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U. S. LIETUVIAI KATALIKAI PROTESTUOJA!
ALfiK. FEDERACIJA IŠSIUNTĖ 

KABLEGRAMA p. SMETONAI
VISI KATALIKAI RAGINAMI ENERGIN

GAI PROTESTUOTI IR VEIKTI
Vakar įvykęs Amerikos Lietuviu R. K. Federacijos cen

tro valdybos susirinkimas svarstė Lietuvos katalikų būklę.
Atsižvelgiant į tai, kad dabartinė Lietuvos vyriausybė 

uždarė ne tik politines organizacijas, bet ir religines — a- 
teitininkus, pavasarininkus, angeliečius ir kitas ir be to 
trukdo visokiam katalikų veikimui, nutarė pasiųsti Lietu
vos Prezidentui A. Smetonai tokių kablegramų:

"Amtrikos Lietuvių Katalikų Federacijos ir šimtų ka. 
talikiškų draugijų vardu griežtai protestuojame dėl užda
rymo ateitininkų, pavasarininkų ir kitų katalikų organiza
cijų ir bendrai dėl varžymo katalikų veikimo Lietuvoje. ”

Po šia kablegrama pasirašė Federacijos pirmininkas dr. 
A. Rakauskas, iždininkas kun. Tg. Albavičius ir sekretorius 
L. Šimutis.

Kolonijų veikėjai raginami rytoj šaukti susirinkimus, 
išnešti protestus dėl katalikų persekiojimo Lietuvoje ir ka- 
blegramomis siųsti Prez. A. Smetonai į Kauną.
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šventasis tėvas yra priešingas
KARUI ETIOPIJOJE

I
ROMA, lapkr. 22. — Iš pa- žius atsisakė ką nors pareik- 

tikimų šaltinių patirta, kad šti karo klausimu. Pažymėta, 
Italijos vvriausvbė labai pa- ka<^ vyriausybė tegali tenkin
geidavus ' gauti Popiežiaus ,is 8eniau Popiežiaus paduo-

,rr .V1. , tais pareiškimais, kad Kris-Fijaus Al pareiškimą, kuriuo , .... .taus Vietininkas yra priešui- 
būtų pateisinamas Italijos ve , torajns> nepaisant to, 
damas karas Etiopijoje. . kokiais sumetimais būtų ka-

Tačiau apsirikta. Popie- ' riaujama.

ETIOPIEČIAI NUKOVĖ 

300 ITALŲ
Čia matome žygiuojant Lietuvos karino menės pėstininkus. Šiandien Lietuvos 

riuomenė mini savo sukakti, apie kurią skai tvkite straipsni trečiame puslapyje.
ka- ITALIJA KOVOSIANTI SU :.ABABA> la?kr

VISU PASAULIU dien oficialiai paskelbė, kad
_______ etiopiečiai nukovė 300 italų

Italija pasirengus kovoti kareivių ir tris karininkus 
su visu pasauliu, jei bus rei- žiemiuose nuo Makale.

ROMA, lapkr. 22. — Mus- ' — Meksikos vyriausybė pla-; BERLYNAS, lapkr. 22. — kal°’ parei*kia buv?s ltah? Lapkričio 12 d., sakoma
solinio įsakymu trijų mene- ■ nuoja apginkluoti mokytojus, į Kancleris Hitleris vakar per genJraha konsulas Chicagoj, pranegime> italų vadag
šių laikotarpiui iš karo tar- UuriuoR valstiečiai nuola už dvi valandas kouferavo au gratas Giulio Bolognesi. Jis ,kiai įžeistas, o tarp žuvu-

,kUrlU°8 va,*t,e*iai puola UZ| (>riiV yra tarnavęs italų kariuome- siųių yra vienas puikinto^
Andre Francois Poncet. Ofi- 2.^°’ °. ^abai ūkininkauja įvyko Wom‘berta
cialiai paskelbta, kad padėti ’sconsine. apylinkėje, italų fronto barų
pagrindai abiejų vyriausybių! Grafas sako, kad daugelis ;užpakalyje. Dedjazmatch Kas 
glaudesniam susiartinimui. žmonių neturi supratimo ap-; sa Schabet vadovavo etiopie-

100,000 ITALĮĮ KAREI- NORI M0’
VIU PALEIDŽIAMA NAMO1

HITLERIS TARĖSI SU 
PRANCŪZIJOS ATSTOVU

MENICO CITY, lapkr. 22. 
Meksikos vyriausybė pla-

VARŠUVA, lapkr. 22. —
— Paduotas sąrašas arkivy- Čia atnaujintos lenkų rtau- mo ir gelbėti namiškiams 
skupų, monsignorų ir kitų,, šės prieš žydus. Šį kartą į įdirbti laukus, kad ateinan- 
kurie skirti kardinolais ir ku riaušės prasidėjo teatre, kur, čiais metais sulaukus dides
ne Šventojo Tėvo konsisto- buvo rodomas vienas bolše- nio derliaus.

valstlečiai puola už
,nj»,s paleidžiama apie 11)0,- mokvt(>javinll, vyriauavbėe „o' P™"8“)“8 ambasa,! 
000 kareivių. ’ ' L^n.^z.:,. ij,.....z.e

Kareiviams liepta vykti na-1' cialistiškose ^mokyklose?

YRA BAIMĖS, KAD 21 
ŽUVO

LONDONAS, lapkr. 22. —rijoje gruodžio mėnesį bus. vikas. Teatre buvę žvdai pra Kam vadovvbė naskelbė l - . ’ * 1............
pripažinti kardinolų kolegi- dėjo raliuoti, o lenkai užpro- j-ad paleidžiami kareiviai,1arlaivla Sheaf B mok saukė 
jos nariais. testavo. Kilo muštynės ir, prireikus, galės būt pašaukti P8ga. \ '1UI?,ie‘

Arkivyskupas L. Maglione,Į riaušės persimetė gatvėn. atgal tarnybon anksčiau.
nuncijus Paryžiuje. Apie lenkų studentų riau-‘ Čiau pasibaigus trims meno- °‘ as a 1 ° aivo apsivo

Arkiv. Souandi, Reims, Pr 
ancūzija.

šes prieš žydus pranešama iš 
Vilniaus, Baltstogės ir Kro-

jArkiv. Copello, Buenos Ai- kuvos.
ies- Vyriausybė grasina užda-

Arkiv. E. Sibilia, nuncijus ryti jr kituose miestuose uni-
Austrijai. versitetus, jei studentai ne-

Arkiv. F. Marmaggi, nūn- misimalšins.
cijus Lenkijai. ____________

Arkiv. Caspar, Prahoj, Ce- BRITAI APLEISIĄ MAL-
koslovakija. TOS SALĄ

Arkiv. Gayma y Tola, To- _______
ledo, Ispanija.

siams jie patys nešaukiami 
turi grįžti j savo vietas.

Italija šiandien turi karo 
tarnyboje daugiau kaip vieną 
milijoną kareivių.

žūsi pagalbinė valtis. Aišku, 
žuvę ir 21 asmuo įgulos.

ie Italijos stovį ir apie veda-, čiams.
mą karą Etiopijoje. Mano, j Etiopiečiams teko 200 šau- 
kad šis karas yra Mussolinio; tuvų ir keturių kulkosvaidžių 
žygis. Taip nėra. Visa 45 mi grobis.
lijonų italų tauta remia šį Kitam vyriausybės praneši-

____________ karą. Tai dėlto, kad tautai me pažymima, kad etiopiečiai
OĮj JKALTINTI DĖL PA darosi anksta savo sienose, puolė bežygiuojančius. italus

Vokietijos užs. reikalų mi
nisteris baronas voii Neurath 
ir Vokietijos ambasadorius 
Prancūzijai Koester dalyvavo 
konferencijoje.

PIRKIMO ’naŽa vietos’ ne£ali Pasidary- Rolei link, Tembien kalnuo-
_______ ti gyvenimo, daugelis turi se, žiemių vakaruose nuo Ma

vargti. Jai reikalingos ruimi- kale. Nukautas vadas ir eilė 
kareivių. Kiti italai suspėjo

seniau ipasis,ėpti ir PasPrnkti ! Ma* 
knle.

MIRĘS IMPERATORIAUS Iš visų Vokietijos biržų pa-i tino ir patraukė tieson Mrs.' valstybės su ginklu rankose I Mombeita apylinkėse įyy- 
SŪNUS šalinami žydai valdininkai ir Barbara Pocius, 44 m., ir .T. įsigydavo kolonijas ir niekas.kuS| mn^ etiopiečiai \adiife

Del susekto siekimo, kad , .... , , ... , . ... ... i ngos ir turtingos kolonijos,papirkus vieną prisiekusį tei-!
sėją advokato J. Waitches1 .Tis nurodo, kaip 

BERLYNAS, lapkr. 22. — i byloje, grand jury vakar įkal Anglija, Prancūzija ir kitos

ŽYDAI PAŠALINAMI Iš 
BIRŽŲ

brokeriai.
ROMA, lapkr. 22. — TŠ As 

mara praneša, kad prieš Ma IŠSKRIDO | KINIJĄLONDONAS, lapkr. 22. — i , , 1 \ 1 x . 'Arkiv. F. T«lesrbini. .n,n- Anglijos vyriausi rimtai! ''e 3>n°l!,n* ‘ena’ suzelatas 
dj» Ispanijai. planuoja, kad pa„aikinus ka. ™Pe™tona»» sūnus Asfan ALAMEHA, Gal., hųfcr.

. 5 ,, , ,, , l'ossen Tafan nukritus skr-Mons. Baudrillart, katali- ro laivyno stotj (l>azę) Mal- . , y. ... .
i • tt-j v • . lodančiam lėktuvui.

Bagdonas.
Mrs. Pocius prisipažino 

kad ji norėjusi papirkti pri- sas pasaulis 
siekusį teisėją F. G. Hock. Ttaliją.

neprotestuodavo prieš toos T"™"™’ tikromis kontyn?-
žygius. Šiandien gi kone vi- [mis 5ia"M' kare- Per Tien"°- 

sukilęs prieš lik* valandU atkakliai kovota 
ir kova laimėta. Žuvusių et-
iopiečių skaičius nepadnoda-

kų universiteto rektorius l’a- tos saloje — Viduržemio jfl-
ryžiuje. 11 oje. i Scioan giminė sužeistąjį

Mons. N. Canali, Šventojo Svarbiausia tam priežastis princą, paėmė nelaisvėn ir jis 
—Malta yra netoli nuo Si-, minė.

cilijos. ^Apde 20 minutų laiko! Sakoma, imperatorius neap 
Mons. Salotti, Propaganda jnia italų lakūnams iš Sicili- Railįs sūnaus žuvimo. Tas sū 

Fide kongr. sekretorius. į jos pasiekti salą. O Mussoli- nūs sukeldavo daug nesmagu 
Mons. Gremonesi, Popie- nj, kiek žinoma, pageidauja nių tėvui imperatoriui.

žiaus privačių išmaldų dalin- Maltą prijungti Italijon. --------------------
tojas. I ------------------------ NESISEKA PASIEKTI PIE-

22. — 25 tonų jūros lėktu
vas China Clipper leidosi su 
paštu per Pacifiką į Kiniją.

Ofiso
rius.

kongregacijos aseso-

Mons. D. Jorio, Sakramen VERŽIAS UGNIAKALNIS 
talės Drausmės kongr. sekre-l HAVVAII
torius.

Mons. V. La Puma, religi 
nės kongr. sekretorius.

TINĮ AŠIGALĮ

NEW YORK, lapkr. 22. — 
HONOLULU, lapkr. 22. — IS Dundee Island praneša, 

Smarkiai veržiasi ugniakalnis kad tyrinėtojui Ellsworthui 
Mons. C. Amendori, Para- Mauna Loa. T^ava liejasi ke-' nesiseka su lėktuvu pasiekti 

šų tribunolo — vyriausiojo ]jaįR plačiais ruožais. Vienas žemės pietinį ašigalį. Dukart 
Vatikano teismo, sekretorius. IU0žas gręsia Hilo miestui. skrido ir grįžo susidūrus au

Mons. M. Masslni, Švento-;--------------------------------------- kliūtimis.
sios Rotos dekanas.

Mons. Marianl, šventojo 
Sosto savasčių sekretorius.

Mons. C. Dominioni, Popie

žiaus rūmų majestras. 
Antiokijos, Sirijoj, patriar

kas Tappouni.
Kun. Boetto, jėzuitas.

ROMA, lapkr. 22. — Orai*

TOKIA TAI TVARKA

Chicago 8-ojo wardo gy-

mas.

ASMARA, Eritrėja, lapkr. 
22. — Italai skelbia, kad etio

Daug Įkas pastebi, kad ir 
pats grafas Bolognesi turi 
menką supratimą. įAr tai Ita 
lija turi pakartoti tokį pat 

ventojai protestuoja, kad pįi^ų darbą, kokį seniau at-
WPA darbininkai ardo ma- likusios kitos valstybės? Jei pieicių vada? 
cadam gatves, kad jas ištai- į italai jaučias, kad jiems ^a_ Jrą art esinosi jyu J 

W. Salapatek, 47 m. amž., ---- , . __ _____
fronte. Tačiau po smarkauscYvcjirvu** įsuovs ~ ~ ^uiMu picniuui pavu mcuan, , .. . . .

ve savo žmoną, Runų 1*9 m. kankamai geros ir nereikia puldami ailpnesnias valsty- <e va anf im° °
amž., ir pats mėgino nusižu-j jų taisyti. Mieste yra gatvių, |,eR jr skersdami žmones? pa,1^gOS su au^os- 
dyti. kurios stočiai šaukias taisy- Prieš tai grafas neturi argu-1 Ras Seyoumo vadovaujami

mo. Tuo tarpu šiame warde mento. etiopiečiai dažnai ima pulti
ardomos geros gatvės. --------------------italus vienur ir kitur. Tad

PAŠOVĖ ŽMONĄ IR SŪNŲ

Visi trys pristatyti į aps
krities ligoninę ir kovoja su 
mirtimi.

TRIUKŠMAS OFISE

Cooko apskrities turtų įk-

. PASIDAVĖ POLICIJAI .
Walter Witz, 28 m. amž., 

pats pasidavė policijai. Jis

MIRĖ PAŠAUTAS ITALŲ italai visur budi ir pasirengę 
LAKŪNAS gintis.

ASMARA, Eritrėja, lapkr.
ORASbuvo ieškomas. Ji« “pavėži- 22. — Mirė etiopiečių sužeis- 

ainotojo ofisuose naujas tr-]nėjo” Miss Sadie Mitkowski,' tas italų lakūnas seržantas 
iukšmas. Įkainotojas kovoja 19 m. amž., kuri automobilio Birago, kurs pereitą šeStadie CHICAGO IR APYLIN- 
su mokesčių pataisymo boar- užmušta. nį Mussolinio žentui Ciano va i KĖS. — Numatoma giedra;
du. Kai kas numato naują

kų karalius Jurgis iš čia iš- mokesčių mokėjimo “strei- 
vyko Graikijon. ką.”

Witz sakosi, kad mergina 
pati “iššokusi” iš jo automo
bilio.

dovaujant bombas svaidė į et kiek šilčiau. Vakar rytą že- 
iopiečius. Tos kovos laiku su ' miausis temperatūra buvo 
skylėta keletas italų lėktuvų. 19 1.

