimą uo
lieji šios vienuolijos darbų rėmėjai. J i * daug

jai padėjo praeityje. įJie patyg dirbo, auko
jo ir kitus ragino remti kilnius Marijonų
darbus. Šiakne seime teks plačiau kalbėti
apie Kunigų Seminariją ir jos statomos ko
plyčios reikalus. J ą reikia baigti, nes pava
sarį turės įvykti jos pašventinimas. Koply
čia seminarijai reikalinga. Reikalinga
ir
tinkama auditorija. Be jų įstaiga negali
plėstis, negali savo programos pilnai išpil
dyti.
Keikia tikutis, kad rytoj Marijonų Rė
mėjų Draugijos seimas bus ir gausingas ir
pasekmingas. Laukiama atvykstant ir drau
gijų atstovų, ir veikėjų, ir profesijonalu. ir
mūsų biznierių. Gražius religiškus ir tau
tiškus darbus visi turime remti, Nieks ki
tas tos paramos nesuteiks: nei valdžia, nei
kitataučiai. Lietuvių visuomenės parama Ma
rijonai naudingai mums darbuojasi ligšioi,
ne kitaip bus ir ateityje.
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. .„, . . nes Europos. Ypatingas ap šina, kuri išleidžia nepaprasMost Lochinvarish . . Mick
geros valios pasireiškimais. 4 siįviškimas buvo tik tas, k a d į
tug s p i n d u l i u s . T i e spįnduiįai
(Dūdas,
Ten prez. Coolidge pareiškė,
Lietuvoj užstatyti laikrodžiai d a i k t U g d a r a n e m a t o m u s . P a .
Most popular student. .Mick
kad konferencija stiprybę se
nerodė tą pat laiką Ameri- t e k ę ( s p i n d u l i ų v e i k i m o r a t a
(Dūdas.
mia iš demokratijos ir lygy
koj.
Laiko skirtumas būva-.-. M , . . ,
.
,.
AVritten bv
Mick Dūdas.
v v v.
,
daiktai vis darosi menkiau rebės.
Sakė, kad didžiųjų
ir ,
,.
. . .v .
MALDOS UŽ POPIEŽIŲ
mažųjų respublikų
atstovai daug maz sesios valandos.. . . . .
mažują
respubliką
^
S*™ k j pagahau, visai išnykZigmui Tarbaičiui būtinai
kalba kaipo
lygus su atstovą,,
lygiais 1 ^ J v- .
. T•A
. i sta > tai yra paprastai akiai
tai Lietuvoj,
-j
Sunkiai serga Šventasis Tėvas Pijus XI. , ir su lygiu autoritetu. Prez. pusryčiaujame,
prireikė pinigų. Eina jis pas
r
. Ad . '
pasidaro nematomi,
Katalikų Bažnyčios vyskupai įsako k m u : i C o ( > l i ( % e ^
^
k i a i jau
savo kaimyną Joną Žvaigžde
pietauja. Kuomet mes
;
!
Pas mus
gams, kad jie prasytų
tikinčiųjų melstis uz .
.
,.
....
J
' A m e r i k e . neraM* pasiskolinti.
°
.'
• r
*
.tarp Amerikos respublikų pri pietaujame, tai Lietuvoj vaPopiežių.
*
*
. f, karieniauja Toks laiko s k i r . . n e i spindulių, kad daiktai pa— Džian, — sako Tarbaitis.
m ,
14.-1J
v ^ . v
_ ! valo remtis auksine taisykle
s,dar
tumas pasidarė padarius apie Sveizerių
y ^ nematomi.
Insulų,
Būtinai man reikia 100 dol.
—
nedaryk
kitam
to,
ko
neir
kitų
panašių
po
Tenka
pasakyti,
kad
uz
Popiežių
mel
džiasi ir katalikai ir nekatalikai.
3,500 mailių.
Paskolink trumpam laikui.
nori
kad kiU
dar tu
Ko
nų
"dideli
daiktai,"
patekę
Žydų rabinas Solomon Goldman pasakė:
>
***
y Laiko
skirtumo
nebūna
— Mh... paskolint. Jes, —
nferencija
ėjo
be
ypatingų
su
''Popiežius Pijus yra didžiausia dva
kuomet mes keliaujame į pie į paprastą "veikimo r a t ą "
sako Žvaigždė. — Bet, štai,
sinė jėga mūsų generacijoj. Nekalbant sikirtimų ir be ypatingų su tus.
Iš New Yorko nukelia taip pat pasidaro visiškai ne
matau ant rankos deimantinį
apie užimamos vietos aukštumą ir šven tarimų.
vęs tiesiai į pietus 6,000 niai matomi.
žiedą. Galėtum jį užstatyti.
tumą, kaipo asmenybė jis palieka ne
lių
rasi
tą
patį
laiką.
Be oficialių
konferencijų
— Negaliu, brolyti, sako
išdildomų žymių mūsų amžiuje. J i s bu
Iš ''Žemaičių Prietelio" ant
Amerikos respublikų susiarti
Antras dalykas, kurį p a - , s a v o d e l n o d e d u j ^ t(>kią Tarbaitis. — Tas žiedas yra
vo jautrus kentėjimams nelaimingųjų ir
nimas vedamas ir kitais bū
stebėsime keliaudami į pic- n a v y n ą a p i > e amerikonto dan- a t m m t i s P« mirusio s mano
žymiai pavarė pirmyn Katalikų Bažny
dais. Jungtinėse Valstybėse tus,
bus tas, kad klimatą? tis:
čios visuomet didėjančią socialinę pro
žmonos.
vis
daugiau
įvedama
ispanų
mainysis. Keliaudami į pic
gramą".
— Ach taip, — sako Žvaigž
kalba
į
mokyklas.
Bandoma
"Neseniai
Kaune
b
u
v
o
Metodistų vyskupas E m e s t Lynn Waltus,
rasi'nie vis šiltesnį kli
dį. — Negaliu pinigų pasko
vilioti
pietų
Amerikos
jauni
sprendžiama
įdomi
byla.
Vie
dorf tarp kitko taip pareiškė:
matą, iki pagalios atsidursi
lint, nes mano pinigai yra at
mą
į
Jungtinių
Valstybių
mo
"Protestantai ir katalikai susijungs
me į karštą juostą, kur yra nas iš Amerikos grįžęs lietu mintis po mirusio mano tėvo.
bendron maldon, kad Popiežius pasveik kyklas. Pan amerikoniškos amžina karšta vasara, fctir vis gerokai pasivaišino lietu
tų. Mes gėrimės Popiežiaus Pijaus šau prekybinės konferencijos bu saulė vidudieny randasi tie višku šnapsu ir, nuėjęs į Mic
Mokykioje mokytoja Enė
vo laikytos 1911 m., 1919 ir
nia vadovybe".
kevičiaus
slėnį,
prie
seno
ąsiai viršuje galvos ir tada
Burbulytė klausia mažo Ka
Pan amerikoniškos fi
Kpiskopalų vyskupas George Craig Ste- 1927.
žuolo
priglaudė
savo
sunkią
žmogus eina be šešėlio.
ziuko.
\vart apie Popiežių sako:
nansinės konferencijos buvo
galvą. Tuo tarpu pro šalį ėjo
J a u centralinė Amerika
— Na, Kaziuk, daliai*, štai,
"Episkopalų bažnyčia jungiasi mal 1915 ir 1920 m. Pan ameriPanama ra neseniai iš kalėjimo paleistas j įg priešakio turi šiaurę, iš dedoje su kitomis krikščioniškomis grupė- koniškos ^moksliškos konferc-, Meksikas, Kuba,
j
j
juostoj.
Di vagišius.
ndajd
karšto 0
Tas, pamatęs be-1 Į&n, r y t u s > fc k a i r e S vakarus.
mis už pasveikimą Romos Vyskupo. J i s j ncijos buvo 1907, 1915 ir 1924.
Amerikos
dalis miegantį gražiai apsirėdžiusį Pasakyk man, ką turi iš užd ,•
įet
įrodė, kad jo didžioj! v ą d o p * ė ^ P r ^ r i s ^ k o n f ė r e h d f j i i s " "laikė artaipgi randasi v parito jo j juos žmogų, prisėdo prie jo ir aq>- pakalio?
sakomai daug naudos padare miliio- . , , . , . ,
~
. . .
j.
,, Ikitektai, dvi konferencijas — toj. Iš karštosios juostos dai kratė kišenius. Nepatenkin_ A š sakiau mamytei, kad
nams žmonių šiose neramumų dienose .!
' . _
, .
.
moterys; įvyko penkios dar- toliau keĮLiaudami į pietus. tas rastais 5 litais, jis paste tamsta tuojau pamatysi.
Iš
Čia suminėjome tik keletą iš daugelio b i n m k ų konferencijos, aštuo- rasime jau vėsesnį orą. juo bėjo, kad amerikono burnoje užpakalio turiu lopą ant savo
nekatalikų vadų nuomonę apie Popiežių. M n i o g s a n i t a r i n ė S
konferenci- toliau keliausime
į pietus, žiba keturi auksiniai dantys., kelnaičių, — atsakė "Kaziukas.
to matome, kad ir nekatalikai meldžiasi uz .
kios
vfiikų
k i a u s i . juo vėsesnis oras darysis.
Po pusvalandžio jau 3 dan
Popiežių, linki pasveikti ir didelius jo nuo- ^
^
^
dyi
Jūs žinot, kaip būna ženatDar kitas svarbus reiški tis jis turėjo savo rankoje.
pelnus žmonijai pripažįsta.
Ketvirtą
beraunant,
ameriko
\ ė j po 10 metų. Išgaruoja vi
Jei nekatalikai meldžiasi už Popiežių,
Taigi nuolatinės pastangos nys pastebimas pietuose. Ka.
nas
pabudo.
Pabudęs,
nors
gė
sokia meilė. Taip yra ir pas
tuo labiau reikia melstis katalikams, ku- yra daromos dėl visų Ameri- čia ruduo, tai ten būna pa
dijosi,
bet
vis
dėlto
nuėjo
į
Benį Strimagalvį. Užėjau ariems Pijus X I per keturiolika metų taip k o s respublikų susiartinimo, vasaris. Prez. Rooseveltas nu
policiją. I r tik po pusės metų ną vakarą pas jį su reikalu.
garbingai ir pasekmingai vadovavo.
Didesniam ir pilnesniam su vykęs į Argentiną;, rado tor
buvo pagautas kaltininkas, Vyras vaikšto po kambarį ir
siartinimui trukdė Dėdės Ša pavasarį.
NAUJAS NCVVC SEKRETORIUS
Pietų Amerika yra gero kuris už tą ir panašius " dar nešioja vaiką.
mo per aukštas pasistatymas,
kai pasidavus į rytus. Jei i.: belius' ' gavo dabar,, tris me
taipgi
geografiški,
etnografi
— Malvina! — sako StrimaNacionalė Katalikų Gerovės Konferenci
tus
s.
d.
(kalėjimo.
sociališki, ekonomiški ir New Yorko keliautum tiesiai
galvis, — nors sykį paimk tu
ja (National Catholic Welfare Conference) ški,
turi naują generalinį sekretorių Vašingtone. istoriški skirtumai. Bet esant į pietus, tai ypatingą paty
nuo manęs tą vaiką. Man jau
a The
Pmcopian
Nevs''
rimą
turėtum.
New
Yorkas
ant
vieno
žemyno,
visoms
re
Juo yra prelatas M. J . Ready. Ton atsakonet kojos skauda.
(St. Procopius College, Lisle,
randasi
š
w
m
ė
s
Amerikoj
spublikoms
rūpi
saugumas.
mingan Amerikos katalikų veikimo centran
apžvalga 23 stu
— O, j e ! — atsako žmona.
Todėl visos linksta prie vie prie Atlantiko, o į pietų A III.) įdėta
jį paskyrė vyskupų taryba.
<
nybės, kad užtikrinti
visą meriką vykdamas tiesia lini- dentų *persona!ities'\ Mick Prieš dešimts metų, kada linLigšioi prel. Eeady buvo NCWC gene
ja, patektum į Pacifiko pa- Dūdas pasižymi net septyniais dfJ prie manęs ženytis, turė
ralinio sekretoriaus pagelbininkas. Sekreto Amerikos žemyną nuo pavojų
jai tvirtas kojas.
krantes.
j"personalities' , :
iš
užjūrių.
Pagyvinimas
pre
rium buvo praėjusį mėnesį mirusis prelatas
— Taip, — atsako StrimaPietų Amerikos kontinentai
Best looking guy
Mick
John J. Burke, apie kurio nuopelnus Ame- kybos ir apsimainymas gėry
(Dūdas. galvis. — Tada kojas turėjau
rikos katalikų visuomenei ir katalikų vei- kėmis taipgi visoms gali ant panašus yra į kylį, atgrįžta
Best liked by girls
Mick abni tvirtas, bet razumas bukimo centrai jau buvo gana plačiai rašyta, naudos išeiti. P ^ ^ ^ 1 * 1 ^ į pietus. J o smailgalis randa
(Dūdas, 'vo silpnas.
NCVVC rūpinasi Katalikiškąja Akcija. Čiai raukydavosi, kai Dėdė si jau vėsiame klimate, ku;
J i stengiasi įnešti Kristaus mokslą į visas Šamas varydavosi už gavima, tinka Europos žmonėms g}
=
Anglai, prancūzai, švedai, tant anglai susigundė juodųjų
Tai venti. Storgalis ramlasi k a r 
gyvenimo sritis: ne tik į bažnyčią, bet į pirmenybės prjekyboje.
mokyklą, į šeimą, į dirbtuvę, į valstybę ir buvo natūralu — juk Dėdė tojoj juostoj, kur europiečia- olandai atvykę į šiaurės A- vergų importavimu.
Toliau skirtumas tarp is
visur kitur. Ši organizacija su daugybe šakų Šamas yra geriausias pietų ms yra vargas prisitaikyti. , meriką rado čia gyventojus
rūpinasi vykdymu socialinio teisingumo.
Europiečiams ateiviams ko indijonus, kurie nebuvo su panų ir anglų kolonistų bu
Amerikos kostumeris. Tik de
Prie N. C. W. C. priklauso ir mūsų Fe presija tautas išmokino lai lonizuoti šiaurinę Atmeriką va^ kūrę jokios civilizacijos. Jie vo tas, kad anglai vyko su
deracija, kuri veikia bendrai su Amerikos
kytis tos taisyklės, kad kam rgo dėl klimato nebuvo. Čia buvo visiškai laukiniai. Indi- šeimynomis. Vyko į Naująjį
katalikų veikimo centru.
klimatas mažai tesiskiria nuo jonai ir nepasidavė civiliza Pasaulį vyrai, moterys ir vai
parduodi, tai iš to ir pirk.
kai. Jie gabenosi visokių gy
klimato tų kraštų, iš kurių cijai.
1937 metais Lietuvoje numatoma, įstei
Galų gale darant išvadas jie atvykę.
venimui reikmenų. Kitaip el
gti apie 100 naujų bibliotekų ir skaityklų. apie geresnių santykių ugdy*
Visai kitą ką rado ispanai gėsi ispanai ir portugalai.
Aplinkybės
susidėjo
taip,
Visos būsiančios švietimo ministerijos ži
centraiinėj ir pietinėj Ame Jie buvo avanturistai, karei*
nioj. Jos bus paskirstytos į pirmaeiles, ant mą Amerikos žemyne, galima kad į šiltąsias ir karštąsias
rikoj. Ten jau buvo miestai viai, aukso ieškotojai, norin
ra eies, trečiaeiles ir ketvirtaeiles. Tenka sakyti, kad darbas nėjo be Amerikos iemyno dalis pra
tieji greit pralobti ir grįžti
džiaugtis, kad Lietuvoje skaityklų skaičius s u trukdymų, nėjo taip grei dėjo - vykti ispanai ir portu ir sodžiai. . Tokių pastovių
atgal. Nedaug jų tarpe buve
auga. Auga dėl to, kad yra pareikalavimas. tai, kaip buvo tikėtasi, be> galai, kurie ir namie yra gy žmonių nebuvo galima nei iš
vaikyti, nei išnaikinti. Bet tokių, kurie vyko tikslu Nau
Vadinas, žmonės 'mėgsta skaityti.
venę
šiltame
klimate.
Į
šiau
darbas nebuvo ir nėra per
jame Pasaulyje apsigyventi.
rės Amerika ėmė plaukti an juosius galima buvo paverg
Amerikietis lietuvis sportininkas Karob trauktas. Darbas tebėra tę glai, prancūzai, švedai, olan ti. Juos ispanai ir pavergė. Nedaug tebuvo vykstančių s a
lis Pož&la Anglijoj ritosi su Europos c«m» siamas. Sių mėtų konferenci- dai, kurie patys buvo kilę iš Šiaurinėj Amerikoj indijonai šeimynomis.
pŲotiu Bofcianski i r jį nugalėjo. Dabar Po- , ^
^ e r i k o s r es šiaminės Europos dalies. A* bevelijo žūti, negu vergauti.
kad
(Bus daugiau)
žėla yra Europos sunkiojo svorio raštininkų
publikų bendras frontas te- beji kolonistai pateko į sau Todėl vėliau kraštą koloni
čempįjonas. Taigi, amerikietis k Europoj
suojant ir darbininkų trūks PLATINKITE "DRAUGĄ '
patinkamus kraštus.
| beina stipryn.
sugeba kelti lietuvių tautos vardą.
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Lietuvos Nepriklausomybes Karu Svarbesnes
Kovos ir Operacijos

