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MASKVOJE AREŠTUOTAS SOVIETŲ
* * *

Taip pat areštntas ir sovietą ambasado 
rios Lenkijai Davtiao

LIETUVAI

POPIEŽIUI GRĮŽTANT I VA7TKANA

Sekmadieni protesto mitingai 
Chicagoje

Kauno dienraščiai paskelbė dos teisinė gynė Šie advokatu
skaudžią žįriią, kad lenkų vy-Į-M. Nedzielskis (iž Varšuvos

riausybė uždarė Vilniuje ir M Engelis> M. Kovaisi
nuo 1926 metų leidžiamą lie- . T /•< -rr-i •

i i • -c A- Juknevičius (iž Vilniaus).tuvių laikrašti “Vilniaus Ry
tojų”. Okupanto lenko letena Busimąjį sekmadienį, bi 
užslopino paskutinį žiburį, ku- tent lapkričio 14 d., 2 vai 
ris švietė Vilniaus krašto lie- Lietuvių auditorijoj, Chica 
tuviams per daug metų. • goj, įvyks didelis lietuvii me 

Gauta, papildomų žinių, kad si nis susirinkimas, kuriam 
Vilniaus Lietuvių Komiteto bus išnešta® protestas dėl len 
pirmininką K. Stasį apygar- kų smurto (Vilniaus.krašte.

Komisaras Litvi novas iš Bri 
sėlio skubiai grįžo į Maskvą

VARŠUVA, lapkr. 11. —, skis yra dingęs Maskvoje. 
Apturimomis iš Maskvos ži-1 Be to areštuotas iš 1 
niomis, prieš kokį mėnesį iš no atšauktas į Maskvą s< 
Varšuvos atšauktas sovietų! tų pasiuntinys Lietuvai V 
ambasadorius Lenkijai, Y. II. ras Podolskis. Jie yra b 
Davtian, negrįš čia į savo vie- Varšuvoj sovietų ambasi 
tą. Maskvoje jis podraug su patarėjas.
žmona areštuotas. Jo žmona Sovietų užsienių komi 
yra buvusi operos dainininkė jate Maskvoje kilo pasit 
Maxhora. kadangi, kaip sakoma, <

Davtian areštuotas kaipo susekusi trockiizmo lizdą 
neištikimasis, o jo žmona kai- šuvos ambasadoje, 
tinama, kad ji turėjusi artimų Iš Briuselio konferen 
santykių su sovietų kariuome- skubiai į Maskvą išvyko i 
nės maršalu Tuchačevskiu, nių reikalų komisaras M.
kurs eu kitais septyniais mar- vinovas. Varšuvoje jis»
šalais ir generolais „sušaudy- 20 minntų sustojo ir kai 
tas. si su sovietų ambas

GPU .(slaptoji policija) Ma- “cliargė jd’aU'aire*’2_J>n< 
skvoje nukaitusi dirba. Be dovu* Atrodė'labai susi 
Davtian iš Viršavęs atšaukti nęs.
ir areštuoti; V. Barabanovas, Varšuvos diplomatai s 
karinio palydovo pavaduoto-- kiai sukrėsti gavus žinių 
jas; M. Aleksandrovas, spau-, ambasadoriaus Davtiano 
dos atstovas, ir M. Listopado- reštavimą. Jis čia nepa; 
vas, sovietų “Tass” žinių a- tai išlaidžiai gyveno. Buv 
gentūrog korespondentas. Lis- Ūmiausias Litvinovo bei 
tepedovo pirmtakūnas Kovai- darbis.

BERLYNAS, lapkr. 11. — 
Vyriausybės vidaus pajamų ko 
misijos lanko katalikų vienuo
lynus ir tiria šių bendruome
nių finansinę padėtį.

Valdininkai be jokių susi
varžymų pareiškia, kad arti
moj ateity naeių vyriausybė 
išleis naujus įstatymus, ku
riais vienuolynams bus užde
damos taip didelės valdinės 
mokestys, kad kai kurios kon
gregacijos ir «ordinai negalės- 
šių sunkumų atkelti ir paliaus 
gyvuoti.

Anot jų, vienuoliai net už a- 
bitus turės mokėti skirtas spe 
cialėg mokestis.

Katalikybės priešai nemie- TRIPOUS, |Afrika, lapkr. dins pikčiausius raudonu,,
11. — Popiežiaus legatas kar- tironus persekiotojui.
dinolas Dolci vakar čia atida- T . v xL>by08 Subematonu* *re tautui, -Luchftnsti-
ni ongresą. legatą, pasitiko ir sveikino

♦Io Kminencija kalbėdamas *
smerkė ateizmą, kuris plinta J° Eminencija su pal 
po visus kraštus — nuo rytų vais iš Sicilijos atvežtas į 
tfgi vakari}. . x ' riką karo laivu — krttiz

Kiek anksčiau kalbėdamas Barbiano. Laivas t orėjo-i 
kardinolas reiškė vilties, kad ir Popiežiaus vėliavas, 
šis kongresas bus Šviesos spin įkraščių artilerija legatui

NEW YORK, lapkr. 11. — 
Politinių mokslų akademijoj 
kalbėdamas iždo departamen
to sekretorius Henry Morgen- 
thau pareiškė, kad atėjo laikas 
būtinai balansuoti fedęralinį 
biudžetą.

Jis čalieg jųionei iškėlė aly
vos šakelę taip pareikšdamas:

“Įstatymai taip tūri būti 
parašyti ir vykdomi, kad mo
kesčių mokėtojai pasidarytų 
žmonišką pelną ir kad federa
linė vyriausybė į įmonės rei
kalus ko mažiausia kištųsi.”•
✓ Tas reiškia,, kad vyriausybė 
ryžtasi jau nusikratyti dide
liu išlaidumu.

Nežiūrint to, sekretorius 
Mergenthau toliau kalbėda
mas teisino buvusį vyriausy
bės išlaidumą. Sakė, tas buvo 
reikalinga šaliai grąžinti gero-

dulys, kuris pasieks ir su jau-: liutavo,

Nutraukti užsieniams visi 
skoliniai išmokėjimai

RIO DE JANEIRO, lapkr. Teisingumo ir vidaus reika- 
11. — Brazilijos prezidentas lų ministeris Campos pranešė, 
Getulio Vargas pasiskelbė re- kad konstituciją patvirtinti 
spublikog diktatorium, panai- bus įvykdytas plebiscitas, 
kinęs visus įstamdavybės or- Stebėtojai pareiškia, kad 
ganus ir paskelbęs naują kon- prezidentas Vargas šiandien 
stituciją su korporativiais ruo įgijęs toli daugiau valdžios nei 
žais. " buvę Brang&nzų imperatoriai.

Prezidento išfeistrųnuospren Sakoma, Vargas suskubęs vei- 
džiu nauja konstitucija tuo- kti$ kad sukoneveikus nnraaty- 
jau įgaliota. ZI?ą pat laiką jis tą kilsiant revoliuciją. Taip 
išleido manifestą, kuriuo nu- pat spėjamo, kad kariuomenė 
traukiami skoliniai. išmokėji- pasiliekanti ir toliau jam išti- 
mai užsieniams. kima.

Vargas pareiškia, kad skolų , u........... ... ......... .=

amortizacija ir palūkanų mo- | VOKIETIJA KARO 
kėjimai suspenduojami, atsi- DO IR SENYVI
žvelgus į Brazilijos prekybos
nepalankų balansą. BERLYNAS, Mpfcr. 11.

‘ Vokietijos vyriausybė ėmėsi
H 20 valstybių (provincijų) Hrti vieU(, ^ne„inosiBS 

18-o, gubernatoriai pasidavė ar .je ,inkami ka„ivia„. 
prezidento diktatūrai ir pripa- tj ,s tinkainųjM planuojama 
tino naujų konstitucijų. 2-jų „,ldaryti gauablgn, kadnla 
valstybių gubernatoriai to ne- Vokietij„, teriikiai specia. 
padarė ir atsistatydino. ■ )iMaj kad 19M mg

Užsienių santykių ministe- tais vasarą būtų laimėtas ka- 
rija pareiškia, kad prezidento ras, jei būtų turėta pakanka- 

,Vargas žygis neturi jokio są- mas skaičius vyrų tinkamų ka- 
ryšio ru europiečių ideologi- ro tarnybai. Tais metais, Sa
jomis. ■, . ? ko jie, kaizerio vyriausybė bu-

Šventąjam Tėvui Pijui XI iš vasarinių rūmų grįžtant į 
Vatfkaną, Šv. Petro aikštėje gausingiausios minios susirinko 
sveikinti Kristaus Vikarą. Popiežius, kaip čia vaizduojama, 
parvyko automobiliu. <Acme Photo.)

ipkr. U. ŠANCHAJUS, lapkr. 1L į 
urėjo ii- Užsilikusio8 Šanchajaus apv 
kviestam linkėse kinų kariuomenės už 

įmonių pakulinės sargybos suf u rėt 
progra- japonų veržimosi neatlaik- ja 

privačią ponų spaudimo ir pereiti ak 
kapita- tį betvarkiai paspruko vakari, 

51 šalyje link.
iią.

Britai, sakoma, pradėjo t ra 
tapitalas kdyti japonams karinius t an 
5 slegia- sportus Soochowo upe. Vynai 
imui pa- sias japonų kariuomenės va 
tai skir- dag gen. Matsui paskelbė upė 
domig iš jimą Šanchajaus sveti 
atsargų, ]jams, kad jie nesikištų į jnpo 
naudoja- nų žygius, kadangi tas b, no 
idoms. pakenčiama ir bus imtasi 'ti 
— -t tinkamų žygių.

ŠANCHAJUJE ŽUVO BRI
TŲ KORESPONDENTAS,

ŠANCHAJUS, lapkr. 11. — 
Nuo japonų kulkosvaidžių kul 
kų čia žuvo Londono laikraš
čio Daily Telegraph korespon
dentas Pembroke Stephens.

PREZIDENTAS APLANKE 
NEŽINOMO KAREIVIO 

KAPĄ

WASHINGTON, lapkr. 11. 
— Šiandien Paliaubų dien/ 
prezidentas Rooseveltas ap
lankė nežinomo kareivio kapą 
ir vainiku pagerbė žuvusiuo
sius kare.TSUMAGOI, Japonija, lap

kr. 11. — Vario kasyklose, Ko 
menaši kalnuose, 400 mainie- 
rių užgriauta įdribus žemei. 32 DAUGIAU NUTEISTA 

MIRTI a

MASKVA, lapkr. U. •— Į- 
vairiose Rusijos dalyse rau
donasis teroras ir toliau ener
gingai vykdomas. Pranešta, 
32 daugiau nuteisti sušaudy
mui. i .

GAL NETARPININKAUS
JAPONŲ KINŲ KARE

BRIUSELIS, lapkr. 11. — 
Valstybių konferencijoje ta
riamasi, kad toliau nesisteng
ti kinus taikinti su japonais, 
kadangi japonai nesukalbami.

Daromi planai Kiniją remti 
ginklais ir amunicija.

