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IŠ KINUOS SOSTINES NANKINO! 
IŠSIKELIA IR VYRIAUSYBE

Japonų kariuomenė Šancha
jaus fronte nesulaikomai 

veržiasi pirmyn
pagalba. Sunaikinti ir kiti ap
linkiniai miesteliai ir sodybos.

JAPONAI VERŽIASI 100 MYLIŲ ILGIO FRONTU
■V

THOUSANDS REE upC‘- 
CHINESE CaPIT M’

JAPS ElOH’ TO BRfcAh

&DL m . " r •• ‘
<. r. t .f- i iNi .
i -i N A NK INC.

VIENA, Austrija, lapkr. 15. 
— 1817 metais prancūzai įsi
veržė į Maltos salą.. Iki tų me
tų valdęs salą Maltos Vyčių

POLITINIS PERVERSMASI 
GRĘSIA LENKIJAI

ŠANCHAJUS, lapkr, 16. — 
Vėliausiomis žiniotnis iš sosti
nės Nankino, iš tenai pasišali
na ir visa kinų, vyriausybė.

Sostinėje laikinai pasilieka 
tik diktatorius ir vyriausias 
"kariuomenės vadas gen. č'iang- 
kai Sekas.

••s

ŠANCHAJUS? lapkr. 16. — 
Japonų karo vadovybė neigia 
valstybių konferencijos Briu
selyje sprendimus ir šiame 
fronte dar plačiau išvysto sa
vo veikimų. Kinų kariuomenės 
pozicijos vienos paskui kitąs 
drimba nuo galingosios japo
nų karo mašinos.

Japonų lakūnai su bombo
mis sunaikino Soochowo mies-

Japonų karo frontas drie
kiasi nuo Yangtze upės ligi 
Čekiango provincijos, daugiau 
kaip 100 mylių ilgio. Fronto 
centras yra sugriauto Soocho-* 
wo miesto apylinkėse. Šis cen
tras yra apie už 125 mylių 
nuo sostinės Nankino. Jei ja
ponams ir toliau seksis pažan- 
ginoti taip, kaip dabar, gruod
žio pradžią jie atsidurs šalia 
Nankino. s

Žiniomis iš Nankino, iš to 
miesto užsilikusieji kinai sku
biai kraustosi, nusikelia Kini
jos gilumon. Tik vieni vyriau
sybės nariai ir valdininkai

Šiuo žemėlapiu vaizduojama, kaip japcnai, paėmę Šan
chajų, -veržiasi vakarių link apie 100 mylių ilgio frontu. Jie 
jau pasiekę Taihu ežero pakrantes. Jei kinai nepasisakys, 
kad gana jiems kariauti, japonai sieks sostinės Nankino.

Įvyko sprogimas plieno {Me; du

tą, apie už 50 mylių vakarų mieste žada pasilikti. Bijoma 
link nuo Šanchajaus. Stebėtoj naujo japonų lakūnų užpuoli- 

jai pareiškia, kad ten baisybės .m0- x
sukeltos. Šimtai kinų žuvę, tū
kstančiai sužeistųjų. Sunaikin
ta ir ligoninė, kurioje sužeis
tiems kinams buvo teikiama

Žiniomis gi iš Peipingo, ja
ponai jau apsupa Šantungo 
provincijos vyriausiąjį miestą 
Tsinan.

karališkosI ■
iai

Carnegie Illinois Steel Cor
poration fabrike, So. Chica
goj, vakar įvyko sprogimu*. 
Dviejų aukštų mūro, pastatą 
visa siena sugriauta.

Du darbininkai užmušta ir 
10 kitų sužeista. Tarpe pasta
rųjų trys sunkiai sužeista. Pa
vojus buvo keliems šimtams ki 
tų darbininkų.

OSTENDAS, Belgija, lap- toštis Jurgis Von Hesse bei 
kr. Id6. — Belgų keleivinis lė- Rhein, jo žmona su dviem vai- 
ktuvas šalia Steene airporto kais ir jo motina našlė. Visa 
per rūkus smogė į plytinės ši karališkoji šeima iš Vokie- 
dumtraUkį ir liepsnodamas nutijos vyko į Londoną dalyvau- 
krito. Žuvo visi vienuolika ■ ti ten kunigaikščio Liudviko 
skridusių asmenų. J von Hesse vestuvėse ateinantį

Tarp žuvusiųjų yra kunigai-1 šeštadienį.

GRIEŽTA KOVA PRIEŠ 
KOMUNISTUS BRA

ZILIJOJE

EUROPA NUSISUKA PRIEŠ 
ISPANIJOS RADIKALUS

BEDARBIAI RAGINAMI 
REGISTRUOTIS

Varšuvoje apie tai žinios grieš* 
tai užginamos

RYGA, lapkr. 16. — Užsie- lenkams tos žinios nebuvo žį* 
niuose paskleista žinių, k&d pomos, tad agentūros prane-1

crdinas išsiskirstė po ’ įvairias ILenkijų i gręsia politinis per- Šimas visą Varšuvą išjudino. 
Europos šalis. Viena jo grupė versmas. Pažymima/kad tarp' Agentūra pažymi, kad se 
pakliuvo į, Petersburgą pas prezidento Moscickio ir Pilsu-Įvietų ambasada Paryžiuje pa^l 
carą Pūvilą I. Ši maltiečių'dskio legijonininkų organiza- skleidė gandus apie Lenkiją* f 
grupė su savimi nusivežė tris cijos vienus grupės pasireiškę vyriausybės nepastovumą if l 
brangintinas relikvijas: tikro-"rimti nesutikimai. Tad ši gru- jai gTęsiantį susmukimų. VacJ 
jo kryžiaus dalelę, Šv. Jono p€ ir pasirengusi paimti į sa- šuvoje spėuama, sovietams d«M 
Baptisto ranką ir Švč. P. Ma- vo rankas vyriausybės vairą tosi nesmagu, kad Pi 
ri bs paveikslą, kurs, kaip ti- ir paskelbti diktatūrą. (jos užsienių Teiksiu miniai

Lenkų Telegrafų agentūra Delboe planuoja atlankyti Vi 
griežtai užgina tas užsienyje šuvą, tad ir skleidžia prama-.J 
paskleistas žinias. Kadangi nytag žinias.

Kompanijos viršininkai pa
sakoja, nelaimė įvyko suspro- 
gns vandens šildytuvui, an
glimis kurenamui.

Užmuštieji: Mike Rutkove- 
kis, 8232 Manistee ave., ir Ja
mes S. Griffin, 4010 So. Park 
ave.

Apskaičiuota nuostolių pa
daryta jkT^įoOO doT.

ATCHINSON, Kas., lapkr. 
16. — Ik Europos grįžo šv. 
Benedikto monastiriaus aba
tas ir šv. Benedikto kolegijos 
rektorius kun. M. Veth, OSB. 
Jis dalyvavo ’ Juodųjų Bene
diktinų konfederacijos suva
žiavime Romoje. - '

Gerbiamas abatas pasakoja, 
kad Europa polaipsniui pra
deda jau nusisukti prieš Ispa
nijos radikalus ir via daugiau 
ir giliau užjaučia nacionalis
tams. Europa pagaliau rado 
(stebėtina, kad tik dabar), kad

Chicagos laiškininkai vakar 
po visus namus išnešiojo apie 
pusantro milijono blankų be
darbiams ir kai kada dirban
tiems darbininkams registruo
tis. . —

Patsai pąezidentag Roose
veltas raginą visus bedarbius 
ir nepilną laiką dirbančius 
darbininkus būtinai išpildyti 
gautas blankas (atsakyti į pa
duotus klausimus) ir jas įmes 
ti į pašto dėžutes iki lapkričio 
20 d. vakaro.

Prezidentas nori žinoti tik-

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, lapkr. 16. — Brazilijoje 
sudaryta gausinga civilinė or
ganizacija vardu “Brazilų 
Tautinė Apsauga” kovoti 
prieš komunizmą ir raudonąją 
propagandą.

Šią organizaciją karštai re
mia vyriausybės nariai, ka
riuomenės ir laivyno viršinin
kai, bankininkai, pramoninin
kai ir organizuotų darbininkų 
vadai.

Organizacija išleido ir iš
platino atsišaukimą gyvento
jams, Ragina visus prisijung
ti prie kovos, prieš raudonąjį 
pavojų. Nurodoma, kad komu
nizmas grianja ir naikina šei
mas, namini židinį ir kovoja 
prieš krikščionybę. Komuniz
mo įsivyravimas reiškia ver 
guvę ir terorą.

VISUR “SUSEKAMI” z 
SANKALBININIAI
PRIEŠ STAUNį
• * * ’ • ‘

RYGA, lapkr. 16. — Nese
niai keliolika asmenų sušaudy
ta Kaukaze ir pietinėj Rusi
joj už 8ankalbiavimą ir kėsini
mąsi nužudyti diktatorių Sta
liną.

Dabar GPU agentai suseka, 
kad vyriausioji sankalbininkų 
prieš Staliną gūžta esanti Le
ningrade. Ten dabar įtariamie 
ji suimami ir šaudomi.

Visose Rusijos dalyse tero- 
rui bėra galo. Neužilgo ten 
liks
tamsuoliai galvažudžiai.

kima, Šv. Luko Evangelisto 
pieštas. Caras Povilas nuolan
kiai maltiečius priėjnė ir juos 
įgyvendino vienuose namuose 
ties Sadovaja gatve. Maltie
čiai tuose namuose įsitaisė 
koplyčią ir joje sudėjo minė
tas relikvijas. Caro Povilo į- 
pėdinio noru tos relikvijos pa
skiau nukeltas į Žieminius rū
mus ir tenai iki pasaulinio ka
ro laikyta.

1917 metais kilus bolševikų 
revoliucijai, apie tas relikvijas 
jokių žinių neturėto. Buvo spė 
jama, kad bolševikai pagrobė 
brangius relikvijorius ir relik
vijas sunaikino.

Tik šiame mieste Neseniai 
vienas buvęs rusas % valdinin
kas iškėlė aikštėn, kas įvykę su 
torais relikvijomis. Pasirodo, 
kad jos neteko bolševikams ir 
yra saugioje vietoje — Bel
grado (Serbija) serbų stačia
tikių katedroje.

Štai kaip jos ten pateko:
Kerenskio vyriausybės lai-

JAPONIJA JSPEJA 
PRANCŪZIJĄ ’

LONDONAS, lapkr. 10, —' 
Patirta^ japonų vyriausybė įs
pėjo Prancūziją, kad ji pa
liautų siuntusi ginklus ir amu
niciją kinąms per prancūzų 
valdomą Indo Kiniją.

Tokio pagrasino tuojau už
imti kinų salą Hąinan, kuri 
strategiškai dominuoja Indo

PO 33 METŲ PASJDAVB 
POLICIJAI

Chicagos policijai pasidavė 
Harry Burns, 10 So. Leavitt 
gat.

Jis išpažino, kad prieš 33 
metus, būdamas tada 16 metų 
amž., su kitu bernaičiu atliko 
plėšimą Sunbury, Pa.. Iš to' 
pelnė 15 dol., buvoi suimtas ir

Kinijos šiaurinę dalį, jei Prak , 
cūzija nepaliaus rėmusi KiaL4 
jos.

Žiniomis iš Paryžiaus, Pnsh 
cūzijos vyriausybė nusprendė 
pripažinti Japonijos reikalai 
vimą, kadangi su japonais nė 
ra juokų, ypač šiuo jų įkąri- 
čio laiku.

