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IE. VYSKUPAS OM DALYVAUJA 
K9SU VBOJSMSE

“DRAUGO” BENDROVES PIRMININKAS 
MINI SIDABRINĮ JUBILIEJŲ

Gerb. KUN. IGNAS ALBA
VIČIUS, Dievo Apvaizdos 
par. 'klebonas, “Draugo” ben
drovės pirmi n Lukas, Federaci
jos ir Labdarių Sųjungos iždi
ninkas, rytoj mini 25 metų ku
nigystės sukaktuves.

Bažnytinėse sukaktuvių iš
kilmėse dalyvaus JE. VYSKU
PAS WILLIAM D. O’BRIEN.

Jubiliatas kun. Albavičius 
šv. Mišias celebruos 10 vai. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj, 
kun. A. Linkui, kun. P. Gašlū
nui ir kun. A. Kiškūnui asis
tuojant. Vyskupui asistuos 
kun. A. Skripkus ir kun. Pr. 
Vaitukaitis.

Pamokslų sakys Jcun. Kaz. 
Bičkauskas, jubiliato seminari

jos draugas. Pamaldose daly
vaus d. g. prel. M. L. Krušas 
prel. Bona ir daug kitų kuni
gų-

Atvyksta kunigų ir iš toli
mesnių miestų. Vienas iš jų 
Amsterdam, N. Y., klebonas 
kun. J. Židanavičius. Per iškil 
niingas Mišias giedos Sasnau
sko vyrų choras, komp. A. Po 
cius diriguojant.

Pirmų valandų dienų bus 
pietūs Dievo Apvaizdos par. 
salėj. Dalyvaus dvasiškija, Lie 
tuvos konsulas p. P. Daužvar- 
dis, organizacijų atstovai, 
draugai ir parapijiečiai. Pro
gramų salėje tvarkys kun. B. 
Urba, seserų kazimieriečių ka
pelionas.

AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJA PRIEŠINGA 

DARBO BIUUI
WASHINGTON, lapkr. 23. 

— Amerikos Darbo lede raci
jos prezidentas W. Green pa
reiškiu kad organizuotas dar
bas pakankamai nusivylė Wa-

Iš Vatikano praneša, kad Popiežius 
vėl jaučias nesveikas

Gydytojas pataria Jo Šventeny. 
bei konservuoti savo jėgas

ROMA, lapkr. 23. — Ass. jos susirinkimui pirmininkavc
Press patyrusi iš -Vatikano, o paskiau trumpų laikų aut

Gyventojai turėtu 
skeltom

AVASHINGTON, lapkr. 23.1 manymų. Dabar gorima šį eu- 
— Kadangi Amerikos J. Vals- manymų iš komiteto ištraukti 
tybių vyriausybės pildomosios ir be atjdeliojimo svarstyti, 
šakos galia kaskart galiugėja^. .Xudlow pareiškia, kad ^Aiue- 
kongreso atstovas L. l,ndlo»,
dem. rii Indiana/ .Skėlė suma-1 _ Mtokratlska jr pitieti5ka.

11?"*,,£? -T* CŠ P«WM f«H batais rinkti
įvairių rūšių valdininkus, gali 
pareikšti savo valių mokesčių 
reikalu. Bet svarbiausiuoju už

kokį nors karų, išėmus priešo 
užpuolimų, arba įsiveržimų, vy 
riausybė turėtų referendumo 
keliu atsiklausti gyventojų.

Atstovas siūlo kongresui 
tuo svarbiu reikalu pravesti 
konstucinį priedų. Ir tuo rei
kalu jau dirbama.. Kongreso 1

t

tari šiandien yra griežtai prie
šingas ir prezidento Roosevel
to atlyginimo ir darbo valandų 
biliui.

Nuo to laiko, kaip pravestas 
AVagnerio aktas ir kaip prezi
dentas gegužės mėnesį iškėlė 
pastarojo biliaus sumanymų, 
nedarbas pradėjo didėti ir 
šiandien yra baimės, kad gali

JE. Vyskupas M Uliui.i, D 0’Brien,- D.D., kuris dalyvaus pasikartoti 1929 metų blogme- 
rvt įvykstančiose kun. Ig. Albavičiaus kunigystės sidabrinio tigĮ parej^įa Qreen ‘

Darbo valandų trumpinimas 
yra geras dalykas, sako Green.BRIUSELIO KONFEREN

CIJA DAR NEUŽDARYTA
BRIUSELIS, lapkr. 23. —

jubiliejaus iškilmėse*

ISPANUOS RAUDONIEJI 
GLORIFIKUOJA STALINĄ

SALAMANCA, Ispanija, la
pkr. 22. — Nacionalistų karo,Devynių valstybių konferenci- 
vadovybei pranešta, kad Arą-1 ja Kinijos reikalu^čia dar ati-
gono fronte nemažas skaičius 
radikalų milicininkų dezerti- 
ruoja į nacionalistų pusę. Nuo

daryta.
Kai vakar susirinkę daly

viai bandė konferencijų pas-

gnerio darbo santykių aktu, k®d Šventasis T ėvas Pijus XI mobiliu važinėjo.
......... _;i™ -Gydytojas yra ra nuomone 

kad šaltesnis oras kenkia Pi 
piežiaug sveikatai, kuri ir 
to yra menkutėlė. Jis patari^ 
Popiežiui šį laikų daugiai 

Šiandien rytų Popiežius pa- kaip praeityje konservuoti 
sijuto daugiau stipresnis. Au-(vo jėgas, kurios bus reikalinl 
diencijos atšauktos, bet Jo gos konsistorijų ceremonijoi 
Šventenybė Ritų kongregaci- gruodžio^lJ ir 16 d.

pereitų naktį rimtai apsilpo. 
Buvo pakviestas gydytojas dr. 
Milanas, kurs per naktį išbuvo 
pa& Jo Šventenybę.

Bet darbo boardas 
valandų tvarkyti.

neturėtų

JAPONAI REIKALAUJA 
KINĮ) DIKTATORIAUS 

PASIDUOTI
■ ŠANCHAJUS, lapkr. 23. — 

jų patiriama, kad radikalų re-.^H>ti nepavykusia ir rengėsi Japcnų karl*uomenė laužia ki- 
žimo vadai paskutiniais lai- uždaryti, Kinijos delegatas po2icijas ir vietomis neeu- 
Jtais JValeneijoj turėjo gausia- ka’stu atčj|įppimu sulaikė ]aįkoinaį veržiasi Nankino
gų susirinkimų, į kurį sukvies- nurodė, kad kas nors
tar visi gyventojai. Susirinki- Jaroma» kad nepri-
me buvo prancūzų komuninių Pažįnus nepavykimo. Jei vals- 
partijos ir Maskvos atstovai. tybėn ),ra pabugusios
Jie kalbėjo. Ragino savo sėb
rus raudonuosius ir gyvento-

,.. ii- i jus atkakliai kovoti prieš “su
virus kitus klausimu — karo Tklienus ir .nepaduoti Ispani-paskelbimo klausimu, jie 
tylėti.

turi

Taip toliau neturėtų būti,
juridinis komitetas turi jo su- sako atstovas.

VIENOS STUDENTAI 
STREIKUOJA 1

NEŽINO, KURIS JŲ 
STALINAS

VIENA, Austrija, lapkr. 23.1 BERLYNAS, lapkr. 23. - 
— Austrijos švietimo ministe- i Vienos specialistas buvo pa
ris paskelbė vienerius metus f kviestas į Maskvų gydyti dik-

jos “fašistams”.
Ispanijos komunistų parti

jos sekretorius Jose Dia pla
čiai apibudino sovietų Rusijos 
teikiamų Ispanijos raudonie
siems pagalbų ir glorifikavo 
diktatorių Stalinų. Pareiškė, 
kad Stalino yra gilus troški
mas apginti Ispaniją nuo 
šistų” pavojaus.

link Nepaisant lietaus ir šiaip

ilgiau mokslintis medikali- 
niams studentams. Jie sukėlė 
streikų. Sustreikavo ir kiti 
studentai.

Šiandien įvyko studentų de
monstracijos. Pasibaigė riaušė 
mig ir susikirtimais su polici
ja.

tatorių Stalinų. Jis ten atrado 
šešis vyrus, panašius į Stali
nų. Visus ištyrė. Kai kurie bn 
vo sveiki, kiti sirgo. Per 10 
dienų jis juos visus prižiūrė
jo. Ir jam neteko patirti, ku
ris jų Stalinas.

SEKMADIENIAIS UŽDRAU
DŽIA PASAULINĘ MUZIKĄ

LENKŲ IŠEIKVOJIMAI 
GIRININKIJOJE

BIUDŽETĄ NUSTATYS 
KARO PAGRINDU

•VILNIUS. — Švenčionių gi 
rininkijoje paaiškėjo išeikvoji
mų. Suimtas girininkijos vir
šininkas Kurčinas ir du jo pa-j

TOKIO, lapkr. 22. — Lai
kraštis Asahi rašo, kad Japo
nija 1938 metų valstybės biud
žetų nustatys karo pagrindu.

Civiliniams reikalams išlai-
vaduotojai. ■ dų numatoma apie 2,870,000,-

Apskaičiuojama, jie išeikvo-,000 jenų (apie 840 milijonų 
jo valdžios miško už 120,000 [dol.) Karo reikalams dar neži-
auksinų.

BOSTON, Mass., lapkr. 23. 
— Massachusetts valstybės ge 
neralinis prokuroras P. A. 
Dever kažkaip atrado senovės 
valstybės įstatymų, kuriuo se
kmadieniais valstybėje uždrau
sta visokia muzika — visokios 
pramogos ir pasilinksminimai. 
Leidžiami tik šventi koncertai.

Prokuroras nusprendė įsta
tymų vykdyti. Bandys uždrau
sti net radijo programas sek
madieniais.

noma.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien iš dalies debesuota ir 
šilčiau. • * * .

Saulė teka 6:51, leidžia
si 4:22. ‘ '

Maskva protestuoja dėl japonu 
žygiu Mongolijoje |

MASKVA, lapkr. 23. — Iš tų armijos laikraštis “Kras 
Tokio gauta žinia, kad dvi J.ja Zviezda” iš naujo skelbi 
šiaurinės Kinijos provincijas kad japonai rengiasi į karų 
japonai sujungė su vidurine sovietais ir pareiškia, kad 
Mongolija ir šios naujoj val
stybės priešakyje pastatė va
dinamų federuotų komitetų.

blogo oro, japonų vadui tuti i

Kadangi ši nauja japonų su 
daryta federuota valstybė yra 
pavojinga -bolševikų globoja- 
mai išorinei Mongolijai ir Si- 
birė-te istorijoms, sovietų 
riausybė. protestuoja dėl

biro armija paruošta uždu 
smūgį japonams. Be to, p 
žada atkakliai ginti išori 
Mongoliją.

Sovietų vyriausybė dar pr 
testuoja ir dėl japonų gen. 
raki anądien paskelbto par 
kimo, kad japoflamą dabar 
kas pakilti ir apsidirbtPsu ME

Šių skros raudonuoju siaubrt.

vilties dar šių savaitę pasiekti 
Nankino ribas.

Negalima sakyti, kad kinų 
kariuomenė šiame karo fronte

. įjaponų žygių. O Sibiro sovie- bire.
vaduoti

Kiniją, tai visgi nors neturėtų 
aiškiai pasisakyti, kad japo
nams pasiduodančios. būtų netekusi pakilios dvasios.

Šiandien toliau bus svarsto-
mas konferencijos likimo klau
simas.

MASKVA PASKYRĖ NAUJĄ 
AMBASADORIŲ KINIJAI

ŠANCHAJUS, lapkr. 23. — 
Maskva paskyrė naujų amba- 

’sadorių Kinijai. Juo yra I. 
Luganec-Oriol&ky. Ambasado 
rius Bogomolovas seniau at
šauktas į Maskvą ir apie jį nie 
ko negirdima. Matyt, jis pa
kliuvo į GPU tinklus.

Taip pat iš Kinijos at-

Ispanijos nacionalistų lakū
nai bombardavo radikalų 4 
miestus.

dragoj papigintos telefnuratos
Illinois prekybos komisija 

Chicagai papigino telefonų ra
tas. Telefonų naudotojams per 
metus bus sutaupyta daugiau

kaip pustrečio milijono dolerių.
Papiginimas liečia visas te

lefonų rūšie ir tas įsigalios 
pradėjus 1938 m. sausio 1 d. .

Tačiau neturi reikalingo ats
parumo prieš japonų organi
zuotų karo mašinų.

