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VĖLINIŲ DIENA KARO MUZIEJAUS SODELY, KAUNE

VILNIUS. — Lapkričio 9 d. įmokė ju 
10,000 zlotų, Lietuvių Komiteto pirmininku 
paleistas iš kalėjimo.Sibiro armijos vado Bliucherio 

paprasti grasinimai
MASKVA, lapkr. 19. —, kartę, pažymi, kad jo armija 

Bolševikų spauda (kitokios triuškins priešę tik priešo te- 
čia ir visoj Rusijoj nė nėra) ritorijose ir neleis jam nė ko- 
skelbia, kad sov. Rusija pasi- jos įketyi į sovietų, teritorijas, 
rengusi kar&n sū japonais. MarSalas B,iucherjs tfti

Spauda apie ta. rašo rem- pažymij ka£, armijo8
damos. Tolimųjų Kyt, sme- sovi(.,ai turi dal. ir |in.
tų armijos vado maršalo Bitu- ., įar0 ,]aj Pacifike
cheno paskutiniu savo armi- , v »- \. . *7. , , • , (v ladivostoke ir apylinkėse.)jai pranešimu, kad ji būtų pa
sirengusi kad ir* tuojau susi- nurodo, kad fašistai yra
remti su japonais. [užpuolę Ispaniją ir Kiniją ir

Ne sovietų vyriausybė gra-J.^yko pulti sov. Rusiją. Girdi, 
sina japonams, bet maršalas. patsai Stalinas yra įspėjęs vi- 
Bliucheris. Ir jis, kaip žinoma,! sus> kad priešas lūkeriuoja 
tai daro dažnai. tik atitinkamos progos su vi-

Kaip visados, taip ir šį kar- «u smarkumu pultis prieš so- 
tą maršalas pranešime pareis- vietų uniją. Bet jis taip dary- 
kia, kad jo vadovaujama armi- damas skaudžiai nusivils, 
ja yra “nepaprastai galinga Maršalas Bliueheris Rusiją 
ir nenugalima”. Ir kiekvieną vadina “socializmo tėvyne”.

BRAZILIJOJ VYKDOMOS 

SVARBIOS ATMAINOS

Prezidentas diktatorius pasi
sako už demokratiją ]

RIO DE JANEIRO, Brazi-,kalingas gyventojų plebiscii h 
lija, lapkr. 19. — Brazilijos'naują konstituciją patvirtini, 
prezidentas Getnlio Vargas,] Prezidentas diktatorius V r 
kurs lapkričio 10 d. paskelbė gas yra 54 m. amžiaus. J; - 
šiai respublikai naują konsti- yra mokslus. 24 metus am* 
tuciją, skaitosi absoliutus ša-1 žiaus eidamas jau buvo advo- 
lies diktatorius. Jo skelbiami katas. Tarnavęs kariuomenėje, 
nuosprendžiai (dekretai) yra Savo naminėj provincijoj Rio 
įstatymai. ' Grand do Sul jis buvo protu-

Pasiremdamas nauja konsti- roras. Dukart buvo išrinktas 
tucija, jis panaikino visus fe- kongreso atstovu. 1926 metais 
deralinius teismus ir jų vieto- buvo valstybės finansų minis- 
je iškėlė karinius teismus. Vy- teriu, ° 1927 m. — savo na , i - 
riausias šalies teismas yra n®s provincijos gubernato- 
taip pat karinis tribunolas. rium. Pagaliau 1930 metu h

_ . . , . ,. , išrinktas valstybės prezidentu.
Panaik.no kongreso ab.ejua 1M2 metais j>m prMidentlll 

rūmus ir paskirų valstybių le- jant prieSininkai Sa0 p, , 
gislatūras. Vietoje to bas su-
daryti atstovų rūmai ir šalies ,ai numalsiati. 1935 koml, 
ekonomijos patariamoji tary- suldlo> M it g, ,.,a
ba. Kiekviena valstybė į atsto- kui •pMkiljiįp „i
vų rūmus išrinks vienų nacį, * ■gįft^-iB5W„c!j0SS 
kitus visus narius pats prezi- ketetos rakaim
dentaa paskirs. Ekonomijos ta TaJsiau Vor(rtJI .
rybų sudarys darbininkų sta- riešininka8 ,uW
dikntų ir darbdavy grupių iš- ,buT0
rinkti atstovai.. . . kilimų pavojūs, suskubta p v

Panaikinami ir draudžiami diktaWra
streikai ir lokautai, kaipo vah.
priešsoeialtaiai ir uesuderma, w gubernatoriai pri, n,., 
mi su gamybos reikalam. konstitubljų, o truų.

Numatyta valstybės kaštais va,8tybių gubcrnatori»į ati - 
remti gausingas šeimas. tetyko, j j, vietų paakini

Brazilijoj diktatūra nustato- kariniai gnberaatori&i. 
ma Europos diktatūrų ruo- Kariuomenės ir laivyno vU- 
žais. Patsai diktatorius Var- dovybė yra diktatoriaus pū
gas tvirtina, kad jo įvedama sėje. Brazilijai ramybė vis ęi 
valdžia yra niekas daugiau, neužtikrinta. Diktatoriui bus 
tik demokratija, pritaikoma reikalingas nepaprastas apfrn 
brazilų gyvenimo sąlygoms, krūmas ir būdrumas išsilafty-, 
Jis dar pažymi, kad bus rei- ti savo pozicijoje.

Lietuva kasmet iškilmingai mini vėlinęs, lapkričio 2 d. Tą dieną kapai papuošiami žva
kutėmis, gyvomis gėlėmig ir vainikais. Čia matome Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus sode
lyje vėlinių dieną gyvomis gėlėmis, gedulo vėliavomis ir kitokiais gedulo ženklais papuoštą 
Nežinomojo Kareivio kapą. Prie jo stovi karo invalidų garbės sargyba.

PARYŽIUS, lapkr. 19. — tai nė žodžio vi( 
Prancūzijos diplomatai randa, ria. Matyt, jis l 
kad Briuselio konferencija .fa 4ij>&Šfpfiešinimo. 
ponijos kariavimo Kinijoj Taip aiškina j 
klausimu yra nepavykusi. Už lomatai. konferen 
tai jie kaltina Amerikos nevy- sekimą. Bet jie 
kusią diplomatiją. gliją ir savo vy

Nurodo, kad devynių valstv- britai ir prancūz
bių konferencija sušaukta pre gjaudžias^Vž 

zidento Roosevelto iniciatyva. <s^vernų 
O kai Japonija kvietimą ir re- Tačiau minėta 
zoliucijas paneigė, Amerikos dar nenutraukta, 
diplomatai nuleido rankas ir parodys gyvumo 
nutilo. Pats prezidentas -apie energijos.

, Dalyvinis daugiau kaip SO 
arkivyskupų, vyskupų

Amerikos J. Valstybių Ka- Pasibaigus susirinkimui, di 
talikų Bažnyčios Platinimo lyviams bus surengta vakari 
draugija ateinantį pirmadienį nė Drake viešbutyje, 
turės 32-ąjį metinį susirinki- .Ši draugija suorganizuot 
mą Chicagoj. 1905 metais steigti ir išlaiky

Jo Eminencija kardinotaa rai8M“ irgijoms b« 
,, , , . . ,. nyeiaa. Ji8 savo gyvavimo la
Mundelein, Chicagos arkivys- . a„įe -5.000 misii

KU Ietie H UjUUv 1I11&1J

kopas, pirmininkaus susirinki- nių kaitavusiu n«
me. Dalyvaus 9 arkivyskupai 5,000 dolerii, ir aukščiau kiel 
ir apie 50 vyskupų. viena.

PARYTUS, lapkr. 19. - 
Prancūzijos radikalų fronto 
vyriausybė apimta baimės. Bi- 
Chautemps kaltina dešiniuo
sius. Gavo parlamento pasiti- 
jo revoliucijos. Premjeras 
kėjimą triuškinti numatomus 
sukilimus. Visi valdiški namai 
stropiai saugojami.

PARYŽIAUS, lapkr. 19. — 
'Vietos policija susekė ir suko- 
neveikė sąmokslą sukelti Pran 
cflzijoje pilietinį karą. Tai pla 
navo, anot policijos, slaptoji 
prancūzų organizacija, vadina 
ma “cagoulards ”, panaši A- 
merikos Ku Klux klanui.

Policija puolė apie 40 įtaria
mų vietų ir rado ginklų ir a- 
municijos sandėlius. Vienoj 
[senienų krautuvėj rasta 45 vo 
kiški kulkbsvaidžiai, 135 šau
tuvai ir 20,000 patronų. Arti 
Bois de Boulogne rūsiuose 
rasta apie 500 kulkosvadžių, 
100,000 patronų ir kelios de- 
|žės rankinių granatų. Rūsis į- 
taisyta kaip tvirtovė. Rasta 
telefonas, bevielio telegrafo a-1 
paratas siųstuvas ir mikrofo
nas. Auteuil priemiesčio vie
nuose namuose ir gi rasta 
daug ginklų, radijo ir telefono 
aparatai.

Iki vakar, sakoma, ryšium 
su tais radimais areštuota 8 
asmenys. Apie 700 asmenų po
licija išklausinėjo.

Policijos puolimai per kelias 
dienas vyko, bet tas viešumon 
tik vakar iškelta. Matyt, auto
ritetai bijojo sumišimų ir vy
riausybei numatytų nesmagu
mų. r

POPIEŽIUS PATVIRTINO 
MOTINOS CABRINI DORY 

BIŲ GEROJIZMĄ

VATIKANAS, lapkr. lapkr. 
19. — šventasis Tėvas Pijus 
XI patvirtino Motinos Pran
ciškos Ksaveros Cabrini dory
bių gerojizmą (dorybinį gyve
nimą).

Šį sekmadienį Popiežiaus a- 
kyvaizdoje apie tai bus skai
tomas sprendimas.

Cooko apskrities iždininkas 
H. G. Lindheimer skelbia, kad 
po depresijos jau atsigaivina 
užtraukiamų mokėti mokesčių 
už nekilnojamus turtus (deli- 
ąuent taxes) pirkimai.

Kurie savininkai per ilgai 
nemoka nustatytų mokesčių už 
namug, apskritis gali mokesčių 
sąskaitas parduoti. Namų sa
vininkai turi teisę dviejų metų 
laikotarpiu parduotus mokes
čius atpirkti sumokėdami pir
kėjams mažiausia 24 nuoš. pa
lūkanų.

Nupirkę nemokėtų mokesčių 
sąskaitas spekuliantai palieka 
nekilnojamų turtų savininkai.

Po depresijos šie spekulian
tai buvo pranykę. Niekas ne
norėjo pirkti užtrauktų mokės 
čių sąskaitų. Bet dabar šis 
‘‘biznis”, kaip sako iždinin
kas, iš naujo atsigaivina. Na
mų savininkai tori rūpintis lai

WASHINGTON, lapkr. 19. 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
kreipės į federalinę prekybos 
komisiją, kad ji ištirtų ir jam 
praneštų, kaip jis sako, apie 
nepateisinamą šaly gyvenimo 
brangėjimę. Nurodo komisijai, 
kad ji rastų to priežastis, nes, 
rasi, tas daroma monopolisti
niu draudžiamuoju būdu didės 
nio pelno, ar kitokiais neleis
tinais sumetimais.

’ Prezidentas pageidauja, kad 
tas koveikiau būtų atlikta.

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Iš patikimų šaltinių patirta, 
:ov. Rusijos vyriausybė pra
lėkusi Ispanijos radikalams, 

kad jie toliau nesitikėtų iš 
Maskvos gauti paramos, ypač 
karinių lėktuvų, kadangi šiais 
įtemptais tarptautiniais san
tykiais lėktuvai reikalingi pa- 
čiai sovietų unijai.

Pažymima, kad seniau ža
dėtą karo medžiagą Maskva 
ir toliau siūs radikalams.

SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ CARDENASĄ

~~MEXIC0 CITY, .lapkr. 19. 
— Vietos policija praneša, 
kad susektas sąmokslas nuŽu- 
dyti Meksikos prezidentą Car- 
denasą.

Policija sakosi ji areštavusi 
jau apie 20 įtariamųjų sąmok
sle asmenų. Girdi, planuota 
susprogdinti prezidento trau
kinį jam vykstant į provinciją.

Pati vyriausybė kol kas ofi
cialiai nepatvirtina policijos 
susekto sąmokslo.

NUSKENDO ITALŲ PRE 
KYBINIS LAIVAS

BREST, Prancūzija, lapkr. 
19. — Už 20 mylių nuo Čia An
glijos sąsiauryje italų preky
biniam laive Boccaccio įvyko 
sprogimas ir laivas nuskendo. 
Žuvo vienas vyras įgulos. Ki
ti išvaduoti.

Laivas iš Hamburgo, Vokie
tijos, vežė municiją Ispanijos 
nacionalistams.

KANADOJ KOVOJAMA 
PRIEŠ NEPADORUS 

VAIZDUS

QUEBEC, Ont., Kanadą, 
lapkr. ip. — Vietos policija 
konfiskavo {Am. J. Valstybių 
penkių žurnalų apie 700 kopi
jų, kurios čia buvo parduoda
mos. Žurnaluose yra nepadorų 
vaizdų (paveikslų.)

Konfiskuoti žurnalai yra: 
Pic, Foto, Photograpb, Look 
ir Coronet , . , . j

Autoritetai pareiškia, kad a- 
merikiečiai negali čia siantinė-

BUVĘS RUSŲ KARININ
KAS NETEKO PILIETYBĖS KO BULLITT BUVO 

VARŠUVOJE
KINAI UŽGINA JAPONŲ 

PAVYKIMUS VIENA, lapkr. 19. — Areš
tuota 12 austrų hitlerininkų ut 
draustino laikraščio leidimų.

LOS ANGELES, Cal., lap
kr. 19. — 1923 metais į Am. 
J. Valstybes atvyko buvęs ru
sų karjninkag N. Bogomolec. 
UŽ kelerių metų priėmė šalies 
pilietybę.

Dabar federalinis teismas a-

WASHINGTON, lapkr. 19. 
— Keli senatoriai reikalauja 
ištirti, kokiais tikslais ameri
koniškas ambasadorių* Pran
cūzijai W. C. Bullittas lankėsi 
Varšuvoje pas lenkus.

ŠANCHAJUS, lapkT. 19. — 
Japonai paskelbė, kad japonų 
kariuomenė sutriuškino naują 
kinų karo frontą Šanchajaus 
vakaruose.

Kinų karo vadovybė tai už-

ORAS 1
CHICAGO SRITIS. — X« 

matomas sniguli&vimas ir šai
lėmė jam pilietybę. Jis apkal
tintas nedorove. Bogomolec y- 
ra 65 m. amž.

gina. Pažymi, kad japonų ver
žimąsi s vietomis su dideliais

ti visokį mėšlą. ku užmokėti mokesčius, nepai
sant jų didumo ir neteisingu-

Pusoficialiniuose sluoksniuo
se šiais susekimais dang susi
rūpinta.

Valstybės departamente pa
žymima, kad ambasadorius 
ten lankėsi savais reikalais.

ta.
Saulė teka 646, leidžii 

si 4.96.
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ttOtha hoMian, lAakyrua sekmadieniu*.
blaiua lr koreapondentama raitų negirtina, 

omą lai padaryti lr fteferlMuafflaml tam tikn* 
Redakcija paallalko aau talaa lai

vam* prttdųdttia mitą* ir ypač ko
ka Mliyg tava naoiiarpa koreapondentų

__ trumpai lr aliktkl (Jai ghllAa raiomajO 
e) pallakAnt dideliu tarpu pataisymams, veni 

lkos Ir aamenlAkumų. Paaenualoa korea- 
įiLikrtUtih nededamo*.

