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Tatpt Pranctzijrc ir Italijos reiškiasi 
rimti nesutikimai

a •.

Prancūzijos ministeris įžeidė
fašizmą; italai atšauja• * »

PARYŽIUS, lapkr. 2G.—‘Jai kėsinasi prieš Korsiką ir
Prancūzų radikaliska spauda 
protestuoja dėl pasireiškusics 
Italijoje naujos kampanijos 
prieš prancūzus. Pažymima, 
kad italų vedama kampanija 
gali smarkiau įtempti tarp a- 
hiejų valstybių esamus jau ir 
taip nenormalius santykius.

Italus prieš prancūzus išju
dino, anot italų spaudos, Pran 
cūzijos karo laivyno ministerio 
Cezaro Campinchi kalba, sa
kyta spalio 23 d. garlaivio Ge- • 
neral Bonaparte įgulai. Minis 
te ris skaudžiai įžeidė Italiją ir 
fašistus.

Apie šį įvykį dienraštyje 
Gicirnale d’Italia rašo Virgi
nia Gayda. Anot, jo, ministe
ris Campinchi tarp kitko kal
bėjo, kad Prancūzijos karas 6u 
Italija aiškiai numatomas ir 
prancūzai bus laimėtojai, lta-

tenai įvyks lemiamoji kova. 
Fašizmas bus suklupdytas ir 
prancūzai įgysią jo kailį.

Ministeris užgina, kad jis 
būtų taip kalbėjęs. Bet Gayda 
juk negalėjo, taip tarius, to iš 
piršto išlaužti. Ir Gayda aš
triais žodžiais atsako ministe- 
riui ir kviečia Prancūziją kad 
ir tuojau pradėti karą su Ita
lija.

Gayda pažymi, kad min. 
Campinchi yra korsikietis re- 
negadas ir jo žodžiai vaiz
duoja šiandieninės oficialės 
Prancūzijos dvasią.

Fašistai taip išjudę prieš 
prancūzus, kad prie Prancūzi
jos ambasados Romoje pasta
tyta specialė sargyba.

Stebėtojai nurodo, kad dėl 
italų išjudimo prancūzai netu
rėtų protestuoti, bet imti na- 
gan karo laivyno ministerį.

.lugoslavų nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Lietuvai Vasilije Protic la
pkričio 5 d. įteikęs valstybės prezidentui kredencialus. Jam iš dešinės: pasiuntinybės sek
retorius Bingulac, o iš kairės— užsienių reikalų ministeris protokolo direktoriaus p. e. 
referentas Kajeckas,

GRAŽIA! MUISTĄ KUN. ALBAM 
KUNIGYSTES JUBILIEJUS

JE. vyskupas O’Brien dalyvavo
klebonas“Sveikatos, ilgiausių metų bažnyčios Kaune 

ir laimingai sulaukti auksinio bankininkas Jonas
kunigystės jubiliejaus!”

Tokius linkėjimus reiškė a-
pie tūkstantis žmonių, susirin
kusių į Dievo Apvaizdos par. 
salę. minėti gerb. kun. Ig. Al- 
bavičiaus sidabrinį kunigystės 
jubiliejų.

“Pavyzdingas kunigas, uo
lus visuomenės veikėjas, duos-

Brw»
kun. H. Vaičiūnas, dr. S. I 
žis, kun. K. Bičkauskas. Atsia 
tojus kalbėti jubilijatui 
Albavičiui, publika sukėlė <M| 
dėlės ovacijas.

Muzikalinę programos 
gražiai išpildė mokyklos 
kai, vietos choras, muz. 
nio vadovaujamas, solistai

nūs aukotojas, nuoširdus lab-j Kundrotaitė, E. Benaitien^ 
darys, didis patrijotas, kilnios (Sabonis ir Benaitis. 
asmenybės vyras”, panašiais j Ypatingai gražios buvo 
gražiais ir teisingais žodžiais .kilmės bažnyčioj 10 vai. ryt 
buvo marginamos kalbos jubi-' Šiose iškilmėse dalyvavo 
liejinėj puotoj. j J. E. vysk. W. O’Brien. Jut

Iškilmingieji pietūs buvo lijatui prie Mišių asistavo 
pradėti 1 vai. puikiai išpuoštoj A. Martiniais, kun. P.

nas, kun. J. Vosylius, 
gą pamokslą pasakė kun. 
Bičkauskas, jubilijato semin&j

PRANCŪZŲ POLICU A SA
KOSI SUGRIEBUSI SĄ- 

M0KS10VAD4 \
PARYŽIUS, lapkr. 26. — 

Policija pranešė, kad ji jau su 
griebusi revoliucijos sąmokslo 
vyriausiąjį vadą. Jis yra Eu
genijus de l’Oncle, 47 m. amž., 
buvęs St. Nazaire laivų dirb
tuvių patariamasis inžinierius. 
Be to, suimtas dar ir jo brolis 
ir keletas kitų žymesniųjų as
menų.

Policija radusi dokumentus, 
kad sąmokslininkai planavę su 
griauti šiandieninę radikalų 
vyriausybę ir iš pradžių įvesti 
diktatūrą. Girdi, šiam žygiui 
norėta panaudoti prancūzų ko 
lonijų kariuomenės dalys.

Prancūzijos vyriausybė pra 
šo belgų autoritetų, kad jie pa 
siteiriautų apie kunigaikščio 
de Guise veiklą. De Guise no
ri Prancūzijos sosto.

MINĖJO PRIEŠRAUOO- 
NOSIOS SUTARTIES 

SUKAKTUVES
BERLYNAS, lapkr. 26. — 

Vokietija su Japonija paminė-

NORI SKOLŲ PERPUS 
SUMAŽINIMO

Ispanijos nacionalistu vyriausybe griežtai 
įspėja Prancūzija

HENDAYE, lapkr. 26. — pareiškia, kad jei ir toliau ra- 
Ispanijos nacionalistų karo va dikalų lakūnai Prancūzijos te- 
d ovybė randa, kad ispanų ra- Į ritori jo j bus gjobojami, nacio- 
dikalų lakūnai naudojasi Pran nalistų lakūnai priešą pnl.4 
cūzijos teritorija. Susekta,
kad tie lakūnai dažnai iš Pran
cūzijos pusės atskrinda, puola 
nacionalistų pozicijas ir pas-

Prancūzijos teritorijoj.

(Apie tai pranešta Prancūzi
jos vyriausybei. Ši gi nuspren

jo prieškomunistinės sutarties j prunka atgaj pergeną į Pran,dg dalyką ištirti ir, jei tiesa
metines sukaktuves.