— -



DRAUGAS Šeštadienis, lapkr. 23 d., 1935

mirties dekretą katalikų veikimui.
Šiuo kritingu momentu Lietuvos Gany

tojai — Vyskupai turi turėti visos mūsų ka 
talikiškos tautos paramų kovoje už Bažny
čios teises Lietuvoje; kovoje su tautininkų '

•£pl‘JTu.°r7 * grupele, uzurpavusių visos tautos teises ir ...................
“ D R A U G A S^” U<?8<> Hitlerio pagoniškomis metodomis norinčią Mylimiausioji. —

išeina kasdien, <skyrus sekmadieni™ pakirsti Bažnyčias autoritetą. visai pasmau- Bažnytiniai metai prasideda pirmąjį Advento sekmadienį. Per daugelį metų
gti religinio veikimo laisvę, užkrėsti tautų laikomės papročio, kad baigus metus su atsišaukimu dėl Petro skatiko Šventajam 
indiferentizmu, kuris v.da tautas j pražūtį. Tėvui. Kaip pridera, pats arkivyskupas išleidžia atsišaukimą personaliu laišku kuni-

______ ____ ________  r_______ Kova su tautininkų užsimojimais pažeisti gams ir tikintiesiems. Kas metai jis nurodo kasmetinį aukų reikalingumą Kristaus
jMžSeį^maUt^8 p*d^“^rnntp^un^ma uKSt Lietuvoje tikėjimų — yra kova už Lietuvos į Vikarui ir ragina visus, kad jie gausiai aukotų. Šiandieninis Kardinolas Arkivysku- 
‘utRlSlktoHu«kl^^» — n.»o 4 vai, ugi > vai »*nt j laisvę ir nepriklausomybę, kova už jos stip- j pas jau dvidešimts metų leidžia atsišaukimus ir kas metai atskleidžia naujus vaizdus

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

PubUahed Daily, Eicept Sunday.
8UH8CH1 l’TIONS: One Year — >8.00; SU Monina 

— >3.60; Tbree Montba — >2.0o; One Montb — 76c. 
Burope — Ona Tear — >7 00; SU Montba — 14.00: 
Copy — 0»c

▲dvertlalng ln "DRAUGAS" bringi best reeulta

PRENl'MKKATOij KAKsA: J. Amerikos valstybėse: 
Motame — >8.00. Puael metų — (t.60; Trlma mėnesiams 
— 91.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybOee 
prenumerata: Metame — 17.00; Pueel metų — 04.00 
Kopija — .09o.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

___ rių ir laimingų ateitį.

DĖL TAUTININKŲ HITLERIŠKŲ 
UŽSIMOJIMŲ

Po ūkininkų streiko Suvalkijoj, kurį bu
vo iššaukęs sunkus ūkininkų būvis; po nu
žudymo trijų ūkininkų, ln streikų bemalši- 
nant, visoj Lietuvoj kilo neramumai ir rei
kalavimų banga, kad tuoj būtų sudaryta tau
tos atstovybė — Seimas, kad būtų įvesta i tuvų”.
kontrolė ir imamasi gerinti ūkininkų nebe- 
juikenčiainas būvis.

Nepasitenkinimų tautininkų vyriausybė 
padidino dar ir tas faktas, kad tautininkų 
viršūnėse atsirado Lapenai, Glenižai, Norkai- 
čiai ir jiems panašūs, kurie eikvojo valsty
bės turtų.

Net buvusieji Lietuvos prezidentai ir mi- 
nisteriai pirmininkai savo raštu prez. Sme
tonai konstatavo, kad reikia kų nors daryti, 
nes krašte nervingumo banga kyla ir vis 
platesnius gyventojų sluoksnius apima. Toji 
aplinkybė dar labiau krašto ekonominę būk
lę sunkina.

Prezidentas buv o perspėtas, kud šios sun
kios krašto būklės ir ekonominio skurdo sle
giamus piliečius gali panaudoti savo tiks
lams Lietuvos Nepriklausomybės priešai. Sto 
vijusieji valstybės priešakyje vyrai, teisin
gai pasakė:

“Mes čia pasirašiusieji, kuriems teko 
stovėti prie valstybės vairo' nepriklau
somos Lietuvos kūrimosi ir kovų dėl 
jos laikais, šių, gal būt sunkiausių, mū
sų tautos ir valstybės gyvenimo valan
dų, kuomet gręsia tokie pavojai viduje 
ir užsieniuose, jausdami ir suprasdami 
atsakumų, kurį mes drauge su visais 
krašto gyventojais nešame už Lietuvos 
laisvę, nepriklausomybę, už mūsų tautos 
jaunosios kartos likimų, kreipiame da
bartinės vyriausybės dėmesį į būtinų rei
kalų neatidėliojant, nedelsiant imtis tin
kamų metodų ir priemonių valstybei ge
lbėti”.
Bet tautininkų partijos vadai nekreipė 

dėmesio nei į vienų nei j kitų dalykų. Vie
toj jungti visas tautos jėgas kylančio pavo
jaus akyvaizdoje, jie jas dar labiau ėmė 
skaldyti; vietoj gelbėti valstybę, jie ėmė gsl- 
Mti patys save. savo šiltas vietas valdžioje.

Vietoj raminti ūkininkus ir bendrai kra
što gyventojus, gerinant jų būvį, panaudojo 
policines priemones, praliejo ūkininkų krau
jų; vietoj šaukti Seimų, jie visu frontu pra
dėjo sekti mūsų tautos aršiausio priešo Hit
lerio metodus; vietoj kviesti j talkų valsty
bės darbui krašto daugumų — katalikus, 
hitlerišku būdu užsimojo panaikinti ne tik 
politines katalikų partijas, bet grynai kul
tūrines ir religines organizacijas, liek daug 
žadančias.

Kaij> vakar matėte iš Jaunalietuvių re
zoliucijų, laidininkai pareikalavo vyriausy
bės uždaryti visas katalikų organizacijas — 
ateitininkus, pavasarininkus, angelaičius, 
ir kitas. .Taip |>at atimti algas kuni
gai i is ir visokiais būdais varžyti jų veiki
mų. Taip pat vakar skaitėte pirmame dien
raščio puslapyje, kad tautininkų vyri ausyte 
jaunalietuvių hitleriškas rezoliucijas jau į- 
vykdė gyvenimui): uždarė visas katalikų or
ganizacijas.

Tai yru tikrai skaudus mūsų tautoje j- 
vykis, dėl kurio rimtai turime susirūpinti.

Šiomis dienomis susirinko visi Lietuvos 
vyskupai, kad apsvarstyti susidariusį pavo
jų Katalikų Bažnyčiai Lietuvoj. Be abejonės, 
jie kreij»sis j vyriausybę, kad atšauktų savo

JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN

Iš Dievo malonės ir Apaštališko Sosto palankumo tituliaris 
švč. Marijos dėl Popolo bažnyčios Kardinolas Kunigas

Chicagos Arkivyskupas

f
apie Petro skatiko reikalingumą. Taip ir šis atsišaukimas daug kuo skiriasi nuo 
buvusiųjų. Kadangi belieka trumpas laikotarpis, tad šį kartą pasitenkinama, kiek ga
lima, sutrumpintu atsišaukimu.

Petro skatikas nėra koks naujas dalykas. Kai Anglija prieš daug šimtmečių bu
vo katalikiškas kraštas, tada pirmą kartą teko išgirsti apie Petro skatiką. Šis vardas 
gavo pradžią iš tikrovės, kad tais laikais iš kiekvienos šeimos imta po skatiką (pe- 
nny) mokestiinis, ar tai dovanomis. Reikia žinoti, tais laikais skatikas buvo svarbus 
pinigas, kurio negalima palyginti su šiandieniniu centu; iš raštų sužinome, kad tai 
buvo sidabro skatikas ir žinome, kad jo perkamoji galia buvo toli didesnė už mū
sų dienų centą. Kas tiesa, kad kuo daugiau mes gilinsimės istorijon, rasime, kad 
senovėje maži pinigėliai savo verte buvo daugiau reikšmingesni. Žinome, kad E- 
vangelijoj minimas skatikas buvo už dienos darbą geras atlyginimas ir jo perkamoji 
galia buvo lygi apie trims doleriams šiandieninių pinigų. Tad galime suprasti, kad 
Anglijos katalikų tais skaitliais auka Šventajam Tėvui anais laikais nebuvo kokia tai 

. menka suma. Paskiau ta auka paskleista po kitus kraštus; tačiau ilgą laiką nebuvo 
Ar•Grigaitis nežino, kad Lietuvos poli-! vjsuotina> kadangi Popiežius buvo Suverenas, valdė savas žemes ir buvo manoma, 

tiku šiandien veda ne klerikalai ir ne kat| ps nereikąlingas iš kitur jokios medžiaginės paramos. Atrodo, kad Popiežiai 
jėzuitai , bet tautininkai?-Ar jis nežino, patyS nepaisė,tkad būtų sukeliama ta parama. Bet stovis pasikeitė, kai prieš apie 

kud Jėzuitai yra vienuoliai, nesikišu į poli- §e§jas dešimtis metų Popiežius atsavintas nuo žemiškų sąvasčių. Nuo to laiko Pū
tikų ir kad jų Lietuvoje yra nedaugiau tu- pįe2ius neteko' gyvenimo priemonių ne tik sau, bet ir negalėjo teikti pagalbos visuo- 
zino' tinosios Bažnyčios reikalams. Prancūzijos, Belgijos ir Vokietijos katalikiškų dalių ka-

Mcs neabejojau, kad jis tų žino, tačiau talikai subruzdo remti Popiežių. Kai kuriose vietose šiam tikslui įsteigtos sambroli- 
lyg norėdamas užtarti hitleriškai užsikars- jos> kitur, vadovaujant patiems vyskupams, buvo renkami Petro skatikai ir tuo būdu su
mavusius tautininkus, pasiryžusius pasmaug- rinkta suma buvo pakankama. Mūsų pačių kraštas buvo kiek atsilikęs tuo žvilgiu, 
ti visokių laisvę Lietuvoje, pliauškia kai kad prisidėjus savo dalimi. Atsimenu, kaip šio šimtmečio pradžioje visose J. Amerikos
••Saules” 'laradaika.____________________ Valstybėse Petro skatikų buvo surinkta mažiau, negu surinkta vienam Chicago mieste

pirm keleto metų prieš iškilsiant šiam sunkmečiui. Bažnyčią saugojanti Dievo Apvaiz-

UŽTARIA TAUTININKUS

Išrodo, kad socialistų dienraščio redak
torius pasidarė suhitlerizėjusių Lietuvos tau
tininkų šalininkas. Tai galima spręsti iš to, 
kad jis, Įdėdamas žinių apie katalikiškų or
ganizacijų uždarymų, su pasigėrėjimu paste
bi, kad, girdi, “visokių klerikalų ir jėzuitų 
veikimas labui Įuikenkė Lietuvai ir viso Klai
pėdos krašto gyventojus nustatė prieš Lie- j

Tai yra tokia nesųmonė ir toks šmeiž
tus, kokį tik Grigaitis tegali padalyti.

da padarė stačiai stebuklingą atmainą. Keletą metų paskiau, kai Bažnyčia Prancūzijo 
je tapo sunkiai suspausta ir kai dar paskiau didysis karas ištiko Europą, Amerika, ta 
rytum, automatiškai iškilo j pirmąsias eiles ir kaipo įsąmoninti savo pareigose vaikai 

KONGRESO DARBAMS PRASIDĖJUS mes subruzdome pagalbon savo dvasiškam Tėvui. Ir kai viso pasaulio rankos buvo 
Detaliai apie kongreso eigų nerašysiu, ištiestos link jo, jis tapo svarbiausiu pasauly išmaldininku ir didžiuoju gailestingumo teį

neš mūsų dienraštyje gana daug buvo rašy- kėju visiems vargstantiems, kadangi mes gelbėjome parūpinti jam priemonių to jo 
ta. Bet apie kai kuriuos dalykus, manau, hie- darbo vykdymui.
bus pro šaiį šį tų pasakyti. Bet dabar Šventojo Sosto istorijoje pasireiškė kitas laikotarpis ir tas mums atnešė

Po Prezidento ir p. Skipičio kalbos iv- naUj0S progos, kad mes gelbėtumėm jam, kuriam tikrai priklauso mūsų prisirišimas ir 
įėjome mažų pertraukų. Po pertraukos pra- ištikima parama kaipo dvasiškam Tėvui ir mūsų Bažnyčios Galvai. Kai Vatikanas 
sidejo kongreso dalbai. tapo jajsva jr nepriklausoma valstybe, buvo manoma, kad Šventojo Sosto finansinio iš-

Aongreso prezidiumų sudarė daugumoje , silaikymo klausimas didžiumoje išspręstas. Tačiau taip nėra. Čia nėra reikalo gilintis 
užsieniečiai redaktoriai. Seniau buvau matęs į plačiuosius aiškinimus, bet šios vyskupijos kunigams yra žinoma, kad šiandien dėl 
tiek daug laikraštininkų sėdint prie vieno gyvuojančių įtemptų politinių santykių Europoje Šventasis’Tėvas daug nukentėjęs ir
Stalo. Jų buvo liet septyni: L. šimutis, - ateityje dar ilgą laiką kentės, žymiai sumažėjus pajamoms, ir tik kūklumo priežastys

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. Simutis___________

dienraščio “Draugo’', St. Vitaitis — “Tėvy- 
Dirvos”, K. Augustasnė»”, K. Karpius

neleis jam to visa pasisakyti viešai. Tad iš to yra aišku, kodėl aš kaipo klusnus sa 
vo pareigoms Šventojo Sosto sūnus ir vienas tų, kurs daug kuo skolingas šiandieni-

Kun. Jurgis Paškauskas. Vi
sų Šventų parup. klebonas, Ro 
seland, III. sekmadienį lapkri
čio 24 d. 7 vai. vak. jo ve<la
moj bažnyčioj įvvk< naujų va
rgonų pašventinimas ir bažny
tinis koncertas. Šventins J. 
M. pralotas kun. M. L. Kru-ysas.

BAIGIASI MISIJOS
Beliko tik du vakarai; šian

dien ir rytoj. Dėl to skubėkite 
į Dievo Apvaizdos bažnyčių 
pelnyti misijų atlaidus. Rytoj, 
lai yra, lapkričio 24 d. ruo
šiama yra šeimynų Komunija. 

iPer dvejas šv. Mišias šeimynos 
, i is prie Komunijos. Kur jau 
jaunimas suaugęs ir šeimyno
je nėra mažų vaikų, tos šei
mynos- tegul ruošiasi 7:30 vai. 
Mišioms ir Komunijai, kurio
se šeimynose yra mažesnių 
vaikų, tos prašomos rinktis 9 
valandų. Rožės, kurios bus ry
toj pašventintos, prašoma įsi
gyti po bažnyčia. Tėvai prisi
segs baltas, kaipo moterystės 
atnaujinimo ženklų, o sūnūs ir 
dukterys raudonas, karpo iš
reiškimų meilės prie tėvelių.