LONDONAS, lapkr. 11. 
čia pareiškiama, kad jei j«p<> 
nų karo jėgoR pultų tarptnuti 
nę sritį, britų karinomen i i 
sakyta, prieš japonus panau
doti ginklus. •. «

vo pasiryžusi pašaukti tarny- lyvavo pasaulinio karo vete- 
bon visusi fiziškai sveikus vy- ranai ir patrijotmėg organiža
ms. Bet parlamentas statė žarijos. Įvykė eilė gausingų 
kliūčių ir tas neatsiekta. Da- susirinkimų. Pagerbti žuvusie- 
bar tad ir norima išvengti tos ji ir piki in tari karais — jau- 
įvykusios klaidos. į nų vyrų skerdyklėmis. Visur

Vidau® reikalų ministerio j- griežtai pasisakyta nž pasto- 
sakymu šį kartą šaukiami me- vią taiką.
dikaliniam tikrinimui visi vy- -------- *...... .. ....
rai gimę tarp 1893 ir 1900 me- Kilo gaisras 6 butų namuo- 
tų. Tai tik pradžia. Jei kaip, se, 4522 Cainmet ave. 25 as- 
tai bus tikrinami ir senesni menys paspruko gatvėn. Apie 
amžiumi. . • . 2,000 dol. nuostolių padaryta.

ITALIJA SUTIKO PATRU 
UUOTI JŪROJE

ORAS
CHICAGO SRITIS. 

Šiandien giedra ir šilčiau.t ‘ • 4
Saulė teka 6:37, leid 

si 4:32.

DWIGHT, III, lapkr. 11. — 
Iš vietos pašto plėšikai vagys 
pagrobė pašto ženklų vertės a- 
pie 15,000 dolerių.



*‘BRAUfSA$”
LITHUANIAN DĄILY .FttIESD

PublUhed Dclly. Ifecept Bundu?.
J«»P«S?8;„ffir3r..57 *Į’«£

■•rope — One Year — >T.OO; 81x Mootu — t4.Vts
'*Sivertuiii< ln "DR1UOAB" bringe beat reaulta. 

Advertlalng ratea on applleatlon
uĮŪšA UtiAkį’’ 2334 S. Oakley Avė., Clucago

“DRAUGAIS”
Ifelpą kaadien, Ualųcua »«M»*41en(ųa. 
idarblania lr korespondentams raitų negirtina, 

xua tai padaryti lr untrlalun^lama tam tlka- 
fcenklu Redakcija mallaiko aau teis* tai* 

•mtl vUu* pctiltMfta raitųe »<•>.«»U ęv, K.

legatu fli4eua?uua>u» p*t .4kw?ų. Pąaęnt 
ledipųoa.

__ __arlua priima-— nuo 4 vaL 11*1 vaL popiet.
PRENUMERATOS i£)JNA: J. Ameiiltoa*valatybAae: 

letama — »«.00: Puael metų — >1.40; Trinta mėne- 
R — 11.00; vienam minealul — tie. Kltoae val

ia prenumerata: UeUmi — 17.09; Puael metų 
l^t^ų ^ailb^ p^ųUaaitayą pe-’-ąiuaMvtMi.
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SiW žinią

Vakar mūsų dienraštyje buvo paskelbta 
gerb. P. Zadeiki.0, Lietuvos Pasiuntinio Va
šingtone, telegramų, kurioj pranešatna tikrai 
smagi žinia, kad sęimag, prį’.mdamas naujųjį 
Vytautp pidžio^jo Universiteto statutų ne tik- 
paliko Filosofijos skyrių Teologijos - Filoso
fijos fakultete, bet tas visaš fakultetas lega-

>tąs, peš ųiwt P- Pasiuntinio pranešimo, 
jįs neturėjus, letalinio pagrindo. Va- 

• dinas, jis nebuvo įtrauktas į Universiteto 
statutų. ' ' j Į .

Kaip jau buvo rašyta, Lietuvos švięjimo 
ministeris, žinomų, visp ministerių kabineto 
Priturimu, sudarė naujų Universiteto statu
to. projektų. įr jį įnešė seimui užtvirtinti, 
projekte ąįšfeiai buvo nuuiątytą panaikinti 
Fitosolijos skyrių Teol.-Fil. fakultete. l>ėl to 
ir Lietuvos ir Amerikos katalikų visuomenė 
ėmę nerianti ir_ protestuoti. Lietuvos YJ’skų- 
pgi tųįp pąt darė žygius, tyd sulaikyti vy
riausybę nuo užsimojimo nuskriausti kata
likų visuuuieuę. Antikos Uerpvių Kųpjgų 
Vienybė ir A. L. R. R. Federacija pasiuntė į

kti į tėisinų būjc tai dėl valątybėų išdaviko, ihtr *!• • 
Čia tai tikrai jąu perjoti nutoągmą. i

Yru topoiuaa faktai tyd Mhity, &«* 
kug. čįhįrĮi? tyti veĮitoįaį 8U°-
kalbiuuaų ttųihlyvąw>, ji> w* Baliukai, bet 
tik kultūros darbininkai, kurie rūpinęsi *a- 
vo krašto ticįi įvįų šytytiųiu, prįaglaudų už- 
lųikymu^ varguolių šelpimu. Gautas pinigų 
sumas jš Aanerikoe lietuviu ar tįety»gįnįai. 
ar per Kaunu jie naudoja nė kam kitam, bet 
tik švietimo' ir labdarybės reikalams.

Uį tuos tąį darbus patraukę lietuvių vei
kėjus į totomį, lenkai parųty, kąd 
draųjĮžiauių šviestis, draųtįžiąp'ą vieni kitus 
ielp|i.

Del top'mes, Amerikos lietuviai, maty
dami, kaip skaudžiai yra persekiojami mūsų 
broliai Vilniaus krašte,' jokiu būdu negalime 
sėdėti r a pi ikį įr tylėti, bet tylti didžiuos'ų 
sųjudį, rengti masinius susirinkdama ir grieš- 

r čiausia protestuoti. Jej męs tylėsime, jei ųe-. 
kelsime savą balsų,, topty tetyftl* nu: 
teisti lietuvių veikėjus mirties bausme. Jie 
tiek daug yra pridarę tiętnvįąąis sfcfmpdų, 
kad bet ko iš jų galima lankti.

SE

Mpritųs
Po Mane Balsuos

— Veįk visa Ąęieptyą Ity Yra pfytįnių tylių, ty jau *ie- 
tuvių’ spauda, lt susitarus, pra kia Į penkiasdešimts metų. Ce- 
dėja įgvo puslapius augiu ka-' u»epUa taip ilgai netesa. lšsį- 
lba rąžytį jos, mat žiūri, neužilgo ir da kartų

Monika Ounnakaitė
Užvakar nąktį purė nę tik chicagiečiams, 

bet visiems. Amerikos lietuviuos garai žino
ma lietuvaitė Monika Gųriųskąitė. Mirė 
plaučių uždegimų pąsirgus vos P°r% dįenų.

Monika Gurinstyįtė buvo gyvas lietu-, 
vaitės pavyzdia. Ji buvo Aiųerityj gimuų ir 
augus, tačiau savo tautiniu susipratimu ir. 
savo veikla lietuvių tarpe ji pralenkdavę 
ne vienų iš Lietuvos atvykusį tautietį.

Velionė nuo pat savo jaunystės dirbą 
lietuvybės darbų. Turėdama gražų halsų ic 
būdama muzikali, ji per daug matų priklau
sė prie lietuviu chorų, ^ąvo laiku nemažą 
darbavosi L. Vyčių orgąųiąącįjpj, margaičių 
Spdąlicijps drųugijpsa. Daug yra dirbusi dra-. 
•mos srityje ir pasižymėjusi kaipo tįkrąi gabį 
aktorė. Be to, ji buvo ųąrė didžiųjų
organizacijų: L. R. K. K Ą. ir A. X* Ę. K. 

protestus ir prašymų Lietuvos Prezidentui, Moterų Sųjungoj. Ji buvę viena iš Moterų
. kad jis neleistų skriausti katalikiškųjų Lie

tuvą. įiuojj žodžius rašantis |ųęį pp ranka 
paruoštų il.gpkų ir rįmtų protesto raštų, kurių

iyje. 'PO tuo raštu pasi A^^kdiolik^a'žymė

siu Almerikos lietuvių kątąlikų veikėjų, at-

tai vienintėlis būdas da likęs 
daugiau skąįtytojų, o ypač 
jutimu prie sau atšąuktį. Ąr 
iŽtįUrųjųt Vąrgiai. Ka.Įaugi 
patsai ųžaunųjimas mažinusiu 
pagrindo neturi. Jęį skaity
tojai mažėja, tai mažėja ne 
lity dėl to, kad batųvių kal
bą* jftu netnpty, a tik dau
giausiai dėl to». kad toję spau 
doje barą to,, ty. skaitytojas 

Sį’ tanqfįlę tftįjį ųUkii 
tyd tfiučk
vadMi-
vedami, skaitytoją bado da 
nemato o tai geriausias įro
dymą, jptg ir lįetoviu spauda 
da bitų kam šktotyti, jei tik 
jį sugebėtu bųti pri*mawe*aė. 
Ui tarpu pfotoiaų tvarko
ma, baigia getotij kai *udeus 
lupęs, Kitaip sakant, jgi nu 
angių kaitob v tik daugiau 
ir geresnių sniegenų reikia- 
Antraip Verto* ne vien lietu
vių pjįdai vedama spauda be 
akaitytoju aip*ta, taikosi to
kius ir angių kalboje. Favya- 
dšiui, įžymi Kearatu sjtaudn- 

Prtobane, kai kndtki už 
vatom# laikė, — vi»ka« garai- 
Bendrus jam, u silpnesnei ra
nkai vesti pradėjus, kai ma
tai vįskae ant tonupų eina- 
Sėdžiu, biio kokią spauda iA 
gasina ne tiek kalba, kiek tu- 
rtoff* > i ri

Ku ko, betgi Amerikoje jau
nimu angių kalba neaumežke

plytų grįstais keliais pradė
sim važmėti.

■ROK

po SVIFTĄ PASIOAJRIUR čęrių if pradėjo “tautinius” 
krikštyti n»U>n vien n — Vi-

— toetuvus spaudos skaįty- .Stružiųąi rųatų, utrošnįąį 
tį nekų norių. Čiela eibė viso- lanigfku delnų Šją tdie rodgn 
kių svetimu žodžių ir išaireiš- , save vadinamiems tautiečiams, 
kimų, tiesiog dieglių sukelia.; kurie savo masijošiui, naujos 
Betgi jos atvaizdai, tai tikri j jjepis viafo* atnęšėjui, Yiauoi- 
žemčiūgai. Ypač iš gyvenimo t miui> pataria “ištirti savo pa
kari uoinęnės. Kai pažiūri iriausio sveikatų.’’ Šitokia Te
matai ištisus būrius jaunimo^ kunda ižėj0 tQ; 
ggfimtoųį išlavinto d puikiai, jftu kurį8 čėaea kąi čįkagoj
ąyrangtą, kai matai mintis pa 
kgušyje kušta: tasai jauni-
piąs ilgai vien po Kaunu ne- 
sįspųrdys; vien“ Vilniaus Jam 
įrgi nebus gųna: Tilžė ir Ka-

eųtumm- Meuadšeqvm toe vie- 
m to»Y9 pusi* M-. Ūųrienė, 
rods, “tautiško“ kunigo žon- 
ka.