Propagandos ministerio Goe 
bbels ir Japonijos susisiekimų 
ministeris Nagai kalbėjo iš 
Berlyno ir Tokio radijo sto
čių. i ! '

Goebbels pareiškė, kad ši 
sutartis yra tiek svarbi, kad ji 
ir kitose šalyse daug įvertina
ma. Neseniai Italija prisijun
gė prie sutarties.

Nagai gi pažymėjo, kad kinų 
japonų konfliktas nėra kas 
daugiau, kaip tik japonų pasi
ryžimas išlaisvinti Kiniją iš 
raudonųjų verguvės ir Toli
miesiems Rytams užtikrinti 
pastovią taiką.

Savo keliu nacių spauda pa 
juokia Ameriką, kad ji apgaili 
Kiniją. Juk ir Maskva apgaili 
kinus.

cūzijos pusę. toliau neleisti radikalams nau
Nacionalistų karo vadovybė' dotis Prancūzijos teritorija.

ALBANIJA MINI NEPRI
KLAUSOMYBES SUKAK

TUVES

TIRANA, Albanija, lakpr. 
26. — Čia prasidėjo iškilmės 
minėti Albanijos 25 metų ne
priklausomybės sukaktuves. 
Daug albanų suplūdo dalyvau
ti pramogose.

Albanija turi apie vieną 
milijoną gyventojų. Yra mo
narchija.

AUTOBUSŲ ViEŽEJŲ 
STREIKAS

Streikuoja Greyhound lini
jų autobusų unistai vežėjai. 
Kai 'kur visiškai nutraukti su 
sisiekimai šiais autobusais.

PREZIDENTAS PAGEI
DAUJA MOKESČIŲ

PATIKRINIMO

KAIP BUS MOKSLINAMI
busimieji naciu vadai
BERLYNAS, lapkr. 25. — 

Nacių autoritetai paskelbė, 
kad būsimieji nacių partijos 
vadai bus mokslinami per 17*;'*•*> - - - . ■ ~ riTTVPnj. —"•

Apie 4,000 rinktiniauaių 12 
m. amž. berniukų pirmiausia 
bus mokslinami “Adolfu Hit
lerio” 32-se mokyklose. Tas 
bus daroma valstybės kaštais. 
Sukakus jiems 18 m. amž. jie 
bus paleisti ir turės patys rū
pintis savo gyvenimu per sep- 
tynerig metus. Tačiau tuo lai
kotarpiu jie turės priklausyti 
kuriai

salėj, pilnutėlėj prisirinkusių 
visokiausių luomų žmonių.

Programą pradėjo kun. A.
Kiškūnas, Dievo Apvaizdos jos draugas. Presbiterijoj 
par. vikaras, pavesdamas tos-J dėsi apie 30 kunigų, 
meisterio pareigas kun. B. Ur- tarpę matėsi d. g. prel. 
bai. Sveikinimo kalbas pasakė: Krušas, iš Clevelando a'
konsulas P. Daužvardis, kun. 
A. Skrypkus, dr. JA. Rakaus
kas, kun. J. Paškauskas, L. 
Šimutis, kun. dr. J. Starkus, 
specialiai-atvykęs į iškilmes iš
■ar • ■»• • ! •• * -

kun. A. Karužiškis, penki 
vienuolijų atstovai. Jubiltaji 
nėse pamaldose žmonių bw 
pilna bažnyčiaJ^kra aria 
giedojo Sasnausko Vyrųelžj

Marianapolio kolegijos, knn. rita, komp. A. Pociui ndo
dek. F. Kapočius, Prisikėlimo

NEUTRALUMO AKTAS - 
KARŲ PERĖTOJAS

WASHINGTON, lapkr.. 26. 
— Šen. H. C. Lodge, resp. iš 
Mass., tvrtina, kad Amerikos 
neutralumo įstatymas yra nie-

nors nacių orgamzaci- j kas daugiau, kaip tik karų pe-

jant.

ŽUVO KUNIGAS, JO SE 
ŠUO IR DVI VIENUOLĖS

AVASHINGTON, lapkr. 26. 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
reiškė pageidavimų, kad pasi
tvarkęs kongresas imtųsi pa
tikrinti federalinius mokes
čius. Be to„ pganešė, kad jis 
imsis žygių gelbėti įmonėms.

UŽDARYTA PARYŽIAUS 
PASAULINE PARODA

jai, atlikti karinę prievolę, ir rėtojas. Per daug autoriteto 
pripažįsta prezidentui. Tno 
žvilgiu jig turi būti pataisy
tas. Jei ne, Amerika galės bū
ti įvelta į karus.

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Siaučiant neramiems laikams 
pasauly, Anglijos vyriausybės 
sluoksniai staiga atsiminė ka
ro skolas jAmerikai. Norėtų 
pradėti skolų mokėjimą. Bet 
pageidautų, kad seniau- nusta
tytos skolos perpus būtų su
mažintos. Ji , ; I

Sovietai paruoša 1,500 karo lektno 
Tolioioosiuos! Rytuose

TOKIO, lapkr. 26. — Japo-1 Paskutiniais laikais būta ži- 
nų dienraštis paskelbė iš Tsu- nių, kad sovietai Tolimuoeiuo- 
ruga žinią, kad sov. Rusijos | se Rytuose neturi daugiau

PARYŽIUS, lapkr. 26. — 
Vakar čia uždaryta pasaulinė 
paroda. Kitais metais paroda 
bus atidaryta, jei parlamen
tas skirs reikalingų išlaidų.

Paroda tęsės 6 mėnesius. A- 
pie- 30 milijonai žmonių ją mo 
karnai aplankė.

kitas piliečių pareigas.
Pasibaigus septyneriems me 

tams, iš jų tinkamiausių vie
nas tūkstantis bus pašaukti 
mokslintis keturiose aukštosio 
se nacių mokyklose. Ten mo
kslas tęsis 4 metus ir iš ten 
jie išeis vadais.

Žinomas nacių filosofas A. 
Rosenbergas ten jiems įkvėps 
naujojo pagonizmo dvasią. 
Kūnu gal jie bus milžinai, bet 
jų dvasia bus tiesiog suskydu- 
si, nes bus prieškrikščioniška.

SKAIČIUOJAMI ĮSIREGIS
TRAVĘ BEDARBIAI

70 ŽUVO JAMAIKOS POT
VYNIUOSE

KINGSTON, Jamaika, lap- 
kr. 26. — Potvyniai ištiko Ja
maikos šiaurines dalis. Apie 
70 asmenų žuvo. Nuostolių a- 
pie vienas milijonas dol.