Prašoma visus išjudinti Į 
šeimynų Komunijų, nes kas ne 
dalyvaus, tai pasirodys, kad 
jis arba ji šeimynoje lyg ne
gyvas narys, arba ta šeimyna 
nebeturi daugiau susiklausy
mo ir tarpusavės meilės. Ky
toj bus pavedamos visos šei
mynos Švenčiausiai Jėzaus Ši
rdžiai. Dėl to raginama, kad 
vaikai atsiprašytų tėvų, o vy
rai susitaikintų su savo žmo
nomis, kari nuo misijų užvieš
patautų ramybė* ir gražus šei
mynų gyvenimas.

Misijų iškilminga užbaiga 
su žvakėmis įvyks rytoj (sek
madienį) 3:30 po pietų.

Visiems linkėdamas geriau
sio pasisekimo, liekuosi Jus 
visus mylįs Kristuje

Kun. Jonas Bružikas, S. J.
misijonierius

PRANEŠIMAS

kad
jie panaudotų visas savo pastangas, kad šiemet Petro skatiko kolekta būtų viena 
gausingiausiųjų, suprantama, toli didesnė, negu pereitais keleriais metais, ypač atsi
žvelgus į laikų pagerėjimą. Tas būtų mūsų sujungto ištikimumo Petro Sostui neišdil
domas įrodymas ir Popiežiui Pijui XI mūsų sūniško prisirišimo paraiška. Pagaliau bū
tų demonstracija mūsų nekatalikams broliams, kad prie Šventojo Sosto mūsų prisiriši
mo išpažinimas yra reiškiamas ne vien lūpomis, bet kad mes, kaipo katalikai, visais 
laikais tai pareiškiame su ta pačia mūsų visiško pasiaukojimo dvasia ir gausinga pa
rama, su kokia pirmieji krikščionys rėmė Apaštalus ir jų įpėdinius stiprindami Kris
taus Bažnyčios medžiaginę dalį ir gelbėdami savo brolius neturtėlius. Ant galo, ne
užmirškime sekantį sekmadienį paremti mūsų Šventąjį Tėvą savo maldomis, kad Vieš
pats, Kuriam jis ištikimai tarnauja, laimintų jj ilgo gyvenimo dienomis ir pasisekimais 
jo visuose darbuose.

— ‘Naujienų”, p-lė Jeėionytė -- “Išeivių niam Švntajam Tėvui, esu privalomas atsišaukti į savo kunigus ir tikinčiuosius,

Draugo” (Škotijoje), Brunevskis — “Latvi
jos Lietuvių Balso”, Trečiokas — “Vieny
bės”. Kiti į prezidiumų įėjo: gero. pral. M. 
Krušas ir adv. R. Skipitis.

Sudaryta šios komisijos: rezoliucijų, švie
timo, ekonominė, jiusaulio lietuvių sąjungos 
ir mandatų. Švietimo komisijai pirmininka
vau aš; švietimo — prel. M. Krušas; ekono
minei — kan. F. Kemėšis; pasaulio lietuvių 
sąjungos — lt. Skipitis; mandatų — prof. K. 
Šleževičius.

Sekretorijatan pakviesti 1>ULR raštinės 
bendradarbiai.

Sutvarkius kongreso vadovybę, prasidė
jo laimi gynė ir įdomūs sveikinimai, dėl ku
rių “gedo” radijo ir publikoje kilo triukšmo. .

Sveikinimų buvo daug. Sveikino vyriau
sybės atstovai, partijų ir didžiųjų organiza
cijų vadai. Norinčiųjų sveikinti atsirado tiek 
daug, kad sveikinimų būt reikėję klausyti 
savaitę, jei prezidiumas visiems būt davęs 
žodį.

Pirmiausias sveikino A. Tiltelis vyriau
sybė ir tautininkų partijos vardu.

Po jo išėjo sveikinti buvęs Lietuvos pre
zidentas Aleksandras Stulginskas, garbingai 
stovėjęs Valstytes priešakyje šešerius metus.

Jis pažymėjo, kad šis viso pasaulio lie
tuvių kongresas jam primena pirmąjį Stei
giamojo Seimo posėdį, primena tuos laikus, 
kuomet demokratiniu būdu išrinkti tautos 
atstovai susirinko šion jmčion vieton tarti 
savo autoritetingų žodį, tiesti Valstybei pa
grindus. leisti reikalingus įstatymns. Buv.

Chicago. XXII Sekmadienis po 

Sekminių, 1935.

dėlių darbų atlikusio Seimo vardu, kuris nuo šingai, galime tapti ni#luoti nuo žemės pa- 
1927 metų jau neveikia ir neturi galimybės ' viršinus ir kaipo valstybė ir kaipo tauta.
leisti Lietuvai naudingus įstatymus. Jis dė
kojo užsieniečiams už pagalbą laisvės ko
vose ir pabrėžė, kad šiuo momentu reikia
suburti visus lietuvius į krūvų, kad jie ben- , kalingas vra tikslus darbo planas, lygiui 
drai galėtų dirbti didįjį tautos darbų. I reikalinga yra ir tinkamos tokiam bendra-

“Taip toliau tęstis neprivalo, mes turi- jdarbiavinmi sąlygos” — taip baigė kalbų
prefc. Stulginskas kongresų sveikino daug di- j me pasivyti mus pralenkusias tautas, nes prie , buvusia Prezidentas.

Štai kodėl reikalingas ir būtinas yra lietu
vių ir vietinių ir užsieniečių kūrybinių pa
jėgų subūrimas. Toms suburtoms jėgoms rei-

BUNCO IR ŠOKIAI
SO. CHICAGO. — Sekma

dienį, lapkričio 24 d. 4 vai. 
po pietų, lietuvių šv. Juoza
po j Mira p. salėj įvyks bunco 
party, o jm> to seks šokiui, 

i Tai bus paskutinis pasilinks
minimus prieš Adventų. Visi 
jauni ir . seni kviečiami atsi
lankyti. Bengia šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų vieti
nis skyrius parapijos naudai.

Rengėjos



šeštadienis, lankr. 23 d., 1935

Mjr. S. Narušis

Lietuvos Kariuomenes Sukaktuves
Š. m. lapkričio 23 d. sukau- donaja kariuomene ties Kė- 

ka lygiai 17 metų, kai 1918 Kaimais, Jeznu, Alytuje, kur 
m. Vilniuje išleistas pirmasis vasario mėn. 13 tl. žuvo pir- 
j sakymas kariuomenei ir juo masis Lietuvos karininkas A. 
remiantis buvo pradėti orga- Juozapavičius.
nizuoti ir strigti savos ka- Lietuviai su dideliu pasiry- 
riuomenės pulkai. Darbas bu- žinių ir pasisekimu visu Tron- 
vo nelengvas, nes ne tik ne- tu bolševikus pradėjo stumti 
buvo nei ginklų, nei drabu- iŠ savo krašto, 1920 m. rug 
žiu nei reikalingų prityrusių piflčio mėn. 24-30 d. ėjo di 
vadų, bei specialistų, bet bu- dėlės kovos ir mūsų kariuo 
vo tas darbas įvairiais bū- menė galutinai rusų raudoną- 
dais ir įvairiai trukdomas tiek ja kariuomenę išstūmė iš Lie 
vokiečių buvusios okupacinės tuvos, nublokšdami Juos ui 
valdžios, tiek atskirų vokie- Dauguvos. Po to liepos mėn 
čių kariuomenės dalių vartų. 12 d. buvo pasirašyta Mask- 
Bet Lietuvos pili čiai, pakėlę voje tarp Lietuvos ir Tarybų 
sunkius laikus, privarginti ir Rusijos taikos sutartis ir nu- 
iškankinti okupantų vokiečių, statyta Lietuvos siena su Vi' 
airiems apleidžiant Lietuves nium ir Gardinu.
eritoriją, pamatė gresiant

Lietuva nepripažino to spre- Palangą, o 1923 m., vasario kyti, blogai ginkluoti, apiply- garba turime nulenkti savo
ndimo, nes jis atplėšė nuo jos 20 d. — į Klaipėdą. šę, bet tvirtai buvo pasiryžę galvas. Tai buvo didžiausio
vieną trečdalį krašto. i Pirmieji tais 1918-1920 m. žūt būt savo tikslą pasiekti, jėgų įtempimo, didžiausio ii

Tačiau Vilniaus žemės lai- mūsų tik besitveriančios jau- Jie atliko prieš lenkus ties sunkiausio mūsų kariuomenės
kinis netekimas nepakirto Lie- nos kariuomenės žygiai buvo Giedraičiais ir Širvrnrais, kruvinų žygių darbo laikai.
tuvos gyvybės. Ji toliau stip- be galo sunkūs ir dabar mums prieš rusus ties Panevėžiu ir Be savanorių, su gražiu ir žaidimai įr t.t. Tai sodalietės

1 rėjo ir jungė savo krašto sar- tenka tik stebėtis, kaip pir-.Zarasais, prieš bermonrinin- garbingu pasiryžimu tada pa- visos esat užprašomos. Kora.
Kada lietuviai rytuose ko- gyboje. 1922 m. kovo 31 d. mieji mūsų kariuomenės sa- kus ties Radviliškiu tokius sirodė Lietuvos visuomenė sa-

vėsi su rusais ir pietuose lai- mf1Sų kariuomenė įžygiavo i vanoriai, mažai kariškai mo- darbus, prieš kuriuos su pa- vo aukomis ir nuoširdumu bei
kė frontą prieš lenkus, kurie.

naują pavojų dar nuo žiau
resnės, tuo metu mažai tvar
kingos ir nekultūringos bol
ševikų raudonosios kariuome
nės ir pasiiyžo, nors Ir mažai 
apsirengę, bei silpnai ginkluo-

stengėsi vis veržtis į atvaduo
tą Lietuvos kraštą, žiemiuose 
kilo naujas pavojus. Vokie
čių generolas Golk’as, po Ver-

ti, burtis J kariuomenės eiles su(arties nebegalėdamas
ir žūt būt ginti kraštą nu0 j atvirai kariauti iš savo pai 
visokių atėjūnų bei rusios divizijos ir rusų belais-.

Vos 1918 m. lapkričio mėn. vj^ sujarė tarytum Cermon 
pradžioje buvo išleistas Lai- _ Avajovo ragų karluome-
kinosios Lietuvos Vvriausyhės nę, labai gerai apginklavo ir

riai iš įvairiu Lietuvos kam- 
pų vieni į Vilnių, kiti į Aly
tų, kur buvo kuriamas 1 p.

atsišaukimas tuoi pradėjo plau albaną paleido prieš Lietuvą 
kti įvairaus amžiaus savano-iir Latviią. Ligi 191y ^i. lap.

io 20 d. bermontininku 
buvo užėmę išplėšė visą žie
miu Trietuvą. iais karžygi-

pulkas, o kiti į artimiausius povojo partizanai. Mūsų 
miestelius, kur steigėsi apsan- kariuomen5j atsigręžusi nuo
gos būriai.

Lig tik vokiečiams pradė
jus trauktis iš Lietuvos žemių, 
pradėio skverbtis rusu rau
donoji kariuomenė į Lietuvos 
teritoriia ir 1919 m. gruodžio 
mėn. 9 d. užėmė Vilnių.

Mūsų laikinoii vvrfausybė 
persikėlė į Kauną ir tęsė sa
vo kariuomenės organizavimą.

rusų fronto, sukūlė bermon
tininkus, kurių gruodžio 15 d 
Lietuvoj jau nebuvo. Kovos 
su bermontininkais davė lietu 
viams daug karo turto, ku
riuo geriau buvo apginkluota 
mūsų kariuomenė. O jos tuo 
tarpu jau buvo 3 diviziios sm 
įvairiomis ginklų rūšimis. 

Ilgiausiai teko kariauti su
firflbTna ?nve lenkais. 1919 m. balandžio 20

priešinti ir atremti gresiantį j lietuvį kariuomene, bevy- j 
pavoui. . dama bolševikus, prisiartino

Raudonoii kariuomenė iau prie Vilniaus, bet lenkai už- 
buvo užėmusi didelius Llrtu- iįnčĮ0 už akių ir jį paėmė. Kai 
vos plotus: sausio mėn. 9 d. 1920 metais rusai sumušė len- 
Ukmer^e, Panevėžį ir sausio bus ir šie atsitraukė net ligi 
mėn; gale giayHns. Nors vo- Varšuvos, tai Vilnių užleido 
kiečiu okupacinė kariuomenė rusams, fronte sustabdydami 
šiek tiek nrila’kvdavo rusu lietuvių karinomenę, kuri tik 
raudonosiom kariuomenės skve vėliau įžengė į Vilnių Ir uzė- 
rbrnmą, 1 T,iPtuv?s c-dnmn. kai Maskvos sutartim muna- 
kur ir atolai atstumdama, bet fvtas sienas.
mums turėk) rūpėti, kad be
savo isgn Ttao laiRu prancūzų sutvar
do iSv.rvfi ir R-a raiMa kno kyti ir vadovaujami lenkai
greManaiai orintis bei <31- pradi*> pul,i rUSUS ir kart" 
dėsniu jėgų Mktia. lietuvius, nors Lietuva buvo

parriškusi bešališkumą (neu- 
Vasario mėn. pradžioie mū- tralitetą) ir pasinius! nau ją 

su kariuomenė pradėto karo demarkacinę liniją, šitoj o- 
žvgins, Besiremdama su ran- 'peracijoj lietuvių kariuomenė 

labai nukentėjo ir dėl to ne
bepajėgė atmušti Želigovskio“MANO SOMFLIS 

Bin/OTOKS 
KnnAę. 

VcnvUAVAU 
ŽIŪRINT I JĮ”

smurto. Spalių 7 d. lenkai pa-
j siraŠė sutartį, kuri nustatė
demarkacinę liniją ir paliko
Vilnių Lietuvai. Šis skaudus
smūgis nadidino tautos atspa-

jmmą: buvo paoildyta ir pa-,
nrtv«iin»i v-,4 didinta kariuomenė (ligi 4 di-

lr nn’ifl-in* kn v«l»A vl» huvo rnen- ...... • •
Vft. vi.nnmnt hfl-b, vizuų), kun pagaliau narsiai

k’£ T pn"flk* ap’p Tr,n'M"' sumušė Želigovskio kariuome- Bltler Vvnn
Trinrr’n Totter Vvnn» vm „t- nę ties Širvintais ir Gledrai-

RnkantiK «»»lTTvn'ni« kuria ro- !«• Įmigto! Rft+n TZirt
RA,iro nuo mm, nn-u. čiais ir lengvai butų Ją revi-
pollmo. h1n««o kvapo. na-vdk’,. jrgį VilniBUS. 101 Vėl ne
mu Ir nor*ri|fnn «nn»<v «11 i»Mnriu -•••••
povelklmn, ir SUlTltRTVOS K0miR11fl. K UTĮ ĮTft-

viRnrr reikalavo sustabdyti karą ir
RI lY’R nutiesė neutralią zoną, vėliau

OF BITTER W1NE i demarkacinę liniją, kurią Xm-
-----------------------------------------basadorių konferencija 1923

® E abejonės, pamatęs šį atsišaukimą Tamsta nustebsi. Spaudoj ir 
gyvu žodžiu visur kalbama už taiką ir smerkiama karai, ku- 

t-įj- rie išžudo milijonus nekaltų žmonių ir iš pagrindų išgriau- 
ja visa tai, ką šimtmečiais civilizacija yra sukūrus, o čia leidžia
ma karingas šūkis.

