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Kil toliai darys devynios valstybes 
Japonijos klausimu

Spėjama, hasi, bus paskelbta, 
kad japonai neverti 

pasitikėjimo

LIETUVOS DIDVYRIŲ MAUZOLIEJUS KAUNO KAPUOSE
— SAVITARPIS RUSIJOS 

BOLŠEVIKŲ TERORĄ;

AVASHINGTON, lapkr. j.8. 
— Kai ateinantį pirmadienį 
Briuselyje susirinks devynių 
valstybių atstovai i posėdį, jų 
darbas bus sekantis:

Padaryti dar vienų Rezoliu
cijų Kinijoj* įsikarįavusių ja
ponų klausimu ir šį kartų aiš
kiai pažymėti, kad Japonija 
negarbinga, kad ji nepildo pa
darytų sutarčių, kad ji negali 
draugingai sugyventi su civili-

turės nieko bendra, 
japonai nepildo pasižadėjimų 
ir vaikiškai teisina savo kru
vinuosius žygius Kinijoje.

Padarius minėtu rezoliucijų, 
bus išrinktas komitetas toliau 
stebėti japonų žygius ir konfe
rencija laikinai bus uždaryta.

Nežinia kų toliau veiks jA- 
merikos vyriausybė. Visas rei
kalas yra kiek svarbus, 
rimtas. Čia aiškinama, kad bus

kadangi

zuotu pasauliu ir kad tolesnis ieškoma priemonių kaip nors
jųja pasitikėjimas nebegali
mas.

Su šia rezoliucija bus įspėti 
Amerikos, Britanijos, Prancū
zijos ir kitų valstybių banki
ninkai ir įmonininkai, kad jie 
patys vieni bus atsakomingi, 
jei su japonais turės bent ko
kias finansines, arba diploma
tines transakcijas. Minėtų vai 
stybių vyriausybės su tuo ne-

suklupdyti Japoni jų, kuri nei
gia tarptautines sutartis ir ig
noruoja pasaulio valstybes.

Čia pažymima, kad preziden 
tas Rooseveltas nebijo japonų 
grasinimų. Jis mano, kad vy
ri ausylas pareiga bendrai su 
kitomis valstybėmis kovoti to
kių negarbingų valstybę, kuri 
ignoruoja, galima sakyti, visų 
pasaulį.

Prieš pat vėlines mūsų didvyrių Daliaus ir Girėno Kūnai ouvo persėtu į rvauno 
kapinėse jiems pastatytų mauzoliejų. Dabar vėlinių dienų jų mauzoliejus taip pat buvo 
gražiai papuoštas ir kauniečių labai gausiai lankomas.

JUS PENKIS 
OINOLUS

Kinijos sostini Naikius aptuštėjo; 
lietus sulaiko japoni veržimąsi

1 niai, automobiliai ir kitog prieNANKINAS, lapkr. 18. — 
Šis miestas, kuriam dar nese
niai gyveno apie vienas mili
jonas žmonių, kone visiškai 
aptuštėjo. Užsilikusieji kinai 
skubiai apleidžia mįestų ir nu 
sikelia į Kinijos tolumas, kad 
išvengti japonų kariuomenės 
žiaurybių.

Sostinę apleido ir vyriausy
bės nariai. Nukelti į atokiau
sias vietas vyriausybės rekor
dai ir biurai. Miesto ištuštini
mui naudojami laivai, trauki-

monės. Visi keliai užsikimšę 
kinais bėgliais.

Tik kai kurie vyresnieji vai 
dininkai laikinai pasilieka mie 
ste. Kilus pavojui ir jie dums.

Tuo tarpu žiniomis iš Šan
chajaus karo fronto, japonų 
armijos veržimasis Nankino 
link kiek tai suturėtas. Ma
tyt, japonams reikalingas pa- 
sitvarkymas. Vietomis lietus 
sulaiko japonų žygiavimų.

VATIKANAS, lapkr. 18. *- 
Šventasis Tėvas Pijus Xt a-, 
teinantį gruodžio mėnesį pen
kis arkivyskupus paskirs kar
dinolais.

Slapta konsistorija įvyks 
gruodžio 13 d., o viešoji — 
gruodžio 16 d.

Parinkti kardinolais arkivy
skupai :

Giu&eppe Pizzardo, Vatika
no valstybės pasekretorlus.

Ermenegildo Pellegrinetti, 
nuncijus Jugoslavijai.

Giovanni Piazza, Venecijos 
patriarchas.

Arthur Hinsley, AVestminis- 
teris, Londone.

Pierre Gerlier, Lyon, Pran
cūzija.

Paskyrus naujus kardinolus, 
kardinolų kolegija turės 69 
narius.

DETROIT, Mich., lapkr. 18. 
— Naujas triukšmas reiškiasi 
automobilių pramonėje.

Sėdėjimo streikai sukelti Fi 
sherin fabrikuose Pohtiac ir 
Cadillac Motor Car Co. fabri
kuose Detroite. Abi kompani
jos priklauso General Motor 
korporacijai.

Vienur ir kitur apie 21,500 
darbininkų sulaikytas darbas.

Italija išleis milijonus doleris Libijos 
įsioUa«iooo

ROMA, lapkr. 18. — Itali
jos vyriausybė Libijoje (Afri
koje) organizuoja naujų ka
riuomenės korpusų, kuriam 
reikalingos kareivinės ir išren 
girnas — ginklais ir kitkuo 
aprūpinimas. Sužinota, vyriau 
sybė nusprendė tam tikslui iš
leisti apie 10 milijonų dolerių.

Sudarius vienų naujų kor
pusų, sakoma, neužilgo bus or
ganizuojamas kitaK.

Aiškėja, premjeras Mnsso- 
lini numato, kad ši Afrikos ko 
lonija būtinai reikalinga di
desnio saugumo. Saugi ateitis, 
kaip paprastai, kaip kitur, taip 
ir Libijoje neužtikrinta ir nie
kas negali pasakyti, kas tenai 
už metų, lęitų gali įuyktl.

VYRIAUSYBĖ KONFIS
KUOJA ŪKĮ

Vienas chicagietis, J. Jur- 
sich, tesmo keliu prarado 
vo ūkį vertės 20,000 dol. Ūkis 
— 151 akras žemės su trobė- 
siais, yra arti AVoodstock, 
Henry apskrityje.

Federalinio teismo nuos
prendžiu vyriausybė gavo tei
sę ūkį konfiskuoti, kadangi 
pereitų pavasarį ūkio trobe
siuose agentai rado nepapras
tai didelę alkoholio varyklų.

Ūkio savininkas turi teisę 
apeliuoti.

Chicagoj . sudaromam ben 
druomenės 3,500,000 dol. fon
dui trūksta dar 750,000 dole
rių. . ‘ .

Komisaro Litvinovo likimas 
taip pat neužtikrintas

RYGA, lapkr. 18. ’— Komi- novo kova su priešininką i s. 
sąrąs Litvinovas, kurs dauge-Daug kas spėja, kad ir jo 
lio Europos diplomatų buvo Rastis yra pavojuje, kada, 
skaitomas pastovus ir nepakei Ješovas yra galingas, St H 
čiamas sov. Rusijos užsienių patarėjas ir pavaduotoja*, 
reikalų ministeris, Šiandien | ‘Vykdamas į Briuselį 1 t 
Maskvoje atkakliai kovoja su novas bandė išsivežti avo 
priešininkais dėl savo likimo, žmonų ir dukterį. Bet GPCT 
Tarnavę užsieniuose jo trys neleido joms apleisti Ma-kviį 

ambasadoriai ir keturi pasiun- Bijotasi Litvinovo negrį nno. 
tiniai su eile kitų žemesniųjų ' Pažymėtini keti. nauji įvv 

valdininkų atšaukti į Maskvų kiai ryšium su vykdomu sr v. 
ir kaltinami įsivėlimu į naujų Rusijoje “valymu” ir teroriL 
sumoksiu nužudyti diktatorių] Sovietų atstovybės Rygoje 
Stalinų ir Uk rainų ' atskelti pirmasis sekretorius Beri < n 
nuo Socialistų Sovietų Rešpu- ' Pochvalįnskiftnusižudė - 

Unijos (sovietų Rusi- ręs, kad ji» kaltinamas įat\ - 
). . lęs į sumoksiu prieš StL'nų

[VI-

GPU (bolševikų slaptoji po
licija) atšauktuosius į Mas
kvų ambasadorius, pasiunti
nius ir kitus areštavo komisą-’ 
rui Litvinovui išvykus į vals
tybių konferencijų Briusely
je.

Skubotai grįžęs į Maskvų 
komisaras Litvinovas stengia
si komunistų partijos politinį 
biurų įtikinti, kad' areštuotieji

pramonėje
Nors šiandien sėdėjimo etrei 

kai nutraukti, bet fabrikuose 
nedirbama.

Be to, iš naujo pradėta kam -ra nekalti ir kad GPU pati 
panija organizuoti unijon pOr- Prasunai“B^-fl^n10^^ nekaltų

KONGRESAS TARIASI 
PALENGVINTI JMO-

NININKAMS

do fabrikų darbininkus.

United Automobile AVotffers 
of America viršininkai pareiš
kia, kad streikai neautorizuo
ti. Tačiau kaltina kompanijas.

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS ATLANKĖ NEGRŲ

VAIKŲ ĮSTAIGAS

ROCK CASTLE, Va. ~ 
JE. arkivyskupas A. G. Cicog
nani, apaštališkas delegatas 

8a_rjA. j j. Valstybėms, atlankė Sv,

AVASHINOTON, lapkr. 18. 
— Miestų majorų konferenci
jos dalyviai neturi vieningo 
nusistatymo bedarbių šelpimo 
klausimu.

•Viena jų dalis stovi už tai, 
kad vyriausybė sumažintų iš
laidas bedarbių šelpimui ir 
daugiau rūpintųsi balansuoti 
valstybės biudžetų.

Kiti gi nori, kad vyriausybė 
ir toliau gausiai šelptų bedar 
bius, nepaisydama didelių iš
laidų.

TOKIO, lapkr. 18. — Japo
nų vyriausybė skelbia, kad iki 
šioliai Kinijoje 9,760 japonų 
kareivių žuvę ir 29,850 sužeis
ta.

Emmos pramonės ir žemės ti
ldo institutų negrams bernai
čiams ir Šv. Pranciškau* 8a- 
leziečio institutų
gaitėms.

Jo Ekscelencija laikė Mišią*, 
o paskiau apžiūrėjo įstaigų pa 
talpas. Kalbėjo susirinkusiems 
vaikams.

BASKŲ 160 VAIKŲ PA
SIŲSTA NAMO

LONDONAS. — Iš čia pa
galiau Ispanijos baskų 160 
vaikų pasiųsta per Prancūzių 
ir Irunų į Bilbao. Ta* padary
ta dėka katalikų pastangom*.

DIDELIS GAISRAS 
COLUMBUS, O.

COLUMBUS, O., lapkr. 18. 
— ftio miesto centre gaisras 
sunaikino eilę įmonių namų. 
(Apie 30 ugniagesių sužeista. 
Nuostoliai siekia pusę milijo
no dolerių.

AM. J. VALSTYBIŲ GY
VENTOJŲ SKAIČIUS

AVASHINGTON, lapkr. 18. 
— Cenzo biuras apskaičiayo, 
kad liepos 1 d. Amerikos J. 
Valstybėse būta 129,257,000 
gyventojų. iir

ir atšaukiamas į Maskvų.
, Sovietų pasiuntinys Latvi,j ai 
S. I. Brodovskis atšauk as į 
Maskvų. Gauta žinia, kad jis 
ten jau areštuotas. Be to, arei 
tuotas ir Ukrainos resp įbli 
kos sovieto pirmininką M. 
Bondarenko. Kaltinamas i-ųmo 
kslu Ukrainų atskelti nuo sov. 
Rusijos.