NUŠAUTAS FILMŲ 
OPERATORIUS

BENEDIKTINŲ KONGRE
GACIJOS TURI DAUGIAU 

KAIP 10,000 NARIŲ

IŠVADUOTA 13 MOTINŲ 
SU KŪDIKIAIS

CLEVELAND, O., lapkr. 
36. — Kilus gaisrui St. Ann 
motinystės ligoninėje laimin
gai išvaduota 13 motinų su kū 
dikiais. Daug darbo buvo vie
nuolėms, slaugėms ir ugniagie 
aiams.

vyriausybė į Tolimuosius Ry
tus sugabeno 1,500 karinių lėk
tuvų.

Iš kitų šaltinių sužinoma, 
kad Maskva apie 1,000 lėktu
vų pasiuntusi į Kini,ją.

Tsuruga yra japonų uostas 
Japonijos vakarinėse pakran
tėse. Jis yra arčiausias Vladi- 
vostolnu. ' , ,

kaip 800 karo lėktuvų. Dabar 
yra kitaip.

Maskvos pastangomis page
rintas susisiekimas ir Sibiro 
geležinkeliais.

Vladivostoko uoste sovietai 
turi daug nardančių laivų, ku
rių skaičius paskutiniais lai
kais didinamas.

Tai visa ue ką gera lemia.

LONDONAS. — Prancūzų 
katalikiškas dienraštis “La 
Croix” praneša, kad benedikti 
nų kongregacijos visam pašau 
ly turi 10,356 narius. Jų tarpe 
yra 2 kardinolai, 4 arkivysku
pai ir 12 vyskupų. Kiti yra ku 
nigai ir broliai.

Benediktinių seserų kongre 
gacija 1930 metais skaitė 12,- 
982 vienuoles.

Suminite nežinomi žudikai
WASHIN0T0N, lapkr. 26. n,lSovS Fred Blacker’ 42 m- 

- Imta akaifiuoti ir rūšiuoti film» “Peratorių, kurs 
įsiregistravusius bedarbi™. I- d8u« Teik*" °Perator>’) unijo- 
ki aauaio 4 d. norima baigti šį t8*
darbą. , , • ' 1

LADYSMITH, Wis., lafo 
26. — Automobilis susidėtu! 
su važiavusiu priešais trdttjft 
Žuvo automobilį valdęs kuni
gas, jo sesuo ir dvi vienuMH 
Trečia vienuolė sunkiai suMM 
ta. Troko vežėjas ir gi sunl .ii 
sužeistas.

Nukentėjusieji: kun. H *. 
Doyle, 57 m. amž., ŠV. Jok -*n 
parapijos, Wausau, klebonarj 
jo sesuo Mrs. Margaret I a- 
dy, 49 m. amž., iš Wausttaį 
vienuolė Eucharia, 30 m.,; 4v. 
Jokūbo parapijos mokyk s 
viršininkė, ^vienuolė Gem * 
22 m., iš Green Bay.

Vienuolė Laura, 25 m. ai^ja 
Šv. Jokūbo parap. mokyt in. 
sunkiai sužeista. Ji yra viet Al 
ligoninėje.

Trokininkas P. Plante U 
Ladysmith turi kelis šonkMfe 
liūs įlaužtus.

GYVULIŲ PARODA 
CHICAGOJ

JAPONAI DAUGIAU JSIGA- 
LI ŠANCHAJUJE

ŠANCHAJUS, lapkr. 26. — 
Japonai čia daugiau įsigali. 
Paėmė savo žinion kinų susi
siekimo priemones — paštą te 
legrafą, telefonus, kabelius ir 
radijo Šanchajaus srityje. Jie 
polaipsniui viską užims.

MURINAMS KATALIKAMS
VIDURINE MOKYKLĄ

OMAHA, Neb. — Šv. Bene
dikto parapijoj atidaryta mu
rinamu (negrams)j jaunuo
liams katalikams vidurinė mo
kykla.

International amfiteatn 
stockyarduose, šiandien atidi 
romą gyvulių paroda.

Padėkonės dieną Chicagoj ir 
apylinkėse 7 asmenys žuvo au
tomobilių nelaimėse.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Vį 

pastovus oras; numatomas, 
tus, kurs vakare gali 
sniegu; popiet šalčiau.

Saulė teka 6:54, lei « 
si 4:21.
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Uelna kasdien, lftakyrua sekmadieniu*. 
••Bdradarblanis lr koreapondentama raitų nacrųilna, 

sprųjįoma t*l padaryti lr neprlsiunčlama tam tlka- 
» lankiu. Redakcija pasilaiko aau teise tai 
trumpinti visu* prisiųstus raitun Ir ypač ko

la* aulyg aavo nuotlūroa Koreapoadentii 
i trumpai lr aiškiai (lai galima ragomaj* 

lie) paliekant didelius tarpus patalsymama, ven- 
M polemikos lr asmeniškumų. Pasenusios korės- 
idencilpe lalkr*Uin nededamo*

aktorius pilim* — nuo 4 vak Ilgi 1 vai. popiet.
JUMERATOS KAINA: J. Amerikos valatybšao:
— 96.00: Pusei metų — 99-60; Trims mėne-

- 99.00; Vienam mineaiul — 7Be, Kitose val- 
prenumerata: Metam* — |?.S0; Pusei metų 

Z*4. Pavienis num. še.
iblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Dar Dėl K. Stasio Bylos

Vėliausiai atėjusieji Lietuvos laikraščiai 
įpša daugiau žinių apie K. Stasio bylų.
K. Stasys buvo kaltinamas, gavęs iš 

įvairių vietų lėšas, kurias skirstęs Vilniaus 
iviškoms organizacijoms. iš Amerikos, iš 
rijos ir iš kitur plaukę Stašio vardu pi

lsi lietuviškoms organizacijoms, kad jos 
'‘dirbtų priešvalstybinį darbų”. Tačiau šituo 

Itipilaiu savo sprendimui teismas nesirėmė, 
gs šiuo reikalu teismas sudarysiųs Stasiui

“Sydsvenska Dagbladet”, tarp kitko, ra-. 
šo, ‘‘Bendradarbiavimas su vokiškųjų Klaipė- ■ 
dos gyventojų dalimi nevisuojnet yra leng
vas, nes ta dalis už savo nugaros turi galin
gų Reicho vokiečių opinijų, kuri mielųi ieško 
progų remti K lai pėdus vokiečiu interesus. O 
Lietuvai su savp ribotais ištekliais greitai 
darosi striuka, kai tenka informuoti neutra
lių užsienio kraštų visuomenę

Lenku intrigos prieš Liet. nepriklausamybe
(Pabaiga) tautos vardu reiškiamai grie-

Lietuviai memorialais griovį Iriausias .protestas prieš nie- 
pastangas kuo ir lauty ap-

p pradinio pricipui priekin* 
^'gas, provizorinės lenkų tary-Kadangi lenkai vispMųis bū 

dais stengėsi įtikinti vokie.
“Stocldiolnis Tidnįngeų”, tarp |utkx>, ra- -,)u6 vilniam, ląajt, esant lM. 