Iktoriua priima — ana « vat Ilgi A vat popiet.
JUMERATO8 KAINA: J. Amerikos valotybiae:

_ —. $$.00; PUSI metų — $1.80; Trims mėne> 
— $2.00; Vienam m«nedlul — tie. Kltoae *Bl* 
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Daktarų Draugijos Sukaktis

Šiemet Amerikos Lietuvių Daktarų (gy
dytojų ir dentistų) Draugija mini sidabrinį 
Jubiliejų. Ta proga rytoj vakare La Šalie 
viešbuty rengiamas bankietas.

Yra sakoma, kad vieno® bet kurios pro
fesijos žirvfoės nesugyvena, vieni kitiems pa
vydi ir dėl to jiems sunku susiorganizuoti. 
Ypač daug to pavydumo yra lietuvių profe
sionalų tarpe.
k JBet vis dėlto Lietuvių Daktarų Draugija 
jpėjėgė susiorganizuoti ir išsilaikė per dvide- 
Mmtį penkerius metus. Vadinas, jos nariai 

rėjo sugyventi, rado bendrų kalbų ir, ne
rti abejonės, padarė naudos ir sau ir visuo- 
dbetroi. Vien tik dėl to, kad draugija išsilai
kė amžiaus ketvirtadalį, ji yra verta pami- 

Įjimo. Bet ji nėra ir be nuopelnų. Savo lai
ka ji leido sveikatos reikalais žurnalų, per 
keletu metų vedė sveikatos skyrius laikraš
čiuose, rengė paskaitas ir salėse ir per ra
dio. Jį dėjosi ir šiaip jau prie lietuvių tauti
nių ir visuomeninių darbų.

Prieš keletu metų (1934 m.) mūsų dien- 
nšUs papeikė' daktarų draugijos pirmininkų, 
kuris, jų atstovaudamas, viešai užgavo kata
likų visuomenę. Iš jo pusės buvo padarytas 
didelis netaktas, kurį reikėjo atitaisyti. Bet 
tebūnie tai praeities dalyku. Palinkėkime, 
kad tai daugiau nebepasikartotų.

Lietuviams gydytojams, kaip ir kitų pro 
žmonėms, reikia būti organizuotiems.

Juk nėra paslaptis, kad didelis mūsų tau
tiečių nuošimtis ieško kitataučių gydytojų

?ltemavimo, ieško vadinamųjų “profesorių”, 
orio jų kišenių® gerai pakrato. Taip yra dėl 

to, kad mūsų tarpe dar daug yra nepasiti
kėjimo savaisiais. Dar yra kvailo įsitikinimo, 
kad kiti geresni ir mandresni. Dėl to su tuo 
reiškiniu reikia kovoti ir tai kovoti orga- 
nfouotai. Vieni kitiems pavydėdami, vieni ki- 
tuš šmeiždami nieko nepadarysime. Taip da
rydami saviškius dar labiau paakstinsime eiti 
pas kitataučius gydytojus.
-j Gydytojų draugija, jei rūpintus išimti
nai žmonių sveikatingumo reikalais, gali 
daug padaryti. Viena, ji gali padėti savo 
nariams dar gilnm pažinti savo prof esi jc s 
dalykus ir išblaškyti visokias abejones apie 
& būk tai lietuviai nėra taip geri savose 
profesijose, kaip kitataučiai ir tuo sau pa
sitarnauti, o antra — draugija, kaipo tokia, 
labai daug gali prisidėti prie palaikymo žmo
nių sveikatingumo ir aplamai prie kultūri
nių mūsų tautos darbų.

Sveikiname Lietuvių Daktarų Draugijų 
jubiliejaus proga, palinkėdami jai pasiseki
mo jos užsimojimuose.

vadu® pretenduoja ir vadovauja asmuo, ku
ris tam neturi jokio sugebėjimo *•* tildą ne
laimė vadovaujamiems ir spgavytt* tt vadi* 
namo jo vado pusės 1 .,.

Kaip atsiranda vadai! į tai nelengva at
sakyti. Seniau vadu® skirdavo; demokratė 
niais laikais rihkdavo; šiandienų žymesnieji 
vadai iškyla savaime, dažnai visai netikėtai.
Aišku, jog, norint vadu būti, reikia tam tn* 
rėti gabumų, gerų orijentacijų, nuodugniai 
paainti aavo dalyką. o svarbiauaia - jo'gilvą,
abtastijOB gali,. !aai.i. ____  i_______;l_.l K ‘

Kun. r. Kapttuu
SKAISČIOJI TĖVYNĖS MEILES UGNIS

/t. A ■
(Kalbta Ii WBDG Stotie. Per ‘Daugo”

*' :;Rsdio Vabnd()' ' ,
Neseniai visa Amerika ir norių štabų. Susigraudinusi 

Europa minėj© 19-kos metųitnoilnų'atsivijo jį; atnešė ba- j 
D. karo paliaubas. Mums, ži* Jttfo,'paskui paprašė sūnų gt?l ’

Aštadrenis, lapkr. 20 d., 193?

Minia ar eiliniai nariai ne tiek žiūri tikę* 
lių, logiškų išvedžiojimų — teorija jiems ma
žiau rūpi; jie žiūri į veiklų, į Veiksmų dina* 
mizinų ir į neribotų kalbų ir veiksmų entu
ziazmų.

Vadai, kaip ir poetai, ne darosi, o gimsta.

Dėl ‘Vilniaus Rytojaus' Uždarymo

.kokiu džiaugsmu karo veiks-'peržegnojo ir atsisveikindama 
mų paliautos tora sutiktos tarė:’“Tai gerai, vaikeli, eik
krauju garuojančiuose Eurp- ginti mūsų tėvynės. Tegul Die
pos apkasuose ir mirštamai 
išvargusiose kovotojų tėviškė
se, belaukiančiose grįžtant iš 
karo laukų dar gyvų tavo sū
nų ir brolių. Visai supranta
mas tas neapsakomas amerl- 

I kločių džiaugsmas, sn kuriuo 

“Vilniaus Rytojaus” uždarymas lenkų jie sveikino grįžtančius nuga- 
spaudoje praėjo labai mažai pastebėtas. Kai lėtojus D. karo savo legijo 
kurie lenkų laikraščiai, kaip rašo “L. A.”,.,
pasitenkino tik pažymėję patį faktų, o kai 
kurie pasitenkino nieko apie tai nepasakę.
Jie geriau įdėjo prasimanymų apie Lietuvoje 
persekiojamus lenkus. "i

“Kurjer Warsaawski”, kuris dedasi Lie
tuvių reikalų žinovas ir dažnai mėgsta lietu
viams pasakyti pamokslus, apie “Vilniaus 
Rytojaus” uždarymų taip parašė: “Vilniaus 
apyg. teismas uždarė lietuviškų laikraštį' Amerikoje ir plačiame

inlnvno * *
pBMUly.

Vilniuje dėl “Vilniaus Rytojaus” užda
rymo įvairiai kalbama, tik raiyti, šutoma, 
nieko nerašoma. Kai kas tvirtina, jog Šis Už
darymas siejamus su Tautinio lietuvių komi* 
teto pirmininko K Stačio byla, kuri buvo 
sprendžiama š. m. lapkričio 5 d. Vilniaus 
apygardos teisme. Administracinė lenkų val
džia nenorėjusi, kad “Vilniaus Rytojus” a- 
pie tų bylų rašytų. Todėl prieita nuomonės, 
jog geriau būsiu uždaryti patį laikraštį, kad 
apie Stasio bylų informuotų pasaulį vien tik 
lenkų spauda. Tiesa, Vilniuje dar išeina lie
tuvių laikraštis “Vilniaus Žodis”, bet jis 
rečiau išeina ir mažiau žymus, todėl į jį tuo 
tarpu nekreipiamas dėmesys.

taa tave laimina, ir aš tave 
lglmiiiul-’1

Argi nė nuostabus dalykas!

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Stalino tavorščių yra parsive- 
--------•— žę. Išdulkėtų jiems tie džiok-

Balšavikų “rojus” sovietų sai, sapnai apie balšavikų “ro- 
Rasiejuj, mano mieli tavorš- jaus” laisvę, lygybę, brolybę, 
čiai, kasdien darosi strešnes-

llgai figeriavau, kokia nog-s. Seniau jis buvo strošnes 
rieniau, rūkų’laikais, talkūs kurie Stalinui ir jo la buvo užėjus ant Amerikos
R.etn,.it«l telkdavo eiti mfi.n'komi8ara,ne ale'lietuviSką “tautiečių” bisku-

jaunuoliams į kariuomenę, tai 
jie joe bijodavo kaip proga 
ro. Daugęlis slaptai sprukda
vo per sienų į svetimas šąli?, 

nue. Man Šį rideni atvykus įMU nualktredavo savo pik;
Amerikon, voe tik li laivo IŠ- tus, kad tik nebūtų paimti 
lipus, jau pamaliau tų džiau- avėtu ion kariuomenėn. Ir iki 
gsmų Ahterikoa legljoftierių a*'
kyse, kurie buyo tuomet su
važiavę New Yorke. Karo pa
liaubų diena pradėjo dllovin- 
ti milijonų motinų ašaras lr 
gydyti karžygių kalėdas. Taip

u:n!fx
Vargas Stiprina Diktatūrą

dabar jau pasidarė strešnas ir 
patiems komisarams ir net

tie patys jaunuoliai, nėkleno 
neverčiami, laisvu noru, bū 
riais stojo nepriklausomos Lie 
tuvoe kšriuomenėn ir narsiai 
lerlėsl į nelygias kovas su 
daug galingesniu priešu! Tie 
istoriški laikai įkvėpė Lietu
vos vaikams karžygiško® drą
sos, j

Antra. Savo tėvų ir boČ'ų 
žemės meilė tikriausius Lietu 

vaikus uždegė nepapras-

po, kuris tik kojas pašildęs 
Lietuvoje, palikęs po medžiu 

rojaus urėdams — Litvinovuiį“minias žmonių,” kuriems pa- 
ir kitiems. Iš kitos pufės “ro- mokslus sakė, parkutė į Ame- 
jus” pasidarė strošnas ir ne-'rikų. Pasirodė jis neturėjo tei- 
seifty net pečiam “rojaus”.sės sakyti “minioms” paniok- 
pdipetentui Stalinui. Visur vi- slų, ba Lietuvos laisvamaniai , 
siems tik smertis vaidenasi, ir gi turi eavo klebonų ir bis-flMro- 
Baisumų to “rojaus” galima kupų. Abu gyvena Kražiuose. 
figeriuoti iš to, kad pašaukus KražilJ toj,vwnanių klebo.

nas ir biskupas, sako, pasi
kabinęs ant sienos šlykštų 
kryžių pajuokiantį paveikslų,
klausos radio iš Rusijos, o A- <
merikos tautiški biskupai — iš 
Skrantono, kur jiem® anaun- 
cina prošepanas.

Jis

Kaip fiieyk Vadai <

Ksenofontas yra pasakęs: “Didžiausia 
vystė yra pretenduoti į valdovus ir ne

turėti tam sugebėjimo”.
PP. G.” bendradarbis M-g šių mintį taip 

išaiškina:
Vadovauti norėtų visi, bet, deja, ne visi 

g'tJgeba vadovais būti. Gyvename vadų laik
metį. Ieškoma, sekama ir didžiuojamasi au
toritetais, vadais. Tik ne visada vadai yra 
autoritetai. Ijaimė, netikėti įvykiai, tinka
mas momontas ir tinkamu laiku mestas šū
kis padaro ligtol nežinomų žmogų vadu. Kas 
galėjo manyti, kad paprastas eilinis seržan
tas Hitleris pasidarys Vokietijos diktatoriu
mi!!

Bet ir kasdieniniame gyvenime, ypač or
ganizacijų Ir visuomeninių sambūrių gyveni
me, netikėtai iškyla vadai, kurių ligtol nie
kas nė nežinojo. Jei iškilęs vadas yra suma- 
Mtt®, savo reikale gerai nusimanęs — laimė 
jam ir visiems! Bet dažnai pasitaiko, kad į

namo kokį ambasadorių, 
bevelija nusišauti, negu “ro- 
jun” grįsti. Aš jau pradedu 
beČyti jums visu delnu, kad 
kurių dienų skaitysime gazie- 
tose, jog balšavikų “rojuj” 
eina velniava, kad jau ir pa
ties Stalino nebėra, gyvo.

Čikagos ir Brūkly no lietu
viškų balšavikų komisarai bet 
gi nevierija tam. Jie po seno
vei džioksus provija. Esu mi
lijonai žmonių žiūri j balšavi
kų “rojų” kaipo į priklodu; 
esu, Stalinas vadinamas “di- 

” “lš-

Tačiau aš jaučiu, kad jūsų 
mintys, Ir Širdys Šituo morne 
ntu skrenda į brangiųjų tėvy

nę Lietuvų ir jus norite ka? 
tuo metu darėsi tolimoje tė
vynėje ir kų tos karo paliau
bos jai davė. 1918 metų ru
duo lf didžiojo karo paliau
bos Lietuvų atrado baisios ka-
ro atritoa natartotą. «» mtae- - -—7- ------džiuojll.. “mylimuoju,
tai buvo nudeginti ar .pgrian- -■ -»imojo, kad pr:«šU Mu
ti, daugybė Inimi) taip 'TiJV,T le.” (1^ g—kaa išmia-
iSdegintų ir vpfciečių apiplėš- KH3**. .»** J <“ ta.ppat go . nj džioksų!)
tų. Didžiausias Akurdaa ir va- .raA žlP°J9i;kad tuoipet Jie bn? * J ? . sirodo kad apeipacziaviir 1<8<1k Gera, sękyain, Iširau,,,
tėvynėj,. B Siautė 1 pietus l^iSkės pilkoji motina žeme. *4’1

• ė užbers jų akis ir bočių

to pasiaukojimo dvasia. Jie 
^Kiliko, išsižadėjo visko, km- 
jiems buvo brangiausia: pali
ko savo močiutę, tėvų, savo 
niiimiaugius, su kuriais nebe- 
iJUkėjo daugiau pasimatyti

Mahanojaus Saulė daneša, 
kad vienoj vietoj “dvi moti
nos pagimdė vienų kūdikį.”

.Toji pat Saulė išdrūkavojo 
tokį idiotorialų:

“Kokis tai mokytas pilozo- 
pas tvirtina buk apsipaeziavi- 
mas tai kare. Kiti vėla kalba 
kad kare tai pekla. Isz to ’pa- 

ipacziavimaa tai

ir vakarus traukė nusiminu
sios galingosios vokiečių ar
mijos likučiai, kuriuos sekė

Brazilijos diktatorius Getulio Vargas sa
vo paskelbtąja nauja valstybės konstitucija
sustiprino diktatūrą. Jis paleido parlamentą, ^or^iMOti’rasą ra’u
pertvarke teismus ir viską paėmė savo ge- > . .. ,,“žinėn rankon. Jis pareiškė“kad mėgstąs <’°n0"05 arm,jos 

Europos diktatūras ir dėl to aklai jas seka.

Brazilija yra didžiausia Pietų Amerikos 
valstybė. Ji turi 47,000,000 gyventojų. Ji bu
vo respublika, valdoma konstitucine demo
kratiška forma nuo 1889 metų. 1930 m. Var
gas su kariuomenės pagalba nuvertė konsti
tucinę vyriausybę ir įsteigė diktatūrų, kurių 
jis dabar žymiai sustiprino. Diktatorius Var
gas draudžia streikus, nes, anot jo, streikai 
nėra socialūs. Taip pat sulaikė mokėjimų sko
lų Jungtinėms Valstybėmis ir kitiems kraš
tams.