Jau ne nuo šiandie Amerikos lietuvių tarpe grumiasi dvi ga
lybės: gera ir bloga. Mūsų tarpe be paliovos kaujas dangus ir pra
garas, tiesa ir melas. Didžiausias tų galybių ginklas yra — spau
da. Geroji spauda atlieka konstruktyvį darbą. Ji stato ir palaiko 
bažnyčias, mokslo, kultūrines, labdaringas ir finansines įstaigas, 
mūsų kalbą, tautiškumą ir stato užtvankas, kad jų neužlietų sve
timos bangos. Ji palaiko mūsų biznierius, profesijonalus ir kelia 
šūkį: Savas pas savąjį. Ji kursto mumyse karštesnį tikėjimą, ku
ris kiekviename žmoguje sužadina gyvenimo ir kovos norą. Šei
mose ir pavieniuose ji skaidrina doros idealą, kuris parodo tikrąją 
žmogaus vertę.

PIRMOS VIETOS^^Z
TE I LIETUVĄ I ABI PUSES IR $50 PINIGAIS, ši dovana skiria
ma vajininkams didžiųjų kolonijų
Chicagoj, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Phlladelphia, New York, 
New Jersey valst, VVaterbury, Boston ir Baltimore su jų apylin
kėmis.

KLASE (B). Dovana — $200 pinigais 1 
KLASE (C). Dovana — $150 00 p’n’gais 
KLASĖ (D). Dovana — $100 00 pinigais 
KLASE (E). Dovana — $50 00 pinigais 
KLASE (F). Dovana — $25.00 pinigais

ANTROS VlETOSUS-tii'ifZ
KORTE I LIETUVA APMOKĖTA I VIENĄ PUSĘ. ŠI dovana 
skiriama didesniųjų kolonijų vajininkams:
VVisconsino valst., VVaukegan, Illinois, Gary, Indiana ir Indiana 
Harbor, Westville, III., Springfleld, III., St Louls, Mo., Ir E. St. 
I ouis, III.. Grand Rap’ds, MIch., Shenandoah, Pa., Scrmton, Pa., 
PIttston, Pa., VVIlkes-Barre, Pa., Binghamton, N. Y., R^chester, 
N. Y.. Amsterdam, N. Y., Utica Ir Schenactady, N. Y., VVorces- 
ter, Mass., Bridgeport, Conn., New Haven, Conn., Hartford, 
Conn., Provldence, R. I. ir kitų kolonijų.

KLASE (B). Dovana — $100 00 p’n’gais 
KLASĖ (C). Dovana — $50 00 ptn’gals 
KLASE (D). Dovana — $25.00 pinigais.
PASTABA. Jei pasitaikytų, kad du, ar trys vajininkai į- 

neštų po nustatytą sumą, gaus po lygią dovaną.
Jei antros vietos, t. y. mažesnių kolonijų kuris vajininkų 

pasiektų Pirmos Vietos Klases: (C), (B) arba (A), jie taip pat 
gaus pirmos vietos dovanas.

Taškai bus duodami ir “Drauge” bei “Laive” skelbiami 
tiktai gavus pinigus.

Gavus pinigus kiekvienam kontestininkui kontesto vedėjas iš
duos pakvitavimą ir kiek gavo taškų.

Vajui pasibaigus administracija paskirs trijų asmenų komi
siją, kuri peržiūrės vajaus vedėjo knygas ir paskelbs, kurie laimėjo 
dovanas. i i ■ l » •a

Joneph Tiinw Oompany, Ohlcago pripažino Lenkijos siena.,

f
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Lietuvos kavalerija parade

dideliu entuziazmu. Buvo j- 
temptos visos turimos ir ga- 

i Ii mos krašto jėgos. Nors ūki
ninkai, neturėdami užtektinai 

i arklių net savo ūkiams apdir
bti nors ir paskutinį arklelį 
užleisdavo kariuomenės reika
lams įvairius produktus bei 
rtikalingus daiktus noriai da
vė savo kariams, nelaukdami 
nė ypatingo atlyginimo. Kas 
kuo galėjo prisidėjo prie Ne
priklausomybės atstatymo.

Toks vieningas darbas ir 
didelis pasiryžimas “laimėti 
ar žūti” neabejotinai turėjo 
duoti gerų rezultatų.

(Bus daugiau.)

MARĄUETTE PARK. — 
Mergaičių Sodalicija turės 
“Harvest party”, lapkričio 23 
d. 8 vai. vakare, parapijos sa
lėj. Bus skanūs užkandžiai,

PLATINKITE “DRAUGĄ

-.................. Ns

Už Dievą. Tėvynę ir Lietuvišką Kalbą
REIKALINGA 500 SAVANORIŲ-KARIŲ ARMIJAI MOBILIZUOTI

Atsišaukimas
Blogoji gi spauda visa tai iš pagrindų griauna ir ant tų griū

vėsiu kelia raudonąją vėliavą sėdama šėtono karalystės sėklą.
Mūsų likimas — šioj žemėj ir amžinatvėj — priklausys nuo 

to, kurioj pusėj bus daugiau ginklų — spaudos. Daugiau jos bus 
geroj pusėj, bus apginta mūsų Šv. Bažnyčia, apgintos mokyklos, 
Įstaigos ir visa, ką esame per desėtkus metų subfldavoję. Daugiau 
jos bus blogojoj pusėj, ji visa sugriaus, sutrips ir mus pačius pa
darys šėtono vergais.

“DRAUGAS”, vienatinis tautinės ir tikybinės minties dien
raštis Amerikoje, neatlaidus kovotojas už kilniausius mūsų idealus, 
su Gruodžio 15 diieną, šių metų, skelbia VAJŲ — mobilizuoti didesnę 
armiją kovai už Dievą, Tėvynę ir lefatviskąją kalbą, t. y., kad į kiek
vieną namą įnešus geros pusės ginklą,: dienraštį “Drangą”, savait
raštį “Laivą”, gerą knygų ir tt.

Vajininkų mobilizacija baigsis su Gruodžio :14 dieną, o Gruo
džio 15 d. prasidės darbas — vajus kuris tęsis iki Bai. 1 d., 1936 m.

Dideles Dovanos Vajininkams
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA, SKELBDAMA ŠĮ VAJŲ, VAJININKAMS SKIRIA DIDELĮ ATLYGINIMĄ, BRANGIAS DOVANAS

Skaitytojams Dovanos
1. Kiekvienas naujas “Draugo” ir “Laivo” skaitytojas gauna 

dovanų knygomis: “Draugo” prenumeratorius $1 vertės, o “Laivo” 
.50. Knygas pasirenka pats prenumeratorius iš katalogo, kurį vaji- 
ninkas gauna iš vajaus vedėjo. Dovanos skaitytojams bus išsiųstos 
tik gavus pinigus, už prenumerata. Kiekvienas vajininkas, siųsda
mas pinigus, turi pažymėti, kokias skaitytojas pasirinko knygas.

Prenumeratos kaina
“Diaugo” J. A. V. metams — $0.00, pusei metų — $3.50, trims 

mėnesiams — $2.00, vienam mėnesiui 75c. Į užsienį metams $7.00, 
pusei metų — $4.00.

“Laivo” J.
metams $3.00.

A. V. metams $2.00, pusei metų — $1.00. 1 užsienį

Gerbiamasis! Dar žodelis į Tamstos protą ir širdį. “Žmogus 
gimsta darbui, kaip paukštis lekiojimui” (Job. 5, 7). Esi Dievo ap
dovanotas sveikata ir gabumais, tat kviečiame Tamstą į kilnų dar
bą dėl DIEVO, TĖVYNĖS IR LIETUVIŠKOSIOS KALBOS! Tas 
šūkis tenžkuria Tamstoj didelių norų.

Žemiau dedame kuponą, įrodymui sutikimo, kad apsiimate savo ko
lonijoj būti vajininkų, prašome tuojau išpildyti ir grąžinti “Draugo” 
administracijai: 2334 So. Oakley ave., Chicago, Illinois

S| kuponų reiklu iftklrptl Ir "Orauito” Ad^ln* imrl.lnl RtnhiRil

Registracijos Kuponas
Gerbiamieji!

Perskaitęs gantą Jūsų atsišaukimą, pasižadu dirbti per 
“Draugo” vajų, sutinku su visomis taisyklėmis ir šiuo prašau 
įrašyti mane į vajininkų skaičių.
Vardas ir pavardė ........................................... . ............................
Adresas.......................................................................................................



Juozapas S pilim ana ’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apysakų)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas /

(Tęsinys)

Kai granatos vis ūžė ir uiū 
ro sienas griovė, tai jis nu
statė vi.no aukštesnio kuoro 
anuoti} ir tarė:

— Dabar jiems taip gerai 
nesiseks. Laikysiuos tol, kol 
neteksiu paskutinio grūdelio 
parako -ir geležies.

rinės tvirtovės vartus »v ka
lėjimų, kuris buvo jiems pa 
vestas saugoti. Minnamas tuo 
tarpu priėmė prancūzų kari
ninkų, kuris visų saviškių vai 
du pareikalavo pasiduoti. Ma
ndarinas Minnamas“ vertėjo 
pagalba pasakė, kati net pats 
karalius yra įsakęs jiems ati-
durvti vartus. Taip pat jis pa- 

Minnaiuas ištikrųjų buvo aiškinėjo, kokioj padėtyj da- 
pasirvžęs gintis visomis jėgo bar randasi Hyphoa. Prancū- 
nŪB. Jis norėjo nors keletui zas pasakė, kad jų pareiga 
valandų sulaikyti prancūzus, esanti užtikrinti karaliui sau- 
ir tuo tarpu, jam nė nenujau- gumų ir todėl jis esųs pasi- 
ciant, būtų buvęs nuverstas ruošęs kartu su ištikimaisiais 
karalius, jei ne Pranciškus Ti- anamitais pulti sukilėlius.

ū-l

.\aujai sumobilizuota armija šiaurinė, Kinijoj atremti japonų įsiveržimų.

menė šaukė: “Tegyvuoja Pra-1 — Norėčiau, kad jūsų žod-
ncūzija! Tegyvuoja Hyphoa, žiai įvyktų, tarė atsidūsdamas 
kuris pasiduodamas Prancūzi- misionorius, — b«t aš bijau, 
jos globai, suteikė Anamo ša- kad ši dienu nebūtų pradžia, 
liai taikų ir ramybę’’. Nuo naujų dar baisesnių krikseio- 
tvirtovės pylymų sugriaudė nių |»ersekiojimų. Aš bijau, 
anuotos prantšdamos miestui kad neišnyktų jau dabar žy- 
ir visai šaliai tų minėtinų ir dinčios krikščionių bemlruo-
istorinį įvykį. menės. — Ar tai jūs įtariate

šios iškilmingos dienos vėlų Hyphoa t 
vakarų, per prancūzų užimtas į —Dabar karalius jokios ga- 
vietas, viena iš plačių parko lybės savo krašte neturi. Ir 
alėjų karaliaus rūmų link sku- nuo dabar jis visos tautos a- 
bėjo tėvas Hoangas vedinas kyse vra nedaugiau, kaip ma-
kartu su karo feldšeriu. žas kūdikis, atleisk už išsi-

Jiems rūpėjo ta rūmų da- 'reiškimų, baisiai neapkenčia 
lis, kur būvu pi .vatus kara- mil svetimšalių rankose, 
liaus kambariai. Tai tie patys, Mūsų ginklai, mnsų ka-

pažas, kuris pašaukė pagal- atidavinėjo prancūzai pagal- karaliaus išblyškusiame veide

kuriuos aprašėme pradėdami rin8* būriai laiduos -)a™ *?a 
šį pusilkojimų.

Gerbiamasis tėve, dabar jūs ■ 
tikrai galite pasidžiaugti, —

lybę ir apsaugų krikščioni v 
bendruomenėr’«.

^Bus daugiau)

bon prancūzus, yra sunkiai 
sužeistas ir guli uoste.

bų, tikrumoje dabar buvo be- matėsi nuliūdimas. Pas did-

uanas, kurį jaunasis plėšikas Tara užėmė uosta prancū-1 .. .. T •• -• - , .....’. v. r 1 uiciuę Liucių v vu — Atneškite jį čia, — su neuzų, kurių norus jis turėjo
kaip tik šiuo momentu atne- zai Minnamo būrio vedami L i u i i , t • * t i-„- •1 .uiui.u.uu «u Į.u|,0 Įiypjloa> —as slaugysiu vvkdinti, nelyginant kalimai
se. | traukė tiesiai į karaliaus rū-

Vienas kareivis prantšė na-(mus.
rsiajam mandarinui, kad yra , Karaliaus rūmų kiemo var- 
atvykęs pasiuntinys su karu-. tus saugojo anamitai krikščio

jį, kaip tikrų savo brolį.

laisvis. Jis buvo apsuptas pru -ži uosius terasos laiptus atėjo 
prancūzų generolai ir aukš
tieji karininkai.

Vienas įgaliotas civilinis as-gero kalėjimo sargo.

liaus įsakymu. Kadangi jam nys. Pro juos,

tarė feldšeris savo vadovui. 
į— Jūsų krikščionys jau Praii- PASINAUDOKIT

BUČKIUS <u ilgų metų pa-
elizijos globoj. Krikščionių re- tyrimu ieško darbo. Kam jis 

valingas, lai atsiši
raugą.’’ 2334 So.

A ve., Tel. Canal 7790

ligija dabar galės daug grei- į reikalingas, lai atsišaukia 
■čiau plisti. Gal atsitikti, kad Draugą. 2334 So. Oaklev
po keleto metų visa Anamo

Pabaiga Nors ir šitaip dalykai sto- mu° P^rskaite sutartį sulig ' j<aralystė būtų' katalikiškas tflZMfcPiAų GARSINKITF*
•ola., Kurbetas visai vėjo, vis dėlto jo gyvybė bu- ^ur*a Aname kait.i\stė perei- kraįtag. “DRAUGE”Admirolą

na prancūzu glcbon. Gi jo — 
karalius trr.: □a Prancūzijor '^=~ 
vasalu.