Vokietijos ambasada Mas 
kvoje paskelbė, kaJVo kietibl 
uždaro, i£. panaikina savo xe-

de ir Tiflise ir koHMllfltnp Cfe 
rkove, Odesoj ir Vladivostoke. 
Vokietijos amabasftdorius pa 
reiškia, kad konsulų vei kla 
toliau nebegalima, kadangi G 
PU agentai kiekvienam mgs* 
ny konsulus seka ir tik ,nško
priekabių........ «. \ . ' <>
=====

vyrų tampymui. . _;/jĮreralius konsulatus Lenir
GPU viršininkas N. I. Ješo

vas, artimiausias Stalino sėb
ras, tvirtina jis turi įrodymų, 
kad už šiandieninį sov. Rusi
jos vidaus stovį yra kaltos 
Vokietijos intrygos, prie ku
rių prisidėję areštuotieji. »

Nežinia kaip baigsis Litvi-
! il-l

AVASHINGTON, lapkr. 18. 
— Kongresas tariasi panaikin 
ti mokestis įmonininkams už 
apturimų perviršinį nesudoro- 
jamų pelnų. Tai, girdi, būtų] 
jiems palengvinimas plėsti sa 
vo reikalus.

NACIAI GRASINA VIEŠPA-Į 

TIES KANČIOS VAI
DINIMUI

ANGLIJOS SPECIALUS 
ATSTOVAS PAS HITLERĮ

Bet tuo pačiu užsimojimu 
kongresas planuoja įmoninin
kams įvesti pardavimo mokes
tis už parduodamus gaminius.

Aladinas i, pardavimo mokės- germaniškas versijas, 
tis nori sukrauti ant pirkėjų 
ir pabranginti gyvenimų. Pir
kėjai gi yra darbininkų masės.

AMSTERDAMAS, Olandi- BERLYNAS, lapkr. 18. 
ja. — Žiniomis iš Oberammer- Britų (Anglijos), minis'rių 
gau, naciai tenai grasina gar- tarybos lordas prezidentas vė
siam Viešpaties Kančios vai- cegrafas Halifax iš čia išvko 
dinimui. Būtent, naciai planuo į Bavarijų pas Hitlerį. Ji* 
jų iš vaidinimo pašalinti svar- bandys diktatorių- įtikinti, kad 
binosius tikrosios krikščiony-1 Vokietijos susidėjimas su An- 
bės elementus ir įbrukti savo'glija naciams bus naud - 

nis, negu su kuo kitu.

SPROGIMAS VIDURINĖJ 
MOKYKLOJ

KARO TEISMAI VEIKIA 
VISOJ PALESTINOJ

• JERUZALE, lapkr. 18. — 
Britų vyriausybė šiandien įve
dė karo teismus visoj Palesti
noj. Iki šiol karo teismai veikė 
tik Jeruzalėje ir apylinkėse.

VIS PER MAŽOS PAJAMOS

Vakar iš ryto įvyko sprogi
mas viešojoj vidurinėj Wen- 
dell Phillips mokykloje, Per- 
sbing rd. ir Prairie ave. Kilo 
gaisras. Nuostolių būsiu apie 
15,000 doL

Sprogimas įvyko prieš pat 
susirinksiant mokiniams. Ne
laimės priežastis dar nenus
tatyta.

Po pasitarimų eu Hitl nu 
Halifaz grįš į Berlynu ir čia 
tarsis su kitais Vokietijos vab 
dininkais.

NACIONALISTAI RENGIA
SI PUOLIMAN

Cooko apskrities komisionie 
rių boardas, svarstydamas 19- 
38 m. sųmatų rado, kad aps
kritis turėsianti per mažas pa 
jamas ir numatomas didelis 
nepriteklius išlaidoms.

Reikia laukti mokesčių padi
dinimo. ,

VAKAR CHICAGOJ ŠAU
NIAI PASNIGO

HENDįAYE, lapkr. 18. Jf 
Žiniomis iŠ Ispanijos, na <> 
nalistų kariuomenė paga an 
parengiama pulti radikalus v, 
suose frontuose.

Puolimas buvo atidėtas, ka
dangi po Gijono paėmim la- 
lis karių paleista į atosto

Vakar per visų dienų Chi
cagoj palengva sniguliavo ir 
šalo ir<gatves pakankamai pa-irjgfi

slididarė slidžias ir pavojingas au 
tomobiliame.

ORAS
CHICAGO SRITIS, j 

šiandien debesuota ir h čiau.

Saulė teka 6.45, b h i žia- 
si 4:27.

I
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Japonų Įsgalėjimas

Pasirodo, kad japonai pastaruoju laiku 
y/a stiprūs ne tik karo fronte, bet ir diplo
matijoj. Jie užkariauja Kinijos plotus, jie 
taip veda tarptautinę politika, kad, sakysim, 
Briuselio konferencijos dalyviai pasijuto tik
rai nejaukioje padėtyje.

Tarp kitų dalykų Japonija pasiuntė sla
ptų ultimatumų Prancūzą jai, kuriame pasakė 
taikytis neatrųliai, mes kitaip turės susidurti 
su nemažų konfliktu.

Prancūzija išsigando.
Japonija pareikalavo, kad Prancūzija už

darytų inęln-Kiiūjos sienų siuntimui karo a- 
Ujuaįeijos Kinijai. Japonai pagrųsino, kad 
jej Ijgi paskirtam laikui nebus sustabdyta 
simųtimas ginklų ir amunicijos į Kinijų, ja
ponui užims kiniečių salų Hainan Indo-Kini- 
joe pakraščiuose ir bombarduos prancūzų val
domų Yunnan geležinkelį, per kurį vežami

Prancūzai paklausė ir Indo-Kinijos sio- 
aų uždarė.

Kodėl taip įvyko f
MM* prancūzų karo ekspeiiai aproknvo, 

knd jėi japonai laivyno ir lėktuvų sto-
yykl< iteraap saloj, Indo-Kinijos nebūt ga
linis apginu ir japonai su ja darytų taip, 
kaip jiems patinka. Blogiausia, kad Didžio- 
ji Britanija ir Jungtinės Valstybės Briuse
lio. k^dferencijoj atsisakė paprašyti Indo- 
Kinijos saugumo paktų. Viena Prancūzija ne- 
JMjkieo rizikuota^

Iš Japonijos pareikalavimų pasidaro aiš
ku, kad jei bet kas imsis gelbėti Kinijai, 
pristatant jai karo amunicijų, Ui reikš pa
skelbimų Japonijai karo. z

• trumpai
■MdUntfe) puiįaitaiM

... i

Ką Pelnė Italai Etiopijoj

Bedarbių Domesiui

šiandien ir rytoj yra paskutinės dienos 
bedarbiams užsiregistruoti.

Mes dar kartų paraginame savo tautie
čius, kurie ar visai nedirba ar dirba nepil
nai, išpildyti gaunamas nedarbo blankus ir 
pasiųsti jas, kur yra nurodoma.

Įteiksiąs yra ūbai svarbus.
Vyriausybė nori turėti tikrus žinias, kiek 

krašte yra darbininkų, kurie visai neturi dar
bo jr kiek nepilnai dirba.

Turėdama Us suuos, vyriausybe steng
sis parūpinti darbų ta«terbisms pramonėj ir

=W
VALSTYBES DVEJOSE STOVYKLOSE

Pastaruoju iaiku trys dikta-j sų artimo kaimyno principai 
taros iššaukė pasaulin valst y- ir dabar yra suderinami an 
bių atstovns konferencijos.! diktatorių idėjomis. Vilniau* 
Dabar pasaulin yąlriyjiės yęų^raųtas yra liūdinįjūkm Juk,
pusi skirsčiusios j dvi atoyyk 
tas; viena yta pamatuojanui

Tautų SSųįungoss putjrųiiti ir 
jus padarytu nauju žemėta •

karinėmis jėgomis, o kita dį- piu, Lietuvos sostinė, Vilnius.
plomatiniais pasiturintis.

Paprašytu prieškoauindsMlė 
bUtuztus įkurta *> fa 
m.), kuri sujungė Vokietijų,

yfų viduryje Lietuvos!
Žemė*. Įd:

19, 1937
11 'j" U ....................... ..

PO 8VJCTĄ PASIDAIRIUS
u^atata ga-

Ii wU viet, ir ^Arinėje Mahan()jaQ8 

. r A v iišpublikavojo tokiu*
ainon*. bed-Ai, *6- ir « *~«W:

naain teritorijų ir irnekybos Ltrmus. Kai kuriose Pietų 
respublikose, kur

žemės ūky, Tuo norima sumažinto bedarbių' ųai,^ j, Japonijų kovai prieš Amerikoje, nežiūrint
šelpimo išlaidas. r*"" i r„—u_£_ a----- *r_._x_u:_

verstina. >3et ji reikalinga. Vyriausybė pra 
šo, kad jai padėti. Virimus kooperuojate, bus 
daug kas atsiekta.

Taigi, registruokitės ir pažymėkite, kad 
reikalaujate darbų.

\Ą4ra4a Tiuteie Pgfdd^Mkif
ICVyksta mūsų tautoje pokirimos, kuris 

apniauk i a visų džiaugsmų”.
Tokių mintį pareiškė tarp, “Rnsunvus’* 

garbės filisteris Vydūnas1 spalių 27 d. ¥, Or 
Un-to didž. sklėje savo

neseniai
papioti-

MusNobnis. tiittaris ir Jan?- 
nijos nailitarizmas tuo tarpu 
SMuato kitelciu nriem/Mini an 
žioiioMii svetunu žsbbul

|Mrin*dta kosfaeracijoj tey« 
dikteteras viešai pranašė val
stybių atstovams, kad jėd** 
ima sutiktos f&Bomis. taiisiL

Mianonsi. nors orikl. kitai 
rasei, yra Hfcterio ta Mussob- 
p»‘ipyffipNi jštjkton bendri- 

ninkai naciu ir tešiatu vate-
— “Paskutiniųjų dešimtmečių iietnrių tau
tos pakitimai**.

Seniau lietuviams gyvenimo centru buvo 
kaimas. Ten lietuvis puošė Savo medinų lūš
nelę, verpė, mezgė, audė, puoselėjo augalus, 
augino gyvulius ir t.t. Pradedant lietuvių gy
venimo nepriklausomybe, susmulkėta darbų 
tinklas, išaugo aukštyn ir platyn akmeninis 
Kaunas ir kiti Lietuvos miestai. Žmonių bū
das visai pakitėjo- Seniau pastebėjimų daly
ku buvo gyvybingumas, dabar — daiktingu- 
mas. Vietoj gilaus ir nuoširdaus stebėjimo
dabar vyrauja šaltumas ir skubotumas. Be- . .
galinis skaičius įvairių rūšių pramogų, įžgė- ™ kel^*e *vo ka]*
rimas dėl “dvasios stiprumo’’ ir kt. liudija, ?)<xse ^Wos valdžiai pareiš- 
kad gyvybingumo išalkusi lietuvių tauta vis Berlyno draugingumų. Briu 
gilyn, skęsta daiktingume. Jei mūsų senes- (sėlio atstovai manė, kad vo- 
nės kartos rašytojus vedė didingi idealai, tai kiečių su japonais sutartis 
dabar dažnai išgiriama ištvirkimų ir nuodus 1936 m. buvo tik bauginimas, 
skiepija raitai. Dabar per radijoforų. laik- . Hiaerio
rafer»s pdama UhutoMa svet,™, kalbų aci^. sataikinimui To.
žodžiais. Gi svetimų žodžių vartosimas pa^ į r, A -r , .
prastuose (ne mokslo) reikaluose yrasųnio- 111 H1Kn Vok le
ne^ šviesėjimo stabdymas ir patekimas į ver
govę. Taip pat ir kitose gyvenimo srityse 
lietuvis iš svetimųjų gautais nuodais griau
na savo tautos didybę. \

Tautos nepriklausomybės esmę nesudaro 
vien tik nepriklausomybė siaura politine pra- Berlyne, Romoje ir Tokijoje 
sme. Toks nepriklausomybės supratimas tau- j buvo žinoma, kad, jei taikoi; 
tų tik į pražūtį veda. Tik su plačia ir tikra būdu negalima būtų išspręsti 
prasme suprasta nepriklausomybe lietuvių • japonų su kii}ųi$ konflikto, tei 
tauta nujaus ypatingų šventumų ir palaimi, Į yra gaiūnu^ galingo-
niinų iš aukštybių.

Tokia buvo dr. Vydūno paskaitos veda
moji mintis.