Nankine japonų lakūnai iš
metė lopelius. Reikalauja, kad 
Kinijos diktatorius gen. Čian- 
gkaišekas su savo vyriansybe 
pasiduotų japonams* Sako, 
tuo būdu bus išvengta tolesnio 
kraujo liejimo. Girdi, diktato^ 

i riug turi įsisąmoninti, kad 
i jam kariauti su japonais nėra 
galimumo.

NEŽINO, KAS GALĖS BŪTI 
TOLIAU SU BOLŠEVIKU 

TERORU

JAPONIJA BIJO AMERI
KOS BRITANIJOS PRE

KYBOS SUTARTIES
TOKIO, lapkr. 22. — Či 

pranešta, kad Amerikos J 
diplomatas sako, kad jis ilgus į Valstybės planuoja padaryt 
metus gyveno Maskvoje, tn-1 prekybos sutartį su Britanija 
čiau dar neteko girdėti tokio įėmue įr jos dominijas. Ja 
šiurpaus teroro, koks šiandien nų prekybininkų sluoksniuos 
nardina milžiniškų bolševikų tad rej£kjasį baimė, 
biurokratijų. Nežinia, kas bus

PROHIBICIONISTAI PRI-
rmf

Šig generolas neseniai Mask
vai pranešė, kad Kinija nerei-' 
kalinga greitos pagalbos, nes 
kinai vieni gali ilgai sėkmingai 
laikytis prieš japonus.

Matyt, ir jis pakliuvo į Sta
lino nemalonę.

NORI PRANCŪZIJOS 
SOSTO

RYGA, lapkr. 23. 
skvos grįžęs vienas

LANSING, Mich., lapkr. 23. 
— Čia įvyko Michigano Anti- 
Saloon sąjungos suvažiavimas. 
Nacionalės sųjungos generali
nis sekretorius dr. Dunford 
pareiškė, kad ateityje Anti-Sa- 
loon sųjunga bus gudresnė pa
simokinusi netolima praeitimi. • 
Nesiverž įvesti prohibiciją iki 
visi gyventojai bus paruošti jų 
gyvai priimti ir pripažinti.

“Mes, prohibioionistai, pa
darėme didelę klaidų per smar
kiai žengdami privertę pripa
žinti 18-ųjį priedų, kai gyven- 

mies-

PARYŽIUS, lapkr. 23. —
Gyvenąs Belgijoje Prancūzijos 
sosto pretenderis kunigaikštis 
de Guiae išleido atsišaukimų 
prancūzams, kad jis šį kartų
tikrai dirbąs už monarchijos tojai, ypač didžiuliuose 
atstatymą Prancūzijoje. Jis tuose, prie to nebuvo paruošti 
žada gerovę. j ir palenkti. Prohibiciją netu-

Kunigaikštis naudojasi gui- rėjo būti prievarta vykdoma, 
rutėmig Prancūzijoje. Prieš ke, Šios klaidos ateityje mes turi- 
letą dienų jo sūnus iš Šveica-Įme vengti”, pareiškė sekreto- 
ri jos pašalintas. : rius.

I« Ma-
Pabul i i jo

toliau.
Užsienių diplomatų daug ru 

sų draugų nežinia kur išnyko. 
Ir šiandien diplomatui yra pa
vojinga kur susieiti su rusų 
pažįstamu, kad jo nesukompro. 
jnituoti. GPU agentai kiekvie
nų žmogų seka.

Chicagoj paskleista
KLASTOTŲ BANKNOTŲ

Slaptosios tarnybos viršinin 
kas paskelbė, kad Chicagoj pa 
skleista klastotų vieno dole
rio ir dešimties dolerių bank
notų/

Pažymima, kad dolerinius 
banknotus galima lengvai pa
žinti. Ant atvirkščios pusės 
vieno galo briauna žymiai pla 
tesnė. .♦

Dešimtdoleriniai turi vieno-

Pati japonų vyriau s yb
daug susidomėjusi Amerik 
ir Britanijos prekybini" susi 
artinimo planais. Spauda pa 
reiškia, kad Amerikos ir Brl 
tau i jos žygiai yra nukreipti n 
prieš vieną Japoniją, bet di 
gi prieš Vokietijų ir Italių 
kurios pasiryžo kovoti 
tarptautinį komunizmų.

Prekybiniuose sluoksniu 
pareiškiama, kad Amerikos 
Britanija žygiai skaudžiai 
tiks japonų eksportų ir iin 
tų; ypač medvilnės ir šilko 
yono gaminių eksportų į 
tanijog kolonijas.

Japonijos nesutikimai s 
merika dėl Kinijos, p 
stebėtojai, artimoj ateityje 
ponijai tikrai bus s'knud 

nes ji ji negaus sau reikalui 
ginklų, municijos ir įvairi

dės paskatines serijų šešias karo medžiagos, 
skaitmenis: 878074. --------—-------JĮ

------------------------ ŠANCHAJUS, lapkr 23.
Prancūzijos vyriausybė skel JJritams sutinkant čia jnpoi

bia, kad susektas sąmokslas pagaliau pradėjo kdntrolit 
prieš respublikų. Kinijos muitines.
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Mūsų Dienraščio Bendrovės 
Pirmininko Sukaktis

kuriems bažnyčių' pastatė, įr katalikiškoji 
spauda, ir visa Ainerikos lietuvių katalikų 
organizuotoji visuomenė, įr tauta. ‘

Prie tų Visų sveikinimų ir mes prisideda
me. Teduoda jam Dievus sveikatoj, ištver
mės ir galimybės dar bept 25 meįus taip sėk
mingai ir naudingai dirbti Dievui ir Tėvy
nei ir laimingai sulaukti apynio kun:gys: 
tės jubiliejaus. i ’ 1

Padėkos Diena

Didz. Gerb. Jubilijatas Kun. Ig. Albavi&us
Gerb. JubiHjato Trumpa Biografija

linnięji Amerikos ateiviai, patekę j nau
jas ir sunkius aplinkybes, vesdami kovų su 
indijonais, būdavo dėkingi išlikę gyvi ir šiaip 
taip savo reikalus aprūpinę. Jie dėkodavo 
Dievui rudenį už derlių ir visas jiems su
teiktas malones. .» »

Labai gražu, kad tas paprotys išsilaikė 
ligi šių laikų, kad bent viena diena metuose J 
pavedajni tam, kad padėkoti Dievui už vis-Į 
kų, kų jis šio krašto žmonėms teikia. Gražu, 
kad Prezidentas ir paskirų valstybių guber-

Ryt Dievo Apvaizdos parapija Švenčia, storiai kas met išleidžia proklemacijų, pa-- 
. nes jos klebonas gerb. kun. Ig. Albavičius ragindami piliečius pareikšti savo dėkingu-Į 
Jūrini sidabrinį kunigystės jubiliejų. Švenčia In^ Aukščiausiajam.

Deja, dauguma šio krašto žmonių pamir
šo Padėkos Dienos tikrųjų prasmę. Tų dienų 
jie pavertė tik žaidimui ir gardžiam pasi- 
valgymui, dažniausia — persi valgymui.

Amerikos žmonės turi už kų būti dėkin
gi savo Sutvėrėjui. Pirmoje vietoje jie turi 
būti dėkingi už laisvę Dievų garbinti, už 
taikų ir ramybę, už visas medžiagines gero
ves, kurių daugelio kraštų žmonės mums 
pavydi.

Kituose pasaulio kraštuose prieita jau 
prie to, kad uždraudė ir Dievų garbinti ir 
šiaip jau asmeninę laisvę suvaržė. Kai kur 
siaučia karas, kai kur žmonės perimti karu 

'baimės, kuomet mums čia, Amerikoje, tokio' 
pavojaus nėra. " .* /"

Tad, už tų visa ryt dėkokime Dievui.

Trečiadienis, lapkr. 24, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ; Lęngvų suprasti, tavoršeiai, 
------ --------- . dėl ko taip buvo uifikainta.

Sveiki, gyvi, tavorščiai! Darbininkų/‘rojaus” valdovas
Šiandie padėsiu ant savo' Stalinas iš vizų pusių yra ap- 

dėlno jums navynų, kokios, suptas pasikėsinimų ant jo gy
vybės. Jis jau nepaęitiki net 
savo tarnais, savo koke riais,

' šiur, nebuvote girdėję nuo pat 
balšavikų atsiradimo ant Šio

Į svieto: Maskvoje — Kremliu
je, kur dėvyniųig zaųikąių už-

n e pusi t ik i nei daktarais. Juk 
vienam užuot liekarstų, leng-

sirakinęs sėdi balšavikų caras'va užduoti trpeiznos. Dėl to ir 
Stalinas, atsirado dar penki buvo surųislyta parinkti dar
Stalinai. Taip, penki Stali
nai tokio pat stuomens ir le
mens, tekiais ūsais, kaip ir 
tikrasis Stalinas. Atrodytų 
panašu į pasakų, ale ne pasa
ka, o tikra tįeč«, Kąip tų i

penki ekstra “Stalinai,” kad 
daktaras nepažintų, kuris jų 
yra tikras Stalinas.

Matot, kas dedasi bai ša vi 
“rojuj.” Žiaurūs despotai y-’ 
ra buvę Rusijos carai. Ale

ištlumočytif — klausit. O gi niekad nebuvo girdėt, kad, su

Dėl Stasio Nuteisimo

ir dienraštis “Draugas”, nes jubiliatas yra 
“Draugo’’ bendrovės pirmininkas ir šiaip 
jau dienraščio didelis ir riuoširdus bičiulis, 
rėmėjas ir nuolatinis bendradarbis. Mes ne- 
klysime pasakę, kad kun. Albavičių rytoj 
jo reikšmingų sukaktuvių proga pasveikins 
visa Amerikos lietuvių katalikų visuomenė,
W jo gyvenimas ir jo veikla labai artimai 
yra su ja surišta. Jis yra tokio masto vei
kėjas, kad jo veikimas siekia toli už para
pijos ribų. Apie tai plačiau ir visai teisin
gai parašė mūsų bendradarbis Sainata, kurio 
rųšinį rasite šios dienos dienraščio numeryje.

Platesnio masto veikėjui, veikėjui, kuris 
nuoširdžiai trokšta šio krašto lietuviams ka
talikams ateitį užtikrinti, neužtenka darbuo
tis vien savo parapijoj. Jis negali būti loka- 
listas, bet turi būti surištas sy visos išeivi- 1 
jos veikla. Jei mūsų veikėjai užsidarytų sa- j
vo kolonijose, jei jie nieko bendro nebeno j > -----------

* i« turėti su kitų kolonijų tautiečiais, su j Dėl Vilniaus Lietuvių Komiteto pirmi- 
vi-n. mūsų visuomene, jie patys užtrokštų ir J ninko p. K. Stasio nuteisimo “Darbininkas” 
tęj izoliacijoj tautiškai ir net religiškai už- tarp ko kito rašo: „ 
troškintų savo vadovaujamus žmonas.

Mūsų tautiškieji reikfflai šiandien kaip 
tik reikaląuja iš mūsų sudarytLyįaų^įieluviš- 
kųjų parapijų ir visų koioni,jifbenjrų fron- 

^tų, reikalauja centro, iš kurio, lyg iš kokios 
širdies, trykštų tautinės gyvybės kraujas ir 
tekėtų per visas gyslas, po visų: kūnų, t. y. 
per v^aų mūsų parapijas. ,

To paties reikalauja iš mūsų ne' tik tau
tiškasis, bet ir katalikiškasis veikimas.

šventasis Tėvas Pijus XI ne vienų, bet 
daug kartų yra atsišaukęs į katalikiškųjį 
pasaulį, prašydamas vesti vieningai, gerai 
orgąyiaųotų ir stipriai centralizuotų Katali
kų Akcijų. . /

Apie šiuos bendrus mūsų visuomenės rei
kalus męs šia proga rašome, nes kun. Alba
vičius yra visuomenės veikėjas ir vadas, ku
rio veikla atitinka visiems šių dienų reikala
vimams. Jis yra giliai įsitikinęs, kad tik cen
tralizuoto ir vieningo lietuvių veikimo pa
galba bus galima išsilaikyti gyvais ir reli- 

. gižkaL ir tautiškai.
Dėl to, pasižiūrėję j kup.- Albavič.iaus 

25 metų darbus, matome, kad jis, ištikimiau
siai ir uoliausiai eidamas kunigo klebono pa 
reigas, visa širdimi buvo atsidavęs mūsų cen- 
tralinių orgganizacijų veikimui. Jį matome 
L. Vyčių, jaunimo orgaiiižarijos, priešakyje, 
matome gelbstint Moterų Sųjungai steigtis 
ir augti, LDS, LRKSA, labdarių Sų-gos,
Amerikos Lietuvių Tarybos, Tautos Fondo 
ir kitų lietuvių katalikų organizacijų darbus 
dirbant.