— Tai yra tas pat, kų ir 
save pasmerkti mirti, — tarė 
pusbalsiu karu?. s. — Nieką

šluoti prancūzams. Jei ne šis sutikta diJžial.sio. tlus " . ....................»"'k’
maištas kuris Įvyko Hujės iškilmėmis i*"”"’ pirk“", sa" ko

raliaus vainikų, parduodamas
. .raancūzams Anamo nepriklau kioj 1‘ •- ’ ‘

kad ir labai ! *el,»vai apsidirbo su anksčiu i vo apsaugota ir karaliaus so-
buvo pranešta ir tai, kad pa- stengėsi, sukilėliai įsilaužti ne i karaliaus pasiustąja kariuome stas neatimtas, 
siuntinys yra sužeistas, tai galėjo. Tačiau jiems pasisekė ine i UP^‘S ^ujė žemupį. Žavu- Po ilgų derybų, 1883 m. ru 
mandarinas pasiskubino pas kitoj vietoj išardyti mūro šie-Į (’a aliainitų buvo pris- gpiūcio 25 d. jis pasirasė su 
jį. Apačioje pylymo jis rado na ir įsibrauti Į kiemų'. Bai-! kaityta virs tūkstančio. prancūzais sutartį.
jan beveik be žado pažų plė- ’ šiaušių pergalės riksmu jie vi- Karalius būtinai turėjo pa- reikia nė klausti, ji
šiko rankose. Mandarinas pu- si dabar puolė prie rūmų. Bet
žino berniukų ir prakalbino jį Minnamas su prancūzais jau
vardu. Pianas atvėrė akis ir i buvo čia pat. Jų staiga į§ Į mieste, tai prancūzų anuotos Įvairios kariuomenės dalys pui i *aU_ 
tarė:— Dėkui Dievui, tai Mi-i užpakalio paleistos salvės, su- būtų visvien jį privertę tai • savo unjfonnoje buvo iš- jPIancuz
nnamas

PROGRESS KRAUTUVE]
DIDIS PADEKAVONES

Išpardavimas
Kainos Negirdėtai Sumažintos
Dovanos — Kalakutai Dykai!*je

pa aryti. rikiuotos prieš karaliaus rū-
KaraJius taip put turėjo su- mus. Arčiausia plačiu terasoj

tikti su visomis jam statomo- vartų stovėjo karaliaus gar
mis sąlygomis. Buvo forma- bes sargyba susidedanti it

dradarbiais išlakstė į visas pu- ]įaį pripažinta, kad Anainas vienų anamitų. Tarpe jų eilių
ses- via prancūzų globoje. To už- stovėjo puikiai pabalnoti ura

Kai bylinas pranešė isblyš- tikrinimui prancūzai reikalu- mbliai. Toliau visų aikštę
kušiam ir laukiančiam mirties !vo> ka(j įr jtl įgula galėtų Hn- tiltelius

kilėlių džiaugsmų pavertė
. i baisiausių panikos klyksmų. Karalius jums jsako tuojau1 1 ’

įleisti prancūzus. Štai jo žie
das, kad tikėtum mano žod
žiams.

Tai išgirdęs mandarinas iš
sigando ir kiek pagalvojęs su
šuko:

Kaip pelai blaškomi vėjo, tai: 
i juodvėliavitčiai su savo ben

supo prancūzų sav
_  2s’ešk tų Įsakymų pas ar- ^arabu1, '<a^ lau ’sSelbe- jg mieste pasilikti. Tai išgir- liai. Jų šiaudinės skrybė’ė

las. tai karalius sušuko: dę anamitai visi nuo karaliaus spindėjo saulės šviesoje. Ta;.

somybę.
Perskaičius sutartį, šalia b? 

ltos karaliaus vėliavos buvo 
pastatvta trispalvė prancūzų 
vėliava. Sudundėjo bubnai, tre 
nkė karo orkestrai, o kariuo-

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”
Gyvi Riebūs

kalakutai Dykai
Yru užsakyti iš mūsų kai
myno btičerlo ir su pirki
mu minėtų liūly k ų pudėko- 
nCs dienai, gausite dykai. 
Todėl. pasinaudokite šiom 
mažom kuinom ir Įsigykite 
kalakutų

tinnausius tvirtovės vartus 
kuriuos saugo pagonis manda
rinas. Aš nenoriu, kad pas
kiau kalbėtų, “krikščionis a- 
tidarė vartus”.

— Bet karalius jums tai 
įsako. Be 
gyvas pas 
vartus. Tuo tarpu sukilėliai 
gali įsilaužti į karaliaus rū
mus.

Krikščionis kareivis paro
dys didesnę ištikimybę, jei jis 
paklusnumų ir savo asmens 
garbės išsižadėjimų laikys di

desniais už mirtį. Pagalvok a- 
pie Kristaus nusižeminimų ir 
gėdų, kurių Jis iškentėjo, no
rėdamas mus išgelbėti.

Mandarinas pajuto ašaras 
savo akyse ir tarė: Tebūna 
Viešpaties valia.

— Dėkingas esu ištikimie pasitraukė, paliko tik asmens tikroje paaukštint-de vietoj 
'uis krikščionims! Ir čia pat sargyba, kuriai vadovavo kri- buvo pastatytas karaliaus so
Ngobinų pakėlė didžiuoju ku- kščionis Minnamas. Žinoma, stas. Virš jo buvo puikus bal-
ro mandarinu. Tačiau jam bu jų vietas tuoj užėmė prancū- dukymus.
vo pranešta kad jis garbin- zai - šauliai. GI kiti tuo tar- Keturi karališki skėčiai sai.

* to, aš abejoju ar'^M' ^uvo* begindamas kara- pu įsitvirtino užimtose pozi- gojo soste sėd’r.ti jauną va1
sieksiu artimiausius !la,,s n,n,Ų vartus- Taip rijose parsiveždaim nuo laivo dovų nuo karštų saulės spin-

pat jam buvo pranešta, kad anuotas. dulių. Aplinkui jį stovėjo au-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Offtc Tel. HEMIock 4X4S 
Res. Tel. GROvehlIl 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2—4 lr 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMET IUCALL Y AR I r 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų ašių karštj, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sun . ,i - i • • » i elektra, parodančia mažiausias klal-L O to liepė kareiviams IICJ-- das. Specialė atyda atkreipiama J 

, . , . , , . . mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-tl berniukų Į sargybos bustų taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
. . . » . . , NedėlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at-ir būti pasiruosusiems atdary- -.įtikimų skys stitsMumos be ūkimų.

, Kalnus pigiau kaip pirmiau,ti uosto vartus.
„ . ....... .... . 4712 SO. ASHLAND AVĖPats greitai laiptais uzlcke ' **M***x**iiz

ant pylymo ir balta skarele i 
pamosavęs davė prancūzams 
ženklų, kad pasiruošęs pasi
duoti. Anuotų ugnis tuoj bu 
vo sustabdyta r jūrininkai pra 
dėjo keltis iš laivo j krantų. 
Atidaręs vartus, Minnamas pa 
siuntė vienų karininkų su di
desniu būriu kareivių prie ka
raliaus rūmų, kati ten pultų 
sukilėlius iš užpakalio, ftie 
beeidami pamatė, kad tvirto 
vės vartai ištikrųjų jau visai 
nesaugojami. Vadinas, kai kri
kščionių mandarinas ant py- 
lymo su savo kareiviais per
nešė smalkiausių prancūzų u- 
gnį, tai anamitų kareiviai po 
pirmų Šūvių apleido ir vidu-

Phone Boulevard 7859

Karalius, kuriam nors ir kštieji io vaidininkai, tačiau i of,‘° Tf‘l LA*'*y®«e 4017 
’ ,J ’ Rez - Tel. HEMIock 6286

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Tel. C ANal 0257

Kės. Fitospect 6 669
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 S. Leavltt St. 
CANal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS i DR- P- ZALATORIS

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

/z Ji7 M
DR JOHN SMETANA

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6.

Phone CANal 0523

PHYSICIAN and SURGEON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
fcunday by Appointinent

DR. STRIKOL’IS
GYDfTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezid.; 2615 W. 6»th Ht

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas ir Chirurgus 
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artestan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 lkl 8 v. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 VV Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis Lr Nedėiiotuis pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal su tar t Į

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRgLnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Rea VICtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:80 
756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 ia. « 

vakaro Nedėliomls nuo 10 Iki 12 
vai. po pietų lr nuo 7 lkl 8:80 vai 

olandai dina*

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARde 0894 

Rse.; Tsl. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 8-8 lr 7-8 v. ▼.
Nedaliomis nno 10 lkl 18 dlen*

UR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak 

Rezideniijos Ofisus: 2656 W. 69th St 
Valandos; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

T.-I. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare 

K <t vergais pūgai sutarti
RES. 2136 W. 24tb ST 

Tel. CANal 0402

TR.?. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th trr.. CICERO, ILL.
Uar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street 

Vai.: 2 lkl 5 popiet. 7 lkl 9 vak. 
Nedėliomls pagal sutartj

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Weatern Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais —Iki poplst — 8 lkl 8:80 vak. 
Nedėliomls nuo 11 ryto lkl 1 p.p.

šis Crotvn išdirbvstės nau
jausios mados Geslnls pe
čius lengvai verias $65.liP, 
parsiduoda tik už

SĮssialial Suniažlntofl Kainos ant
SkartariŲ Setn 

95 dalių setai 
verti $25.00 už 
oP dalių setui verti CĮ
8 12.50 už ................. ■ ■
32 dailų setai verti
$6.50 už ............
N-tūJyjanėių peilių ir šukučių se
tai verti 31.75
po ................
DiJeli parceliuoti 
Tosteriui .

“12.9^
’7.95 
’3.95

Ir Sakučių se-

’I.OO 
•1.00

šis kaip parodytas su Solid Ąžuo
lo Medžio 5 dalių Breakfast Setus, 
lengvai vertas 83tl.OO, speeialf 
kainu dėl pudėka-8 -d “Jf (T 
vonės dienos .... ■ ■

šis naujos mados laimi gružus 1‘arlor 
Setus vertas Iki 290, 
už ................................. .

Kalakutus dykai
$95.Pft vertės 3-Jų dalių Modcrnlslic 
Miegamų kutui), setai 8, 
po .......... .. ......... ..........

Kalakutus dykai

l*čl Pailėki.iii'-- Ispartlni imi) 
Piano Alųonlionų Kaime, la
bai Numažinto-. — 388.»<t
vertės nauji piano ukorilio- 
nat parsiduoda po

Kalakutas dykai

Pasirinkimas Italijos. Vo- 
kiettjoa Rusijos Ir Amerikos 
gerųjų iėdirbysrių ėkordlo- 
nu — zu pirkimu pilnos 
mieros piano okonllonu duo
dame iki 60 lekcijų dykai!

l.KNGVrs IšMOkLlI.MAI
Didelė Nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

J. KALEDINSKAS, Vedėjas
3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Vienu aukšto baltu priekiu namas 
TKL. VICTORY 4226

Pasiklausykite mūsų radio progranio rytoj ll-tų vai. 
prieš piet iš stoties WGEŠ.
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Susirinkimai ’ išrūdytų, kad to miesto nėra
Lapkričio 24 d. įuoj po su- unt žemėlapio. Priežastis — 

mos įvyksta Šv. Benedikto stoka korespondentu - vupor- 
ėiu, ypm- kalakutų dalinimu Į draugijos mėnesinis susirinki-, terių. Ištikrųjų čionai lietuvių 
padėkonės dienai — Tha- mus, parapijos svetainėj. gyvenimas labai normalus.
nksgiving Day, o ketvirtadie-'i ----------- Nieko jame nėra, kad pasaulį
nį, bus generalis daiktų išda-. Lapkričio 29 d. įvyksta Šv. stebintų, bet paprastų, niaio- 
linimas visiems. Taipgi, Petro parapijos Federacijos nių įvykių nemažai, 
ketvirtadienį. 3 vai. popiet, į- mėnesinis susirinkimas 7:30 v. į Spalių G d. rūpesčiu darbš- 
vyks rengėjų, bendradarbių ir \i kare, Dariaus iv Girėno klū- čių moterėlių surengta vaka- 
aukoto.įų pagerbimui puota, bo kambaryje. . rienė. Pramoga pasižymėjo

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Gino visus bedievius neiti į Visais šiais bazarui skirtais --------- — svečių skaillingumu ir šeimi-
---------- katalikų bažnyčių, nei kai- Aukurais gros Pr. Stankaus ve Sekmadienį, gruodžio 1 d., įlinkių rūpestingu sutvaiky-

šeštadienis, lapkr. 23 d., Jt»3r»

dėsime 3 vai. popiet. Sekma- 
dienį ir trečiadienį bazare tu
rėjime įvairios rūšies paukš-

SPORTAS
VYČIAI B0WLING TUR 

NAMENTE

Antanus Vaitkus daugiau
sia akučių sutalpino iš berne
lių: Berniee Nuimant iš mer
gelių. Vaitkur- dėl vienos svai- 
dyklės sutalpino 209 akutes.

J. Smulkis, koresĮMimlentas

KALĖDŲ EK5K
Į LIETUVĄ

Nezaležninkai visada gil ia- lieti su katalikais. \ ilkas, dama orkestrą, 
si, kad tik jų viera gera, ė mat, nenori, kad vilkučiai iš- 
katalikų, girdi, tik kunigu girstų tiesos žodį. Tadą sun- 
pramislus. Bet užtenka pa- kiau jam būtų juos mulkinti, 
klausti, kaip seniai nezalež- Nors jo vilkučiai akli, bet se
niukai atsirado? Tada sužino- uis vilkas bijo, kad kartais 
si, kas jie tokie, kai tave, ir jie nepraregėtų. O kad dar 
net patį Dievų, biauriausiais stipriau apakinus, išleido 
žodžiais išlojus. drūkų, per kuri išliejo visa

Nezaležninkai, kaip Rusi- Gilžį ant katalikų. Bet, tur- ..... .. ...
|os balšavikai, išskerstų visus būt. nekoks buvo biznis ir al>e

Itoselando vyčių kuopa ati
darė savo pirmų sezono bo\vi- 
ing turnuinentų Palace Thnvl- 
ing Alleys jiereitų nedėlių, ka
da Antanas Vaitkus atrado jo 
seniai uždarytų turnanienio 
bulę. Pirma ši vieta vadinosi

8 vai. Mišiose, sodalietės pri- mu. Parapijai paliko gražaus Įjndsey’s Via prie Illtli ir
ima in corpore šv. Komunija, pelno. Prie tos progos paini- \|i(.i.:,r...

Kai kuiliuos pavyko suži-!,, .. • . , , . > ■ .. . . .1 / Po pamablų visoms sodulie- lieta klebono metines sukuk
uoti bazarui aukotojus sekan- ir

gatvės. Viktorija 
Al Malker sudarė

čiai: Petras Sležys, Siinmons 
Ci., Al. Mockus, 1*. Šlekis, Pr. 
blankus, Ed. Mankauskas, A. 
Valys, Kaz. Mažeika, Išor
iniam Biiis.j Artinu- May, Ane. 
l’crodiea, Urš. VVzmecky, M.

puo Mtli v rrvcv i j , j , i i . pc i . . . , .
katalikus, jei nebijotų poliei- j°Ju> ar užmokėjo Paulauskui _ ‘ . S’.. ivsvu.
jos. Dievo jie nebijo, ne. Jam apie 90 dolerių, šiam Sielį už- ■*< B'tautrene Dunne-
L...:,., ....... budie Co., Jar. Pocius, Juoz.