Latviu Sukakties Proga

Paryžiaus “Auhe” deda platų laiškų iš 
Komos, kuriame apžvelgia Italijos ekonomi
nius sunkumus. Laikraštis pastebi, kad nau
jas mokestis akcinėms bendrovėms labai ap- 
sunkjnųs privatų ūkį, o valstybei tai ypa
tingai pagelbėti negalį, nes iš viso bus gau
ta tik 4 milijardai lirų. Net ir, po šios prie
monės stigsių 3,5 milijardų lirų eiliniams biu
džetų deficitams padengto. Be to, į šį biudže
tų neįskaitytos išlaidos Libijai, Etiopijai, Do-
dekanų saloms ta karui Ispanijoje. Tik vienu Vftkar latvių Uuta ri
Etiopija kamuojanti Italijai 2fi milijardus klausotnybės paskelbimo 19 metų sukaktį.

. ,. Latvių Amerikoj nėra daug, tačiau jie
Bankų akcijos Italijoje oficialiai neko- taUtineg šventes iškilmingai mini, su-

tiruojamos, bet privatiniu keliu kųrespomtan. gebėdami ir kitataučius supažindinti SU SAVO 
tui pavykę sužinoto, kad, pav., “Bųncų corn- . k aspiracijomis.
marųiala dTtųlip” akcijos, kurio* 1930 m
kainavo J 433 liras kiekviena, dabar nukritę J dftUg ką beĘ(Jro yr* turėjusios praeityje,
iki 50 lirų. Nedaug geresnė padėtis ir kitose Į ko bendro turi dabar nėra abejonės 
ekonominėse srityse. *‘Navigatoaue Generale ( ■ •— a-----------*—=-
ltaiiana“ akcijos 1929 m: kainavusios 564 
liras, o dabar kainuojančios tik 74 liros.

Anksčiau Italijos ūkio stipriausias akty
vas buvusi eksporto pramonė, bet tuo tarpu 
Irai J 929 Ui. eksportuota už 1269 milijardus, 
praėjusių metų eksporto vertė tesiekusi 455 
milijardų. 1927 m. Italijos fabrikuose poga- 
mlnta 75,000 automobilių, d praėjusiais mo
tais tik 48JX)Q. •

Apie kolonijas kalbėdamas lųikrašti* sa
ko, kad Etiopijoje ligšiol dar nesu kolonistų 
tikrąja žodžio prasme. Etiopijoje tuo tarpu 
tesu tik italų kariai ir darbininkai, kurie 
atvykę drauge su kariuomene statyti kelius 
ir kita kariniams tikriems. Tik artimiausio
mis dienomis Alubaroje bus apgyvendinti 400 
italų ūkininkų. Po metų vėl 400 ūkininkų 
bus apgyvendinti Harare, o iki 1941 metų 
tikimasi visiškai nuraminti Dalos ir Sidono 
provincijas ir ten taip pat apgyyendinti ko- 
lputetUH. Viso to pasiekta po lanai brangaus 
karo ir naujų mįljjardų, kurie Ir dabar įde
dami j Etiopiją- r

fašistų ir nacių metodo* jai; 
padui* įsiveržimų, diktatūro< 
gali labiau įsigalėti. Brazilija 
jau tori diktatorių. Vadinasi, 
netikėtai diktatūra išdygo ant 
Dėdės Šamo kiemo.

Akyvaizdbj viso to, Vašių- 
gtonas &šra nuolaidus lengvai 
elgtis su Romos, Berlyno ir 
Tokio sutartimis. J. A. V. vy 
riausybė supranta įsipainioji
mo pavojų, bet, žiūrint iš ki

žios Prieš susirink- ** p,w6sė’ ji ’i*>’ koks
taant Briuselio aonterentaiai !w^i45 po^auliui, jei nauju 
demokratinės valstybė* flkč-i^UI*a UluietŲ lr «aut^ vw' 
i>. lui yuMfMS Voki^į,'1^’ k0 t,k dlk,itorla‘

tJsti jukM, mteray 4nUr v’Wo”'“ EutoP1'- 
dėl Kinijos desirukeijps. Bo- Je- galul,a •’austl’ ka<1 vakar,f 

dos, buvo užtektinai pažymė
jimų, kad naciai norėjo palik
to Kinijų nepriklausoma val-

jėgos beg priverstos pasiduoti 
Hitlerio ir Mussolinio kuuis-

Auksūus pinigas,
Tai puikus daigtas,* 
Gardžiausias valgis, 
Pajus ir pzoideris, 

Geriausias ginklas tai peilis, 
Stiklas ir butelis,

Siutą sieli uotą turekie,
Už ji kriaueziui nemokekie, 
Žiedus ant pirsztu užsidek, 

Bukie teisus, isz pažiūru žimėk,
Pinigu neezedyk,

Savo uždarbi karczeiiioje 
padek,

Teisybe nekalbėk,
Tarp apszviestunu tylėk, 

Niekąui gero neduok,
Viųado* meluok,

Jeigu kų neturi tai pa»ivogk, 
Dora žmogų iszjuok.

^jjt tikybos kajp szuo lok, 
Lupa savo brazduok, 

Kad neturėtu ant ko snarglis 
kabot,

Ba merginos doros už paezia 
• negauni,

Tiktai pravarde permainykie, 
Ir lupa nebrazduokie,
O tada puikei gyvensi,

Kol ant clektrikineg kėdės ne
pateksi.

stybe. Vokietijos amba^ado-

tomį. ■
( Vašįnfetonųs ųesirūpipa tak-< Nepaliauk' ant bažnyczios ' 

tu, kad Prancūzija ir Didžio-' *' kovot,' ‘
ji Britanija gal turės atiduoti'
Vokietijai kelįolikų tūkstan 
čių ketvirtainių mylių ženi^.- 
Atrikoje. Jungtinės Amerikos 
Valstybės rūpi tų», kad Vo- 
kietita*' Italijos ir Japopijos 
politiniai žygiai gali tapti ki-

Juk melstis nereikalauji, 
Jeigu nuo Dievo pinigu 

negauni, 
Pacziuotis nereikalauji,

EKSKURSINIAI AUTO
BUSAI LIETUVOJE

lų didelių valstybių valdžios 
pagrindu. ‘ +

Vienas dalykas aišku: jei, 
diktatūros įsigalės, tai mažės 
nių valstybių nepriklausomy

tijai po Pasaulinio Karo kai 
kurias prarastas teritorijas A- 
frikojd. Didžioji Britanija ir 
Prancūzija atsisakė grąžinti },gs išnyks, kaip jos išnyk
Vokietijai minėtas teritorijas. galingų mooarkų bei despotų

' - • Na, sūneli, papasakok 
man, kų jus mokina toj a išku
lti.

— O viskų, papilk. Geogra
fijos, istorijos, net filosofijos.

— Filosofijos? O kas tai 
per mokslas? Prašau man 
aiškinto. 0

— labai paprastas dalykas 
Sakysim, va, ant stalo trys 
kiaušiniai. Filosofija i>!ko, kad 
čia yra netiesa. Čia ne trys, 
o peuki kiaušiniai.

— Kaip ui penki? Juk čia 
aš matau tok tris.

— Tai tik nemokytiems 
žmonėms taip atrodo. Filoso
fijos mokslas įrodo, kad kur 
yra trya, ten ir du, o du ir 
trys bus penki.

— Ak, šitaip, — sako tėvas.
- Na tai gerai, pažiūrėsim. 

Štai aš, nemokytas, pasiimu 
tuos tris kiaušiniu* jr suval
gau, cf tu, mokytas, pasiimk, 
ir suvalgyk anuos du!

1

, .1 I. , , ,
gaminto. Tuo būdu ne tik gy
ventojai čerpių galėtų nesi- 
pirkti, pigesnėmis kainomis,

KĄUNAJS (T«b.) — Turiz-^bet it žymiai pagražėtų namų 
mo Draugija seniai rūpinasistatyba. Apskaičiuota, kad
įsigyti specialius turizmo rei
kalams autobusus, nes keleivi
niai turizmui nepritaikyti. Be 
to, dažnai geresnių autobusų

laikais. Suprantamo, vienos j kiekvienai ekskursijai nepavy- 
uodas nėra pavojingas, bet ksta gauti. Tų reikalų pasiė- 
spįečius baisus nepakeptimas. mė sutvarkyti akcinė “Auto*'

sios valstybės panaudos prie 
varto* įrankį prieš Japonijų. 
Šiam pavojui pbstoti kelių, į 
Vokietijos ir Japonijos paktų 
įtrauktų ir Italija.

Naujaja sutartimi tarp dik
tatūrų, tikimasi mažesnes val
stybes patraukti į jų pusę. 
Diktatoriai turi gerokos pro
gos laimėti. Nei viena tarp
tautinė sutartis, kuri būk tai:

Sulaikymas diktatūrų bar. 
gų ir prašalini nias užmačių 
užgrobti svetimas teritorijas, 
yra problema ne vien Ameri
kos, bet ir viso pasaul’o de
mokratinių valstybių.

Adv. K. Valasina

Lietuviai Bedarbiai 
Nenusigąskite!

L Kurie gavote blankų va- 
Li et u vių ir latvių tauto* yra giiniuingos- turėjo garantuoti saugumų ei-, dinamų “Mesyage from tbe 

lpnesnėms vatatybflms, nieko preaident of tbe United Ste
iki šiol mažesnėms tautoms nė-1 tęs ”, kiekvienas bedarbis turi 
gelbėjo. Lietuvos, Etiopijos if i išpildyto.
Kinijos nelaimė įrodė, kad di- 2. Nepjliučiai, nieko neturi

ateityje jos dar tampresniais ryšiais turės 
susirišti.

Iš spaudos pastebime, kad Lietuvos ir 
Latvijos visuomenių yadai stengiasi surasti 
kelius artimesniam bendradarbiavimui. Vy
riausybės taip pat daugiau bendros kalbos 
suranda. Mat, visi mato, kad Baltijos tautų 
ateitis labiausia pareina nuo to, kaip joe mo
kės sugyventi ir bendradarbiauti viaoae gy
venimo srityse.

dėlės ir galingos demokrato* 
nės Valstybės nieko nedaro ų- 
psaūgojimui silpnesnių tautų, 
kuomet diktatūros, užgrobu
sios svetimos žemes, panaiki
na jų nepriklausomybę.

Vokietijos, Japonijos ir Ita
lijos kombinacija, veikia tikėMes, Amerikos lietuviai, taip pat turė

tumėme sueiti į urtftnesnį kontaktų su lat- > tis, padarys didelę itekų ant 
riais, estais ir suomiais. . bailių valstybių,* kuVios dar» «k *»

; nežino savo likimo. Austrija,
Austrijos katalikų akcijos nariai pasirin

ko šiems metams šūkį: “Šventadienį švęsk 
ir būk spaudos apaštalu.” Visų savo veiki
mų jie šiemet nori nukreipti ta linkme, kad 
būtų pabrėžtas reikalas šventadienį dauginu 
skirti dvasins reikalams. Taip pat norima vi
sas pastangas dėti, kad būtų kuolabiausia 
išplėsta katalikų spauda. Jr lietuvių katali
kų veikėjai turėtų daugiau atkreipti dėme
sio į šiuos labai svarbios dalykus.

Vengrija ir Portugalija jau 
sujungto8 8U šia nauja broly
be. Lenkija dar. nenusiftatė 
prie kartos stovykla* prisidė
ti. Priešk/ymunistinis šūki* ga-

bijuti. Nereikia klausyti pikių 
kalbų, kad išpildžius blankų 
valdžia nepiliętį deportuos.

3. Neišpildymas blankos pa
rodys, kad jūs nekooperuojate, 
nenorite pagelbėti, K. V. val
džiai parodyt, kiek yra bedar
bių ir kaip juos reikės atei
tyje užlaikyt.

4?Šio» blankos nieko neturi 
bendro su deportavimais nepi
liečių iš S. V. Ta mintie, arba 
baimė, yra neteisinga. S. V. 
yra viena šalių, kari visu* 
žmones priglaudžia prie savęs 
ir gelbsti, tiek kiek gali. Pre

Ū patraukti Lenkijos pohto į ridento minti* yra mums Rau
kus ir didžiumų gyventojų dingo, o ne pragaištinga. Pa 
prie šios saujos sųjungos. Ke-^rirutinė registracijos diena y 
reikia užmiršti ir tai, knd mū- ra lapkričio 20 d.