Visos mūsų centrai inės organizacijos ir 
Šimtai lokalinių draugijų yla susijungusios 
prie mū&ų veikimo centro >— A. L. R. K. Fe
deracijos, kuri kaip tik sudaro tų reikalin- 
gųjį lietuvių katalikų frontų tautybei išlai
kyti ir apaštalavimo darbui dirbti. Šiam 
didžiajam mūsų centrui gerb. jubiliatas ne
sigailėjo ir nesigaili savo brangaus laiko.
Daug metų jis sėkmingai pirmininkavo šiam 
mūsų centrui, o šiuo laiku taip pat užima 
labai atsakomingų centro valdyboje vietų.

Turint tokio masto vadus, f lietuviai ka
talikai galėjo ir vietos reikalus aprūpinti ir 
Lietuvai daug parieti. Kun. Ig. Albavičius 
daug pasitarnavo Tėvynei ne tik savo veik
la organizacijose, bet stambiomis aukomis, 
pž tat tautų jį pagerbė aukštu ordinu.

Tad, ryt kun. Albavičių sveikina ir Die
vo Apvaizdos parapijos žmonės, kurių reika- 

jie- taip tvarkingai ir pavyzdingai veda,

sirgue kokiam Nikclajuškai, a- 
tėjęs į palocių daktaras būtų 
radęs lovoj gulint ir vaitojant 
šešis Nikolajuj®: vienų tik-

ve kaip.
(, ,Jap seniui eina žinios, kad 
Stalinas sėrga kokia kvaraba.

' L
Nepasitikėdamas savais dakta
rais, jis iššaukė specialistų net *r Penkis netikrus, 
iš Vienuos, Austrijoj. Kąi ta
sai specialistas atvažiavo į 
Maskvų ir buvo* įleistas į 
Kremlių, . jis, įėjęs į Štalino

— Man atrodo, kad Plikis 
yra didelis tinginys, ir kų jis 
pagaliau Veikiai

—- O, jo darbas nelengvas.

Jei mūsų išeivijos lietuvių jos fakultetų, atvyko į Jung 
katalikų spauda, kaip anglų tinęs Valstybes trumpai vizi- l kambarj' įamatė’ šešis Stali 
“Literary Digest” arba ko- tai. Tačiau, piasidėjus pašau- nuejgarido, nes painia-, jįs yra piršlys,
kis kitas perijodipis laikraš- liniam karui, kunigas Albavi- atsidurė į spųkių plei
tis, imtų ir paskelbtų “baisa čius buvo priverstas pasilikt. '
vimų” savo skiltyse, atsiklau- Aknerikoje. 
siant skaitytojų, kuris iš lie-' Kun Ignfls Albavičius, at_ 
tuvių katalik^ kunigų vaka- Vybęg į Chicago, III. pas gerb. 
įuose yra veikliausias, ir po- jjUnįg^ dekanų M. Kriaučiūnų, 
puliariškiausas, nėra al)e*° aoiįaį darbavosi \aipo vika-Vadovaujantis nepakntumo ir siauro fa- . T ..... . -—- - - -• *

natiamo dėsniais, kaip kad dabar darę len- k®d Jublbjatas k ras $v jurgįo parapijoje iki 
kai, bet kukį tąųtinį mažumos veikimų? gali- ni^ vičius a.nu jgjg mųtų. ąijonys be
ma itraukti i išdavystės kategorijų. Jei Lhe- <lau^ )a,3r • . . • galo ’dsaauč
tuvoje būtų nors šešėlis panašumo tiems per
sekiojimams, kokius iškeliama mūsiškiams 
Vilniaus krašte, jei lenkai pajustų nors šim
tinę dalį tos priespaudos, kurių jie prakti
kuoja link mažumų, ypač lietuvių, tai kiltų 
nenuilstantis gvoltas dėl lietuvių “barbariš
kumo”. Bet lenkaį Lietuvoje turi daug pri
vilegijų -- mokyklų, draugijų, studentų kor
poracijų, tautinio veikimo grupių. Savo tei
ses jie uoliai daboja ir dėl mažiausių taria
mųjų suvaržymų iškelia spaudoje tiek triukš- . _ _ . ♦ .
mo, kad, rodos, Lietuva kėsinasi ant Lenki- 1US , sjuose^ ^ e
jos nepriklausomybės. Iš mažiausio inciden
to jie nori sudaryti casus belli bei priekabę 
kariauti su liet. u va. Dėl to jų atkaklaus triu
kšmo Lietuvos vyriausybė kažkodėl visuo
met nusileidžia. Negalima sakyti, kad lietu
viai būtų bailūs. Jie parodė didvyriškos drų- 
sos, kada buvo teisiami Klaipėdos sųmoksli- 
ninkai. Hitleris grasino, sutraukė keletu kor
pusų kariuomenės Lietdvos pasieniuose, ta- baigė Lazdijuose Gim-či»u lietuvių nenugaMlino: teismas tinkamai nazi>s. jjo
nubaudė sukilėlius, (n su lenkais visai kas 
kita. Kodėl f Sunku į tai atsakyti. Oia kaž
kas nesuprantama.

Kaip ten bebūtų, mes amerikiečiai nepri
valome gilintis 1 užkulisinės politikos p;nk/ 
les. .Turėdami prieš akis tokį žiauraus per
sekiojimo faktų einame prie vienintelės login- Į metais; tais pačiais metais į- 
gos išvados —• M.iarkiai protestuojam prieš šventintas diakonu jis išvyko
lenkų priesj); odų, kurių mes pažymini tinka-

.... ...
Gerb. kunigas Ignas Alba

vičius savo nuveiktais darbais 
Tėvynės gerovei ir Bažnyčios 
naudai nusipelnė pagarbos; ir 
Lietuva ir mūsų katalikiškoji 
išeivija šiandien' didžiuojasi 
prakilnaus vado, garbingo tė
vynainio nuopelnais.

Gerb. kunigas Ignas Albų-

tuvoje, 1890 m. liepos 31 die
nų. Jo tėvas Juozas Albavi
čius ir motina Zofija Maciun- 
skaitė buvo pavyzdingi kata
likai ir savo sūnui Ignui da
vė tikrai krikščioniškų išauk
lėjimų. Ir pats Ignas buvo la
imi gabus moksle. Pradinę mo

— Bet tai nesunkus amatas ? 
— Ir dar kaip! Išpiršti savo 

abi dukteris — tai ne bet kas!
(L. A.)

sų.
Daktarui liepta visus šešis 

Stalinus egzaminuoti. Vienus 
jų rado sveikus, o Uitus su 
-vienokia, ar kitokia kvaraba. 
Per dešimtį dienų specialistas 
gydė sergančius Stalinus. Tris 
t.ripus darė į Maskvų, tris sy- 
kiusi medicinomis tritino še- 
šis Stalinus ir po šiai tasai 
specialistas sakos negalįs pa
sakyti, kuris jų buvo tikras 
Stalinas.

galo
tarpe šviesių ir uolų jaunų ku
nigų, kurį galėjo visada pama 
tyti, bičiulingai pasikalbėti h 
gauti išganingų patarimų. Ir 
jį, kaip senieji, taip ir jauni
mas, be galo mylėjo ir dide
liai gerbė.

Dievo Apvaizdos parap. 
klebonas

1918 metais kovo 4 dienų,
Jo Eminencija Jurgis kardino 
las Mundelein gerb. kunigų 
Ig. Albavičių paskyrė Dievo darbavosi ne vien tik savo pa 
Apvaizdos parapijos klebonu, rapijoje, bet jam rūpėjo ir vi 
kur iki šiol garbingai tebekle

nu save

bonauja. Kuomet gerb. kun. 
Albavičius atvyko į Dievo Ap
vaizdos parapijų klebonauti, 
jis įtempė visų savo energijų 
apvaizdiečių dvasiškam ir tau

x •• • tiniani gerbūviui. Jis savo pa-1907 metais, is Rusuos sugri- K i • x-v . vyzdmgu gyvenimu ir nuosir-
zęs j e uv4? knas į jo j pasiaukojimu atsidavė

dėdę Novorosijske, Rusijoje

Seinų Kunigų Seminarijų, ku
rių sp. panirimais baigė 1912

į Romų atsiduoti tolimesnėms
mu vardu - nekultūringų “sarmatų” barba- studijoms ir.įstojo į Gregorj- 

jonumo Universitetų. 1912 m. 
gruodžio 20 dienų, speciali? 
Šventojo Tėvo dispensa, vo»> 
turėdamna tik 22 metus ir 4

riškumas

Prieš koletų dįenų Vašingtone įvyko A- 
merikos katalikų vyskupų konferencija. Da
lyvavo 82 arkivyskupai ir vvskupai. Konfe- .<2 x , •

., --i-iii 4-l. v * • 1 menesius, įšventintas kunigu,rencija pritinę keletu tikrai svarbių nutari . r
mų ir padarė ndkšmingų pareiškimų. Ji pu-,švento^ kun.gyriės sakra, 
sLsakė prieš kylantį blogų iš girtuokliavimo Į,nent?l Jgnui Albav’čiui šutei 
ir įvedimo smuklėse vadinamųjų begėdiškų (kė Jo Linįnenclja kardinolas 
“floor shovvs”, kuriais demoralizuojama jau-' Respighį 6v. Jono Laterano 
nimas, vedama į ištvirkimų jaur.os mergai
tės. Taip pat pasmerkė jaunimų piktinahčia* 
ir tvirkinančias filmas. Katalikiškoji visuo
menė yra raginama kovoti su tai« visais blo
gumais.

Vyskupų konferencija pasmerkė “raudo
nųjų” vetlamųjį terorų Ispanijoje. Apie tai 
pločiau parašysime vėliau.

bazilikoje, Romoje.

Atvyksta i Ameriką
Tapęs kunigu, Ignas Alba

vičius minėtame universitete, 
Romoje, įsigilino į filosofijos 
studijas; ir 1914 metais su 
atsižymėjimaiH baigęs filosofi-

Šeimininkas: Kas ten paga
liau?

Kelneris: Daugybė žmonių 
laukia laisvų Vietų prie stalų!

Šeimininkas,: Pasakyk orkes
tro vedėjui, kad kų linksinaus 
užgriežtųs valgantieji greičiau 
kųanosl (L. A.).

tuvių katalikų draugijų ir or
ganizacijų tokioje vienybėj* 
gyvuojant ir veikiant, kaip 
Dievo Apvaizdos parapijoje, 
dėka gerb. knnigo Igno Alba 
vičiaus vadovybei.

Tautos veikėjas
Gerb. kun. Ignas Albavičius

sa mūsų tauta. Kuomet tėvy
nainių darbuotasi dėl Lietu
vos Nepriklausomybės išgavi
mo, mes iį matome pirmose . . .
eilese tų kilnių darbuotojų, I 
kurie ne vien darbu triūsė 
laisvę išgauti Lietuvai, bet i*' 
piniginiai rAmė visa tai, kas 
padėtų Tėvynei tapti suverė-

•.nergijų ir jėgas, uoliai rėmė 
ir duosniai šelpė jų kilnias 
pastangas ir gražius užsimo
jimus. Taip pat jis šelpė vi
sas lietuvių vienuolijas ir mo
kslo įstaigas. Mes jo nuopel
nų matome Tautos Fonde, Tau 
tos" Taryboje, ALRK Fedtia- 
cijoje, ALRK Susivienijime, 
Lietuvos Vyčių organizacijo
je, ALRK Moterų &ųjwi£oje, 
Lietuviif Kunigų Vienybėje, 
lietuvių spaudoje, labdarvltė- 
je, katalikų veikimo apačia

lietuviams katalikams ir jie niška valstybe, bėl to, jis eno
pamatė, kad pati Dievo Ap
vaizda jiems siuntė tokį aie- 
lų ganytojų, kokis jiems buvo 
reikalingas. Ir naujo dvasiš
kojo ganytojo vadovybėje, jio 
susitelkė iš vieno darbuotis 
Lietuvos gerovei ir Bažnyčios 
naudai, r

Klebonaujant gerb. kunigui 
Tgnui Albavičiui, Dievo Ap
vaizdos parapija plito i r ^au
go. Dievui laiminant ir ge
riems žmonėms padedant, da 
bartinis Jubilijatas 1926-1927 
metais pastatė naujų mūrinę 
bažnyčių. Nūngi, Dievo Apvaj 
žilos bažnyčia yra ruiminga ii 
viena iš dailiausių lietuvių ba
žnyčių mūsų išeivijoje. Gali-, 
ma neabejojamai tarti, kad 
kitose parapijose nerasi lio-

rgingai darbuojasi ir duosn'ai 
aukoja Tauton Fondui ir ki
toms tolygioms organizacijo
ms, kurių tikslą* buvo gelbė. 
ti nukentėjuaiems nuo Didžio
jo Karo lietuviams arba iš
gauti laisvę Lietuvai. Tuo 
atžvilgiu su kitais tėvynai
niais jis vyksta net į patį Va
šingtonu, kad iš galingos Ju
ngtinių Valstybių valdžios lai
mėti Lietuvai malonaus pri ta 
rimo, kad ta valdžia padėtų 
Lietuvai kovoje prieš nevido
nus pripšus, ir kad ji Lietu 
vų pripažintų de jure.