Lietuva jau buvo pasiskel
busi laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Iš Lietuvos kryžiais 
papuoštų milžinkapių iškilo 
raudonuose spinduliuose mūsų 
atgimimo ženklas — Vytis. Ta 
čiau juodi debesys niaukėsi 
Lietuvos padangėse. Apvaiz
dos buvo lemta unūsų tautai 
dar didelis, sunkus iŠSbandy- 
mas, didysis tlvynės meilė? 
egzaminas, kurį turėjo išlai
kyti tikrai jų mylintieji vat-

Leninas, Trockis ir Stalinas išžudė daugį 
vadinamųjų buržujų, dvasiškių ir bolševiz
mo priešų. Jie išžudė milijonus Šimonių. Sta
linas, pasilikęs viena®, dabar ikerdžia eavo Žuvai atnešė nanjų karų, ta- 
vakarykščius bendradarbius ir draugus. Tai ėiau garbingiaųsį mūsų lal?-

Taigi b. karo paliaubos Ue-

rodo, kad jis yra desperacijoj. Ar tik jis ne
prieis prie to, kad ne tik savo draugams, 
ir pats sau Stalinas nebepasitikės.

vės, mūsų atgimimo karų, ka

rų už mūsų nepriklausomybę. 
Man teko būti liudininku mft-

Neužmirškime, kad dabar eina Lietuvių'
R. K. Susivienymo Amerikoj naujų narių pri- ^aSl? tėvynės atvadavimo ava- 
rašinėjimo vajus. Šių organizacijų auginti: sta lf narsifll rn^r
yra labai svarbus reikalas. Priklausyti prie5^’n* i ^is. “Atsibus tėvynė: 
LRKSA yra svarbu lr religiniu ir tautiniu
ir socialiniu atžvilgiu.

Garsioji socialiste Kmma Goldman yra 
pasakiusi, kad Staliną® <jaug daugiau išžudo 
žmonių ir ištremia į Sibiru, negu caras. “Fa- 
ktinai Stalino valdžia yra žiauriausia, bruta
li Škiausia ir žemiausia valdžia, kokių pasau
lis yra matęs”.

• • •
BiLimame ketvirtadienyje — Padėkos 

Dienoj kun. Ig. AlbaviČius, “Draugo” ben
drovė® pirmininkas Ir Federacijos centro iž
dininkas, minės kunigystės 25 metų sukaktį, 
ftia proga šios savaitės “The New World”, 
CtiieAgo* diecezijos savaitraltis, įdljo apie 
julbiliatų straipsnį ir atvaizdų.

sūnūs didžių praeitį atminę, 
pagimdys vargai galiūnu?, ug
nimi uždegs krūtinę!” — tau
tos dainiaus ir pranašo Mai
ronio Žodžiai išsipildė. Tary
tum slapta mūsų protėvių dva
sia prabilo ii kapinynų lr už
degė jaunuolių žirdis. Aš ma
čiau, kaip kai kurios motino: 
gailėdamos paskatinio savo 
kūnelio prašė naiti. į savano
rių eikš; buvo atsitikimų, kad 
nao tokių ožsidagėlių paslėp
ti avn batus.

Vienas vaikinas pusbatis
atbėgo Sėtos miestelin į sava-

ta
puošė jų kaulai ilsėsis. Abi 
menu, dar mažas būdamas gi 
rdėjau, kad vienas tėvas, iš-, 
vykdamas pas vaikus Ameri
kon, pasiėmė iš savo numy
lėto kaimo kapų žemės žiups
nį ir čia, Ašmerikon atvykęs 
siu o vaikams pasakė: “Vai
kučiai, kai aš mirsiu, užtin
kite ant mano grabo šitų bra- 
n^;ų žemelę”...

Teisybę pasakė. Brangi yra 
b)ji žemė, už kurių mūsų bo* 
Šiai galvas padėjo, brangi io 
ji žemė, kuri mus mažus, ai 
mūsų tėvelius savo duona ma:- 
tino. Toji žemū, mūsų jaunų-

Mizarai Čikagoj, Bruklynė eė 
dėti ir tokius džioksus savo 
poperose drūkavoti. Ale my
lėčiau pamatyti jų feisus ga
vus GPU gromatų, kurioj bū
tų įsakyta jiems važiuoti į tų 
“rojų.” O jei vienas ar kitas 
ožį pastatytų, tada GPU ap- 
fcnaimintų, kad jie patys juos 
parsiveš, kaip jau ne vienų 
—iiihh ui M«s.yw=g=g

— Tamstos širdis visiškai 
sveika, —- tarė daktaras Le- 
liotis Marei Mylėkytei. — O 
kad aš galėčiau tamstos šir
dį turėti.

Labai izi, daktare, — at
sakė Mylekytė. — Aš dar ne- 
ženota.

viai, piname savo tėvynei lau
rų vainikų, statom jos didvy
riškų kovų ir laimėjimų pa
minklų, mūsų Tautos Švento
vę — Paminklinę Prisikėlini ) 
bnžryčių, až laimingas jau
čiuosi, galėdamas parvežti į 
jūsų mylimų tėvynę karščiau- 

M km*. ąj.l»l t's11Cf meilės p-lesaik* pa-
lyta. MM, maryntati, rttallą D-ev* Toj! pne
.taliolida iipuoM., tfdeą ai™- SnUla 1 ‘"įT

niLiomis dainomis apdainuo
ta. Rusijos gilumose Lietuvos 
tvenkinių širdyse buvo gyva 
toji šventoji Lietuvos žemelė 
ir iki mirties juo® vyliojo ir 
traukė į grąžiusias Nemune 
pakianįes, į žaliųsias Lieto 
vos girias. Sibiro kalėjimuo
se išblyškusios lietuvio trem

fcias mūsų tautos knygas. Mū
sų jaunimas, Čikagios Vyčia5 
.įrašė: “Greičiau išdžius At- 
"lantę vandenynas, negu mes 
V m met nors pamiršime tavy, 
tnūsų tėvyne Lietuva”. Sv. 
Kazimiero Seserų Akademikės 
yamiškė: “Tenudžiflsta mfi.-ų 
dešinė ranka, tesuvysta mūsų 
liežuvis, jeigu kuomet nors 

neužmir
štamoji tėvyne Lietuva”. Tai, 
tur būt, didelė tėvynės meilės

tinio lupos šaukdamo® Dievo. ...
. ui ii iru pamiršim tave, mūsųvardų savo maldas šnabždėjo? .... .. .

, .• fetamo.fi tėvynė Lietuuz mylimų brangių tėvynę, f 
kurių daugelis sugrįžti nebe-
««lėjo. Užtat ir tas laikotaP »«"“ «•!»>«> A™*’

u o rt.k.'i.M :» k°s Ilttfuvlų krūtinėse, jeigu 
mokėjote jų įkvėpti savo supis, didžiojo karo pabaiga ir 

mū‘ų nepriklausomybės kovų 
’J.iijh mums paliko nemirš-i- •• ' 'a
tanių tėvynės meilės tęstame 
ntų. Aito testamento nevalia 
niekam sulaužyti!

Atvykęs Amerikon pnma- 
čia i, kad Ir čionai jūsų ter
pe tėvynės meilė tebedega 
skaisčia ugnimi. Dabar, kuo- 
*i,vt m«s, viso pasaulio lietu'

numg ir dukroms, gimusiems 
augusiems antroje mūsų tė

vynėje -*- tolimosios Amerikos
lėmėjo.

. • •* r . r 1 » f

Baisieji didžiojo pasaulinio 
kabo prisimintinai tegu dar 
labiau sustiprina mūsų tėvy
nės meilę, kprį tokia didelė, 
gaivalinga Ugnimi išsiveržė

Lietuvoje po to karo paliau
bų." Kam teko būti Lietuvoje 
ir dalyvauti Karo Muziejams 
sodely vakarinėse vėliavos nu
leidimo iškilmėse, tam ašara 
išrieda iš akių, pamėčius Lie
tuvos nepriklausomybės karo 
invalidų eisena prie pamink
lo mirusiiAns už mūsų laisvę.

Kada būsimoje Tautos Šve
ntovėje vakarais skambės va-^ 
rpai ir susirinkę musų tauį 
vaikai Melsis už tėvynės 
nūs - karžygius, mirusius nž 
mūsų laisvę ir prašys Auk.š- 
čiausiųjį saugoti bei globoti 
mūsų laisvų ir nepriklausomų 
Lietuvų, nauja ugnis užsidegs 
visų lietuvių širdyse. Toji nau 
joji Dievo ir Tėvynės meilės 
ugnis sujungs mus visus vie
non močiutės tėvynės Lietu
vos šelmon mūsų tautos him
no žodžiais:

Tegul mei lė Lietuvos ; >
dega mūsų fcTdyse! /
Vardan io® Lietuvos 
vienybė težydi!

Siūloma Palangoj, Alaušuo
se, Kaune ir Birštone statyti 
specialius viešbučius. Viena 
užsienio firitia siūlo tam reika 
lui kreditų.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ

i

fetamo.fi


šeštadienis, lapkr. 20 d., 19?7

AR ŽINOTE, KAIP DAUGELIS 
PATENK Į BEDĄ?

Įspėjimas Lietuviams Saugotis Agentų
— —

Daugelis lietuvių eina pas žmones, kur yra tas “defi 
advokatus su štai kokiomis '»iency”’ ir gražiu būdu bando 
nelaimėmis. Pas mane, suko.' susibičiuliauti, o paskui jau 
atsilankė vienas agentas, ku klausia “kur pats dirb:, kiek
ris sakęs esąs iš “Sočiai Se 
curity Departamento”, iškluu-

uždirbi!” ir t.t. (Daugelis lie
tuvių savo turtą yra taip sa-

*

sinčjo apie viską ir aš jam tel-J kant paslėpę, t. y. turi perrašę 
sybę papasakojau: kur dirbu, ant savo vaikų, savo brolio, 
kad daug bėdų turėjau, kadį ar gero draugo). Agentai beį
mano du namus forklozavo.Į na gražiai apsirengę ir labai 
kini šis namas dabar ant vai
ko užrašytas ir t. p. Už kelių 
dierų gavau pranešimą (sum- 
:uor»s) kuriam esu šaukiamai 
i teismą.

Panašių atsitikimų mes tu
rime daug. Dėl to e‘a noriu 
Įspėt lietuvius, kad tokių a- 
gentų saugotus.

1. Jei žm.ogus buvo pasira
šęs kokį morgičių ir vėliau 
tas morgičius būna forklozuo- 
tas, žinoma, po forklozavimo 
nasilieka nedateklius (defic; 
eney). Tokių atsitikimų tarpe 
lietuvių yra tūkstančiai.

2. Šiandie bankai tų “defi- 
eiencies” (nedateklius) turi 
milijoną dolerių vertės. De
presijai prabėgus, bankai pra
dėjo veikt, tai yra išieškot ne

DHACtUR

mandagūs. Pirmiausia jie pre 
deda šnipinėt po skolininko 
kaimynus, o vėliau pradeda 
gražiai klausinėt ir patį savi 
įlinką. Lietuvis, nieko blog) 
nemsnydamas, tą svečią, ku
ris jam duobę kasa, pri:ma į _______________
nan ą, išsišneka su juo, pasi- Kur buk kinai buga. Šiame Kinijos žemėlapy vylyčaomis parodoma, kur link, baimės ap
sako turėjęs daug namų, Letenti, bėga kinai iš savo sostinės Nankingo. Vyriausybė taip pat išsikėlus. Japonai sutrau- 
jnos atėmę, ir dabar esą “tik-j kia dideles jėgas operacijoms paėmimui Nankingo. Be to, šiame žemėlapy parodoma, ko
tai maro mergaitė, &r vaikas Wos Kinijos provincijos ir kokiais mineralais turtingas. •__________________ __________

tuii namą’’. Duobkasys agen
i . . kitus rūšies agentai seka laitas kiaušo ausis ištempęs ir uz , ,, v I kl asčius ir landžioja po na-kick laiko pasirodo, kad zmo-1 „ „_____ . .. •. .imi s Nužiūrėję auką jie atei- 

Ina ir paspaudžia durų skam
butį.

— Aš esu iš tos ir tos kom-

gus šaukiamas į teismą pasi
aiškinti, kada tą savo turtą 
perrašė vaikui ar draugui! Čia 
jau žmogus atsiduria bėdoje, 
bet jis nežino, kas jam tą duo- 
bę iškasė. Mandagus agentas 
s< r iai pas jį lankęsis apie kil

ia leki ix>. Jie prisamdė šimtus' rj jau buvo ir užmiršęs, 
agentų, knrie eina pas tuos j 3. Mirus vyrui, ar žmonai,

PADEKONĖS DIENAI

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

PASIŪLO

PHILCO RADIO
Prteinamesniom Išlygom Ir Duoda Nuolaidos iki 
$60.00 Už Seną Radio Mainant Ant Naujo Philco

r

panijos, kur velionis turėjo 
apsaugą, - pareiškia agentas a- 
t įdarius duris.

Mano vyras neturėjo pa 
našioj kompanijoj apsaugos, 
— jam atsakoma.

Agentas nusirašęs iš laik
raščio mirusio vardą, pavar
dę ir adresą sako:

- Ar ne ši tavo vyro pa
vardė?

— Taip, — pareiškia age- 
ias mano nabašninkas ir tu
rėjo pasislėpęs nuo manęs ap
saugą.

--- Taip, taip, pareiškia age ' 
ntut. — Po to našlė agentą įsi»r •
vad:r.a į kambarį, paprašo at
sisėst ir sako:

- 0 tu, ponuli, gali iako 
lekluot tą apsaugą? Ponas 
duobkasys atsako:

— Tai mano profesija!
— Tai kiek, ponuli, kainuo 

tų, jei $1000 iškolektuotai?
— $100. Dabar duok man 

$5C. o kitą $50 atmokėsi kai 
atnešiu čekį. Beje, kienc var
du nori čekį padaryti?

— Mano vardu.
Agentas paprašo aiškiai pa

rašyti vardą ir pavardę, kad 
galėtų “teisingą vardą” ant 
čekio parašyt. Ir taip, įdavus 
agentui $50, daugiau nei jo.

nei $1000 nemato.
Taigi, lietuviai, su tokiais 

ponais visuomet turit elgtis 
šiiplp:

1. Atėjus ponuliui į namą ir 
pasisakius “aš esu iš vienos 
ar kitos kompanijos, knr me? 
dirbame kaip vadiname ‘ere 
ditor’s book’, jei norėsi pc 
skolinti pinigų, ar pirkti ką 
iš krautuves, tavo vardas bus 
į i ašy las į knygą ir nebus jo 
kios bėdos gaut paskolos, ni

tam panašiai”, neįsileiskit su 
jais į jokias'kalbas.

2. Būkite mandagūs ir tei
singi. Bet jei apgavikai ateina 
ir pradeda tyrinėt dalykus, 'ir
ti daryk i t duris ir liepkite grei 
tai išsinešt.,.

3. Kiti agčntai atsiveda net 
federalės i aidžios agentą. Bet 
ir tą galite išvaryt lauk.

4. Telefonu neduokit jokių

Kun. Kapočius Tarp 
Ukrainiečių

PHILADELPHIA, PA. — 
Vietinio ukrainiečių katalikų 
laikr. “Amerika” tilpo gra
žus straipsnis apie statomą 
IrisikėlP.no bažnyčią. Sykiu 
tilpo bažnyčios jr jos rekto
riaus kun. dekano Felikso Kn- 
pocaus, paveikslai.

Pranešėjas

DRAUGYSTE PALAIMINTOS
LIETUVOS • .]■

rengia

Gražų Vakarų Su Vaidinimu

Mirta Cinciberaitė 1
3-jų Veiksnų Komedija

Sekmad., Lspkricio-Nov. 21,1937
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE,

3133 So. Halsted St.

Perstatymą išpildys žymūs artistai. Po vaidininko 
šokiai. O šokiams grieš gera Orchestra.