ĮRAUKIAMI TIESON 
PAPIRKIMU I

lt

Ispanijos radikalams nerūpi bedarbių skaičių šalyje ir
ANGLIAKASIAI PASAUK

TI TIESON

kais 1917 m. vasarą Ru- j teismo nubaustas 3 metus ir 6 
sijos earienė na»ė Maria Te- mėne,ius kaletj. iškalėjęs pn- 
odorovna (caro Aleksandro nietą jis pabėgo iš kalėji. 
III žmona) minėtas relikvijas atvyko -į Chieagą ir čia 
išvežė pirmiausia j pietinę Ru-, vadęs visę Jaik$ gyVeno_ Ta.
siją. o paskiau iš ten į Daniją.. įtįaa ;0 pabėgimo sąžinė 
Jai mirus jos šalininkai nūs- nedav5 jam ramyb?8 ir vi„Q 
prendė relikvijas pavesti sta. |ailą jautes| neiaisTa8. Jis ma 
čiatikiams. Saugiausia vieta nę, kad po 33 metų doro gyve- 
rastą Belgrade ir relikvijos nim0 vai8ty.
prfstBtytM ,erh» ^iatikiB'bė jį išbrauks iŠ pabėgusiųjų 

cieuzugo icn patriarchui Varnavai. Šis reli- . • ovo;«onatik vieni raudoaiausieji 81KiJj0 ten tatearojeJ teluu\skaič“u9- . ‘

kur ir iki šiandien jos laiko-; Policija susisiekė su Sunbu- 
mos .- - - į ry policiniais autoritetais. Iš

iten pranešta, kad reikės kele- 
S» ,vylus buvo laikomas pa tos Bnrnao

slaptyje, kadangi ataė.at.k.ai koadus Ks- rekordai bM 
neturi teisės šių relikvijų

NACIAI PASALINO PRAN
CŪZĄ KORESPONDENTĄ

Federalinė “gtąnd 
Chicagoj. įkaitino Cboko 
ties WPA 11 variKninkų, 
tai matininkų, inžinierių
tų, kurie kokį laibų ĮVarkė 
skrityje WP A projęk t u s, 
darnus bedarbių Šelpimui, 
deralinis teisėjas Bąrnes p# 
rašė “warantus” įkaitintas^, 
sius areštuoti.

“Grand jury” susekė, 
tie viršininkai, pastatyti rū 
tis bedarbių skaudžia 
mi, susitarė bedarbius iknati? 
doti. Geresnius ir pelningi 
nins darbus bedarbiams teik
davo tik už papirkimus ir dal 
nai net uždirbančiuosius P# 
55 dolerius į mėnesį išnaudo- 
davo.

Sakoma, tuo būdu kaltina
mieji susižėrę tūkstančius do
lerių.

Ispanijos ir tautos likimas ir 
laimingesnis rytojus, tik rūpi 
toj šaly sukurti sovietų reži
mą, o tas reiškia raudonąjį te
rorą. Tuotarpn nacionalistai 
kovoja ne vien už Ispanijos 
laimingesnę buitį, bet ir už 
krikščionybę.

Kai Ispanijos bolševikui bns 
nugalėti, krikščionybės bus lai 
mėta, pareiškia rektorius.

jiems padėti gauti darbuR.

JAPONAI UŽGINA TAIKOS 
SIŪLYMĄ KINAMS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TOKIO, lapkr. 16. — Pary
žiaus laikraščiai paskelbė, kad 
Japonija pasiryžusi siūlyti tai 
ką kinams. Japonų vyriausybė 
tai užgina. Sako, taiko* siūly
mui dar nėra progos, nes Ki
nijos vyriausybė. dAr neeu- 
klupdyta.

SPRINGFIELD, m., lapkr. 
K5. —■ Federaliniam distrikto 
teisme prasidėjo byla anglia
kasiams, kurie per pereitus 
penkerius metus tarpusaviai 
kovėsi ir per tą laikotarpį ko
vose žuvo apie 50 asmenų.

Yra 41 kaltinamųjų, kurių 
daugumas priklauso Progre
ssive Miners of America uni
jai, atskilusiai nub United 
Mine WoTfc«rs organizacijos.

BERLYNAS, lapkr. 16. — 
Iš Vokietijos pašalintas pran
cūzų Havas žinių agentūros 
vyriausias korespondentas 
Panl Ravottx. .

Ravoux paskelbė žinią, kad 
Vokietijoje galvijus ištikusi 
nagų ir snukių liga. Tas gi vy 
ksta dėl atitinkamo pašaro 
stokos.

sa
vintis. Maltos Vyčių ordinas 
dar gyvuoja. 1879 metais Po
piežius Leonas XIII jį atgaivi 
no. Ordinas turi eoverennmo 
teises Italijoj ir Austrijoj. 
Šiose šalyse jis turi ir savo di 
plomatinins atstovus. Jis .nėra 
išsižadėjęs minėtų relikvijų.

ti, visas reikalas bus pavestas 
atitinkamiems autoritetams.

Iki to laiko Burns .pasiliks 
Chicagos policijos arešte.

ATSISAKO ARE VISKĄ 
KALBĖTI

ATIDARYTAS PRANCŪ
ZIJOS PARLAMENTAS

ŽUDIKAS BANDO IŠSI-.
SUKTI NUO MIRTIES 

BAUSMfiS

Bankų plėšikas ir žudikas 
James Dattiover, priklausę*

JAPONAI PARENKA KINUS žudikų vado Brady gaujai, fa- 
VALDININKUS ŠANCHAJUI deraliniam teisme Hammondėį

------------ Ind., pasisakė kaltu, kad išsi-
ŠANCHAJUS, lapkr. 16. — sukti nuo mirties bausmės. N* 

Paėmę šį miestą japonai da- žiūrint to, “jury” jį teis.
Jis kaltinamas policininko 

nužudymu gegužės 25 d.
bar jau parėnka miestą tvar- 

j kyti valdininkus kinus. Su- 
I prantamai, skiriami visi japo-

v a -* • J* 1—1 9
PARY21US, lapkr. 16. —

Šiandien susirinko Prancūzi- nams palankiausieji kinai.
jog parlamentas į nepaprastą -------------------- —

įANKARĄ, lapkr. 16. — 
grįžo ii Europos. Jis atsisako mentas kol kas neturi svar- Rytinėj Anatolijoj mirties 
savo nuomonę reikšti, arba ką.baus darbo dirbti. Matyt, vy- bausmė įvykdyta 11-ai kurdų 
nors kalbėti apie finansus ir riauaybė įteiks jam gvildenti vadų, planavusių sukilimą 
politiką. > i - šalies finansinį stovį. | prieš turkų vyriausybę. -

NEWY0RK, lakpr. 16.
Finansininkas J. B. Morganas sesiją. Pažymima, kad parla-

ORAS
CHICAGO SRITIS. t 

besuota ir nepastovus 
šalčiau.

Saulė teka 6:42, 
žiasi 4:27.

orasj

leicU
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U' , ‘‘DRAUGAS”
j į 1* : Uelna koadiei^ Utskyrua aeKraadlentua.

RbndiUdarMatita tr koreHpondentUma matų. neghuBlnh, 
tei neprudonia tai padaryti1 lr n<*prtiiiun*iaina tau. tiks
lui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko aau teisę tai
syti lr traniplnti visus prisiųstus rašius tr ypač ko- 
.espondeacljaa suly* r*vo nuožiūros Korespandeatų 
prašo Mlytl trumpai lr allkiai (jei galLn» rašomąją 
mašinšle) paliekant didelius tarpus patalajutarast ven- 

Pasenuslos ko:

ksuojstmųjų mašinų) sukoiutruktiiv® jėauilfes 
Angelo Coechi, vienas iš didžiaaaių mūsų lai
kų astronomų. Tėvas Magu ©n išrado miifros- 
kopą, tėvas Dosssrger 1772 m. sukaaatvnkta
vo pirmųjį oro balionų. Gaisro- gesinamųją 
Švirkšlę išgalvojo cistorsų vienuoliai. Viur<

KUN. M J. BRUN|XZA MINI 30 METŲ 
KUNIGYSTES SUKAKTĮ

mėn., p««itų me
tų, atvyko* iš Lietuvos kun. hf’ 

burgo arkivyskupus kunigaikštis Fridriche? Į JI Brundza, buvęs Lankeli^-- 
Karolis Solioenbrunaas yra anatomijos kiūrė
jus. Priemonę akluosius išmokyti skaityti
1887 m. išrado jėzuitas Lana.

giant polemikos ir asmeniškumų, 
pondencljos lalkraštln nededamo*. *

Redakterius priima — nuo 4 vaL ligi V vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos v.tlstybdee:

Metams .— >4.00; Pusei metų — >>.10; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam mšneslui — 76c. JCltose val
stybėse pi
— >4.00, Pavienis num. >c 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Nevykę Priekaištai ____

“Darbininkas” rašo:
Yra žmonių, kuriems trūksta paprasčiau

sio apdairumo bei atsargumo. Puola kitus 
tokiuose dalykuose, fcūr jų pačhj silpnybė 
daugiausia atsiskleidžia. . Žmogus turįs'eili
nį apdairumų ir mokus* bent kiek aplinku
moj orientuotis bei apsidairyti, neišdrįsta 

i ^>ulti savo įgimtų silpnybę, kurių atsitikti-. 
įgulai pastebi tavo artinu*. Pavyzdin, girtuok- 
’ lėlis labai atsargiai puola'mėgstgntį išsiger-'j 
■• į ti kainynų, nes žino, kad girtuoklystės prie- 
• kaistas sugrįš atgal į jį patį. Tačiau viena 
i ■ rūšis žmonių nebeturi to reikiamo sveikam 

jrabrfogui apdairumo. Tai komunistai. Kų jie 
u'. bebūtų kitiems prikaišioję, visame kame pa
ltys nusideda ir tai dideliausiam laipsny. Pri- 
o kaišioja kapitalistam^ gobšumų ir darbinin- 
| kų išnaudojibvų, patys būdami dideliauslais 
-*• suvalstybinto kapitalizmo gerbė jais. ir dar- 
i bininkų išnaudotojais. Prikaišioja fašistams 

•j diktatorystę ir laisvės priespaudų, patys 
skelbdami proletariato diktatūrų ir engdami* 
asmeninę žmogaus laisvę, kaip niekas ir
niekad istorijoj. Prikaišioja tikintiesiems fa
natizmų, patys būdami siauriausaos rųšies 
bedieviais - fantikais. Prikaišioja imperialis
tams militariizmų, patys užlaikydami <rde- 
la ausiu pasauly armijų 'fr nutraukdami dar-.* 

. bininkams duonos kųsnį, kad tik pajėgtų 
finansuoti visokių visokiausius Žudymo pada
rus iv amžinai ginkluotis. Prikaišioja kapita
listinių valstybių diplomatams vfeidmainin- 
gumų, intrygas ir kišimąsi į sovietų vidaus 
reikalus, patys nuolatos ir neilstamai griau
dami visų valstybių vidujinę santvarkų ir 
amžinai intriguodami kaip čia nuvertus tos 
& tos šalies vyriausybę ir užvedus joje so
vietų tvarkų. Pagaliau .(suturėkite juokų, 
prieteliai, kaip šakydavo-Tomėnai) prikaišio
ja katalikams inkviziciją. Negrįš, girdi, dau
giau jūsų inkvizicija. ,

Kad inkvizicija pas katalikus negrįš, tai 
ir mes žinome, ir komunistai pripažįsta. Bet 
kad ji sugrįžot į Rusi jų, tai žino visas pasau
lis, tik vieni komunistai, į tai. užsimerkia. Ir 
ji sugrįžę tūkstantį kartų baisesnė, negu is
paniškoji. Čeką, GPU ir kiti bedieviškosios 
inkvizicijos budeliai Mar tebekankina vargšę 
Rusiją tr šimtus tūkstančių jos piliečių siun
čia į anų pasaulį. ’ c '
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Prezidento Kalba Kongresui

Prezidentas Rooseveltas kongrese sesijos 
atidarymo proga pasakė tokių kalbų, kuri 
tikrai verta didesnio dėmesio. Rooseveltų# 
visuomet kalba ų* gyvai ir turiningai. Jo kal
bos turi pasisekimo ypač dėl to, kad jot 
liečia labai aktualius krašto ir visų žmonių 
reikalus. t. : t

Tuo pasižymėjo, ir paskutinioji jo kalbai
Ši kongreso sesija yra nereguliarė, be| 

specialiai sušaukta. Ir gerai.
- Mat, per keletu indų darbai jau. būvi 

gerokai išsijudinę. Bedarbių skaičius iymiai 
buvo sumažėjęs. Tačiau pastaruoju laiku ėm< 
rodytis naujos depresijos ženklų, kurie bari 
gina ir pramonininkus, ir prekybininkus, it 

- ypač darbininkus.
Prezidentas, nelaukdamas kol ims kar

kiu- klebonas, kad šict pasidar- 
buoti savo t autiečiam a ir apsi- 
pažinti su lietuvių religiniai, 
tautiniu ir kultūriniu pyvtmi- 
litu, užtat jis ir lanko lietu
vių: iMŠMMgKHt što mpiiHzilTrr'dt 
įiMBB- SfauMtf mesi jis aplankė 
Pfttofea* Wi$e» 4 Borte lf 
kitas PeMsyPvanijos lietuvių 
koiairigas.-

Kun. M. <K Briatohto gimęs 
Šunskų parap., Marijampolė 
apoSrr. ldW ou, rugp. mėn.
d..