vencija. P o Radviliškio kau nustatanti naują sieną, kurią sų pusėje 8 sužeisti. Lenkai' lią istorijos teisingumui. Mū
BUVO PRAŽYDUSIOS
kontratakuoja
ir
užima
Sei
sų
Žinynas
1930
m.
Nr.
67.
tynių į r Šiaulių paėmfcno j lenkai Želigovskio asmenų be
ROŽES
nus;
komendantūra
atsitrau
Svilas
kar.
Kovos
su
lenkais
mūsų rankas pateko
daug maž tą pačią diena sulaužė.
Kai lenkai buvo sumušti kia Lazdijų link. VIII. 28 Suvalkijoj. Karys 1919 m. Nr.
daug padėjo mūsų kariuome grobio, tačiau daug ką dėl
(Tęsiny?)
gen. Niesselio tarpininkavimo ties Giedraičiais, tai 1920. XI. komendantūra vėl Seinus at 17. Naujas lenkų iš pasalų
ALYTUS. — Šiltesniam onės veiksmams.
siima
(mūsų
2
nukauti
ir
23
puolimas.
Lietuva
19Į19,
/m.
vokiečiai spėjo išsivežti.
29-30 Tautų Sąjungos kon
rui pasilaikius, lapkričio 18 d.,
T»er:r.ontininku veržimasis
Literatūra: Steponaitis, V.
sužeisti).
Tačiau
lenkams
pra
Nr.
187.
Tarasovas
vyr.,
ltn.
Literatūra: Steponaitis kpt. trolės komisija tinstate ir lieAlytaus pašto sode pražydo
sulaikytas, kai X. 20 jie buvo S l f a u l i n m]mo
partizaIiai. K a
dėjus
supti
abi
m
ūsų
kuo
Lietuvoje, i tuvių ir lenkų kariuomenėms
Marijampolės gTfupės opera augančios rožės. Tokiu vėlyvu
išvyti iš Biržų ir Traupiu, o j r o A r e h y v a s 1 9 2 5 m. I I t. Bermontininkai
Mūsų Žinynas 1921 tu. Nr. 1,!atskiras demarkacijos linijas pas, t ko pasitraukti ir fro cijos. Karo Archyvas 1926 rožių žydėjimu
paštininkai
S a l i m o s e nuginkluoti vckie- kSle ponaitis, V. kpt. Bermonnto
valo
įsakymu
užimti
Ža2. Zaskevičius P r o Patria. su neutrale zona tarp jų. Sioi buvo nustebinti.
m. I I I t,
<ių žandarai. XI. 1 Saločius ! t h l h | k a i L i e t u v o j e . Mūsų Žikarių
Daržininkų
liniją.
Mūsų Žinynas 1928 m. Nr. 45. je neutralėje zonoje lenkai
uf.ima bermontininkai, XI. .'1nvuas 1921 m. Nr. 1, 2.
Literatūra: Zaskevičius Ke
(Bus daugiau)
Lapkričio 19-23 d. kovos. Ka leido Veikti saviems partiza*
grupe atsiima atgal, XI. 8
1919. XI. 21-22 Meškučiai. rys 1919 m. Nr. 29. Mingele- nams. 1923. ITT. 15 šią neu*
—
onmontininkai vel užima, Xf.
vįčius,
V.
Radviliškio
atva
trale
zoną
Ambasadorių
Kon
12 «~ia įvyksta grupės mast:i Tr.o metu, kai Šiaulių opera
davimas 1919 m. Karys 193i ferencija panaikino, praver
didelės kautynes, po kuriij cijoj kitos mūsų kariuomenės
m. Nr. 12, 13. 7^. Radviliš dama administracine linija.
nnmis teko 4 s. kulk., 74 šau dalys puolė Radviliškį ir su
kio kautynes. Li(t. Aidas 19.14
Literatūra: Urbšys. Medžią
tuvai, apie 20,000 šovinių, po Šiaulius iš kaires, 4 pešt.
m. Nr. 26\S. Ališauskas kpt. ga Vilniaus ginčo diplomati
274 granatos ir 138 belais pulkas turėjo perkirsti Joni
viai. Mūsų nuostoliai: 9 nu škio - Šiaulių gehžinkelį. XI. 2 pėst. D. L. K. Algirdo pul nei istorijai. Mūsų Žinynas
kauti ir per 30 sužeisti}. XL 21 į Meškuičius iš Joniškio ko trumpa istoriška apžval 1930 m. Nr. 67. 1931 m. Nr.
•3417 So. HalstedSt.
79.
Vitkauskas
pik.
ltn.
Mū
ga.
Karys
1928
m.
Nr.
26.
19 atvyko vok. ViMtmano ba atvyko didelis bermontininkų
3347 So. Halsted St.
sų pėstininkai. Mūsų Žinynas
talionas, bet, mūsų jėgoms t>pionas, kuris išsėdo ir praIII. Lenkai
1923 m. Nr. 45. Zaskevičius,
(U
su jti innsn d e š m
s ar
GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS
giasimmt, surinkęs savo n u - | i °
l
i P
Bar imums kariaujant su St. P r o Patria. Mūsų Žiny
n
k u r
kautus, pasitraukė. Didesnių $ '
atkakliai laikėsi 4 p
bolševikais, pradeda
rodyti nas 1928 m. Nr. 45. Užsienių
5
ir mažesnių susirėmimų vyko P- kuopa. J i ne tik išsilai
savo agresingus norus ir len Reikalų Ministerija. Lietuvos
ir dėl kitų grupė? rajone e- kė vietoje, bet šiek tiek nu
kai. 1019. IV. 19 užima bol byla su Lenkija Tautų Są
stūmė bermontininkus. Twsančių miestelių.
ševikų laikomą Vilnių, o 1919 jungoje ir paskutinis T. Są
čiau kuopa turėjo žymių nuo
Besikaudami grupėm dali
VIT. 4 jau reikalauja iš mūsų jungos nutarimas,
Kaunas
stoliu: sunkiai sužeistas (veper 24 vai. atiduoti jiems vi- 1931.
niai pasiekė Kuršo sieną. X I
hai miręs) kuopom vadas "kar.
evio stotį ir miestelį. Stip
pabaigoje grupę čia pakeitė
Hofmanas, nukauti 6 ir su
1919. X. 11 — Kadišiai. —
2 pėst. pulkas, o grupės da žeisti 8 kareiviai. XT. 22 d. rūs kavalerijos būriai pasi
liniai grįžo į savo apskritį. 4 pėst. pulkas atrėmė keletą rodo Jezno srity. VII. 24 sle Spalių mėn., mums kaujanLiteratūra:
Vėgelis kpt. smarkių bermontininkų puo nka Alytaus kryptimi, uži tis su bermontininkais, len
Šiaurės grupės veiksmai ka limų, užėmė Meškuičius ir ma Merkinę, Seirijus. Su len- kai pasižadėjo, jogei j Lietuv a
™*iverš. Oficialiai lenkai
re su bermontininkais. Karo privertė bermontininkus bėg kais įvvksta eilė didesnių a r
tojo pasižadėjimo laikėsi, ta
Archyvas 1925 m. I I t. Ste ti. Vien tik ties Meškuičiais mažesniu susirėmimų.
Šios Kalėdos turi būti muzikalės. Mergaitei a r
įčiau
vietoj
kariuomenės
su
ponaitis, V. Bermontininkai bermontininkai neteko
Berniukui Aceordionas dideles mieros
apie
Dar prieš tai Santarvės va darė karines
organizacijas
O O i r lekcijos dykai.
Lietuvoje. Mūsų Žinynas 1921 !.')C nukautų. Mums teko ne
T
lstybės, norėdamos
išvengti "Strzelcy NadnieJ/nenskie" ir
|sig>
kite naują ra/lio Kalė
m. Xr. 1, 2. Šiaurės baras maža karinio turto. P e r Meš
doms iš didžiausios krautu
karo veiksmų tarp Lietuvos "Obrona kresow", kad mus
(1919 m. spalių - lapkričio kuičių kautynes atkirstas beves Chieagoje. Visi] išVlirir Lenkijos, VT. 18 nustato pultų.' Kadišiuose buvo " D o hyseių.
mėn.). Kariškiu Žodis 1920 rmontininkų traukimasis iš
(be mūsų atstovo dalyvavi Avodztwo Obrony kresow ziom. Nr. 11. Rimvydas. Kao- Latvijos Joniškio - Šiaulių
Kainos po ^ 9 , 9 5 iki
mo) pirmą demarkacinę lini mi Sii^^lskiej". Toji organi
tynvs ties Saločiais. Karys geležinkeliu — tasai daug pa
ją. Nuo tada ir prasideda de zacija surengė " sukilimą''
1932 m. Nr. 21.
dėjo ir latviams bermontinin markacinių linijų komedija, Seinuose; taigi jai buvo pa
#175.00- S o n o s r a ^
dio išmainomas.
1919. XI. 15 — XII. 8. Pa kus mušti. (Jen. Niesselio mi nes lenkai nei vienos jos ne vesta toliau brautis j lietu
rtizanų veikimas. Partizanai sijai pareikalavus, 4 p. p. tu- silaikė ir visada jautėsi esą viškas Suvalkijos sritis, pir
Šiaulių srity pradėjo veikti įėjo grįžti į buvusias pozi " nuskriausti' \ Pirmą dema miausia užimant Kapčiamie
1
ermontininkams čia atsira cijas.
rkacinę liniją lenkai čia p a t stį. Surinktomis..žiniomis bu
dus Iš pradžių vyriausybė | Literatūra: Dykūnas Ste- < į l a u ž ė , savivališkai ržimda- vo sužinota apie manomąjį
kiek svyravo, vengė griežtos! pas. Mūsų laimėjimo dienos. m i Žiežmarius, Stakliškę, Bu lenkų puolimą, taigi jų pla
ki A-OS su vokiečiais bermon Karys 1931 »m. Nr. 47. Stepo trimonis ir Daugus.
nams iškrikdyti
mūsiškiai
tininkais. Tuomet patys gy naitis, V. kpt. Bermontinin
puolė lenkus X. 11, kurio re
1919. VIII. 3 Lietuvos vy
ventojai ėmėsi ginklo. Šiau kai Lietuvoje. Mūsų Žinynas
zultate 'manomas
prasidėti
riausybe i pranešama antroji
lių srities partizanų štabą su 1921 m. Nr. 1, 2.
karinių organizacijų, vėliau
demarkacinė linija, kuri sandarė: V. Požėla, K. Bielinis,
1919. XI. 21-22 Radviliškis. keionave-Jenkų užgrobimus, o kariuomenės remiamas, puo
ir Z. Lukauskaitė. Paminimi •Šioje operacijoje is mūsų pu mūsų sieną Varėnos - Vil limas neįvyko.
vietovardžiai; k u r įvyko kai sės dalyvavo 1, 2, 4 i r 5 pėst. niaus - Daugpilio geleženkeLiteratūra: Steponaitis ka
kurie partizanų veiksmai: XT.
pulkai. 3 ir 4 baterijos, hu liu nustūmė iki 10—42 Mm. į rininkas. Lenkų kėsinimąsi
15 — Pamūšio dvaras, XT.
sarų eskadronas ir padeda vakarus. Tačiau lenkai ir šios Suvalkijoj.
Kariškių Žodi?
38 — Sereikių kaimas, X I .
1919 m. Nr. 24. D. J . Karei
mosios dalys. Vokiečių linija linijos nepaisė,
19 — Naisių dv., Amaliai, Ku
įgaubta į mūsų pusę ties Ra
1919. V I I I vidury mums vis. Kadišių mūšis. Kariškiu
Žiai. NT. 20-21 — veikimas
dviliškio stotimi.
Kautynės pranešta trečioji demarkaci Žodis 1919 m. Nr. 25.
Skalbiama a r prosinama
Šiauliuose X I . 22 — Paini omašina y r a gera dovana.
buvo smarkios
ir žiaurios. ne linija, pagal kurią lenka
1919. VIII. 23-28. Seinai
ntai, Amlrijavas, Šiauliai. X I .
Per X I . 21-22 paimta ne tik ms vėl pasilieka jų užimtos
Kainos po ^ 3 4 . 5 0 i k i
Nuo VIII. 10 Seinų komen
29 — Lukšiai, Saločiai, Kur
Radviliškis, bet jie daugiau Lietuvos žemės. Ši linija il
dantas su 2 pėst. kuopom ir
šėnai, XI. 24 — Lukšiai, Anegali naudotis geležinkeliu
Č89.50
giausiai išsilaikė, net iki 1920. puse gus. eskadrono laiko li
maliai, Vijoliai. XT. 25 — TiLydavėnai - Joniškis, ,oe to
VII, kai Sovietų kariuomenė niją: Tartokas - Juodoji Arelkiai, Vijoliai,
Nutaučiai,
Maytag, Thor, ABC, Apex.
atkirsti nuo Šiaulių: į žie
pradėjo vyti lenkus.
Monkiškiai, XI. 26 — Rašnčia - Pronskai - Mikašovka
mius — plente ties Meškui
kiškiai. XII. 2 — (Jubernijos
L u k a m s atsigavus ir bol - Augustavo perkasas - Ne
čiais, o į p u t e s — ties Pabud v. (iinkūnai, X I I . 4) — Žei
ševikus puolus, sulaužius mū munas - Druskininkai. Prieš
bysiu.
Galutinį
bermontinin
miai, Sapnagiai. Vokiečių už
sų neutralitetą, 1920. IX. Tau šias 2 kuopas lenkai turėjo
migai yje puldami ir jį de- kų likvidavimą sulaikė pr. tų Sąjungos Taryba nutarė gen. Falevieiaus brigadą ir
zoi ^aniizMOdama^ pai \ ufanai gen. Niesselio misijos inter- pratęsti Suvalkijoj 1918. X I I .apie 900 partizanų. VIII. 23
8 nutįstą liniją, kuri buvo iš ryto lenkai užima Seinus
- —
Auksiniai daiktai visados ynustačiusi Lenkijos laikinas (į lenkų pusę pereina mū^ų
ra gea dovana Kalėdoms ir
THINGS THAT NEVER HAPPEN
rytų sienas. Pagal šią, vadi kuopos vadas Bardauskas, įatmintis ant visados. BudrikO^^
sakydamas savo kareiviams
namą
Curzono
liniją,
lenkams
.uter-nat'l Cartoon Co.. N. Y.
ko jewelry krautuvėje rasi
teko Seinai, Punskas ir kitos nesipriešinti). Komendantūra
[PA5T NjNE ąrtEETHCAgT/
lietuvių gyvenamos vietos. pasitraukė Žagariu link ir
te viską daug pigiau.- Ne
Lenkai karo veiksmų nenu gavusi apie 100 žmonių pas
laukite paskutines dienos,
pirties
V
m
.
24
7
vai.
30
m.
traukia ir žygiavo pirjmyn,
pirkite dabar, $1.00 depozi
Nepilnomis
peržengdami Curzono liniją. Seinus atsiima.
to palaikys daiktą iki Ka
1920. X. 7 Suvalkuose pa žiniomis nukauti 3 lenkų ka
lėdų.
sirašyta su lenkais sutartis, rininkai i r 45 kareiviai; mu-