Pradžia 6:30 vai. Vak. Bendra įžanga 40c
Šokiams 25c

Visi dalyvaukite, būsite pilnoj užganėdinti.

Kviečia VALDYBA IR KOMISIJA

RAPOLAS ANDRELIUNAS
rengia

15 Metų Biznio Šuke fetu vių Išpardavimų
su Nupigintomis Kainomis: laikrodžių, žiedų, gintaro 
karolių, rašomų plunksnų ir daug kitų dalykų.

Dabar Kalėdoms krautuvė papildyta įvairietnis nau
jomis prekėmis.

MARQUETTE JEVVELRY IR MUSIC STORE 
6324 So. Westem Avė. Chieago, III. 

Telefonas REPnbiic 4932

Tel. CANai 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS

2!iimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiii

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

SAI.fi RENDON Dfil, VISŲ PARENOTMŲ 
VEREi.fiMS. Šokiams, baliams 

VIRTUVE. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI

informacijų spie savo asmens | 10 kunigų, iš ftv. Mykolo baž- 
dalykus, ypač tie, kure turė-'nyčios palaidota Pasaulio At 
jote namų .r. jų netekote, ar-' pirkėjo kapuose.
ba buvo foiklozuoti.

TORRESDALE, PA. — Lo 
pkr. 8 d. netikėtai apleido šį s 
pasaulį a. a. Juozapina Stepo- į s 
navičienė. - Rybikauskytė, Jl.no = 
na įžymaus lietuvio-biznierio. 'Š 
užlaikančio Philadelphijoje di g 
dėlę “wbolesale” krautuvę '5
Richmond Grocerv Company. Sw«itcr Nertas, sav.
Po iškilmingų bažnytinių pa- | 2435 So. Leavitt Street J- Chieago, III.'
maldų šeštadienį, 13 d. lap .Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliillilllllllllilllllllllllllllllillllllliiil 
kričio, kuriose dalyvavo net

GERKIT TIK GERĄ

Sti

ALŲ

PHILCO yra moderniškiausias Radio markete. Turi 
visus vėliausius pagerinimus. PEOPLES Krautuvėse 
rasite pilną pasirinkimą net 45-kius skirtingus 1938 m. 
modelius.

1938 Philco Midget Radios kaina nuo----- *22.50
1938 Pbdlco Console Radios kaina nno .... *4950 
Philco i XX Radios, kaip parodyta . *79.95
Kiti modeliai nuo .. *22.50 “ *395-00

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

RINKTYNĖS MINUS ii 
KEKVENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karuiižkii

Lapkričio 20-ta Diena

— Sv. Luko“Kantrume’
vin, is.

Eik nusilenk Dievui ir pa
lik Jam savo brolio širdies

5. Įstatymai leidžia, ku l 
jok3 neprašytas žmogus netu
ri teisę įeit į jūs namą. Tik 
tada gari jot, kai jį pakvh- 
čiate, aiba leidžiate.

6. Neužm’rškite, kad Sara 
biznyje yra agentų lietuviu, 
lenkų, rusų ir kitų tautų. Ai 
šku tautietis tautietį greičiau 
gali įkišti į maišą, negu kita
tautis agentas.

Adv. Charles P. Kai

piplunksnuotą paukštytį į pa- 
! dangės, jis išmėgino kiekvie
ną meną, subarė kiekvieną ny- 

j kų atidėliojimą, vilioja į švie- 
I seimus pasaulius ir ėy> pir
ma. — Goidsmith.

• > 
Dievas gali ir padaro nusi 

dėjėiius linksmais nežiūrint jų 
nuodėmių vardan Kristaus, at
leisdamas jiems jų bausmę, 
kol nuodėmės galybė yra tik
tai dalinai perlaužta, auklėda-

Velionė paėjo iš Baisogalos 
parapijos, Liauda akalicos 
(nes, mat, buvo bajorų kil
mės). Prieš 45 metus atvyko 
į Ameriką. 44 metus išgyveno 
moterystėj su Klemensu Ste- 
ponavičiuln su kuriuo sugyve 
r,o tris sūnus ir keturias duk
teris (mirdama paliko ir 11 
anūkų).

Velionė buvo labai darbšti 
ir taupi, bet, anaiptol, ne šyk
šti: reikale gelbėdavo kiekvie
nam pagalbos reikalaujan
čiam, o Lietuvai ir bažnyčiai 
ir gi nešykštėjo.

Steponavičių šeima ne t'k 
yra vieni pirmųjų lietuvių ftv. 
Jurgio parapijos steigėjų, bet 
ir dabar medžiaginiai ją gau
siai remia, nors negyveno jos 
ribose.

Amžiną atilsį jos kilniajai 
vėlei!... Jurgietis į

rosią J 
SOUTH SIDE BREVIING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (VVbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
L M MORKUS 

Res. HEMLIMTK. M4OBiznio Telefo BOULEVARD 717»

rURNITJJRE
MANUFACTURIN’ COMPANYl

4179-83 Archer Avė. 
2526-40 W. 63rd St.

J. NAKRO&IS, Vedėjas 
M. T. KEŽAS, Vedėjas

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, Aeitadienio Tak.

mas juos, ir besidžiaugdamas
. . jais Iki jų sugrąžinimas į dva- 

pa»laptį, nė nemanyk fniė»>, • sisk ^.eiklt, užbaigtas 
kad jo tikėjimas yra pritemę.,' Kj> tikui k is nusidėjė. 
kad tano Širdyje jis netur, vidun * . kai ,
jokios dalies. Jis irgi yra ma į vilties dirvą, vietoje palie-

tirus ir kaip tu nori skristi į,' . .... ... . v " . .L , ........................ . pus jam žiūrėti i Kristų, turinemarybę. Gali būti viltis 1 ‘
taip nekalta, taip skaisti, taip

panardinti į beviltį, o bevil
tis yra mirties vartai. — Ka
roiia Hodge. į

Būk kantrus išmėginimnis 
ir visad žiūrėk j antrą pusę

kada nors ieškojo amžinybės,
' — gali būti šviesa ryški, dan
giška šviesa, kur visa tau iš
rodo šalta ir tamsu.

Ir kaip paukštis išmėgina pasigailėjimo, kurs gali būti
kiekvieną malonų meilumą, paslėptas po “formuojančia 
kad įgundžius savo naujai a- apvaizda

■REUMATIZMAS 
Z SAUSGELE
■ Neslkankyklte aavys aka na 
_ malė: Penmatlsmu. SausgSle,
■ Kauly OSIImų. arba MMIun- g »lii — raumenų sunkumu: nee

sksndSUmst naikina kilno ry-
■ wbe ir dažnai ant patalo pa- 
g guldo.
■ C APSTO O COMPOUND moa- 

tla lengvai prsžallna vlržmlnS-
■ taa lira a: mums žlandlen dau- 
_ gybA žmonių siundą padSko-
■ nea paavaik*. Kaina BOc per
■ nažta 66e. orba dvi už !II.AB. 

Knm: “1AT.TTNIS SVEIKA-
■ TOS" auralala gydyti*, kaina 
a B0 centų.

■ Justin Kulis
SSB9 80. HALSTED ST. 

Ohlcago. IH.

1938 METŲ į 
“DRAUGO” KALENDORIAI

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

• Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.
DRAUGAS : |

2334 So. Oakley Avė. Chieago, IH.

Irisik%25c4%2597lP.no


SfcšLuL

audyklas (“Drobė” Ainerikos matyti aavo tėvynę. Be to, jie 'drovės steigėjų tarpe yra 
lietuvių ir kt), batų fabrikus, galės dalyvauti varžybose ir 
pakankamai įvairiausių savų didelėje aviacijos šventėje.
amatininkų. * —------

Jei n orima padėti Lietuvoje TOKIO, lapkr. 19. — J u po 
gyveiaųtienųj giminėms, tai nai patyrę, kad Anglija per 
gerlriaia siųsti pinigais. Tuo Hnoikengų siunčia Kinijai gia 
Utenu bus patenkinti ir patys k las ir HMtnicijų.
doras y gavėjai. Tsb. ...... ........  -.........

} .-------- DVI BENDROVES PLYTI
NĖM STATYT

Paskutiniu laiku te,Hfcncįp-, kurioje dovanos peržiūrėtos 
į ga lietuvių epauda J. A. Val6-' (apie tai painformuoja pakto 
, tybfee (“Naujienos”) patai- įstaigas) prašymų, nurodant 

lėno eilę straipsnių., klaidinau- savo turto būklę. Geriausia 
[Jbų ir Lietuvos Ir Amerikos prie pralymo pridėti neturto 
’ lietuvių visuomenę dėl dovanų liudijimų.
Atleidimo nuo muito. j Praktikoje finansų ministe-

Paaiteravus kompetentingo- ris 99 suos. paduotų prašymų 
ee įstaigose sužinota, kad ten- patenkina. Nuo š. ui. JI-I iki 
darningieji straipsniai tilpo k. m. X-15 naujų daiktų, siun- 
“Naujienose” yra jų Beniai- ciatnų dovanoms, atleista 70,- 
manymo Lietuvos ir bendrai (XX! litų muito sumai. Val&ty- 
aiurtų politikoje vaisius ir iš- bės iždas tiek nustojo muito 
apausdinti partiniais agit&cir pajamų, jas paaukodamas ne
štąją fiumetitnais. turtingiesiems dovanų gavė-

Kaip žinome, kasmet užsie- jams.
jyvenų lietuviai ir kiti Šie nauji daiktai, nors ir 

aųvo giminėms atsiunčia do- siunčiami dovanoms nuo mui- 
vanome įvairių daiktų senų ir to neatleidžiami.
aaujų rūbų, avalynės, audinių 1. Akcizuotos prekės (nba- 

,Sr fct. •'.ta, tabakas, cigarai, papirosai,
j ' iki 192$, m. dėl dovanų įlei- rūke masis popierius, gilzes, 
■ dimo nebuvo jokių lengvatų, svaigieji gėrimai, įvairūs vy-

J)ovauom» siunčiami daiktai nai, mielėe). 
buvo traktuojami, kaip prekės. 2. Monopolizuotos prekės 

'Nuo 1929 m. (Vyr. Žin. Nr. (degtidė, spiritas, kortos, deg- 
301) dovanoms siunčiami dra- tukai).
panos, avalynė, skalbiniai ir 3. Draudžiamos įvežti (šauu. 

JAAti vartoti daiktai, neturį pre ginklai, rūkomasis opiumas 
IfcybiTiio pobūdžio, siunčiami svetimųjų Salių loterijos bilie- 
I atskirų asmenų vardu, buvo Įtai).
L f leidžiam i be jokių muito mo- 4. Kusisiekimo priemonei 

kesčių. Už naujus daiktus, (dviračiai, motorciklai, auto
E nors ir siunčiamus dovanoms, mobiliai ir kt.) 
įj^aip ir visose Europos valsty- 5. Konditerijos prekės (sai 
įibėee b^vo.JnlamaS atitufka'mas dctiūi*i, šokoladais, kakao ii 

muitas? Šių daiktų nuo muito pyragaičiai ir kt.) 
s negulėjo atleisti nė finansų b. Kosmetikos prekės (kve 
į ministeris. palai, odekolonas, eleksyrai
> Dabartinė vyriausybė, noro- muilas).
; d&ma padėti neturtingiesiems 7. Prabangos prekės (bran 
į dovanų gavėjams, š. m. vasa- giųjų metalų ir brangiųjų ak 

rio mėn. (Vyr. Žin. 566 Nr.) menų dirbiniai ir kt.), balinė 
* finansų ministeriui suteikė tei suknelės, brangieji kailiai i 
| eę į|eisti be muito bet kurių visos tos prekės, kurios varto 

Įp naujų daiktų, siunčiamų dovį jamos turtingųjų gyventojų, 
norus, bet ne prekybai. Vadi- 8. Ir visos kitos prekės, ku 
Basi, finansų ministeriui yra rios siunčiamos prekybos tiks 
suteikta tik teisė atleisti nuo lams.

į muito naujus daiktus, o ne pa- Dovanų gavėjai tr siuntėja
Į r eiga. turėtų tik in formuotis, o kom

Naujų daiktų dovanoms ga- petentingos įstaigos, (konsulą
Į vėjas, negalėdamas •sumokėti tai, paštas, muitinės) visuome
*tWHftto, turi paduoti finansų mi maloniai išaiškins reikalų, 

tosterio vardu, per tų muitinę. V’isada ir visus siuntinius j

Remkite Savuosius 
Biznierius

LIETUVIAI DAKTARAI

Užjūrio Lietuviai 
Lėktinai Bus Kviečiami 

I Lietuvę
DANTISTAS

1446 So. 49th CL, Cicero, III
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 viii. v

814Y Bo Hal ted St., Chicago
*Hnotl. Sered. ir Sukat, nuo £—S v

Klaipėdoj ir Aiauliaose įsis 
teigė akcinės liendrovės, ku
rių tikslas statyti plytines lie 
tuvoj. Klaipėdos r kelnės benKAl'NAH, — A«ro KJubo 

vadovybė numatė ateiaan ?.aL- j 
metais pakviesti į Lietuvų ė- 
sgnČius Ąaiarikos Jungtinėse 
Valstybėse lietuvius lakinu.-, 
sklandytojus ir inodelistus, 
kuriem? bus gera proga pa-

’d. Ofiso: Rez.:
LAPayeUe 4CJ7 2456 W. 69 St. 

rei. namų:
HKMUck 6286

LIETUVIAI DAKTARAI

GYDYTOJA® IK CHIRURGAS 
VIRginia 1 j 16 4970 Aręfeer Are
Valandos: 1—3 popiet ir T—8 v. v 

Kasdien iC.kyraa Šerinių, 
Sakinaduuų susitarus. 

Rimbo, Liepas ir Rugpiūčjo niė.e 
niais neboK vataidų popiet, bet nui 

10—12 »ąį. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Orias 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.

AKTU GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT. PHYSICIAN ud SURGEON 
10 N. Broadway, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dienų ir 

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

Res. 2126 S. 5th Are., Maywood Ar. 
i Phone Mayvrood 2418

GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.J 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį

OPTO'

Japonijos iuFeratorio Hsrahito brolis. Princas Ohiohibu 
eina į vienų Tokio maldyklų pagerbti japonų kareivius, ga
vusius kare su kinais. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TaL Calumet 8974 Res. 6988 So. Talman Ave.
OFISO VALANDOS; Res. TeL GROvehill 0617

9 ryta iki 8 vakare išskiriant sek- Office Tel. HEMIock 4848
nuuUenius ir trečiadienius ne i I ęiMflMAITK

leisti be muito ne manoma. Šių dienų kiekvienos valstybes da». speciali atyda atkreipiama j 
, . . , . 1 mokyklos valkus. Kreivo* aky* att-

Tokio įstatymo Išleidimas pareiga yra per mintus ir kj- taiaomoa.
(kaip reikalauja “Naujie- tokias priemones palaikyti ly-1 VlU&i^iėitojQ vak'
nos”) yra neracionalus. Tuo- gsvarų tarp visų profesijų, Į
met p6 dovanų skraiste gali kad visų profesijų gerovė kil-Į **“*•“• 
prasidėti nelegali prekyba, tų vienodai, nepažeidžia'  it At- ,4712 SO. ASHLAND AVE. 
Rūbus, avalynę ir kitug daik- skirų jų interesų.
tųs vartotojai iš užsienių par- Lietuvų Amerikos Ke.tu- 
sisiųsiu dovanomis. Nuo to nu- viųms dėkinga už jų nuolatinį J 
kentėtų yalstybės iždas, sųži-1 rėmimų. Tačiau reikia, neuž-1 
ningieji pirkliai, vietos pa a-(miršti, kad dabartinė Lietuva1 

monė ir smalkieji amatininkai i jau nėra 1917-1918 metų Lie- 
(siuvėjai, liatsiuviai ir kt.). i tuva. Mes jau turime savas

QVT>YTOJA8 IB CHIRURGĄ* 
2423 W. Marųuette Road

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

Subatomis Ciceroj
. 1446 So. 49th Ct.