-j--

dabar, norint pakeisti stogų 
dengimų čerpėmis, reikėtų ma 
žiauria 150-200 čerpių dirbtu
vių. Čia galėtų gfuiti arti l(XX) 
darbininkų darbo.

bendrovė. Ji užsieniuose užsa 
kė tris didelius, modernius, tu
ristinio tipo autobusus, kurie 
savo įrengimu prilygs auto- 
kararrls, turės pusiau atideng
tų stogų. Naujieji autobusam 
bus gauti Kaune apie baland
žio mėn. Jie bus paskirto ke 
būviams važioti ilgesniame 
ruože su tų sąlyga, kad, rei
kalui esant, būtų iš tų ruožų 
paimti ekskursijom*.

STEIGS ČERPIŲ GA
MYKLAS

KAUNAN (Tsb.) — Lįetn 
vos miestuose ir miesteliuose 
vi* dar plačiai vartojama gon
tai stogams dengti, čerpių 
stogai gerekai brangesni, bet 
gražesni ir žinoma patvaresni.

KASTA DAUG SENOVIŠ
KŲ PHŪIGU

KAUNAS (Tsb.) — Visai 
netikėtai Kauno miesto cen
tre buvo rastas nemažas senų 
pinigų lobis. Nemuno gi. seno
sios autobusų stoties kieme 
ruošiamai statybai buvo kasa
mos Žemės. Viena* darbinin
ko* 70-80 sui. gilumoje kastu
vu apčiuopė kažkokį kietų dai- 

Radinys buvo išimtas ant 
kranto, ir, nuo jo nuvalius 
mes, pasirodė molini* pur 
Netrukus puodaa buvo aunu 
tas ta iš jo parėjo daug sida
brinių ir varinių pinigų. Apie 
nepaprastų radinį tuojau buvo 
pranešta Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejui, kuri* at
siuntė savo atstovų. Paaiškėjo, 
kad esama senovė* lobio. Ras

as žę_,

tunui*

Didesnių čerpių dta/duvių 
Lietuvoje lyg ta nėra. Čerpe* pinigai daugumoje pri
gamina tjk atskiri čerpių rnel- jšteuao Lietuvos Ijenkijo* ka
steria!. Tokių meisterių kele raliai®-Zigmanto HJ ir Jono 
tas yra ir Kanuc. Dabar ato Kazimiero laikams. Be to, >
tinkamos įstaigos ragina mie
stų savivaldybes, kad jog pir 
kty čerpėms gaminti prese*,

ra kelios dešimty* Švedijos, 
Prūsijos ir kitų valstybių pi
nigų. Iš viso iš puodo išbiro

steigtų čerpių dirbtuves ir di- «ple 250 sidabrinių ir varinių 
dėsniai* kiekiai* pradėtų jai

Kurie negavote registra
cijos blankų, prašykite la'ška- 
nešio arba patys nueikite į 
paštų ir gaukite.

5.

monetų. Molini* puodas turė
ję labai siaurų piyšį, pro kurį 
būdavo įleidžiami pinigai. Ma
tyt,, būta anų laikų taupomo
sios dėžutės. .Rastieji pini na i 
su puodu perduoti Vytauto

Adv. Gharira P. U, Didžiojo Kultūros Muziejui.
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WEST SIDE
M. Rakauskaitės 

Koncertas

kitę altorius didesnei Dievo 
garbei”.

Programą paįvairino AJekas 
Vasiliauskas, Jonas Valiuką* 
sudainuodami po penkias dąi-

---------- , nas. Visa programa publikai
Koncertas ir bankietas lap. į paliko dalelio įspūdžio. Po 

11 d. Port Slialby Hotel (prieš koncerto visur teka
koncertą) pavyko. Rankiotas 
buvo surengtas pagerbimui a- 
rtistės. Dėka veikliai komisi
jai: P. Uvickienei, mok. O. 
Kiatavičienei, M. Siurbienei j 
hankietą sutraukta 94 žmonės. 
Dnlyvav,-) visi profesijonalai, 
kai kurie žymesni biznieriai 
ir šiaip meno mylėtojai. 

Bankiete adv. J. P. Uvickas

vien pasitenkinimas art. M. 
Rakauskaitės dainavimu, taip 
pat pagyyimas ir vietos solis
tams. Beje, piano solo paska
mbino tnuz. B. Nekrašas. So
listams akompanavo M. Yuo- 
zavitas. Programą. vedė adv. 
J. P. Uvickas.

Detroito lietuviai dėkingi 
M. Rakauskaitei, Lietuvos o-

Iš Vilniui Vaduoti Sąjungos suvažiavimo. šio mėnesio pradžioje Kaune, Karo Muziejaus salėje jvykoi Vilniui Vaduoti Sąjungos skyrių atstovų su 
važiavimas. Dalyvavo keli šZntai atstovų. Siame atvaizde VVS.centro kom. pirm. dr. Juška kalba į suvažiavimą.

paaiškinęs tikslą, pasveikino poros artistei, už aplankymą | 
art. M. Rakauskaitę vardu De-ijp sužavėjimą, 
troito lietuvių. Mok. 6. Kra
tavieienė, pasakius sveikinimo 
eiles, įteikė art. gėlių. Magi- 
kas Rakauskas parodė savo
tiškų triksų, J. Bačiūnas gė
rėjosi tokiu vaišingumu, tnuz.
Nekrašas paskambino pianu ir 
publika padainavo keletą liau
dies dainų.

Lietuvos produktai jau gau
nami Detroite. P. Molio ir Pi- 
ragių pasidarbavimu, Lietuvos 
kumpiai, saldainiai ir kitokie 
produktai, gaunami pas Pira- 
gius, 1910 — 25th str. (bučer- 
nėj).

sudarė: teisėjas P. Uvickas, 
pirm., mok. O. Kratavieienė 
vice pirm., d-ras J. Jonikai- 
tis kasierius ir M. ŠJmonis 
rašt. Komisijai pagelbėjo: An
driuliūniūtė, E. Stepanauskie- 
nė, M. Aukščiūnienė, Siurbi e- 
nė, varg. Blažys ir eilė kitų.
. Salėj sveČitfs priiminėjo tau

tiškais rūbais pasipuošusios 
M. Andriuliūniūtė, O. Krata- 
vičienė ir M. Aukščiūnienė.

M. Aukščiūnienė

Iš MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRITIES SUSIRINKIMO

Praeitą trečiadienį “Drau-'ras tam tikslui ir diena bus

Po kolonijų skyrių raportų, . Po susirinkimo gerb. ki 
buvo skaitytas laiškas iš Lie- A. Andriušis atsilankiusius

M. Rakauskaitė, padėkojus 
už suruoštą pagerbimą, padai
navo “Kur bakūžė samano
ta” ir “Mano sieloj šiandien 
šventė”. Sugiedojus visiems 
Lietuva, tėvynė mūsų, prasi
dėjo pasilinksminimas, susipa
žinimas.

Bankietui daug’ausia pasi
darbavo P. Uvickienė, taipgi 
adv. J. P. Uvickas, kuris bu
vo pakvietęs vietos dienraščių 
raporterius, kurie plačiai sa-

Lapkr. 21 d. Šv. Antano pa
rap. pirmas didelis vakaras į- 
vyksta Lietuvių svet. Vaidins 
juokingą komediją, dainuos 
choras ir nauja solistė gražia
balsė Marijona Galinienė.

Koresp.

Svetimtaučiai Rakaus
kaitės koncerte

Nuo red. Atsiprašome p. M. 
Aukščiūnienės, kad negalėjo
me sunaudoti ištikai rašto a- 
pie art. M. Rakauskaitės kon
certą, nes kitas mūs korespon
dentas buvo anksčiau atsiun
tęs korespondenciją, kurią ir 
dedame ištisai.

go” name įvyko Marijonų Rė
mėjų Chicagos apskrities su
sirinkimas, kuris buvo gana 
skaitlingas atstovais ir nuta
rimais. Susirinkimą atidarė 
pirm. Bacevičius, kviesdamas 
gerb. kun. A. AndriuŠį atkal
bėti maldą, o po to buvo per
skaitytas protokolas, kuris 
vienbalsiai priimtas.

Visų pirma buvo patiektas 
raportas iš rengiamos vaka
rienės gruodžio 12 d., kad į 
šeimininkes kviesta uoli veikė
ja ir biznierka, Em. Karlavi- 
čienė, kuri kvietimą maloniai 
priė&nė ir pasižadėjo su savo 
draugėmis kuogražiausia atli-

Č. Sasnausko Paminklo kt!’. už.k* komj.sija ?'.ISar?a‘ 
vicienei nuoširdžiausiai ueko-

Labai malonu buvo koncer-
. te matyti prancūzų poetą Mr. 

vo dienraščiuose apraše ir Į- Borson 1<nk Mr
dėjo artiztės atvaizd,. Įstakovsky. Jie> angliš-

Lapkr. 12 d. Lietuvių s ve- kuose laikraščiuose, kad lietu- 
tainė prisirinko pilna dainos'vaite artistė dainuos, atvyko 
mylėtojų. Visi tikrai buvo ar-1 paklausyti. PakTausę liko su-1 Gruodis.

Reikalu

Kaip jau žinoma iš spaudos, 
Lietuvoj — chorvedžių ir mu
zikų draugija įsteigė Česlovo 
Sasnausko paminklo komitetą. 
Garbės komitetui sndaro Kau
no burmistras A. Merkys, gen. 
VI. Nagevičius ir prof. J.

ja. Toliau pranešta, kad daug 
tikietų išdalinta po kolonijas, 
bet dar yra kolonijų, kuriose 
jų nesiranda, būtent: Bridge-

paskelbta vėliau*.
West Side atstovai — C. 

Druktenis, P. Fabijonaitis, M. 
Balčiūnienė, J. Šliogeris ir Ig. 
Kryževičius, pastarasis prane
šė, kad rengiamasi prie paren
gimo, kurio vieta ir diena dar 
nenustatyta.

Cicero atstovai — K. Srin- 
bienė ir A. Valančius, prane
šė, kad šiomis dienomis šauks 
susirinkimą ir tarsis ką tokio 
surengti.

Bulvarų atstovės — O. Kra
sauskienė ir S. Ališauskienė, 
pranešė, kad rengiama buncc 
party pp. Ališauskų namuose 
lapkričio 27 dieną, 7:30 vai. v. 
ir kvietė apskritį jame daly
vauti.

Town of Lake atstovės — 
E. Gedvilienė ir P. Turskienė, 
pranešė, kad dar prieš Kalė
das mano surengti pramogą,

tuvos prisiųstas N. P. Šv. Ma
rijos Vargdienių Seserų Kon
gregacijos, Marijampolėj, ku
riame nuoširdžiai dėkoja už 
parodytą palankumą suren
giant praeitą vasarą išvažitv 
vimą, kurio pelnas buvo skir
tas viršminėtų Seserų naudai. 
Laiškas susirinkimo priimtas 
sų džiaugsmu kad ir ateityje 
stengsis nepamiršti.

Baigus nutarimus, gražias 
ir nuoširdžias kalbas* pasakė 
gerb. dvasios vadas kun. A. 
Andriušis ir gerb. kun. Kazi
mieras Vengras ir po to susi
rinkimas baigtas malda.

stovus nuoširdžiai pavaišino, 
po ko atstovai su dideliu dč-i 
kingumu ir pakiliu ūpu ir pa
siryžimu darbuotis ir ateityje;f
skirstėsi gražinosioj nuotaikoj 
į namus. • '

Jonukas

Mįsles

v. Kas į bažnyčią skersas er 
na (Vaikas nešamas ant ran- 
Hy)-

'.gj« w
Eina miškan, namo žiūri,' 

eina namo, miškan žiūri (Kir^

porte, Dievo Apvaizdos, Rose- kurios diena ir vieta bus pa-
landė, West Pullmane, So. Chi
cago ir Melrose Parke. Komi
sija nuoširdžiai prašytų, kad 
šių kolonijų Marijonų rėmėjai 
ir šiaip geros valios darbuo-

no dust dshės

tistės dainavimu sužavėti. Vi- žavėti...
sos dainas ir arijas iš op’rų: Lapkr. 13 d. artistė Rakaus- 
dainavo lietuviškai. Tas dar kaitė, pianistas ir Ttachunas 
labiau klausytojus džiugino, išvažiavo Clevelandan. Juos 
Po kiekvienos dainos art. M. palydėjo Uvickai ir Stepanau- 
Rakauskaitė buvo iššaukta skai.
daugiau padainuoti. Per pre- j Detroitiečiai linki artistei 
gramą nuo Detroito lietuvių geriausių sėkmių ir laimingai 
artistei įteikta graži gelių pi- sugrįsti Lietuvon.
ntinė. Lapkr. 12 d. 8 vai. vak. Lie-

Po programos tas gėles per tuvių svetainėje įvyko art. M. 
muz. J. A. Blažį artistė nu- (Rakauskaitės koncertas, ku- 
siuntė Šv. Antano parap. Se
serims su tokiu rašteliu: “Se

riame dalyvavo apie keturi ši
mtai žmonių.