Jos. F. Budrik, Inc.,

BUDRIK
Furniture Mart

t

m

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, 111.—"Ai vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet
noo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir graliu širdingai
rekomenduoti visiems—Mrs. Susanna Pavlus", Nedarykite
jokių bandymų pa kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio
Bitterio Vyną, kurs per 46 metus jau yra {rodęs, kad jis yra
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, ganų, blogo apetito,
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.
-si

*1

•"
PUASYK SAMPELIO DYKAI
Triitr'i Blttor Wte* C*. * M B. WeUa BU Chlaacą.
P r l 4 * k M B MmpeU dykai

Visose

Vaistineaa
« M

HMM

m

Elektrikinis Hoover dulkių valytojas
— gera dovana namams po

*19.50iki*49.50
Bud riko krautuves atdaros kas vakarą įki 10 vai., vak., o nedeliomis iki 5 vaL
po pietų.
WCFL., žymiis radio programai 7 vai. vakare nedaliomis. Su didele orkestrą, gerais daininin
kais ir Makalais. Nepraleiskite progos pasiklausyti. Girdima Amerikoje ir Kanadoje.

2
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Šeštadienis, grtldd. 12, 1936

DRAUGAS

Padėkonės Dienoje kopui- nė, 0 . B*ratiskienė\ U, Gfu- sid§jbno šventėje, Jvyko nau
kiausią Ir skaniausią kalaku žaitskietti, 0 . AndriuliertS, V. jokų tretininkų
pagerbimui
tų vakarienę pagamino šios Gudmortiėnė, K. Sptfkevičle- Vaišės, Dariaus ir (Jitėtio ka
Veda adv. Charles P. K a į 6322 S. Western A v. Chgo.
šeimininkės: Ona Laučienė, nė, Vau Buligan, J. Vecker, mbaryje. Nės pra itose misi
Ona Gabrėnietiė, Ona Drttk- St. Jociui, It. Glite, Eta. Ja- jose, kurias davė gerb. misi^ m "
'
"
••
'
•••
"
y
KjLAUSLMAS: Paskolinau apmokėjimas darbo žmcgrui, tenienė, Petr. Pilipavičiene, siūnietie, Pr. Arlickune, l£rz. jonieriug J . Mačiuiionis, M
Dom. Kasiulienė, Bartašieliė, Ališauskienė, P r . VaiČeliūnie- I. C , prl§m§ \ Tretininkų nao
geram pažjštamui $500. J i s kada jis yra bedarbis.
man išdavė nota,. Prieš ke
KLAUSIMAS: A r buvo Gen. Pillagor. O prie stalų nė, Ag. Marciulaltienė, Mo- jok&vimą šiuos asltlenis: J.
lias dienas jis norėjo atlno- kur nors praktikuojama be patarnavo mūsų apsukrios' so rella, St. Simaflanskieiiė, Pet. Grabauską, Pr. Gabrėną, o
M. Druktenienę
dalietės: Ona Mockiūtė, Mar. Vettckienė, Pet. Čepukėnienč, Jankauską,
kėt skolą, bet aš negaliu su da rbčs apsauga.
ir V. Gtidmonienę. Jiems iš
Kraujalyte, Pr. Šliakyte, Pal. Fr. Klein.
rast notos. J i s sakė neatmoATSAKYMAS: 1911 m. AGužaūskaitė, Urs. Kundreckes skolos tol, kolei nesura
Bažarui atikas surinko Jrtč- kelta puota, kurią skaniai pa
nglijos Industrialė Unija bu
kaite.
siu notos, bet notos negaliu
zAŠ Svelnya iš šių asmenų: taisė šeimininkes tretininke
vo pagavninus panašą aktą ir
O. Gabrėnienė, O Druktetrie
surasti. K a turiu daryt I
valdžios priimtas tuo tikslu
Dovanas leidžiamas išlai- P. ftiiakis, Kaz. Varnis, rtaz.
ne, D. Kasiulienė. Puotoje bu^
ATSAKYMAS:
Tamstos įstatymas, vad. "unemploy- mėjimams laimėjo šie asme Mažeika, D. Bobis, A. Sliavogražią prakalbų ir nuošir
draugas teisėtai elgiasi, jei ment insurance". Šiandien a- nys: J . Chernoski laimėjo au kienė, Maika, Bell Ciothing džių linkėjimų pareikštų iŠ
neatmoka skalos jam nesu pie 10 valstybių ttiri pana- ksinį laikrodėlį, kurį paauka House, 2abtl - Martin Kotu., dalyvių pusės ir pačių nau
grąžinus nctos. Bet tai ne- šią programą. Pav., Šveicari vo Petras Šliažas, b) Kaz. P. Hrtlpka, St. Lanko, N. Sta- jokų.
i\ iškia, kad, jei notos nesu joj yra liuosnorių apsaugos Mila&ius — radio, paaukotą Jj t r a k u s , ftuby, P . Sargent, P .
Stisirlnkinial įvyksta sį s
rasi, pinigai žus. .Reikia gau apdrauda, kuri paliečia apie Pr. Stankaus, Sr., c) J u r Ja*obs and Co., A. Gaigalas,
kniadieni: Šv. Vardo draugi
ti vadinamą 'indemnity bond*, 4,000,000 žmonių. Taigi, si Lukas — lovą, Simmons k o į M- Misiūnienėj Brass. Kitų
mpanijos paaukotą, d) Tek- aukotojų vardus įdėsime ki- jos po 8 vai. Mišių, Šv. Onokad apginus draugą, jei no apsauga nėra nauja.
ta
ir Šv. Petro po sumos ir L
lė
Juškienė
—
laikrodį,
pa,
m e " Draugo" numeryje,
ta patektų į kito rankas, nes
KLAUSIMAS: Kokios dir
Vyčių šį ketvirtadienį 7:3-1
Parengimai
jis turėtą teisę iškolektuoti btuvės ar išdirbystes bus ta- aukotą Ant. Borodicos, e)
vai. vakare.
$500. Geriausia užtraukti va ksuojamos federalės valdžios? Alb. Gaigalas — anglių to
&v. Onos draugija, gruod
Mūsų gerib. parapijonams
ną, paaukotą Juz. Steponkos.
dinamą "snrety bond whieh
ATSAKYMAS: Visos, ku
žio 20 d., rengia dideŲ buM<> žinotina, kad mūsų geras pa
Šį
anglių
toną
Alb.
Gaigalas
\vill eover any contingeney rios turi daugiau kaip 8 da
party, 4 vai. po pietų, para- rapijietis Kazimieras Varnis
išlaimėjęs,
paaukojo
parapi
of the note ever beino- found rbininkus. Jos, išskiriant ū
pijos salėje. Siame [bunco pa- atsikėlė naujon vieton: 1700
jai.
by a third person who sought jkininkų darbininkus,
namų
rty parengime kiekvienas at — 52nd Street. Kaz. Varnis
Bazarui
aukotojai
tarnus, kareivius, jeigu gisilankęs gaus užtikrintą do tai padare, kad dabar yra
to collect šame »>
Šv.
Petro
parapijos
bazaminės dirba pas kitas gimi
vaną, nes baigus žaidimą, bus daug arčiau leisti mažytę di<
KLAUSIMAS: Ką reiškia
m
i
aukos
iš
Jaunųjų
Soda/ines, visas valdiškas įstaigas,
duodama skanūs užkandžiai, krelę parapijinen mokykloj
b darbės apsauga? Man tas
cijos: G. S. M. G., I* Boelim, ir priede to, laimėtojai gaus
mokyklas, ligonines,
turės
Jis, taip pat, turi savo seno
dalykas nėra aiškus.
J. Šaulys, B . Bitaiitaitė, V. gražias dovanas. Kas norite
mokėti * * unemployment eonivinį blzriį ir visiems patar
Mockiūtė,
O. Mastauskaitė, šlon parėn patekti, malonėki
ATSAKYMAS: Periodinis pensation
tina pas jį atsilankyti.
Sol. Zaleckytė, EI. Kuodytė, te įsigyti iš kalno tikietus,
Edv. Ališauskaitė, Berta Lau nes kartais gali pritrūkti vie
Sustiprinti Didvo
raitytė, Al. Pipiraite, H i Ida tos. Visi gerai žinome, kad
Malonėmis
Mandravickaitė, St. Stulgai- kai Šv. Onos draugija, užma
tytė, O. Čižikaitė, Luc. Sma- no ką nors surengti, tai bū SCOT^DALĄ PA. — Nito
gulytė, Kat. Chico, R. Vedei- va visoko užtektinai, taipgi gruodžio 5 iki 9 d. Šv. Juo
kis, E. Machulsky.
zapo parap. bažnyčioj buvo
ir dalyvių nepritrūksta.
VILNIUI VADUOTI
$1240.00. Konkurencijos žvil
Bazarui surinko rinkėjos O
misijos, kurias vedė pranciš
PRAKALBOS
gsniu viršenybę laimėjo Šv. na Druktenienė ir EIz. Ali
toetiaifikų* vaišės. Gruod konas kun. Alfonsas. Žmonių
Onos draugija, kuriai vado- šauskienė iš sekančių asme žio 8 d. po vakarinių pamal rytais ir vakarais buvo pilna
vauJja nenuilstanti veiklume nų: D. Ališauskienė, F . Ras-dų atlaikytų bažnyčioje Švč. bažnjčia. Keletas šimtų pri
KLNOSHA. — Sekm., gruo
.
]-• •• o A Č* r> *
„
Ona Laučienė. Taip p a t ne-čius, J . Plaušinis, V. Jesiu- Panelei Marijos Nekalto Pra- ( ejo prie Šv. Sakramentų.
dzio 13 d., Sv. Petro parapi.
_.
jos salėje
,a
a>tal
, 7:-j:> vai vak. kai- l l " '
atsižymėjo pampi- ft^ą £ Zaleckienė, 0 . Be*
bes Vilniui Vaduoti Sąjungos
jos bazaro konkurencijoje nauskienė, U. Kavaliauskiegerb. delegatas Vinc. Užda
jaunosios sodalietės, kurioms n^ K . Jurevičienė, Mik. Igvinys. Kenošiečiams yra gera
vadovauja Seselės mokytojos j notavičimė, J u l . Sekleckienė,
proga pasiklausyti gerb. svyPranciškietės. JOK bazaro pra r ^ z . Mitkienė, G. Masiulio«jw
cio prakalbos, kurs neseniai tižioje pasisodino prie savo nienė, Pet. Saltmeris, B. J u I
būdos
medį,
iš
kurio
turėjo
rick, O. Macnorienė, Ag. Ba
yra atvykęs iš Lietuvos, lan
ko lietuviškas kolonijas ir išaugti šmitinė. J o s savo sie rtkienė, O. Vyšniauskienė, K.
visur turi didelį pasisekimą, kį atsiekė, nes padarė dau Petrauskas, J . Butkus, A. Banes jo kalbos yra įdomios, giau negu šimtą dolerių. Tai nis, Ilarnis, J . Shafer, Holygyvos ir telkiančios gražios, pgi iv kitos draugijos labai wood grocery, Ag. Šarauskieturiningos medžiagos iš Lie gražiai darbavosi, kaip tai,
8v. Benedikto, Merginų So
VITAMINAI A Ir D
tuvos žmonių gyvenimo, ypač
dalicija,
kuriai
vadovauja
Dedam! j
Vilnijos. Su juo kartu atvyks
veikli pirmininko, Ona Moc
Patikimus Vaistus
JAU G A T A V I
vienas iš " D r a u g o " redak
kiūtė, 8v. Vardo ir L. Vy
Kam būti nervuotu
ar jausliam?
torių gerb. g. Sakalas, kurs,
Gražus lietuviški kalendoriai, su visomis
Naujasis
NUOA-Td&E
tnoksliškai
čiai.
pasUprintas su V l t A M l N A l S A ir D
taip pat, yra AllLKF Chišventėmis. Kiekvenas mėnuo turi skirtin
duos skubią pagelbą. 'fai tiesioginis
vaistas
nervuotiems
a
u
d
i
n
i
a
m
s
ir
v
e
i