Nuo fi iki '9 vai. vak.

DANTŲ GYDYTOJAS 
3250 S. Halated Street

CHICAGO. ILL.

Offiee Hours 
2 te 4 aud 7 to 9 P. M. 
Sun day 8 by Appointment

Tel. CAN ai 0257
Res. PROspeet 6659

PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo .3 iki 4 jr »ųp 6 iki .8 v»L vak. 
Nedėliomis pagal sutartį. 

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapeet 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vai. vakaro

OPTOMETRISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 
Valandos; kasdien-ano 9 iki 12:

šuo 1:30 iki 6 »a|. vak.
TeL GANal 0523

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395GAS-OIL-LUBRICATING-WAS;

LIETUVIAI ADVOKATAI

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6000 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
ifckvrus sere<lomis ir subatomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPuhUc 7868

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Rauk name 
Valandos: kasdien nup 9 iki 5 
Panedėlio, Seredpe į- popiyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas GANal 1175 

Namai; 6450 S. Roclovell SL
Telefonas REPublic 96QQ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA

2808 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 

Tel HEMIock 6111 
Xiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
 pą^al sutartį.

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVE. TEL CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zcrone-Anti Freeze

Office Phone Rea. and Office
PROspeet 1028 2859 S. Laavitt Bt
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 0766

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
SALTIMIERO

RADIO PROGAMV 1$ STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 0:00 iki 0:30 vai. vak.

LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Sa VVestern Avenue
VALANDOS:

Paaedėlį, Ltarainke tr Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakaro. 

Fredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v 
« Subatoj nuo 12 iki 6 v. y.

ra. Proepect 10X3 
Res. Tell. Pepublic 5047

<KOWARSKAS) 
GYDYTOJAI » GHaVBGAE 

2403 W 63rd St, CWeago
Nedėliom ir Tcečiadieuiaia

Pagal Sutarti-

M. BOUIevard 7042

DANTISTAS
4645 So. Ashland Ave.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Sererlaį pastai sutarti
GYDYTOJAU IB CHIBUBGAS ' 

BOUIevard 2800 ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
TeL LATayette 9616

VALANDOS:
2—4 popiet — 7b-9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarty 

TaL ofs. BEPubttc 7696

T d epb one
Tel. Ofiao BOUIevard 5913-14 
Res.: KENweed 5107

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Atihland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 
Teutone: RKPoHie 5723

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto- j 
mobilius ••• Del to uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir sų- 
zmisko patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 11 
kurie jie parduoda parodo, kad < ®

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:86
756 VVest 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos Tel BBVerly 8244ĮVAIRŪS daktarai

DENTISTAS
1428 Wert Magnetu Road

Antrad., ketviytad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Beitųdieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

>61 Broadvray
MELROSE PARK, ILL. 

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

BeStadieniaU nne 2 v. iki 9 v. v.
„ sHw*frw«i:. rr" v**^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GTPYTO JAS IB OHIBUBGAS 
4631 So. AsMand Ave. 

ra YABde MM Bm.: ra PLAaa 8406
VALANDOS;

Nae 10-12 v. ryto; 2-3 ir 74 v. vdk. 
Ne.Įyyųnyt mu> Į6 »» U vai- dienų

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandoe 9^-10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutarti.DR. GRMHES SEfiM.

OPI8AS
OIUMBOS Metavių iv. Kryžiaus U- 

gominl, kaip jų pripalino American 
Medical Aseociation ir American 
GoMoce of 8«rgeons. yra Claaa A 
r6Hea Tai pra, ankičiansi Ameri
kos medikalial autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos Uaoninių. Reikale aaudokitčs 
jos patarnavimo, 2700 W. 69th SL, 
tel. HEMIock 6700

300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

18 vnl. lyto iki f vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal BuUrtį.

ggĮCAdOygjA
Telefonai MlDvray J 

0TW0 VAL8NDO
Nuo 10 iki 12 vųl. ryto, «< 
vai. po pietų ir noo 7 iki ■

Naudokite* patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių dcefbimus matote ju^ų dkaražtyje DRAUGE.
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WISCON$M UETUVIŲ ŽINIOS
KENOSHA. — Parapijos 

bazaras eina pirmyn. Kas kart 
daugiau žmonių atsilanko ir 
daugiau pelno parapijai lieka. 
O tarp žmonių gera valia vis 
didėja.

Per bazarų, pereito penkta
dienio vakare, būreliui žmo
nių besilinksminant parapijos 
salėje, atvažiavo Chicagos Au
šros Vaitų parapijos klebo
nas, kun. M. Urbonavičius, 
MIC., seniau buvęs Kenosha 
klebonu. Pamatęs mūsų bazn- 
rų, su visais pasisveikinęs ir 
pasikalbėjęs tų patį vakarų 
grįžo namo.

Sekmadienio vakare bazaras 
buvo išvadintas “Biznierių 
Vakaru” ir turėjo labai gerų 
sekinių. Už tai didelę padėkų 
užsitarnavo visi atsilankiusie
ji. Dalyvavo sekantieji biznie
riai A. Jankus — Kenosha 
Boiler and Struetural kompa
nijos savininkas, A. Valys -- 
anglių kasyklų savininkas, C. 
Piaseckis — grnborius, A. Ba- 
eevieia — real estate ir Insu
rance, A. Mockus — duonke
pys, F. Stankus — automobi
lių taisytojas ir pardavėjus, 
bučeriai — V. Jakutis, A. Ba- 
nis, F. Raštius, J. Maliniaus- 
kas ir K. Stulgaitis; užeigų 
savininkai — K. Mažeika, K. 
Varais, S. Joeius, W. fl<ipe-

=

lis, M. Labanauskas, A. Bei
tas, W. Bitautas, M. Baradiu- 
skienė, P. Šliakis, V. Strese 

' vilius, Karčiauskaitė, A. Vit
kauskas, J. Šimanauskas, II. 
Simonaitis, J. Bertašius ii 
daug kitų.

' Prašoma, kad visi bazaro » ' 
tikietų galiukai ir už juos pi
nigai būtų gražinami. Jau ma
žai laiko beliko bazarui - vie 
nas sekmadienis, kalakutinė ir 
užbaigtuvių balius sekančia
me sekmadienyje. Kai kurios 
didesniųjų dovanų bus lei
džiamos anksčiau. Todėl rei-i 
,kia utsilankyti j kiekvienų ka
zino vakarų, kad laimėjus Sias. 
dovanas, ir kad bazarų apvai
nikavus su didžiausiu pasise
kimu. Kurie lankėsi per yt#ų 
bazarų, galės pasidžiaugti, kad 
ne \ eltai lankėsi. Nes ta min
timi rengiamus ir užbaigtuvių 
haiius.

Sekmadienį po sumos bus 
sudrinkimas Birutės dr-jos

ftv. Vardo dr-jos basketbaP 
rinktinė pralaimėjo pirmų žai
dimų 6v. Jokūbo parapijai. 
27—14. Bet mūsiškiai rodo, 
kad ateityje galės labai gerai 
lesti. Visi yra gabūs hsslut- 

■taJ entuziastai. Byloj vėl bus 
lošimas Šv. Jokūbo salėje Šį 

• kartų tikisi laimėti. Kūruittė

NAUJAS
Valgyklai Baldų Setas

PADĖKONĖS DIENOJE
PADARYS DAUK MALONUMO VISAI ŠEIMYNAI 

ŠIĄ SAVAITE

PROGRESS KRAUTUVE
Tęsia Didį Thanksgiving

Išpardavimą
Puikiausių Baldų Setų

Čia galite pasirinkti Gražiausių Valgyklai Setų už 
SPECIALIAI SUMAŽINTAS KAINAS per Didį Tha 
nksgivieg Išpardavimų PROGRESS KRAUTUVftJE.
$70.00 vertės Valgyklų Setai po ..........Ą ,5Q
$95.00 vertės Valgyklų Setai po .......... $57*£J0
$45.00 vertės Puikūs Dinette Setai .... $^29«O0

Šimtai iš ko pasirinkti
Dykai, Didelis Kalakutas ar Žąsis — Dykai su 

Pirkimu Baldų Setų
LENGVUS MMOKfiJIMAIDuUUMMift ypnytoi Vinnlrinm

Wl

re C®
3224 So. Halsted Street
J. KALfcDlNSKAfc, vedėjas 

Tel. VlCtory 4226 Chicago, Illinois

Piuriklaaayfctto mtej (raitas Ltottrtiko Protina® rytoj, NsdiUoj, 
11 wl. 17O, U stotie. W0E0, 1M0 kilocytlM

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
J LIETUVĄ

.Mils •

NEW YORK
Per OotOuabMV*. OvedlJo 
įplaukto M N«w Verta

aiUFeHonM —- — 
DltOTTNlNGHOUI----- r-1

Sutaupysi pinigų pirl 
laivakortę ten ir atgal

Rtakuraiju bro*iar«« Ir 
tis. gaunama nemokamai -pai 
sus BiOsu auterituato* laiy«Uc 
agentus, arba

Svvedish American
1M No. Miclugsn Ave.

SKAITYKIT! 
BAR GINUS DRAUGI’

WPA artistės “šedevro**. Kaip žinoma, bedarbius art'st us šelpia krašto vyriausybė duodama jiems darbo. (Sa mato
me vienos WPA artistės, Bernice Cross, nupieštų paveikslų 4‘Mother Goo6e”. Paveikslas kone metus kabojo Gleen Dale, 
Md., džiovininkų sanatorijoj. Dabar distrikto sveikatingumo komiaijouicrius įsakė tų “šedevrų” užtepti, nes jis sensacin
gas, juokingas. Tįačiaų to distrikto WPA mėne direktorius, Rusnei! Parr, uždraudė paveikslų sunaikinti, nes tai esu vy
riausybės nuosavybė. Tat išrinkta džiurė, kuri nuspręs, kų daryti su tuo paveikslu.

CHICAGĄ APLANKIUS
Bošo Knn. M. Bruadza džiausi kapitalistai - lietuviai j nyčia! Visos girliandos vienų 

Amerikoj! -rūtų. Tarp klebonijos ir baž-

prie progos dar aplankiau kun. 
Brjškų, ‘‘Draugo” redakcijų

(Tęsinys)

«wnr ir Metropolitan State hank,.

išeina pasitikti gerb. šeiniai- U. “Dratigte” Httevybėa jr 
nkas. katalikybės fortas

— Lankiam, lauktam Svete- Gražų jr neišdildomų man 
lio, sveikindamas, malonia fiy- įspūdį padarė “Draugo” re-
psenų prabyla kun. Albavi- dskrija. Kaip &a puikiai ir

CGULD MOT DO ff EI

HHSEVDR«
WHJN ereryv

nyčios padaryti gražūs garbės 
vartai. Kaip gražiai sutvarky
ta procesija! Ekscelencija pa
rakęs pamokslų ir suteikęs 
palaiminimų šveoč. Sakramen
tu, gražios procesijos lydimas 
vėl grįžta į klebonijų ir sku
binasi į Gary, Indiana.

Įdomu teko nugirsti čia mo
terų pašnekėsi, išėjaę iš bat-

čius. K ai p. ,iaa* malonu turėt i moderniškai įtųiaytes spaustu
pastogėje taip brangų mofiipoOhtrias veda bh>-^Bebavau matęsis nuo 1912 m.

svečių iš Lietuvos! J&eūninin- 
kas tuoj supažindina su savo 
seserėnai te - dentiste (iš Laz
dijų), , kuri, pasinaudodama 
Dėdės parama, šių vasarų at-

liukai - marijonai, kaip suma
niai visko* tvarkoma, kaip 
gražiai redaguojamas “Drau
gas”! Taip) dienraštis “Drau
gas” tai ne tik Chieago s, bet

vyko čia pagilinti universite-1 ir visos Amerikos pažiba, nes 
te savo profesijų. Tai kukli itai vienintelis Amerikoje kat. 
ir rimta panelė. i*o pietų gerb. dienraštis, užtat apie jį visi
šeimininkas parodo savo gra
žiai išpuoštų ir gražių bažny-

katalikoi i? spiečiasi, nes jis 
ir yra visiems tikite draugas

lietuviškomis spalvomis ir tautybės bei katalikybės fo-
gražiai išdekoruotų svetainę, 
•mokyklų ir visų klebonijų. 
Daug čia klebono darbo bei 
sumanumo įdėta. Kaip viskas 
gražiai, puošniai ir simetriš
kai sutvarkyta, tik gėrėkis... 
Taip, kun. Albavičius tai su
manumo bei darbštumo pavyz- 
dis, užtat per tų didį ir nenu
ilstamų darbštumų ir pakirto 
aavo sveikatų, ypač suardė 
nervus, taigi yra ligonis, o ta
čiau dirba ir dirba... Šia pro
ga malonu man pazvaikinti 
Gerb. Jubiliatų jo 25 metų 
kunigystės jubiliejuje (&I-23), 
pasigėrėti jo darbuote ir pa
linkėti stiprios syeikatos ir 
ištvermės jo sunkiose pareigo
se ir kilniame pašaukime. Va-

11 lio Solenizantas!

10. Višta Liuleririuos ir p* 3 
kun. Bričkų

Po pietų čių atvyko Julius 
Liulevičins grzborius, pus 
seserčg (jau mirus) vyras par
sivežti pas save į svečius, tai
gi padėkojęs kun. I. Alba vi
riui už iiialoaes vaišes ir prie
lankumų išvykau į Liulevį- 
čius. Paviešėjęs valandėlę pas 
gimines ir pasigerėjęs p. Ltn- 
levičiaus patogiu laidotuvių o- 
fiau. ypač gražia koplyčia,

14. Svečiuose pas kun.
Bičkauskų

Tų dienų vysk. Reinys vizi
tavo vakare dvi parapijas: In
diana Harbor ir Gary, India
na, tai ir man buvo progos ap
lankyti seminarijos kolegų 
kun. K. Bičkauskų, Indiana 
Harbor klebonų. Ten nuvykau 
drauge su kun. I. Albavičium.
Kaip malonu čia buvo pasi- {nyčios. Žmonių prieš bažnyčių 
matyti su draugu^ su kuriuoį pilna gatvė, tik klega, tik šne

ka, tik juokauja, nebūk lie- 
(nuo jo primicijų). Tik tuo- tuvjoL Aš vai k sėtojo takučiu 
met buvo laibutis kunigėlis, (prie bažnyčios ir klausausi.
dabar gi jau padiktėjęs klebo
nas. Bet vis toks malonus, sim
patingas, šnekus, linksmutis, 
kaip ir tuomet.

— Ale tai dar jaunas vys
kupėlis, gal būt, mūsų klebo
no metų, kokį stiprų balsų 
turi, o koks iškalbus. Kaip

— Matei kur susitikom po j tau, Missis, jis patinka!
25 metų nesimatymo, Šypsoda
masis ir sveikindamas taria 
kun. Bičkauskas. Tai kų ir tu

rite.