Surblis
tems paruosta bendri pusry- tuvės darbuotės parapijoj. Be tvarkymo komisim

• •• • 1 • i • • * • *čiai ir kartu atsibūna mėnesi- parapijonų dalyvavo kunigai: .. x • . ..... T7. , .... .. .. . Seiitvniolika “mixed dūminis susirinkimas. Visos soda- bukas is Sliebovgan, ir sveti- . , ' • , , . _.......... ... . . . , dės tvinai dalyvavo. Erne ti-netčs nuoširdžiai kviečiamos mtaučiai kunigai, nauji klebo- 
t-iti bendrai prie Dievo Stalo, no draugai. Buvo būrys sve- 
dalyvauti pusryčiuose ir su- čių ir iš Kaeine. Kun. Šlikas 
siriiikime. vedė programų. Choras padai

navo keletu dainelių. Parapi
jonų vardu kalbėjo \ incas A-

Išl’LAIKIA Iš NE\V YORKO 
SEKANTU LAIVE 

GRIPSHOLM .... Groudžio 7 
Žemos Ekskaisijoms 
laiiakorčia kainos

Garbmgi asmenys

kini tik aštuoniolika jaunuo
lių sudaryti tymus. Berniee 
Normant ir Pranu.' Pavilonis 
laimėjo su 301 ir 416 akučių

I , . —t i. Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja
sudalydami I 1/ akučių. Kiek- |u:;j m. Mtatvlas modt-rnifikua laivas 

' .M A UI U l< >1 .Al." 1’latCKUrs iiil’orina-
Sių savaitę garbūs svečiai

netiki. Jie atsiradę tam, kad darė.
bedievybę, šliupizmų plati- Po to sun,islijO kitų trik-
nus. Jie pasilaiko vien tik iš S}1 kol dai. nezaležniii-
apgaudinėjimų, melagysčių ir kai akJi> reikia liaudoti8 pr0- 
sukčiavimų. „a

Va, kad ir Lorenco neza-
ležninkai. Buvo rūniję net du ])avaijįn„ “Senų grinėia

Barskaitis, Vinc. Denienčius, 
Ant Denienčius, K. Stulgaitis, 
A. Mockienė, Jul. Valentinavi
čius, Krenčius, Drigatas, V. 

Na, ir iš aklųjų surinko jakuti>s> M Baradinskienė, A.

aplankė Šv. Petro parapijų. 
.J
kiė-jo 18 d. į Sliebovgan, \Vis 
\ \ kdama

vižinis. Apart jo visi kunigai
vienas tymas grojo po tris 
svaidvkles. Jennie Barkauskas

reiškė linkėjimus parapijai ir- , .- ,n, i.,„ ................. . - . ir Juozas Venckus laivo antrivysk. 1. Matulionis, lap- k|ebonui laimingos kloties, (ia .° su <09 ak, , ....... „ . . . . ............ viu-iu; Viktorija Sm ,,,
d. j biieDoygan, vv t...; jo., klebonas tarė širdingų a- , • . , . . . . . ___

s, trumpai valandėlei' H(i vWwiw už gražiuB lillk,, I n- d, „I, t epuhoms, tre 
sustojo pas vietinį klebonų, i jįnius, j su 706 a'ličių.

kun. A. Andriušį, Al.l.C. Jodolerių. Nupirko laimų ir jų Sl,i-'b,t imd., -' v I’.™ | Spalių 14 d. vakare lankėsi n. v/ ,, Slii/.iik ku m, Ant. Beitas, \. p kscelencija aplankė parap:- j E- --- >.... . xr.x..i:._! i_____ __ __ r_ Matulionisit! 1 huiKk-lene- I _lonuiti< rl’ i • ,
“tag day.’’ Lapeliuose šnekė
jo ir žodžiu barabanijo, kad 
aukas renka mokyklai. E kul
toji jų mokykla?? Ant mar
giu uodegos! Miesto valdžių
apgavo. Bet kai ji sužinojo J'" -s.,...,,- oi-j™. . .... o. x,oF,.o.„-,jo vi.-šojo pas i ni ,„.isil.inR„ nepaprastai
nraaležninky tl-iksus, nedavė ’^'slmts m-zalezmnkiĮ, balsini- i.e, Jaz. (ekii-ne, St. badžius, į,„us gerb. kun. J. Šlikas, Švė. j | u ir : R ,|bl . „|iko „į|aus 
laisnės r,-,„v,i -tag dav." - kitokių "j,stų.” Tie pa Pasėtus, Ver Jerulienė Jai. J. x. Prasidsjil.,o parapi-1 ^t“ katalikų lab

T\ido i:;,, l-u.. r.-iL-un bele revaliucijų. Prisėjo net;beklmskiene, O. Česnauskiene, , ; >< siiehnvtmn l-int.<> , . • . .• . •liula įsinislijo kitų tnksų. v ‘d........... .  VVis. kiebo- kfaštis atspausdino labai gra-
<.i.-x,,,,rx-. Vvf.iiit,. batiuskų saukti. Po revalmci- l'zemevkiene, Andrulieiiė, J u- ,rl< „ ...burenge kapuose \ytauto ' ’ ’ nas. 3 žų straipsni apie vyskupo pa
mirties pazvanijiinų. Išbubni- J‘* ksDk'mesm pasihko, o h- zeniene, Barb. Kiserauskiene, Į ----------- v K
jo per visus “tautiškus,” ei- Į* gi'įž° į miestų. Likusieji Ste\es Lauko, Mullen Store,- Lapkričio 20 d., taip pat
cilikiškus organus. Sutraukė ** n<‘Patenkinti. Bed ( lothing House, Almi lnus aplankė garbios viešnios
žmonių. Iš visos apylinkės I Batiuškai nesisekant “far- I*1111’- Co., Blaževičius, R. \ ai- — Pranciškaus seselių ge-
privežė “niuušaiiHi. Ir gerai j me rauti,” apgavingu būdu iš Ikevnius, Alaver Drug Co., nela|t- viršiniiLkė, Aiotina Al.
pasipelnė. Bet iš to pazvaniji-;miesto gavo laisnį ubagauti Uaelles, C. S. Ilubbar I \ |u\Za ir buvusi pirmutinė
nio \ y tautas gavo tik samia-. miesto gatvėmis^ buk tai se- Je\\elei, B-mi 1 ui n. Co., Bie- praneišk iečių generalė
tų, nes Bostono niaikių tėvas Helių prieglaudai. Kiek su- nner Electric Co., A. 1 rbon. x j,š;ninkė, Atotina AL Bapti- 
jį apipurvino biauriausiais iš linkta, tik batiuškai ir teži- Puik'ips Food Alarket, A< (ii- ><a Gerb. viešnios '
savo džiugu žodžiais. Prisaik-*noma. has s., Jonas Klevickas, KI.

vyskupas
Sako, kad jie ir taksų nenio- i.p.i.L,,.-, k(r' VoLirmi >n' r -°‘S n‘okykh‘’ kunoJe luokyto- Garbaus svečio priimti atva- 

, • - v - Juciene, Ag. V aiciumene, Co- jau, seselės Pranciškietės, ukejo. Jei taip, tai ir čia jie nsjll,iers< Tek - 
valstijų

Miliauskienė, L. Jonaiti?

Jei taip, tai ir čia jie „ . „ £r„ ... . \ “ žiavo kunigai Karužiškis iš
i> t Jasieiie, Jud. įįuo apsilankymu suteikė di- <-l.velnini \ I inkim ir I Pnipgavo. Bet, žinoma,,. ,.i - i - : 1 - t ie\ eiami, a. Kinkiis n .J. t a-

• . i l ibickiene, P. Pužas, Am. J»i- tĮejį malonumų klebonui, įk.lll<k,.< t,.vs Iruli-inn irneilgam. Li..,„ ,i.: rr i. o i» -x- - ‘ SKausKas, uys iš Indiana iruii^kįtHiOj .L(?k. Balsaitiene, i ir vaikams J\artu su r 4. * * 4* * * i * *.t h ms it AMiKauis. lAtiiiu "ii,keturi vietiniai kunigai. Zmo

t v rimus kankinių šalyje.
Dalyvis

rijus teikia- ir panluoila laivakortes 
visi švt-dij Amerikos Linijos skyriai, 
; -Ip.-i visi putni izuoli laivakorčių a- 
centnl.

8wedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

1936 RADIOS
PAKDLODAAIl

.MIESTE

MAŽIAUSIOM KAINOM
Duodama Dovanos — Kalakutai

KONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
PARAPIJOS BAZARAS pamaldų, trečiadienį, lapkr. 27

{,l šia. veri), viešnios paviešėjo 
pas mus porų dienų. Apsilan- 

Liiigis, I<. Balse\ icius, A itkau-| k£ pUS vįetįnj klebonų, per- 
mokvklų ir lapkričioskus. Pinigais aukojo: Jonas 

Grabauskas, C. AV. Piasecki - 
graborius, Ona Dvarakowski, 
N. N., Šauliai, Vinc. Judeikie-

tl. piadėsime 7 vai. vakare, ir nė, Ant. Vitkauskienė, Juz.

žiurėjo
22 d. išvyko Chieagon, o iš 
ten, tuojau grįžta namon, 
Pittsburgban. iC

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti:

. DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
/ ASMENIŠKU PATARNAVI- Įž i 

MU, kviečiame jas atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

KENO8IIA. — Šv. Petro pa ketvirtadienį, lapkr. 28 d. pra 1 Zalatorienė.
rapijos bazaras sėkmingai vy- --------------------------------------------------------
ksta. Parapijiečiai uoliai re
mia aukomis, atsilankymu ir 
bendradarbiavimu bazarų. Bi
znis gražiai eina, nes matosi 
vieningumas. A’ieni duosniai 
aukoja ir lankosi bazaran, ki
ti neša dovanas ir apsukriai 
darbuojasi, ir Dievui laimi 
nant, viskas gerai sekasi. Pra 
eitų sekmadienį, ypač gerai 
pavyko, nes Pr. Slankus tu
rėjo suorganizavęs rinktinę o 
ikestrų, kuri gražiu muzika 
linksmino atsilankiusius ir su
traukė daug jaunuolių, net ir 
svetimtaučių.

Bazarų dar turėsime tr:s 
dienas: sekmadienį, lapkr. 24 
d. pradėsime tuoj po 3 vai.

VAIDINIMAS!

ai iIx\vaukee, wis. — jei j/ Halsted Exchange
■ spręstinų apie Miluaukee su-ig National Bank 

lv<>- žinin -įMisirodančiu “Drau- . Xlyg žinių pasirodančių 
ge” iš lietuvių gyveninio, tai

ŠOKIAI!
rengia

Šv. Jurgio Parap. Choras - Sekmad., Lapkr.-Nov. 24 d., 1935
ŠV. JURGIO PARAP. SVET. LITUANICA AVĖ IR 32ra GT.

Pradžia 6:30 vai. vakare Šokiai 8:30 vai. vakare
Įžanga 40c Į šokius 25c

PROGRAMA
L “PER JAUNAS PROTELIS” 4. MAŽOSIOS GILELĖS CHORAS
2. ALUMNŲ ORKESTRĄ 5. ANTĮ l-'ON A KIS CHORAS
3. ŠV. JURGIO PARAP. CHORAS 6. SOLISTAI debutuoja

Renginio komisija nuoširdžiai kviečia visus skaitlingai atsilankyti į šį margu
mynų vakarų. RENGIMO KOMISIJA

4*

l)rau;Įf 19th PI. and Halsted St.? 
I I A _ S

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti senųjį morglėių arba už

traukti naują paskolą ant savo nufcio, atsišaukite

Gediminas Bldg. A Loan Assn.
4OHN SAliMDEKS, pirm. VINCAS PALKŠTIH, kaslerlus

LEONARDAS A. GRECTI8. S«-krelorl.is

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
\alt>ixlos nuo U ryto Iki (1 vai. vak. Tredfculiuninis Iki • vul. vakaro

f

I

SUKYS -- DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam l.k-tuv IšUun įlomis l)ėl Atnaujinimo arba IšuMtkame Cash 
VlMokioM KūAIch InsuraiKi- — Fgiitca, VSauloa, Automobilių.

Silkių Ir I. t.

Peoples Krautuvėse Rasite Didžiulį pusi rinkimų geriau
sių ir gražiausių 1936 metų mados Radios už mažiau
sias kainas.
1936 Console Mados All \Vave l’bilco '54.. 
Radios gražūs, dideli Kabinetai po....
1936 R. C. A. Vietor Long Distance Radios 1936 Metų 
Mados dideli ir gražūs kabinetai */| 4 .95
Po .................................................... *•••
1936 Metų Minios Console Radjos, Zenitli ir Crosley 
išdirbysčiu gražiuose kabinetuose po ^39.95 *r 
sykiu duodama kalakutas tloraun
193>6 Midget Radios, po ..............................
1936 All \\ avė Radios po .......................
Kiti visokie geri Radios, midget ar dideliuose kabine
tuose, pasirinkimas po

*6.00 i’" *7.50 *15.00 '' "
Imame senus radios j mainus ant naujų. Duodame di
delę nuolaidų ir lengvins išmokėjimus.

riitKDAMi čia įku a scj.u' rr si r e 
IR ĮKOSITE GERIAl^Kn'ENKiyTI

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
,;.\s I IN E.IK

I ANUFACTUBlNŠ COMPA^'

KRAUTUVĖSE

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.
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VIETINĖS ŽINIOS
KATALIKIŠKOS SPAU

DOS PLATINTOJI! 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, lapkr. 26 d. 8 
vai. vak., Aušros Vartų pa
rapijos salėj šaukiamas Chi
cagos ir apylinkės kolonijų 
katalikiškos spaudos platin
tojų susirinkimas. Rengiamės 
prie didelio katalikiškos spau
dos platinimo darbo. CIa bus 
patiekti ir išdiskusuoti to da
rbo planai. Visi kviečiami su
sirinkti. “Draugo” adm.

PROGRESS KRAUTUVĖ 
LINKSMINS SAVO 

KLAUSYTOJUS

viskas už 35c.
Veikalas “Meilės Galybė”

yra pirmų kartų statomas A- 
merikoje. Tai yra iš Lietuvos 
tikras atsitikimas. Veikiantie 
ji asmenys, Jurgutis — B.
Kvietkus, Stasytė — S. Pet- 
kaitė, Stasys Deltuvas — A.
Šrupša, Petronė Deltuvienė — tų susirinkimų “sužiedotlnės” 
M. šrupšienė, Gribov — W. jau įvyko

nėkite pribūti, turime daug sų intencija ir už sudėtus lin- i nūs ar nebus permaža salė. 
dalykų svarstymui, bus duoti kėjimus. Dėkojame Mundelein 1 Garsūs muzikantai riktuojasi 
tikietai ant 20 metų klubo ju- Seminarijos klierikams už gau ' pasitikti su maršais svečius 
biliejaus, kuris įvyks vasario šiai aukotas šv. Mišias ir lin- j ir viešnias. Šia proga reikia 
16 d., 1936 m. Chicago Lietu- kėjimus. j priminti, kad St. Paukštienė
vių auditorijoj. Bus svarsto- Pėkojanie visiems, kurie su yra geraširdė moteris, remia ! 
ma klubo susidėjimų su drau- teikė linkėjimus, telegramo- labdaringus darbus ir uoli 
gija Šv. Stanislovo, nes perei- mis, telefonu ir asmeniškaf.

Stankevičių šeimyna.

WEST SIDE

Dr. F. C. Winskūno Oifsas 
Naujoj Vietoj

Šiomis dienomis Dr. F. C 
AVinskūnas perkėlė savo ofis; 
iš Brighton Parko i AVest Si

. T i , dę. Naujai įrengtas daktaro oparapijos rėmėja. .Jos duktė •' ‘ ®
Estera lanko Sv. Kazimiera j"*8 >"» 2198 W Cermak M 

įžymiam mūsų gydytojui

Kipsen, Aslov — J. Trenaus- 
kas, Mikas Keturvėjas — K. 
Zaromskis, Nastė Keturvėjie-

M. Kadziauskas, kor.
BIZNIERIŲ VESTUVĖS

Marąuette Parko Lietuvių

Adolfas Zambacevičius, pa
sižymėjęs solistas. Jisai dai
nuos solo Šv. Jurgio parap. 
choro rengiamame koncerte la
pkričio 24' d. Šv. Jurgio par. 
salėj, Bridgeporte.

nė — J. šušaitė, Jonas — A. Piliečių klubas laikys susirin- 
Žylius, Kazys -•— J. Urneza, kimų lapkričio 24 d. 1 vai. 
kun. Kalinys — P. Kvietkus. popiet bažnytinėj salėj. Bus 
Yra geras pamokinimas jau- daug svarbių dalykų svarsio- 
niems ir seniems. Rodoma, ma. Prašome visų atsilankyti, 
kaip vaikinai įsimylėjo į mc-1 Rašt. A. Samoška
rginų.