cagos apskrities pirmininkas.
Bazaro darbuotojų vardai kia kaipo pastiprinto jas visai nervą
ga, gražy paveiksle. Kaina 25c vienas* Per
sistemai. Nervinguanas padaro ž m o 
tilpo
praeito
pirmadienio
nes jausliais ir prikliais.
Sustiprink
parapijos bazaras
pašte 30c. Imant 15 ar daugiau vienu kar
savo
nervus
s
u
nauju
N
U
G
-TONE
" D r a u g e " . Tačiau sekantieji ir tuoj visi n e s m a g u m a i liks Aužmirš
Šv. Petro parapijos baza paliko neįdėti iš Jaunųjų M J - tu dalyku. N U G A - T O N E neturi blo
tu, tik po 15c.
go skonio.
Sudarytas tablečiukėse
ras, įvykęs lapkričio men., a- rgaieių Sodalicijos: Ona Mair lengvas vartoti. Jol nebūsi p a 
t e n k i n t a s p a s e k m ė m i s pinigai b u s
"DRAUGAS"
ciu Dievui, gerai pavyko. P a stauskaitė, Solomė Zaleckytėj g r ą ž i n t i Parsiduoda ir garantuotas
p a s Visus vaistininkus.
Neatidėliok,
daryta gryno parapijai pelno Ona Ališauskaitė. Šios mer jsigyk bonką Šiandien. Dabokis p a 
2334 So. Oakley Avenue
dirbimų.
Reikalauk t i k r o j o N U 
A - T O N E dabar sustiprifltą s u V I 
gaitės labai gražiai daiibavo- G
Chicago, Illinois
-^—— o
TAMINAIS A ir D .
N u o užkietėjimo i m k UGA—SOL.
s i bazare.
Įįk.ji
=
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=
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EDUARDAS NEMYLĖJO ^4 p^terlm^. *Tte pageidavo
KARALIAUS PAREIGŲ

TeisiŲ Skyrius
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Lietuviai Wisconsino Valst
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Draugo"
Kalendoriai

MORTA SKIRKA
( p o | įimtu v y n i li;i. tarankiu'-)
Mirė gruodžio 10 d., 1935
m., 7 vai. vakaro, sulaukus
pusės amžiaus.
Kilo iš Šiaulių apskr., Klo
vainių parap.. Vaišvydžių kai
mo.
A m e r i k o j e išgyveno 40 m ė t y .
P a l i k o d i d e l i a m e nuliūdime
sesers dukter) Kazimierą, ir
Jos vyrą Louis Urag-aliūmis. Ir
d a u g kitų gimiirių ir d raugųg i ų ; o JLietuvoj brolį ir sese
rį
Kūnas p a š a r v o t a s J. Čiule
v i č i a u s koplyčioj. 4348 So. Cuhtornia Ave.
l^aidotuvMS jvyks pirmadienį,
gruodžio 14 d. Iš k o p l y č i o s \
vai. ryto b u s atlydėta į N e k a l 
to P r a s i d ė j i m o Švč. P a n . Ma
rijos parap. bažnyčią,
kurioj
jvyks g e d u l i n g o s p a m a l d o s u2
• ė l i o n ė s sietą. P o pamaldų bus
n u l y d ė t a j Šv. Kazimiero k a 
pine*.
'
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d r a u g u s - g e s ir pažys t a m u s - a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Naliftd*: Sesers IHiktė, ir
Giminės.
Laidotuvių
direktorius
J.
Liuleričiua.
Tel
LAFayette

Uit,
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BU1CK, CADILLAC,

11

I

• II

LA SALLE
—

—

KUOMET MANOTE PIRKTI GERĄ VARTOTĄ
KARĄ, IEŠKOKITE ATSAKOM1NGO, SENIAIĮSISTEIGUSIO PARDAVĖJO, TOKIO, KURIS
GALI JUM PARODYTI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ
STAKĄ, IR KURIO VISI KARAI YRA PERTAI
SYTI IR GARANTUOTI, IR KURIO REPUTA*
CIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . KITAIS ŽO
DŽIAIS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC.
•:•

' "i

mm

•MPJ»»«l

ll itl I
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3860 Ogden Ave.
SS5:

vairius karališkus tradicinius

papročius ir neklausė

O r u o d ž i o

1 7

_

pag

l 9 dd<t

namiš- jj U n # g Kučą* Saginaw, Mielu

F. A. B U K A U S K A S
F U l M O S KLASĖS L A I K R O D I N I N K A S
Vieta P i k t i R a fedines I><naiia>
Užlaikau Visokios Rūšies Deimantų, Laikrodžių ir Auksinių

Daiktų

r^l^fflF

3SSS51

10831 So. Michigan Avenua, Chicago
Phone, CommodOre

0990

' IfilitfnM

lt«

įfi'mitii,
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IS
PROGRESS
KRAUTUVES
NAUJAS RADIO AR PIANO AKORDIONAS
KALĖDOMS
S U T E I K S DAUG MALONUMO !
Čia pii'kt minėti dalykai mažai kaštuos, turės ilgesnę
garantija, geriau bus prižiūrėtas ir
tarnaus daug ilgiau!
Čia 1937 Metų Mados Radio ir Akordionų
Yra Labai Mažos!

Kainos

Specialiai Lengvi lšmokėjmai
135.00 Naujausi Plano akordionai, yofcietij&fl išdirbystės, Kalėdoms spei'ialė kaina . . . . | « | Q-7o

i

A A A A

Pasirinkimas visokių akurdionų nuo
$ | c.00

iki

H Q C - ° °

Uerųju išdirbysėių — Italijos, ^'okietijos, Amerikos
ir ete, Kursas lekcijų dykai su kiekvienu Akordionų.
Lengvus

Išmokėjimai

.*

f*MMMlXmtmi*tiX***tmlmLmtm

MIDGET RADIOS

nuo
$7.50 iki $39.75
CONSOLE RADIOS
nuo
$25,00 iki $49.50
VISŲ BAx\TGŲ RADlOS
nuo

$29.50 iki $150

-

EMIL DENEMARK, Inc.
i—

LONDONAS, gr. 11. — žino
Vakar jis d a r buVo karavai aiškina,, kad Aniclijog
ka<
t
x.
,. ^ , \
. v .„ , M .
uus ir imperatorius, o wanralių Eduardą išsižadėti sos- l e n
,
^
,
iiii ki "
— paprastas D o ^ d a s
to labiau paveikė ne amerikie- Wittdsor.
i% net jo. paties nenoras būti
karalium, ypač šiais laikais,
kai karaliaus pareigos y r a Tevo Alfonso, Pranciš
kono, Misijų
sunkios, kai j i s turi taikintis
prie ministerių kapriso ir visų
Mai-srutas
gyvenimą pasilikti tik auto
matiška figūra.
i-j
. _,. ! Gruodžio 10—18 dd., pas*
7x
Dar bodamas sosto ipedi- k u n j L J p k ^ G r a a d
^
^
mu, sako, Eduardas neigė į- Mich.

15c ir 50c

~

A. i A.

l o f t t i l t t i O V J-xivr.

•*"•

1937

Tai idealus liuosuotojas.

bflti idsiakai \&\&va&. Tad ir

"

>
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PHILCO
ORUNOW
RCA ViCTOli
ZENITU

1937 metam naujas visų
bangų Zėnith Radio, gtobėtinai žema
$ c ^ - ^
^^*
kaina, nuo
- / ^
Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi visiem
Krautuvė atdaros Nedelioj nuo 10 vai. ryto iki 4
vai. popiet, ir vakarais iki 10-los valandos iki Kalėdų.

3=3

TeL Crawford 4100
•r

Pasirinkimas:

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

»

83H
ŠeltlidkBiia, gmod. 12, 1936

n t> 4 f T O A S

NAUJV MOKYKLŲ 8TA- ŠIAULIAI TURI JAU APIE
30 NUOSAVŲ NAMŲ

TV8AI IŠLEISTA DU
MILIJONAI U T V

1940 m*tų Lietuvoje turfti
nemažiau kaip 100 nuosavų
šaulių namų.