žo: -Jei pnž,Orėsime I statut, (ttaipijte),ir k#d MetuvlU batj d 
lengvai iiastebesmie, kad vokiečių nuomonei ... . .. . .. jjame neranda atramos. Tikra turi būti pri?}^ * u-

pažintu tu nuomonė, kurių pareiškė Lietuvos .V Y?'
susisiekimo ministeris Stanišaūskis atsaky- Į1 1 Keikiamais mįBIliorn
darnus į interpeliacijų Seime rugsėjo 30 d.”.'.a*a*s Kr’°vė tuos-lenkų - praši

lk iek toliau tas pats laikraštis rašo: “Ne- ganymus ir8iekjipji&. 
galima pamiršti, jog Klaipėda yra vieuintė- [birželio men. vokią$ų vy

bos aspiracijas ir prieš anelų 
sijos pianus, kuriuos taryba 
tintosios Rusijos giminės, ko
vojo. (tėl ąufonomyoe Lįetuvaį 
Rusų valstybės ribose, po kar 
r(L vargų naštų priapausti, ra
4,

PO SVIFTĄ PASIDAIRIUS j — Labai prašom. Pasirašy- 
------------  { kit, pridėsiu antspaudų ir vis-

Vaizdas iš balšavikų rojaus kas atlikta, — sausai atsako

flhngUu negu kitus pris- 
ųystosįorf :knifys, jr rejgpflu-

lis uostas, priklausųs Lietuvai, Baltijos jū- snun ryty karo vadui buvo .pkajgH^ j# negali kitaip sau 
roję ir jog Lietuvos valstybė turi gyvybinio teiktųs didelis me^iorialaa kurj vajEdk,oti ^vo ateities, kpip
■b , , ... _.a,.a.. ...... , pasirašė Dr. j Basajavi, tik nepriklausomybės pavidalu.

čius, Dr. Stankevičius, S * ' 1 F
intereso, kud jai nebūtų atimta teisė ir lais
vė planingai tvarkytį miesto ir uosto susi
siekimo sųlygas”.

sov. Rusijoj:
Maskvietis Petrovas ir žmo

na laiko tarnaitę. Pagaliau, 
nutaria tarnaitę atleisti. Bet 
tai padaryti labai. sunku, nes 
tarnaitė priklauso profsųjun-

valdininkas.

Išėjęs iš biuro, Petrovas 
siunčia tarnaitę į namus, <> 
pats, keliolika minučių pasi
sukinėjęs apie vedybų biurų, 
vėl grįžta ir gauna biure iš-

Seno Lietuvio Pedagoge Sukaktis
\ ------

Ant. Vokietaičiui šiuo metu sukanka 40 
metų pedagoginio darbo ip 60 metų amžiaus. 
Jis kilimo suvalkietis marijampolietis. Mo
kytojų seminarijų baigė Veiveriuose. Moky
tojo darbų^ pradžioj buvo priverstas dirbti 

I* , I Rusijoj. 1907 m. buvo perkeltas Žagarėn pra-
l'*Biu\altimnmi buvo tokie, es« Stasys 

ėjęs atitinkamas sumas ir privatiems as- i 
rims, kažkokiais svetimais nurodymais. Be

l būdamas Lenkijos pilietis, jis paskolinęs 
ptuypje gyvenančiam Biržiškai 100 litų, ne
idamas tani valiutos kontrolės įstaigos 

idimo.
Už visa tai, ir kadangi ši byla, kaip 
ne visų laikų buvo akcentuojama, turi po- 
i

io sprendimas buyo toks: nuteisiamas 
. fctašys 1 metus kalėjimo ir sumokėti vai- i 
bės iždui 10,000 auksinų pabaudos, 

k-. Kalėjipio bausmė gali būti pakeista 60,- 
•fiOG auksinų.

i,K

Į apie šešetų metų. Po to tas jiačias pareiga: 
ėjo Kuršėnuose. Per D. karų buvo pašauktas 
kariuomenėn ir padarytas karo valdininku. 
Ištrūkęs iš kariuomenės 1918 m. grįžta Lie
tuvon, kur netrukus tampa Kauno apskrities 
pr. mokyklų inspektorium. Vėliau pašaukia
mas dirbti Lietuvos generalinio štabo spau-
dos ir propagandos skyrium Pasibaigus ne-

V“V j priklausomybės kovom vėl grįžta į švietimo I pagrindų, K. Stasys buvo apkaltintas. ’ 1 ... 1lVM J ... ® i ti___ j.___  v„___ x.,._. __ i sritį. 1921 m. paskiriamas Kauno apskr. II
rajono pr. mokyklų inspektorium. Po metų 

i siunčiamas Leipcigan pagilinti pedagoginių 
žinių. 1932 pi. paskiriamas Kauno miesto pr. 
mokyklų inspektorium, kuriuo ir dabar te-

* T) J *• J 1 A VF !•*•*•K Štašvs iau 5 mėnesiai kai lenku bu-r, bgra‘ Be pedagoginio darbo, A. Vokietaitis. Ah*« x * I Iv IaaJ felcA I. KU.1 IvlllVlJ *41* » . • y 1*1 “J 1 * 1 ] j
vp kalėjime laikomas, todėl dabar jis dar 
bus kalinamas 7 mėnesius. O tuo metu jam 
laukai sudarys antrų tyrių ir^grejįčiaugiki/ 
Stasys lenkų kalėjime bus laikomas tiek, Įdek 
okupantams bus noro.

jiaip buvę pranešta, iš kalėjimo Stasys 
fcuyų paleistas, tųčjųu piniginę pabaudų jis 
turėjo sumokėti. Tokia “malonė”, žinoma,

E Bedaryta dėl to, kad p. Stasiui užvesta kita 
byla. >

- Kuomet toji byla prasidės, sunku tuo 
-Ąjppu pasakyti. Galinas dalykas, kad ji bus 
Lpųtrukus. Dėl to dabar yra laikas ruošti ati- 

Ūpkamus memorialus ir drauge su protesto 
rezoliucijomis siųsti Lenkijos vyriausybei, 
įio krašto valstybės departamentui ir Tautų 
|tyjungai. >

visų laikų kiek spėdamas dirbo dar spaudos 
ir visuomeninį darbų: rašinėjo į laikraščius ir
dalyvavo tautinėse organizacijose. 