*B4a M Brun/lza 
»«>!į "■makalų- ėjo 5dj»- 

ų^UBazigų Ma- 
įiįsumpotėje it sėmiau rijų Sei
nuose. Kunign įšventiutas Va
ršuvoje (Seinuos toomet ne 
buvo vyskupoy. mirus a. a. 
skupai A. Baranauskui),
H»: K, IbA&iiSMS, 
MMalvfa.a* VI t- VA-

k<
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS duona, šimto rankų būna taip 
numnčyti, kad' nedaro putra u-

'/Tetos J'uvsMpatos (promata 
apie šimto rankų klausi

mą, “ar keiksai 
švieži#’* ■

kiančio įspūdžio: vienų kraš
tai aplaužyti, kiti per pus per
laužyti, kitų cukrinis lakeris - 
kestiumerkų pirštų galais at
šildyta* ir po viBus keiksus 
iŠmozotas. Kilų daiktų parsine
šęs ii bučernės namo gali nu
plauti, o keiksant ir duonai to 
negali padaryti. Kai atsisėdęs 
prie stalo imi tų keiksų į bur
nų ir pamislijit kiek neplautų 
Iš po nakties rankų juos 
gė, negali nuryti: atgal 
čia ir gana. ' : ,i- i

“Ar nereiktų surengti kokių 
bunko ar kard parę nupirki
mui po šjokeisų su stiklu toms 
bučernėms, kurios jų neturi, 
kad bekarnės draiveriui atve- 
žuų keiksus, bučerys juos tu
rėtų kur padėti ir pats kos- 
tiuinerkoms pasendntų, kaip 
daroma bekamėsel Kų misli- 
ji, profeeoriauT”

“Spaudžiu tavo vožnų del
nų, .

“Teta - \
Juazapata Nuolaidieuė. ’ ’

akai’ gavau vožnių groma- 
tų nuo tetos Juooapatos Nuo
laidienės. Prašo manęs tų gro
matų padėti ant delno. &tai, 
kų ji rašo: >
“ Vožaiausias propesoriau-!
• ' “Savo kampely, ant vožno 
delno, mūsų visų pašenavotas 
profesoriau, kasdien tlumočiji- 
mums visokias rokundas. Būk 
lookava® padėti ant savo del
no ir šių mano gromatų.

“Aš, Juozapata Nuolaidie- 
nė, kaipo gera ir stropi gas-

.... . ... .VjU. , -padinė, kas rytų turiu anksti
vėl prisėjo ių puošti: ištinka-.-1 . lx. . . ....V . .y , , , y latsikelti ir pagaminti pusry-

ąn visa® vasarai išvažine 
tj fČekosloV^ki.įų. 1928 m. at-
riaakė ' udargo delei ne

šdamas užbui-

ikPA h/Puo u*#

totis 1929 m. depresijos istorija, imasi žygių' gf jau šiemet sueina Run. Brn- los'
pačioje jos pradžioje užbėgti depresijai ui 
akių. . ' , | . j ;

Dėl to jo kalba, pasakyta kongresų ati- į

ndzai 30 metų kunigystės. «•

Vikaravo Vižainyje (Mozū
ruose), Plokščiuose, Ilguvoje, 

‘Šunskuos ir Simne (karo be

mirė Ūdrijoj a. t 
a, kun: X Žemaitis, taigi kun.

topo paskirtus Ūdri-
Alytaus apskr. 
v o pastatyta ba-

ėBftnfaj 
; kų ’buČia tik

žnyčia, taigi kun. Brundzai

darant, lietė tuos klausimus, kurie Visiems 
rūpi. ' >» 1 » i

-Jisai pasiūlė kongresui keturis prefek
tus, kuriuos priėmus ir tinkamai vykdant ^užklupo karas. Koto metu, 
gyvenimų, būtų galima išvengti depresijos, kuomet vokiečiai 1915- m. o-
nežiūrint ar ji pasireikštų didesnėj ar ma
žesnėj formoj.

Pirmoje vietoje Prezidentui rūpi darbo 
žmonės.

Yra reikalingas sutrumpinimas darbo 
valandų, .nenumušant darbininkams algų. 
Toks parėdymas būtų naudingas, nes duotų 
darbo didesniam darbininkų skaičiui ir pa
didintų taip vadinamų pirkimo jėgų Tai, ži
noma, teigiamai atsilieptų į visų krašto eko
nominį gyvenimų. Prezidentas kalbėję ir prieš 

J’ vaikų išnaudojimų darbams.

Prezidentas mano, kad kongresas turėtų 
išleisti įstatymų, kuriuo būtų gailina kontro
liuoti derlių visais laikais ir “visokiai^ o- 
rais”. Tai irgi yra reikalinga.

vo iš vidaus ir iš lauko baž čiug bei.lančių savo dyr hos-
tu/, fioufcm*/ bevikuraujtmt ?,;^’“'lba>,dui> kuris dirba ir

Rooseveltas pašildė tinkamu būdu reor
ganizuoti vykdomuosius departamentus. Aiš
ku, tai būtų ir naudinga ir reikalinga. Gera 
aihninistracija, tinkama sistema tikrai daug 
gero gali padaryti.

. . Prezidento kalba atkreipė dėmesį ir į 
tai, kad gamtos turtai būtų ir tiksliau ir 
tinkamiau naudojami. * į-

Prez. Rooseveltas ir daugiau svarbių 
klausimų iškėlė, apie kariuos teks pakalbėti 
kitomis progomis. .

Kasis To

i atremontavo klebonijų, vikari 
jatų ir špitolę, įtaise bažny
čiai varpus, Kryžiaus kelius, 
procesijų ir keletu arnotų. 
Steigė ir tvarkė katalikiškuo 
organizacijas. 1935 ui, perkel
tas klebonu į Lankeliškius, Vi
lkaviškio apskr. Ir čia tuoj 
atremontavo vikarijatų ir svei 
katai nusilpnėjus paprašė vy-

k u pavo Lietuvų jis gindamas 
parapijiečius nuo rekvizicijų 
ir nuo Žiaurių elgesių, pateko 
į jiy nemalonę ir tapo išvež
tas į vokiečių belaisvę. Du 
mėnesiu išvargo Įsrutyje *ka- 
toržninkų kalėjimo ir 10 mėn.

(.V-MtMjej, tetatavi, tfoyk- kad
Io3e S“gr|Žę8 L:e'!tori» ir atostogų. Pavedęs pa,
tūvon 1916 iii. administrato
riaus Įffel. M< Dabrilos pas
kirtas vikaru į Simnu.

1917 m. vysk. A. Karoso pa
skirtas Paežerė lių (dakių apj 

, rektorium. Čių kun. Brundza 
' suorganizavę , parapijų, atre
montavo bažnyčių, statė ir 
tvąrkė trobesius, aptvorino 
šventorių, kapus, sodų ir kie
mų. 1923 m. paskirtas Sudar
go klebonu (Sakių ap), kur 
reikėjo \ statyti bažnyčių. Ir 
čia jis to sunkaus darbo ėmė
si energingai, užtat į porų va
sarų pasisekė išvesti bažny
čios sienos. Bažnyčių statė

vaikams, kurie eina į škulę. 
Pusryčiai Amerike, paprastai, 
būna iš kavos ir keiksų, kurių 
reikia parsinešti iš bekarnės: 
jAIb, kadangi bekarnČ už keriu- 
rįų. blokų, tai dažniausia' pri- 
seina nubėgti į čia pat esamų 
bučernę, kur jų atveža bekar
nės draiverys.

“Draiveriui įnešus į bučer-
nę blėtų ir pametus ant Sokei-

, , ... . . so, prasideda tų keiksų mū-
rupijos dąrbę administratoriui, kos RiekTlena kMti^merka,
.priMh-kuk ^Uprt-jęs, b4ra tik iš lo-'
ryzo aplankyti-AmorikAs te- „^siprnmna
tuvius, kad ir čia pasidarbuoti
savo tautiečiams.

Kun. Brundza gėrisi Ame
rika ir Amerikos gyvenimas 
jam patinkąs, ypač domisi lie
tuvių gyvenimu.

Nuo klierikavimo laikų kuo. 
Brundza darbuojasi kat. spau
doje po slapyvaflde Bijūnas^ 
Pabalinis ir kt. Jis yra visuo
menininkas, pamokslininkas, 
patriotas ir literatas.

Jisai mato jaunimo ligų -

sios, apsitararakavusiom akim, 
galva nešukuota, įbėgaaiofe į- 
bučernę puolia prie tų keiksų, 
maigo juos rankomis ir kiek
viena klausia; “buč, ar tie 
keiksai švieži?” Per porų va
landų tie keiksai, taip pat ir

Pilnai užgiriu taivorškes te
tos’ Jaozapatos Nuolaidienės 
užmanymų. Be tu, reiktų nu
pirkti po gerų pysį (gabalų) 
muito ir standų brošį ir kai 
kurių d rai varių, rankoms nuo 
visokio troko gryzo nubrušuo- 
tk o jų uniforma# pasiųsti į 
Kalt departmentų, kad paana
lizuotų, kaip dažnai jos: būna 
lendrėj ar pas klynerį. Ba, ir 
jie- neapseina nepačiupinėję 
keiksų, ypač krajevos duonos, 
ir nepriglaudę prie savo- abe
jotinos švaros uniformų (over- 
auzių)/

F

akmeninę, nupirkdamas savo ištautėjimų, užtat ir spaudoje 
lėšomis bažayčiai medžiagų, kelia mintis karp apsaugoti

Gautomis Jš Jl u Kopos žiniomis,, penkioli
ka valstybių nutarusios pasmerkti Japoniją, 
užpuolusių Kiniją.

Šis nutarimas, be abejonės, yda geras 
dalykas. Japonija to> užsipelno.

Tačiau iš ankšto galima numatyti, kad 
tas nutarimai virs paprasčiausiu popiergaliai 

T . . i- v į. 75 ' .. .. Japonija nekreipia ir nekreips jokio dė-•
.__ ZLibZZ • * F Jučai® wer j Briuselio konferencijos, nei į ki

tų suvažiavimų nutarimus. Ji daro ir dar. 
savo.

Ar Tikėjimas tr Metalas Kliudo 
Vienas Kitam

išradimais technikoj i p gamtos moksle.
Vienuoliu domininkonas Aleksandras Sp-

na XIII šimtmety pagamino pirmuosius- aki
nius. Vienuoli* benediktinas Blažiejus Valen
tinas pirmas pritaikė chemijų ligoniams gy
dyti. Didysis vidurinių amžių fizikas ir che
mikas ftoger Baronas iš pranciškonų ordino, 
išrado dnlinamųjį stiklų, žiūronų ar uždega
mąjį veūfrodį. .Jėzuitai išrado apšvietimų du
jomis; jėauifcas Duunas 1815 m. Prestonė įstei
gė pirmųjų dujų gaminimo bendrovę. Pran
cūzas diakonas Nollet dar prieš Benjaminų 
krankiinų buvo patyręs, kad perkūnija yra 
atmosferos elektr i ngK'.iio įškrovuno veiksmas. 
l’irwųjį Žaibolaidį padarė vienuolis Prokovr 
Diwt.di, 'Bvenditzo klebonas. Gelestinas Opit- 
zas, Gailestingųjų Brolių provincijolas Aūs- 
1 rijoj, 1847 ui. pirmų kart panaudojo «&rkz>zų. 
Garsusis domininkonų vienuolis Albertas ' 
dysis po Aristotelio pirmasis moksliškai dir-

Japonai jaučia, kati Anglija, Prancūzija 
ir visi jų talkininkai veikia ir nenuoširdžiai 
ir tik žodžiais.