J A U N A S . — LkiUvos Šau
K A U N Į A S , — Lietuvoje ple lių sąjunga jau prieš 10 metų Pranešimas Švc. Pane
čiailtis švietimui if kylant kul suskato visame krašte pasis^
les Marijos Sodalitūrai, atsiranda reikalas stei* tatyti nuosavus šaulių namtts.
cijos Skyriams
gti vis daugiau naujų mokyk Jie vadinami " Š I A U L I Ų NA
lų. Kasmet jų statybai išleid MAI — TAUTOS NAMAI".
Kunigų Vienybes susirinki
žiamos stambios pinigų su Ir ištiesų. Saulių namrtis sta me buvo priimtas sumanymas,
mos. Mokyklas stato valstybė to Visa tauta. Juos statyti pa kad parapijų skyriai §vč. Pa
ir savivaldybes, Sių metų val deda ir kitos organiza<*ijos ir nelės Marijos sodalicijos d&l
stybių biudžetuose mokyklų apylinkes gyventojai* Šaulių sekmingesnio vykdinimo šios
statybai buvo numatyta 1,- namuose savo veikimui pasto kilnios draugijos pfogramo,
273,000 litų ir 300,000 Htų ges gauna ir kitos organizaci sudarytų apskritį
skyrė švietimo ministerija. I I jos. Tai taip sakant visos aviso mokyklai buvo paskirta pylinkės visuomeninio ir kul- •fuo tikslu šaukiamas susi
1,573,000 litų. Bet vėliau ši tilrinio darbo centras. Ypač rinkimas visų skyrių į &v.
suma buvo padidinta. Šiemet gražūs ir dideli šaulių namai Kazimiero Akademiją, sausio
naujų mokyklų statybai bus lyra Kaiule, Tauragėje, Uteno 10 d., 1937 m., 3 vai. popiet.
Į šį susirinkimų prašome
išleista 2 milijonai litų. Dau je, Anykščiuose, Kelmėje, ir
Lietuvose miestuose atvykti ne tik delegatts, bet
giausia mokyklų statoma Pa kituose
nevėžio ir Kėdainių apskričių bei miesteliuose. Lapkričio m. ir viešnias — nares, Mud susi
savivaldybes. Mokyklos stato viduryje nauji šaulių narnai organizuotume, sulig gerb.
mos didelės, erdvios, gražios buvo atidaryti Malėtų mieste- klegonų pageidavimo i r sulig
ii pritaikintos šių dienų rei lyje, Utenos apskrityje. Arti- m dienų reikalavimo.
kalavimams.
Kun. B. Urba.
miausiu laiku hus atidaryti

PLAftKSTfE

*'DRAtJ(*A'

dar 4 saulių namai. Šaulių
Hųjunga y r a nusistačiusi ligi
•

•

•

• *
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KIEKVIENAM Š E I M Y N O S NARIUI
PUIKIAUSIAS

KALĖDŲ DOVANAS
RASITE

Peoples Krautuvėse
UŽ P R I E I N A M I A U S I A S KAINAS M I E S T E
Lengvais Išmokėjimais!

••

Vaikinui a r Sūnui
Naujas Radio
ir aiuksčiau.

MERGINAI
Odftr Medžio Dėžė

#9.95

VIETINES 2INI0S

PROFESSOR NOODLE

.

v

kolonijoj, daugiausiai •—- ma
ndagiai patarnauja ir s u n 
Naujienos
kioj valandoj suramina grab.
J. F . frudeikis. Kalbant apie
Gruodžio 6 d., parap. ofi J. F . Eudeikį, reikia pažy
se įvyko klebono kun. A. Li-mėti, kad pereito sekmadie
nkaus su parap. komitetu sva nio Vakare j o rezidencijoj įrbus pasitarimas reikale me vyko labai jaukus vakarėlis,
tinio parapijos bankieto* kū kur dalyvavo gražus būrelis
lis įvyks gruodžio 27 d., pa svečių ir k u r praleista kele
rap. svetainėje,.
tas valandų. J o žmona E. Eudeikienė tikrai moka svečius
Svarstyta, kad šį kartą banti.
Rap.
nkietą padarius vienų gra vaisi
žiausių, kokio West Pullmane
Kaledoots Kumpiai If
nčra buvę.
Įžanga 75c asm.
Kiti Skanėsiai II

J)e^r Profes3*r:-

Dioloįy i$
TTUJ p u r s u i t

&nd hu$& tny

pfėdil«čti6n.
Wkerc cfcn I
find. aru
in.stitu.td.
that Kas tKe
i>est collection?

Afcsšiz Joties
Comejoih & tt
picrtič, g i r 4
you'l\ fiftd them
t h e r e -be y cm d
compute.
TKe s £ b t s
that tny wif e
choose*s,£irv
will h e a t
n i o a t BiTty
institute!
Prof.Noodle

Llttuvof!

3

Labdarių Są-gos 10 kp. ateinančio semadienio vakare,
parap. svetainėje rengia "Ibunco p a r t y " . Rengėjai sako,
kad turi gerų ir naudingų do
vanų atsilankiusiems.

rc**^

reiškia, kad paskolos padidė NUBAUDĖ KOMUNISTUS
Asmeniškas Patarnavi jo nuo $79,859. iki $1,928,809. UKMERGE. — Kariuome
per šį periodą,
mas Banke
nės teismas teisė kelis ukmer
Štabas padidėjo nuo ketu
giškius už komunistinį Veiki
rių
darbininkų
ir
dviejų
val
Ar bankas gali turėti kokį
mą. J i e Ukmergėje ant sina
dininkų
iki
71
darbininkus
ir
ypatingumą!
gogos ir namų sienų rašinėjo
19
valdininkų.
Perskaičius veliausį Halsted
komunistiškus Šukius ir kito
Exchange National Banko reŠitoks bankos reportas tai kiais būdais skleidė komunis
portas, reikia sutikti, kad at visiškai naujas. Y r a paveik tinę propaganda. Teismas nu
sakymas šiam klausimui yra slas kiekvieno štabo nario ir
baudė Mejerį Ilelmaną 6 me
Taip.
aprašymas apie kiekvienų.
tais, Fainą Helferį 5 metais
Carl
Kuehnle,
banko
prezi
Raportas iš tikrųjų y r a 20
ir Pesę Paslauskaitę 4 metais
dentas,
štai
kaip
sako:
"Mes
puslapių knygute, pilnai iliu
sunkiųjų darbų kalėjimo.
struota ir gražiai dekoruota. norime, kad kiekvienas depoPradedant su banko įstaigi zitorius pažintų mus asmeniš
GELEŽINKELIO TILTAS
mu 1926 'm., išpasakoja ban kai, ir žinotų ką mes ftorlhie
JAU BAIGIAMAS
ko pradžios metus, ir paskui padaryti. Norime kiek galint
apie dramatišką banko augi asmeniškai pasitarti su kos- MARIJAMPOLE. — Gėlemą nuo naujos valdybos užė tumeriais; kadangi tas ne Vi ženkelio tiltas per Šešupę jau
suomet galima L dėl to persta baigiamas. Užtraukus tilto ge
mimo 1932 m.
Per tą tnuųpa laiįa.Jbanko tyme savo šjtąįffiu šio reporto ležinius balkius, vedami per
«
f ii ta; bėgiai if baigiamas pyli
depozitai padidėjo 287%. Tai lapuose.
mas. Prie tilto statybos ir py
limo dirba apie 50 darbininkų.
Tikimasi, kad šio mėnesio pa
baigoje statyba bus baigta.

STATISTIKOS

ir aukščiau.

1

f _i_^a < — .^įtfc.

KELIONES J LIETUVĄ

KURIOS PASAKO TIKRĄ TIESĄ
Liepos 30, 1932
Deposits . . -288,S0&.00
Loans ..,. 79,859.00
Eniployees . .
four
Otūmsl Staff . . two

Lempos dideles ir gražios
stalines po
MOTINAI
#1.00
Flektrikinis Kavos Virimo
Brklge Lempos po
Setas, Chromium baigimo

#1.95

Junior Lempos po

#12.95
!

#1.95
ir

ANfRl METAI PAŽANGOS
Spalių 15, 1934
Deposita
$3,789,861,38
Loans
761,285.77'
Eniployees
forty

aukščiau.
/

I

|

#7.95
Lengvus

#19.95

IŠHt&kejitnai.

Krautuves atdaros Nedėlioj nuo 10 vai. ryto iki 4
vai. popiet, ir vakarais iki 10-tos valandos iki Kalėdų.

tmOZtftį

• >r
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, , $8,313,544.77
1^28,809^)4
sėrcinty-onė
«.. *, | nineteen

Nesikankykltė satęs skaosmais: Reumatiamu, Sausjfele,
Kaulų G61imų, arba MSšlungiu — Fattiriėnu stinkumūs rtes
skaudėjimai naikina kūno gy
vybe Ir dažnai ant patalo paguldo.

•
Ė

MKMBKR F E I I L H A L DKPOSIT - l^St'KAUCU CORPORATION
n

i

=

GEDIMINAS
BUILDING 8c LOAN ASSOCIATION
4425 So. Fairfield Ave.
Chicago, III.

ŠUKYS - DGODY - ANTONISEN '

m
—J

s

Skolinam ir Perkam
Pirmus Morg^čius

REAL

ESTATE

Vtsokios RQš*es Insuittbce — Ugnies, Viesulo, Aiitomobllia.
Stiklo ir t. i.
"

- - - - -

.————

Gerkit ir Reikalaukit
Timm
I Kilt
M ntaal Triją

•
m

J u s t i n Kulia •
3250 SO. fiALSTED S t .
Chicago, DL

DABAR

INC
3320 So. Halsted Street
PHONE: YARcfc 5215

•
^
•
p

CAPSICO COMPOUND mes- •
tis lengvai prašalina tirSInin©- g
tas ligas; mtfms šiandien daUgrybe žmonių siunčia padško- •
nes pasveikę. Kaina 60c. per _
paštą 65o, arba dvi už $1.05. •
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- g
TOS" augalais gydytis, kaina
60 centų.
•

fialsted Street at Nineteenth Plaee
I

—

Gothenbnrgą, Švedija

REUMATIZMAS •
SAUSG6LE •

PADIDĖJIMAS 2878% PER KEtŪRIS JilSfUS

I

•

LAFayette 8662 ir LAFayette 6618

SVVED1SH AMERICAN LINE
6:10 IHfth Ave. aftd 4, W, 51st St.
Hm-kof^ller Center, Ketfr Yorit City.
CMcupo, IU., 181 N. Mkhigan Ave.
IU»(on. Mass.
154 Bcrylstdn «t.
Detroit, Mlch.,
1Q7 Cirffora St,

HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK
II

=
• •

Nuolatinis susisiekimas

Platesnes žinias apie keliohę teikia
nemokamai ir, parduoda laivakortes
visi autorizuoti laivakorčių agentai
ir visi švedų Amerikos Linijos skyriai.

Biznieriui šios .statistikos parodys neHien pažanga, bet taipgi kons
truktyvinį vediuia; ftc vfeti rekordas augančio banko, bet rekordas
banko, kuris padeda savo kostiinieridius augti. Klausiniai kas]ink šio
nusistatymu, metodų ir asmeniško patarnavimo yra. tuiošbdžfatf kvie
čiami, ir gaus asmenišką atsakymą Ir apgaftojfutą Vieno ar daugiau
mūsų štabo narių.

•
l£~« * »T» '._T ».

!>

Joseph C. Encher, President

DRGTTMNGHOLM, Sausio 20
Vasario 16, K o t o 13.
GUlPfcftOLM,
Kovo 18.
DUCrrTNlNGHOL.M, . . Bal. 15.

I

Kati E. WeHrly, Vice Pres.
Hafold H. Stont, Asst. Oashier
G.L. Ifclscn, Vice Pres. and Cashier Floyd H. Egan, Asst. Cashier
1* lt. Hutophrey.s, Auditor

Tel. HEMlock 8400
Tel. LAFayette 3171.
CHICAGO, 1LL.

—

Išplaukimai laivų iš New Yorko

CARL F . KUEHNLE, Jr., President
LeRoy A. Lisiug, Vice Pres.
Ch^jles J. Obalil, Viee Pro .

2536*40 W. 63rd Sfcreot — 417033 Arcber A ve.

mūsų

—.
••

Patogi, Greita Kelione
Pigios Laivakortes

$6,198,581.92
768,969.03
fifty-seven
sdxteen

Deposits
Loans
Eniployees
Of f įcial Staff ,

minčiai

m.TAW W^fflj I.AIVVM^
Per

KETVIRTI METAI PAŽANGOS, Spal 15, 1936

HKIMININKEI
Elektrikinis Maisto
Maišytojas
Visai šeimynai šig Puikus
Bridge Setas, tik

Pasitaikius

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS "DRAUGE"

NEW YORK—KUIPĖDA

Ofi'icial Htaff
sėven
TRETI METAI PAŽANGOS
Spaliu 15, 1935

Deposits
Loans
Einployees
Offįcial Staff

Baltic Import Co., kuriai
vadovauja chicagiečiams ge
rai žinomas profesijondlas ir
progresyvus biznierius J . P .
Rakštis specialiai importAvu
Geras i r kilnus darbas pa daug įvairių dalykų, Kalėdų
Šventėms. Mėsos pristatyto
remti labdarius.
jai, bueeriai ir rosernės gali
gauti kumpių, šolderių, troš
Šią savaitę kleb. kun. A.
kintų žąsų, kepeninės košelės,
Linkus pradėjo vakarais la
sūrių ir saldainių. Produktai
nkyti parapiją. Žmonės kle
laikomi šviežiai vienoj did
boną visur nuoširdžiai prii
žiausių šaldytuvų Chicagoje.
ma.
Parduodame tiktai "Wiholesale'\
Mūsų kolonijoj y r a daug
lietuvių biznkrių, kurie dau
Baltie Import Co. taipgi
giausiai turi užeigas — ta- importavo vaistų ir kvepaltj
vernus, bueernes arjba gro- iš Europos.
sernes. Bet, reikia pasakyti,
Dėl prekių ir kainų atsi
kad niūsų kolonijoj nėra nei
klauskite rašydami į Baltic
vieno lietuvio profesijonalo;
ftnport Co., 905 W ė 19th st.,
kaip t a i gydytojo arba graChicago, arba telef onuoki l
boriaus.
HAYmarket 3555.
Pasitaikius ligai a r mirtis
nelaimėj reikia šauktis į ki
tas kolonijas.