' ■;___________________ ’ . n-

Sąvaitė Už Dievą

mas, Dr. J. Šaulys, J. Vileišis 
ir kun. Dogelis. Jame buvo 
plačiai nušviesta Lietuvos pra 
eitis, tautinis atgimimas ir 
kovos su lenkinimų. Siame me
moriale, be kitko, buvo pažy
mėta, kadangi lietuviai trokš
ta išlaikyti ir toliau plėsti sa
vo gimtųjų kalbų, savo tautinę, 
dvasinę ir maferialę kultū
rų, kuri pareina iš žilosios pra
eities, tai reikalinga, kad vi
sas jų gyvenamas kraštas, k u 
ris administraciniu atžvilgiu 
yra išdraskytas, būtų sujung
tas į vienų politinę teritorijų. 
Toliau tame pat memoriale 
buvo pažymėta, kad Lietuva 
Vilniaus krašto' jokiu būdu ne
išsižadės'. “Siekdąmi savo 
krašto nepriklųueomybės, lie
tuviai — sako memorialo au
toriai — kovoju taip pat su ta 
srove, kuri porėtų matyti Lie
tuvų atgimstapčios Lenkijos 
dalimi, jie nenori jokių santy
kių su lenkų karalija, kurie

kalbele sustiprintas ir savosios 
tautinės kultūros supratimo 
pagrįstas. Tai yra ne vien no
rus, kilęs iš tautinės sąmonės, 
stengiasi realizuoti per atsi
šaukimus ir kitokiais būdais 
prieš lietuvių tautos interesus 
ir siekimus.

būtų žalingi lietuvių ūkio gy
venimui ir jų tautinei kultūrai 

Pasaulio Išganytojau, gel- Lietuviai atranda tatai nesu

gai ir kitoms organizacijoms. i siskyrimą su tarnaite. Petro- 
Petrovas sugalvojo išeitį. Jis'vag p)arejna nanio ir užsipuo- 
su žmona eina į vedybų biurų. | Įa taraaitę.

— Mes norime išsiskirti, —i

Pažymėtinos Sukaktuvių Iškilmės
■' ' __ •■■■*■ ; '•

Mūsų korespondentai, be abejonės, kito
je dienraščio viefoje aprašys gerb. kun. Ig. 
^.Ibavįčiųųs, “Draugo” bendrovės pirminin- 
|por- sidųbrinįų . kunigystės sukaktuvįų iškil- 
Įnea. Mes šįpj y-ietpj ųprikne tik pažymėti, 
]pu| tos įškilmės buyo tikrai šaunios, sutrau- 
JĮtJpdps visos lietuviu patrijotiškosios visuo- 
IBenės vaflis ir veikėjus. Retai kur tenka ma
tyti, suėjusių vienon krūvon tiek daug įvai- 
fių profesijų, biznių atstovų ir visuomenės 
^tųtovų- Į-ažymėtina, kad ir kitų kolonijų 
lietuviai vienu ar kitu būdu buvo atstovau
jami ir turėjo progos mūsų žymųjį visuome
nės vyrų ir nuoširdųjį Tėvų ALbavičių pa- 

^ireikinti. , i i t ’ į
Visos sveikiųįmų kalbos ir gausus į ju

biliejines iškilmes susirinkiknps patvirtino 
mūsų dienraštyje įdėtus straipsnius, kuriais 
įvertinta, jubihjato nuopelnai ir jo kilni as
menybė.

Mes džiaugiamės, kari mūsų visuomenė 
taip nuoširdžiai jubilijatų pasveikino ir jo 
jubiliejų taip iškilmingai paminėjo.

Susidaręs Lietuvoje komitetas ‘Pro Deo’ 
spalių mėn. surengė “Savaitę už Dievų”. To 
sųjudžio obąlsis: “
bėk Rusiją”.

Daug pasikėsinimų buvo daryta prieš 
tikėjimų įvairiuose kraštuose. Bet gal la
biausia sujaudino tikinčiųjų pasaulį žinia, 
apie naujus bedievių pasikėsinimus Rusijoj. 
Šiomis dienomis (lapkr. 6—9 d.) uždaryta 
visi maldos namai, uždraustos visos pamal
dos, atimti bažnyčių raktai, daugiau perse
kiojami kunigai ir tikintieji, visas kraštas 
paverstas “gyvųjų Bažnyčios narių skaistyk
la”... '

Norėdami atlyginti Dievui už tuos nau
jus įžeidimus sujudo ir Lietuvos katalikai, 
paskelbdami tuo pačiu laiku Savaitę už Die
vų.

Tuo tikslu visose Kauno bažnyčiose bu
vo rengiamos rytais atlyginimo pamaldos.

Šinitai žmonių ėjo priimti šv. Komuni
jos už Rusijos tikinčiuosius.

Daugely j bažnyčių buvo laikomos ratais 
darbininkams Mišios.

Kiekvienas tikras katalikas davė ta in
tencija bent mažų aukų vargo žmonoms.

Dųugelyj šeimų kalbėjo ypatingas ben
dras maldas už Rusiją.

Tai yra gražus sąjūdis, kurįs turėtų pra- 
plisti viso pasaulio krikščionių tarpe.

fivedų Laikraščiai Apie Klaipėdą

\ Džiugu, kad lietuviai savo gabumais vis 
lahįau pradeda pąsižyniėti ir mūsų tautos 
vardų kelti. Turime pasižymėjusių tautiečių 
sporte, dainos ir muzikos meno srityje, mok
sle etc. Pasirodo, kad ir filmų pasaulyje jau 
turime žvaigždžių. Htai, “Argentinos Lietu
vių Balsas” Nr. 368 rašo, kad dabar Argen
tinoje kino filmų žvaigždė yra jauna lietu
vaitė Titą Toy — Regina Labanavičiūtė. Ji

Prieš kurį laikų, kaip praneša “L. A.”, gimusi 1920 iu. sausio 22 d. Biržų apskrityje, 
švedų laikraščiuose buto paskelbta keletas Penkerių metų būdama ši artistė au savo tė

derinamu dalyku su tautinės 
laisvės principu, jeigu jų kraš
tas būtų laikomas kokios nors 
valstybės pavergta provincija 
arba kolonizacijos sritimi, ku
ri būtų užplukdyta iš svetur 
atgabentais žmonėmis”. • 

A g res Pigesnės pretenzijos 
1916 metų pabaigoje vokie

čių ir austrų karaliams pas
kelbus Lenkijos nepriklauso
mybę, lenkai dar agresingiau 
pradėjo reikšti aavo pretenzi
jas į Lietuvos teoritorijų. 
Tiems jų žygiams karštai pri
tarė Vilnaus lenkai. Toips len
kų pretenzijoms užkirsti kelių 
1917 m. vasario 17 d. vokiečių 
okupacinei valdžiai Vilniuje 
lietuvių buvo įteikta reikšmin
ga tuo reikalu nota, kurių pa
sirašė Antanas Smetona, Dr. 
Basanavičius, Ą. Domaševi
čius, inžu Kairys ir Dr. Šau
lys, Toje notoje įsakmiai buvo 
pažymėta, kad Lietuva yra vi
siškai nepalinki&i, kartų jungo 
nusikračiusi, aiįftro sau užsidė
ti, vis tiek kolto jių bebūtų, 
lenkų ar koks Jritcks. Jau tik 
dėl to negalį bfiti kalboj apie