12. L. Šimutis Gedimino 
dvasiot vyras!

Tai nenuilstamo ir pasišven- 
tusio redaktoriaus Siuntei© 
nuopelnas. Jam, anot patarlės 
lupamos, kaip svogūnui, devy
nios odos, jis užverstas galy
be įvairių darbų, tačiau jo 
energija ir pasišventimas ka
talikiškai visuomenei viskų < 
nugali. Nebereikalp ir jį, drau 1

— Patinka, tai patinka, bet 
aš vis tik vienu dalyką nepa
tenkinta. Visas sava rūtas aa-

bent į senatvę sumanei pama- roviau iš savo darželio, o Vy- 
tyti “laimės šalį”! skupėlis už bažnyčios papuo-

— Tavęs, matai Kaziuk, ps- Simų nei ačiū nepasakė. 
siilgaM, o kadangi tu pernai i — Kų jis čia vtsleans spės 
viešėdamas Lietuvoj manęs ; dėkoti, įsikišo trečia į jų tar- 
neaplankei, tai aš tave .čin pų, juk jaun tas ne naujiena.
susiradau.

— Ačiū, ačiū už tokį kont- 
plementų, bet jau kad susira
dai, tai turėsi bent savaitę - 
kitų ir paviešėti

— Brolyti, negaliu, nes po 
nedėl ioi turiu grįžti į Vilą,

, ....... r - . P®1* <iien'š tiek to, galėsiuge su kun. Albavu-Jum, Lietu- , . , ,0 . , , , , <tau duonos sudarkyti
vos prezidentas, įvertindamas
jo nuopelnus, 25 m. literatinio 
darbo, dekoravo Gedimino or

juk visur jis tų patį mato. 
Bet visgi ir mums džiaugsmas, 
kad aplankė ir mūsų parapijų 
Lietuvos Vyskupas, o mano 
vaikeliai jam patarnavo, da
lyvaudami procesijoje.

Gary, Indiana Vyskupas bn
vo tik 9 vai. vakaro, bet ir 
ten žmonės skaitlingai susiri
nko ir laukė. 'Ir čia ta pati

dinu. Tikrai Gedlnino dvasios

— Na, gerai, gerai, susi ta i 
rsim, o dabar aš atsiprašai 

valandėlei, turiu dar bėgti j1 S. Draugelis “Pasiuntinio” re-
kysim, o dabar aš atripraša u 1 tvarka. Čia klebonauja kun. 

ui
ir geležini, valios vyrai Va- iillai P°> tari, atliks did^j

lio “Draugas” ir jo redakto
rius Šimutis!

13. J. bankas

mu« šiandien vizituoja Vysk. darbų, rašydamas lietuvių pa

.0 vėl, kas nežino Chicagoje 
J. Bronzos ir jo vedamo ban
ko vardo! Kiek didžiulių ir 
stiprių bank# zubank ratavo 
depresijos metais, gi p. J. Bro
nzos bankas netik nei nesu
svyravo, bet priešingai — sti
prėjo, (kaip kad Lietuvoj Ū- 
bio bankas sumanaus ir darb
štaus kun. dr. J. VailokaičioI k? I •'
vedamas). Jno visi pasitik). 
Ponai Bronzai, ųr tik ne di-|

.k** te* e ►
f*T

Reinys, reik viskų patvarkyti. 
Neužilgo atvyko ir vysk. Rei
nys, keletos kunigų lydimos 
Po vakarienės vėl jį lydčmc j 
bažnyčių, kaip ir kitur. Kaip

rapijų istorijų ir statistikų. J. 
E. Vyskupas čia nakvojo ir 
ant rytojaus pv Mišių kun. 
Linkaus ir kun. Baltučio ly
dimos išvyko automobiliu i

gražiai buyo išpuošta čia baž-į Serantonų, Pa.

Įt',fot y°ur 

e Ve s

Night and Morniaf;
Dėl Oteli) po«*rgnNlq nu, OooMa i
Vėjo »r IMiltelu. vartokite kelia to
to* iCvtoe: ĮtolropMno aoraaOV 

.aiaa rato

| viaoea Valatka toe.

Wr»fa lor Fraa Book
“A War1A ai Ca«>»art lat lai lya," MURINĘ COMPANY:Xg'
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tooū grasai
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2-faid potrar .„lt ete 
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Žinios Iš Chicago 
Heights

VIETINES ŽINIOS
wEST SIDE, CHICAGO, ILI

21-mas METINIS PARENGIMAS
Rengia

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBININKŲ PAŠELPOS KLUBAS

PERSTATO KOMEDIJĄ “AHA, JI VYRAS”
jBus ir daugiau pamarginimų ir galop šokiai.

Įvyks

Sekmadienyje, Lapkričio (Nov.)k21 d., 193
' West Side Hali, 2242 West 23rd Place

< Gera orkestrą po vadovyste Henry Peters
Salės durys atsidarys 4:30 ▼. po piet Pradžia 5 v. v.

Jugoslavijos Atstovas 
Chicagoj

Vaidinimas Spalių 24 d. buvo “Hallo- 
ween danee” parap. svet. žilio 
nių prisirinko daug ii parapi
jai- padaryta gražaus pelno, 
[žemiausiai pasirėdę gavo do- 
vanas.

■ BRIDGEPORT. — Dr-stėf
Palaimintos Lietuvos rengia 
vakarų su gražia programa, 
kalbomis ir ant galo šokiais, 
lapkričio 21 d., Chicagos Lie
tuvių auditorijoj. Pradžia 6:30 
vai. vak.

Ši draugija vienų sykį j me
tus surengia gražų vakarų. 
Šiame vakare bus atvaidinta 
“Mirta čtfnčibiraitė”, 3 veik
smų komedija. Jie to, bus duo
damos dovanos nariams, nesir- 
gusiems, neėmusioms pašalpos 
per 20 m. ir 10 m. Nauji na
riai bus priimami nuo 16 ik: 
30 m. dykai, oi nuo 30 iki 
40 m. už pusę įstojamo mo 
kesčio. -

Nut. rašt. G. S. P.

Lapkričio 18 d. į Chicagų 
atvyko Jugoslavijos atstovas i 
Dr. K.* Fatič su žmona. Jisai 
via vienas žymiausių jugosla
vų diplomatų ir sava šalį at
stovauja VVashingtone. Į Chi
cagų jisai atvyko pagerbti 
Ji-hn R. Palandaclių, kurs yra 
pasižymėjęs Chicagos jugosla
vų veikėjas ir laikraštininkas.

Jugoslavijos generalis kon
sulas Dr. Peter Cabric savo 

lr> ridencijoj 219 E. Lake Sliore 
Drive surengė iškilmingų pri
ėmimą, kur dalyvavo daug 
Chicagos aukštų svečių. Ta 
proga atstovas Dr. Fotič p- 
nui Palandechui užkabino Ju
goslavijos karūnos ordenų.

Senieji vargonai iš bažny
čios jau išimti. Sekmadienį 
priseis būti be vargonų. Pir
madienį sudės naujus. Aukos 
į naujų vargonų fondų vis 
plaukia. Parapijos choras ir 
vargonininkė pasišventusiai 
darbuojasi.

Lapkr. 21 d. bus metinis pa
rapijos parengimas — “Tha
nksgiving danee” surištas su 
kalakutų laimėjimu. Čia daug 
dirba pats klebonas kun. A. 
C. Martinkus. Šokiams muzika 
paimta iš Chicagos. }Balius, 
pramatoma, bus labai didelis, 
Ir chicagiečių žadėjo atvykti. 
Laukiame.

NAUJIENOS Atminkite, brangieji, ban- ‘los 8 kambarį, pasidėjimui vi
sete reiks suvalgyti 1G0 via- j ršutinių drabužių. Kurie ne
ry. Na, o kur da kitokios pri- : turės tikieto, čia pat gaus pas 
jrovos... • | dr-jos pirmininkų. Taigi dr-

Luikiete dalyvaus visi m ii- ja rodo gražų pavyzdį kitoms 
>ų kunigai ir ų tėveliai: K. dr-joms, kaip vieningai reikia 
iasiūnas, Petrauskai, Valau-1 remti parapijos reikalus. Pi^g 
‘iai, Urbai, Stankevičiai, Kiš- Į rapija, tai mūsų stiprybės cct 
kūnai, ir jų sūneliai kunige- ntras.
liai. Prašomi ir parapijonai bul-

Nei viena kita parap. nefcu- variškiai, ir apylinkėj gy ve
ri tiek daug savo sūnų išlei- r-ų lietuviai katalikai kuoskai- 
dusi ir dar leidžia į dvnsiš tlingiausia dalyvauti, 
k ius, k iek turi Šv. Antano pa- Šiame vakare bus išneštas 
rapija. protestas prieš lenkų terorų

Parappijos bankiete turėsi- Vilniaus krašte. Apie tai kai
me piogos pasilnatyti ir kai- kės geri kalbėtojai, 
po vienos šeimynos vaikeliai Tų pačių dienų taipgi buvo 
artimiau susidraugauti. labdarių kuopos susirinkimas.

Beje, dar bus Old-timer'.ų Be kuopos narių, atstovų bu- 
orkestra, kuri prižadėjo visus vo ** astuonių draugijų, 
smagiai linksminti. Ačiū A. Išklausyta daug raportų: iš 
Bern&dišiui, Antanui Petkui, eeRtro, kurį patiekė pirm. A. 
J. Anglickiui ir Parap. Namų Jovarauskis; vargšų žiūros ko- 
Savininkų klubui už dovanas, misija parnešė, kad vienas va
jų dovanos, gėrimai, bankiete J*11 gmina pensijų iš vai-
bns dykai. džios, tad labdariams nereiks

Dar kartų visus nuoširdžiai j° 8®IptL Kiti dar yra labda- 
kviečiu į minėtųjjį mūsų pa- r*9 3 kuopos šelpiami. Gražus 
rap. bankietu. Jūsų atšilau- Pranesinoag buvo iš labdarių 
kymas priduos nuims daug 8eimo- Ciceriečiai džiaugias 
malonumo ir smagaus ūpo. seilino pavykimu. Aukų sudėta

. Kan. H. J. Vaičūnas, *675‘
Klebonas Kuopa dabar rengiasi prie 

< ______________ gražaus vakaro 12 d. gruod-

E Sv. Antano Parapijos ™-
. _ . . 7* * dmimų tų vakarų atliks Mas-

KoiTUtetO Susirinkimo koldičių grupė iš North Side.
- •

-------- T Įžanga tik 25c.
Klebonas kun. H. J. Vaičū- Kaip jau žinoma, seimas nu- 

nas buvo sušaukęs sus-mų la- tarė statyti seneliams prieg- 
pkriČio 14 d. reikale parapijos laudų ant labdarių žemės prie 
bankieto, kuris rengiamas la- šv. Kryžiaus ligoninės. Jei 
pkričio 21 d., 6:30 v. v. [kurie norėtų tam aukų suteik- 

Klebono pranešimu, šis ban- ti, jos bus priimamos vakare, 
kietas bus skirtingas nuo bu- Kurie neturi kam palikti sa- 
vusių. Jaune bus visokių pa- vo turto, gera būt, kad apra- 
marginimų ir mokyklos bena3. šytų labdariams. Tokie gera- 

Bankiete šeimininkaus Die- dariai bus visuomet atmena- 
vo Motinos Sopulingos drau- mi maldose. Atsilankęs į sus- 
gijos narės, o parapijos ko- mų klebonas patiekė kuopai 
mitetas priiminės svečius. Kai daug naudingų patarimų ir vi| 
kurioR mūsų draugijos bankie- sus pakvietė į parapijos b® 
te dalyvaus in corpore, pav., kietų.
Šv. Antano draugija, kuri na- Anastazas Valančius
rių turi 200. ' -----------------------

Visi Šv. Antano dr-jos na- Klysta kiekvienas žmogus, 
riai sekmadienį vakare 6 var bet paklydime pasilieka tik- 
landų turi susirinkti į mokyk- tai beprotis.

DU SVARBOS ĮVYKIAI: PARAPIJOS 
BANKIETAS IR MOKYKLOS SIDABRO 

JUBILIEJUS
■■■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■■■■■g

RAKANDŲ S
Geriausias yra tas “Drau

go” prietelis, kuris užsipre
numeruoja “Draugų” ir, pre
numeratai išsibaigus, jų at
naujina.

Mirė ’ parap ijonka
Lapkr. 17 d. mirė Ona Ūsie

nė. Velionė dievota, išaugino 
.3 sūnus ir 3 dukteris. Rodos, 
reikėjo tik gyventi ir džiaug
tis savo gražia šeimynėle. Bet 
Dievas jų pašaukė pas Save 
ir viskas turi likti ant šio pa
saulio.

Laidotuvės įvyks lapkr. 22 
d. iš Šv. Antano bažnyčios į 
Šv. Kazimiero kapus.

Reiškiu gilios užuojautos vi
sai šeimai. . RaP.

“Vagis” Ciceroj!
Dar gruodžio 12 d. tolį, bet 

jau laikas pranešti cicerie$ia- 
ms, kad gruodžio 12 d. Cice
roj bus “Vagis”. Vagio pa
matymas kainuos tik 25 cen
tai. Gaukite tikietus iš ahks- s • ■
to nuo labdarių. . Draugnešis 
taipgi turį tikietų.

Juokas, taį juokas, bet visi 
ciceriečiai turėtų pamatyti ke
turių veiksmų komedijų “Va
gis”; Maskolaičiai. labai stro- 
piai rengiasi prie tos komedi
jos. Rap.

Lapkr. 21 d., 6:30 vai. vak., 
parapijos salėj Šv. Antano pa
rap. parapijonai ir visi, kurie 
bei kurios yra baigę Šv. An
tano mokyklų suvažiuos į pa
rapijos metinį bankietu. Sy
kiu paminės ir 25 metų šv. 
Antano parap. mokyklos ju
biliejų. Ciceriečiai gali pasi
didžiuoti sava mokykla. Pa- 
fridėkojant Seserims Kazimie
rietėms mokykla yra priren
gusi daug jaunimo prie gere
snio gyvenimo. Kai kurie jų 
jau užima svarbias ir atsako- 
u.ingas vietas visuomenės gy
venime.

Lapkr. 25 d. bus iškilmin
ių gas naujų vargonų pašventį- 
| nimas 7 vai. vakare. Šventi- 
I nimo apeigoms atlikti atva- 
j žinos pralotas kun. M. L. Kru- 
| šas. Asistuos kun. A. Linkus, 
j kun. S. Gaučas ir kleb. kun. 
| A. C. Martinkus.

GERA DOVANA AR KALAKUTAS DUODAMA 
DYKAI PIRKĖJAMS

Lapkr. 7 d. ARD 13 sky- 
JJ liūs turėjo parengimų, šokius, 
H parapijos salėj statybos fon- 
■ dui. Komisijoj darbavosi jau- g nos mergaitės ir sukvietė di- 
| delį būrį gražaus jaunimo. Va- 

J karas pavyko.
Parapija ir .draugijos pra

leido savo mejtinius perengi 
mus. Dabar artinasi adventas, 
atgailos laikas. Tat Federaci
jos 12 skyrius/prie kurio pri
klauso apie I#* draugijų, nu
tarė suruošti katalikiškos spau 
dos vajų, ypač “Draugo”, per 
visų advento laikų. 18 drau
gijų — tai didelė jėga. Gerb. 
kleb. kun. J. II. Vaičūnas sa
ko: “būtinai turime padvigu
binti ‘ ‘ Draugo ’ ’ skaitytojų 
skaičių Ciceroj”.

Vajus prasidės lapkr. 28 d., 
3:30 vai. po pietų. Pradedant 
vajų, tų dienų turėsime masi
nį susirinkimų parapijos sa
lėj. Čia pasitarsime, kaip sėk
mingiau veikti. Bus du žymūs 
kalbėtojai. Jie atpasakos spau 
d os galybę. Bus “Draugo” 
administratorius. Susirinkite 
k uod augiausi ai, o ypač tie, ku
rie mėgstate “Draugų” kriti
kuoti. Galėsite duoti paklau
simų ir nurodymų, kaip rei
kia pagerinti “Draugų”.