Gavau iš muziko prof. Juo
zo Žilevičiaus, Elizabeth, N. 
J., laišką su prašymu ir įga
liojimu aukas rinkti pamink
lui statyti Č. Sasnauskui. Ra
šo, kad visų aukotojų vardai 
ir pavardės bns paskelbtos 
spaudoje.

Tad, kreipiuos į detroitie- 
čius prašydama, kiek kas ga
li, paaukoti šiam tikslui.

Mrs. Ona Aksomaitis,
11536 John R Street

tojai kreiptųsi į “Draugo” o-

sutės, šiomis gėlėmis papuoš- Koncerto rengimo komisiją

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškig

Lapkričio 19-ta Diena 

— J«r.

kas negalėjo jų matyti, kaip 
tik mylinti širdis. Ta buvo jos 
dangiškos galybės paslaptis. 
Tasai, kurs rasis ištyrime ga
lintis didelių meilės darbų, y- 
ra visuomet tasai, kurs visad 
daro vertus mažus darbus. — 
P. W. Robertson.

EAST SIDE

£isą prie gerb. kun. A. Andriu- 
šio, kuris mielu noru jų su
teiks ir komisija iš kalno dė
koja tiems, kurie tai padarys.

Primicijų reikalu susirinki
mas plačiai tarėsi ir galutinai 
nustatė, kad patogiausia die-. 
na, tai būtų gruodžio 5, Ma
rijos Kalneliuose, Hinsdale, 
111., naujoje koplyčioje. Norin
tieji dalyvauti, prašomi įsitč- 
myti dieną ir atsilankyti. Vi
siems katalikams gera proga 
pamatyti naują koplyčią ir pi- 1 
rmą kartą toje koplyčioje da-' 
Jyvauti primicijose.

skelbta vėliau. '
Marąuette Park atstovas B. 

Nenartonis pranešė, kad ren
giama bunco party, tikietai 
jau platinami ir darbas varo
mas pirmyn. * •

Iš kolonijų skyrių raportų 
pasirodo, kad visur šis-tas da
roma ir veikiama, iš to yra 
džiaugsmo>, kad Marijonų rė
mėjų skyriai kolonijose 
žiai gyvuoja.

AR JŪS NORITE 
PROGA LAIMĖTI TURTĄ

Senos mados, malkomis arba an
glimis kūrenamas pečius labai 
vargina Jus ir yra nesvarus Ir 
nesveikas. Duokit savo Šeimynai 
švarią ir sveiką Šilumą, Jtalsykit 
Sun Flame Aliejinį Pečių. Sis 
pečius, tai padirbtas, kad Šiluma 
eina į kambarį, o ne į kaminą. 
Ateikit pasiteiriautl apie kį pečių. 
Turime Jums tinkamą mierą.

Sun Klanu
Oil Burning Heater

čia yra geriausia pirktiir šimtus kitų pečių 
Didžiausias pasirinkimas namų rakandų ir rgiijp.

Lengvus Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nuo . £59.50
— LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS — .

Aliejaus

‘ ‘ Pasigailėdamas”
XXXI, 3.

Kokia buvo paslaptis tokios 
ypatingos galybės? Ką ji bu
vo padarius? Visiškai nieko; 
bet spindančios šypsenos, spi-Į 
ndantis geras ūpas, atspėjimo 
taktas to, ką visi jautė ir ko 
visi norėjo, įrodė, kad ji save 
užmiršo ir išmoko atsiminti 
kitus; taip kad vieną sykį tas 
pasirodė barnio numaldavime 
saldžiais žodžiais, kurį palen
ktos kaktos ir pakelti balsai 
jau rodė begręsiantį; kitą, su
švelnindama sunegalėjusio pa
galvę; kitą, nuramindama ve
rkiantį kūdikį... Niekas nema
tė šių dąlykų, kaip tik ji. Nie-

Sėkite meilę ir paragankite 
jos gryną vaisių; sėkite san
taiką' ir pjaukite jos skaisčią 
pjūtį; sėkite saulės spindulius 
ant akmens ir šilo ir raskite 
šviesos pjūties sankrovą. — 
H. JB°nar.

Duok, kad aš pasiekčiau tą 
skaisčiausią daiigų, kad bū
čiau kitoms sieloms stiprumo 
taurelė kokioje didelėje kan
kynėje, kad uždegčiau dnosnų 
uolumą, kad maitinčiau nekal
tą meilę, kad būčiau paskleis
to gero meili akyvaizda ir pa
skleidime visad dar gilesnė! 
Taip aš prisidėsiu prie nema
tomo choro, kurio muzika yra 
pasaulio linksmumas. — Jur
gis Eli°t.

Parapijos bazaras prasidėjo 
praeitą šeštadienį. Bazaras bū
na kas vakarą, išskiriant pir
madienio ir antradienio vaka
rus.

Visi kviečiami lankytis į 
bazarą.

Lietuvos Dukterų draugija 
ruošiasi prie labai įdomaus 
vakaro, kuris įvyks sausio 9 
d., Šv. Jurgio parapijos sve
tainėj. Bus sulošta keturių ak
tų, šešių atidengimų melodra
ma, “Graži Mageliona”. šį 
veikalą loš parinkti šios pa
rapijos lošėjai. Rengimo ko
misija, x Banzienė ir šalaševi- 
čienė iš anksto kviečia visus 
šį puikų veikalą pamatyti.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik 
raštis.

Old Gold Duoda Jums 
Šią Progą

Pereitą mėnesį Old Gold
• • (Cigaretų dirbėjai pranešė ru-Raportą iš labdarių seimo', . . . , ,* * kytojamg antrą dovanų kon-

patiekė atstovės — O. Krasau- 
skienėir S. Ališauskienė.

Seimo reikalu plačiai kalbė
ta ir galutinai nutarta, kad 
jisai įvyktų vasario 13 (jieną, 
West Sidėj, nors pasiūlymhs 
p. A. Valančiaus buvo, kad į- 
vyktų Ciceroj.

Baigus apskrities reikalus 
eita prie skyrių raportų:

Nortli Side, A. (Bacevičius, 
pranešė, kad rengiamas vaka-

Kiekvienas nepasisekimhs 
mokina mus, kaip ateityje tu
rime vengti klaidų.

FURNITURE HOU

TEL. EOCKWELL 0798 CHICAGO, IL

Beware Kidne 
Gerais If Tirai
Nervous, Ach!
eejRoKn^oUiU^So yn'aS* nAk

testą, šį kartąi $250,000 ver
čiau $200,000 bus duodama 
dovanomis. Žinios apie šį 
kontestą perėjo per Ameriką 
kaip ugnis ir kiekvienos val
stybės, miesto ir kaimo žmo
nės stoja į šį kontestą. Šis 
naujas kontestas susideda iš 
pripildymo kalbos dykose vie
tose piešiniuose. Kiekvienas 
žmogus turi lygią progą, dar
bininkas arba kolegijos pro
fesorius.

Šią kontestas ką tik prasi
dėjo ir ko ilgiau kontestas tę
sis, tuo labian įdomesnis bus. 
Jęi dar neįstojote, tai dar 
ko yra. Nuvykit pas , 
Ūmiausią cigaretų pardavėjų 
ir įsigykite Old Gold kontes
to bnletiną. Buletine rasite 
pilnas taisykles ir smulkkne- 
nag kontesto. Šekit patarimus 
atydžiai. Jei jūsų dealeris 
nebeturi buletinų, kreipkitės 
į “DRAUGO” raštinę.

JAU GATAVI
Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas
menuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 

vienu kartu, tik po 15c.

sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

daugiau

Mažas

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, I
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K«a. ▲. T. (&*maU)

RAUDONOSIOS MEKSIKOS PRANCIŠ
KONAI KANKINIAI

(Skiriu Sv. Pranciškaus Idealų Skleidėjui 
Gerb. Kunigui Pranciškui M. Jurui)

jjli naujokyną ir oficialiai itž- 
1 &r»t*pauduoti duris.

Hamdia paklausė Provincijolo “tai laikiau jų tiek, kiek ga- Į traukiai* į Zaamovą. Netoliese skubo ii valdžios gauti leidi-
įs&kyiuo, ir išmintingai darė, Įėjau”. Kkuandureo miestelio trauki- mą paftnti brolio Hutnilio kū
neišvažiuodami traukiniu ii To atsakymo užteko, kad >7* susitarė jo; kareiviai nu ną ir palaidoti. Kol kas nie- 
miesto. Jie sumanė eiti pasi- kapitonas For išdavė mirtie* leido Tėvą Jaaiperą de Ia Ve- kas nežinojo, kurioje vietoje
vaikščioti; taip apleido mies- nuosprendį Tėvui Juniperui ir SG ®*t žemėn, ir kuomet jis randasi" Tėvo Junipero de la

stovėjo, jo kūną sažalojn ku į Vegos kūnas. Leidimas buvo

ną, 1928 metais, tarp garbin 
gų vaikštynių iš tikinčiųjų pu
sės — kankinio brolio Hunii- 
lio Martinezo, O. F. M. palai
kai buvo palaidojimui atlydė
ti į kapines, kur skausmas ka-tą ir išėjo į laukus, ir priėję broliui Huuiiliui. 

artimiausią kaimą, pas ūki- Visgi nėra žinomo, ar t'e tipkomis. Taip garbingas kan- ’ duotas ir katalikai gerhtinai 
ninką pasisamdė vežimą ir du kankiniai buvo tardreni dar kmya baigė herojišką gyv» n,-f paėmė br/Jio Humilfo kūną ir 
taip atvažiavo į kitą miestą kitais klausimais.
vadinamą La Pitdad. IŠ čia 
jie manė kelionę tęsti, tranki-1 
niu. Tačiau, kas nors įtarė

(Tęsinys 5 pusi.)

ii»orii
Po nuosprendžio, abu kanki

Bažnyčion persekiojimas, nau-*uabar slapstėsi iš vienos vie Įmu’ .Kaa “or8 »tart n«į tapo įkalinti ke-

jokyno apystovoe kas dtftoą to. į kitą ir slaptai apsinakvo (JUOS’ w kaiP J,e a^°*1 ,s v* Jėjimm. U čia broli* Humilis

Kuomet prasidėjo Kataliką1 ..Tėvas Juniperas de la Vega

tapo sunkesnės. Pranešimas,1 Javo vienuose tai kituose nu-1 
kad raudonoji valdžia netru Į muose, ir nors slaptai, bet ne 
kus pradės naujokyno investi- nuklojančiai vykdydamas savo 
gaeiją, labai surūpino visus pašaukimo šventas pareigas. 
\ienoolius. Pavojus buvo laitui' Jjs iškentėjo daug vargų ir
artimas ir net naujokyno rū
mų viduje. Nes atsitiko, kad 
naujokyne vienas iš tretiniu 
kų broliukų buvo išdavikas 
Išoriniai jis vedė labai pavyz
dingą vienuolinį gyvenimą per 
pastaruosius trejus mėnesiu^, 
ir nė Vienas iš vienuolių nieko 
bloga nemanė ir neabejojo a- 
pie jį. Tačiau, jis, gyvenda
mas naujokyne rūlnų viduje, 
gerai žinojo visa ir gerai pa
žino pačios vienuolius, ir dėl 
to jis galėjo visa pranešti be
dieviškai valdžiai.

Pareiškęs troškimų, kad no
rįs atlankyti savo tėvus, tas 
jaunas tretininkas broliuką*'

n uola tui buvo pavojuje, prisi 
bijodamas, kad nebūtų vald
žios kareivių suimtas. Kad 
sutvirtinti savo nusilpnėjusių 
sveikatą, Tėvas Juniperas de 
la Vega, kuriam bendravojiro- 
lis Humilis Martinezas, atėjo 
į Zamoros miestą tų pačių me
tų gruodžio 1 dieną.