Nuvalkiota leaikų giesinS
i

Tų pat metų gegužės 23 d. 
vokiečių vyriausybei buvo įtei
ktas memorialas su garsiais 
44 vilniškių lenkų parašais. 
Tame memoriale lenkai pasi
sakė, kad jie stengės ri visada 
stengsis Lietuvų, sujungti gu 
I/enkija į vienų valstybę. Lje 
tuviai į tų memorialų tuojau 
smarkiai reagavo savo raštu 
Vokietijos kancleriui. Jame 
lietuviai pasako, kad prieš ka
rų lietuviai, kaip ir kitos sve- 
ne vien vaisius karo išauklė
tas, ir giliai siekiančių atmai
nų pagamintas-b»t i*- neapsiei
namoji sųlyga sveikam tautos 
plėtojimuis, kad ji laisvai ir 
nevaržomai vėl atgaivįntų ir 
stiprintų savo šimtais metų du 
sintų ir naikintą sveikatų. Lie
tuvių tauta yra praeityje tiek 
kovojusi dėl savo laisvės ir 
savarankiškumo, tiek daug 
smūgių prisikentusi, jog'neras 
padaryti galų visoms kančioms 
tapo nebeįveikiamas ir nebeiš
dildomas. A. Merkelis.

pareiškė Petrovas vedybų biu
ro valdininkui.

— Iubai prašau! l’asirašy- 
kit, ir baigta.

Ir išėjo iš biuro Petrovas 
viengungis. Grįžęs namo, jis 
meiliai prieina prie tarnaitės, 
apkabina ir sako:

— Dunia, kokia tu šiandien 
graži, Žinai, įsimylėjau tave...
Ar nesutiktum būti — mano'to.
žmona ’

straipsnių apie Klaipėdą. Plačius straipsnius 
įdėjo laikraščiui “Arbetet”, “Sundvalls Tid- 
ning”, “Nyą Bambaelet” ir kt. Tie laikraš
čiai ištisai atspaude lietuvių spaudos paskel
btų “Deutsche Diplomatisch - Politische Kor- ! 
respondenz” puolimų atitaisymą.

vais atvažiąvo į Argentiną. Ten ji mokėsi 
ir pradėjo studijuoti kinematogrąfijų ir šio
je srityje su?q nepaprastais gabumais ląbai 
plačiai išgarsėjo. Apie Titų Toy — Reginą 
Labanavičiūtę daug rašo visa Argentinos 
sppauda.

KUR VYRO KOVOS UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ

— Prakeikta ragana! Vėl 
nio lėle! Ltruk iš namų!

— Kas tau, Petia? Sakyk! 
— stebisi tarnaitė.

— Tu mau nebe žmona. Tu 
ipan nebepatinki. Aš su tavi
mi jau išsiskyriau, — pareiš
kia Petrovas ir pakiša išsi
skyrimo raštų. Tik kų buvusi 
žmona turi išsikrautyti iš bu-

Taip maskvietis Petrovas
Kų jus, tovarisč Petro- ra(|o išeitį ten, kur, rodos, jos

vas? — stebisi tarnaitė.
Jūs vedęs žmogus ir norite 
vėl...

Tarnaitė truputį parausta, 
jaučiasi nejaukiai, bet Petro
vas su visišku rimtumu išsi
traukia liudijimų ir rodo:

— Štai, žiūrėk, aš — vien
gungis !

Tarnaitė neslepia savo 
džiaugsmų ;ij- ( liė ilgų ka,Jbų 
„sutinka tekėti už Petrovo. A- 
bu jaunavedžiai nueina į ve
dybų biurų.

— Mes norime susituokti, 
— pareiškia.

nėra.

Sukamas sukamas, ant ga
lo gužiukas (Ratelip sriubas).

— Taigi, Menkuti, — sako 
advokatas savo klientui. — 
Keisų pralošėm. Kų sveikas 
dabar pasirinksi; užmokėti 20() 
dol. fųino, ar sėdėti 6 mėne
sius džėloj.

-j-’.Tai ja%.geriau džėloj sė
dėsiu ir ne 6 mėnesius, we 
1 metus. Tokiu būdu bus at
sėdėta ir tie 200 dol., kuriuos 
buvau sutikęs -duoti tamstai 
už mano keiso vedimų.

Padavimas Apie Dievo Motiną
Tai buvę tuo laiku, kada pradėjo leistis žemyn prie Jo-

Švenčiausioji Panelė ėjo at-'kūbo sulinio,
lankytų savo giminaitę Elzbie- . , , , , .ut- -• i i. • , v i Kūdikio išvaizda buvo baisi.tų. Ji eio labai skubėdama. O T,• . .. . v _ • i Rankutes ir kojeles nušašę, šutai tiesa, nes ir sv. Baste pa- .. < ..... , skilę; veidukas murzinas, ap-minetą; “Ėjo su pasiskubini-' .7 • ...r siasarojęg, kunfehs tik vieto-mų j Judos miestų...”

Nuvargusi Dievo Motina at-,. .... v, . , r• . ., ’ ,_  -r i 'krutinės užkrėstos nešvarumusisedo ant akmens netoli Joku- v

mis pridengtass ant pečių ir

KAUNAS. (Tsb.) — 1938 bo šulinio* kad valandėlę pasil- . v. . .
. - r / .. XT , .. . . | Pagailo Švenčiausiai Pmetų minėsime Lietuvos neprj, 

klausomybės 20 metų ir Klai-' 
pėdos atvadavimo 15 metų su
kaktuves, ftios svarbios ir rei- 
kžjpingog sukaktuvės turi ra
ginti kiekvienų lietuvį jas tin
kamai pagerbti ir ryžtis sū

ane-eėtų. Nepraėjo nė dešimt minu ,.
ūL .......Jei to kūdikio. Ji, staiga, ke-

prie jo, savo 
kūdikiui

ant pečių, paskui ant krūtinė 
ir, pakėlus akis, meldžia. Auk( 

i čiausiojo.
į Ir... o, stebuklas! Vaikutis 

staiga pradėjo maloniai šypso
tis žiūrėdamas į nepažįstamų 
moteriškę. Pranyko žaizdos, ir 
visas kūnas pasirodė apdeng
ta* rūbeliu.