Tas žinoma iš netolimos praeities.
Lenkai išdrįso sunirto keliu užgrobti Lie

tuvos apatinę. Vilnių ir šiandien jie iš ten 
nepasitraukė*, nes nepajėgto (greičiausia ir 
nenorėtai) Lenkiją nubausti.

(1,000 kub. metrų akmenų). 
Ir čia atremontavo kldaoni jų 
ir. špitolę, pastatė kluonų, už
vedė sodų. Sunkus darbas pa
kirto jo sveikatų, taigi turėjo

mūsų jaunimų nuo ištautėji 
mo.

Linkhne kun. M. J. Brun- 
dzai stiprios sveikatos ir sėk
mingos darbuotės Amerikoje...

FEDERALIS BEDARBES CENZAS

Visos svetimų kalbų grupės 
kviečiamos prisidėti pjie <Jar- 
bo, nuo lapkr. 16 d. iki 20 d., 
gavimui pilno ir teisingu su
rašymo bedarbių ir asmenų, 
kurie tik dalį laiko dirba. 
John D. Biggers, Prezidento 
Bedarbės Cenzo Administrato
rius, prašė visų miestų majo
rų, iv kitų viršininkų įsteigti 
“Majore- Komitetų”1 kiekvie
noj# apylinkėje, ir ypatingai

Vokietija keliais atvSjaia aniaaiė Ver- P™54- tad a‘8tov“
salio sutartį rr čia nieko nepadaryta.

Etijopija buvo užpulta ir okupuota, bet nauti riiese komitetuose

tikimos, kad visi įmonės šio 
je šalyj® jaus patriotinės pa 
reigPB raginti bedarbius ir 
žmones, kuri® tik dalį laiko 
dirba,. išpildyti šitas raportų 
korteles.

Pašto Departamentas išda
lins" cenzo raportų korteles. 
Jos pasieks net 31 milijūrių 
namų šioje šalyje lapkr. 1-0 d. 
ir 17 d. Sias' korteles privalo 
iŠpiklyti bedarbiai ir grąžinti

Lietuvos dahmatų
Meisteris Vyks Į 

Angfiją

KAUNAS (Tsb.) — Kiek
vienais metais Hasstingse (An- 
gijoje) per Kalėdas ruošia-

tik 14 klausimų ir į juos ga
lima greitai įr tik keliais žo
džiais atsakyti. Klausimai nė-' 
ra ųsmeniški»ir valdžių pasi
sako nenaudosianti jų infor
macijoms prieš kokį noru as- 
n«*i- ? .. .
( Dr. Biggers prašo visų sve-
timų kalbų grupių, ypatingai ”M“ Sahmatų tur-
tų, kurios organizuotos į fra- tty0*. kutinate visooatet da- 
temates' organizacijas, puijį. Penfci u*feni°- " P*"-
ftinti visiems savo nariams, “ meistery
ąavo susirinkimuose, raporto turnyras prasidės
kortelSs tikslų, ir praSyti na- ’da» mėn- 29 d- Via“ *,lal 
rių kalbinti nedirbančius drau
gus jas išpiWyti‘. Taipgi pra-

tai pakvietimų gavo ir mūsų 
meisteris Vi. Mikėnam, kuris,

io pageiMti “majorų bomite- iinoma’ j”.1"" »P**y«*ų «i

vietiniams pafeto viršininkai^* 
čių. grtipių būtų paskirti tar- prieš vidurnaktį lapkr. 20 d.

Tikima, kad yra daug sve-

tams” kiekvienoj® apylinkėje, 
įsteigiant kiekvienoje vietoje 
svetimų kalbų žmonių žemes 
nius komitetus (subeommit- 
tees) iš atstovų kiekvienos di
desnės grupės, taip- pal pra
šyti, kad tas komitetas bu? 
gatavas teikti pagalbos pašto 
viršininkams ir kad jis pri
statytų savo tautos žmonių į 
vertėjus^ kur jro yra reikafin- 
gš paštuose nuo lapkr. 16 <1 
iki 20 d.

malonų kvietimų priims. VI. 
Mikėno- dalyvavimas Hasting- 
60 turnyre sukels Lietuvoje ne 
mažų susidomėjimų, nes po 
greito pasirodymo Stokholme 
olinipiajadoje galima iš jo 
daug ko laukti. Mikėno kvie
timas 'atvykti į Angliją pui
kiai įrodo, kad mūsų šahmati
ninkai užsienyje tinkamai ve-* 
rtinami.

Ptalijos fašistų neišdrįs® griežtai sudrausti,J kviečtamii petedėti prie darko, timų katbų žmonių, knrie ne“ 
jiems kebų pastoti. ■ • •

Tų visa japonai mato. Be to, jie turi ir 
viešų ir slaptų savo žygiams pritarėjų Ku
mpos diktatorių tarpe. Taip dalykams-esant,

Bedarbės Cenzas, kaip Ko- dirba arba tik dalį laiko dir 
ngreav speeflrtiu akta nu ta r- ha, ir kad susiorganizavusio* 
ta*, yra UoooMnto » nevertoj svetinių kalbų grupės kiekvie-

A !• •! i • _

bo mineralogijos botanikos ir zoologijom sri I sunku tikėtis, kad japonai ataieafrytų save 
ty» jj’ pirmąjį šiltnamį ir atrado ar- j žygių, kurie, žioonto, yra inipuriaitotiški ir
senikę ir cinų. Pirmąjį nieteorografą (oro fi- \ tikrai nežmoniški.

neume mieste gali puikiai pa
tarnauti prikalbindamos nerti 
rbančius sav® tautiečiu® ažsa- 

gauti tikrų ekaičrų bedarbių, kyti į cenzo klapsimus. Yra

naa. Nėra btonmoų *ž tbsire- 
gisftravbuų. Bet kadangi ššfa« 
eerntas yra jftftnais žingsnis

—• Lietuva# Aero Klūbas į- 
sigijo specialų autoiMobidį skla 
ndytuvarna vežioti į tas vie
tas kur negalima juo® nuga
linti lėktuvu.

PLATINKITE “DRAMOJ»v

— Klaipėdoje įvyko lietu
vių darbininkų amatininkų su
sivienijimo atstovų suvažiavi
mas, kuris aptarė savo orga
nizacijos reikalus ir veikimų.

— I-atvijo® neyrikloMsomy- 
bės sukaktį lapkričio mėn. 18 
dienų ruošiamasi iškilmingai 
paminėti ir Lietuvoj®.
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Raito Kun. M. Bmndjta

CHICAGĄ APLANKIUS

1. Chicago — ‘ antroji 
Lietuva”

Būti Amerikoje ir Chicagos 
neaplankyti, tai panašiai kaip 
būti Romoj© ir Popiežiaus ne
matyti. N© dėlto, kad Chica - 
ga yra didžiulis miestas, uži
mąs Amerikoje antrą, vietą it* 
turįs su viršum 4 milijonus 
gyventojų (Pirmą vietą i ži- 
New Yorkas, turįs apie 7 mili
jonus). Ne dėlto, kad Chicaga 
toli nno New Yorko (lOOOang. 
mylių atstumo), bet dėlto, kad 
Chicaga Amerikos lietuviam1* 
yra tuom, kutini Palestinos 
žydams — Jeruzalė, čia lietu
vių centras, nes čia ją dau
giausiai gyvena. Čia yra 
lietuvių parap., čia skaitoma j 
lietuvių apie 100 tūkstančių, i 
užtat Amerikoje ir sakoma,' 
kad Ohica-ga tai antroji Lie
tuva. Ir kaip esant Ameriko- , 
je neaplankyti tos “antrosios 
Lietuvos”! Taigi- ir išsiren
giau, pasinaudodamas trijų sa
vaičių atostogų proga.

2. Giminių ir draugų 
aplankymas

Šia proga dar aplankiau bro 
lį ir brolienę bei jos gimine? 
Brooklyne, N. Y., Brooklyhti 
kunigus, dalyvaudamas Mas- 
pethe, N. Y., pas kun. J. Bal- 
kūną J. Atsimainymo atlai
duose, Providence, R. T., kle
boną kun. J. Vaitekūną ir lie
tuvių koloniją, dalyvaujant 
parapijos piknike. Čia tuom 
laiku atvyko ir Marijonų Ge
nerolas Tėvas A. Cikoto, tai
gi jį palydint ir pasin&udo 
jant kun. Vaitekūno maloniu 
pavėžymu aplankiau gerb. ku-

MarianapoJio Kolegijos Rek
torių, Thompson, Conn. ir pa
sigėrėjau puikia čia Mari jo 
nų rezidencija bei lietuvybės 
palaikymo tvirtove. Aplankiau 
Hartfordą, Conn., kad pager 
bti čia 25 m. klebonavimo ju
biliatą gerb. kun. Ambotą (tik 
deja, neradau jo namie). Ap
lankiau kun, Puidoką West- 
fieldo, Mass., kleb. ir, pasi
naudodamas jo maloniu pąyė- 
žymu, seminarijos kolegą, ku
nigą K. Vas-į, Worcesterio, 
Mass., kleb., kad pasidžiaugti 
su juo jo užbaigtu darbu ir 
pasigerėti jo puikiai įrengta 
Aušros Vartų bažnyčia. To- 

j^'liau, aplankiau kun. P. Jarai*
“ tį, Atliolio, Mass., kleb. ir pus

seserę, Plioplytę - Gauronskic-
• s L

nę pas kuriuos gražiai pavie
šėjau ir pasinaudodamas gi
minių prielankumu, palydėji
mu ir maloniu pavėžymu į 
Albany, N. Y., seminarijos ku
rso draugą, kun. K. Strimaitį. 
Pas jį švenčiau Žol'nę. Po pie
tų aplankiau Seserų Juzizapiil
čių vienuolyną ir jų įstaigas. 
Ant rytojaus su juo aplankiau 
kun. B. Moleikaitį, Deirnfcre, 
N. Y., kun. A. Orvidą, Sche- 
nectady, N. Y., kleboną ir ga
lop kun. J. Žydanavičių, Ams
terdamo, N. Y., kleboną.

3. I Chicagą, į Chicagą!.. x

Čia padienavojęs, ir pasigė 
rėjęs klebonijos vaišingumu, 
skubinausi į Chicagą, kad ten 
paviešėjus bent savaitę ir pa
mačius Chicagos įžymybes. 
Kun. J. Raštutis,. asistentas, 
savo karu pavėžino į Schenec- 
tady, N. Y.,, nes Amsterdame,

Prancuzijofl vyriausybė
PaSkiTnJ5rti’riaS ‘‘Indijos 
po 10,000 frankų keturiem. 
Lietuvos Universiteto studen 
tams Prancūzijoje prancūzų 
kalbą ir literatūrą studijuoti

Įamžinta atmintis. Šiomis dienomis San Francisco, Calif., atidengtas paminklas dr. Sun 
Yat-Sen, moderninės (respublikoniškos) Kinijos tėvo ir pirmojo prezidento. Vėliau jis buvo 
priverstas bėgti iš savo krašto ir pabėgimui pasirinko Ameriką. Paminklas gryno plieno ir 
raudono' granito, 14 pėdų aukščio.

mas kelionės nuovargį, kad 
Chicagoje būčiau stipresnis, 
anksti atsiguliau. Kaip pato
gu tolymesnėse kelionėse va
žiuoti Pullmano vagone. Čia 
ir mandagus patarnavimas 
(daugiausiai juodukų) ir išsi 
miegi, gerai ir prausykla čin

niau apsistoti, nes svarbiau
sias Chicagos aplankymo tiks
las tai ii> buvo aplankyti ge- 
neralę Seselių Įvazimieriečbj 
gerb. Motihėįę Marijų.