Visnoipio vįerą y-to ne to
kių kaip mūsų, anot jo, dorti- 
na, ale klyn ir nesanti agenst 
sveikam žmogaus raąumni, t.y. 
nareikniaMtoį iš žm°8aus 
priešingų ją m tink-gyvena naujos tautiškos vie- 

ros išmislytojąa Vįsųomto- ity->*U: pą*«yk<ų, pany&tos, prii 
vena, sako, iš gerų totorių ai' mylėtų pnteriauti ir ete. (Ž:
mužnog ir, neturėdama* kū 
veikti, debatuose su hątoįvi-

rebaučius jo laukia. Ant pir-, ku Andriuliu, kas Įtiętuvąi bu
rnos pažiūros, rudos tik sva-1
jone; ilgiau pasvarsčius, ne 
taip jau sunku. Ilgai snaudu
li tauta taip, kaip gerai išsi
miegojęs a*muo, progai pąsi- 
taikiu*, toli uutougįa... Ko 
trūkstą, tai progos. O progos 
ilgai laukti nereikia-

Vi8uomio aptikę išinų nauje 
tautiško* batoyėįon). Susida
rąs “tąųtiškų“ žioplių būrys 
Bruklyne buvo įsteigęs net 
krivulę (“parapijų1’) “nors 
be tam tikrų namų, praktika
vimu apeigų, o tik išdavinė- 
jant įstojimo, gimihrn, suei

tų vigadniau: balšavizmas, ar 
fašizmas. Pastaruoju čėsu, 
kaip apznaimina samariečių 
ptperš, Visuonūa sumištojo to
kį komhineišinų: Girdi, ‘Ju
dėkit jam 51XM> dolerių, o jis tupkįnm ąr mirimo metrikus“ 
nuvažiuos Calif<rrnįįou įsteigt (ten pat).- 
religinį centrų.” Kai vienas 
daktaras užklausė: G ‘O iš ko 
gi tas centras užailaikyaf’ Vi- 
suomio buvo labai paprastas 
atsakymas: ‘Žmonės eis ma-

Sųjųųgos organizatorių ir per' kplą^ų metu 
centro įždrninkė. Ji buvo tiek darbšti, kaq 
likdavo jai laiko padirbėti ir Fedęraęijojt 
Labdarių Sųjungoj, L. D. S. ir kitose orga
nizacijose. Daugelyje mųsų ojrgąnisųmijų šei-
nįių sekrętorįąųęįųvp ų viągdą fetyi gražiaHiį*k Tto vW- Jti j>WW»»

— Paprasta akro* ašarą yra 
ląhai galinga jėga uuslopinli 
Ilgų ar ųžsikrėtišnų perus, j- 
kMdn, Wi«i. gyvumui, » net’ į.',^ ~ p£u.
ir gngigi, geresniu unom, na-^„į^. pinigų Uus 
turint, gryna ašara sumerkto^ t-ek,,, 
žaUda atsigaunu- Toli nvv'. 
nąmų, YgbaM, ar kokiam ki-

stovaująnčių įvairias ųiūsų organizacijas. Ga- , užrašus sutvąrkydąvo. B.eję, per (tong metų
vę p. Žadęįkio telegramų, to rašto nebespąųs- 
dipome.

Tenka pasakyti, kąd visoj mūsų visuo
menėj buvo prasidėjęs didelis sąjūdis prieš 
tokį Lietuvos vyriausybės užsimojimų, ku
riuo buvo siekiama padaryti katalikams di
džiausių skriaudų. Nėra abejones, kad p. ^a- 
deikio praneštoji žinia, kad Filosofijos sky
rius nepanaikintas, įpūsų visuomenės buvo 
sųtįktą eu didelįir džiaugsmu.

Bis pastarasis įvykis aiškiausiai parodo, 
kaip gyvai amerikiečiams rūpi Lietuvos rei
kalai. Dėl to Lietuva į tų faktų turėtu krei
pti daugiau dėmesio. Mūsų organizuotoji k»- 
tąlikų visųonjenė įr ateityje nutylės, jei rną- 
tys, tyd katalikams Lietuvoję siaurinamos 
teisės, varžomas jų veikimas, daromos jiems 
skriaudos. , f

Dtel K. Štaiup Nubaudimo

Vilniaus apygardos teismus skąudžiąį nu
baudė Lietuvių Konųteto pirmininkų Kastų 
Stasį. Jis turės sėdėti kalėjilne vienus me
tus ir sumokėti dešimtį tūkstančių lenkiškų
ųfctų. >’

& Dėl ko taip didelė bausmė! <
dįs buvo kaltįnąmas už peržengimų va

liutos įstatymo-
gį .... K- ^.tąšys yra žiąjmąs, kaipo nunų«WĮA- 

įjunkąs. Jis rinkdavo sepųs, rętus pinigus 
įr ipądalius. Leųkų agentai, 'darydami pas 
jį krftto> rado jp numizknatikoe kolekcijų. 
To užteko, kad patraukti jį teismo atsako
mybėn, kad prikibti. Tuo pasiremdami ’ir 
įtarė nusižengiant valiutos įstatymam^.

f Ištikrųjų lenkų valdžiai visa kas kita 
rūpi. Jie prisikabino prie pątįes Vilniaus Lie
tuvių Komiteto pirmininku jį nuteisė, norė
dami užduųti smūgį lietuvių veikimui, iųt- 
naiktoti visų lietųvištyjį sųjudį tame kras-

• te'’
Prieš tok? smurtiškų lenkų užsimojimų 

rąikią grįeičįųnsia užprotestuoti. Reikia pa
rodyti visam kult ūring,nn pasnidiui, kaip 
skaudžiai lenkai persekioja mažoma*; kaip

>u tol? toėtovty 
toto* įdomauja, tad Uto įr k«V- 
bg numėto, Ytw®*i *vatimu 
k*ibft> jį kurnu*! ttoį- 
šąuk^- Mžiū, >į p#tsai bra- 
ugįausis lietuviu turtas — kū- 
tog — u jam mtou umtototo, 
to* pig««tiu piuigu prto’jfrbtM 
tiak wriehto- Ypgž to^***- 
Makoti ir išmokstą kur ty*

ji buvo Bv. Kaziipįcąą Akądenūjos Rėmėjij 
Draugijos veikli nųcė įr jos sękretorė-

Gaha daug metų ji dirbo prie lietuviu 
laikraščių, prie “italatikp“ ir dienraščių 
“Draugo“ administracijoj, pąsižyiųūdu^a sa
vo uolumu ir sumanumą. Yra pąrąšiusį laikT 
rąšęįams nemažai straipsnelių.

Pastarais dyęjąis mętąis nuo visuomeni
nio veikimo dėl nesveikatos buvo šiek. tiek 
pasitraukus, tačiau kad ir nesveikaudamą 
vis dėlto atvykdavo į lietuvių parengimus, j sunkesąiu kėhlęsnių dety- 

Jos mirtis, tai nemažas mūsų visuome- išmoktų ir tytog, jrit tik 
nei nuostolis. . .pąąąrėtų. Ųž»įimrtiv sunkiau,

Reiškiame užuojautų jos tevetiui Gurins-J^ai į^mokti. Jei nenori, muzi
kui, kurs labai liūdi netekęs sųvo unylįmos 'versį 
dukrelės.

Ątehininkai Mini Sukaktį

tam sutvėrimui įkandus, sma 
glausis vaistąs, tai savas pra
kaitas arba ašara.

• v'V JU i fui* - L -

— Kai kurįos pelės ve kaip 
žiemai »ąn maisto pasirūpiną, 
įgano ilgų savo uodegų taip, 
kąd atrodo-daugiau į dešrų, 
nagu uodegų. Ir paskui, žie- 

‘mos matu, kuomet maisto ki
to para, susirietusi riebių uo
degų žinda ir taip pavasario 
toakia-

pągal'ąu. Jei, ištikrųjų, tųi- 
kosi jaunimo tokio, kų savo 
eiga įdomauja, o gerai lietu
vių kalboje neigsi reiškiu, to
kiam jaunimui vietos anglų 
spaudą Iroplačiausiai atvirą. 
Jei jau taip gerai moka, tųgų 
tik rašo; rasim gerus jų ąo- 
rus Ir teh. Bet, kai jau visi 
tai gerai Žino, tokis jaunimas,

• šiemet sukąkft I5 «ritų kųip Vy-toųta.,U 
Vnive.rųjtete studijuojąs katodų jaunimą# 
ėmė spiestis po Ateitininkų Yėliąvą- IŠ pra
džios, žinoma, buvo nedidęlįs jų kųrųlis, bet 
totiąu m,ętaį iš metų stųdenių ąleitįųinkų ei
lės tankėjo, steigėsi yią nauji būreliąį —r 
korpą.racijos ir išaugo į d’delę Vy^uI° P- 

, Univeraiteto Studentų Ateitininkų Sąjungų,
1 sų kelinis šimtai narių. Vėliau Kauną stu- lletuvivl kal“
’ deniai ateitininkai drauge su’ Žemės Ūkio peckelioja, lietuviškai už 

Akademijos ateitininkais užsienyje e nan- simirso, o angliškai da neis- 
čiąis. mokslus sudarė vienų Lietuvių Kata
likų Studentu Ateitininkų Sąjungą-

Sias savo sukaktuves Ateitininkai iškil
mingai paminėjo spalių mėn. 23—24 tol-
Kaune. Jų* m i nėjo pąę vakarute,, paskaito
mis ir užęiėjįmū vąinįką aąt Nežtonnmjo Kų 
rolvįo kapp,

Liatuvoą sųdnųtų Atęituiinky prgąnizacį- 
ja yra daug nusįpelųiųgi niūsų tautui, Nuo- 
ftirdžiąi sveikinam ir llnkim ilgiausių metų!

moko. Kelk mėšlų ant šakių, 
jei drimba...

Š šomis <įįj>Qgri]įuį. Tėvų Marijonų Provinci
jole* gerb. kuą. Jona^ Jakaitis lankėsi Wor- 
eesfar, Mass. miaste, kur daug metų gyveno 

tp į Ir sėkmingai darbavosi &v. Kasimiero para-
ip į pi joj kaipo jo-% klebonas. Atsilankius pas

j^e nusideda visokio žmoniškumo dėsniams. miesto ų**jprą Stallivan, įteiktas jam mies- 
K. Stasiui neužteks jam uždėtds baus- l> to raktus. Tą įvykį aprašė VVorųaster Kve-

luėą Jis ir kiti Vilniaus veikėjai kun. K- ' nto« Pu*k Tėvą Jųkąįčty uųypra, muz. Žų-
Čibiras, kun. Butkevičius ir kiti yra patrau- , inųičio ir adv. Milerio atvaizdų.