Kaipo savininkai sekančių nuosavvbių:
2 fletų 4 ir 4 kamb. medinis namas, 241 Av. 46th Str.,
4 kamb. fletas ir krautuve, 2462 W. 46th Place, ir
4 kamb. cottage, 2458 W. 45th Piace, Chicago, nl.,
siūlo jas pardavimui savo šeriniiikams Už geriausius
pasiūlymus, už pinigus ar užsibaigusių šėrų Gedimi
nas B. & L. Ass'n.
Pasiūlymai užsidaro gruodžio 24 d., 1936 m., di
rektorių board'o nutarimu.

HALSTED NATIONAL REKORDAS NUO 1932

PlftMI MČTAI PAŽANGOS
Spalių 15, 1933
Deposifs . . $1,863,122.56
Loans
466,935.09
Employees . . . . severitėen
Official Staff . .
four

Wėst Pullmano

,'

Mutual LiquorCo.
47Q7 & Halsted S t
TeL

TARDS MM

- i

T
6

Šeštadienis, gruod. 1Ž, 1936

T>T? A U O A R

RYTOJ MARIJONŲ RĖMĖJU DRAUGIJOS SEIMAS
Seimas Įvyks Aušros Varty
Parapijos Salėj

Seminarijos profesorių.
Seimo surengimu rūpinosi
Rėmėjų Draugijos valdyba ir
I
Chicagos apskritys.

Marquette Park
Žinutes
'—

Įsidėmėkite! Vilniaus i25c-.
n

i

n

n

Komis

įJ a

deda

pastangų

*•

rūpindamosi dovanomis.
Prakalbos DUS Šiose
Kviečiame visus atsilankyti
Vietose
ir paremti parapiją, nes vi
sas pelnas skiriamas parapiGruodžio 13 d. (sekmadle-! jai.
Viena
nį), 7:30 vai. vak., Kenoshoj,
Šv. Petro parap. salėj.

Mūsų parapijos darbuote
Šių metų seimas žada biiti apima visas sritis. Štai, Šv.
gausingas. Laukiama suva Vincento a Paulo di|ugijn
LAUKIAMA DAUG DR-GIJŲ ATSTOVŲ žiuojant draugijų atstovų, vi jl uoliai
darbuojasi šelpime pa
IR SVEČIŲ
suomenės vadų, profesijonalų vargėlių. Šios draugijos na
Gruodžio 16 d. (trečiadie
ir biznierių. "Lietuvių švie riai kas mėnesį susirenka ir
Ryt diena Tėvų Marijona taikintas pamokslas.
timo reikalai visiems lygiai tariasi apie vargšų reikalus nį) Šv. Juozapo parap., So.
Chicago. Pradžia 7:30 vai.
Rėmėjų Draugijos gyvenime
Po pamaldų bus atstovų h, i turi rūpėti. Tėvai Marijonai i Artinantis Šv. Kalėdoms, Šv.
yra svarbi. Tai jos diena. Tos svečių bendri pietūs.
įsteigė ir užlaiko bernaičių Vincento a Paulo dr-ja ren vak.
draugijos veikėjai ir visos
Gruodžio 17 d. (ketvirta
kolegiją ir Kunigų Seminari gia čekerių ir bunco lošima,
Pirmas
seimo
posėdis
pra
eilės draugijų atstovai laikys
ją. Jų nuoširdūs ir uolūs da- sekmadienį, gruodžio 13 d., dienį) ŠŠ. Petro ir Pauliaus
sidės
2
vai.
po
pietų.
gavo metinį seimą Aušros Va
rbai turi susilaukti visuome parapijos svetainėj, 7:30 vai. parap. salėj, West Puljma.
rtų parapijos salėj.
I Seimas bus paįvairintas re nės paramos" — taip pasakė vakare. Visi nariai ir svečiai 7:30 vai.
Sausio 3 d. (sekmadienį).
Seihias prasidės iškilmingo feratais. Juos skaitys — dr. vienas iš rėmėjų draugijos kviečiami ateiti ir paremti
mis šventomis mišiomis ly A n t a n a s R a k a u s k a s , Federa valdybos narių, besiruošdo - gerą ir naudingą labdarybės 1937 m., Šv. Antano parap
saJėj, Cicero, 111.
giai 11:30 valandą dieną. Bus cijos centro pirrr'ii'.ikas ir m a s prie seiLno. I r jis teisybę darbą.
Prakalbų dienos kitose ko
pasakytas ir tam įvykiui pri vienas iš kunigu Marijonų pasakė.
Efcivusi parapijos barbecue lonijose bus paskelbtos vė
vakarienė gerai pavyko. Tūk liau.
stantine minia dalyvavo ii
linksmai praleido vakarą.
Ryt M Ū S Ų B u n c o
Daug juoko ir malonumo bu
Party
vo, kada komitetas įnešė į
svetainę "išbarbekiuotą ,, —
X e v i e n sako b e t ir
:rai
Jono Evaldo
Nereikia Laukti
>
s
NORTH STDE, — Apašta
iškeptą paršiuką. Kaip bitės
daro.
Pareiškimas
visi supuolė, kad gavus jo lystės Maldos ir Tretininkų
Kalėdoms
besiartinant,
Lietuviai, reikalui esant,
paragauti. Tai buvo pirmas draugijų narės rengia didelę
visados
draugnešis jau pradėjo l a n - 1
kreipkitės prie savo
Mano pasidavimas bankro i toks įvykis mūsų kolonijoje. bunco party sekm., gruodžio
vietmiu
lietuvlu
kyti biznierius ir profesijo- \
dantistų,
tavEino teisman nieko bendro j Vakarienė parapijai davė virš 13 d., parapijos svetainėje,
Ka
nalus, primindamas visiems,!
P neturi su Kęstučio ir Lietu $600 pelno.
7:30 vai. vak. Tikietai tik
kad nepamirštų pasveikinti
vos skolinimo bendrovėmis.
savo kostumerių per "Drau Surptyzas Liulevičiairc arba. mano paties bizniu, ne?
Ateinantį trečiadienį alufmBRIGHTON
PARK.
—
M<
gą", Šv. Kalėdų proga, sy
aš nesu skolingas šioms įstai niečiai turės savo rūšies įDANTISTAS
kiu ir savo biznį išgarsinti. terų Sąjungos 20 kuopos na goms.
vairią ir įdomią prtog^amą
j 1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Pirmiausia buvo užkalbin rės padarė surprizą Liulevi
Uždarytojo Universal State parap. svetainėje. Prasidės Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. v.
tas dr. A. Gussen, dantistas, čiams (Liulevįčius yra laido Banko stako resyveris mane 7:30 vakare. Verta pamaty
3147 So. Halsted S t , Chicago
4847 W. 14 st. Jis sakė, kad tuvių direktorius), kurie per nori priversti užmokėti visą ti, nes bus daug įdomių da Pancd., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.
niekad nereikia laukti pasku sikėlė iš Archer ave. į 43 sumą už turėjimą šėrų per lykų. Įžanga, rodos, tik 15c.
valandos
tinių dienų. Visados reikia čios ir Califomia ave. Sąjun- penkis mėnesius, kuriuos vė
Rap. Tel. Calumet 6974 9 Ofiso
ryte iki 8 vakare
apsirūpinti iš anksto. Sake, gietės įteikė gražią dovaną liau pardaviau kitam ir da
iSskiriant sek
madienius
ii
(lovos
užklodala).
Į
pramo
Res.:
pirkau tikietus iš anksto į
Ofise:
trečiadienius.
bar esu verčiamas sumokėti Tel.LAFayette
2456 W. 69 S t
4017
" D r a u g o " koncertą. Nesigai gą atsilankė Precin (fotogra $1,400.00 ir lėšas.
Tel. namų:
liu. Vietą gavau gerą. Kon fas) ant Archer ave. Taipgi
HEMlock 6286
Todėl, jausdamas, kad ne
D A N T Ų GYDYTOJAS
certu esu pilnai patenkintas. mūsų nauja narė. Laikas gra su kaltas resyveriui už užda
3259 So. Halsted Street
Dabar užsisakau iš anksto ir žiai praleista. M. S. 20 kp. ryto Universal State Banko
CHIOAGO. IliL.
vietą "Drauge", kad Kalėdų narės labai gražiai tarpusavy šėrus, kurių dabar neturiu ir GYDYTOJAS I B CHIRURGAS
Res. 6924 So. Talman Ave.
4142 Archer Avenue
proga galėčiau pasveikinti vi- gyvuoja ir moka kitas savo neturėjau laike banko užda
Res. Tel. GROvehill 0617
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M.
sus savo pacijentus, draugu? i ^rauges pagerbti.
Office
TeL HEMlock 4848
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.
rymo, esu priverstas eiti per
& 8-0 P. M.
Daugiau tokių vakarėlių.
bei pažįstamus.
bankrutavimo teismą.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
E. i
John P. EwaJd
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pacral tratarti
Dr. A. Gussen taipgi pri

Konceitcis Pavyko

BRIDGEPORT. — B*. J «
rgio parapijos choras gruo
džio 6 d. surengė gražų kon
certą.
Prof. A. S. Pocius,clioro va
das sudarė labai gražią pro
gramą. Programoj dalyvavo:
choras, mergaičių antiphonalis choras, solistai Leokadija
Sutkiūtė, Šv. Jurgio choro na
rė, ir A. Čapas, svečias.
Choras dėkoja visiems už
atsilankymą ir Čiapui už tal
ka.
Korespondente

NORTH SIDE. — Gruod
žio 6 d., Šv. Mykolo parap.
metinė vakarienė pavyko.
Norjs oras pasitaikė šaltas,
bet žmonių privažiavo tiek
daug iš visur, kad net sve
tainė buvo permaža.

DR. P.. ATKOČIŪNAS

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETTTVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockwell Street
Telephone: EEPublic 9723

JOHN B. BORDEN

DR. A. G. RAKAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo S iki 6
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios
vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal H 7 5

DR. J. J. SIMONAITIS

mena, kad ir dantis visados
reikia iš anksto duoti geram
daktarui - dantistui išegzaminuoti, ar kartais nėra su
gedusių. Jei laiku patėmyta
sugadinti dantys, tai galima
daug pinigų sutaupyti ir ne
reikia daug skausmo kentėti,
jei iš anksto taisai dantis,
sako daktaras.

Office Phone
PROspect 102?

Neria Plonos ir Storos Vilnų
nios Svederius dėl vyrų, Mo
t e n j , M e r g a i č h j ir Vaflrą.

MERTA VILNONES PAN
ATAKAS DĖL MOTERŲ
IR VAIKŲ.
faiso nerius svederius
Par
vftiodam vilnones erijas. stora*

ir plonas dėl mezgimo.

F. S e l e m o n a v i a a
504 W. 33rd St.
rNetoli Normai Ave.)
Tei VIOtory 3486
Atdara dienomis, vakarais ir
sekmadieniais.

Res. and Office
2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J. J. K0WAR
DR. VAITUSH, O P T .

(KOWARSKAS)

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU
SPECIALISTAS
Palengvina akių jterapimą. kuriesti priežastimi galvos skaudėjimo
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotumo,

THE BRIDGEPOR7
KNITTING SHOP

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

AKIŲ GYDYTOJAI

skaudamą

akių

karSM.

r»i£iaii kafn

pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., ChicagoOffice Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL'IS
P H Y S I C I A N and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos
Nūf 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak
Nedeliomis pagal sutarti
Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namų Telef. PROspect 1930

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

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredo.j pagal sutarti
TeL Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketveriais pagal sutartį
CANal 0402

LIETUVIS ADVOKATAS
ATTORNEY AT LAW

DR. A. j .
VIRginia 1116

Tel.

CANal 6122

DR. JOHN SMETANA

DR. S. BIEŽIS

10707 So. MIchIgan Ave.
CHICAGO
Telephone PULlman 1293

CHIRURGAS

4070 Archer Ave. Į

CLEMENT J. SVILOVV

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare

L I E T U V I S ADVOKATAS
33 North La Salle Street
Chicago
Telephone CENtral 1840 '
Vakarais ir Šeštadieniais

REZIDENCIJA
LAFayette 3051
2519 W. 43rd St.
Valandos:
9—10
ryto
ir 5—6 vak.
Ofiso vai. nno 1—3: nuo 6:30—8:30
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
OAPAI ••nt«rti
Ofiso Tel. VIRginia 0036
Residence
Residence Tel. BEVerly 8244

DR. A. J. BERTASH

OPTOMETRISTAS
1801 S. Ashland Avenue

flVTVVTOTĄS TP OTTTRTmGAB

Valandos: kasdien nuo 9 iki 1 2 ;
nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0523

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį
• REZIDENCIJA

2201 W. Cermak Road
6631 S. Callfornla Ave.

^ ,

DR. E D W A R D H E R M A N
KOJŲ SPECIALISTAS
Fiat feet, arthritis, reumatikas, uleeriai ir kitos kojų
ligos gydomos.
Egzaminacija ir pasitarimas dykai.