Spalių 27 d. iškilmingai pc- 
■ laidotas a. a. Pranas Jonutis,

| istorinis žmogus šios parapi- 
| jos. Buvęs ilgus įmetus jos 

komitetu, vėliau trustisu ir 
Įg mirė būdamas garbės trusti- 

I su. A. a. Pranas buvo stam- 
I blausias aukotojas parapijoj, 

didelis rėmėjas ir uolus jos 
2 'darbininkas. Pažvelgimas į 
■, kiekvienų atliktų darbų pri- 
J 1 mena a. a. Pranų Jonutį ir jo 
| stebėtinų parapijai atsidavi- 

j| mų. Daug jis laiko praleisda- 
| vo darbams bei parengimams.
I Pirmutinis svetainėn ateidavo 
J ir paskutinis išeidavo. Tai bn-
■ vo dešinėji klebono ranka. Bu 
/j vo gyvas pavyzdys kataliky-

1 bės. Niekad neapleisdavo šv.
2 Mišių ir kitų paimaldų ir prieš
■ mirtį savo testamente nepa- 

| naršo tos bažnytėlės, kurių
■ taip mylėjo, taip uoliai lankė 

j ir daug dirbo. Nuolatinis dien- 
į raščio “Draugo”, “Laivo” ir 
I kitų katalikiškų laikraščių 
I skaitytojas - rėmėjas katalikų 
J spaudos per ilgus metus. A. 
1 a. Pranas Jonutis pavyzdin

ėj gai. gražiai gyveno, gražiai ir

Parlor Setai vėliausios mados padaryti pardavimui po 
$125.00, dabar tik po .............................. $fCQ OO

Kviečiu Į Mūs 
Parapijos Barikietą

Ryt vakare, 6:30 vai. įvyk
sta mflsų parapijos metinis 
bankietas.

Št dingai kviečiu visus sa
vo parapijonus, biznierius, dr- 
gijas, profesionalus, bulvariš- 
kius, visus savo draugus ir 
prielelius. Be skanių valgių 
ir kitokių priprovų, bus labai 
graži programa, kurių išpildys 
parap. mokyklos mokiniai, a- 
lumniečiai ir benas.

Dining Room Setai, 7 šmotų, padaryti pardavimui po
$125.00, dabar tik .............................. $59.00
5 šmotų breakfast Setai po .... M 4.50

Ant Miegamo Kambario Setų nuolaida 
nuo 20% iki 45%

Angliniai pečiai po ..................................  $ 18.50
Aliejiniai Pečiai (Oil Bumers) po...........^29.50

(100 GALIONŲ OIL DYKAI)
Pbilco 9X Radio, gražiame kabinete už *48.50
RCA Victor Radios po ........................  $29«5O
Zenith Radios po .........  ........................ *19.95

mirė aprūpintas paskutiniais 
sakramentais. Palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. Rap.

DASH DIXON
QUl£K AS A FLASH THE 
OTHER ONE HAS DASH IN 
A VISE-LIKE ■---- ---------------F WB HAVE PLAVED TOO LONG/
I SHALL NOW TEAR.M80 

TO BITS . YOU ARE AN 
L EARTH DEVIL

THE ADOSIAN HOLDS DASH 
HELPLESS IN ONE G-REAT 

ARM —•
K VWMT/ THERE IS ONE OF
OUR SHIPS / I SHALL TAKE 
.you to rr. then i shall 

END TOU.?

TOGE THE R THeY CAPRY
DASH OFF T0VVARD THE 
ADOSIAN CttAFT —

Įg)ASH « N0W OEFENSCLESS AGAINST
THE TVMO GIANT AOOSIANS. BŪT 
DASH HAS ONE THING LEPT- 

A PUNCH-----------------------------

3417-21 South Halsted Street 
Telefonas BOUievard 7010

3409-11 So. Halsted Street
pMiklunuykite gražanp radio programa nedalioje, 7:30 iki 8 vai. 
vakare ii Rtotias WCFL, 970 k. Programe dalyvauja Helen D. 
Bartnah Chicago Civic Operos dainininkė ir Budriko Orkestrą.

STPAIGHT TO THE MIO-SECTION 
DASH DRIVES A TERRIPIC PlGHT 
AND OUT GOES ONE 'THEM.

DASH IS DOOMBO TO A TERPI BLE 
PATE UNLESS HELP COM ES / 
HOVV CAN DASH ESCAPE P



ŠeSladienis, lapkr. 20 d., 193

Nepatnirtkit Amerikos intelektualiu atžvilgiais kai-(
Lietuvių Dukterų . ‘"•“‘•h'**! b»»»

«<•«»« tiek verta aukso, kiek linai
/Vakaro , svėrė..

Nepauūrškite atsilankyti ši1 T Tlul P“”:*kln J°« Mvnllni, I 
Zakarui Amerikos' Lietfvh, J‘ “Draugo" Sta-
Dukterų ■ Labdary),8a Šokius , hui' ku”° « buvo —> , 
Del Pr«-,i'lu>te)ST3iri K Iii •?■?* «*“'"»> tingiausi, už-1 
Ie Park Blvd. Pradžia 8:3b uoj>ut’
valandų vakare. i Teitais jos vėlė ramybėje

Visas pelnas skiriamas A prie Aukščiausiojo sosto.
L: fyK. babrlarių; s,j.,,,z „ Kaiy, Vidlknu.kas

VIETINES ŽINIOS mžinę ramybę danguje.

Marijona JOku baite
New Haven, Conn METINIS BALIUS

Mėtine Parapijos 
Vakarienė

Du Veikėjai Pas 
Altorių

SU VAIDINIMU
rengia

DR STA SUSIVIENIJIMO BROLIŲ IR SESERŲ 
Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 21, 1937 m.

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALĖJ,
lfith St. ir So. Union Avė.

Pradžia 6 v. v., p!anga 25c
Bus vaidintas labai gražus Ir juokinga^ veikalas.
Šokiai prie geros muzikos. Visus maloniai kviečia

me atsilankyti. Visi linksmai laikę praleisite.
KOMITETAS IR VALDYBA

VYR. TRIBUNOLAS APIE 
PASENUSIUS MOKESČIUS

Biznieriaus Rapolo Andre- I 
liūno ir Elzbietos Ogentaitės d.' 
šliūbas įvyks šeštadienį, 1»|»- jo 
krivio 20 d., 2 vai. po pietų 
Šv. luyžiaus parap. bažnyčių 
je. Kadangi pora yra nepa
prasta, tai ir šliūbas bus ne
paprastai iškilmingas. Bažny
čia bus puošniai išrėdyta, o 
žinomų laukiama iš visų Cbi- 
vagos lietuvių kolonijų.

lt Andrelifinas užlaiko lai
krodžių, žiedų ir kitokių bra- 
ngmenų krautuvę, 6324 So.
VV estėm avė. Tel. Republii

Inetuvos tribunolas išaiš
kino, kad savivaldybės, kurios 
p>r deš’mtį metų ncišiefkojo 
joms priklausančių mckorČių, 
vėliau jų ieškoti nelegali.

Geriau mokėti vienų kalba 
gerai, nei dešilnt paviršuti
niai.

Mirus Moterų Sęjungos o,-: 
ganizatorei ir žymiai veikė in«. 
Monikai Guringkaitei, reiškiu 
giliausių užuojautų jos tėve-1 
hui Juozapui OMrinskui, ir vi
soj giminei.

Tegul Aukščiausias .«-nanv- 
na visus ir tegul suteikia mė 
sų brangios vejkčjos sielai a-

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Liet. Piliečių DsrS 
Klubo Vakaras

Prieš keletę metų per ,’bti= 
vusį Philadelphia, Pa.,* Mote
rų Sųjungos nehnę, taip vadi
namoje Lietuviu Dienoj, teko 
susiphžinti ir nėt platokai pa
sikalbėti su Monika Gurins- 
kaite. Aš iš pirmo su žmogum 
pasikalbėjimo atspėju jo ko
kybę, jo moralę vertę. Iš to 
pasikalbėjimo su ja ir kę a- 
pie ję girdėjau nuo kitų čika- 

Bus ir kitokių pa«narginimų. giečių, manyje susidarė supra- 
Šokiams grieš Henry Peters tinias, kad velionė moraliu ir 
orkestrą. — 1 ■ -—• - — ■ - 1 -r-

Bus duodamos dovanos ga AR NORITE BOTI
įbes nariams, kurie nesirgj
per 10 metų ir neėmė pašai- TURTINGI PER VISA
pos. Tikintas po 35c. nma nuiirMiin

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
' KELNER — PRUZIN

Goriausias pa. tams vimas — M otc ria patarnauja 
T’hont 9000 690 W. 16th Ava.

Iš ARD Centro Bunco 
Party

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

Tikrai gražus ir skaitlingas 
buvo centro parengimas. Sta
liukų sunešta daug ir dar liu
ko. Publikos, pačių veikliau
sių rėmėjų iš visų skyrių ir 
daug gražaus jaunimo p’lnu- 
tė svetainė. Muzika groju, re
ngimo kom. pinm. F. Pulta 
per mikrofonę įvairius piane 
Šimus daro. Kibžda, klega, 
juokiasi visa publika draugiš
kai. Po svetainę įvairiais rei
kalais ir patarnavimais bėgio
ja E. Plekavičiūtė, M. Stan- 
kiūtč, F. Garuckaitė (kuri pa 
vadavo sesutę Kotrinę). čia 
vėl V. Trust, kom. narys, an
tro vice pirm. O. Reikansk e- 
nė prie visų darbų padėtis. LVj 
vanų galybės. Laimėję jas 
džiaugiasi. Fuhrman Foster 
Co. visus apdovanojo buffet 
supper. Vien vaišės vertos bu 
vo 50c. Fuhrman Foster Co. 
tarnaitės baltose uniformose 
visiems patarnavo. Žodžiu vi
sų turėta good thne. N.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamląONA USlENt

(po tėvais Va aiėifitė)
Mirė lapkr. 17, 1937 m„ 1:30 

vai. ryte sulaukus pusę amž.
Kilo tš šakiu apskr., Nau

miesčio parap. Bartkų kstnvo.
Amerikoj Išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Prancišką, 3 dukteris A- 
dėlę, Oną lr Eleną, g sūnus 
Pranrškų, Justiną ir Edvardą. 
2 žentus Liudviką Bedner) ir 
Kastmierą Breitenstlen, 1 anū
ką Tarną, 1 sese r j Petronę Sta
naitienę ir Svoger) Petrą. 2 
broliu Pranciškų ir Joną. pus
broli Pranciškų Valaiti lr gi
mines. o Lietuvoj 2 broliu Jus
tiną lr Antaną ir jų šeimynas 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1224 So. 
48 Ct. Tel. Cicero 50»t-J.

Laidotuvės Įvyks pirmadieni, 
lapkričio 22 d. Iš namų 8 vai.

LAURYNAS JUOZAITIS
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

ChicagojMirč lapkričio 18 d., 1936
m., o po gedulingų pamaldų 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. parapijos bažnyčioj palai
dota lapkričio 21 d, Sv. Kazi
miero kapinėse.

Kluomį pranešu, kad metams 
suėjus nuo a. a. iAuryno mir
ties užprašiau šv. Mištas, ku
rios jvyks pirmadlenj, lapkri
čio 22 d.. 1937. 8 vsl. ryte
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. parap. bažnyčioj. Į tas 
pamaldas maloniai kviečių vi
sas gimines, pažjstamus ir kai
mynus atsilankyti ir pasimels
ti už a. a. Lauryno sielą. Už 
atsilankymą Iš anksto tariu šir
dingą ačlų.

Nuliūdusi:
Elzbieta JmoaUtlene.

8uvtrš 50 metų prityrimo

Pirkite tląstai Iš dirbtuvės te 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

Jaunimas Veikia Old Gold Kontestas 
Varosi Pirmyn

Altn ORAN D AVK.

TelefonasBRIGHTON PARK. — La
pkričio 27 d., St. Agnės Ball- 
room, Archer a ve. ir Rock- 
well st., Athletics S. A. C. 
i engia šokių vakarę, Šokiams 
grieš keturiem žinomos orkes- 
tros: Charlie Hess, Eddie 
AVbodvvard, “Doc” Clayton ir 
orkestrą iš žinomų orkestrų 
vedėjų. Svečiais artistais bus 
Ole Moes, Bill Kuelbs, Joiin- 
ny Bell ir Niek Wonderlick. 
Be to, bus dar septyni radio 
solistai.

Viena iš geriausių progų 
lailneti pinigus konteste yra 
šiame P. Lorillard dirbėjų 
Old Gold cigaretų, $250,000 
konteste. Kas žino, gal vienas 
iš JK'fi'šų ’ skaitytoji/- laimės 
turtų. Jau daug iš m tisų skai
tytojų interesuojas kontestu. 
Visi turi vilties laimėti vie
nę iš 1,000 dovanų.

Kiekvienas šeimynas narys 
gali įstoti į Naujų Old Gold 
kontestę. Kontestas atdaras 
visiems vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kontestas prasidėjo pereitų 
mėnesį, bet dar yra laiko įs
toti, tiktai nuvykit pas ar
čiausių cigaretų pardavėjų ir 
įsigykite oficialį Old Gold 
kontesto buletinų sti pilnokus 
taisyklėmis ir kontesto smul
kmenomis. Šekit patarimus 
atydžiai, Jei jūsų dealeris 
neturi šio kontesto buletino, 
kreipkitės į “Draugo” rašti
nę. Taipgi žinokite kada pir
ksite pirmų pakelį Dvigu
bo Švelnumo Old Gold ciga
retų, jei jie nepatiks, tai gau
site du kart pinigų kiek mo
kėjo!.

CHICAGO, ILL.Urba Flowcr Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės ttruatteMu — Vmtuvtna 
m BtenUetOms — Laidotuvėms —

KAZIMIERAS CHINGO
Mirė lapkr. 19, 1937, 9:45 vai. ryte, sulaukės pusę 

amžiaus. Kilo iš Panevėžio apskričio, Naujamiesčio 
parapijos, Puskonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moteri Liudvigų po tė

vais Minaitė, 3 dukteris Onų, Apolonijų ir Pranciškų, 
3 žentus L. Kasmauskų, Chas Mickų ir Walter Va
lentine. 3 anūkus, brolį Mykolų Chingo ir brolienę 
Petronėlę ir jų sūnų Chester, švogeri Juozapų Juzė
nų ir jų šeimų, švogerkę Elzbietą Zirinskienę ir jų 
šeinių, pusbrolį Antanę Kaminskų ir jų šeinių ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6801 So. Talman Avė. Tel. Pro
spect 4486.

Laidotuvės įvyks Utarninke, lapkričio 23 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės švč. 
parap. Iiažnyčię, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sie’.ę. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai, Brolis, 
Brolienė, Stogcris, bvogerka, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YARds 1741-2.

Prašome- nesiųsti gėlių.

Kur Lauksi Thanks 
giving day? Teko nugirsti, kad L. V. 3b 

kuopa rengiamam šokių vaka
re sausio 15 d. parap. salėje 
suteiks irgi supryzų. Komisi
ja susideda iš: B. Klimas, 8 
Pauliutės, Helen Cberry, T 
Meškausko ir J. Dalinkaičio.

“Muzikos Žinios” užkvie 
čia tamstų į savo parengimą 
— šokius “Thanasgiving E v e 
Dance” lapkr. 24 d., Wcsl 
Side Hali, 2244 W. 23rd PI.

Čia susirinks gražaus jauni 
mo iš parapijų chorų su ve
dėjais. Dalyvaus mūsų visu 
inteligentija, mylintieji ninzi 
kę - dainę.