Visuomenės vadM

Mes jį taip pat matome mū
sų išeivijos lietuvių orgsuiz?- 
cijose, į kurias jis įdėjo, savo

je ir visuose kultūros dari 
se.

Reikia nepamiršti, kad ge 
rb. Jubilijatas kun. Albavičius 
ilgus metus atsidavusiai veikė 
ALRK Federacijoje ir ilgus 
metus buvo jos pimnininku; 
dabar yra tos Federacijos iž
dininku. Jis taip pat cino iž
dininko pareigas ir Labdarių 
Sąjungoje, kuri pastalė Sv. 
Kryžiaus ligoninę ir dabar re
ngiasi statyti Senelių Prieg
laudų. Nuo pat ligoninės įstei- 
eiroo, gerb. kun. Ignas yra 
paskirtas Jo Eminencijos ka- 
idinolo Mundelemo Egzekuty- 
vio Komiteto nariu.

Mūsų išeivijoje, kuomet an- 
glikoniznias pradėjo gręsti, 
gręsti pražūtimi lietuvybei, 
mes jį matome, kaip lietuvy 
bės gynėjų įr apaštalų - ne 
vien žodžiu, bet ir darbųri — 
dirbantį kad lietuvybė išsilai- 

(Tęsinys. 4 pusi.)



i reua41enis, lapkr. i4, P1UPOAB

PIRMOJI PĄDeKONĖS DIENA.— Thanksgiving, arba Padėkonės Diena turėjo eavo pradžią 1621 m., rudenyje, kuomet Gub. 3radford puritonų vadinamoje Plymouth Kolonijoje paskyrė di* n< 
&oti Dievui už laimingą įsikūrimą šioje šalyje, ir tdėkoti Dievui už laimingą įsikūrimą šioje šalyje, ir taip pat už puikų derlių, kurį jie sulaukė tuo njetu. Toje dienoje jie iškėlė didelę puotą ant lanko, ir joje buvo pakviesti indijonai, neg ją 

puritonai išsigelbėjo nuo mirties ir bado, kuris juos ištiko po atkeliavimo į Ameriką. Šis vaizdas rodo puritonus apsiginkliavusius einant į bažnyčią, nes buvo ir neprielankių genčių, nuo kurrgj 
jo apsiginti. • ; * •

Kun. A. T. (Samsto)

KRISTAUS ATSTOVAS

Didžiai Gerb. Kunigo Igno Albavičiaus 25 Metu 
Kunigystės Sidabrinio Jubiliejaus Proga

Visi prisirengimai šv. Mi- me, ar kalnuotoje dykumoje, 
šių Aukai yra atlikti, alto-' arba gausiai apgyvento me
rius yra prirengtas, o pamal- tropolio turtinguose rūmuose, 
džįos sielos, atsidavusios Die-, Tačiau, tai visa nieko nereiš-
vuje, laukia pagavime su ma
ldingu troškimu ir dangišku

kia ir nieko neatmaino jo pa
siuntinybės garbingoje prigi-

pasitikėjimu. Dievo namuose mtyje ir kilnybėje, 
viešpatauja iškilminga tyku- I Ras „ ipareig0^ j tą ypa. 
ma. Dviejų pašvęstų žvakių ting^ gftlbę if didenybę, iai 
mažoji tvyksianti šviesa var- nepareina iS žrnonių> tai nė. 
giai ryžtasi nušviesti nakties ra jg žmogaug> Des pats Die-1 
šventuosius šešėlius. Atrodo
lyg kaip girdėtųsi širdies s)a-

vas jo sieloje įienklino pas
laptingą ir neišdildomą ženk-

ptas plakimas, kaip ir Dievo kurg jį iškelia ir laiko vir- 
paslaptiųgas balsas... Žings- gnm žemės galiūnų,
niai pasigirsta šventoje tyki,- Dangus jam davė ypatingą 
moję. Kunigas išeina nepa- pasiuntinybę ir galybę. Todėl, 
prastuose rūbuose ir dievo- katalikų žmonių yra jam

Išbaiminga išra:ška veide
palengva ir iškilmingai 3'^'todėl, katalikams jis yra Kri- 
prisiartina prie altoriaus, j 'staus ambasadomis, kunigas, 
kurį užžengia laiptais; kieliką kuris turi teisę užžengti alto- 
kurį nešė rankose, padeda ant riaus laiptais.
altoriaus; atidaro mišiolą, pa

atidaros kiekvienos durys ir
Dievo Apvaizdos parap. bažnyčia, kurios klebonu yra jubiliatas kun. Ig. Aibavičius. Ši graži bažnyčia pastatyta gerb. 

jubiliatui klebonaujant.

Tačiau, kas gi

skni nužengia laiptais, ir pra 
deda šv. Mišių A.ukog prnkil 
niausią ritualą.

Kas gi yra tos kunigas 9

trukus jis atidarys Taberna 
kulo dureles, ims Brangiau
siąją Išganytoją į savo ran-

'fikrti' jis yra Dievo amba- ir J* d“°s 
sadorius! Iš sakyklos, kaip I,lkl ’ J5zy Kristų, J»>
dažnai tikintiesiems jis akai-iie4ko Jo’ mYli J> ir trokito 
bė dangiškųjų pranešimų!' gyventi kartu su Juomi.

Kaip dažnai • tikintiesiem s jis 
kalbėjo apie ryšančias pa rei-

Jis galėjo kilti iš karaliaus gas, apie nežūnančias viltis, 
paloeiaus, iš ūkininko baku- apie amžinąjį užmokesnį ir ne-

Nė Angelai nėra du°ta tekia 
pasiuntinybė

Kai Dievas trokšta iųunv 
duoti įsakymus, prižadėjimus,

Sūnų Jėzų; kunigas aukoja 
Dievui beribius nuopelnus Iš
ganytojo gyvenimo čia, žemė
je, o ypatingai Jo aukojanč:ą 
mirtį Kalvarijoje. *

O Jėzaus ambasadoriau, ar
gi tavo pasiuntinybė begali 
būti aukštesnė, kilnesnė ir į 

garbingesnė! Kuomet pats sto 
vi ties ., altoriumi, pasakyk 
man, kokis Dievo angelas ga-

toriaus laiptais, pradedant šv. žinojo Visagalio Kūrėjo galy 
Mišių Aukos garbingiausias ' be — tai, o Dievo Kunige, yra
apeigas.

Krikščionis, kurs trokšta i- 
mti dalyvumą tose šventose

stebuklus pasaųlyjeį 
gatvėje sutinka ku 
mato ties altoriumi p 

įšv. Mišių Auką t Kas, 
apie to Kryžiaus n 
reikšmę tuose kelini 
puošė žodžiuose, u 
prasideda šv. Miši u 
nioji ir garbingoji M i

Maldautojas atleisti 
žm°nių nuode m

Kunigas tęsia št8 
reigas Karališkojo 9 
ko žodžiais (Ps. XI II 
reiškia savo meldiral 
Visagalis Dievas jį 
ir gelbėtų nuo neteis 
klastingo žmogaus, 1 
vas prašalintų visas 
kančias kliūtis ir r 
iš kelio į šventąjį kfi 
n i gas prižada Visa a 
daryti žmončtns žino, 
garbę iš šlovę DovięĮ 
lėmis. Jis paveda Dį 
smą ir nuliūdimą, pn 
jo sielą, taip pat ųH 
kurios pripiltoje pa 
dį, taip dažnai, i p 
mena savo paties M|vien tik tavo dalis! Vien tik 

tavo garbė ir galybė, o .Vieš- apW?įB
paties pateptasis!

apeigose, gali su pilna teise' gios karalįaį ir val-

kėjo berybį pasigaag 
tikrai, kam gi kitai
Dievui, jis turi paVS

klausti kunigo: “Kieno gi va- dovai mato ir dažnai patys pasitikėjimą, matydj

žės, arba iš darbininkų tnr- subaigiančias bausmes ?!... Nūn-1 perspėjimus, Jis nepanaudoja
po; jo gimtinė galėjo* būtį kai- gi jis užžengia į altorių. Na-angelo> ima kunįgą. visa li lygintis su tavimi dideny

- . ... . ... .. = |nri pareiti per to nepaprasto’ beje ir garbėje! Kokiam gi
i prarasti ap eisdamas įtą Uogaus rankas. Ir vargas cherubinui duota ar skirta to- 
pareigą, kurią tu mana, to- fam> kur8 jo galy.
kios menkos vertės, arba kokį bę ir pasiuntinybę, kurs per-
palaiminimą, kurį jos atliki- *kioja jį, ar kenkia jam! Vai,'
mas gali atnešti! Būk tikras I , VT ...vargas! Nes tokia žmogus pavertė

Kuu. Ant. M. Karužiškis

rdu tu stovi ties altoriumi? patiria, kad jų sceptras yra 
Pasakyk man, kas tave siun- nesitikėtai išplėštas iš jų ran 
tė? Pats reiški, kad Amžina- kos, karališki rūbai nuplėšt’ 
jam Dievui aukoji mano gar- nuo jų pečių ir jie patys, tarp 
binimą, dėkojimą, atsisteisi- keršto ir neapykantos šauks 
mą ir maldavimą vienybėje su mų, savo pirmykščių patai k b 
Jėzaus Kristaus garbinimu, nų yra siunčiami į ištrėmlną 
dėkone, atsiteisimu ir maldo-' be jokios apsaugos. Tačiau, 
•mis. Tačiau, kas gi tau davė tu, o Kunige, tn esi kunigas 
tą pasiuntinybę ir tokią galy- amžinai! Dievas iš tavęs nie-

vo viršžmogišką didėt 
garbę, į kurią jis yra: 
tas? Tuo pačiu jis i 
savo paties silpnumą 
mena savo praeities 
ir nors yra įpareigotai 
mtine galybe, jis ji 
tvarinys. Ir jausdami 
nusikaltimą, jis žemu 
nkia prieš-.visus žinom 
su nholankumj|ir giužd 
krūtinę, kalba: “Mof 
bė, mano kaltybė, ntp 
žiausia kaltybė!” .lis 
džiai kalba savo 
— Prisipažįstu. Ti 'no 
nuolankia ir šatriniu 
žmonės taip pat kai 
Konfiteorą — Pri 
Kaltybės jausmai* ajNH 

(Tęsinys 4 pu> )

kia pasiuntinybė, kaip tavo? 
Tavo galybė viršija kiekvie
ną kitą galybę, ar būtų tarp 
žmonių čia, žemėje, ar tarp 
angelų danguje! Netrukus 
pats tarsi keletą žodžių ir Vi-

kada neatims tavo kilnios pa
siuntinybės. Iš visų ambasa
dorių, tu, kurs valdovo var 
du kalbi ir veiki, tu, o ka 
talikiškasai kunige, esi vie
ningi is, kurs ligi tavo pasku
tiniam atsidūsimo kvapsniui, 
gali su tavo Dieviškuoju Mo
kytoju pilnu teisėtumu tartis 
žmonijos naudai ir išganymui, 
ir, antra vertus, gali s n žmo
nija tartis Dievo vardu.

kad, jei darai savo geriausi,.
tame kaš uždėta ant tavęs - , _. ... —
t j. a, • , . . , Patl Dievą, persekioja Pati
kasdien, nebusi apleistos be ... m . ... . . * .-Dievą. Tai Viešpats. Jėzus ifi, , „ , . __  , ... saga h s nemirštantis Dievas
pakankamos pagalbos, kuomet . , m . n, , . , kilmingu budu apreiškė. Ta- taps klusnus tau! Jis klauso------------ kzikia svarbesnė proga pakils. .. , . . / , .....