Pati Marija lyg pabūgo, kad 
kas nepamatytų įvykio. Pabu
čiavus į galvų vaikučiui sku
biai pasileido takeliu į kitų

.cių, štai, žiuri, ateina sulinku- . _l.. , .y, _ i basi, artinasisi, susikupnnusi moteriške:' , . . . ,
. . ■ švelnių ranka dedanors dar ne sena* bet vargo

nukamuota. Vienoj rankoj ne
šė indų vandeniui semti, o kita 
vedė kokių šešerių metų kūdi-

dar didesniu atsidėjimu dirbūfkj. Iš tolo buvo girdėti kūdikio 
geresnei lietuves ateičiai 

Šaulių sąjungai šios dvigų-'
bos sukaktuvės yra ypatingai 
brangios ir tedėl šauliai pasi
ryžo sukaktuves tinkamai at
švęsti ir atlikti didesnių ir 
svarbesnių darbų.

Pirmiausia šaulių dalinių 
vadovybės imasi iniciatyvos 
tinkamai paženklinti tas vie
tas, kuriose mūsų savanoriai,

verkšlenimas.

Prisiartinusi prie akmens
moteriškė pažiūrėjo į nepa
žįstama keleivę ir, nė žodžio 
netarusi, pastūmė vaikų prie 
akmens, kad palauktų, o pati

lenkų misijų Lietuvoje, nes)partizanai ir šanliai savo krau 
tautinio susipratimo įgijusi ju garbingai apgynė Lietuvos

kaip tas vietas įamžinti. NU
MATYTA VISOSE VIETO
SE, KUR VYKO KAUTY- kalno pusę 
NES UŽ LIETUVOS LAIS-

lietuvių tauta pati jaučiasi eu- 
brendusi savo Jikimų spręsti 
ir iš tikrųjų aąąkia savo vals
tybinio gyvenijno. Tik jisai ga
li Lietuvai la|duo|i ..piląę sa
varankiškumų ir gailinamų 
plėeti jos tautinį, politinį, eko
nominį ir kultūrinį gyvenhiių. 
Notos pabaigoje visos lietuvių

laisvę. Kiekvieno lietuvio prie 
dermė padėti šauliams sėkmin
gai tų darbų atlikti.

Šaulių Sąjungos vadovybė 
aplinkraščiu nurpjė šaulių da
linių vadams, kad jau dabar 
būtų pradėta šiami darbui ruo
štis. Aplinkraštyje taip pat 
duodami praktiški nurodymai,

Štai, grįšta vandeniu nešina 
VĘ, PASTATYTI KUKLIUS motinų. Vaikelis bėga paRitik- 
P,AMINKLUS ARBA NORS ti. Ąsptis iškrinta jai iš rankų' 
PAPRASTUS APDAILIN
TUS AKMENIS su žuvusiųjų 
.pavardėmis, ir trumpais kau-
tynių aprašymais. Tų vietų mų moteij-
reikalinga aptverti, pavasarį 
pasodinti gėlių, kasmet prižiū
rėti ir puošti. Darbas bus at- 
liekainas talkos būdu ir todėl į

Nustebus' Žiūri, netardama nė 
žodžio, tai į vaikelį, tai į ei
nančių jau tolokai nepažįst a-

JYtm. Pr. J. Vaitukaiti

Devyni amatai, dešimtas ba
ldas.

bus Išvengta didesnių išlaidų.1 Ne visi viską galime.

i
M
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Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Liuteris buvo pusėt’lYis senovės hava.ai, ne tik visą
rūšies muzikantas. (Joną g< - turte iš<luo<lavo, bet ir dan- 
rai ant švilpuko pūtė. Ir šiaip lis tau išsilupdavo, brangų n- 
jnu muzika pažinojo nuodng- sineni apgailėdami. Mūsų aža- 
niai. Kucinet pasipūtė prieš ros kur kas pigesnės. 
Bažnyčių, muzika būdavo jo -----------
antra ranka. Kur nejlisdavo — Ne vienam lietuviui ra
sų iškalba, ten panaudodavo šėjui vien grynų lietuviškų žo- 
niiiz kn. Kai kurios jo gies- diių neužtenka. tBraido, kai 
mės ir dabar da laikomos p - garnys svetimas pelkes ir 
rnioje eilėje. nekartą šlykščiausius išaireiš-

---------- j kinu s murzinu savo snapu
— Kinai labai savo mirų-! krapšto ir tikrai švarian lie

si us gerbia. Ne vien už jų dū tuvių kalbos sandėlin drabs
šias meldžias, bet ir jų kapus 
įkvėpimo vietovėmis laikb.

to. Tokiems reikėtų nuplauk 
ii į Havajų, ir ten pasimokin

Dažnai aplank.% prižiūri. Tr ti, kaip savo kalbą gerbti rei- 
net ant jų augančius žolynus i kia. Havaječ.iai turi tik apie 
už didžiausj vaistą šutina ir Šimtą žodžių savo kalboje, 
geria. Betgi tuos kelis žodžius taip

gerai moka, kari, dėstydami 
juos stropiai ir atsargiai, iš-— Kai kam įšsižiūri, jog

krikščionių laidotuvės esti per, reiškia negirdėtos grožės dai- 
brangios. Ir, tik palyginus 'ktus. Ilavajetis, da geriau, 
stabmeldžių išlaidas su ttiūsiš-1 kai čigonas, biU kada sėdęs 
kėmis, pasirodo, jog ne tik1 ir instrumentą rankon ėmęs, 
neperbrangios, betgi net ir ant syk dainuoja dainas iki 
visiškai pigios. Japonai ar ki- negirdėtas. Gi mes vėžį io- 
nai dažniausiai nieko neten- jam per tikrai žaliuojantį ku
ka, kol mirusį pakasa. Kai lbos atolą į nuplikusį svetimų 
kurie kiti, kai ve, sakysim, pūdimą ir ten gražiai savo 

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

PEOPLES
KRAUTUVĖSE
GALUTINAS KAINŲ SUMAŽINIMO

Didis Išpardavimas
AUKŠTOS RŪŠIES ŠILDOMI PEČIAI

Mažiausiom?? Kainomis
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

:«K

Florenee

Pasiskirkite dabar Alyva ar Anglim kuremmą 
šildomą pečių.

PEOPLES Krautuvėse rasite didžiausj pasirinkimą
MONOGRAM — AMERICAN — ATHONS 

ALCAZAR — FLOttENCE 
MOORE — QUAKER 

SPIRO-FLAME
ETC.