Zaknoros mieste raudonosios 
valdžios kareiviai juos abu 
pažino ir įkalino. Po aštuonių 
dienų jie tapo paliuosuoti, 
gaudami įsakymus, kad kas 
dieną juodu prisistatytų ir pa
sirodytų valdininkams. Gavęs 
laisvę, Tėva3 Juniperas de la

žimo, kareivių dalis apstojo
jpos ir suėmė. Jie tapo įkali- ... . ,,.. . * rovutcyoi ut znti viename kalėjime, kur >tu 
kalėjo kiti katalikai* kurie tu
rėjo netrukus pralieti savo 
kraujų už tikėjimą.

vasario 5 dieną..vėl rašė savo 
“Aš praleidai* 

visą naktį, melsdamas Dieve- 
atleisti man visus mano nusi-

ir už kunigystės Šventas padėjo ant nešioklių, apklojo 
j kvapiomis gėlėmis ir atlydėjo į 

kad jo kū- į jo sesers namus. Dieną ir . 
po Šūvių | naktį katalikai miniomis ėjo ' 
kad 'I ė-; pagerbti žuvusį kankinį už ti- 

vas Juniperas de la Vega dar Į kėjimą, nešdami gėlių ir mels 
gyvas, ir prisiaitinę, persi lik- dumiesi už jo sielų. Sekančių 

dienų, būtent, vasario 7 di<:-rino, kad jis yra tikrai miręs
neturėjo būti vėl šautai

t i Tada kareivių kapitonas įsa-
ir n«w. paves- fc. kftną

damas ftvč. Panelei Marijai; 
ir dabar aš esu jau tikras, kad 
esame pasmerkti mirčiai. Ne

ga*

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOčliNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, IIL
Ltani., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 Sa Halsted St., * Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

. Vega vėl pradėjo vykdyti en-
! aplydo naujoku cogsvjo m.' VQ dva8iskaj. pareigas, 

prafaoje, metais. Bert 192,
kiek vėliau, būtent, rugsėjo 29
dienų, vienuoliai apvaizdingu 
būdu dužinojo, kad išdavikas 
netrukus sugrįš į naujokyną 
su ginkluotais sargybiniais.

Sekančiais 1927 metais 
dieviškoji valdžia išleido de-

Tel. Ofiao:
LATayette 4017

Tel. namų:
HEMl»ck 6286

Kva.:
2466 W. 69 St.LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Kasdien išskyros Seredą,
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—J2 vai, nio,

TaL CAHal 2346

DR, F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2196 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vat. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St 

Trt. CANal 0402

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir 8-0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Kareiviai negailestingai ėmė 
jį už plaukų ir perbkiškė; ir 
taip jį palikę, sugrįžo į (lau
kinį ir nuvažiavo.

Tuo tarpu broiis Humilis 
Martinez&s pasiliko traukiny
je, bet visgi* regėjo ir mate 
visą žiaurią eigą, ypatingai 
stačiai stovinčio kankinio kū

Tai buvo iš čia kad brolis 
Humilis vasario 4 dienų, 1928
mėtais, rašė savo Provincijo- besirūpink atsakyti; aš 
lui: “Aš esu kalėjime, kuria- nebe&pturėsiu atsakymo...” 
me kalėjo kankinys... Jo krau- Į Kaip žinoma iš patikrintų 
jas dar nukruvina žemę... Siu,/ Šaltinių, tai Tėvas Jttnrper&s 
mi laišku siunčiu žiupsnelį že- ia Vega praleido tą visą 
mės, suvilgytos jo kraują J naktį klausydamas įkalintų su

juomi k.talik, išpažinčių. A- |no reginį jw)
nltsti ryti kuomet paha.gč k#v0 įr 
klausęs visų išpažintis, Tėvas

suvilgytos jo krauju*’.

Tardymas ir mirties 
' nuosprendis

Sekantį rytinetį, būtent, va
sario 5 dieną, jie buvo nuves
ti į Jurekuarą. Čia karei vių 
kapitonas, vardu Fox, klausė 
Tėvo Junipero:

“Kiek mišių laikei iki šio* 
liai!”

Tėvas Juniperas sumaniai 
atsakė:

‘Tamsta suskaityk pats sau. 
kretą suimti arba areštuoti Aš buvau švęstas į kunigu* 

1X3 metais’.
!Aš to neklausiu tavęs”, 

smalkiai atkirto kapitonas 
Fox. “Tačiau, aš klausiu, kiek 

Tėvas Provincijolas rašė Tė- i mišių laikei nuo uždraudimo 
vai Jumperui ir broliui Hu- jas laikyti?”
miliui laiškų, kuriuo abiems j “Jei turiu sakyti teisybę”, 
įsakė k uosk ūbi ausiai vykti į | prisidėjo Tėvas Juniperas^ 
Mexico City, kur gautų reika-
tirfgu^dokutfnentoe ir rengtųsi

rikus kunigus. Tėvas Junipe
ras de la Vega ir brolis Hu 
viilis Martinezas pasislėpė mie 
ste. Vasario mėn. 1928 metais,

Vienuoliai be atidėliojimo 
apleido naujokyno rūmus ir 
spalių 3 dienos ankstyvą ryt
metį slaptai pabėgo iš Koro- 
neo miesto. Tarp bėglių pra
nciškonų buvo ir Tėvas Junk 
peras de la Vega ir brolis Hu- įvažiuoti į Amerikos Jungtines

lJ

r h
Juniperas de la Vega gulsčias J • 
gulėjo ant žemės ir meldėsi. 
Brolis Humilis pastebėjo jo 
didelį nuvargimų ir tarė:

“Tėveli, geriau atsilsėk bent 
truputį, nes visą naktį pra
leidai be miego”.

O Tėvas Juniperas atsake; | 
“NeJjėra laiko miegui; da

bar yra valanda- tik piispflp- 
gimo dangui”.
Iš raudonojo budelio raukų 

abu kanka niai žūna. kau 
kinystės mirtimi 

Bedieviškos valdžios karei
vių kruvinasis budelis tuojau 
įėjo ir juos ėmė į vežimą nr»- 
vežti į geležinkelio stotį, ir

se Zamoros miesto jį iSmetė
iš traukinio ir sušaudė. Pan
kui jo negyvą kūną įmetė ra 
van. • „

Abu kankiniai iškilmingai 
palaidoti

Abiejų kankinių žiaurios 
žmogžudybės toli rr plačiai 
praplito tarp žmonių. Kuomet 
Zamoros miesto katalikai da 
girdo apie tai, kartu su bro
lio Humilio seserim tuojaji pa

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN md SURGEON 

10 N. Broadway, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dienų ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
TeL Melroee Park 660 

Res. 2126 S. 5th Ave., Mayvrood Av. 
Phone Mayvrood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P, STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

> 3259 S. Halsted Street;
CIITCAGO, IIJ.. '

so METŲ 
Akys

PRITYRIMAS
——.ariniai

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandas: kasdien nno 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

/uitis Martinezas.
Tos pačios dienos vakarų iš

davikas su ginkluotais sargy
biniais atėjot į naujokynot rū
pus ir juos rado tuščias. Jš- 
lavikui ir sekliams nieko ne

liko daryti, kaip tik užda-

Valstybes. Mat, Provincijolas 
svajojo įkurti naujokyną Ju
ngtinėse Valstybėse ir tam 
tikslui buvo parinkęs tuos.du 
kilnius vyrus.

Suėmimas ir įkalinimo* 
Tėvas Juniperas ir brolis

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

&ALTIMIERO
[RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais —• nuo KO iki 10:30 vaL vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 IU 7:30 vat vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 930 vaf. vak.

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHING|

NIIDVVEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. VVESTERN AVE. TEL GAMAL 37B4
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

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

DR. STRIKOL’IS
FHYSIGIAM aad VURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandoa

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

Gfflao Telef. BOUterafd 7820 
Nannt Trtsf. PRO^ort 1930

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Trt. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
*vv»YTOJAS H CHIRURGAS ' 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
. Subatomis Cicero j

1446 So. 49th Ct.
Nuo 6 iki 9 vai. vak.

TeL CANal 0257
6659.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN D. BORBEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Read
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki & 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyžios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL
Telefonas KEPnblic 9609

TeL CANal 6122

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

Valandos. 1—3 lr 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
0631 S. California Ave.

Telefonas REPnbiic 7868

Res. PROspeet 61

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
1821 So. Hateted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vak vakaro

Trt. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v«- vak. 

iSskvrus seredomis ir subatomis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Sa VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nud 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Irt. PiMfort 1812 
Rez. TęU, Pęynblic 5047

Office Phone Res. nnd Office
PROspeet 1028 9359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(HOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėlioja ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

DR, B. J ZDBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

• Cbicago, Illinois 
Trt HEMiock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

GEMAUSU VICTA PIRKTIS MIHiį BUCKJį!
♦

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ific., teisingai ' 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puHutis auto* 
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėt teisingo pardavimo tr są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių! •

EMIL DENEMARK, Ik.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISN
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Aehlond Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street

Telephone: REPubiie 9723

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS ‘

Ofisas 4300 S. Fafrffetd Ave. 
Trt. LAFayrtte 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
-PagalaTitartį.

TaL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI

BR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
4631 So. AsMand Ave. 

TA YARda 80M 
Res.: TaL PLAsa. 2400

VALANDOS:
Nuo 10U2 vf ryto ; 2-3 >r 7-8 v. vak. 
^įgdėĮionriejuie^^O^jkLiž^SSli^iSJll

M. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave. 
3h»bee

CHICAGO, ILL. 
Telefonu Mllhray 1880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Tel. ofa. REPnbiic 7696
Melroee Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

9423 Waat Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. ryt%; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
ŠeStadieniais nao 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Bro&tkaray 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ŠeStadieniais nuo 2 v. iki 9 V. v.
SekmariiemaH pagali sutartį. .

Tek LAPsyette 8018

BR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. FafrfleM Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vak vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį. .

Trt. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tek VlRginia 0036 

Residencijos TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
. Ofise vai.: 2—4 ir 6 --8 p. m. . 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti,

Obicagoa lietuvių 8v. Kryžiaus li
goninė, kaip jų priyaiino American 
Medical Aaaociation ir American 
College ef Snrgeona. yTa Class A 
rūšies. Tai yra, aukAčiaoai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priakyri prie geriaorių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
trt. HEMiock 6706.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dantistų, advokatų ir biznierių,
karių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE
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Ražo Kun. M. Bnindza

CHICAGĄ APLANKIUS

(Tęsinys)
Chicagą lenktyniucja 

New Yorkų
su

Por tai čia ir dalelis judė
jimą*. Tiesa, gatvėse nėra čia

kun. prelato M. Krušo Jytli- 
UUtt. '
J, E. Vysk. M. Reinio vizitą 

Sv. Kryksiąs Uinyčicje

Po vakarienės, 7:30 va!, ruo
tokio nuaikuužiiuo ir trafiko, šiamės lydėti Jo Ekscelenciją 
kaip kad New Yorke, nes Chi- į bažnyčių. Jau laukia išsin- 
caga plati ir tur- kur plėtotis, kia vus vaikučių ir merga* čių 
tuo tarpu Nea' Yorkas, sus- procesija. Kaip gražiai ir uni- 
paustas iš visų pusių upAni*, Sumuotai visi pasirėdę! Ko- 
neturėdaiuas kur plėstis, lipa kios gražios gėlės mergaičių 
į aukštį, statydamas 60-70 ir l ankose. Išeina Kkaeeleneija ir 
102 aukštų namus. Bet Chica varpams gaudžiant lydime Jį 
ga smarkiai vejasi New Yor- į gražių ir didingų romantiško
kų ir jei tik čia bus pastaty- stiliaus, $v. Kryžiaus bažny- Į Reta* panfcttie. Greater Ghu^go Cage Gird klubas rengia paukščių parodų feerman vieš- 
tas uostas laivams iš Europos čių. Didžiulis chorą#• užtrau- buty ryloj ir sekma-dienį. parodoj, tarp įvairių įvairiausių paukščių bus išstatytas ir šis re- 
prie ko ruošiamasi, galima ti- kia: Ecce gącei'dop Magnus, itas ir keistas paukštis. ,
kštis, kad Chicago tuomet Žmonių pilna bažnyčia. Kaip

\
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KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

WE5T SIDE VIEŠBUTIS !