, . , ,. _ ..rL.v t ('iau> laimingas tas knkščio-Mano valgis yra daryti va- Pasivesk Jam, pasitikėk Juo, Į . . ,. . . ,
vii • ,-»» . . , S. A T ,, Ims, kurs pagerbia kunigą!lią to, kurs mane siuntė . — pastatvk savo akį ant Jo, klaui T . . * \ . ^ . ..

, r‘ , , . . . ,. .Laiminga yra šeima, kuri jisyk Jo balso, ir tuomet dirbk1 _ .priima. Tuomi Kunigas yra 
i Dievo ambasadorius žmonė-

Lapkričio 24-ta Diena

5v. Jono IV, 34.
Nieko nėra mažo arba dide- dnk’mai-

lio Dievo akyvaizdoje; k, tik-. ""“‘"J1“ QrotL
tai Jis nori ta, palieka mum, AS P“"“!*
dideliu, nežiūrint kaip maža., mas' kad nM" Priteršta, Pri‘
ir jei sykį a,žiuė, baisa, pe- žiarėti’ kad P“““11" tei’
sako mum, kad Ji, ko nor, ab’«ai’ tik,ai atrasti ir da’
reikalanja ii mūs,, me, netu- 811 ,ink’ma iirdi,ni dar-
rime teM, miemoti jo ,var- kn,i DieTa" Pa"kiria-

Aš juo pasitikėsiu, kad Jis

ms; betgi jis yra tuo* pačiu 
laiku ir žmogaus ambasado
rius su Dievu.

tavo balso ir nužengia iš dan
gaus. Jis ateina į tav/i ran
kas ir pasilieka ant altoriaus 
taip ilgai, kaip tu nori Jį lai
kyti. Tu tariesi au Dievu apie 
gyvenimo svarbiausius klansi-

Kunigas, Dievo ambasado 
rius, {tikrina žmones apie tei
sėtumą savo įpareigojimo, ku
rį ties altoriumi vykdo ir pil
do, iškilmingai pradėdamas 
žodžiais: “Vardan Dievo Tė
vo, ir Sūnans, ir Šventosios 
Dvasios!”

Katalikų Bažnyčios iškilmi-' 
ngose apeigose, ar ten yra

i

bą. Iš kitoe pusės, ko tik Jis ..___
r gali Savo išlaikyti; ir aš pa-

nenori kad me, darytume, ne ,ttikysin> jo Talia viri 
žiūrint kaip evarbin me, tai ^arho, kuri Ji, man atainnėifl,

Vienybėje su Jėzum Kris
tum, kunigas aukoja žmogaus 
garbinimą, dėkingumą, atsi
teisimą ir maldavimą Dangiš
kajam Tėvui, kurs su meile 
ir pamėgimu priima tas visas 
dovanas. Mūsų vardu ir mūsų

mna, apie sielų reikalu,. Tai. kitaR momentas, kuomPt tie 
yra tavo žodi,, kur, uždeda ,aip priprartii taip da.
antapaudų ir teisėtai duoda | žnai vartojamii kad turtt„
vertybę ramybės sandarai, ku
ri yra kasdieniai daroma tarp 
dangaus ir žemts.

Kaipo Viešpaties pateptasis

tokį iškilmingumą ir majes
totą, kaip čia ties altorianM 
laiptais, pradedant šv. Mišių 
Auką? Argi kunigas gali mu
ms duoti savo pasiuntinybės

KLAUSYKITE
nuoladmy ir ilo

manome, -yra kaip niekis mu
ms. Kaip tu gali žinoti, ką ga-

yra mano svarbiausiu geru. -
Jonas Ingeknv.

amžinai
Tokis yra knųjgas, kuriam reikšmingesnį ir iškilminges- 

išganymui kunigą* aukoja A- pavesta ir duota dvejopa pa- nį paaiškinimą! Pasirodyti 
mžinajam Tėvui Jo Viengimį siuntinybė, kad stovi ties ai-1 Dievo Tėvo Vardan ir Am-

įdomių, Povilo
SALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ 1S STOTIES W.H.F.C. (1420 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vaL vak.
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.



y j TV W » r .' V WW/XT’ wiirii ijmi ,

JAU* ATSTOJA VysjkaJtuuų atleidimų ir už
visų žmogių nuodėmių atlei-
dbųų, ves iuū^U Atpirkėju kai-
ųa buvo vienų kartų užmok ė-

7 .T”1' ’i U ir yrą kasdieniai atnauji- 
koltiniųs PKA- {

Q»ĘB JUĘIMJATĄS KUN 
IO. ALjBAVIČUUS

PRITOs Trefltdfoafo l»ykv- 24, 193?

Sidabrinį JubiUt.jų;maldauju dar daug grąžių p»c- įdarys 1939 m. Pus 750 pėdų. 
teliu gyventi ir išganingai, da-' i

$>>įMaį8 ių & yxv4-J

V kieXv¥W'. 
ųgivo nusikaltimus ]j>Ū

nigystės 
šiais metais Dėkonės Die.'ių, 
būtent, lapkričiu. 25 dienų. To-

Priežodžiai
Kiekvieno auklėjimo pasla

ptis yra — pavyzdys.

ilgio, daug ųiąž 10^19 pat 
gio, kaip jo pirnitąkūnas. Tre
čiosios klesos pųsažieriiuięs 
bus daug pątcgumų — rūko
masis kambarys, valgykla, vai 
kų rūmas, plačios pla t fonuos 
pasivaikščiojimui, šokių šulė, 
kino teatras, žaidimo vįęt<^»1 

Cųųard W)iitę Sta,V Line rų- d' Lt Senoji Mauretania tu-

rbųętis mūsų išeivijos gerbiu-
(Tęsinys iš 2 pusi.) dėl, visai nenuostabu, kad Ut viur, Bažnyčios gerovei, ir ’fė

kytų ir tarpti n.fisų, tarpe. v,<,n Diaa*' lSeivi*>8
ta«“v^X’ #w'*iriS^u*,»ukwj*,w“t- W to jis atsidavusiai rūpu.a- • tinktanml pagerbia jį, bet i, 
%t.;...taįta Paaata *W*W*<*ta* I si lietuviu spauda, j» pataiko lr t-etuvos aukšto

sto :u plMiua lietuvių Wnw#(, JU MOS valduos nukarsta d. ■
jasį. Ir, išgirdęs, kad žuioųės vadovaujamoje parapijoje V‘t‘ *'Ja' nUb,P® UKI° lr Sta.Vto- 
dr- W < . gę sąnųus dėl jp. nuyę k(ų ki-

įrat iv
d UŠ tipingų*

vvųės Lietuvos naudai.
Kun. A. T. (lapauta) 

Naujas Ląivas

b> turi „tai,Ui- Sū> S*‘ t'»vo kab - Apvaizdos u,okykta , w»
taW W*»wW“ at-Įtykę. «s taMtata jutas pusi-. J»t praduos tvirta. taikos, gerovei. , up-to-e
vųod«MiMJW) bū’j juosti‘godėjimą jr palaiminimų Affi j lietuvybės dėsniais. Be. to, jo » laivas______  P

ųoMūVH ff tobulu- stfeątųr žųdžtoU: “T*kWŪgai- pųvys^ingoje .parapijoje pui- 
■ki jųsų Visųgąlis Dięvąs, ip, kl"i gyvuoja ir aukštesmoji

I^Viatųa aat Kryžiaus 
ėmė viso pasaulio 

nes, kad už jas atsitei- 
ivo Brangiausiu Krauju- 
lip pat ir kunigas, žemai 
mkdamas ties altoriumi 

žmones ir nuolankumo 
oje vaizduoja save lyg 
būtų ųpsonkiutas jp, žm.d- 
ąuokį'ipėflds prieš Ąųįf 
Tevųl kad išlikt* Jo, Pr
iėjimo. Tokioje padėtyje 

tajp, pąt utotovauja 
K'Mn Ąlyvų Pavžęlyje, 
mv-ite-pk* po, sųpkeuybe 
PmtŪto vuA»tėonų, ku- 
buvo uakvųųtos aut ^lo ir 
Aiolė, kųąųiet Aą plakai- 
U.P0 Kruizą lašai,
irstai, meldėsi į pąųgiškų- 
ėvų, Taip pat ję kunigas,
,tųus ambasadorius M at- 
ąutoja.s, nięldžiąsj ųž savo 

- i ■ u

Ue.

kad .y>s laivai 9 v tų 
up-to-date. Kai jos garsusis-

Gedūuiuo crdtw> >taw 1 laivas M*ur‘,taųia' W* O 
. T-l "li“- 1 turėjo Išeiti iš vartojam, tat

Štai, Lietuvos vaUUui t.pka- . . . , ... . '■
■ • • . • , , . .. i J.9U Vietų pradėta statyt' naumm Įvertino kun. Igno Albn-'.^^ , v?,, t. , .-i«w mndprnisiLflk riin7.<iiliu lm_
vičiaus nuopelnus Tėvynei ii

dv,vanoję iuaw jūsų kaltes,; kW.WW mokykla, kur 
tenuveda jus į amžinųjj gy-(tuvių kalba ir 'literatūra yra
veninių”. įt&ip put dėstoma. Jis Ijetųvy Į J. E. Lietuvos Prezidentas A-

d ,, • noiųsia apašulas, katali- ntanas Smetona aindovaųojo jj
• ag-.- r kybė» prakdnus skleidėją, Oė D. L. K. Gedimino gąrbingvo,-

nigo sir j n jis atai i panųriha ir m^usų moksleivi- ju ordinu ir pakėlę į Di L.- K
ievų su Pfc&rtikopmu,. tMė-7 paremti ir šelpti. i Gedimino ordira Rikij-ųs. Li.e

Didžiai gerb. kun. Albavi-' 30 dien^ 8 vnL vakare
vhW gąrVingta .uita ravo, Kw.;“x <?oof Gard

len), Lietuvoj valdžia per sa- 
------  ■■.-------- i vę atstovų gerb. Petrų Dąuž-

vietų, turėdami tyras širdis, vardį jo krūtinę iškilminga'

;e, juk Tu yėj atgaivinai mus. 
Ir tavo tauta dšųiųgsis su Ta
vimi- Pvodyk* Viešpeitie,, mu
ms Savo pasigaihejjmų- L su
imk niuims Savo išganymų.
Vi.ttetk* UWM>» wa-
ida- tr umnv. šauksmas teatrn-. 
ną pas rLave”‘. Ir kunigas vėl 
žengia altoriaus laiptais ir vėJ 
meldžia už mūsų nuodėmių ut- 
tmdimū- dis meldžia, kad bū
tų vertas kartu su žmonėmis 
artintis prie Didžiosios Aukos 
altoriavs, melsdamas: ‘‘Nu
imk mm mūsų, meldžiame Ta
vęs, Viešpatie, mūsų nedory
bes, kad į šventų švenčiausių

jas moderniškas didžiu!i« lai
vas, kurs taipgi vadinsiu tyįeu- 
rętąnįa. Naujasis lųiyas bus 
36,(X)ft tonų įtalpoj- 

Naujojo laivo .išbųudyouM 
1 bus liepos 28, 1938. $et pir siu
tinę kelionę per Atlantikų te- 

QTO¥T^M

OR. VAITUSH, OPT.

AKIŲ
tiltai Imo

af-
S?

.Ka! , .
' EksU**^*Ma
l lietgv

Lapkričio 
. Gruodi0 2 

’ Gruodžio »
Gruodžio lb

* ’• t laivo EVBOPĄ 
prie pa1 ‘ kelionę t

EO»OP* ••
NEW
HAMBORG

BTemerhn^gus geiežinkeim am

t-,. klauskite PaS 
«««»»»’*-

■*«?bb«-am«bicai uri

f.ts’a.ais.ifj k?”1

Kaunu- 
iŠ UmUkurg0-

Į vieny Vę ųęaųeisųu, jei 
rūstybė slėgs uiųsų širdis.

rėjo septyųU denius, o naujo- į 
ji t.m,ės 10.

Alauretania bus priešakyje
nnu.inųsiųjų pasaulio būvu. x

PLATINKITE “DRAUGA”

llETVViAI DAKTARAI

f». i J. MANIKAS
QYŲYĮATA8 nt CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą,
Sekw»<kęjdį susįtąj-us. 