4. Kazimieriečių vienuolyne 

Privažiuoju prie Seserų Ka
jau ir restoranas, žodžiu — zimieriečių Motiniško Nąmo.

— Moterų dailininkių paro 
dą' aplankė api© 4,000 žmonių 

e to, apie 40 ekskursijų. Pa 
r°doj« buyo apsilankęs ir Vai 
stybės Prezadeųtas Antaną 
Smetona.

“DRAUGO" UDUO
PROGRi
trečiadieniais

TARP 
4:00 ir 4:30 

16
STOTIES

WEDC

(1210 kilocykles)

nig, Dr. J. Navicku, MIC., N y ne visi ekwresa; stoja.

taigi paėmęs Pullman, 6 vai. 
p. p. išdundėjau į Chicagą. 
Uticoje, N. Y., jau sutemrė, 
taigi mažai ką galima buvo 
pamatyti: kaip gražios apylin
kės, kokie laukai, javai ir t.t. 
Sukalbėjęs .poterius ir jąusda-

DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į 
NAUJA OLD GOLD

KONTESĘ
»___♦ ■ ’ ' ■ » - • »

Išsiųskite Savo įstojimo 
Blanką šiandien

Kad ir Old Gold kontestas 
jau prasidėjo pereitą mėnesį, 
dar yra laiko įstoti. Ketvirt- 
dalis milijono dolerių bus 
duodama laimėtojams, 1,000 
dovanų. Pirma dovana $100,- 
000.

Šiame konteste nėra mįslių 
išrišti, tik tereikia vartoti pa
prastus kasdieninius žodžius 
pripildyti dykas vietas pieši* 
niuose. Jokio aukšto mokslo 
nereikia. Mekanika© ar profe
sorius, visi turi lygią progą 
'aimėti pirmą, dovaną.

Nuvykite pas arčiausią ci
garetų dealerj, įsigykite ofi
ciali Old Gold kontesto bule-, 
tiną su pilnomis smulkmeno
mis kontesto. .Šekit patarimus 
atydžiai.

Jei jūsų dealeris neturi Pie
šinių Buletino, kreipkitės į 
“Drangoi” raštinę.

Jūs galite ne vien pinigus 
laimėti, bet irgi būsite dvi

gubai* patenkinti, kada susi- 
pažinsit su dvigubo švelnumo 
Old Gold cigaretais — cigare- 
tai, kurie visados Švieži. Irgi 
žinokite, jei dvigubo .švelnu
mo cigaretai nepatiks jums, 
jūs gausite du kart kiek mo

kėjote atgal.

RINKTYNĖS MINTYS: 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kuu. Ant. M. Karuiiikis

Lapkričio 17-ta Diena

visi patogumai. Ekspresas ge
rai tystelėįo ir 8:30 ryte jau

Maniau, kad tai namas, kaip 
ir visi. O, ne! Čia, brač, visai

buvome Chicagoje. Apie Chi- has kita! Jau tik įžengus į jų
cagą didelės ir nuobodžio® ly- pamačius puikiai su-
gumos, tai rie kainuota Penu- tvarkytas alrijas, Įvairius gėly-
sylvania. Parimęs taksi važia- ”us' tarP d«minuoja a.

a. kun. A. Staniukyno gražusvau tiesiog į Seserų Kazimie- 
riečių vienuolyną, kur ir ma-‘

Tikėjimas yra kibiras, bet 
į džiaugsmas ir meilė yra ran
kos, kurios jį judina. 1 

O Kristau, mes ateiname se
mti, nes esame ištroškę, silp
ni, ir nusidėvėję/ o Tavo yra

paminklas, ant kurio reikšmi
ngas parašas: “Jis mirė, bet 
jo darbai gyvena’’!... pama
čius keturių aukštų didžiulį 
namą su pristatyta gražia ko 
plyčia, tuoj gauni įspūdžio, 
čia rimtos įstaigos esant.

Paspaudžiau skambutį ir 
laukiu. Neužilgo ateina sesątė-

Mišių, gal norėsite į koply-
V* _ 4 ♦cią?

— Taip, gerb. Sesute, dar 
be Mišių ir jei būtų galima — 
norėčiau pasimelsti, bet dar 
pirmiau norėčiau pamatyti 
Jūsų gerbiamąją Motinėlę.

— Gerai, Tamsta, prašau 
sėstis, aš tuoj paprašysiu mū
sų gerb. Motinėlę, jinai tuoj 
ateis, ir nusiskubino laiptais 
aukštyn.

Vieškambaris vienuoliškas, 
kuklus, bet gana gražus ir 
švarus. Žymiausioje vietoje 
kabo kryžius, ant kitų sienų 
mūsų didvyrių portretai: a. a. 
arkiv. J. Matulevičiaus, vysk. 
Petro iBūčio ir a. a. kun. A. 
Staniukyno...

(Daugiau bus.)

gyvieji šuliniai, iš kurių at
vėdinanti vandenys teka ir' durininke, atidaro duris 
mūsų žaizdas pagydanti: o 
duok nfums stiprumo semti.

Bet pagelbėk muims, .Vieš-“Jūs semsitės su džiaugs
mu vandens iš gelbėtojo šal- .patie, mės meldžiame, nes mū
tinių”. — Ižai jo XII, 3;

Šaltinis, arba šulinys šven
tame Rašte yra simbolis to, 
kas sukelia džiaugsmo ir at
gaivinimo; kas palaiko ir pra
linksmina. Šis paveikslas yra 
dažnai vartojamas nurodyti to, 
kas paliko ir atgaivina sielą; 
kas palaiko žmogų, kuomet 
skęsta nuo nuovargio — kaip 
burbuliuojantis šaltinis arba 
šulinys atgaivina nuvargusį ir 
alpstantį pakeletvį. Jis yra 
šiaip priskirtas prie Dieve, 
kaip pertekantis šaltinis, tin
damas visų nedateklius aprū
pinti.

Gyvenimo vanduo yra sal
dus ir atgaivinantis, išgany
mo šuliniai yra gilūs ir neiš
semiami; bet niekas negali 
gerti kaip tik tie, kurie se
mia. “Semsime su džiaugsmu 
vandens iš gelbėtojo šaltinių”.

sų indai yra taip maži, kad 
mes turime semti vėl ir vėl 
pirm nei mūsų troškulys yra 
numalšintas arba pinu nei šir
dys gali 'vėl būti padarytos 
sveikos; o duok mums stipru
mo semti!

mandagiai prašo gilyn. Persi- 
statan kaipo jų Vilos kapelio
nas, ir įveda į gražų vieškam- 
barį.

— A, mūsų Vilos kapelio
nas, šypsodamosi prabilo se
sutė. Jau mums Vilos Seselės 
pranešė, kad ’Jamsta aplan
kysi Chicagą ir mūsų Moti
nišką namą, taigi ir laukėme.

— O gal dar kapelionas be

BAK.ING
POWDER

Sime Price TMatf, 
m 45 "tears Aqo 
25 ounces254

1IIUONS Of POUNDS HAVE REFN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Kalėdinė
Ekskursija

l LIETUVA
IŠPLAVK^ IH NF^ritto 27

EUROPA •••••' Gruodžio 2
NEW YORK •••••• Gruodžio 9
HAMBURG •••••' Gruodžio to

EUROPA • • • • ; ' . F.VR0PA. 

Greiti traukiniai pneP» kelionę t

g"'io ’• 

» Hamburgo. WftO9kite pas

‘ ' • vietini agentų ar“į

1938 METU 
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI
Gražūs lietuviški kalendoriai, su . 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti
pašto ženklais. - • 1

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Ilt

>ASH DIXON
[S DASH APFROACHES THE &IANT 

ilANS ON THE TOP OF THE 
SHIP FROM MARŠ THEY PLAY 
THEIR DEADLV RAY UPON HIM-

WHW

OASH QUICKLV PUTS H<S
DISINTEGRAPON GUN INTO 
ACTION* THEY FALL LIKĘ FLIES 
BEFORE IT S POVYERFŲL RAY. 

THIsYl TAKE CARE

JT TVYO AOOSIANS STI L L
ITANO. THE nSlNTEORATION

RAY DOBS NOT APFBCT 
■tmem .

, T YDŲ CANNOT^ 
/ pcnbtbatk ovb 
RAY-PROOF 
VESTE . . V’*V / 

<1HA-HA/ZfU k Ą

KNOCKED OUT OF 0ASH S HĄNO. 
\WHAT CAN DASH 00 A&ĄJNST 

THESE GIANTS P -
i - ... • Q»—»•*■«<»»» y
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LABDARIU DIRVA

Labdarių 18 Seimo 
Nutarimai

pritarimų kelti tų namų sta 
tybos fondų.

Ęugpiūčio mėnesyje gavome 
' progos su Jo Eminencija Kar- 

J“u dinolu pasimatyti ir apie tiu 
pakalbėjome. Jis mielu no«u 
senelių prieglaudos statymui

Dienrašty je ‘ ‘ Drauge ’ ’ 
buvo rašyta, kad labdarių Sų 
jungos 18-sis seimas šauniai 
p»v,ko. Jau huvu praneštą, ^u^ai lin-'
kiek surinkta aukų, kas vado 
vavo, kas skaitė referatus ir 
visa seimo eiga. Šį kartų pa
skelbsime prieglaudos statymo 
komisijos raportų ir kitas re- 
kobucijas, o delegatų ir auko
tojų vardus įdėsime kitų sa
vaitę į labdarių kampelį.

Fondo kėlimui ir prieglau, 
dos statymui pririnkti prie 
centro valdybes speeijalinv ko
misijų.

■ R— I I ■! M•-M

Pasiaukojimas Jeaaus

A. L. K. K. Labdarių lH-sis 
seimas, susirinkęs Čikagoje UI. 
1937 m. lapkričio 7 d. Ūkiau

jstijoj gauni pensijų, arba ku- ra tiek pinigų, kiek pensijo- 
riojv tikiesi gauti. Valstijų pe nieriui buvo išmokėta nuo 3 

Į mujftu įstatymai ne vieno (b , nuoš. iki 5 nuoš. Kai kuriose
kas link turto. Pensijos apli- valstijose įstatymas duoda va- 
kantas gali turėti turto. Kai Įgijai teisę prie viso mirusio 
kurioe valstijos duoda penai- pensijonieriaua turto, apart jo 
jas tik tada, kai aplikaotas i .
paveda savo turtų valstijai.____ ęamys o pu .)
Kitos valstijos leidžia asme
niui, kuris gauna senatvės pe
nsijų, turėti turto -iki $3,(KM)

vis© them not to build the 
home in tbe country, let it le 
in or near the city where the 
ųld folks oould bn easily and 

Į . ... frenąuantly visited. The conn’
l Prieglaudos Komisijos , try piace is tco lcnesom© for 
, Raportas Ir Pasiūlymai them“. Dar pridūrė, kad kai 

>_______  į namus pastatys,

j
I

kėjo geriausio pasisekimo. Jis s^s statomosios Kaune mūsų
sakė- “Tell them, I would be Tautos Šventovės atstovo kun.. Nauji J. <. V. kungt-:4monAi. Specialėj J. A. V. kongreso
the lašt one tosto® them from F- Kapočiaus sveikinimų ir prisaikdinti šie nauji kongres-nunai: Uurence J. Con-
anything liks that Only I ad tikėjimų, vienu balsu jungda(deia, iš Ma.se,), Hrnee Barton (resp. iš N. Y.), David 
»njuuo«B»w». įmyim j u j • ,K Jr> (dwll_ B Va-)> u^į, K. Kockefeller

tai Seselės
lietuvių R. K, Labdarių Sų Kasam išrietės turės juos pri-

masis su visa mūsų tauta pa 
siaukoja Jėaaua dieviškajai 
Širdžiai pareikšdamas karš
čiausius savo tnokkimua, kad 
tos švenčjausiės Širdies meilė 
uždegtų kiekvieno tikro lietu
vio patrijoto širdį didžiais pa
siaukojime darbais ir vūau*

(»esp, iš N. Y.) tr Kaipti A. Gamble (reap. iš N. Y.).