Telefonas REPnblic 7868

ĮVAIRŪS

f!HTf1AflO

Telefonas; JUNiper 1542
^

GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

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

D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURICE KAHN

OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.

Ofisas; 3601 Belmont Avenue

DR. T. DUNDULIS

4631 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHICAGO, ILL.
TeL YARda 0994
Telefonai ! O D w a y 2880
Res.: TeL PLAza 2400
OFISO V A L A N D O S :
VALANDOS:
vakaro. Nedolinmia nno 10 iVi 12 Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4
Nedėliomia nno 10 iki 12 d i m a
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 T . V

6609 S. Artesian Ave.
PROeneet 3403

6322 So. Western Avenue
PROspect 1012

—

•• • • i

^ ^ ^ » ^ ^ » ^ ^ ^ —

CLASSIFIED
PARDAVIMUI N A M A I

REIKALAUJAMI

DARBININKAI

REIKALAUJAMA 2 vyrai — abu
pritvre truck rackers, vienas turi
mokėti vartoti torch. 2000 So. Wabnsh Ave.
M A I N A I S — EXCHANGE
Moderniškas kambaris piano moky
tojui, vvmi ar moterei, mainai* už
j piano lėkei jas mažai mergaitei. Marj quette Parke. Atsišaukite: Box D12,
. " D r a u g a s , " 2334 So. Oakley Ave.,
Chicago.
BUČERNĖS

PARDAVIMUI

Gerai einanti buecmes biznis. Darbininkij apgyventoj apylinkėj. 5
kambarių fletas užpakaly. Savinin
kas apleidžia miestą. Pigiai paleis
greitam pardavimui. 1437 So. Pulaski Rd. ROCkwell 8514.
PASKOLOS

FINANCIAL

PASKOLOS
ANT
PIRMŲ MORGIČIU
Nuo $1,000 iki $25,000
Beveik visose apylinkėse. 5% ikram
į terminui. Mažas komisas. Jei jūsų
| morgie'ius baigias dar už kelių me| nesių, dabar geras laikas apsirūpint
1
su pinigais. Taipei paskolos del bū. davojimo namų. Turite turėti lotą—
galite pasiskirt savo kontraktorių.
Kuriem reikalinga maža pasko'a,
nuo $50 iki $300, mes paskolinsim
tik ant jūsų parašo.

NAMON FINANCE CORP.
6755 So. Western Ave.
TeL GROvenill 1038
Julius Namon, prezidentas

ANGLIŲ SANDĖLIAI

ANGLYS

Pašaukite diena ar naktį
Telefonas KEDzie 3882.

•ieii įsajMBaaD "i9^ oo OXIXIR
uiu 9ui]^ !()0'9$
— jBq«p SĮISUB

RANGE

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

dlun

T PI°9 5 l 0Tl ta
nns e^Į^.^BRtsz^

JOKIŲ PELENŲ

JOKIŲ SUODŽIŲ

CHIRURGAS

ANGLYS!

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
Mine Run
$5.75
Lump or Egg
6 00
Screenings
4.75

4r*

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR
OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998

• ^ — ^ — — — ^ — • — — ^ — •

CLEMENT J. PAZNOKAS

2305 So. Leavitt St.

GYDYTOJAS IR

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ"

ATTORNETS AT LAW
UPHOLSTERING
8322 So. Western Ave.
Valandos: kasdien nuo 8:30 po piev
Rakandų Taisymas
iki 8:30 v. vak. Subat o j nuo 12 ik)
Pervilkimas, baldų taisymas, per6:00 vakare
188 W. Randolph St.
maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
Valandos: kasden nuo 9:00 ryto
rantuojamas.
Apkainavimas dykai.
iki 3:00 po pi et.
Žemiausios kainos mieste. Superior
Upholstering Co., 327 So. Kedzie
Ave., NEVada 7717.

DR. F. C.

Tel.

Prospect 101>

KAL 8C ZARETSKY

756 West 35th Street

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinia
pritaikomi

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

State 4690

Tel. CANa* 0257
Res. PROspect 6659 TeL CANal 2345

Tel. BOUlevard 7042

atitaiso

trumparegystę i*" tolireprvstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
Specia'ė atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki X v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimu akys atitaisomos 1H* akinių.
Rainos

GYDYTOJAS IR

6459 S. Rockwell St.
2423 W. Marąuette Road Namai:
Telefonas REPnblic 0600
Vai.: 2—i ir 7—9 vai. vakare
Ketv. ir Nedeliomis susitarus

Parap. komitetui, rengėjo
ms, seselėms, sodalicijos me
rgaitėms, kitoms draugijoms
ir visiems, kurie tik dasidėjo
prie Šios pramogos ir V. Nau
sėdoms, kurie pristatė val
gius, širdingiausiai tariame
ačiū.
Kun. J. fcaulinskas

BARGENAS. 2 fletų, 5 ir 5 kam
bariai, beismontas, pastoge. Tiktai
$600.00 įmokėti. Savininkas 1111W.
59tn S t , Chicago.

Padėka

DR. A. P. STULGA

Northsaidieeiai labai dėki
ngi visiems, kurie atsilankė
pas mus, o ypač tiems, kurie
atvyko iš toliau. Pelno, tikimosi, paliks daugiau negu ti
kėtasi.

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygns
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUH3L OFL RAFINIRIUOTOJO
ftIOJ TERTraRIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su City Sealer
apžiūrėtais, saikuotais t rokais
KUOMET REIKIA AUIEJAUS PEČIAMS SAUKITE

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
nagai aptarti
Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA

CANal 2020

DENTISTAS

TRIANGLE OIL COMPANY

6558 South Western Avenue

2430 West 26th St., Chicago, 111.

Valandos:
Nno 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą

KLitri

AI.IPJAI

VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager
^

^

#

83^

šeštadienis, grnod. 12, 1930

DRAUGAS

I^TTHC

=

Vyskupas Mūsų
Bažnyčioj

• nsliuojamos kas nedeldienį *11
J valandą prieš piet iš stoties
WGES. Dabar, artinantis Ka- *
BUDRIKO RADIO
lėtų šventėms, programų tu
rinys pritaikintas prie
šio
VALANDA
meto sezono. Taigi, ryt dieSekmadieninė Budriko ra nos programa bus labai gr«
dio valanda reguliariai tran-1 ži ir įdomi. Dalyvaus gabiausliuojama, kas sekmadienio šios lietuvių meno jėgos. Pa
vakarą nuo 7 iki 8 vai. iš sto tartina nepamiršti pasiklau
R*p. J.
ties WCFL, bus taipgi rytoj syti.
minėtu laiku. Dėl didelio v i
suomenės susidomėjimo
jo
mis, Juozas Budrikas pasi
ryžęs kas kart suteikti dides
Kultūros batelio klubo menio klausytojams pasitenkini tinis šokių vakaras rengia- *
mo.
mas vasario 6 d. Vėliau bus %
Taigi ir ryt dienos Budrike pranešta, kur įvyks tas va- h
radio programa bus rinktinė karas. Prašome visų kitų lie- Ą
savo turiniu ir menininkų są tuvių klubų į^kėmyti, kad |
statu. Joje dalyvaus simfo vasario 6 d. yra Kultūros Ra
nine radio orkestrą,
radio telio klubo užimta ir nieko
kvartetas ir Makalai.
tą dieną nerengti.
*j
Kas pageidaujate aukštos
Kultūros Ratelis
i
kokybės radio programų, štai
BRIGHTON PARK. — 8v.
jums Budriko radio valanda;
nepraleiskite progos, nes re Kazimiero Akademijos Rėm.
11
tai tenka gėrėtis tokiomis gra 6 skyr. priesmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruo
žioinis radio programomis.
džio 13 d., tuoj po paskutinių
Progress rakandų krautu- **• Mišių, mokyklos kambavės radio programos visuo- r v .) e met gražios, įdomios ir nauPrašome visų narių
kuo
dingos pasiklausyti. Jos tra- | skaitlingiausiai atsilankyti

RADTO
—

TOVVN OF LAKE. — Sek
madienį, gruodžio 13 d., &v.
Kryžiaus bažnyčioj bus tei
kiama Sutvirtinimo Sakra
mentas. Pradžia 3 vai. po me
tų. Vyskupas bus iškilmingai
pasitiktas prie klebonijos.