Birželio, Uepos ix Biįigpiųčio mėne- 
aiais nebus valandų popiet', bet nuo 

110—12 vak ryto. •

būtume verti įžengti”. Ta-Į dekoravo D. L. K. Gedimino Į 
čiąu, su tais žodžiais dur.m*- ; ordinu. Dėkąpūs D^nų, Vū- 
sibųigia kunigą m&ldavimųs Įtent, lapkričio 25. dienų, *0- 
už mūsų nuodėmių utte-dmm- vąi. ryto didžiai gerk- kuni- 
Tų momentų,, kui prmmrtimj į gas Ignas Aibųvičius išk'dmin 
trio ą (toriam, ns žemai nusi-' gai ceiebruuja metų suvor 
lenkia, kąd jį pabuviuoti ir vi-.kunigystės Sidabrinį Jukįlm 
SU tikinčiųjų valiu meldžmJ: 'jų meniskai išpuoštoje Dievo

meldžiame Tave, Viev ApvaUdos bažnyčioje, <laly- darom^ 8U
pųtie, per Tavo, šventųjų, kų- vauj^ut Jo Ekscelencijai yy$- am3įueV“a™ i
rių relikvijos Čių yra, ir vbų kupui W. O.’Dl'ien i.r dvasiški- vaikus. Kreivos akys att-

orroM

“«’*?* mJL 'gsJMStSiS-■ 1™ > 1 U I JlvTHr
Pal,ęnarvine aki,ų ttern,pUpą., kas es- 

rlezasUml gatvę* «Į<aud8jlmo, 
' ‘ ę, nervilotu-

atltaiso 
PrU-en- 

Visuose atsl-

TeL CARil 2345

BR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS Ii C^rgUiUAS 
2158 w Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Kctvergais pagal sutartį
2305 So, Leąyt« SL

M. ČANal 0403

...........r -

UtTOVlAl DAKTARAI
—

M. & AT|QWS

Vtanį, Kętv.. ir ftU- 1,0—ft vai. v.
Slv 80- s*-O ftfet- nu? 2-9

Tel. Ofiso:
LATayette 40U 

Tel. namų:
HEMleck 6286

S^w. 69 se

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofisų yąl.: 10—12 A.M.

ir 8-9 P. M. . 
Trečiadbe&uiijj ir SekmadAųjaia 

-atarti-

DR. *. V. N6RAK
PHYSICIAN and SURGEON 

10 N. Proadvuy, Aurose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
TeL Kelręse Psųrk 660.

2126 S. 5th Iv*, ltaywo<
Phone Mąyvrood 2413 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

l Res. ly^oųdAr.

šventųjų nuopelnus, kad tvįk- į .jai. Po iškilmingų jubiliejinių i 
tameis atleisti vįsus mūsų nu- šv. Mišm, Dįevo Apvaizdos pų 
sidėjimu”• hapj^a rengia <li<b'lį f

Ir nas k* ei kita tralime ra savQ d5d’ifti ger¥^
.. 5 ® . . ^ . ... ,'uio ir ntknylėto klebono Jųb,i |

eiti saldesni sųrauuuuua »r kd- .... .X1 • . •
nesnę yaguodų, jei ne pas Įiįe- lJ*K° 18 1 ululgani ,

vų ’tangme, o mų, sėmėje pa* r . k :
jo įpareigotoji ambasadorių, ! lt širdięs giiun^s kbd- 
ktmigų, mūsų sieju dvasiškąjį žiai Garbingajam Bikijui ir 
ganytojų ir amžinojo gyveni- į dideliai Ausip&iniusinm debili
am laimėjanti vųdavųĮ.. jutui iš Visagalio Dievulio,

GAS-Oįr-LUHRICAnNG-^.

ĮMEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WtSTERN AVĖ, TEL. CANAL 3764
yię, YUKNIS, mgr.

Supęv-p.yfo-jPtręstone-Zerone-Anti Freeze
& r? rr m

GĖRIO 8EH PIRKTIS NAIUį M
Per pereitus dvi^mtutų penkius metus Emil Denemark, Ine*, teisingai 
patarus We$t Side apięUnkeį parduędąini ir tąisydątui puikius ąuto- 
ffiptnbu?.'. Da to jie uždirbo reputąciyj dėl teisingo pardavimo įr s%- 
?mtoka patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip uzganedm> 
įnas pasiftkimas patarnavimas duodama? kiekvienąm automobiliu 
kutįę #e parduoda parodo* kad

Geriausia Vieta Bipktis Vartotą Autąmetylių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac • LaSalle

' r * 4 » •* * ik V ,/X * r *• V i.*4? '*^1' ’> •

3860 Ogden Aye. Tel, Crawford 4100

Valandos n\io 10 iki t vai. va,k. 
Nedėlioj pagal suLąrtl. -

SU ASHLAND AVĖ. 
Phone Bo ule vai d 7589

Tek Calumąt
bFlŠO VALANDOS:

9. ryte il^į 8 vakare iSskų-iaiit sek
madienius ir trečiadjenius

OR. A,'F. STULGA
1 gwtqjąs ‘ 
Halsted Street

CHICAGO. nx. 

“TT—
PULSIMAS
kOiamOl — akiniai• ■puu

TANA
AS
venue

nuo 9 iki 12: 
iki 8 vai. vak.

m Sa
Valandos: 

nuoį. lt:
BMal 9E23

. i n "b.
TferuvĮAr advokatai

JOHN B. BORDEN

Office Hours 
2 tę 4 and 7 to, 9. P. M.

. Sunjays by Appointiųent r

BR. STRIKOL’IS
PHY8IGIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820. 
Namų Telef. PROapeet 1930

Raj. 6958 So, Tabaan Ava 
Res. Tet GROvehill 0617 
OfŪoe ¥«t HEMlock 4848

DR. J. 1. SIMONAITIS
•♦▼TiYTOJA* ER OHIRUROAF ' 

2423 W. A4arqueite Road
Vai. 2—4 ir 7—9, vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Subatomis Ciceroj
1446 So. 494h Ct.

Nuo 6 iki 9, vai. vak.
TeL CĄNąl 0257

Res. PROspect 6659

K F, Į. ZSUTDBIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avt. 
VALANDOS: H ryto ilfi 3 popiet 

• 6 t^i 8 vaT.' vakaro
TeL Office Wentworth 6330 

Res. Hyde Park 3395

OR. SUSANNA SLAKIS
Valandos 2—4 |>o pietų, 7—8 v. vak. 

jžskyrus seredomis ir subatoniis

T——
TeL CANaI 6122

BR. t BiŽtS
GYRYTOJĄ& B CHIRURGAS 
2201 W- Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Ncdfd. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
9S31 S. CąUfonda Avė. 

Taląfonag REPubbc 7868

- tADVOKATAS 
, 1 Vlf. Cęrmąk Road

Metropolitan State Bank name 
Vulandoa: kasdien nuo 9* iki 5 
Puncdęlio, Še ledos ir Pėtnyčios 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas OANai 1175 

Namą!: 6450 S. Rockwell St 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & IARETSKY
CKffice fbone

PROspect 1028 2359 8. Lexvįtt
V ai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. zCANal 0

Res. and Office
St. 

0706

LIE 
6322

VOKATAI 
esRęm Ąveoųę

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nup 2 ilęi 9 vąV vakare. '
Seredoj ir PėtnyČioj ųuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

BU. U KQWAK
(K0.U(AR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
?403 W eąrd $t. Chicago

Nedėliom. ir Trečiadieniais 
pagal Sutartį.

BR. B. 1 ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OH8AS IR REZIDENCŪA
2808 West 63rd Street

Cnicago, Illinoie 
Tel HEMlock 6111

OfibO Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 
7 iki ft vakare

Trečiadieniais ir šestadieniaia 
pagal sutartį.

TelepbojąeJ BįOUlevard 2800

JOSEPH J. 6RISN
LIETUVIS ADVaKAtAS

’ t
4631 South Ashland Ąvenųe 
Res. 6515 S. Rockwell Stręet 

Telephone: RKFublic 972^

BR. A. į SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CMIRŲRGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TąL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadięuiaia ir Selun&dieuiais

TeL BOUIevard 7042

m. t z. usnis
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aųe.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vaks
Seredęj pagąl ąųtąrtį

TfL tff 
Res.:

BOUIevard 5913-14 
Nwood 5107

iVABCii dakTabaT

R, MAMKAKN
T«L YARds 09Č4 '

B«. : T«l PLĄia 2409
VALANbOS:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7^8 v. vąh- 
Kodėlionūa nuo 10 iki 12 vaĮ. dieM

DR. CHARLES SEDAL
OFI8AS

4729 Sa Ashland Avė.
2 lnboa

CHICAGO,ILL.
Telefonai MIDway 2990

OJTSO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 ilp 4 
▼aL po pietų ir nuo T iki 8:30 ▼. ▼.

i----- r—
Tel. ofi. REPnbUc 7696 
Melrose įtek 620

DR. A.. R. LAURAITIS
I DENTISTAS 

2423 Wert Manoette Road
Ąutrąd., kaįvirtacį. ir penktadieniais 
9-12 v. lytą; To p. p.;'6-9 v. r. 
Šežtadieniais nuo 9 ▼. r. iki 1 p. p

MELio8ĘrpARK ĘaU
Pirmadieniais Tr trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 tuL vakaro 
Sefttadieųiais nuo 2. v. iki 9 v. v.

Sekmadieniai8£aį2Įi 2lli2lli
TeL LATayette 8014

DR. C. i SVENCISKAS
43Q0 So^Valrfletd Ąvenue

OFISO VALAifcoS:
J.tt . ryito ** * T,ū* v*k»>r» 
ndpnadieųiaią ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį. 
=====

UR, A, J, BERTASH
iso vai. ngo 1—Jį; nuo 6:30—8 f

756 VVest 35th Street
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Resideadjoe Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS i* chirurgas

4157 Archer Avenue
. Otiao TčL: 2-—4 ir 6—8 p. m. . 

Reaideneija
8939 8a 0Uw«o»» Avė.

Valandos ĮO A. M. 
Nedėliomm pa^al gntartj.^

----- r-r
Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li

goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Aąsociation įr Amprican 
OoOege of Surgeons, yra Olaae A 
rū$es. Tai yra, w
koe medikaliai auto: 
joninę priskyrė prie 
likos ligoninių. Reikale nandpkltėe 
jot patarnaviriu, 2700 W. 89th Sk, 
UU. HEMlock 676(9.

Ameri- 
mūaų li-

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų jr biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienrsštyje DRAUGE
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VIETINES ŽINIOS Paminėjimas A. A. 
Bronės PaliUūnaitės

Pamaldos Vi B 
Paliliūnaitę

lnumti, sųšiningumo, nuo&irdu 
mo ir savo idealams atsidavi
me. Dėl to paprasti apgailes
tavimo žodžiai, a. a. Paliliū- 
naitės mirties atsitikime įgau
na labai daug nuoširdumo ir 
gilios reikšmės. Tikrai jos 
priešlaikinis pasitraukimas iš 
gyvųjų tarpo padarė nuostolį 
jos parapijai, jos Vyčiams ir 
visai amerikoniškai lietuvių 
kartai, su kuriuo bus sunku 
apsiprasti. Teisiai ramybėje!