<Bąkkntyiąto keliolikų mų- 
lų, cementą* plytas vęik už- 
miršiująų nušlavė Namu *ta- 
tyboF toidąvę. cementas. Ke 
tių lietime dk labiau. Atrodė, 
jog plyta ųpjvą dieną* jpu at 
bnva ir dąugiau jos nereik.4* 
Visti patikėtai plytą ir dą ty
rią grįsta ųtgųl. Ir grįsta vi
su smarkumu. Pastebėtą, mąt, 
kad plyta gal įlgtou teafitį.ir 
už cementą. Namų statyboje, 

;plyta atsilaiko tvįęftiąu už, ęe 
mętoų. B.e to, greičiąu ir leng
vina susideda ir gražiau ąt- 

, rodė- Kelto grendimą taip pat.

Tada jam ir patartą ^ištir
ti savo pakaušio* sveikatų.”

Kai kurie mano kampelio 
tavo rėčių, gal, dar nežino, kas 
yra ta» Visuomia. Taigi trum- 
pai papasakosiu, dis jau ne 
pirmų sykį Amerike. . Pirmų 
sykį, ‘prieš keletu metų, jam 
atvažiavus į .Amerikų su nau
ja viera, “tautiečiai” buvo it 
geležėlę radę. Tada Vienomis 
Bruklyne ‘ ‘ tautiškos ’ ’ ‘ ‘Vie
nybės” drūkarnėj atsidrūka- 
vojo aptikeišinų su savo pik-

Uet kaž k*to atsitiko (grei- 
gidusįa, Uždo damas pažiūrė
jo į paperąs ir pirštu paro
dė į mares), kąd tasai tau
tiečių sulauktas masi j ožius, 
viskų matęs, grįžo Lietuvon, o 
su tuo čia pasibąiga ir visa 
jo atąešta ^tautiečiąms” vie
tą. >

Dabar, kaip matote, Visuc- 
mi« vūl Amerike, vėl teajina 
“tautiečius“ versti į Yisuo- 
mybės vietą, tik jau kitokiu 
būdu: reikia, girdi, sudėti 
5000 doL centrui Kalifornijoj 
įsteigti, o paskui žmonės ei
dami jo pažiūrėti dis po pen
kinę ir vieta kils kaip nobari 
biznis.

Šitų aš jums padėjau ant 
delno tam, kad reikale žino-

— Kitados paprastas vor
tinklis laikytą už pusėtinos 
svąrbos vąistų. Ir virintų ir 
šalta; sutaisytą, gerta šalčių 
ir slogų tarpais-

|turaat, su kuo turite rpkundų.

Prąacosy VytfaMayka Onv^nei Wftuv«i
KAUNAN (Tsb.) — Bran- sųmn.ų prąpjėsti visbms Lietu- 

cūzijos vyriąusybė neseniai į-Įvąą aukštesnėms mokykloms, 
vairioms Lietuvos įstaigom*, tuo tarpu parinko 12 iš jų, 
įr draugijoms padovanojo kny. kurioms padpvanąjo prancūzų
gų, kuriu vertė siekią I3^0pQ 

Apipuvęs ar pasenęs dai- frankų. Tos knygos buvo pa
ktas sveria daugiau, negu svei 
kųs įr šviežius. Ar tai bus 
kiaušinis, mėsa, vaisins. Kaip 
lik jau senesnis, — daugiau 
sveria.

Statomas!

BIRŽAI. — Paskutiniuoju 
laiku Biržų apskrities kai
muose labai smarkiai eina sta 
tyba. Dar kur buvo likę kai
mai, jau visai baigia skirsty-

rniktos iš tarpą veikalų, kų 
rie per paskutinius metus Pra 
neūzįjoją buvo išleisti įvai
riais klausimais. Veikalai yra 
rinktinių autorių.

Daugiau kąip 1000 leidinių 
(knygų ir periodikų leidinių)

klasikų veikalu-
Lįątuvių praneirių draugijos

Kaune ir Klaipėdoje tąjp pat 
turėję progos papildyti savo 
bihlioteka(S tyi kurįąniis aeri- 
ionai8 kuygų, kurių jorąs

Prąąctyij* vyriausybė cen 
trinei kariuomenės bįhitotekai

turkiu didelę mokslinę ver- toniškų ir
tę,. PrMcarijce vJrjąMyM po- kurie
dovąnojp V. D. Universiteto ITT* y.
v.-vi- , i • t, * A , • Kauną ir- prav«nmjp* iguiosd 
bibhątetyi. Be to, Pram-ūai- r7^ . .. /. . . , thnvo pųgeidąująnu. Pagaliau,
joe vyriausybę, alaiųsdara, ą- Pr^eUkMaa vyriausy-
pie 1500 tany huma&itariaiani
fakultetui, praturtino biblio
teką, kuria galės pašinųudoli 

tls į vienkiemius. Įkurdami I prįe |0 fakulteto įsteigtas pra- 
nąųjas sodybas, ūkininkai tva — -
rkingai sustato trobesius pa
gal ŽŪR statybos techniko su
darytus planus, baugumas nau 
jų sodybų yra apsodinta de
koratyviniais medeliais. Taip 
pat kas metai plečiasi naujo
viškų jaujų statyba. Ūkinin-

ncūzų institutas. Klaipėdos 
pedagoginiam institutui taip 
pąt buvo pądovąųottt ŠDO to
mų.

c
Prancūzijos vyriausybė taip 

pat suteikė būtinų darbą įrą- 
nkių Lietuvos giiųanzijų mo
kytojams ir męiktoiaras. Karp

kąjp Ltotovoa Stomnlmtų Su
jungto įr Lietuvą* Stfatojų 
Drąugtito, toip. P*t ptyova 
ntoįo neimto veįkąlų.

kai naujoviškomis jaujomis pa .
-- - žinoma, Lietuvos gimnazijosetenkinti, nes jose gali linus 

lengviau ir geriau apdirbti ir 
paruošti geresnį pluoštų.

PLATINKITE “DĘĄŲG^”

prancūzų kalba buvo pripa
žinta pirmąja svetima priva
loma kąlhą. Prancūzijoą vy
riausybėj beląukdamą sąvo do-

KittyU Statytas Svirnas

ALVVUS. — Barzdžiūnų 
kųįme, Seinų apakr., pas ūki- 
niųką Mąkelionį yra užsilikęs' 
senoviškas pastatas — svir
nas. Visas pastatas statytas 
vien tik su kįrvio pųgalba. 
Durys taip pat kirvių page- 
rfkfetee. - -

t



Penktadienis, lapkr. 12 d. 193* 08X00X8
Kasys VidikausI

PRISIKĖLIMO - PAMINKLINĖ 
BAŽNYČIAkieto, komisija mielai patai; 

naus.
Ai bažnyčia, paminklinė,
Amžiams liūdys, kad tėvynė .
Buvo vergė, beveik mirus,
Bet jai Dievas siuntė vyrus, 
Tartum, vyčius mūs Mindaugo 
(Nes jie žygiui tam priaugo).
O šie... kirčiais kalavijų,
Priešus laukan tuoj išvijo;
Bei Lietuvą, kraštą savo 
Vėl valstybe proklemavo;
Reiškia, laisvę pagarsino 
Kur skamb’ vardas Gedimino 
Ir Mindaugo, bei Vytauto,
Kur’s link dangaus kėlės skliauto 
Kaip nūn’ kelips link žvaigždynų, 
Visi, tur būt, |ą jau žino,
Puikus bokštas tos šventynės — 
Mūs bažnyčios pauninklinės.
Kurios naudai renk’ skatikus... 
Tarp lietuvių Amerikos 
Nūn’ Kapočius, korifejas,*)
Tos bažnyčios draugkūrėjas.

\ | a O* *11 '-*• -K Kl UIIUVUC mL* » 1 F ic* roi\clMoterų Sąjungos a4 kp. su- t , J
.... -1,1 t n is Lietuvos nuo pusbrolio J.sirinkjuias Įvyko lapkr. 4 d. • 1

,. . . . ... Slapsio. larp kitko ruso:<). Aksouiaitiene prisiuntė kuo r 1
pui laišką, kurį ji gavo nuo; “Vasara buvo karšta ir san- 
jnuz. J. Žilevičiaus. Laiške pra są. Viskas išdžiūvo, tik vienos 
nešama, kad Lietuvos vi: uo- bulvės užaugo. Pas mus v iš
monė susirūpinusi pastatymu kas brangu: duona brangi, o 
paminklo komp. Česlovui Sas- rūbams medžiaga dar brange- 
nauskui ar kad kreipiasi j A- snė.
merikns lietuvius aukų. Ku- “Mūsų klebonas išpuošė la
idos narių nori prisidėti ai'- bai gražiai bažnyčią, žinoma, 
komis, gali jas įduoti O. Ak- ne vienas klebonas, bet visa 
somaitienei, ji pasiųs muz. J. parapija pinigus dėjo. Dabar 
Žilvičiui '• 1 labai gražu. Po bažnyčios gri-

M. KaMvificnė, mūsų darb- ”dBnia ra<1° ,lauK Pa'ai,,<>‘'’
Mi narė, turėjo apendiko ope-,žmon"l nuo keli« Slmt’ me’ 
raciją. Guli Won,en’S hospital. Ki,« "ėgolima ir paž nt.
Linkime greit pasveikti. 8r kuni«as ar l>“Prastas žn>°-

gus. Kunigus palaidojo ant 
Bazaro komisija pranešė, šventoriaus, o kitus jmliko

kad gražiai darbuojamasi ba- vįetOj.
zare. Vakarui rengti komiai- “Dabar valdžia puošia Vy- 
ja pranešė, kad vakaras bus gUonų miestelį. Mat per ųiies- 
po Kalėdų. Rengiama gražus| ^ejj rengia vesti plentą į Ro- 
veikalas. kiškį. Žmonės verčiami pras-

Už kuopos mirusių narius: tas triobas griauti arba gerai 
Tamošaitienės, Jurevičienės, atremontuoti. Stogų dengti 
Bundzienės ir Vaičiūnienės, šiaudais negalima, reikia de- 
sielas kuopa užprašys šv. Mi- ngti gontais arba J>lėta ir rau 
šias, ' . ' donai nudažyt”;

Lietuvių Moterų Dailininkių Mero parodoje. Tarpe moterų menininkių prez. A. Smetona 
ir žymus lietuvių rašytojas filosofas Vydūnas, kuris specialiai buvo atvykęs į šią parodą. ) Korifėjus — labai įžymi asmenybė

Nuomones Apie Prisikėlimo Bažnyčią toji bažnyčia visus viršija. 
Jūs, lietuviai, visomis išgalė
mis privalote remti kun. Ka
počių, kuris rūpinas jos pa
statymu!”

P. Pūkas, pamatęs atvaizdą, 
tarė: “Graži, labai graži, ne
bėr ką ir sakyti. Tai tikroji 
gėle artitektūrinės kūrybos!”

K. ir J. Žadeikai, žiūrėdame 
Į jos vaizdą pasakė: “Tikrai 
graži bažnyčia. Ypač tuo, kad 
,Joj yra susigrupavus kuoTv 
riausia simetrija, toji kiek- • 
vieną žavėjanti poez'jos rit- 
mika!”