SOCIALfiS APSAUGOS KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

penalo* ttk jeigu vaikai negali, tarpe sa- Į 
vęs, duoti jiems lygių sumų sn 
valstijos pensija, tai valstija

jungoa 17 seime sudaryta prie 
glaudo? komisija iš kun. Ig. 
Albavičiaus, kun. A,‘ lankaus, 
ark. M. Žaldoko, adv. J. Qri- 
šiaus ir L. ŠiiuutUo lS-taui 

Cnųmi praneša:
Kuhiriija laikė keletu posė

džių ir ieškojo visokių gali
mybių senelių prieglaudai sta-į 

Pirmoje vietoje ieškojo į 
tinkamos prieglaudai vietos.j 
Tuo reikalu komisija lankėsi į 

pas geri). Seseles Kazimierie-. 
tęs, kad pasitarti prieglaudos 
liausimu. Kojuiaija ir Sese
rs tbrėsį apie tai, ar nebūt 

galiiua prieglaudos namus sta
tyti ant labdarių sųjungos —- 
Šv. Kryžiaus ligoninės žonės. 
Seserys sutiko nuvykti tuo 
reikalu pas Jo Ekn. Kardino
lų Mundelein. Dėl to Seserys 
prisiuntė komisijai tokį laiš
kų: , , i
“A.LR.K. Labdarių 
Prieglaudos Stat. Komisijai.'

Gerbiamieji: v ,
Pereitų pavasarį buvote mu

ms pavedę sužinoti Jo Emine- 
ucųos Kardinolo Mundelein 
nuomonę link statymo prieg
laudos namų lietuviams sene
liams ir senelėms ir gauti jo

I žiūrėti.

Į. Pasitikime, kad sis • prane
šimas patenkins visus. Nuo 
savęs linkime geriausio pasi
sekimo Labdarių Seimui ir 
Aukščiaitsiojo pala&ninimo pi
ldyme visų gražių nutarimų. *

Jums dėkingos
Šv. Kazimiero Seserys 

Motina Marija“.

Koiuisija vienbalsiai nutarė 
šiam seimui pasiūlyti:
,z Padėkotu Jo Bnu "Kardino
lui dėl Jo didelio palankumo 
Labdarių Sųjunga! ir leidimų 
statyti prieglaudų prie Šv. 
Kryžiaus ligoninėn t. y 
L. R. K. Labdarių Sujungus 
žemės;

raiw tauto, vaikus UhUh,., KLAUSIMAS: Dabar 'sTmos'. SakykV-
tus po Vis, pasauli sujungtų (tarutaj, ut .uuuu «.««*,New York„ valst. vidutįne 
vienon mylimosios mūsų uw> New Yorko vairi. Trys vaikai)^., *30 ... w .
čiutės tėvynės Lietuvos šei- duoda šiek - tiek pinigų pra-
mon. Šį mūsų nutarimų įra 'gyvenimui. Ar aš galiu prašy- 
šome į šventusias lietuvių tau- ti senatvės pensijon.

vertės, arba daugiau. Kelių ' 
valstijų įstatymai sako, kad 
valstija turi teisę prie viso 
turto, kurį pensįjoiieriųs pa
lieka Toji teisė, paprastai, y-

L1ETVV1A1 DAKTARAI"

DR. A. J. MANIKAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1118 4070 Archer Avė.
Valanda*: I—S popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nekas valandų popiet, bet nuo 
16—12^atrgto^

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČlflNAS
DANTISTAS

1446 §a 49th Ct, Cicero, III.
V tam;, Ketv. ir Pėtn. 16—8 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago
Puaed. Subat. nua 2—9 v.

Tel. Ofiao: Rez.:
LAPayetta 4017 2459 W\ 69 St.

Tel. namų:
HHMlAck 628A

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais, 

pagal sutartį.

tos knygas ir siunčiame į to
limųjų, niekuomet neužmirštu
mų mūsų tėvynę Lietuvų pa 
dėti mūsų Tautos Šventovės 
altoriuose, kaip mūsų šeuž- 
gęstanios Dievo ir Tėvynės 
meilės ženk lan.

ATSAKYMAI: Senatvės pe 
nsijoe duodamoj tik po atsar
gaus ištyrimo ir tik vargšam.-; 
žmonėms. Seni žmonės su vai
kais, kurie gali tėvus užlai
kyti, skaitomi netinkami gauti

mėnesį. Jeigu vaikai negali 
duoti daugiau kaip $24, į mė
nesį, tėvų užlaikymui, tai val
stija kitus pridės.

Hoaijoniariaus turtas

KLAUSIMAS: Noriu žinoti, 
ar turtas žmogaus, kuris ga- 
.vo senatvės pensijų, eina val-

Tel OANal 2345

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2138 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir -7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal autartį
2303 Ša Leavitt St. 

Tel OANal 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN aad 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 600 

Res. 2126 S. 5th Ave^ MayvoodAv. 
Pboae Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

senatvės pensijų. Beveik visų riijai, kuomet jis miršta?

Padėka

Seimo delegatai dėkoja kun 
J. Šaulinskui, Šv. Mykolo pa- 

ant Į rap. klebonui už malonų sei
mo priėmimų, komisijai už pri-

valstijų įstatymai, jų tkrpe 
New Yorkas, laiko, ked sūnus 
ir netekėjusi duktė yra atsa
komi už tėvų užlaikymų, jeigu 
turi iš ko juos užlaikyti. Bet

ATSAKYMAS: Galimą būtų
teisingiau atsakyti į klausimų, , J L 4 tfj fJ
jei būtų paduota,, kurioj vaj-

AK1V GYDYTOJAI

Tel. Caiumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius įr tre&adienius

DR. A. P. STULGA
nANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

rengimų, preridiumui už gra- 
Padėkoti Seserihis Kazimie-'žų seimo vedinų, centro vai

notoms dėl padarytų jų žygių dybąi ir kuopoms už uolų da-
ir dėl sutikimo vesti projek- 

statyti prieglaudų; 
Galutinai nutarta statyt;

prieglaudų prie Šv. Kryžiaus 
ligoninės.

Prieglauda pradėti statyti 
tuomet, kuomet bus sukelta 
reikalinga pinigų suma.

Kad greičiau prie to darho 
prieiti, surengti fondo kėlimo 

, vajų.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTI M I ERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo tO Iki 10:30 vai. vdk. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9iO0 iki 9:30 vai. vak.

tais, draugijoms už aukas, taip 
pat visuomenei, už nuoširdžių 
paramų ir dienraščiui ° Drau
gui“ už nuolatinį garsinimų

rbų sąjungai praėjusiais me- sųjungos darbui
8=

G AS-OH-LUBRICATING-WASHING |

MIDWEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

TEL DANAI 3764
YUKNIS,

2335 S. WESTERN A VE.
VIC. mgr.

Super-pypo-Prestone-Zerone-Anti Freeze

GERIAUSIA VIETA PMfflS NADIA BUMU! ■
/ Per pereitus dvidešimta penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 

patarnavo West Side apielinkei, pat duodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vista Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

39 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egvMuantiutas—akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

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

DR» STRIKOLTS
PMY8ICIAH «nd 2URGĘON 

4643 Sa Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
HmaųTalef.PROspeet 1980

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
ornYTOJAB IR OTOU1UA« ' 

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

Ketv% ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Cieeroj
1446 So. 49th Ct.

Nua 6 įki 9 vai, vak,
TaL OANal 6237

6659Res. PROspeet 61

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS ' 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: Q609 So, Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ig9p iki 3 popiet

8 vąb vakaro

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metrouplitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6439 S. RockweH St. 
Telefoaaa REPnblic 9609

Tek GANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS '

2201 W. Cermak Road
Valandas. 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal autartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė, 
Telefonas REPnblic 7868

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI ’

6322 So. VVestern Avenue
VALAND08: ■

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

Seredoj ir Pėtny&oj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 aki 6 v. v.

Tel Proepect 1012
/ Reą. Tell Pepublio 5947

Office Pho«e Res. and Office 
PROepeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR.
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd SL. Chkago

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pt^al Sutartį.

ToL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 Sa Halsted St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. B. J ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IB REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Telephone^ BOUIevard 2800 Ofisas 4300 S. FaiffleM Avė.
T«L LATkyette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—6 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieuiais 
pagal

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS'

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6513 S. Rockwell Street 

Telephone: RfePnblie 9723

ĮVAIRŪS daktarai '

DR, MADRIGE KAHN
GYDYTOJAI IB CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ava. 

TaL YABda 0994 
Rer: Tai PLAza 2400 

VALANDOS:
Nua 16-12 *■ ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
2Įej^įiomūn«no_į9>jkM2_vrfI_dienj

DR. CHAME S SEGAL
4729 Sa Ashland Avc.

2 lųboz
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Noo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pa pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

Tel. of«. REPnblic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DĘNTISTAS

9423 Wert Mar*nette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeitadieniaia nno 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Rroa4way
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 v»l, vakaro 

Šeštadieniais nno 2 v. iki 9 v. v. 
--..Kiitudieniaii pagali sutartį.

Tel. LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKlS
DBNTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryta iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais '

Pa<al Sutartį.

TeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4643 Sq. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryta iki 8 vakaro
Skredoj pagal sutartį

Tet Ofiao BOUIevard 5913-14 
Ree.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—8; nuo 8:36—8:30

756 VVest 35th Street
Ofiso Tet VlRginia 00S6 

Reeidencijos Tet BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Bezidenoija
9939 So. Olaremont Avė. 

Valandos 9—10 A M
i., ^^dliomig pyni sutarti

li-
“9 Jų pripažino American 

Medical Aiiociation ir American 
Cųllege of Snrgeons. yra Olan A 
rūžea. Tai yra, ankičiansi Ameri- 
kea medikaliai autoritetai m&m li- 
goninf priskyrė prie geriausių Ame
rikon ličoninių. Reikale nauAekitšs 
Joa patarnavimo, 2700 W. 6fltk SL, 
tet HEMIock 6700.

Ohicacoa lietuvių iv. Kryžiaus 
gonin«, kai]

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
=jį| kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE
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CICERO NAUJIENOS Svarbu Kuriems Reikia i 
Blankos Pildyti

Lapkncm 14 d. Dievo Mo- sinnkimų^ parap. svetainėje. l*rezidentas Roeeeveltas de- 
tiws« Sopulingos dr-ja suren- Vedę ir ne, visi ateikite. da pastangų sužinoti, kiek X
gfi labai smagų balių, šokius, -*------— IA. Y. yra. nedirbančių ir kiek
parapi.vjs svetainėj. Žmonių' Ciceroj dabar tik ir kalba-1 dirbančių nepilnų lankų ar.o- 
ateilankė daug. Draugija to- ma apie-metini parapijos ba- n^, pykdant savaite-lapkri- 
rės nemažai pelno: ( akietų, kuris įvyks sekmad ie- gfc. d’, išsiuntinėta blankos

----------- i «b parapijos salėj. Pradžia M keturiolika klausimų. Kie-
6v. Antano ir Lietuvos Ka- 6:30 vai. vakare. Bus ne vien kvieaoni svarbu atsakyti j- pa- 

r ei vių dr-joe nutarė užimti po skani vakarienė, gėrimo dy- duotus klausimus ir blankai 
stalų metinėj parapijos vaka- kai, bet « graži programa,' gražinti atgal. Tas- turi- būti 
rienėj, kuri įvyks seklnadienį. Dalyvaus ai mokyklos benae.1 padaryta ne vėliau lapkričiu 
lapkr. 21 d. Abi draugijos vi- Sakoma, vakarienei reiksių 20 d. Cieero lietuviui, kurie 
suomet remia parap, parengi-; 150 vištų, T«: bus bent ban- nemokė^ išpildyti blankų, pra
muš, kietas.