Šokiai prasidės 8 vai. tuoj 
po veikalo. Grieš geriausia 
orkestrą, visiems Žinoma At.
Mutricks. Dovanų suteikė Lo- Jonas ir Uršulė Stankevičiai 
uis Style Shop, gražių šilkinę šiuomi dėkoja visiems, kurie 
dresę. Kas nors jų gaus. Pel- kokiu nors būdu linkėjo jiems 
nas eis mūsų bažnyčios nau- > laimės, pasisekimo ir ilgų įne- 
dai. Rengėjai, tų ir padėjo iškilmingai švęs

ti savo 25 metų vedybinio gy
venimo jubiliejų lapkričio 17 
d., šiais metais.

SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
PADĖKONĖ

akademijų, o sūnus Ernestas 
lanko Šv. Kryžiaus par. mo- naujoj vietoj linkime geriau- 
kyklų. Ji gauna atsakantį vy- sios kloties. Rap.
rų, nes Jaunavedis Bruno ------------
Belunskis, kilęs iš Vilnijos, y-
ra turtingas ir pavyzdingas
šio krašto ūkininkas iš Mo- Parsiduoda moderniška gro-

TOAVN OF LAKE. — Pla
čiai ir nuo senai žinoma biz- 
nierka Stanislava Paukštienė, 
4530 So. Honore st. ir Bruno 
Belunskis bus surišti mote
rystės ryšiu sekmadienį, lap
kričio 24 d. Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje 12 vai. Šliūbas ir 
vestuvės bus labai iškilmin
gos, taip kad bus išjudintas 
visas Town of Lake. Prie tų 1 
iškilmių rengtasi išanksto, y- 
pač tapo išjudinti biznieriai. 
Palydovai pakviesti iš pasi
žymėjusių biznierių tarpo. Jie 
bus formaliai pasirėdę. Paly
dovų tarpe bus J. Kinčinas, 
P. Zuras, J. Juška, A. Ber- 
žinskis, Aug. Stakauskas, 
Chas

mence, TU.
Naujai porai linkime ko ge 

riausio sugyvenimo ir daug 
laimės. V eselnink-as.

PARDAVIMUI BIZNIAI

sėmė pigiai. Pasiskubinkite. 
Renda pigi. 5 karb. pagyve
nimui.

4213 So. Campbell Avė.

Rytoj, lapkričio 24 d., 11 v. Tautai ir Bažnyčiai lr kiek 
prieš piet bus nuolatinis nedė- tos šeimynos nukenčia kurios 
lios programas, kurį leidžia augina laisvai ir be krikščio- 
savo lėšom lietuvių lirrna Vro- niško tikėjimo. Tai visi nepa- 
gress Fumiture Co. Kaip vi-; mirškite kad sekmad., Tapkr. 
suomet, taip ir šį sykį progra-, 24, Fed. 19 skyrius stato sce- 
mo išpildyme dalyvauja žy- noj veikalų “Meilės Galybė” 
mūs dainininkai, dainininkės’ — dramų parap. naudai, Ne- 
ir muzikai. Rytoj girdėsite dai kalto Pra s. Panelės Šv. par. laikys savo susirinkimų sek- iškilmingų šv. Mišių; mūsų sū- gelis, A. Naruševičia, A. Gai-
nuojant Naujosios Gadynės svetainėj, .44 ir Califomta av. mad., lapkr. 24, 2 vai. popiet, nub klierikui, kuris asistavo jejįs gįe gauniai pasipuošę
chorų vad. J. Steponavičiui. Pradžia 6 vai. vak., o po per- Dievo Apv. parapijos moK. kun. Jakaičiui; dėkojame kleb. į,įznįeriaį su savo žmonomis
Išgirsite daug gražių dainų, statymo grieš gera muzika At kambary. Visos atstovės malo- kun. Vaičūnui, už gražų pri- tinkamai pasipuošusiomis ir
Be to bus ir gražios muzTRos. i Metricks. Įžanga 35c. nėkite kuoskaitlingiausiai at- taikintų pamokslų ir visokį draugais bus šliūbo liūdyto-
Programo vedėjas patieks ži- ------------------- silankyti, nes turime labai prielankumų. Dėkojame Šv. ..g -r vestuvįų svečiai.

daug svarstyti. į Antano parap. seselėms Kaži- , Vestuvių puota įvyks J.
Rašt. Srupšienė ™ifTįįė_^už f™žų^naproši- Dembelio salėj, 4523 S. AVood 

st. Pokilio komisija susirūpi-

Pardavimui Shoemaker šapa 
1445 So. 50th Avė. Kreipkitės 
pas savininkų, 1408 So. 48th 
Ct. ant antru Irbij.

MR MEŠKAUSKAS
PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė. Biznis išdirbtos tarn lie-

. _. . . . . tuviu. Dėl informacijų kreip-
mui ar į Lietuvų pasiuntimui, tis

PASKUTINIS PRIMINI
MAS

PlotkelSs Kūčioms 
Plotkelių reikale išnešioji-

Pranešimai
Dėkojame tėvui kun. J. Ja-

arba norintieji giminėms už
rašyti “Draugų” ir “Laivų” 
arba kokių naudingų knygų, 
ir “Draugo” kalendorių pa 
siuntus viskų bus graži Kalė-

901 W. 33 St.
LIETUVIAI ADVOKATAI:

nių ir patarimų apie tai, kaip 
galima linksmai praleisti ka
lakutų dienų — Padėkones BRIGHTON PARK. — Fe- 
šventę ir visų žiemų. Todėl deracijos 19 skyriaus vakaras

VISŲ VAKARAS

nepamirškite pasiklausyti. bus sekmad., lapkr. 24 d. pa
rapijos svetainėj. Veikalas

BUDRIKO PROGRAMAS

Ryt dienų, t. y. sekmadieni 
nepamirškite regulario Budri
ko radio programo iš stoties 
WCFL, 970 kil. nuo 5 Iki 6 
vai. po pietų. Programas bus 
tikrai įvairus ir žingeidus su 
didele radio orkestrą lr Bu
driko radio kvartetu, kuris 
sudainuos daug gražių musų 
liaudies dainų, o jų dainavi
mo yra tikrai malonu kiekvie
nam pasiklausyti. Kadangi 
WCFL radio stotis yra dide
lės pajėgos, todėl Budriko pro 
gramai yra puikiausiai girdi
mi beveik visoje Amerikoje ir 
Kanadoje, kų liūdija Budri- 
kui prisiųsti laiškai iš įvairių 
miestų ir valstijų. X.

“MEILĖS GALYBĖ"
Ir vėl Brighton Parko vei

kėjai: Kvietkus, A. Šrupša, 
K. Zaromskis, M. Šrupšiene 
ir daug jaunesnių asmenų yra 
prisirengę parodyti Žmonėms 
kas atsitinka su šeimynomis, 
kurios auklėja savo šeimynų

v Krikščiūnas, M. Kali- , , ,
Chic. Mot. Sų-gos apskr. Haičiui, M. I. C., už atlaikymų vaįj<a gį Lukošius A Jau- (” <ovana’ ^a,s reikalais kre-

11____________ ______ tšVilinintm Stt Af JSln • mnon . 1_ ..............7 . _ . ipkltėS

BROLIS VLADAS 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

mų bažnyčios, už maldas mū-

CICERO. — Draugystė Die
vo Motinos Sopulingos turės

., , •* , mėnesini susirinkimų, lapkn-
5 ... ^ v. .. cio 24 d. Šv. Antano parap.
bus išpildyta graži muzikalu ... „ x, _ . , ..1 J ° I __ i mokyklos šeštam kambary, 1

vadovyste Justo Ku-1 . . , ,T _ ,J vai. popiet. Nares malonėkite

KALAKUTAS DOVANAI
dalis, po 
dirkos. Šokiai prasidės 8 vai

Barbora Pocienė, 44 m, 
2321 W. Marųuette Road, 
kuri prisipažino siūlusi ju- 
rymanui $5.00, kad stotų 
už išteisinimų Juliaus P. 
Waitchio. Į jurymano na
mus jų automobiliumi at
vežęs graborius Bagdonas.

j nesivėluoti, nes svarbių reika- 
! lų daug yra. Kadangi pripuola 
parapijos vakarienė tų pačių 
dienų ir draugystė paskirta 
šeimininkauti, tadgi negalime 
vėlintis su susirinkimu.

Pirm. A. Rimkienė, ypatin
gai prašo visų atsilankyti, nes į 
artinasi draugystės metine va- 

I karienė ir darbininkių reikės 
parinkti ir pasitarimų nusprę
sti. Visi yra kviečiam! atsi
lankyti į Dievo Motinos Sopu
lingos vakarienę, kuri įvyks 
gruodžio 1 d. 7 vai. vak. pa
rapijos svet. Bus įvairus ir 
linksmas programas ir gardi 
vakarienė, kurių paaamins ge
riausios Ciceros šeimininkės 
po vadovyste Rimkienės.

Korespondentė

Su Kiekvienu Pirkiniu

Dining Room Setai
Wal. Medžio, 7 dalių ~ 
tikrai bargeninis pirkinys.

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašelpinio klubo mėn "sinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, 
lapkričio 24 d. 1 vai. popiet, 
AV. Neffo salėje 25-tos Ir Lea- 
vitt gatvės. Visi nariai malo-

ŠILDYTUVAS
anglimis arba $ 19.50 
malkomis..........

Aliejinis Šil
dytuvas ..........

PEČIAI
Gesinis Pečius $29a50

>34.50

BEDROOM 3ETAS I PARLOR SETAS
Trijų dalių >39.50 I Dviejų dalių >37.50

' THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus lr Storus Vilnonius 
Svederiub dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių lr Valkų.

NERIA VILNONES PANCTA- 
KAS DĖT. MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Vletnry 8486 
Atdara dienomis, vakarais Ir 

sekmadieniais.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W Cermak Road
(Wcst 22nd St.)

(Metropolitan State Bank narnėk
Valandos kasdien nuo 9 Iki F 

Panedčllo. Seredos lr Pčtnyčios 
rn karais 6 Iki 9 

Telefoną* CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St

Telefonas REPublic 9600

Telepkone: BOTTlevard 2^00
Joseph J. Grish
LTETTWTS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res 6515 So Rnt»kwell SPreet 

Telepbone: REPublic 9723

Rpz. 1460 No Paulina St.
P6ono Wb<rp 0590

FERIIINAND PETRAITIS
LTETTHHS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negn nauja 1936 

Buick. karas, kuris turi vi«ka. Išvaizda, mada. uanii pageri
nimai, smagumas. — Buick turi visus, "išvien žemai apkni- 
nnotas, tiktai $1031.00 nž 2. duru Sėdau, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit

PALAIMINTOS LIETUVOS DRAUGIJA
rengia

METINĮ VAKARI) SU PROGRAMA IR ŠOKIAIS
NEDELIOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 24 D., 1935

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. HALSTED ST.
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 40 c?ntų

Programo išpildyme dalyvauja didis ir jaunas “Birutės” choras, solistai p-lė 
Ančiutė, p. Romanas ir kiti. Po programo šokiai prie geros orkestros iki vėlumos. 
Šiame vakare į draugijos narius vyrai ir moterys nuo 18 iki 35 m. amžiaus bus 
priimami veltui.

Nuoširdžiai kviečia KOMISIJA

CRANE

RooseveltFurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, UI.

“Vieta, kur Chicagos lietuvija perkas Baldus.”

Vartotų Kary Bargenai
BTttck ’35. 6 Sedan 57. garant. kaip nnuins........................9945.
BWK '35 5 Sedan 47. daug ek'tm-., garant....................... 86%.
BVTCK '34. 5 Sedan 57, labai puikiam »tovv............................... 745.
BT’Tck '34. 5 Coupe 58 kaip nauja*, garant....................... 7<5.
BVTCK '93. 5 Coupe 58. tobulam stovv...................................... 495.
BTTTCK ’93 2-4 Sport Coupe, getam atovv................................ 495.
BVTCK '83. 5 Club Sedan 91. grri’it. karas........................... 595.
BVVK ’3J, 5 Coupe 68 tobuloi tvarkol..................................... 5«5.
BVTCK rS2. 5 Cotine 96. labai pu'kus karas.............................. 450.
BVVK '32 5 Sedan 87. gerai bėga.................................................. 450.
BVVK '82, 5 Sedan 57. Idealus Se'mvnai......................................... 995.
BUICK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina............... 295.

CADILLAC '92. 5 Trwn Rednn. labai pulkus karas............ 905.
CAPTTJ.AC '82 S Sedan, tobulam stovv....................................... 805.
CAF»fT.T,4C '81. R Town Sedpn. prabus karas............................. 415.
CADILLAC '29. 5 Town Sedan geroj tvarkoj......................'... 195.

CHnT<!IiFH '95. 5 Sedan. trunk. kaln naujas garant........... 795.
DODCR '94. R Rednn 2 durti, labai Kvanto............................. 415.
LA 94T.T.E '91. R Sedan. lahal puikiam stovy........................ 975.
I.TMCOT.N '30 R Sedan. grn’tts karas.............................................. 205.
PICKIBO '32. 7 Cii’tnm Sedan. tobulam stovv................... 775.
PACKARD 'Sn. 7 Sedan gero! tvarko!............................................ 295.
PONT’AC 8 '35. 5 Tottrlng Sedan, nnulo karo garant . 8PECT'L 
PONTTAC 8 '34 6 Sedan. tobu’am stovy..................................... 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run

'aJĮ A I «• .. , a i ■«t». ’ »
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
KLEB. KUN. JERONIMAŠ~VAIČŪNAS - JO GYVENI

MAS, LEKCIJA JAUNIMUI
Kaso Andrius Šnipas

mokyklą. Jis nebuvo paten- arkidiecezijos, siūlė kandida- New AVorld tris savaites at-1 PARAPIJOS BANKIETAS
kintas. Ar jis negali ir kolegi- tams įstojimo egzaminus, kun. gal pilnai apie tų parašė. lr. -----------
jos baigti bedirbdamas! Vaičūnas 1910 metais laikė įdėjo kun. Vuičūno iotograti- šio sekmadienio vakare t-

Pastebėjęs, kad jis turi pa- tuos kvotimus, baigdamas ga- ją. vyks mūsų parapijos priešju-
šaukimų eiti kuniguosna, tar- rbingai. Arkivyskupas paskui- Tik tiek reikia pasakyti, biliejinis bankietas, parapijos

žus programas ir gerų kalbė
tojų.