(Tęsinys 4 pusi.)

čios liuosos nuo skolų,! 
Aušros Vartų parapijos n 
pi jona i nori prisivaryti ta 
to, kad ir jų parapija t 
liuosa nuo bedieyiškų tetiki 
čių. Tad visi parapijonai 
vestsaidiečiai prašomi reni 
prie to sumanymo įvykini]

Veltui statysite bažnyčia 
mokyklas, laikysite misi, 
jei neplatinsite ir neremi 
savo katalikiškos spaudos.

PHILADELPHIA, PA..— 
Pastaruoju, laiku man tiko 
gauti spausdintą ant atviru
tės paveikslą paminklinės Pri
sikėlimo bažnyčios, statomos 
Kaune, kurios reikalais dabar 
Amerikon yra atvykęs kur. 
dek. F. Kapočius.

Gavęs atvirutę pirmiausiai 
parodžiau Miss Mary Z. 
Woods, kuri pamačius šūkte
lėjo: “Most modern”.., ’

Paskui progai pasitaikius 
parodžiau ją viengenčiui Jo
kūbui Šolomskui, kuris, suža-

10-ties metų sukaktuvėm

NIAGARA FALLS, N. Y. 
— I/ietuvių Šv. Jurgio para
pijai šiemet pripuola dešim
ties metų gyvavimo jubiliejus. 
Nuo seniai čia sėkmingai kle
bonauja gerb. kun. P. A. Ge- 
lumbis. -Jo rūpesčiu parapijos 
jubiliejus prideramai bus pa
minėtas. Jubiliejinės iškilmės 
įvyks ateinantį sekmadienį, la» 
pkričio 14 d. Suma su specia
liai pritaikintu pamokslu pra
sidės ll vai. Bankietas para
pijos salėj prasidės 6 vai. va
kare. Dalyvaus daug žymių 
Bažnyčios dignitorių, miesto 
aukštų valdininkų. Jie pasa
kys įdomias prakalbas.

Po bankieto 9 vnl. prasidės 
šokiai.

Bankieto metu bus išdalinta 
parapijos istorija, kurią pa

rai, tai misijų proga rūpina- Į vienybę nesueisim, 
masi ypač katalikišką spaudą rūstybė slėgs mūsų šird 
sustiprinti. ----------- * e

Kai kurios Amerikoje lietu- A,tsar?8 «Mos nedar0' 
vių. parapijos skelbiasi esan- , paskui jau daryk. |

B PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:

1-—B*l’«‘kas Motor Sales DYKAI prirengs Jūsų
■ kanri karboratortų ir generatorių Demos ra-
■ DnCJInml.M 2.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heaterj.

Lapkričio 5 d. teko susieiti 
su garsiu ukrainiečių veikėju 
Ir rašytoju teisių daktaru Lc 
n^inu Cegielskiu ir Pranu Pil
ku. Dr. Cegielskis, žiūrė*k- 
’ii&R į tą Prisikėlimo bažny
čios paveikslą, tarė: “Tikrai 
majestotingas paminklas. Da
ug mačiau puikių pastatų, bet

rašė gerb. klebonas kun. P. A. 
Gelumbis.

Į tas iškilmes kviešiami at
silankyti kaimyniškų kolonijų 
lietuviai — iš Rocliestefio ir 
Buffalo. Vietinis

$250,000 DOVANOMIS

Old Gold kontestas yra di
džiausias kontestas vedamas 
Amerikoj. Siekia nuo Atlanti- 
ko iki Pacifiko ir kiekvienoj 
valstybėj Amerikoj. Old Gold 
vėl duoda 1000 dovanų suda
rant $250,000. Pirma dovana 
$100,Č00, ir kitos 999 dovdnos 
sudaro $150,000. Vėl junts 
proga laimėti. Kontestas pra
sidėjo pereitą mėnesį, bet dar 
yra laiko įstoti. Įstokit dabar.

Šiame naujame konteste nė
ra tokių mįslių išrišti. Nerei
kia žodynų arba .enciklopedijų.

Tiktai pripildykite trūkstan 
čia kalba dykose vietose pie
šiniuose. Šis7 kontestas leng
vesnis už pirmą. Mekanikas 
arba paprastas darbininkas 
turi lygią progą su kolegijos 
profesorium.

Nuvykit pas arčiausią ciga- 
retų dealerį ir įsigykite ofi
cialų Old Gold konteste bile- 
tiną su visomis taisyklėmis ir 
kontesto smulkmenomis. Jei 
jūsų dealeris neturi biletinų, 
kreipkitės į DRAUGO raštinę.

Antanas ir Eiena Baubai, 
17390 Warrington Drive, už
sisakė “Draugą” 'metams. Ge
ras dabar laikas užsisakyti 
“Draugą” ir giminėms, drau
gams čionai arba Lietuvoj 
kaipo kalėdinę dovaną.

miegančios, sypsojancios ar 
verkiančios^ kokios nebūtų 
mano dienos — kam paisyti, 
jos tik veda mane, jei jos tik , 
skubina mane arčiau ir arčiau 
prie Tavęs?

Arba, jei mano kelias turi 
būti tamsoje sekaknas, kalbėk 
per tylą, sulaikyk mano dva
sią, parodyk man kokia ap
vaizda, šventa ir pašvęsta va
ro mano žingsnius per skaus
mo pakalnę! Parodyk man, 
kaip nusižeminus tarnystė ar
ba pasiaukavimas veda į au
kštumas ir prie dieviškų re
ginių, sukuždėk visą jautrią 

(ir šventą žinią, — šiaip per ta
msą Tavo balsas atsakys ma- 

į no balsui. Pasitikinčios arba 
į bijančios, klausiančios arba gi- 
I rdinčios, tegul visos mano die-

J
| nos būna pasiuntiniai 'mane 
vesti, šaukliai mane paskubi- 

meiliai kris ^ti arčiau ir arčiau prie Ta- 
Suditičios ar vęs! — Morta Cappe Oliver.

“U wfll Liks lįs”
4030 Archer Avenue Tel. Virginia 151 3
nnmmnnimiuiunui ■'Mūsų moterys pardavinėja 

tikietus laimėjimui kaldros. 
Visas pelnas eis Šv. Jurgio 
parapijai. Jeigu kas dar ne
turi nusipirkęs vieno, kito ti-

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

JUBIJLIEJUS —
— SIDABRINIS —

-JUBILIEJUS
rengia

DRAUGYSTE LIETUVOS KAREIVIŲ

ŠEŠTADIENI, LAPKO. (NOV.) 13,1937
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJ 

14 St. ir 49 Ct, Cicero, III.
Įžanga 40 centų su pasidijimu įūbų Pradžia 7:30

Programą pilAo JAUNOJI BIRUTft. Po progra
mo — balins, šokiai. Orkestrą HENRY PETERS.

Užprašo,
KOMITETAS.

no dust
Seno* mados, malkomis arba an
glimis kūrenamas pečius labai 
vargina Jus lr yra netvarus lr 
nesveikas. Duokit savo Jei my n ai 
tvarių lr sveikų gilumų, (talsyklt 
Sun Flame Aliejini Pečių. ftls 
pečius, tai padirbtas, kad tllutna 
eina i kambarį, o ne 1 kaminų. 
Ateikit pasltelrlautl apie J) pečių. 
Turime Jums tinkamų mlerų.

Sun, Home
Oil Burning Heater

ASH DIXONŠiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia pirkti, 
Dįdž/iausias pasirinkimas namų rakandų ir radio.

Lengvus Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nno .. 059.50 ir auk

— LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS -g

THE SMALL SMIP FALtS INTO
THE AATM OF THE OlSlNTEGMATlON 
RAV GUNS ANO l& OESTROYEP.

R?ASH SlXXXFNLV PVLLS BACK
Tbt CONTROLS AND SENOS THE 
LARGE SMIP INTO A 0IZ2V 
SWIRL — VVHICH LOOfcBMt THE 

JMALLKP C RAF T. ____

jgFTER THE CRASH THE SMALL 
5HIP FROM ADOS CLINGS TO THE 
LARGE SHlP FROM MARŠ WITH 
A STRONG MAGNETIC CONTACT, 

AD0S1ANS SVVAMM OUT 
UPOM THE LARGE CRAPT,

rTHERE TlieVGO/fTHe 
MOO SHOOK THEM/DlSlNTEGRAnON 
loose,Diash///rav IS BREAKING 

JĮĮ - OF/ TMAT‘5 TM» 
( OT THEM / VVHAT

DYKAI 50 Galionų Aliejaus

rurni furniture house
2719-25 W. Cermak Road

W-WMATS
MAPPBNBP^ THE MDOStANSHAvE A RAV 

OEApLV 1*0 THE MARTIANS 
NO EFFUt'T ON THE KART 

•T S OF TO t>ASH />

TEL. R0CKWELL 0798 CHICAOO, ILL
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INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOSomones Apie Prisi
kėlimo Bažnyčią

IND. HARBOK, IND. — Musteikieuė ir Merkelienė ža 1 
Dalbai či& Vernai sumažėju.1 da pagaminti skaniu vakare^1 
Jaunesnius darbininkus atlei- nę, kokius dar Ind. Harbure 1 
džia neribotam laikui, o senes- neturėjo. Tai bus žųsų vaka- (1 
nieji Įdirba po 3 ar 4 dienus rienė . į
>avaitjpje. j Po visam prie geros offees-

i , ---- j------  ! tros visi galės pasišokti.
1 Parapijos labui surengto va- Ne tik vietiniai, bet ir iš 
karo programą išpildė varg. toliau: Calumet City, Uary,

1 lUkauskas su savo choru, tai- E. Chicago ir Chicago kvie- 
, pgi dalyvavo ir Sakar-Makar cianu pas mus atsilankyti. Tį 
j choras. Programą atliko , e- krai visi bus patenkinti. Pra- 
rai. į d<šia 6 vai. vakare. į

----------- Bruzda jau ir parapijos ko-;
Į Ateinantį sekbnadienį, hip- mitetas. Kai kas met, taip ii j 
kričio 14 d., tnėsime metinę šįmet jis žada si ruošti ir vi-į 
pavap'jos vakarienę. Seselės sus harboriečius ir dang eve 
Kazimieretfs r.*, š;a nnrkyk- čių iš kitur sukviesti į “Ko
los vaikučius programai, kuri miteto Vakarienę”, 
bus tikrai graži, deiuunnkės * Hgano*’s

1 (Tęsinys iš 3 pusi.)

$sų čia nenuilstamas vii 
u Kazys Dryža nepareiš- 

nei jokios nvamonė.szžcdč- 
bprų dolerių prisidėti prie 
lurymo klišės dėjimui į 
kia -ius, taip lietuvių, kaip 
kitataučių, kad visi pas 
ėtų mūsų Paminkline baž 

fiift. K. V

<as norėtų su kun. F. Ka 
•inm susirašyti reikale Pri- 
SlAno bažnyčios, lai aute 
>ja .sekančiai: Rev. F. Ka 
fctrs, 6916 So. M apie \vom 
Į®., Chicago, III.