Lapkr. 17 d., 7 :30 vai. vak.,. ------- —
parapijos svetainėj įvyks* Pint j Petras J ūkais, senas Cice- 
nkett Dinner’. Rengia Ameri- ros biznierius, sekmadienio va 
kos Lietuvių K. Dukterų klū- kare žada atsivesti visus 14th 
bas. i ' f r Street biznierių* į metinę pa-

----------- {rap» vakarienę. Good boy,
Lapkr. 18 d,, 7:30 vai. vak. Pefce. 

parap. salėj įvyks svarbus su- Frank Zajauskas, sako, a- 
sirinkimas lietuvaičių mergi- neigus į bankietų su’ visais 
nų ir narių I. C. draugijos. West End: Cicero brinieria-is.. 
Visos turi dalyvautu * Frank Zajauskas aukojo bau-

----------- ' kietui $6.00 vertės dovanų.
Lapkr. 18 d. vakare klebc- ' S. A. Z.

Bridgeporto Bučerių Ir

jok*, voua 
NATRI ISA 

FRICHTJ MERE. 
aS*«YFOMOLr

antradienį įvyko susirinkimas, surengia smagų pasilinksmi- 
kuris buvo labai skaHJmga*. I nin,ą? ir g^et> lapkr<
Be “Plunkett Dinner , kuris dienus Mi-ldbs salėj; rengia 
įvyksta trečiadienio vakare,. smagIJ, vakari^. Jame galima 
6:30'vai., nutarta surengta šo dųjyvauiJi kad iv ne sąjungos 
kių vakarų po Kalėdų.* nariai, kurie-turės tikietų gau-

Po susirinkimo buvo šaunus nTlo bučerių, arba komiui- j 
sočiai ”. | jO8. naviyi:- A Bijdrio, 939 W.
Po ateinančio mėnesio susi- ’33. stjr. ir j. 3200 S. |

rinkimo klūbas turės “Kalė- pj0We aVe. Kom. i
dų Socialr’. • t ------ --------- j

; hųu k«i klebąs Garfįekt Parft Lietuviu
auga naujomis gabiomis narė-1 irt

Kfnoo V žatatras

linksma matyti tokia didelė 
žmonių minia, kuri susideda 
iš daugiau žmonių negu jis 
savo"teBioje dieeerijo^e turėjo 
tikinčiųjų, Ant rytojaus ftvč. , 
Širdies pro-katodroje įvyko 
ganytojo ingreras, kurname • 
dalyvavo apie 400 kunigų ir j 
vienuolių^ daugybė seserų mo I 
kytojų, 27 vyskupai ir keturi. I1 
arkivyskupai.

į iskiliųes specaliai buvo 
atvykęs New Ycirko valstijos 
gubernatorius ir valstijos pro
kuroras, taipgi ir miesto ’ma- , 
joras. Iškilmių pirrasėdžiu- bu \ 
vo J. E. Stephett Donohue, H. 
D., auxilaris New Y/>rko vys
kupas ir atstovas J. E. kardi
nolo FFayes, kuris, dėl nesve*- | 
katoe, negalėja patsai iškil j 
mėse dalyvauti. Iškilmių įspū- 
įdžių'nebūtų galima nei apsa- 
į kyti, nei aprašyti, reikėjo pa
čiam Hiaįytū

Naujasis' vyskupas yra dar 
jaunas, 53 m. anai., aukšto 
mokslo^ laisvai vartojus ketu -' 
rias kalbas ir gilios išmintie? , 
vyras. Turi gerų iškalbų.

1 Kad naujo ganytojo darbas 
būtų sėkmingas, ir kad Die
vas laimintų1 ja darbuotę, visi 
diecezijai vyrai priėmė šv. Ko
munijų lapkr. 14 d. vyskupo 
intencija.

Pasidėkojant savo klebonui 
kun. Jonui Bakšiui, šiuos an. 
džius rašančiam teko matyti 
visos iškilmėj kurios amžina* 
pasiliks atmintyje. Vyturys

ŠOKAUK** APSAUGOS 
KLAUSIMAI

nieriaue palikto turto tik j»i 
1 turtas viršija paskirtų Biini.j 
pinigų, paprastai nuo $2,00> 

i iki $3,000, kas laikoma peline
vai- Į suota nuo teisės.

Tef. CANal 9589

WEST SIDE VIEŠBUTIS

KAMBARIAI RENDON. DIENAI 
AR SAVAITEI

HBKDON »tL VTBŲ PAMHNOVMŲ* 
VBSlUJtSBB. M>K£AMe. BALTAMS 

VIRTUVĖ, m SIBAJBJtLNLAL INDAI UVHuU

2435 So. Leavltt Street Chicago^ IIL

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DE&SKVORIAl! 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 820 W.. 15th A/n.

Udlrb^jal aukfiteanėa rūftleg. 
paminklu Ir grabnamių

DldžlauaU paminkit> dlrbhma 
Chicagoj

SuvUft 60 ^netų prityrimą

Pirkit* tiesiai lff dtrbCuverf Ir 
taupykite pinigus

CKLCAGO, ILL.

lteow Onr a hsabhy h*W- prodoeto 
hondioms kairi And lhat*» whr 
wonMn *rerywh«re are pointina <•

ftv. Grigaliaus choras veda
mas muz. A. Stondeikos, ruo
šiami prie religinio koncerto, 
kuris įfvyks gruodžio 19 d.y ba- 
žnyčioje. Šiame koncerte iš- 
gtasimfe naujų giesmių. Kurie 
turi noro dainuoti - giedot1, 
kviečiami atsilankyti į prak
tikas 7:30 vai. vak. Mergai
tėms praktikos būna pirma
dieniais, o vyrams antradie
niais, gi visiems kartu’ ketvir
tadieniais. '

Šaunus-rudeninis balius ra 
ngiamas Garfield Park vyrų- 
ir moterų pašalpinio klūbo še
štadienį, lapkričio 20 d., Law- 
ler svetainėje, 3929 W. 'Madi- 
son str. (viršui 3 sisters res
taurant). Grieš gera orkestrą. 
Įžanga 25c. perkant tikietus 
iš anksto. Prie durų 30c. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Rengino komisija kviečia 
visus.

I teliams ir geradariams už vi
sokių pagalbų suteiktų ir su*- 
raminimų mano liūdnose va
landose, taipgi graboriui J. J. 
Zolpui už manddgų patarna
vimų mano mielos sesutės lai
dotuvėse. Mar. Duztnskienė

DON’T
NEGIACT 
A COID

Krūtinės alagofl, kartos gali i&i- 
vystpU į nelaimę, paprantat pa- 
lengvfej* pavartojus ramtnanėla, 
štldaiM-ig Musteseie. MuatertMe nė*- 
r» titttut atoNte. VtaMi) yra “Odnn- 
ter-lrritaat.” Milijonai yra varO> 
Ję Jg per 26 m. naujau, nrttomen- 
Uuoja, Galima gauti ayttelmae.

, o.

jjl
M

U
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M
II
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Apie mėnuo atgal išvyko 
Lietuvon vienas mūsų jounuo*- 
lis Juozas Jurgėla. Jis buvo- 
ftv. Grigaliaus choro uolus na
rys, ftv. Vardo Jėzaus draugi
jos pirm. Lietuvon jis pakvie
stas Kūno Kultūros Rūmų fut
bolo instruktorium. Iš gauto 
laiško pasirodė; kad JuoGas 
Lietuva patenkintas ir žada 
parašyti savo įspūdžius. Siun
čia linkėjimus visiems savo 
pažįstamiems. KoresPwnd(antė

TQWN O PLAKE. Nuo 
širdžiai dėkoju visiems daly-, 
v avnei em s mana mylimos se
sutės Elzbietos G-inčiauekienės 
gedulo pamaldose ir laidotu
vėse: Sv. Kryžiaus gerb. kle
bonai; AL Skripkui už unalo- 
nų patarnavimų ir seselėms 
Kazimierietėm8 už gražiai al
torių papuošimų, “Draugui’’ 
už gražų aprašymų vietinėse 
žiniose, visiems giminėms* prie

quarterwlfe—a iriie *bo 1» all Ibve 
and klndnea three «e«k« ln- a- 
month and a hoU cat tho roat o* 

Ko mattor ha* your back ariter

For thne geflaMtlont One romu 
Oto Mld’aaetBar lo« to go "toji, 
Ina through" »lth Lydia B. Plnlt- 
ha*'» V m»«a1IH OaapatuML- It 
helpe Katare tone up the ■y'tem. 
ttoua 1b—nlng «he dbaomfor ta ėrom 
the functtonal dlaordera wblel> 
aren— muM endtire ln tbe thret 
ordealn af lite: f. Turnlng frott 
■hrlhood to jromanbeml! 2. Pro- 
Vari n g fflr mothartlood. S’. Ap- 
pftjaetnna "tatddl* «e "

Don't Oe a thne-ouartev *1M. 
toto LtDIA B. MKtnSMM S 
VEOB-TABGE COMVOUNO and 
Q» " BatUtai ThMugB."

|1K t A JD 0 TU VIŲ F KtlEHOBIAI
N4RtAr CHICAGOS, CICEROS UETUVfb 
LAIDOTUVIŲ EMKEKTORBŲ ASOCIACIJOS

titDfit m y n t patarnavimas llffyiFLANbt įmeną ir naktį
r\WAT KOPLYČIOS VISOSE 
JDlRAI MESTO DALYSE

1364 fe. Hakrted SL 
Phone fiOUlevard 4089

TAUPYK ŠIĄ 2IEM4 LAiDOTUVIŲ DIREKTORIUS

2314 We»t 23rd Plaee 
Phone CANal 2818 
Sftyriu 42-44 E. MR 9t 
Phone PULlman L£70 

4348 So. California Ava 
P*on» LAFayette 3572

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY © FUEL OILS
BLUE FLAME RANGE OfL

DEG»»AMA8 ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR MILERIŲ
Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas ltoipo autaščionrib laipsnio

Todėl KarftšiBff Dega Ir MaAau Sofltoga kaip kiti paprasti aliejai 
GREITAS PATARNAVTKAS 

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect W57

. STANLEY OIL COMPANY
SI 58 S> Wmterrt Av. Chicago, IlKnc

& KANARMK1S, Savininkas

BKHAUBIA IK DĖMIAUSIA DAIDOJIKO ĮSIAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4885-07 $o. Hemrftage Avė.
4447 So«th Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

S. P. Mažeib 831> Lftuuica Avu.
Pitone YABds 1138-1139

1 MasaJskb 3307 Lituanica Avė.
PkMa Mfeeanl 4118

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

718 Weot lfith Street 
Pfcem MONreo 8877

1645rWeot 4«tb Stniet 
Phea^ BOdkeard 6008-

IR - 4704 So. Western A' 
TfiVAS Tel VIBginia 0883

M 4
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Žinios Iš Lietuvos tą skaičių padidinti iki 2,003, 
be to, 500 vežimų veža smėlį 
ir akmenis.

ŠIANDIE RENKASI MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
ATSTOVAI Iš VISŲ KOLONIJŲ

VIETINES ŽINIOS
parpavįmui duona

Lietuvos Žydai šalinasi 
Rusų Kalbos

Vieno* dieno* senumo duona lr py. 
r*<*l pardavimui bt pusę kainos. 
Dideli* pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4324 We*t. Roosevelt Road Ir 
1624 So. Kedsle Avė.

SASNAUSKO VYRŲ CHORAS 
LIETUVAI PATIKTŲ .