SAUS KENDON DEK VISŲ PARENGIMU 
VESEKGM8, SOKJAMS, BAI J AM 8 

VIRTUVE. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAIS Ualiur Seifas, aąv.

| 2435 So. Leavltt Street Chicago, Uk 1
AaiHiiiiiiiuiiiHuiiHiuuniiiHuiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiii  111 iH

=
New Yorkų prajunka. Užtat puikiai atrodė kopuloje ir vi- Raudonosios. JMelddbOS J ftf flfiSIFE MUMS 
New Yorkas to ir bijo ir New soje bažn. elektr. šviesas. Eks ** *** ' • *'■*’ * • * '
Yorko ponai, kiek nuo jų tai celencija sako 40 min. pamok

Pranciškonai Kankiniai] QĖKIMf I

priklauso, kiek galėdami kliu- slų, kurio visi atsidėję klau- 
do ir tęsia, kad tik -Chicagoje Lsosi. Fo pamokslo suteikia pa 
to uosto greit nebūtų, feet ii- laiminimų švenč. Sakramentu 
gainiui visgi bus, kad jau tai

1

planuojama, tai tuomet Chica- 
ga augs, kaip ant mielių. Chi- 
caga <man labiausiai patiko iš 
visų miestų, kuriuos tik tok u' 
lankyti Amerikoje. O jau gana 
daug jų esu aplankęs.

Grįžtam vėl į seimų. Moters 
jau susirinkusios ir pradeda 
tuoj posėdį. Ir vėl eina karšti 
debatai ir svarstymai...

ir vėl tokioje tvarkoje parly- 
dime J. E., į klebonijų.

(Tęsinys iš 4 pusi.)
I

riu jungėsi su trijumfo džia it- į 
gsmu.

Vėl Proga Laimėti Turtą

žodyuų, arba encyklopedijų. 
Paprastas žmogus arba pro
fesorius turi lygių progų lai-j 
mėti dovanų. Dabar sakome, 
kad dar neįtojote į šį kon- 
testų įstokite dabar, gal lai-

j 'mesite vienų iš 1000 dovanų.
Pereitų fučneaį mūsų dien- g j proga laimėti turtų pasi

taiko vienų^kartų j gyveninių.
9. Svečiuose pas kun. L 

Albftvičių

Gerieji katalikai gerai nu
jautė, kad ir Tėvas Juniperas 
de la Vega taip pat buvo nu
šautas, ir jie piadėjo ieškoti 
jo palaikų. Jie sutiko pieaneių, 
kurs, suradęs kankinio pran
ciškono palaikus, prisibijodu-

raštyje, buvo paskelbtas nau
jas <250,000 Old Gold Kon- Nepraleiskite šio® progos, ban-1

Kaip malonu buvo susitikti 
čia su kun. Ig. Albavičium,
Dievo Apvaizdom parap. kle
bonu. Jo vaišingu visiems kad* nebūtų'iškoneveikti,
žinomas, taigi ir eia, nespe- pasit-pe saugioje vietoje. Tada 

Jau su juo susitikti ir tuoj EkuandUreo gyventojai nešė
i k riečia pa« save ir kad rytoj žuvusio kankinto lavonų, i> 

8. Svečiuose Pas kun. tikripkų būtinai turiu būti pas jį pie- kurio (-.jo labai malopus kva.
Vysk. M. Reinys tų dienų Suti^u' Ir' «ePa psnis, kitiems lydint garbiu-

vizitavo dvi parapijas. Vftka- tokto žyniaus veikėjo, goję ir iškilmingoje proces'-
kurio vardas kaipo visuome-į į ateiJsio vietQ. Visi ly. 
nuūnko, literato ir patrioto y- jovajj persiėmę šventais įspū-

fiv. Kry? r* ^*odina* ne tik Chicagoje, Ežiais ir nepaprasta pagarba, 
bet plačiai skamba ir visoje 
Amerikoje ir Lietuvoje! Tat 
ir nenuostabu, kad Lietuves

testas. Mums smagu paskelb- ūdykite laimėti dovanų. Be to 
ti dabar, kad kontesto vedėjai i būsite dvigubai užganė- 
ir dabar neužmiršo mūsų lai- (RntiJ nes susipažinsit su dvi- 
kraščio skaitytojų. Šiame kon-1 gubo <vebiumo Old Gold Ci- 
teste, Old Gold vėl duoda mū- 'garėtais, jie visados švieži ir 
an eL-nitvMiflmc nrnem iminėti padaryti iš prize crop to’oakų.sų skaitytojams progų laimėti 
vienų iš 1000 dovanų.

re turėjo būti 6v. 
bažnyčioje, taigi meas 
posėdį važiavom į
žiaus bažnyčių laukti vysku
po. Ir vėl važiuojam k i ten to,
gatvėmis & vcT nauji vaizdai, j
Privažiuojam gražių klebmū- ntil> įvertindamas jo
jų. Mus pasitinka sin.patiofc-as'4*1^“^ ir (““šventimą išei- 
kiabonas, kun. A. Skripkus j,/V>X 6i«.mt jo 28 metų ku- 
inalonia Šypsena prabyla: ■ atgavimo jubiliejuje, papuose
- Sveiki, sveiki, Sveteliai,1 > trūUn« ««<t“iino ordinu. 

IftuViotiii, prašau į vidų. I'yi ' '’*e dignuiu et justiuu eet... 
iš kur šits nepažįstamai Tė-
vtUs, kur jį sugavote.

— Klebone, tai grinorjue iš
Lietuvos K. M. B., pcr>toty- 
damas mane klebonui paaiški
na kun. M. Svaidys.

-~ Kad

0»

visai nepanasm j

grinorių, sveikindamas maųe 
ir juokaudamas taria klebo 
nas, turbūt jau apsitrynęs A- 
merikoje ir nor užaiklimųtJ- 
zooti. Na, sveteliai, prašau |l 
viršų, ten rasime daugiau sve
čių.

{tikrai verta ir teisinga yra).

Užbaigę vyskupo vizitų 10 
vai. vakaro su kun. L inlyi m 
dar grįžtam į Moterų šeinių. 
Moters dar pdsėdžiauja ir ei
na karšti debatai dėl paskolų 
ir narių šelpimo. Baigia posė 
d į tik II vai.

Ant rytojaus po Mišių ir 
po pusryčių vienuolyne vėl 
einu į Moterų seimų, nes man 
lėliai buvo įdomu pamatyti jų 
darbuotę ir pasigėrėti jų kal
bomis ir diskusijomis.

Pietų pertraukoje paėmęs 
taksi važiuoju pas gerb. kun.

Užlipami į viršų ir tiesa mu 
randam apie deaėtkų be>išttfe-\ 
kirčiuojančių svečių. Neužilgo1 AlbftVlcl«- 
atv3*ko ir Vysk. M. Reinys, I (Bus daugiau)

!■

Mes žinome, kad daug žmo
nių interesuojasi šiuo kontes- 
tu. Kur tik einate, motote 
žmones skaitant Old old Pie
šinių Buletinus ir rūkant Old 
Gold Cigaretuų.

Siame konteste nėra jokių

8KAITYKITE 
BARGENUS

BIZNIERIŲ
“DRAUGE”

±
JONAS BUBČIKAS

prakilniai iškėlė pranciškonu I mįsliy jSriįti Nereikia jokiy
kunigo kankinio garbę ir davė r. ________
jo tvirto Iikej?a>D išpažinimo
Rūdijimų garsiai giedodami 
Šventųjų giesmę Kristaus Ka
raliaus garbei.

VIETINĖS ŽINIOS
LRKSA, Federacijos Ir 

Moterų Sąjungos 
Apskričių Rinktiniams

Šį vakarų Ig. Sakalo bute, 
0747 So. Artesiaji ave., 8 vai. 
šaukiamas labai svarbus Liet. 
R. K. Susivienymo Am., Fe
deracijas ir Moterų Sųjungos 
apskričių išrinktų asmenų į 
bendrų komisijų susirinkimas. 
Iškilo labai svarbus klausi- 
mas, kuria reikia tuojau ap
svarstyti., Visi apskričių rink-
tiniai prašomi būtinai daly
vauti. i

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ NEMŲ IB BOSLEUŲ

Išbirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio 
Todėl Karščiau Dega Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai

GREITA# PATARNAVIMAS

šaukite . Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
9158 8- Western Av> Chicago, Illinois

B. KĄXĄPĄCęiS, Kavaainkas

tA. B A
ONA USiENt

(po yaTaičtūtč)
Mirė lapkr. 17, 1937 m., 1:80 

vai. ryte aulaukus pusę amž.
Kilo iš šakiu apskr., zNau- 

mtesčio parap. Bartkų kaimo.
Amerikoj išgyveno 33 ipetus.
Palike dideliame nuliūdimo 

vyrą. Pranciškų. 3. dukteris A- 
deJę, Oną. ir Eleną, 3 sūnus 
Prancškų, Justiną ir Edvardą. 
2 žentus Liudviką Bednerj ir 
Kazimierą Breltehstteo. 1 anū
ką Tarną, 1 seser} Petronę Sta
naitienę ir švogerj Petrą, 2 
broliu Prancttkų lr Jeną, pus
broli Pranciškų ValaltJ ir gi
mines, o Lietuvoj 2 broliu Jus
tiną ir Antaną tr Jų šeimynas 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1224 So. 
<8 Ct. Tel. Cicero M93-J.

Laidotuvės Jvyks plrmadien), 
lapkričio 22 d. Iš namų 8 vai. 
ryto tus atlydėta ) Av. Antano 
parap bažnyčią, kurioj ivyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Ve pamaldų bue nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuošlrdšiki kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
statnus-as dalyvauti šiose lai-
dotuvšee. 

Nuullūdę: Vyras, Dukterys,
kūnai. Žentai, • Anūkas, Sesuo. 
Avogeris, Broliai, Pusbroliai ir 
Gimhtfr
, Laidotuvių direktorius A. 

f Petkus Telef. Cicere 3103.5

1"
i

Mirė lapkr. 17, 1837 m., 2:20 
vai. popiet, sulaukęs pusę amž.

Kilo tš Biržų apskr., Papilės 
parap., Kubilių kaimo

AmųriJboJ Išgyveno 27 metus.
dideliame nuliūdime 

moten lfiizmetą' T>o Tėvais ‘VI- 
tartaitė, sūnų Klemensą ir se- 
serj Elzbietą Fraimonlenę ir 
švogerj Petrą ir Jų šeimyną,* o 
Lietuvoj sese r) ir švogerj ir jų 
šeimyną brolj ir jo šeimyną 
upšvtus ir dvi švogprkas ir du 
švogerius ir gimines h- pažįsta
mus Priklausė prie Garfield 
Park Paš. Klubo, Chicagos 
Liet. Paš. Dr-jos lr Palaimin
tos Lietuvos Dr-Jos. Gyveno 
3849 W. 13 St. Tsl. Crawfwd 
1353.

Kūnas pašarvotas graborlaus 
Petkaus koplyčioj, 1410 So. 49 
Ct., Cicero, III.

Laidotuvės Jvyks subatoj, 
lapkričio 20 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Av. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas' J Av. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
girrtnes, draugus-ges lr nažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnus. Se
suo, Avogerls, Brolis. Uošviai. 
Avagerkoe. švogerisl ir Giminės, 

laidotuvių direktorius A.
Petkua Telef. Cicero 2103.

Urba Flowcr Shoppe 
[4180 Archer Avenue j

i — Vestuvėms •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
OSIAUSIA m MMUUSU LAIDOJIMO I8TAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Ktoutkitą mūsų LietūTlų radio procamų Flznadtato vakarai*, 
10:t0 vai. vakaro ii W. H. 7. 0. rtotiea (1420 K.) — PranaUJai7. ŠALTIMZSBAS

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimą* — Moteris patarnauja 
Phone 9000 , 620 W. 15th Ava.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. J. Rite 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

ūcbMczrSi
2314 Weat 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius <2-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

lljltKK 4348 So. California Ava 
Phone LAFayette 3572

$. P. Mažėta 3319 Lituanica Ave.
Plione YARde 1138-1139 j

t Masalskis 3307 Lituanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas
1410 So. 49th Ct. Cioero į
Phone Cicero 2109
6834 So. Weetern Ave. 
Phone GBOvehill 0142

S. M. Skudas 718 VVest 18th Street
Phone MONroe 3377

1.1, Zolp 1646 VVest 46th Street
Phone BOUIevard 5203-551 G

IR 4704 So. Westem A 
TfiVAS Tel. VIRginia 088?