LIETUVIAI DAKTARAI’

— Lietuvos sienos su Vokie
tija stulpai nuo šiol bus da
žomi balta spalva iš visų pu
sių. Tokia spalva ir vokiečiai 
pasienio stulpus nudažė.

DANTI8TA8

1446So. 49th CL, Cicero, 111.
Utarn., Ketv. ir PCtn. 10—8 vaL v.

514? Be. HaEted 8L, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Tel. Ofiao:
LATayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

LIETUVIAI DAKTARAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4970 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai, ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
O tiso vai.: 2-^ ir 6—8 P. M. 
Rea. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

ir 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniam 

pagal sutartį. Į

Remtinas Balius

Lapkričio 24 d. Lietuvių Mu 
eglėje svetainėje įvyks bv 
•iL.no pašalpinės draugijos 
sykiu Lietuvių Respublikų 
jHklūfco balius.
Kas dėl klūbo, tai nieko po- 
tivaus negaliu pasakyti, nes 
►žinomi man jo nuopelnai. į 
M tįoji 6v. Jurgio dr-ja yra* 
gantas 6v. Jurgio parapijos 
šiaip yra daug nūsi pelnius 

įp pašalpos srity, kaip ir 
laume Lietuvos reikalų. 
LRKSA 20 kuopa lapkričio 
d. sus-me nutarė į balių at
lankyti “in corpore“. K. V. į 

“Misa Lithuania" 
Sekrhadieniniame vietos an- ' 

lų naujienrašty “Philadelp- 
Record” (7 d. lapkričio) ' 

1 i 11tracijų skyriuje buvo įdė- 
ftg aštuonių tautų, būtent Ai- 
Ugtijos, Eatonijos, Bulgarijos, 
Handijos, Suomijos, Švedijos, 
jenkijos ir Lietnv°s mergelių ,
'P" “T

Apie' Lietuvos mergeles, po 
liust racija “Miss Lithuania“ į 
padėta maždaug tokia pasta -1 
la: Lietuviikca margelės anot 
Šveicarijos kielianfako (foto
grafo - žurnalisto, Hans’o Le-, 
uenbergero) retai kada šyp
sos, kadangi kraujo kloniai ir 
nebe paliaujami karai praeitais 
amžiais jas pakeitė į labai 
mąstančias. Todėl beprasmė 
šypsena jas retai kad* teap- 
vajdo.

Spėju, lenkams, kaipo apie 
-a\f labai išdidžiai mųstan- 
tirius, šis tipų rinkinys nepa
tiko todėl, kad* lietuvaitės at- 
\ n i /xla8 įdėtas aukščiau, o len
ku it-s — žemiausioje vietoj.

K. V.

Puli.anskiūtės, Radauskai, Aš- 
menskai ir Kopeckiene.

Prograųia buvo įvairi. Pra
sidėjo 2 vai. popiet. Viena po 
kitos tautybės grupės padai
navo savo kalba. Ponia Lissu 
Lindfors, suomė, išpildė kele 
tų suomiškų dainų dideliu me
niškumu. \

Tel OANal 2545

PHYSICIAN and SURGEON
10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare 
Tel. Melrose Park 660

Rea. 2126 S. 5th Ava., Mayvrood Av. 
Phone Mayvood 2415

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt SL 

Tai OANal 0402

AVASHINGTON, D. C. - 
Baltijos Amerikos draugija, 
kurių sudaro lietuvių, latvių, 
estų'bei suomių tautų kilmės 
žmonės, iškėlė pirmas vaišes 
sekmadienį, spalių 31 d. Ta' 
buvo misterių kepimas Antanų 
Sadauskų ūkyje, Ąleksandri-

AMERiKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
AKIŲ GYDYTOJAI

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel HEMIock 4848

Tel Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
madieniua "ir trečiadienius

Iž hobby’istų parodos. Stevens viešbuty, Chicagoj, šių 
savaitę yra taip vadinamų hobby’istų paroda, kurioj išsta
tyta visokių, net labai keistų, rinkinių. Čia pa rodo. uos indi- 
jonų statulcs, įšdnožtos iš vieno medžio gabajo. Seniau tokių 
statulų galima buvo matyti prie cigarų parduotuvių laifko 
pusėj. Dabar jos surinktos įvairių senienų rinkėjų.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos— akiniai 

pritaikomi ,

AYBTTOJAB IH CHIRURGAI*
2423 W. Marąuette Road

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

Subatomis Ciceroj
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai, vak.

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halstėd Street

CHICAOO, ILU
OPTOMETRISTAS 

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

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

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Snndays by AppointmentNidos Sklandymo

Mokykla Domisi 
Užsienis

krašto lakūnų atvykti su s i pu- Aarptaųuuių oiuuemų «v
žinti su prancūzų sklandymu. n^r0> Vashingtone, vadovė, d r 
Lietuvos aeroklubas šiuo kvie- Erikšonas, buvęs kapitoną: 
timu pasinaudos ir į Prancū- vokiečių kariuomenėje ir 8iv> 

zijų nusiųs vienų kurį sklan- niijog seimo narys. Nemaž, 
dytojų. Į i buvo ir Rietuvių iš Bultirnorės

Tel OANal 0257
Res. PROspeet 6659LIETUVIAI ADVOKATAI

PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki R vai. vafcu 
Nedėliomis pagal sutartį. 

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1950

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALAfcDO8?,ifl‘ ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien- nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CAN ai 1175 

Namai: 6459 S. Rocktvell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

Tel Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395GAS-OIL-LUBRICATING-WASHING

TcL oan.1 6122

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Sa Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak, 
išskyrus seredomis ir subatomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos. 1—<3 ir 7—8' 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. VVestern Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketveege 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Res. Tell Pepublic 5047

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 VVest 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

Ofiao Valandoe: 2 iki 4 po pietų ir 
• 7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutartį.

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS
Offiee Phone Rea. and Office

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. GANal 0706

Teleghone: BOUIbvard 2800

(KOWAR8KA8) „ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W 63rd SL.»Chicago
Nedėliom. ir Trečiadieniais

EseL Sutartį.

VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

. Telephone: REPubfic 9723

Tel BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 1
Res.: KENwood 5107

ĮVAIRŪS DAKTARAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
TsL LAFayette 8816

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARda 0994 
Res.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Oflao Tel. VIRginia 0038 
Rezidencijos TeL BEVerly 8144

DENTISTAS ,
2423 Weat Marąuette Road

Ant/ad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvray • 
MELROSE PARK, ILL. 

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

šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
SekmMljįeyiais pagali sutartį

VĖL RANDASI 8AV0 OFISE 
Praktikuoja 30 metų 

Reumatizmas ir Širdies Ligos 
jo Specialybė

Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M, 
Rezidencija 1924 So. 49th CL

TeL Cicero 3656 
Ofisu 4930 Wut ISth Street 

CėcąrĄ Iii.

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
.. Ofiao vai.: 2—4 ir 8—8 p. *. ..

> Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis į h-Į'I sutartį.

Chicagos lietuvių šv. Kryžiais li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Aaaociation ir American 
College of Sųrgeons, yra Olaga A 
rftiles. ' Tai yra, ankičiansi Ameri
kos aedikahai antoritetai mftsų li
gonini priakyri prie geriauin Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimn. 2700 W. 69th SL, 
tel. HEMIock 6700.

EMIL DENEMARK, Ine
'. Buick - Cadillac - LaSalle

♦ . a " ” - . •
e e , . *

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 410(

Tel LAFayette 8016

OFISAS
4729 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHTCAOO, ILL ’ 

Telefonu MlDvray 2880
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DBNTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniaie ir Trečiadieniais

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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PILIETYBES KLAUSIMU 

Perskaitykit Ir Pagalvokit!
• k ** n r ' •

Liet u v tei y r* dar toli p&si-į Ekonomines sųlygos 
likę nuo Amerikos pilietybės pablogėjų. Mes matom 
teisių. fcipajU.ua, kad lietuvių rezultatus: 26,000,000 
aepdiecių skaičius Illinois vai. šlubų, aklų, kurčių ir kitaip vanų j Lietuvų, dabar turi 
siekia tiU nuošimčių. ' gamtos nuskriaustų. Tai ne- apie „as pagalvoti, nupirkti,

Malonus fakta*. M $o ne ^“Wiaiisi huonės pasauly-įrišti ir anksti pasiųsti, kad 
kiekvienas lietuvis čia yra lQ>W00 ym ku- adventai jus gautu prieš Ku
rni judamojo turte eaviuinkąs, <*Wvo nu-j l$dtų, Prąpeš^ųa, kad P^ku-
tterhė ir tuo galime didiiup- dtt^okrųtyAi, bet'šia- Uuė diena pasiuntimui dova-
tis kad atvažiavę pajėgė SU- u4iei' yra valst*hei sunkenybė (Qų į Lietuvų, įęį norima, kad 
Uwt užtektinai pinigų nu- nes įgoa ^utų prieš ^ą!^. yr» grųo-
sipirkimui gražaus nųųm- Kai »»«* 14,000,000 znmnių dto 13 d. Kas vėliau siųs, pa-
kmių tariąs siekia virš $306,~ yfa bedarbiai ir tie yra vai- štes neužtikrina, kad adresa- 
rpa " x . stybaį sunkenybė. Kų J. A. tas dovanų gaus prieš Kąlė-

i V. turi daryt! Ar pirnjiau gel- das.
Čia as noriu paliest Vtepų įįt 8vetįnišalius, ar savo ša- muntiniai (uareel Dostl si

svarbiausiu klausimų, kups lies ^iečius, Atsakymas to-' (pereęl post) t
liečia nupiliau, minom vpl. ks; fA. v. turi teisę t
jutatymai sako, kad “nepilie- j J ^bėt wv0 pU^:^. (sub-staUona), jųeg
,U peJudiM^į tvm <r»l Sk,, „uolų .umest ''•J*** “ *"£**“ 

M tuvese. Jie priimami tik tuo-propeity) savų ųųo^vybt ga- ^etunšąliamn Tųigų vę, dėl- skyriuose (statioiri kur at 
d turėt tiktai per 6 metus . ko viaįems r^ia u t A. «« skyriuose (atatienb ku at 
Po 6 metų, einant įstatymų iš merika8 pįiie&ais. .ekan^sokics pas o. operų-
kiekvieno nepiliečio valstybė , V arba Felkw nuve*v 1 ceP‘
g*įi atimti nuosavybę, žipauar> Veik kųsdienų susitinku lie- tralinę stotį prie Canal ir Vau 
tam tikra procedūrų. Koks Uv«, kurių vienas reikalauja, 'Buren gatvių.
tat būt nuostolis, jei šis iste- ^ani teikiama pųsal- 
tvmųs būtų pradėtas taikyti kitas netekęs regėjimo 
nępiliečiaiųs- tfęvien tiktai <M*d) nori gaut “blind pen-
auosttdis, bet bųtų įr didelė »lw”, trečias sulaukęs sena t-j Lapkričio 14 d., rengiama 
gėda, kad žmogus, išgyvenęs uyI *■ Sauti old age pep- didelė bunco party Šv. Kazi- 
Ąmerikoj 30 arbų 46 metų, Hę- ^W; Vis\ ***** reikalavimai, wwa Akademijos auditorijoj, 
patapo piliečių Partijose ir su pilietybės klausimu. Pramogų -rengia &v. Kazimic-
organisaęijose ku* kart grįe|-l Muškit viskų į šalį, tąp^it m Akad. Rėmėjų eentras. Pro- 
čįųu nųsistetoma prieš nepį-’4. Ą. V. piliečiais! Tada jau- v*^
įięęiųs. Jeigu vieų# gręiių die- ‘ ųjtės, k»d jūs esat šalies vai- ,:,5ę- B.U« grųžįų dovanų, teip 
na tie “patriįetai” pareikštų, dytojai, o ue kaijp dabar, kad M bu* užkandžio, kurį seselės 
kad iš nepaliečių atimama ųuų- vadina šąlies įšpaudotojais. tiruos mus pavaiointi. 
savybės, kiek tada būtų ųša- f • Sėdint ppokuroro ofise aš Vienu kartu du zuikius, au
rų, nuostolių, ir nesmagumu! ntataų,. kaip daugelis orgapi- sausini: ir pasilinksminsiu, ii
įrtatymai buvo ir bU8, bet W. ”*"** W<MiW0t sWyto. ftrt*.