10 valandų bus specialė pro 
grama, laimėjimai dovanų ir 
palaku to”.
^Rrisų lauksime trečiadienio 
vakare West Side svetainėj. 
Jžanga 35c.

'Muzike a žinios*

NARIAI CHICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IliDIII A M P F PATARNAVIMAS ImDULAIlbt DIENĄ IR NAKTĮ
nVV AT KOPLYČIOS VISOSE 
DYRAI MIESTO DALYSE

Šv. Vardo dr-ja reiškia pa
dėkų visiems, kurie atsilankė 
lapkr. 6 d. į šokių vakarę.

Reikia priminti kad L. V. 
36 kuopos dramos ratelis loš 
lapkr. 21 d., West Side salėje 
I/ietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašalpos klūbo rengiamam va 
kare. Loš naujų Z. Pauliūtė.- 
komedijų “Aha — ji vyras”.

Red Cherry

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlmąn Į27O 

4348 So. California Avė. 

Phone LAPayette 3572
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ 8319 Lituanica Avė. 
Phone YAfidt 1138-1139IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

SENIAUSIA H DIDtlAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

1410 So. 49th Ct.. Cicere 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weetem Avė. 
Phone GROvehill 0142

A. PetkusBLUE FLAME RANGE OIL y
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ 

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukicisutia- laipsnio •— 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 8. VVestern Av. Chicago, Illinois

B. KANAPACK1S, Savininkas / .. . ... \<■ /• *. x.

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDYKAI 1646 Weet 46th Street 

Phone BOUIevard 5203-5566
Ktatuyktto mta) Llsturitj radio programų Pirmadlealo vakarai*,
10:t0 vai vakaro Ii W. B. P, O. stoties (1420 K.) e» PraneMJa 

t. U1THGEEAS

IR 4704 So. Western A' 

TĖVAS TeL VIRginia 0883

r v 1 •'f * v iį i I tip jj
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DRIŪOI8 ■M*. Šeštadienis, lapkr. 20 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

Marųuette Parko 
Žinutės

LukoŠiaus priežiūra. Kas ant 
rą mėnesio sekmadienį jų gra 
žus būrelis eina in eorpore 
prie Dievo Stalo. Plačiai sklei
džia tautinį ir doros susi pra 

kolonijos P™W>8 Um»j. Tik reiktų dar daugiau 
padidinti šios kilnios draugi’ 
jos narių skaičių Tas galima 
nes mūsų parapijoje yra ne
mažai gen) vyrų.

Ateinantį trečiadienį ši dr- 
gija rengia “Pre Thanksgiv-
ing” šokius. Bus gera muzika, 

fefe, o mūsų sodalietės potar-' ejs parapijoa n,„dai.
Mus prie stalų. Pavalyti bus hūs pnrnp svetainSje..
galimo, kada tik kas ateis ta- Vietinį,
rpe 12 ir 6 vai. Vakare 7:30
bus įvairi programų ir vaidi
nimas. Už tuos pačius tikie
tus bus duodama dovana tam, 
kurių laimužės vardas bus iš
šauktas. Po to, prie geros mu
zikos, bus šokiai iki vėlumos.

Mūsų duosnūs biznieriai 
gausiai paaukojo valgių, gė-

Ši sekmadienį, lapkričio 21 
d., šios 
lietuviai minės def imtmetinę 
parapijos gimimo dieną. Tuo 
tikslu rengiama puošni ‘Birth- 
day Puota'. Nuo 12 pietų iki 
6 vai. vakare bus teikiami ga
rdūs valgymai, kuriuos paga
mins Šv. Barboros dr-jos na-

Rytoj’Misijy
Užbaigimas

WRST SIDE. — Aušros Va 
rtuose misijos sėkmingai ar
tinasi prie pabaigos. * Tėvas 
Bonaventūra, O' P. uoliai be
sidarbuodamas per visų savai
tę daugelį jau sujudino, su
graudino ir su Dievu sutaikė. 
Šiandie bus paskutinis jėgų 
įtempimas, o rytoj, 3 vai. po 
pietų, užbaigimas to švento 
darbo. Per užbaigimą įvyks 
atnaujinimas šv. Krikšto pa
sižadėjimų, pagerbimas šv. 
Kryžiaus ir Šv. Tėvo palaimi
nimas. K. M. U.

RADIO
DALYVAUJA OPEROR 

ART. HELEN BARTUSH

Lietuvių Daktarų 
Bankietas

CLASSIFIED
PARDAVIMVI DUONA

Lapkričio 25 d. susituoks 
veikli choro nare Vera Maci- 
kaite su Antanu Paukšta 
AVest Side. Jaunai porelei li 
nkime laimės.

įs

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Choro 'mergaites labai pa
milo “eupid”. Praeitą savai

limo ir laimužei dovanų. Visi, wta g vik(,rtaiti
į džiaugiasi, kad parapijos jkū-' -x- vET v. .. , * susižiedavo su Trumpiniu umas šioj kolonijoje daug gy
vumo ir naudos atnešė visie
ms čia gyventojams. Užtat,

Bridgeporto.

Visu smarkumu choras ruo 
visi susirinkime skaitlingai ir šiasi prie koncerto gruodžk ,K,

Aštuoniolikiečiai laukia sa
vo klebono, kun. I. Alba vi- 
čiaus sidabrinio kunigystės ju
biliejaus. Šitas minėjimas Į- 
vvks ateinantį ketvirtadienį, 
lapkr. 25 d. Padėkos dienoje. 
Jubiliatas 10 vai. ryto laikys 
iškilmingas Padėkos Mišias. 
Giedojimu ir muzika rūpinasi 

Sabonis, pasikviesdama

Partneriai “turtinges 
mės”. Scot R. AVeitand ir AVil- 
liam L. Dickelman, partneriai, 
potekrt į bėdą.ryšy su peržen
gimu Illinois Securities Act 
Jie pardavinėję, daugiausia 
tarp senų žmonių, šėrus “ka 
sykių ’ Kalifornijoj, kuriose 
esą $500,000,000 vertės mine
ralų ir naugių. Už šėrus im 
davę tiek, kiek iš ko gauda
vę; kai kam. parduodavę net 
po 90c. šėrą. Žemiau parodo 
nia jų stiklines su mineralai.- 
ir raugėm. Pasirodė, kad tai 
papiastų akmenų gabalai ir 
smiltys. Partneriai sulaikyti, 
o trečio policija dar ieško.

Se-

Ryt vakare iš didžiulės AVC 
i FL indio stoties, 970 kil., nno 
j 7:30 iki 8 vai. girdėsite puikių

* I • • *ė I '
'.radio programų, kurią duos 
sa\o lėšomis .Judzas Budrikas 
Apari didžiulės Budriko redio 

'orkcstios programoj dalyvaus 
Žymiausia lietuvių dainininkių 
C! ieagos operos artistė Helen 
Barlusli. Bus ir pranešimų u 
pie tai, kad Budriki krautu
vėse, 3409 ir 3417 S. Halsted 
st., dabar prieš Padėkos 
ną yra didelis išpardavimas 
rakandų, radių ir skalbyk' j 
?ym:ai nupigintomis kaino 
niis ir kalakutas duodama’

Lietuvių Daktarų Dr-ja pa
minėjimui 25 metų savo gy
vavimo rengia bankietų sek
madienį, lapkričio 21 d. La 
Šalie kotely, 7 vai. vakare.

Vienos dienos senumo duona Ir py
ragai pardavimui ui pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4S24 VVest. Roosevelt Road lr 
8o^_Kedzle_Av»____

PARDAMMl'I BVČERN6

dabar '■’kai. S. S

Pranešimai

vasidžiaugkime savo dešim
ties 'metų nuveiktais darbais

Įttei linksmai praleiskim laiką, 
nes kitų sekmadienį jau Ad
ventas. : • r'^i •

Dirba
Šv. Vardo draugijos nariai 

uoliai darbuojasi po kun. F.

5 d. Jame būs atvaidinta ope
retė “Adomas ir Ieva”. Ti
kietų jau galima gauti pas 
choro narius. Kaina tik 50c. 
Pelnas skiriamas parapijai.

Kviečiami visi atsilankyti ii 
paremti parapijos reikalus.

Konstancija Bkelly

HHHBHHHUnHHHUHUM

gerb. vargonininkus. Pamaldo
ms pasibaigus įvyks jubilieji
nės vpišės salėje, per kurias 
bus atlikta pritaikinta tom- 
iškilmėms programa. Be abe 
jo, ne tik aštuoniolikieči&i 
skaitlingai dalyvaus šitose iš
kilmėse, bet taip pat skaitlin
gi jubiliato draugai iš Chica
gos ir iš toliaus.

Kitų sekmadienį, lapkr. 2? 
d. mūsų bažnyčioje prasidės 
vienos savaitės misijos. Misi 
jas ves gerb. kun. A. Drazdys,V x O.M • • P
.Saleziečių Kongregacijos įga 
lietinis. Gerb. misijonierius sa 
vo uolumu ir iškalbingumu jau 
tupėjo progos pasižymėti Či
kagos ir kitose Amerikos !.:e- 
tuv’ų parapijose, todėl bus 
maionu bene paskutinį kartų 
Čikagoje pasiklausyti jo gra
žių pamokymų. Tad, yra aš- 
tuoniolikiečiams patartina pa
sinaudoti šita proga, nes fai 
jo pirmos misijos mūsų para
pijoje. ■ ; ;

Pus mūsų klebonų svečiuo
jasi gerb. kun. dek. F. Kapo 
eius iš Kauno, Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios klebo- 

• nas. Malonus svečias jau ke
liais atvejais pasakė gražių

p';

t -ii■■ ►

Zenith Radio Pipmiausia 
Jūs Būkite Pirmiausia

Nelaukite 

kol visi jūsų 

jai nusi

pirks naują g 
radio. Nuvy- g 
kit šiandien į g 

Roosevelt Furniture Ko-ją, B
nusipirkite ZENITH radio. g 

Roosevelt Furniture Ko-joj g 
rasite didelį pasirinkimą vi
sokių mierų ir modelių. Kai
nos labai prieinamos. Pirki
te šiandien. Būkite pirmi.

Roosevelt Furniture Co.
YRA RADIO CENTRAS

2310 W. Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 21 
d., 2 vai. po pietų. Skyrių pra 
Soma atsiųsti atstoves su ra
portais ir pinigais už parduo
tus bilietus Statybos Fonde 
buneo party.

Antanina Nausėdienė. 
ARD centro pirm.

TOAVN OF LAKE. — Drau 
gija Šv. Pranciškos laikys mė
nesinį susirinkimą lapkr. 21 
d., 2 vai. po pietų, parapijos 
mokyklos kambaryje. Valdyba

Įftįjį Ganai 
ir Namu Pri

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knyga

I su naujausiais receptais į- 
S vairių valgių gaminimui,
“■ pyragų pajų ir duonų kepi

mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš-; 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima ganti per pal
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
KASTINĖJE

, $1-00 s

Parslduodi bučernė Ir grocernė. nu 
elektrlkiniu ftaldytuvu Ir mčaal plau- 
stytl mašina Parduosiu arba Iftren- 
d uosi u. Pardavimo pricSast) patir
site ant vietos.

MRS. DUDO.
150 E. Kensington Avė. 

 Tel. Pullman 1411.

PARDAVIAU'! TAVERNAS

Narnas Ir taverno biznis, su sale. ku
ri* galima tftrenduotl dčl visokių pa
rengimų. Naujai lftdekoruota. ftilto 
vandens šiluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. Atsiftauklt j

MOONIJOHHT TAVERN
1820 West 46th Street 

OtlcagOj luinoii^

Pardavimui ūkė ir Namas
3 akeriai žemės, 6 kambarių 

stuba, barnė, ir daugiau budinkų, 
puikūs medžiai aplink trobas. 
Kaina $2,000.00.

3 pagyvenimai po 4 kambarius, 
mūrinis namas, vėliausios mados 
intaisymai, geroje vietoje, netoli 
High School ir prie karų lainėa, 
Brighton Park. Kaina $6,900.00.

CHAS. ZEKAS 
4708 So. Westem Avė. .f

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDAVI- 
MAI, PASKOLOS. APDRAUDOS

Mūsų raStlnčse — Keistučio ir Lie
tuvos Spulkose galite taupyti, pasi- 
skolyti, namus pirkti, parduoti, ren- 
duoti, apdrausti.

KreipkltSs pas:
JOHN P. EVALDAS, sekr.

*K> W. 33 St. Tel. YARds 2790
arba

708 W. 18 St. Tel. HAYmarket 5888

paminklu. Mūzų parapija tai, 
pat turėjo garbės įrašyti savo 
vardą į šv. knygas^ kuriom 
mirų tauta * pasiaukojo švč. 
Jėzaus širdžiai. Susirinkime 
proga sudėta gausių aukų to 
paminklo statybai, nors gerb. 
1 ulbėto jas apįe jas nei neuž
siminė.

WEST SIDE. — Lapkr. 14 
d., AVest Side svetainėje 1 vai. 
įvyks svarbus draugijos “Lie-1 
tuvos Ūkininko” mėnesinis 
sirinkimas. * •

J. ŽuritauskAs, pirm. |

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas Iaik 
rastis.

GREIT VĖL PAMATYSIME

BRIDGEPORT. — Šv. Jur
gio parap. parapijonai Šiuo 
sykiu nemato bažnyčioj savo 
mylimo vikaro kun. St. Pet
rausko. Bet žinokime, kad 
greit ji vėl pamatysime. Gerb. 
dvasios vadas Šv. Kryžiaus 
ligoninėj po operacijos greit 
sveiksta ir stiprėja.

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump---- .....____ $6-00
Mine Run .............. 5-75
Egg ....................... 6 00
Nut ....................... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975

pamokslų ir taip pat salėje BRIDGEPORT
supažindino nštuoniolikiečius 
su s-tatoma nepriklausomybės

Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiškos spaudos.

KNITTING MILLS
F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek-i 
madieniaia. ,

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lietu- 
vifiką Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavemns. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vemams orderius pa- 
sinnžiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHICAOO, ILL.

Manant statyti aaa naują nam^ 
ar pertaisyti seną, palaukit*

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnildar, 

6739 8o. Maplevrood Ava^ 
Telefonas PROspeet 1188.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Asfhma Cause
Fought in 3 Minutes

By dluolvtn* and removlng mucus or 
phlecm that esuaea įtrangUng. choline. 
Aathma sttacka, tbe doctor’s preserlptlon 
Mendaco removes the cause of your a«ony. 
No smokes, no dopes. no tnjectlons. Ah- 
solutely tastelesa. Starte work ln 3 minutes. 
Sleep eoundly tonlght. Soon feel well. years 
younyer. stron^er, and eat anythlng. Ouar- 
anteed ejompletely satlsfactory ot money 
bsek. U your druggist la out ask him to 
order Mendaco for you. Don’t suffer another 
day. The guarantee proteete you.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina 01.75
“DRAUGAS” S 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELĖS

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

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —
BROLIS VLADAS

2334 So. Oakley Avė. . Chicago,

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESININKAS
Perkėlė savo biznį, iš

2507 West 69th Street
j naują vietą po num.

6921 S. Westem Avė.
Telefonas 3713

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:

1—Ralsrkes Motor teles DYKAI prlrencs Jfl'U 
kerui knrbomlortų Ir generatorių žiemos vs- 
tlnčjlnml.

J.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit beaierj.

Babckas Motor Saks
«U wlll Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRoni’KTAR DIDŽIAUSIO FUKI, OIL RAFINIRIUOTOJO AIOJ 

TERITORI JO t

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MTP.RĄ 
BU CITY 8EALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS AAUKITE
OANal 2020

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

KURUI AI.IEJAI VISOKIEMS ftII.DYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 " Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.

 