Rytoj Aušros Vartų bažny
čioj 9 vai. ryto boa atlaikytos 
Vyčių Centro rūpesčiu pernai, 
dos uš sielų a .a. |lronės Pa 
liliūnaitės. Gftninės ir dran
gai, ypač Vyčiai, kviečiami 

Jau kelios savaitės praėjo daiyvautL
nuo mirties Vyc ų didelės vei-1 
kėjos a. a. Bronės Palif finai- j 
tės, o jos draugai bendradar- J 
biai ir gerbėjai 'dar gyvai at-1 
simena jos skaisčių asmenybę. •
Kaip tik išėję iš spaudos “Vy j 
tis” No, 11 ir “Jaunimas”
No, 16 talpindami savo^ skil
tyse paminėjiknų ir apgailes
tavimų a. a. Bronės parodė, 
kaip ji buvę branginama. Y- 
pač gražiai Jaunimas išsireiš
kė: “Mes nekartų turėjome 
maVmutno su ja susieiti ir pa
žinome, kad. joje buvo stebė
tinas dorybių susidėjimas: šve

j ms, kun. J. Junevičiui iš 0- 
malia, Neb., šeimoms: Garuc- 

I kų, Nausėdų, A. Bučinskui, S.1 
Baltaduoniams, J. Romanams, J 
Sauliams, “Draugo” adlfi., S. 
šlepavičiui, Mykolainiams, Pu 
lelifinums, Kilevičiams, Jušku
ms, V. t luinai tei, U. Gudienei, 
Kolesinskų šeiniai, J. Lawre-1 
nee ir W. Gedvilis; organiza
cijoms už Mišių šv. aukas: A 
RD, centrui, M.ot. Sų-gos cen
trui, Šv. Jurgio pųrąp, chorui, 
ARD 2 skyr., ir Mergaičių So- 
dalicijai (7 mišią* šv.)t 

j. Graboriui S. Mažeikai ir 
grabnešiams, suteikusiems 
taip maloniai .paskutinį pata
rnavimų velionei: J. Kolesin-1 
skili, K. Gerviliui, EJd. Zanib,1 
B. Gedvill, S. šimuliui ir An- 

jdrišiūnui; visoms ir visiems 
atlankiusiems velionę pašarvo
tų; maloniems prieteliatns pa-Į 
puošusiems velionės karstų 
gyvomis gėlėmis: K. Garuc- 
kaitei, A. Valančifinaitei, J. 
Adomaitytei, B. Bitautienei ir 
Mot. Sų-gos 1 kuopai; vi* 
siems, kurie lydėjo į anižiuo 
atilsio vietų, arba bile kokiu 
būdu prisidėjo prie jos atmin
ties pagerbimo. Visiems lai 
Dievas šimteriopai atlygina.

I Katriutei Garuckaitei, mano 
dukters ilgų metų draugei ir 

xvisuomenės veikime bendrada
rbei, jaučiu kupinų širdį dė
kingumo. Likęs vienas, netu
rėjau kas man taip padėtų, 
globotų ir visa šermenų ir lai
dotuvių tvarka rūpintųsi, kaip 
jinai. Su dįdžiausiu pasišven
timu ir tikra meile ji visame 
kame padėjo ir suteikė gra
žinusį patarnavimų maro nii-

ŽUVO TRAUKINIO 
KATASTROFOJ Atmindama Garbės Narės, 

a. a. Bronės PaliUūnaitės, da
rbuotę Vyčių organizacijoj, 
Centro Valdyba, organizacijos 
vardu užprašė calunavas šv. 
Mišias, kurios bus atlaikytos 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje, 2323 W. 23rd Place. 
ketvirtadienį, lapkričio 25 d , 
9 valandų ryto.

Kviečiami visi Vyčiai atsi 
lankyti į, pamaldas.

Lietuvos Vyčių Centro Vai 
dyba: ‘

Bernice Petraitis, raštininkė

Cliicap. > Įvyko

l'.'v.-pi'o
Illinois ® _ 1b

t o- užlėkė all* I 2 _ '

kinio. Nelaimė jB«"Uee 
žuvo Bernice Incaauskis, tur
būt, lietuvaity ir arti 30 ke
leivių sužeista. Žuvusioji dirbo 
Triaugte Pennant Co., 426, S. 
Wabasli av. Gyveno adresu 

.8401 Brandon avė.

TREČIADIENIAIS 
TARP 

4:00 ir 4:30 

Iš
STOTIES

WEDC

(1210 kilocykles >

Tetnykite Biznierių Bargenus “Drauge

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L NĖR — PRUZIN

Otriausias patarnavimas —■ Moteris patarnauja 
000. 680 w. iau Ava

Kaip po lietaus pasirodė 
saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.

P&dėkonė ir Atmintis
Juozo Gurinsko 

Padėka SOPH1E
RIBIKAjJSKAITE

JU i rė lapfcr. 23, 1937, -43:83
v«l. ryte, sulaukus 24 metų 
amžiaus. Ą. a. Sophle gimė 
Chtoagoj, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą motiną Oną Klblkaua- 
klenę. po antro vyru iširs. Bur
ba, patėvi Povilą Burbą, sese
rį Rose lr Svogerį F,ran k I)o- 
rsey ir jų dukrelę Claudia. se
serį Frances lr broli Frank, 2 
dėdes: Frank, Jo moterį lr šei
mynų tr Joseph, Jo m o tar) Ir 
šeimyną Bland (Blazdžluej ir 
savų sužieduotini Tony Miller, 
gmlnes ir draugus.

Kūnas pašarvotas J. Li Ule
vičiaus koplyčioj, 4348 go. Ca- 
lifornta avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni, lapkr. 28, iš koplyčios 8:39 
vaL ryto bus atlydėta i St. An- 
selm's (81 st tr So. Michigan 
avė.) par. bažnyčią, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
atlydėta i sv, Kazimiero ka
pines.

, Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
taraus-mas dalyvauti šiose lai-, 
dotuvėse.

Nuliūdę motina, patėvis, se
serys, švegerfe, brolis, dėdės 
suŪeduotints lr giminės.

Vektorius J. L4u- 
«a(ayette.-3»72.

Išdirbėjai aukštesnės rūtteą 
paminklų ir grabnamių

Mirus mano myliniai dukre
lei Monikai, sunkų širdies 
skausmų ir liūdesį palengvino 
man didelis palankumas ir už
uojauta, parodyta perb. dva
siškuos, .organizacijų ir pa vie 
nių asmenų, kuriems šia pro
ga viešai dėkoju: “Draugo” 
red. L, Šimučiui ir visam šta
bui už man parodytų sųjaus- 
mų, už gražias laidotuvių apei 
gas bažnyčioje dėkingas ^su 
pralotui Krušui ir jo asisten
tams: kunigams S. Petraus
kui, A. Valančiui ir P. Ga
šlūnui. Taipgi Šv. Kazimiero 
vienuolyno kapelionui kun. B. 
Urbai, vargonininkams: A. Po 
ciui, Saboniui, Sauriui ir di. 
Stulgai už giesmes bažnyčio
je; Marijonos Janušauskienės 
gražu* balsas papuošė visų liū 
dnų iškilmę. Ačiū jai nuošir
džiai. •

Už M'šių šv. aukas dėkoju 
Šv. Kazimiero Seserinis ir dva 
ainių gėlių bukietų, kunigams: 
A. Linkui, Tėvams Marijona-

KAROLLS R0KA8
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spaliu 2S d., o po gedulingų 
pamaldų Aušros Variu parap 
bažnyčioje palaidotas Sv. Ka- 
zllmero kapinėse spalių I* d., 
1987.

šiuomi reiškiame giltos pa
dėkos žodžius visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse. Ypatin
gai dėkojame gerb. klebonui 
kųn. M. Urbonavičiui, kun. A. 
Jeskevtčlui ir kun. B. Vitkui 
ui gedulingas pamaldas. Taip
gi ačių šy. Mišių aukoto lai n ą 
grabnešiams tr visiems daly
vavusiems pamaldose tr lydė- 
jusiems J kapines. Ačių gr»- 
boriui Lachavlėlul lr sūnams 
ui prietellngą patarnavimą.

Toliau pranešame, kad mė
nesiui suėjus nuo Karolio mir
ties ir metams suėjus ūko mir
ties jo žmonos Juozoplnos už
prašėme už ju sielas šv. Mi
šias, kurios Jvyks penktadieni, 
lapkr. 26 d„ 8 vai. tr T:48 v. 
ryte, Aušros Vartų par. baž
nyčioj. I tas pamalda* širdin
gai kviečiame atsilankyti vi
sus gtnttneą, draugus ir pažįs
tamus ir kartu su mumis pa
simelst) už Jų sielas. Ut atsi
lankymą iŠ anksto tariame šir
dingą ačių.

Nuliūdusi Zaurų šeimyna.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

Suvirš (0 metų prityrimą

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

rūsiai dukrelei, Monikai. Už 
tų visų lai Dievas jų laimina.

Giliai visiems dėkingas ir 
liūdintis,

527 NORTH WESTERN 
AVENUE 1

ARTI ORAN D AVB.

TelefonasJuozapas Grrinakas

I Urba Flower Shoppe 
S U80 Archer Avenue

CHICAGO, ILL.

Laidotuvių 
levičus Tel.

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVESTvarkingas ir taktingas 

žmogus netik mato progų, bet 
jų ir sugriebia.

ONA YANKAUSKABs 
po tėvais Kaminskaitė

mirė lapkr. 22, 1937, 5 vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus.

•Kilo iš Marijampolės apskr., Šunskų par., Paršeliu 
kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyra Jurgį, motina Ma
rijonų, dukterį Elena ir žentą Edvardą Statkų, vie
na anūkę Georgiana, 4 brolius: Kazimiera, Jona, Vin
centa ir Antanų Kaminskius ir 3 brolienes ir daug 
puseserių, artimų giminiu ir geru draugų ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas 1336 So. 49th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės jvyks šeštadieni, lapkričio 27, iš namu 

8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano par. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamalaų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystanius-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, motina, duktė. žentas, anūkė, hro^ 
liai, brolienės, pruaeserės ir giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp, Tel. Blvd, 5203.

Sumanus žmogus lieka tur
tingu, kad ir daug gėrybių 
netektų.

L Al DO TU VI įJ 
DIREKTORIAI

CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
JVTŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

II R U Pt PATARNAVIMAS 
LANlit DIENĄ IR NAKTĮ

f \ t KOPLYČIOS VISOSE 
VAI MIESTO DALYSE

JONAS GURSKIS
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyr# iŠ 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir te
veli-

Netekome savo mylimo Jono.

’ Nors laikas tęsiasi, mes Jo 
niekados negalėMme užmiršti. 
Lai gailestingas Deivas sutel
kia jam amžiną atilsį.
Mes atmindami tą jo liūdną 
prasišalini mą iš mūsų tarpo, y- 

/ra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios u| jo sielą lapkričio 2S 
d., mvč. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje, 
8:09 lr 9:90 su egzekvijomis.s • ’ /

Kviečiame, visus gimines, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se. o paskui j namus po nu
meriu 4601 So. Washtenaw 
Avė. z ,

Nuliūdę: Moteris, sūnus,
Dukterys, Žentai, Anūkai Ir vi
sas giminės.

ARE YOU 
NERVOUSTO Ašr.'sn* ėst snyt blog. 

pietely sstlstsetory or

Here b « w«y to hefp calm 
quiverlng nerve*
z?uie’sss'jus.* s: jku:

8354 So. Halsted St 
Phone BOUIevard 4089

RSlKALAUKiTE
PAH4-EXPELLEPJO 2314 W«st 23rd Plaee 

Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULIman 1270 

4848 So. Califomia Ava 
Phone LAFayette 3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ 8319 Lituanica Avė. 

Phone YABds 1138-1139IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY © FUEL OILS 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

SENIAUSIA IR DIDBIAU8IA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

z Tel. LAFAYETTE 0727

Phone Cicero 2109 
6834 So. Weetem Avė. 
Phone GROvehill 0142

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMA# ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IK BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Todėl Karittan Dega U Maiiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

šaukite - Lafayette 3768 arba Proapect 8157

STANLEY OIL COMPANY
BĮ 58 B. VVestern Av. Chieago, Illinois

; . B. KAhiAPACKIH, Savininkas

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

koplyčios visose 

Chicagos dalyseDYKAI 1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

IR 4704 So. We»tom A 
TfiVAS Tet VIRginia 0683



trečiadienis, lapkr. 24, 1937

ngtynėse, taipogi gabus foot- vprdes per huneo party, nes, j 
bolo ir basebolo žaidėjas. Da- dėl didelio skaičiaus svečių, 
bar yra mašinistu Internatio pritrūko dovanų. Galite atsi
imi Harveater kompanijoj. (šaukti į ftv. Karimiero Aka- 

Po gražtfus Sliųbo, kurį duos J deni jų ir padavę savo vardų 
kleb. kun. A. Briška, vestuvių — gausite dovanų. Komisija

VIETINES ŽINIOS Didis Sujudimas Link 
Spaudos TAUPYMAI, PIRKIMAI, PABDAVI 

MAI. PASKOLOS. APDRAUDOS
BUDRIKO PROGRAMA 

IS WCFLVisi Kviečiami J 
“Muzikos Žinių” 

Parengimų

Lapkr. 24 d. įvyksta ^‘Mu
zikos Žinių” šaunus parengi
mas, pavadintas “Tlianksgiv- 
ing Eve Drjfco” West Side 
svetainėj, 2244 W. 23rd PI. Jo 
me bus išpildyta spevialė pro
grama 10 vai. ir laimėjhnas 
kalakuto (Turkey). Chorai iš 
kolonijų su savo vedėjais re
ngiasi atvažiuoti in corpore. 
Atsilankusiems į šį vakarų ti
krinam, kad turės linksnių ląi 
kų (good time). Įžanga* til< 
35c. “Muzikos Žinįos”

Padėkos Dienos Radio Mflsų ražtlnfise — Keistučio Ir Lie 
tuvos Spulkoae galite taupyti, pasi 
uHolyti, namus pirkti, parduoti, ren 
duoti, apdrausti.