= ■
luzapas Euieikis

-FJU =s



VIETINES ŽINIOS Be to, vėliausios pasmilo si sek it n o užimamose pozicijo- 
žinios, žemaičių lietuviška n- 
dio orkestrą ir P. ftaltiniierls 
sudaro valandų įdomių ir ln- 

' teresingų. Taip, nepamirškite 
, šį vakarų 7 vai. pasiklausyti 
Iii WFC stoties (1420 k.).

Klausytojas

West PullmanoAmerikos Lietuvių
Dukterys Duoda 
Gražų Pavyzdį

PARDAVIMUI DVOKĄ

Vienon dienon senumo duona Ir py
ragui pardavimui ui pusę kainos. 
Didelis paalrlnkim&a. Atdara vaka
rais.

4224 Weat Roooevrit Road Ir 
1S38 So. Kėdelė Avė.Vakaro pelnų skiria 

Statybos Fondui
Du jauni marijonai 

kunigai Chicagoje
Parehluodą bučernė Ir <rocernė, bu 
elektrlkiniu kaldytuvu Ir mtaui ptau- 
stytl muAlna Parduosiu arba lftren- 
duoHlu. Pardavimo priciaatĮ patir
site ant vletoa

MRS. DUDO.
160 E. Kenstngton Avė. 

Tol. Pullman 1411.

Nuočirdž.iai kviečiame visu, “*'• 
atsilankyti į Amerikos Lietu- Kar<’*»» kalakutienos vakare- 
vių Dukterų “labdarybe Su- "«• I’"*™"* trumP*b
klus”, rengiamus lapkričio 20, Rraži. Jų iSpil.lS J. ir S. 
<1., puošniame Del Prado vieš-1 Andruškaitės ir jaunų žmonių 
liūty, 5307 S. Hvde Park Divd. klubo valklnai vadovaujant F. 
8:30 valandų vakare. , Paliliūnui.

, Kalbėjo kleb. A. Linkus ir
Atjausdamas A. Iz D. K. yikara3 kun g' Cauft|g p<> t#> 

Labdarių Sujungęs pasiryžimų . b,jka prio phH
statyti trumpoj ateityj našiai- Pa,mer drke8troa linksminosi. 
riams ir seneliams prieglaudų, P(dno parapijai Hks 
klubas vienbalsiai nutarė 5io» w .
vakaro pelnų paaukoti Stoty. •
bos Fondui. ., . x . • • ,. Atsiprašome musų gerb. bi-

Tiesa pasakius, tai nepirr..as zriierių, kurių vardai per klai-
klūbo žingsnis labdarybės da- dų nebuvo pažymėti praeitos 
rbe. Šis darbas tęsiamas ne savaitės trečiadienio “Drau- 
tik laike Kalėdų, bet jer iš- ge” AVest Pullmano žinelėse, 
tisus metus: šelpiami pavartė-1 Buvo pažymėta, kad po did 
liai, reikalaujantieji pagalbos.1 žiulį kalakutų aukojo bankie 
Vienų stambesniųjų aukų, su- Į tui Aleksas Zubė ir Stef. Zu 
moj apie $800.00, klūbas yra bienė, taip pat po didelį ka- 
paaukojęs Šv. Kryžiaus ligoni 'lakutų aukojo ir Juozas Zubė 

jrei. ' Kaz. Cicėnas ir Fran. Savi

Todfd, tikimės, kad vieno- čien5' PanlPija ir reng8-ai e 
menė neatsisakys paremti šį snme labai mfe,Į b,z
vakarų. Atsilankę į Del Prado nieriaras ,už kll,lias aukas' 

viešbuti lapkričio 20 d., visi 21 d parapijo,
viskuo bus patenkinti. sal4je bus ,abai gražos -t įdo

Amerikos Lietuvių Duktė- mus vakaras, kurį rengia Mo 
rys lauks skaitlingo lietuvių terų Sų-gos vietinė kuppa 
atsilankymo. 3.E.W. Kuopos žymios veikėjos, E

šiomis d:enomis į Chicagą 
atvyko’ kun. Kazimieras Ven
gras, M. I. C. ir kun. Vincas 
Andriuška. Pirmasis pradė
jo darbuotis dienraščio admi
nistracijoj, o antrasis vikaru♦ T
prie Aušros Vartų parapijos. 
Abudu kungais įšventinti 
praėjusį pavasarį.

Sveikiname ir linkime pa-

PAItDAVIMI'I TAVERNAS

Narnas Ir taverno blanla. su sale, ku
rią galima Utrenduotl dėl visokių pa
rengimų. Naujai tkdekoruota, šilto 
vandens šiluma. Randasi lietuvių 
aplellnkėje. Atsišauklt )

HOONI-IGHHT TAVERN 
1820 West 4«th Street 

Chieago. liiinols
PARDAVIMUI NAMAS

W«at S.dėje pardavimui S fletų na
mas su bučeme ir groaerne, biznis 
Išdirbtas per 80 metų. Gera vieta, 
1-Jfetuvtų seniai apgyventa. Kreipki
tės pas savininka.

2316 So. Hoyne Avė.
Chicago, Illinois

“Viešnios” iš Oklahoma. Per “Pieno Savaitę” Chicagorengiaana tam fjkra paroda. Cit 
matome per vidurmiestį vežama karvė su ketu riais atvestais lėliukais. Kairėj karvės savi 
ninkas farmerys Hiram W. Lcng iš Avery, Okla., dešinėj — Chicago sveikatingumo bor 
do prez. dr. H. N. Bundesen. ,

Buy gloves whh
00MTBA0T0B

2223 West 23rd Place
visokius medžio darbus, 

didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namas Šingeliaia. 
Dedame stogas.

Tari SS matus patyrimo.

Nereta mokėti 60e ui 
dantų moetj. Listerine 
Tooth Pašte, gaunama po 
25c. Tirpyk, kaip gerai JI 
veikia. Ją vartodamas per 
metus sutaupai JI.00.

vakarų, kas toliau įvyks Bart- 
Įkų šeimynos gyvenime*

Ši Bartkų šeimos pasaka ei
na per P. Šaltimiero radio 
programų, kurios lėšas paden
gia Standard Federal Savings 
'ir Loan įstaiga, West Sidėj, 
2324 S. Leavitt Str. Įstaigai Į 

pirmininkauja finansierius J. 
Mackevičius.

giminės priims šv. Komunijų, 
o po visam savo gražioje re
zidencijoje turės pokylį. Da
lyvaus ir abu parapijos kuni
gai.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

Vyčių Šokių Vakaras Tel. CANaI 7514
CHTCAGO

Lietuvos Vyčių kuopa ren
gia šokių vakarų (Thanksgi- 
ving Eve.) lapkričio 24 d., pa
rapijos svetainėje, 15th St. ir 
49th Court. Grieš visų žino
ma Al Pratt orkestrą.

• '

Komisija, ir visa kuopa, ši
rdingai kviečią visus vyčius ir 
jų draugus į Cicero Vyčių *0
kių vakarų. . Plunksna

Praeitų sekmadienį, per 12 
vai. šv. Mišias labai gražiai 
solo “Avė Maria” giedojo K. 
Maleckas iš Cicero. Ištikrųjų, 
gražus tenoras. Ačiū Malec- 
kui ir varg. S. Railai už gra
žių muzikų ir giedojimų. Rap.

Aslhma Cause
Fonghl la 3 Minules

— 80 Proof — .
gėri

nins. (icikit I .i et u
viską Krupniką B *
karkta artinta pain
linait slogas. fHgHHHH
Mes parduodam t ik
į tavernas. Ten "
reikalaukit.
J kitus nliestus U

. ,u- pa I
Riuiu'ianie ekspresu.
Pirkdami pastebėkit

mfiių lakei) ^HMEM
INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZOARD, Sav. 

4811 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHTCAGO, ILL

SKAITYKITE “DRAUGĄ

Tėveliai Pagerbs Savo
Kunigai turėtų įsigyti 

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą. 

Kaina 01.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

PAIhW(PELLERlS
parduodamas po JSc. ir 71c., Lapkričio 20 d., Fabijonui 

ir Magdalenai Stričkams ir jų 
dukrelėms Eugenijai ir Vale
rijai, bus tikrai didelio džiau 
gsmo ar malonumo diena, nes 
tų dienų sukanka 18 metų gi
mtadienis jųjų vyriausiai du
krelei Valerijai, kurio proga, 
tėveliai rengia didelę puotų, 
kuri įvyks lapkr. 20 d., pp. 
Stašaičių name, 1413 S. 49th 
Ct., Cicero, I’/..

Tat, šia proga, sveikiname 
jų dukrelę Valerijų ir jos bra
ngius tėvelius ir linkime il
giausių metų.

RADIO
VISUR DEGA BARTKŲ 

ŠEIMOJE!
COAL
Anglys

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
šią knygą galim* gauti per pal
tą arba rastinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL 

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RASTINĖJE

$1.00

Elena Bartkaitė sunkiai su
žeista guli ligoninėje. Jos sn- 
žiedotinis Vladas užsidegęs 
pavydu palikot kaip be sąmo
nės žmogus, tėvas ir burdin- 
gierius Ignas, pasilikę vieni 
namie, bandė j virti krupniką. 
Beverdant ririnys užsidegė. 
Motina ir Bronius, užsidegę 
rūpesčiu apie’ Elenutės padė
tį, grįžę namd randa kad vi
sur dega. Pasiklausykite šį

Šiuomi laiku, vikaras S. 
lOaučas su vargonininku S.
I Raila lanko parapijų — kalė
doja. Lapkr. 15 d., kalėdinin
kai turėjo paskutinę stotį pas 
mūsų kolonijos žymų veikėjų 
Ant. Žitkevičių. Buvo pakvie- 

• stas ir klebonas kun. A. Lin
kus. Dalyvavo daug svečių ir 

! drangų.
Žitkevičiai kas met kalėd- 

ninkus gražiai priima ir iške 
Lia šaunių puotų.

ILLINOIS
ANGLYS

Lnmp ...............  $600
Mine Run ........ 575
Egg ........................  6-00
Nut ......................  6-00
Screenings (Indiana) 5-00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PKIKM1E861U0SE

Tel. ARDmore 6975

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELĖS

Sn įspūdingais Kalėdą vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos,- yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago,®

Remkite Savuosiu 
Biznierius THE BRIDGEPORT

KNITTING MILLS

®
’ F. Selemonavich 

S^eterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rius — Ir Sek-1 

, madieniais. 
Telefonas Victory 3466 
504 West 33rd Street

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato-
• giauzia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

Lapkričio 21 d. mūsų baž
nyčioje per sumų Jonas ir E- 
milija Andruškai iškilmingai 
apvaikščios 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

Visa Andruškų šeimynėlė ir

Kunigai ir Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ PLOTKŲ 
Atsišaukite arba rašykite: 

ALICE CERKAUSKI 
5230 S. Marshfield Avė. JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pakaukite 

JOHN VILIMAS 
OontractoT aad Bnilder,

8739 Bo. Maplerrood Arą, 
Telefonas PROepeet 1188.

Millions prefer this 

that is different" t
Pamėginkite šį fianjų Salai ( 
Ųressing. Nauju būdu iš- 
plaktas, padarytas iš geriau- 
šių medžiagų. ZOĮį

flavor
Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygus
PRODCKTAB DIDMAUSTO FUEL\ OIL RAFINTOTOOTOJO UOJ 

TMRITORIIOI

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:JULIUS VELIČKA

MOVERIS IR 
EKSPRESININKAS .
Perkėlė savo biznį iš

2507 West 69th Street
j naują vietą po num.

6921 S. Western Avc. 
Telefonas 3713

8 GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME FTLNA MORU 
SU CITY SEALER APMCRtTAI8, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AMMIAUS PEČIAMS AAUEITE # 

OANal 2020

UnAjlmnl.
S^—Ir duos 10% aoolaidfM kai plrknit hraterj-

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.< wfll Likę Us”

I 4030 Archer Avenue Tel. Virglnla 1515 I

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

MIRACLE V/HIP CONTAiNS MORE— \ 

PAR MORE-OP THE COSTLYINGRHMB4TSI

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPublic 8402

PAIN-EIPEtlER

Pocahontas Mine Run — Tonas $7J0 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