. ikad jis pradėtų taikyti nepi-j- » Efciute
tadm. sutariama Bt.ng- I __ ___________-
tis tapti Amerikos piliečiais, turto. Ir jei pradės 1 įstatymo keliu. Ir kų tada ne-

PAVĖLAVUS PASIŲSTI - 
VARGIAI 0A98 PRU* 

KALSDAS

Keistučio Klube Vakaras rys atsidarys 4 vai. po pietų. 
Programa prasidės 5 vai. va
kare. Įžaųga 40ę.

Progrsųnoj dalyvaus Cbioa- 
go Civįo operos dainininkė He
len (Bartuali ir kati artistai, 
kaip S.» Rimkus, J. Gricaitė,

A. Ąnibroųaitė, L. M. K. ę 
ras, vad. J. Kenstavičiui.

Komisija kviečia visus df 
vąųtį Mani koncerte.

?eter Visa 1

Mate* arkliukas dien 
kti jojama* (Slenkstis).

Kiekvienoje katalikų šeimo
je tari rastis katalikiškas laik
rašti*.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avęnue

HELEN BARTU8H
Lietuvių Ke:stųčio pašalpom tų lapkričio 14 d., bokol sve- 

klubas rengįa metinį koncer-| tainėj, 2343 S. Kedria avę. Du

RA»X. OT>- IaAIDOTUVIŲ direktoriai 
K E L N Ę R — PRJJZIN

Qe,-iauaiag p»tarn»YŪM» Motam patąruaają 
°°« 620 W. X$t> Av

išdirbėjai aukfttaanėa rOM« 
Wtaaklų U- ęntbututaSJenas Baltuška

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ctalcą»oj

Mirė lapkričio 1Q d., 19J7
m., 12:40 vai. popiat, sulaukęs 
46 metų arntlaua.

Kilo Ift Panevėžio apskričio, 
It*o>ys»las parapUos, l’ika nių 
kaimo.

Amerikoj Iigyveno 27 metuf.
Paliko dideliame nultOd nyj 

aeaęri Praąoiftkų Jurevičienę, 
ftv\xrer| Mykolą Juravlčly, -pua- 
seavpO Aąnleftką Juoaattlenę Ir 
Joa Vyrą Mateuftų ir kitas gi
mines, o Lietuvoj dvi aeserls 
ir Ju bręlius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas grabo r lauš 
J. J. PotrnftĮąus koplyčioje, 
\Vaukegan. III.'

Laidotuvės Įvyks su baloje, 
lapkričio 13 d. Ift koplyčią* 
■J vąi. rytę bus atlydėta* Į 8v. 
UaJtramlejaus parapijos baž
nyčią. Kurioj ĮvyKs gedųltaros 
pamaldos už velionio sielą. Po 
painaldų bus nulydėtas Į Sv. 
Kazimiero kąpineg Chicagoj.

Nuoftlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugu^ges ir pažy- 
stauius-as ' dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo. fttogerH,
Duaacscrė ir Giminės. •

Laidotuvių direktorius J. J. 
Petrošius. Tel. No. Chicago »«5.

Bunco Party Gyveno 9941 8o. Vincennes 
Avė. Mirė lajkr. 10 ijĮ., 1&S7 
m., 1:2S vai. popiet, sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo it Panevėžio apsk., Ku- 
pjąko parąp-. lutpeliėklų Ugi- J
mo.

Amerikoj išgyveno 35 metų*
Paliko dideliame nuliūdime 

broU Povilą. pųsbrnlĮ Petrą 
Stapkų ir jų šeimyną Ir daug 
kitų giminei-

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių drąugijos.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 3314 W. S> PI.

Laidotuvės (vyks plrmadlen), 1 
lapkričio Ii Ą. M kopėčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas | Visų 
fivąntųjų mrapJOk bažnyčią, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už validnio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į Av. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžią! įšviečiame vigus 
gimines, draugus-ges ir paly- 
stamus-as dąlyvauU Bose l»l- 
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, PusbnHts Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
T**etoa**

Pirkite tiestai iš dlrbtųęįp 
taupykite pinigu*

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NOKTU WESTER 
AVENUE

AJ&Tl GRABO

Telefonas 
SEEIey BIOS

CHICAGO, H1a

======

Kfuvtš

MONIKA L. GURINSKAIT8

lAIOOTUYiy 
OIREnoilAI
iFiaainžra 

flfbULA N CE dieną
DYKĄI SSr

» Ydl- po ptalą, •utaukt’ ri 
metų amžiaus.

Kilo Cietuvoą Tauragės 
mieste ir apskr.

ĄpnęriUoje Išgyveno 25 m. 
Paliko dideliame nulAūJJnie 

įBOtąc) Oną. 4 dukie.ęią, i »į- 
nus Ir iedtą WllUaTO Turke. 
Ir daug l^ųų giminių. O Llę- 
tųvoje š »«seri% ir vieną bro
li ir glmlg^s.
Kūnas pašarvotas 8. M. Hku- 

do koplyčioje. 11» W. ISth

Mirė lapkričio 1Q d., 1937 m., 10:15 vai. vak., su
laukus 44 metų amžiaus. Velionė gimus Chicagoj, III.

Paliko dideliame nuliūdftne tėvų Juozapų, pussese
res, zpusbrolius ir daug kitų giminių; o Lietuvoj tetų 
Ievų Mikalainienę ir šeimynų.

Priklausė prie Nekalto Prasidėjimo Sodalicijos, šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų 2 skyriaus, A.L.B.K. 
Moterų Sųjungos 1-mos kuopos ir Susivienijimo L.R.- 
K.A. 15-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas 3347 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, lapkričio 15 d. Iš 

namų 8 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurip.i įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Pęį/pamaldų bus nulydėta į dv. Kaaįmieno ka
pines.

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

Nuliūdę: Tėvas ir Giminės.
Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 

YARfls 1138.

NARIAI

Jau sukako dveji metai, kai negailestinga mirtis at-
Jaų sukgko dvejų metai, kai pegailestingą mirtis at- 

sJtvŲė iš mūsų tarpo mylimų žmonų ir brangių motinų.
Netekome savo mylimos žmonos ir mctįnoa lapkri

čio 9 d., 1935 m. Nors laikas tęsiasi, mes jos nieka
dos negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas am 
teikia jai amžinų atilsį.

Mes atmindami tų jos liūdnų prasišalinimų iš mūsų 
tarpo, užprašėme už jos siela jacedulinjųa* *v- Mišias 
sų egzekvijojaiis lapkričio 13 ų., 4v. Antano parapijos 
bažnyčioje, Ciceroy, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus^ kaimynus ir pa
žystamus dalyvauti šiose pamąlcfoee.

Nuliūdę: Lyra*, Sūnūs: kunigas P-etr.as ir ^thzimie- 
ras, IhikterfĮa, Zenbai ir Marčios.

LaidLotųvi* Įyyfcz šęStudS-ai 
lapkričio X3 d.. 19J.7 m. U
kopiyčto* I ąąJL ryto biM at 
lydėtas Į Dievo Apvelzdos pa 
rap. bažnyčią, kurioje Įvyks 
geduliagos pamaldos ui valio 
Blo stelą. Po. pamaldų bus nu 
lydėtas Į Av. Kazimiero- kapt

NuoąlsdOal kviąčisųię vigui 
gpnpVM. drąųgus-ges ir palys 
tamu*-mas dalyvauti Hose iat 
doluvėae.

Laidotuvių Direktorių4 8. M 
SkutfcU Tel. MAMror Uit

2^14 West 23rd Place 
Phoae CANųi 2515 
Skydine <2-44 E. 106 St 
Phone PULlman 1270 

4348 Se, Ct&fornia Avė. 
Fhoae LAFayette 3572LUMqLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TAUPYK ŠIĄ 2I8MĄ SSt9 Lhoanica Ava. 
P*wa TABd« 1138-1139John F. EmtiikisIR BOK SIIUMOJ LINKSMAS SU

"STANLEY Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Cty Cioero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weetern Avė. 
Phone GROvehill 0142

BLUE FLAME RANGE OIL
DSųOTAMĄS ĄUKITFS DEL VISOKIU PEOIŲ IR BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio. ląip,*pU> — 
T<mU4 Kartfiaii Dagų Įr Mąžiąu Sudega Kaip kiti paprasti ^liejai 

'GREITAS PATARNAVIMAS »

šaukite • Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
SISE 9, Weatė>*n Av, Chicągo, llllnoia
___________________ a KASATAIKIK ______________________________

i 1741-1742 
f€ AV* 
AVWC *
(Y121 •,

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

AJAYE

DYKAI **** 1846 Weat 46th Street

®*nnrite Mi ymrių ryto i 
10:te vaL vakaro tt W. H. P. 0.

|R 4701 So. We»tera A 
TeVAS TeL VIRginia 06 -

l tlHUH ’iij 
.^jBįnniHn

fcipajU.ua


Penktadienis, lapkr. 12 d. 1937

Svečiavos Pas TėvusVIETINES ŽINIOS K Scdalicijos Veiklos 1ATRAI KXTHA BUUiUN.U!
j 40 ukortų ūkta, dideli nauji budi n- 
, kai. prie cementinio kelio, vanduo 
i Ir elektriką. Vinį Įrengimai, kuip 

mieste. Verta 8850O, tik ui *1.500, 
Jmokt tl |73O.

I'oAuuklte tel.. Orovehlll 8031, po 
C VdJ. vak. Navininkas

3740 W. 80 PI.. Chicago, IU. .

Manant statyti aan naują namą 
U pertaisyti «eną, paiaokite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 So. Vapleirood Ave^ 
Telefonas PROspeet 1188.