I

T-

ravimui. Gražiai kalbėjo" ir
kiti kalbėtojai, kaip Jonas Evaldas, Spulkos sekretorius,
CICERO. — Walter Babitz,
adv. K. Česnulis, d-ras J. Si
Sekmad., giįuodzio 20 d., savininkas Grant teatro, pra monaitis, kun. H. J. VaičūGimimo P. Š. parap. salėj bus nešė, kad jo auka TT. Mari nas ir kiti.
koplyčios
atlikti trys dalykai: Liet. R. jonų Seminarijos
Juodas šešėlis po parapijonų
Šaunių šeimininkių skonin
K. Susivienymo Chicago aps statymo fondui vienos dienos
pastoges
krities priesmetinis susirinki pelno iš teatro įeigų buvo tei ga vakarienė visi patenkinti.
Gruodžio 3 d. iškilmingai
mas, kuriame bus renkama singai paskelbta, bet tai ne Parinkta ir prašmatnia pro
palaidotas senas parapijonag
nauja valdyba 1937 nn., pa bus gruodžio 22 d% pajamos, grama žavėjfos visus. Pelno
gerbimas naujų narių, įsira- kaip buvo skelbta " D r a u g o " nuo vakarienes liko gražaus.
JUOZAS F . BUDRIKAS, a. a, S. Šimanis.
šusių į kuopas per abu va 287-tam numery, \ i kurią, Parapijonys džiaugiasi ir pa prezidentas, žymios lietuvių
Gruodžio 7 d. gražiai pa
jaus perijodus,
išdalinimas diena po Naujųjų Metų. Die- tenkinti. I r yra pasiryžę dėti
įstaigos. Jos. F . Budrik, Inc., laidotas senas ir darbštus pakuopoms dovanų ir organiza- *** **us Paskelbta vėliau.
visas pastangas turėti kitų 3417 So. Halsted st., mini 25 rapijonas a. a. Antanas Na
* ' vakarų, iš kurių liktų dau metus kaip veda prekybą. Vi vickas.
cijos auksinio jubiliejaus pa
giau pelno Dievo Apvaizdos si lietuviai yra girdėję apie
minėjimas.
Žinutes Iš Dievo
Gruodžio 8 d. iškilmingai
parapijos
bažnyčios
dekorą
Susirinkimas įvyks
antra Apvaizdos Parapijos
Budriko krautuves, kur par (po trejų šv. Mišių) palaido
vimo reikalams.
valanda po pietų. Po susirin
j duodama radios, rakandai, re tas senas biznierius ir parakimo bus narių pagerbimas
Vilniaus Atvadavimo
frigeratoriai, pianai, grama- pijonas a. a. D. Galkowskis.
Dievo Apvaizdos parapija
ir jubiliejaus paminėjimą*.
Prakaibos
fonai, accordionai, ir jewelry.
yra antroji seniausia parapi
Gruodžio 11 d. igkimiingai
Budriko krautuves yra pasi
Kuopų, priklausančių Chi ja Chicagoje. Nors parapijoGruodžio 10 dieną, 7 vai.
palaidotas a. a. Petras Sakacago apskričiai, valdybos ir nų skaičiumi nėra didžiausia, vakare, Dievo Apvaizdos pa žymėjusios geromis prekėbiis, lauskis. Velionis buvo senas
atstovai prašomi tai įsidėmė tačiau sav<> uohimu ir veik rapijos svetainėje įvyko pra pigiomis kainomis ir ttisin- parapijonas ir senas townofti: atstovai (kur nėra atsto lumu stovi pirmose eilėse. Pa kalbos Vilniaus atvadavimo gu patarnavimu. Budrikas y- lakietis.
vų — valdybos) turi susirin- rapijos klebonas, visų myli- reikalu. Gerb. kleb. kun. Ig- ra pasižymėjęs leidimu pir
Amžiną atilsį duok jiems
ir
kti lygiai 2 vai. po pietų, o mas ir gerbiamas kunigas Ig-jnas Albavičlus skaitlingai su mųjų lietuvių programų
S t o % T.O.F.L.
valdybos, ypač finansų rašti nas Albavičius visiems pri sirinkusiai publikai perstatė programų be apgarsinimų sve Viešpatie.
ninkai, iš anksto pranešti vi duoda ūpą ir kelia dvasią p. Vincą Uždavinį, Vilniaus timtauČių. Programas leidžia
siems naujiems nariams, kad prie kilnios darbuotes Bažny Atvadavimo Sąjungos vado 8 metai.
Brighton Parko Vyrai
suvažiuotų 4 vai. po piet. čios gerovei ir mūsų tėvų že vą, kurs įspūdingoje kalboje
Dabar, prieš Kalėdas Bu
Sumuse Rekorde!
Taip pat turi paraginti i r se mės naudai.
i
vaizdavo Vilniaus
užgrobto driko krautuvės parduoda ge
nesnius narius dalyvauti taras prekes. Pirkėjai su kiek- j
w
Parapijos Metinė Vakariene krašto lietuvių apverktiną pa
Dabar visu smarkumu eina
me vakare. Įžanga visiems
dėtį, ir po prakalbų rinko au vienu pirkimu gauna dovana.
Brįgliton Parke vyru misi
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir
Apvaizdiečiai yra uoli, duo kų Vilniaus lietuvių našlai
nemokamai.
Del radio, rakandų, muzika jos. Pirmu vakaru tiek pri
Grabnamių
Ant galo prie užkandžio snūs ir geradaringi visiems čiams. Suaukota apie $28.00. lių instrumentų, gero pečiaus,
o—
e jo, kad kur kas daugiau pa
rūkalams,
lieČiantiems
jų
pa
bus draugiškas pasilinksmi
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj
Tėvų Marijanų Rėmėjų
karpetų, jewelry,
patartina sirodė vyrų negu buvo pirrapija
ar
tėvynę
Lietuvą.
Ne
o
nimas, pasisvečiavimas.
Buneo
Party
užsukti
į
Budriko
krautuvę,
'niu
vakaru-moterų,
antru
va
seniai
kilo
šaunus
sumanymas
Suvirs 50 metų prityrimo
Apskr. sekr
a
r
u
d
a
r
! dekoruoti parapijos bažnyčią
o
baugiau prisikim
Po prakalbų tuojau prasi Budriko visas "štabas manda- ^
Pirkite tiesiai iž dirbtuves ir taupykite
šo, kad nebuvo galima suateinantį pavasarį. Kad pa dėjo Bunco Party Tėvų Ma
giai patarnaus.
pinigus
I talpinti į suolus, turėjo dauSėkmingos Vilniaus dengus dekoravimo išlaidas, rijonų Vienuolyno Jstaijgos
o
Į
gelis
stovėti,
trečiu
vakaru
tam
tikslui,
gerb.
klebonui
naudai. Žmonių daugybė pa
Prakalbos
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
dar
daugiau
pasirodė.
Jeigu
vadovaujant,
paruošta
Para
-Mftrffc.
» ; A . U I I I / > ••
Chicagos Lietuvių
rėmė. Tėvu&rt Marijonus
ir Ristynes Pirmadienį
taip
kas
vakaras
bus,
tai
su
pijos
Metinė
Vakarienė,
kuri
DIEVO APVAIZDOS PA
džiaugėsi gautomis dovano
nku bus ir besutalpinti. Kle
įvyko
gruodžio
6
dieną,
7
RAP. — Praėjusį ketvirta
mis. Kaip girdėtis, žadoma ir
Pirmadienio ^vakaiv Stru- bonas tai matydamas, kaip
arti Grand Ave.
dienį, gruod. l(Fd., Dievo Ap vai. vakare, parapijos svetai tolesniai darbuotis ir veikti,
vaizdos parap. salėj
buvo, nėje. Ne vien vietiniai para kad parėmus Tėvus Marijo milo salėj, i5& E. 107th st.T sako " n a p r a p a l " sekantį pa
kaip sakoma, nušauti du zui pijonys, bet ir senesnieji, ap nus, kurie, pasiaukoję ir at įvyksta milžiniškos ristynes vasarį rengiasi didinti baž
Chicago, Illinois
kiai: suruošta graži TT. Ma sigyvenę kitose kolonijose^ a- sidavę, išganingai darbuoja kuriose dalyvaus lietuvių ži nyčią, girdi, pastumsiajs didį
rijonų Rėmėjų skyriaus bun- tvyko į tą vakarienę, kad jo si ir veikia Dievo garbei ir nomi ristikai. Rudy Hoffman, jį altorių giliau po mokykla
co party ir Vilniaus prakal je dalyvauti ir prisidėti Die sielų išganymui, Bažnyčios ge jaunas ir geras ristikas, im net per du kambariu, tada
vo Apvaizdos bažnyčios de rovei ir mūsų išeivijos, kaip sis su Johnny Mason. Vytau jau nebetruks sėdynių.
bos.
drapiežno
Žmonių susirinko nemažai. koravimo fondo sukėlfonui. ir mūsų tėvų žemes, naudai tas Bance^čius,
Sekmadienį
m i : jonierius
dzūko sūnus, imsis su Stan Tėvas Bružikas organizuoja
Vidury žaidimo, kleb. kun. L Visi dalyviai džiaugėsi praš ir gerbūviui.
Koresp.
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
ley
Bagdonas.
Vytautas
jau
Albavičius susirinkusiems pe matnios vakarienės pasėko
šeimynų Komuniją ir tai su
Direktorių Asociacijos
j
kiek
laiko
kaip
ritasi
ir
vi?
rstatė V. V. 8. atstovą V. Už- mis, kaip ir įspūdžiavo iš ma
gėlėmis. J a u dabar akyse vai
žengia, pirmyn ristikų eilėse.
da vinį padaryti pranešimą a lonaus ir svetingo vakaro ža Chicago Pašto Virši
zduojasi nepaprastas reginys, AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT]
Taipgi
bus
kitos
imtynes
—
pie Vilniaus ir lenkų oku- j vingos programos, kurią iškaipvisi, pasipuošę gėlėmis,
ninko pranešimas
3
po
30
minučių
ir
svarbiau
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
puotosios dalies gyventojų pa pildė parapijos vaikuičiai ir
tėvai ir vaikai kartu artinsis
sios tęsis 90 minučių arbc
dėtį. Po prakalbų Vilniaus parapijos choras, vadaujant
prie Dievo Stalo. Sekmadienį
Artinanties Kalėdoms kie
1646 West 46th Street
M
pergulės.
J
i
s
u
s
kviečia
3 ya, įyyks vyrg
vadavimo reikalams aštuonio- prof. K. Saboniui.
kvienas siunčia savo giminė
Phone BOUlevard 5203
^
^ ^
likiečiai sudėjo 28 dol. (Au
Gerb. kleb. kun. Ignas Al ms, draugams, pažįstamiems atsilankyt, , sj nstynnj va- , Į ^
i
kotojų vardai bus vėliau pa bavičius gražioje kalboje do sveikinimus, dovanas ir t.t. karą.
10734 So. Michigan Ave.
skelbti). I r pramoga ir pra- mino visus, kad pradėti ir Didesniam gyventojų patoguRoseland Athletic Assn. PLATINKITE " D R A U G Ą "
Tel. PULlman 5703
kaLbos pavyko.
E*p. sudėti fondą bažnyčios dęko»/ /ttiui, Chicago pašto viršinin3354 So. Halsted St.
^ , kas Ernest J. Kruetgen pra
Phone BOUlevard 4089
neša, kad gruodžio 118, 19, 21
ir 23 dienomis sekantieji pa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
2314 West 23rd Place
što skyriai Chicagoje bus at
Phone Canal 2515
dari iki 8 vai. vakaro: Station " A " , Albany Ave., Au4605-07 So. Hermitage AveJ
Persikėle į didesne, gražesnę ir patogesnę viet$ po adresu
burn Park, Austin, Chestnut,
Phone YARds 1741—1742
4348 So. California Ave.
Telefonas LAF&yette 3572
Chicago Lawn, Cicero, CraSkyr.—4447 S. Fairfield Ave.1
gin, Station " D " , Englewood
Didele ir gražiai įrengta koplyčia veltui šermenims.
42-44 E. 108th Street
(Jarfield Park, Grand Cross
Phone PULlman 1270
arba OANal 2515
ing, Hyde Park, Irving Park,
Jackson Park, Kenwood, La*
4348 So. California Ave.
keviėw, Lincoln Park, NorthPhone LAFayette S572
MARIJONA HACKAUSKI&NĖ
eenter, North Town, Ravėns-1
(l>o te vata Poškyte)
wood, Eogers Park, Roseland,
3319 Lituanica Ave.
niirž Lietuvoj* lapkričio 20 4., sulaukus senatvės.
So.
Chicago,
South
Shore
ir
Paijo iš Tauragės apskr., Tauragės parap., Pakai pakų kaimo.
Amerikoje išgyveno 24 metus. 1951 metais išvažiavo į Lietuvą.
Phone YAEds 1138
h Uptown.
Paliko dideliame nuliūdime Amerikoje 2 dukteris: Marijona, Ir

Viena Diena Keturi

ATŠAUKIMAS

Dalykai

Pranešimai

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

527 NORfiTWEŠTERN AVE.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

I. J. Zolp
Ezerskis ir Sunūs
P. J. Ridikas
ĮjttajjB ir Smai
J. F. Eudeikis

PRANEŠIMAS

J. LIULEVIČIUS

S. C. Ujjgįg

J.F.EUDEIKIS J. Liulevičius

AMBULANCE PATARNAVIMAS UlENį IR NAKTjj

žentą Juozą Hičkius ir jų Šeimyną, ir Agotą, ir žentą Povilą Pet
kus ir Jų šeimyną; o Lietuvoj dukterj Oną, ir žentą Mykolą Jencevičlus ir šeimyną.
Laidotuves įvyko pirmadienį, lapkričio 23 d., 1936 m. Po ge
dulingų pamaldų, kūnas palaidotas Tauragės kapinėse.
Liūdnai atminčiai a. a. Marijonos, šv. Mišios už Jos sielą bus
laikomos pirmadieni, gruodžio 14 d.. Nekalto Prasidėjimo švenč.
P. M. parap. bažnyčioje, Brighton Park, 8 vai. ryto: tą pačią die*
ną, € vai. ryto, Aušros Vartų parap. bažnyčioje, Weat Sidėj, bus
laikomos giedotos šv. Mišios.
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažjstamus dalyvauti
pamaldose.
Nuliūdę: Dukterys, teoiai, Ajiųkai, Gimines ir Draugai.

YARds 1741-1742

M06Ų RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 VAL.
W. M. P. O. (1420 kU.) STOTIS

JUOZAPAS

UDEIKI

GARY, IND. liAIDOTCVIV

KELNER — PRUZIN

T8VAS

REPublic 8 3 4 0

DIREKTORIAI

Phone

Geriausias patarnavimą* — Moteris patarnauja
9000
«20 W. ibth

Ave.1

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. K. Skudas

3307 Lituanica Ave.
Phone BOUlevard 4139
1410 So. 49th a . ,

Cicw

Phone Cicero 2109
718 West I8th Street
Phone MONroe 3377

*

•

•

Šeštadietrisį-gruod. 15, 1936
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Scena istorinio pranešimo. Anglijos parlamento rū
mai, kuriuose padaryta istorinis pranešimas, kad savo
noru Anglijos karalius atsisako sosto dėf moteries mei
lės. Pranešamą, kad ttimpsonienė, gavus žinią apie jos
meilužio atsisakymą nuo sosto, gailiai verkusi. J i tuo
metu buvo Prancūzijoj Cannes (pajūrio) mieste.

Dideli nuostoliai.
Ryšy su Edwardi atsisakymo nuo sosto, daugelis Angli
jos prekybininkų turi panešti didelius Nuostolius. Ruošiantis karaliaus vainika
vimui, buvo pagaminta įvairių atmintinių dalykų. Atvaizde parodoma vieną dirb
tuvių, kurioj pagaminta daugybe Edwardp biustų. Dabar visi tie dalykai liko be
vertes ir juos reikės sunaikinti.

Istorinio įvykio figūros. Anglijos priemeras Baldwin, lošė žymiausią ro]ę Anglijos karaliaus atsisakume
nuo sosto. Šalę jo, buvęs karalius Edwardas VITT, o
dabar paprastas žmogus — Edward AVindsor.

Naujosiom statybos laim&jfafai Kaune. Tarp medžių pa
skendę naujieji Vytauto Didžiojo Muziejaus riimai.

Cia vaizduojamas naujas Anglijos karalius Jurgis VI (iš dešines
puses antrasis) ir karalienė (iš kairės pusės trečioji). Nuotrauka
padaryta 1926 mitais, kai karalius su žmcna buvo priimti vienon
va liečiu brolijon.

Eduardas pirksiąs tuos namus. Atsisakius Anglijos karaliui Edwardui sosto dėl jsimvlėjimo į Amerikietę divorsistę Simpsonienę, sakoma,
galimas daiktas jis pirksiąs šiuos namas su 400 akrų žemės Wortbington Valley, Maryland valstybėj, Amerikoj, kur gyveno Simpsonienės
protėviai.
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Moderniški rūmai. Moderniški Kauno apskrities savi
valdybės rūmai pastatyti prieš trejus metus. Tai vieni gra
žiausių ir moderniškiausių pastatų visame Kaune.

Lietuvos pažangos vaizdai. Te'šių - Kretingos geležinkelis, prieš
keletą metų pastatytas, jungia Didžiąją Lietuvai su Klaipėdos kraštu
ir uostu. Šis gekžinkelis gražiai pastatytas, ką rodo čia matomi jo
tiltai (viršui), didelis pylimas ties Salantais.

Rodo malonią šypseną.'— Yorko kunigaikštiene, naujojo Anglijos ka
raliaus Jurgio VI žmona su dukterimis: Elizabeth ir Margaret Bose.

Laimėjo pirmenybę. Praėjusį šeštadienį pasibaigusioje Inter
national Live Stoek parodoje šis bulius laimėjo pirmenybę ir
buvo išstatytas varžytinėms. Kaina įkelta 3 dol. už svarą. Bu
kų nupirko Charles R. Walgreen.

Lietuvos pažangos Uūdytojas. Surviliškio tiltas per Nevėžį (Kė
dainių apskrity). Tiltas yra savotiškos konstrukcijos ir gražios gam
tos aplinkumoje sudaro puikų vaizdą^
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