Šį vakarų, lapkričio 17 d., 
7:30 vai., • “Draugo” name, 

j 2334 S. Oakley avė., visų tyb- 
rei-! lonijų skyrių atstovai renkasi 

kėtų tik dar didesnio pasinio-1 į Marijonų rėmėjų Chicagos 
žimo, kuris ištobulintų dina- apskrities -susirinkimų, Šiame 
nųkų ir tona lankstuimų, taip susirinkime tikrai pasižadėjo 
sakant choro susigyvenimų, būti ir naujas dvasios vadas, 
Ks^nt atsidėjusiam vedėjui ir gerb. kun. \k. Andriušis, tat 
drausmingiems choristams tai
pasiekti • nėra perdaug sunku.
G. Giedraitienės koncerte kū
rybiškai gražiai atlikti tokie 
dalykai, kaip Bružo “Pasau
lis gražus” ir Herberto ope
retės “Naugtliy Marietta” 
fragmantas įrodė, kad Sas
nausko vyrų choras gali pa
siekti didesnių ir didelių lai
mėjimų. » - ’ i
, Svečias iž Lietuvos

PARDAVIMUI BUČERN R
Parsiduoda 'bučernė lr grocernė. su 
elektriklniu Haldytuvu Ir mėsai plau- 
atytl maAlna Parduosiu arba lAren- 
d uosiu. Pnrdavlmo priežast) patir
site ant vietos.

MRS. DVDO.
180 E. Kensington Avė. 
 Tel. Pullman 1411.

PARPAVIMIT TAVERNAS

imas, yra begalo gražus ir vartoti. Bo rusų valdininkų, kurių bus pagaminta 28,000 
įlįs nusistatymas, •— bū atsirado ir šiaip rusų gyven- tonų cukraus. Tokiu būdu abu 
, papuošimui Šv. Kazinrie-' tojų. Bendrai, rusų kalba mie-, fabrikai šiemet dirbs iki pil- 
kapinėse palaidotų Tėvukuose buvo gana įsigalėjusi., no savo pajėgumo, 
rijonų ir brolių kapų. Doruose'ir klebonijose dari-j Lapkričio 11 d. seimas sva- 

• ' ginusia buvo vartojama lenkų rstė universiteto penkių fakub
J-nukas ^alba. visų paniekinta lietu- tetų etatus ir papildė juos 19

, ‘ . vių kalba stipriai laikėsi tik- dėstytojais (lektoriais),
bendras visuomeninis dar-‘ . • . - i v. \. ,.,•••• tai sodžiuose. < I Tų pačių dienų buvo svars-
. merga_.ų so a įcijoje, atgavus Nepriklausomybė, komas lietuvių pavardžių at
arose, n Jto. e c rga ]j^uvį^ kalbai sunkiai teko lietuvinimo įstatymo projek • 

aeijose. . , kovoti už sau prideramų vie- tas, kuris perduotas komisijai,
i užryigo amžinu miegū, tų. Ilgų laikų rusų kalbos var- Pavardėms ir viėtovardžia- 
iinešus su savimi gražų bu- tojimų palaikė žydai. Tiesn,
tų labdaringų darbų, tyrų žydų jaunesnioji karta tuo-
zeninių ir’gflų tikėjimų. jau ėmė 'mokytis Lietuviškai,

. bet senesnieji žydai iki pasakome mes, jos artimesnes , .
... ... kutimų laikų kur tinka ir ne-luges, pažįstamos... liko jos * . ... . .

,. .. tinka griebiasi rusų kalbos.©Us vienas, liūdintis savo °
limos, vienintelės dukters... Dabar 3au Mvs žydai Pra'

' - deda kovoti prieš rusų kal
biąja liūdna proga, vardu t>os vartojimų.
,o giminėsdr nuo savęs, rei- Ruošiamasi Kaune sušaukti 
u giliausio sųjausmo jam specialų žydų organizacijų at- 
lai Dievas suramina tėve- stOVų pasitarimų, kuriame bus 
liūdesį... ; ' \ aptariamos priemonės kovai

šu gilia simpatija, su Tusų kalbos vartojirtiu.

Narnas Ir taverno biznis, sn sale, ku
rią galima Urenduotl dėl visokių pa
rengimų. Naujai lftdekoruota. Šilto 
vandens Šiluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. AtslAaukit |

MOONLIGHHT TAVERN 
1820 West 48th Street 

Chicago, Iiiinols
PARDAVIMU NAMAS

West Sidėje pardavimui 3 fletų na- 
nias • su bu&m# ir groserne, biznis 
išdirbta* per 10 metų. Gera vieta, 
Lietuvių seniai apgyventa. Kreipki
tės paa savtolnka.

2316 So. Hovne Avė.
'■ Chtcžgo, ĮlHnols

šiandien Radio 
Programa

NAUDOKITĖS
Mūsų ištaigoje randasi pigiai ant 
pardavimo keli Almtal visokių na^a 

I rezidencijų, apartamentu, biznio ■
1 mu tr įlotu, kuriuos apturėjom 

davimui nuo bankų reeeiverl 
Insurance kompanijų, dlėlto praftwW 
atsilankyti dienomis Ir vakarais po 
adresu: ’ ** - . .

Ernest Oeissler
2749 W. 63rd St.. arti California Avė. 

Chicago, IUlnbls

Didelis Darbas Eina 
Pirmyn

Padidintoj bažnyčioj suoluose
* dabar galės tilpti 1000 

žmonių Kunigai ir Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ PLOTKŲ
Atsišaukite arba rašykite:

ALICE CERKAUSKI 
5230 S. Marshfield Avė.

BRIGHTON PARK. — Spa 
lių 14 d. susirinkę pamaldoms 
žmonės pirmų kartų pamatė 
darbo, bažnyčios reikale, vai
sius, kuomet užlaida, dalinan
ti naujųjų bažnyčios dalį nuo 
senosios jau buvo nuimta. Vi
si stebėjosi jos grožiu ir erd
vumu. Bažnyčios suoluose da
bar gali tilpti 800 žmonių. Ant 

1 viškų, prie vargonų, 200. Ter- 
razo grindys taipgi baigiamos 
dėti. Beliko suvesti šviesas ir 
atlikti dažymo bei pagražini
mo darbas.

Už kr o tis bus nušviestas ga
ilingais reflektoriais. Kiekvie
na Kalvarijos kalno stotis (sta 
cija) bus nušviesta atskiru re
flektorių. Įrengimui gražių la- 
ngų jau pradeda atsirasti ge
raširdžių aukotojų: žymūs bi
znieriai Janušauskai »aukojo 
$100.00, Apaštalystės Maldos 
dr-ja užtikrino $100.00, kle
bonas kun. A. Briška $100.00. 
Pradžia graži.

Šiuo tarpu visa parapija už- 
interesuota bažnyčios reiktu 
lais ir laukiama visų darbų 
užbaigimo. Šis -didelis darbas 
su Dievo palaima ir gerašir
džių parapijonų aukomis eina 
pirmyn ir bns baigtas be jo
kios skolos. Namiškis

C0NTRACT0B

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokios medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus žingeliais. 
Dedame stogas.

Tari 36 metas patyrimo.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, paženkite 

JOHN VILIMAS 
, Contractor and Bnilder, 

6739 So. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

A. A. M. Gurinskaitės 
Laidotuves

Tel. CANai 7514
CHICAGO ,— Žemaičių plentų tiesia da-• *•

bar J500 darbininkų, žadama
Praėjusį pirmadienį palai

dota a. a. Monika Gurinskai 
tė. Į laidotuves susirinko dang 
žmonių. Erdvioji Šv. Jurgio 
parap. bažnyčia buvo pilna. 
Atlaikytos trejos šv. Mišios, 
pasakytas pamokslas. Į kapi
nes velionės karstų lydėjo da
ug automobilių. Laidotuvėse 
dalyvavo daug mūsų vi suome 
nės veikėjų ir biznierių.

Velionės tėvas Juoeapas Gu- 
rinskas, vienas iš Chicagos 
lietuvių pioinerių, yra labai 
dėkingas, kad visuomenė už
jautė jį liūdnoj valandoj, gau
singai dalyvaudama ir šerme
nyse ir laidotuvėse. Rap.

Pranešimai
Kunigai turėtų įsigyti

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

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą. 

Kaina $1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

Marąuette Park Lietuvių 
Piliečių klubo* pildomasis ko
mitetas laikys susirinkimų la
pkričio 19 d.^ 8 vai. vakare, 
parap. svetainėj. Visi pildo
mosios tarybos nariai kviečia
mi būtinai atsilankyti.

John D. Simans, 
Pirm. pildomosios tarybos

BUDRIKO

25Mtt(
— 80 Proof — jĮSSk 

Labai p'ri
mas. Gerkit Lietu 
viską Krupniką «nl 
karšta arbata paša- BBHbSBR 
linsit slogas.
Mes parduodam tiki 
į tavernus. Ten »r 
reikalaukit. BĮSmHHB
J kitus miestus t a - įjg
Vernams orderius 
siunčiame ekspresu. ' - ,
Pirkdami pastebėkit B

mūsų labelį W IV
INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

cincAao, iel. ;

Skaudžiau. muskulų bon t kurioj daly). ’ ku»o ėreliai pakrag-

LENKIJOS PREZIDENTAS 
ŽYDŲ PUSEJE

COAL
Anglys

Klysta kiekvienas žmogus, 
bet paklydime pasilieka tik
tai beprotis.

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ....................$6 0C
Mine Run ............. .. 5-75
Egg  ..................... 6 (X

ut
Screenings (Indiana) 5 0(

PIRKIT DABAR II KAINOS 
GREITAI KYLA

PRIOTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIE8CIU OSE

VARŠUVA, lapkr. 13. - 
Prezidentas Mosickis paskel
bė, kad lenkų vyriausybė ne- 
pakęrianti prieš žydus vykdo
mo teroro, arba propagandos 
už žydų savasčių konfiskavi
mų.

Mirus Draugei A A. 
Monikai Gurinskaitei

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
j BARGENUS “DRAUGE”

Mirties angelas tyliai, švel 
niai ir netikėtai pašaukė ma
no ilgų metų draugę ir kaimy
nę — a. a. Moniką Ourrnskar- 
tę..., Mudvi rišo ne tik ilgų 
metų draugavimo ryšiai, bet

Remkite Savuosius 
BiznieriusĮsigykite gerų naujų 

RADIO dabar. Pamatykite 
tas naujas RCA Victor, 
Philco, Zenith Radias. Jūsų 
gena Radio yra verta iki 
$50.00 mainais.

Aliejiniai pečiai (su 100 
gal. oil) ... *20.50

. . - ATLIEKA tt DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba raSyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kebas minutes išaiškins HEALTli| 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau’ 
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Ohicago.

Lankėsi Viešnia Iš 
Detroito

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

®
F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė! Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

, Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESININKAS
Perkėlė savo biznį aš

2507 West 69th Street
į, naujų ‘vietų po hum.

6921 S. Westem Avė, 
Telefonas 3713

Šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi p-nia Paurazienė iš 
Detroit, Mich. Ji yra Moterų 
Sųjungos centro pirtnininkė. 
Atvyko į Sųjungos valdybos 
susirinkimų, kuris buvo sek
madienio vakare iždininkės 
hute. . “ .

Gražūs 5 šmotų valgomo 
kambario setai JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Didelis sutaupymas ant 
gesinių ir anglinių ipečių: 
parlor setų. Gražios dova- 
nos su kiekvienu pirkimu.

innmiiiniiiiiiiuiiiiiii;
PRIRENGKlt KARĄ ŽIEMAI 8

Du Svarbūs Dalykai:
1. —Balzakas Motor Sales DYKAI prirengs jflsy W

kanH karboralorlų Ir generatorių ilemos va-
ilnAJImnl. ’ pjt ■

2. —14 duos 20% nuolaidos kai pirksit heaferj.

Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega —■ Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO UOJ 

TERITORIJOJLIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELES

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvus, fijalitavos,- yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS
B 34 So. Oakley Avė. Chicago, III,

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAMU PIT N j MTERĄ 
8U CITY SEALER APSirftftTAIR, SAIKUOTAIS TROKAI8 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS MAUKITE
OANal 2020

3409 So. Halsted St.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 7010 TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

K m n ALIEJAI VISOKIEMS AILDVTUVAMR

“U wiH Likę Us”
4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515 ■

iimsmsBBS|iasBRmssRsssssnssw

Paaiklaasykite gmŽans prograrno 
Nedėlioję iŠ stoties WCFL — 970 
kil., 7:30 iki 8 vai. vakaro.

Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambias perkant 5-kls Tonus ar daugiau.CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402