Šios kolonijos žmones visuo 
im t buvo ir vra nuoširdūs sa

l\ miigm viduramžio,

vo parapijos rėmėjai. Turiu
nauti Dievui, jam rūpėjo už- tė jaunąjį savo studentų Nia- kad parapijos dabartinė nuo- svetainėje. Nuoširdžiai kviečiu tikros vilties, kud šiuomi sya 

visus cieeriečius, parapijoms, ypatingu širdingumu atsilan- 
draugijas, klubus, bizniems, kyšite į .-avo parapijos nepa- 
bulvariškms, pro tesi Jonu uis, prastų protų •-- priešjubiim-
Čikagos .ir apylinkės lietuvius jinį bankietą.
ir draugus į mūsų parapijos Valgyti pradėsime lygiai •

vai. vak. Svetainė atidara bus 
i

baigti kolegija, ir tuomet į- gūros seminarijom Filosofijų savybė yra $500,000 , o sko-
stoti seminarijom ir teologija baigė 1015 metais, los beliko tiktai $35,000.

kuomet nebuvo patenkintus. 
Pamatysime kodėl.

Gimęs Amerikoj, Avon, Ala

Gegužės 29 d., 1915 metais, Šis pavyzdingas kunigus m 
Jo Ekscelencija, vyskupas Po- vien užsiėmė parapijos dar- 
vilas Khodt", D. D., buvęs tuo- bais, bet ir visuomeniškais.
met Chicagos arkidiecezijos Jis yra pirmininkas direktorių bankietą. Jūsų atsilankymas

jauną Šv. Kryžiaus ligoninės, taipgi priduos mums daug malonu- nuo 5:45 va!
ir “Draugo” dienraščio ben- 

vikaru drovės direktorius. Jis taipgi

rasirinko Valpuruiso unive
rsitetui. Čia ir kitų lietuvių 
rudo, jų tarpe: Jonų Bronzą, 

ssaclmsetts, vasario 26 d. 1882 bankininkų; kun. Juškaitį, da
ri., jo tėveliai jį kūdikį išsi- bartinį klebonų iš Cambridgu, padėjėjas, įšventino
vežė Lietuvon, apsigyvendami Mass.; chicagietį arkitektų Ža- klierikų į kunigus.
Plokščiuose, Suvalkijoj. Idokų, laikraštininkų P. Gu- Tuojaus paskirtas

. . i • i dų, Dr. Biezį, kum Čužauskų, o y Juririo Durainios kuomet diiektoiium Labdarių Sų-Lietuvoj jo gyvenimas kaip i , A. . , , , ... , * ov- dUIbl° parapijos, suomei
dabartinj klebonų \\aukegane, buvo tt. a džiakonas M. Kriau JUUS08-
111.; Dr. S. Brenzų, a. a. kun. ė-įūnas klebonu. Kadangi džia- Kardinolas Mundelein pašte
J. Svirskų ir kitus. (Reikėtų, konas Kriaučiūnas sirguliavo bėjęs gabumus jaunojo klebo-

pasimainydamas su darbu ir ' all>araiso lietuvių alumnų arkivyskupas parinko kun. no, jį paskyrė 1926 metais ko-
V..ivnri,, I khlbj| suoroanizuoti- šis sąra- Vaičūnų šios parapijos admi- mitetų nariu Eucharistinio ko-

kiekvieno lietuvuko: vasaros 
laike ganė gyvulius, žiemos 
metu lanke mokyklų. Taip

mokslu, jis užbaigė Veiverių 
mokyklų, ir 1900 metais at
vyko Amerikon.

Dar visai jaunu būdamas 
bet pastebėjo, kad Amerika ne ta

šas lietuvių nevien garbė lie
bet

mo ir gražaus ūpo.
Be. gaidžių valgių bus a-

Jūsų klebonas,
.sun U. J. Vaičūnas

Jr

at rialus jaunu, prie rašomojo aukso šalis kų Lietuvoj gil
zinio savo studijoj, kleboni- dėjęs, čia tuojaus suprato, kad 
i<»j, atsilošęs kėdėje, pataršęs i tik pūslėtomis dėlnomls, su
žuvo garbinuotus plaukus, ska nkiu darbu galima atsiekti ti
ldai nusišypso. kslas.

Tai buvo kun. Jeronimas r Turėdamas gabumus kun. 
Vaičūnas, klebonas Šv. Anta- į Vaičūnas norėjo siekti moks-

nist rotorium. Nuo 1916 metų ngreso. 
ir universite- lįg-į 1913 metais, kun. Vaičū- Jo iniciatyva ir darbuote

nas sumažino Šv. Jurgio pa- jo parapijoj šiandie egzlstuo- 
rapijos skolų nuo $110,000 Ii- ja pavyzdingiausios draugijos, 

religinės ir socialinės.

Anta
110 lietuvių katalikų parapi-Į lo. Bet mokslas taip pat kai- 
jos, Cicero, III. Tokiame ūpe >nuoja. Kaip jaunystėje, taip 

dabar paaugusiu čia Amerikojatrado jį kelias dienas atgal 
jo draugas, šis rašytojas.

Žinomas visoj Amerikoj ir 
Lietuvoj, kun. Vaičūnas nese
niai minėjo dvidešimts metų

tuviams, 
tui!”)

Įstojo kunigas į šį univer 
sitetų 1904 metais, o 1909 me- ' gį $86,000. 
tais baigia su bakalaureatais 
— B. S. ir B. A.

Ir šios bakalaureatus įgavo 
maišydamas mokslų su lėkščių 
plovimu, nes ir čia jam rei
kėjo dirbti ir užsimokėti uz 
mokslų ir būvį

Pastebėjęs, kilu a. a. arki
vyskupas Quigley, Chicago

Kovo 8, 1918, arkivyskupas 
paskyrė kun. Vaičūnų klebo
nu dabartinės parapijos, Šv. 
Antano.

Kiek savo ]>arapijoj kun. 
Vaičūnas nuveikė, tik reikia 
pažvelgti į jo darbuotę čia.

Tik sunkiu darbu ir pasi
šventimu, kun. Vaičūnas at
siekė savo tikslų.

Kun. Jeronimas Vaičūnas— 
tai pavyzdys jaunimui!

GARSINKITĖS “DRAUGE*

Budrik 24 Metų 
Išpardavimas

10 tūbų Radios gražiuose kabinetuose dide

lės mieros Skalbyklos *39.50

buvo jam lemta sunkiai dirb-

iuojaus gavo darbų. Dirbo 
Bostone. Pasakodamas apie ši 

kunigystės sukaktuves, o da- epizodų jo gyvenime, klebo-
bar rengiasi celebruoti dvide-i nas širdingai nusikvatojo. Dar Patarnavimas dienų ir naktį, 
šimts penkių metų sukaktuves gerai pataršęs savo garbinuo- T ei. PULIman 1270 arba 
savo parapijos, kuriai klebo-j tus plaukus, tarė:
nauja nuo kovo 8 d., 1918 m. | “Mat, mano pirmas užsiė- 

“Na, klebone, kodėl taip minias buvo, kaip sakant, pa- 
užsimųstęs ir švpsoji”, už- puošimas kūnų, buvau kriau- 
k lausė jo draugas. j čius - siuvėjas. Net, dabar ga-

“Tai pamušiau apie" živo 1 lėčiau pasiūti gerų paltų, rei-
jaunas dienas ir apie mano 1 kai ui užėjus, ir kelines”, 
darbuotę”, atsakė klebonas. Jo juokas dabar pasidarė 
Tuomet .jo akyse, rods, pasi- galingesnis.

Per kelis metus dirbo siu-

S. G, LACHAW1CZ VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių 
Koplyčia ROSELANDE

CANal 2515.
42-44 E. 108th St.

LAIDO f U V I Ų 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
rodė ašaros 
gos.

bet džiaugsnnn-
vykioje, kur labai gerai išmo
ko darbų, neužilgo patapda-

lai gera proga išaiklauainėti ,nas Pi™<»ios “beiste-,
l l ll' ’ši ta iš klebono gyvenimo, i

klausinėjo. i. Visk» ii"‘ok«8 “l'ie siuvinį.)
ir norėdamas patapti “kas

Kun. Vaičūno gyvenimas, nors geresniu”, gavo darbų 
tai lekcija jaunimui! ug “šiumekerį”. Mat, tuomet

Savo mokslų jis įgavo per čebatoriai gaudavo geresnius 
didžiausius vargus. Kuomet pinigus.
mes jaunuoliai dirbame, rods Besiūdamas Kelnes ir bekat- 
pasitenkinę, kun. V aičūnas nle stydumas batus, jaunam Jero- 

“ nimui rūpėjo Kas kita. Jis
! nebuvo patenkintas savo apy- 
stovomis. Jis mųstė... mųstė... 
kaip čia pasimokinti, kaip čia 
galima eiti į mokyklą.

Jo draugas pastebėjęs, kad

ir
TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja

PADĖKONĖ
PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

A. 1 A.
ZIGMONTAS

DOBROVOLSKIS
irkuris mirė lapkričiu 7 (1 

lapo pulaldotaa lapkričio 11 <1.. 
1935 m., o daliu r Ilsis Šv. Ka- 
zlmliTo kapinėse amžinai nu- 
lllęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie sutelkė Jam pas
kutinį patarnavimą lr palydė
jo JĮ | tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes, kurie likome, noritne vi
siems atidėkoti dėl jo. širdin
gai ačlfl dvasiškam tėvui kleb. 
kun. M. Urbonavičiui, provinc. 
kun. J. J. Jak ličiui ir kun. Vit 
kui, kurie atlaikė Įspūdingas 
pamaldas. Ačlfl tėvui J. Drnži- 
kul už suraminanti pamokslą. 
Taip pat dėkojame vargonln- 
kains J. Brazaičiui Ir K. Sabo
niui Ir broliui V. Utbulsklul už 
gražų giedojimą.

Dėkojame Sv. MiSių aukoto
jams, gėlių aukotojams, grabne- 
Sianis ir vlsiebis draugams, ku
rie paguodė mus mOsų nullu- 
dlmo valandoje.

Dėkojame laootuvlu direkto 
rlui Lachavlčlul Ir sūnams už 
mandagų piitnrn.i vilną Ir už 
garbingą nulydėjimą mūsų Inu n 
gaus vyro Ir tėvelio ) amžInnitĮ.

O pagalios, tariame širdingą 
in'lū visiems dalyvavusiems lal- 
dutiiv.se giminėms Ir draugams 
ir prašome ištarti Amžiną At
ilsi. kfli

Nuliūdę lieku;
.Moteris, Mintis Ir Dukterys.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink- 
1 ‘ lų ir Grabnamių

-------- O--------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
-------- o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
-------- o--------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuviųa »«*■». v* ■ -__ «*l - •

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Vėliausios mados Parlor 
Setas vertės $90.00 už. . 49.50

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių| 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki
tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo Jėgas, svei
katą ir pa8ida.ro stipresni ir gyvesni 
po to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.

, .. . rr, . . • . . l NUGA-TONE yra pastebėtinas val-naktlinis. laigl, dienomis kai- Į stas dėl moterų Ir vyrų. kurie susl- 
' laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 

SlC VITUS J butų piUlUZ, O Iiak- keanlais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
' naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite dldelj pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčlose. Nepriimkite pamėgdžio-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
Jlmų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų Ltuosuotoją viduriu 16c ir 
BOo.

Sumanė lankyti mokyklų

tiulis lankė So. Boston Even- 
ing School. Parėjęs iš mokyk
los savo kambaryje prie ke- 
rosininės lempos Ilgui moki
nosi, darė “home work”.

Šis jo gyveninio periodas — 
tai jo ištvermės Išmėginimas. 
Daug jaunuolių šiame gyve
nimo karjeros i>eriode tampa 
sutriuškinti. Kas pergali šia
me periode, tas išlalml. Tas 
atsiekia savo tikslų.

Per keturis ištisus metus 
jaunasis Jeronimas kovojo. A- 
peišarvavęs malda, doru gy
venimu ir noru — jis ištesė
jo. Jis šiandie yra kunigu, va
du mūsų išeivijoj.

Naktimis mokykloj išmokęs i" 
gerai “amerikoniškai” kalbė- — 
ti, šis jaunas “Čebatorius” su- ■ 
manė jau eiti į aukštesniąją Į g

«■■■■■■■■■■■■
2 REUMATIZMAS i

■ SAUSGELG !
■

Neslkankyklte savęs ak&ua- I 
■ mala. Reumatizmu, SausgBle, . h Kaulų Gėlimu, arba MBftlun- 1 

giu — raumenų aunkumu: nea | 
akaudBjtmal naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAP8IGO COMPOUND moa- 
tla lengvai praAalina vlrtminS- 
taa ligaa; muma Šiandie dau
gybė žmonių alunčla padSko- 
nea pasveikę. Kaina BOc, per 
paAtą B6c, arba dvi už 11.06. 
Knyga: "ftALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis
S2S9 80. HAL8TKD ST.

Chicago, Ll.

S. M. Stalas 
I. J. Zolp
I. F. Eudeikis 
Lachawicz ir Sumiš 
I. Liulevicius
S. P. Mažeika

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46tb Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė 
Phone YAItds 1741—1742

2314 West 23rd Place: 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė.
Phone YAKds 1138

A. Masalskis 
A. Petkus 
I. F. Radaus

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

Moderniškas Bedroom 
Setas 5 šmotų už............ $49.50

Walnut Dining Room 
Setas.............................. $49.50
$10.00 vertės dovanų knygomis, arba Lempa 
ar Kalakutas

BUDRIK FURNI1URE MART
3347 So. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 So. Halsted St.

BOUIevard 4705

Lietuvių Radio programas
W. C. F. L. Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakare, su didele 
Orkestrą ir dainomis. Verta pasiklausyti.

dutiiv.se
dutiiv.se
pa8ida.ro
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Lietuvos kariuomenes paradas (iškilmės)

(Acme Photo)

Etiopiečiai belaisviai verčiami nešti vandeni Ttalijos kariuomenei.Lietuvos kariuomenės sargyba 1919 m. kovo m. 18 d. prie 
Amerikos Jungtinių Valstybių misijos, atvykusios j Lietuvų ir 
apsistojusios Kaune “ Lietuvos” (Metropolio) viešbuty. Kairėj 
(be milinės) kareivis Pranas Eimutis, kuri vokiečiai, puldami 
Amerikos misijų, nužudė šoj sargyboj.

(Acme Photo) 
Teisėjas Louis Fitz Hen- 

y miręs Normai, Tll. Jis 
buvo narys Federalio A- 
peliaeijos Teismo.

(Acme Photo)

Automobilių parkinimas 4000 W. Madison St. Chicagoj. Pagal taisykles jie tu 
retų stovėti atsirėmę šonu, ne priešakiu j šaligatvį.

(Acme Photo)

Ttalijos taip vadinama 28 dienos spalių divizija iš akmenų ir kalkių išdarė užkariautoj Abisinijoj 
'ia parodomų paminklų.

(Acme Photo)

(Acme Photo.)
Hitlerio armijos naujokų prisiekdinimas.

(Acme Photo)Etiopietės, išlvdėjusios savo vyrus į 
karo frontų.

Iš karo fronto Etiopijoj. Italai pasivarę pirmyn turi sustoti ir tiesti kelius. Čionai matome darbininkus 
tiesiant naujų kelių.