Kreipkitės pas:
JOHN P. EVALDAS, sekr.

SIO W. 33 St. Tel. YARda 27»( 
arba

7OS W. 18 St. Tel. HAVntarkel 5«H<

CICERO. — Siame sekma 
dionvje 3:30 po pietų parapi
jos salėj buk aiškinama Spau
dos .Galybė. Bus gerų kalite 
ta jų. Trumpas programas. Ci
ceriečiai katalikai sužinos tų 
ko pirmiau nei nesapnavo.

Kviečiame visus ateiti. įža
nga veltui. Cicerone, s

rama
Ištikrųjų, neapsirikta klau

santieji Budriko programos pe 1 
reitų sekmadienį iš stoties 
WCFL nuo 7:30 iki 8 vai. va- . 
karo. » - *' l

Kaip laikraščiuose bttvo ra
šyta, tikrai teko gėrėtis ne-. 
paprastai gražiu dainavimu o-; 
peios dainininkės H. Bartush. 
.Ii dainavo šias liaudies dai
nas: “Rudens melodijos”,
“Lietuva numylėta”, “Sodn^ 
žydinčio”, "“Birutė” ir “Pie
menėlis”. O Budriko šauni ra- 
flio orkestrą išpildė keletu gra 
žiu muzikalių numeni.

Primintina pasiklausyti Biv 
driko radio programos ir ket
virtadienį, Padėkos dienoje, 
nuo 7 iki 8 vai, vakaro iš sto
ties WCFL, 1420 kil. Daly
vaus šaunus choras, kvarte
tas, duetai, taipgi bus gero 
muzika. Z.V. Į

Kalbės Kun. F. Kapočius

Rytoj Padėkos Diena. Sic 
ntlien, būtent tos šventės išva
karėse dienraštis “Draugas” 
savo radio pusvalandį pašvęg 
Padėkos Dienos paminėjimui. 
Kalbės svečias iš Lietuvos ge
rb. kun. dekanas F. Kapočius. 
Jis įvertins tos dienos pras
mę ir atsisveikins su ebieagie- 
eiais, nes už kelių dienų Chi- 
engų apleidžia.

Pranešimas Vargonin-i Manant statyti aaa naają namą 
ar pertaisyti seną, paženkite 

JO KN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

8739 So. 14aplewood Ave..
• Telefonas PROspeet 1186.

, - i Į Margučio lapkr. 25 d. at-1
kams Ir Sasnausko [ vyksta gerb. Įpyn žydanavl- ’

Choro Nariams &us, iš Amsterdam, N. .Y. Iš
-—.~7~~ Hto jisai dalyvaus gerb. kun.

lisį vargonininkai ir Sas- iAlbavieiaus jubiliejinėse iš
suko chorą nai iai prašomi Įtįimese, 0 vakare Margučio 
dripkti pratyhai trečiade- parenghno. Tš Baltimore, Md., 

lapkričio 24 <». 7 vai. va- atVyicgta teisėjas Laukaitis, 
re, į Aušros Vartų parap įbrį0 pastangomis Maryland 
įkyklos kambarį, kad tin- vaistija pravedė įstatymų, ir 

dabar legaliai švenčia Lietu
vos Nepriklausomybės Svent- 
tę visoj Maryland valstijoje. 
Atvyksta ir visų myllnas dai
nininkus - vaidintojas Juozas 
Olšauskas, neatskiriamasai 
Vanagaičių “partneris”. Chi- 
dagiečiai jau seniai begirdėjo 
Vanagaitį - Olšauskų kartu 
dainuojant. Jų linksmas dai
nų sutartinės visų labai lau 
kiamos. Bus, žinoma, ir “Dė 
dytė ir Tetytė” ir jų “fren
tai” Valerijonas, Kunigunda, 
pusbrolis Ciprijonas, kūma? 
Juozapas ir kiti. Trumpai sa
kant, Margučio parengimas 
žada būti labai linksmas, gra
žus ir įvairus. Programui ir 
šokiams grieš visoj Amerikoj 
pasiskelbusi Henry Busse or
kestrą.

Programa prasidės lygiai 7

čiu Va karas-Šeriai

CICERO. — Šiandien vaka
re parap. saiėj įvyksta Vyčių 
14 kuopos metinis balius,’ šo
kiai ir kalakutų laimėjimas. 
Kviečiame ne vien Cieeros ir 
apylinkės jaunimų, bet ir tė
velius ir motinėles atsilanky
ti į mūsų parengimų. Jauni ir 
senesnieji sueikime į artimes
nius, draugiškumo santykius, 
daugiau naudingesnių darbų 
nuveiksime:

— 80 Proof —
Labui pnrihis gėri
mui. (įeikit l.ntu ^h||||||B
viską Krupniką -u 
karšta arbata pnAa 
linsit slogas.
Mes parduodam tiki

tąvernus. Ten irffrVnM 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta BBHKįH
ver,mins orderius pa
siunčiame ekspresu. ĮSsBMmIB
Pirkdami pastebėkit EmbiMM 

mūsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.

- FRANK VIZOARD, Sav. 
4611 So. Ashland Ave.
. CHICAOO,, ILL.
Phone Boulevard 0470

PLATINKITE “DRAUGĄ

mniiininmiiiiuinnų{
RAKANDŲ 1 Labdarių Dc .CSiUl

Praeitame sekmadienyje į- 
vyko mūsų parap. metinis ba
nkietas. Žmonių buvo daug, 
programas kurį išpildė moky
klos vaikučiai buv,o labai gra
žus. Už tai garbė seselėms’Ka- 
zimierietėms ir mūsų d vas i o- 
vadams. Parapijos mokyklos 
benas ypatingai puikiai atliko 
savo dalis. Garbė jiems už ta:.

iausia Padėka
GERA DOVANA AR KALAKUTAS DUODAMA 

DYKAI PIRKĖJAMS ; Dariaus - Girėnų posto 271, 
Amerikos Legijono, lapkr. IŠ. 
d., minint Paliaubų dienų, pa- 
trijotinėje programoje, po rci- 
ikšmingų kalbų Lietuvos kon
sulo P. Daužvaidžio, teisėjo 
J. T. Zūrio, dr. S. ^Biežio, j- 

I teikta man labai brangi do
vana (19 Jewel Bulavo wrist 
watoh). Tųji dovana pasiliks
man amžinoji atmintis.

- I
Dar kalbėjo buvę vadai B. 

Pietkietvicz, dr. V. S. Narjaus- 
(kas (Nares) ir gabus dabar
tinis posto vadas Jonas Yuška, 

i kuris ir įteikė man dovanų, 
kaipo pirmam vadui. Noriu 
pareikšti nuoširdžiausių padė- 

Ikų visiems tiems, kurie stojo 
su manim į bendrų vieningų 
darbų. Taipgi antram vadui 
B. Pietkiervicz ir trečiam dr. 
V. S. Nares, P. M. Massey ir 
J. Čaikauskui ir visiems pos- 

• to nariams ir naujam pilnam 
gerų sumanymų vadui J. Yūš- 
kai. J. A. Miekeliūnas

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Penktadienio vakare 7:30, 
parap. salėj I, C. sodalicijos 
narės surengia draugiškų pa
silinksminimo vakarų. Kvie
čiame visas šios kolonijos lie
tuvaites. Tuoj adventas prasi
dės, truputį pasilinksminsime, 
susidraugausime. Cųme along!

3. A. P.
Jei jūsų viduriai galėtų « • •»

kalkėti, tai jūs riiekUotriet
* F

neturėtumėt užkietėjimo

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ......................$6 00
Mine Run   .......... 5 75
Egg ........................ 6-00
Nut ..J.................... 6 00
Screenings (Indiana) 5 00

PERKI! DABAR!! KAINOS
OREITAI KYI.A 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

Padėkos Dienoj 
Motery.sten

Parlor Setai vėliausios mados padaryti pardavimui 
$125.00, dabar tik po .......... ................... $csq gi

Antanas Paukštis, vestsai- 
dietis jaunikaitis, tūlų laikų 
dirbęs “Drauge”, su V. Ma- 
eikaite, Padėkas dienų Gimi
mo Panelės 8v. bažnyčioje pri
ims moterystės sakramentų. 
Jaunoji yra uoli veikėja pa
rapijos darbuose; parapijos 
choro ir Nekalto Prasidėjimo 
sodalicijos narė;' yra baigusi 
Šv. Kazimiero akademijų.

A. Paukštis yra pasižymė
jęs sportininkas, dalyvavęs ru-

Ir.ižtikro ne. .Nes prastas vidurių 
užktetE-jimas pasidaro nuo to ko jūs 
nepaisote. Ne nuo valgių, bet nuo 
to. ką IŠMETA M Ift valgių. Moder- 
nis valgis stofcuoja. NATŪRALAUS 
"reguliuotojo” — kviečių liuosavimo 
dalies.

valyti. All-Bran yra geras vidurių 
tonikas vitaminas ”B1"—vitaminas, 
kurs sutvarko vidurius ir sužadlha 
sveiką reguliarų veikimą.

Tie dalykai All-Bran yra geras 
jums dalykas. Jie dirba bendrai su 
GAMTA — ne prlei ją.

Keliogg’8 All-Bran yra gruzdąs 
Į spraginti grudai. Valgykit su pienu 
j ar smetona Ir vaisiais — arba vlr- 
j kitę. Bet sekt ftį kasdieninį papro
tį:, valgykit po du ftaukfttu All-Bran 
Ir gerkit gana vandens. Jei jfls tat 
darysite kasdien, galite išvengti pa 
prastų užkietėjimų Ir jų lluosuotojų. 
Visi krautuvininkai pardavinėja All- 
Bran. Daro Kellogg ln Battle Creek.

iPIlMHIHMIHMlIUIllHIIIIlIiB PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S
■ Du Svarbūs Dalykai: S

1.—Baisokas Motor Sales DYKAI prirengs Jflsų 
knrirt karboratorlų ir generatorių žiemos va-

■ linijini ui. p-įjf
■ 2.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heaterj.

All-Bran padaro jums du dalykus. 
Jis duoda '"rupumą”—Jis sugeria van 
denį ir minkfttlna kaip kempinė. Ta 
vandens minklta mase padeda lAsi-

LAI BUS JUMS MALONI 

SI PADĖKOS DIENA
$125.00, dabar tik po .............................. $59«OO
5 šmotų brenkfast Setai po .. ..................‘14.50

Ant Miegamo Kambario Setų nuolaida 
nuo 20% iki 45%

Angliniai pečiai po .. ............ •'•••••••• * 18.50
Aliejiniai Pečiai (Oil Bumers) po___••'^29s5O

(100 GALIONŲ OIL DYKAI)
Phileo 9X Radio, gražiame kabinete už *48.50
RCA Victor Radios po .......................... $2 9 >50
Zenith Radios po ............ M9.95

“U will Likę Us 
4030 Archer Avenue TeL Virglnia 151

Jūsų šeimyna, jūsų svečia) juo labiau 
įvertins šią smagią, džiuginančią progą, 
jei turėsite gėlių .... jei vyksi j sve
čius, tai pasiųsk šeimininkei gėlių.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

PASAKYK TA SU GĖLĖMIS
Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAU8IO FUEL OIL RAFINIRlUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ
NUSKINTOS GĖLES

K ryžti n temos Rolės •
Pomponos Gvazdikai
Vazonai įvairių rudeninių gėlių

KORSAŽAI
Gardenijo* Orkidos
Pijankog Prulydiuindoit roitu
OŽLUnAI PAPUOŠALAI STALUI

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNU MIERĄ 
SU CITY SEALER APSIC RETAIS, SAUK UOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA. AIJEJAU8 PEČIAMS SAUKITE 

OANal 2020
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOUIevard 7010
3409-11 So. Halsted Street TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th St., Chicago, III.
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTU V AMS

Puik laužykite grąžą na radio protrromo nedalioje, 7:30 iki 8 vai. 
vakare ii stoties WCFL, 970 k. Piogmme dalyvauja Helen D, 
Bartosh Chicago Civie Operos dainininke ir Budriko Orkestro.

CRANP COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue • Tel. REPublic 84C2 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