TOWN OP LAKE. ~ gla 
piega širdingai dėkojnm vi
siems dalyvavusiems ir pari
musiems sodaliečių “Halio 
ween Sočiai”, suruoštos para
pijos palaikymui. Ačiū taip 
pat: M. Sbimkiūtei, II. Sbim- 
kiiltei, S. Motuzaitei, A. Ain- 
brozaitei, V. Labuekaitei, A. 
Ijabuekutei, S. Jesula’tei už 
pagalbu tame vakaie. i

.Dabar vis^s kviečiame ne
pamiršti gruodžio 5 d. atsi
lankyti į bunco party yieti- 
nių sesučių naudai.

vyrai darbuojasi, jeigu nešel
pdami duona, tai dvasiniu 
maistu juos aprūpina, būtent 
laikraščiais ir knygomis.

Ateinantį sekmadienį fti 
draugija rengia bunco party 
parapijos svetainėj© 7:30 vnl. 
vakare. Visūs kviečia ateiti 
ir prisidėti prie gero ir gai
lestingo darbo.

Birthday poū&
Sekmadienį, lapkričio. 21 d. 

sueina dešimts metų nuo mū
sų parapijos įsikūrimo ir pi
rmo bankieto. Pabaigti švę
sti dešimtmetinį jubiliejų, pa- 
rąpijonai nutarė tų dienų su
rengti parapijos dešimtmetinę 
birthday puiTtų, kuri susidarys 
iš gardžių valgių, programos, 
laimėjimų ir šokių. Kadangi 
parapijos svetainėje negalima 
visus kartu sutalpinti prie 
stalų, tai puotavimas prasi
dės nuo dvyliktos valandos 

i pietų iki šeštos vakaru Tada 
I galės gardžiai ir sočiai para
pijos svetainėje pašivalgyti.

| Vakare 7:30 prasidės progra
ma, bįrthday keikso dalinimas 
ir, laimėjimai bei šokiai iki 
vėlumos. Tai savo rūšies pra- 

’ moga ir pasilinksminimas. A- 
1 teikite ir tik tada pamatysi
te, kų marketparkiečiai išsi- 
mirlijo.

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESINI NKAS
Perkėlė savo biznį iš

2507 West 69th Street
į naujų vietų po num.

6921 S. Westem Avė 
Telefonas 3713

ĮKARAU FALUOS IJFTl’VOJE
BARTKŲ ŠEIMYNA JooliklečIuoM arba SIcaisglrtrėluoM 

arba namo Joniškiečiuose. Mainysiu 
ant Chicagos namo.

Kreipkitės Į
i. SLIAZA8,

•948 fto. M«plcw)NNl Avr.. 
Chicago. Illinois

Policijai pasirodžius, Elona 
n pa t p. i, motina ir Bronius su
sijaudinę paliko Elenų dakta
ro priežiūroje, jr išvažiavo 
namo labai susirųpinę.

' Bartkų šeimynos "gyvenimo 
įspūdžiai leidžiami lėšomis Či
kagos atsakomingiausios Sko
linimo ir Taupymo įstaigos — 
Standard Federal Savings ir 
Loan Ass’n.,, 2324 S. Leavitt 
st., kur pirmininkauja finan- 
sierius Justinas Mackevičius.I»

I Šį vakarų girdėsime, kaip 
I sekėsi namus saugoti pasili 
kusiems, tėvui ir Ignui. Apait 

; Bartkų šeimynos, girdėsite ir 
I pasaulio vėlesnes žinias' ir že
maičių radio orkestrų ir sma
gių lietuviškų muzikų. Prog
rama prasidės 7 vai. iš WHFC 
stoties. Klausytojas

PADAVIMUI NAMAS
Dvieju auklty mūriniu namas, attl- 
kaa, vonios, uždaryti porčlal, d vie j y 
kary garadžlus. Kaina 84.900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2858 
No. Chrlstiana Avė, (pirmiau buvo 
•Turner Avė.).

A. a. Monika L. Gurinskai-
tė, kuri pasimirė užvakar 
10:30 vai. vakare, pasirgusi 
plaučių liga vos porų dienų. 
Velionė daug metų dirbo 
“Draugo” administracijoj, pri 
klausė prie daugelio mūsų or
ganizacijų ir draugijų. Kūnas 
pašarvotas namuose, 3347 S. 
Įatuanica avė. Laidojama pir
madienį iš Šv. Jurgio bažny
čios. “Draugo” administraci
ja užprašė šv. Mišias už ve
lionės sielų, kurios ibus atlai. 
kytos šį rytų 6:30 vai. Marijo
nų koplyčioj. Plačiau apie ve
lionę rasite redakcijos straip-

PARDAVIMUI DUONAValerija Sriubaltė, kuri ke
lioms dienoms buvo parvyku- 
si iš Champaign, III., pasisve
čiuoti pas savo tėvelius, gerfti 
žinomus Ciceros ir Chicagos 
veikėjus, Sriubus, ir sykiu da
lyvauti Ciceros mergaičių So- 
dalicijos šokių vakare lapkr.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Vienos dienos senumo duona Ir py
ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rėly. .

4224 West. Roosevelt Road Ir 
1528 So, Kedzle Avė.

C. Y. O. (inerginų) šokiu 
vakaras bus lapkričio 13 d., a 
51 ikinų lapkr. 20 d., parapi
jos salėje. Visos sodalietės pri
valo atsilankyti.

PARDAVIMUI BUČERNĖ
Parsiduoda buėernė tr grocernė, sa 
elektrlklnlu Šaldytuvu Ir mėsai plau- 
stytl mažina. Parduosiu arba ISren- 
duoslu. Pardavimo prležastĮ p^^k 
alte ant vietos. . W

MR8. DUDO.
160 E. KenslhgtoA AtH

Naujos narės (taipgi ir se
nesnės) prašomos atsilankyti 
į susirinkimų lapkr. 14 d., 1• t
vai. po piet, parapijos salėn.

Per Šv. Mišias, 9 vai. ryto 
“in corpore” eis prie šv. Ko
munijos. Bitė

PARDAVIMUI TAVERNAS

Namas Ir taverno biznis, su sale, ku
rty galima Ižrenduotl dėl visękly pa
rengimų. Naujai lždekoruota, žllto 
vandens žiluma.. Randasi lietuvių 
aptelinkėje. AtsISauklt |

MOONUGHHT TAVERN 
1820 West 4«th Street 

Chicago. Illinois
— 80 Proof —

Labai gėri
mus. Gerkit I,n tu- CnfiBHEį
vGkiy Kriipniki) -u
karšta arbata paša- 
linsit slogas. PjSHMSM
Mes parduodam tikln3w&9U| 
į t a vernus. Ten ii'MnFHBnMB 
reikalaukit.
| kitus miestus ta - 
MU-iiams orderius pa 
siunčiame ekspresu. P^mSbBB 
Pirkdami pastebėkit 

mūsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHlCAOO, ILL.

PADAVIMUI STAKLES
Nauja Aptieka Pardavimui staklės audimui, su vi

sais įrankiais. Duosiu pilnas Infor. 
macljas apie vartojimy. At šliaukite 

11118 8o. Spauldlng Avenue 
Tel e fonas Cedarcrest 2938J PETRENAS

1
 APTIEKA

Turime pilnų eilę viso
kių gyduolių ir nami
nių vaistų.

Receiptus sąžiningai 
išpildome.

2359 So. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

WEST SIDE. — Šioje ko
lonijoje šiomis dienomis atsi
darė nauja aptieka, kuri vadi
nasi Petrenas Pharmacy. Ran
dasi adresu 2359 So. Leavitt

Marquette Park 
Žinutes

pardavimui namas
Vieno aukžto namas su krautuve, 4 
kambariai užpakaly, žllto vandens ži
luma. 2 karų garadžlus, kaina $4,800, 
.vertas du kart tiek.

2443 West 71st St.. arti Artesian 
Chicago. Illinois

PAKDAVIMUINAMASČia reikia priminti, kad 
p-nai Petrėnai jau nuo seniai 
valdo kitų aptiekų adresu G501 
So. Damen a^g.. Dabar užlai
kys abi. Kaip pirmoji, taip ir 
antroji aptieka yra gražiai į-

lūsų parapijoje ne tik de- Ona Prosevičienė, gerai ži- siekti, aukštojo mokslo, 
sijos laiku, bet ir gerais jiomo biznieriaus žmona ir ud- • 1— ——?
tais gyvuoja Šv. Vincento Ii parapijos darbuotoja, pas:- Taipgi Emilija Anglienė jau 
‘aulo dr-jos skyrius. Pavar- davė sunkiai operacijai Šv., keletą savaičių, kaip guli toj 
ių turime visuomet. Reikia Kryžiaus ligoninėje. Guli 321 pačioj ligoninėje 319 ka/mba- 
i prisirengusiems. Mūsų kambary. iryje. Vietinis

mas su bučv-rne Ir groserne, 
iftdlrbtas per 30 metų. Gera 
Lietuvių Beniai apgyventa. Kr 
tė-s pan savininką.

2316 So. Hoyne Avė.
Chicago, IlHnola
NAUDOKITĖS

Mūsų Įstaigoje randasi pigiai ant 
pardavimo keli žtmtai visokių namų. 
rezldėncljų. apartamentų, biznio na
mų Ir Įlotų, kurtuos apturėjom par
davimui nuo bapkų ręcelverių Ir 
Insurance kompanijų, dtėlto p rąžome 
atsilankyti dienomis ir vakarais po 
adresu:

Frneet Oelssler
2749 W. 43rd SL, arti California Avė. 

ChĮęagot Įlllnol^>

COAL
AnglysChesterfields suteikia visiems 

daugiau malonumo
Išsiimk pakelį ir tas pritraukia juos 

kaip magnetas... tuoj rūkytojai susirenka 

dėl to gaivinančio LENGVUMO 

ir GERESNIO SKONIO

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ..................... . >6 00
Mine Run ........ SJg
Egg ....................... 6-00
Nut ........................... 6 00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

PARDAVIMUI
Parduosiu uS morgičių 8700 $ kam
barių mcdlnĮ namy gerame Itovyje.

Taipgi parduosiu už morglčtu 
$2,500 10-ties flatų mūrini namy.

Chernauskas Office 
1800 8o. Union Avė. Tel. Canal 2183

RENDONPLATAI
naujai
lubos.

Rendon 5 kambarių flatas, 
dekoruotas, Šviesus, antros 
$22 mėn.

Taipgi 4 kambarių flatas, 
mėn.

Abu flatal randasi ant 76-tos gat 
v/s, tarp Stony Island Ir So. Chi 
cagos karų Unijos.

Kreipkitės J "Drauga”, 2334 8c 
Oakley Avė., Tel. CANal 7790.

z J?'a ; > '//•

MATYKITE Ji ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACUTTM-CLFANF.R 

ATLIEKA M DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus fa* Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai padoj 
monstrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTM 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krmR 
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Vandens Baltume — Nesmirda — tvariai Dega — Lygos
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINI KILOTOJO IIOJ 

TERITORIJOJ

S GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNA MIERĄ 
SU CITY SEALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKLI AIJEJAUS PEČIAMS SAUKITE 
OANal 2020vf&piasi prie jų 

kasdien
TRIANGLE OIL COMPANV

2430 West 26th St., Chicago, III.
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS AILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.Avenue - Tel. REPublic 8402