Kainos negirdėtai mažos:
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters nuo .........  $<>Q.5O
3- jų iki 4-rių rūmų Parlor Heaters nuo po .50
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters po .... 8 ^
Kiteben Heaters ................................... ££.50

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Nuolaida už senus pečius

rURNITURe
M ANUFACTUniNO COM^ANYi

4179-83 Archer Avė. J. N AKRO ŠIS, Vedėjas 
2526-40 W. 63rd St M. T. KEŽAS, Vedėjas

Krantavfta at4aro« Antradienio, Ketvirtadienio, AeiUdienio vak.

mtArnra

Pagerbia žuvusius už Lietuvos laisvę. Nau jas Vengrijos nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Lietuvai Belą Toeroek de Mu ra et Kneroestaresa, deda vainiką prie Neži
nomojo Kareivio kapo, Kaune.

kalbai netikusius išsireiškimus 
rankiojam. Štai ve puikus pa 
vyzdys tokio “pažangumo”: 
“Amerikos bekono kontingen
tų dalis teko Lietuvai”. Pui
ku!!! Neveltui lietuviai nuo 
savo spaudos bėga.

ti New Yorko rūmai, oro nt- tūkstančiai metų tam. Susire- 
mainose temp’asi ar traukos mia žydai su pilistinais. Žy- 
ir tokiu būdu statybą grau- dams Saulius užvedžioja. Sau- 
žia. Ketina pasirodyti plienas liui karą pilistinams prakišus, 
tokis, ką jokioms atmainoms tik pažiūrėkim, kaip nežmo- 
nepasiduos. Bus taip kietas, niškai pilistinai su Šauliu pa- 
kad nei šaltis, nei šiluma j jį sielgia. Matydamas Šauliu,s 
nepaveiks. Skustuvas, šaky- Į jog atsilaikyti negalės, prašo!' 
sim, galės kelis kart ilginu vieno iš savo kareivių, kad jį— Sakyta: kietas, kai plie

nas! Laikyta, «mat, plieną už 
kiečiausį daiktą pasaulyje, j 
Tai vienok pasirodė, kad ir

tesėt už dabartinį. nudurtų. Kareivis atsisako.
--------- - y iTada pats save Saulius nudu-— Visur žmogus pažanga . ir . .' . , , .° r ° ‘ ria. Kareivis matydamas tai,plienas gali būti ir da. kie- daro. Apart gal tik saužudys 

tęsnis. Bet taip mokslininkai, tėję. Ar pats save, ar ir ki 
jau kalba. Imkim, sako, tą tas jį žudo, — vis vien tm 
patį skustuvą. Patraukei porą pat galas. Nūdienos žmogžu-

taip pat nuduria save. Guli
aut žemes negyvas Saulius;
prie jo guli ištikimas karei-

, vis ir trys sūnūs. Reginys bai- 
dystė nei kiek nešvelnesnė už i , ,.. .... _ _ ... 'sus! Pibstmains ir to neganakartų per barzdą, ir jau iš- 

brizgo. Arba štai, ve, gelž- 
kelių bėgiai. Žiemą da šia:p j liaus laikų. Apie dabarties už- 
taip; betgi vasarą susitrau-' mušėjystes girdim kasdien, 
kia, ir daryk ką nedaręs. Taip Į Bet, štai, ve gerokas pavyz- 
pat ir su dangoraižiais. Aukš dys, kaip atrodė žmogžudystė

žmogžudystę Kaino ir Ab- Nupiešia negyvam Sauliui ga
lvą, ir valkioja po visą šalį
parodyt. 0 nakties laike pa- Į 
meta bile kur iki kitam ry
tui, kol atsirado būrelis drą-

• - i • , sesnių žydukų. Vieną naktį 5
7 tęs, sn kuriais musų dvasios! , . ~ s

i RINKTINĖS MINTYS IlllllIVI IIILU Inlli I lu i . . . . kur Sauliaus kūnas ir galva skurie suvyto, ir nusileido, ir . . . , 5
mirė, kuomet karsta ir „vili- " £ trys ™"ai l,uv0 pam!s- t 

, , ,. ,- ti. Parsineša savan kraštan, ir snanti bendros gyvybes saule v. ... ’ iŠ
pakilo ant mūsų - šie atsi-i (',a ant kūnus su- §

I gaivina; jie kreipiasi prie Jk>, * e?,na’ 0 J*
-v*... . i i tai iškiltoingaiir atiduoda juos mums atgal, *

branginti
APsvarsty-

i KIEKVIENAI DIENAI
vertė• * z, • ■* • i, .. -

Kou. Auk M. Karužiškig

. LapXt*iČio 27-ta Diena jr paliepia mums
r-----; ' juos Vardan Jo. --

“Sakau tau, kelkis”. — šv. mai.
Luko VII,.14. Į Suteik šilumą šiam šaltu

pi® sueina mus išnešančius niui, suteik gyvybę š'ai inir- 
mflsų mirusias viltis pro uiie-^,;aį. atnaujink didįjį stebuk- 
sto vartus; Jis sueina mus, ją. jeisk mums išvysti akme- 
kiwmet mūsų širdys yra silp- nį nuritamą nuo Lozoriaus
nos ir nuvargusios; kuomet karsto angos ir viltį, it Lozo-|
mes jaučiame tuštumą visa 
ko, su kuriuo šis pasaulis ste
ngėsi prigauti mūsų uolius iš
siilgimus to, kas didelio, tik
ra, ir ištikima. Jis stovi šalia 
kėščių, Jis paliepia mums da
ug neverkti, Jis sustabdo mū
sų raudojančias žingsnius; mi-

riui, pakylančią kaip iš seno!
Tegul mūsų tikėjimas, kurs 

tamsoje ir šaltyje gulėjo, at- 
gija vėl su šiluma ir šviesu
mu, ir tegul 'mato gėlės žydė
jime ir medžio bumburavime
mūsų likimo simbolus ir tv-; 
pus; pavasario gyvybė, čiely

rusieji Jį girdi; jaunystės vii- Ws gyvybė ir kaip saulė mic- 
tys, Širdies troškimai, sapnų gančiai žemei suteik meilę šie 
nekaltumas, aukštos tarnys-jlai! — Whittier. Teiefa BOCIiETARD tilt

■Bot has c
PIXQN By Dean Carr

DOT,|N HER HURRV TO 
FREE DASH, GETS TOO > 
CLOSE TO THE AOOS1AN 
ANO -------

DOT IS CAUGHT IN THE 
GRIP OF THE ADOSIAN /
IT LOOKS MK5HTY .
BLACK FOR POT AND CMSH/1

MAS DONE AVMAY W1TH 

ONE OF THE ADOS1ANS AND IS 

N0W IN PURSUIT OF THE OTHER 
ONE,WHO HAS K1DNAPPED CASH|
’aO-OH/ THEY ARE 

rLANDING ON THE ADOSIAN 

| SHIP.</ I MOST HURR7 

tll ėe too
LATE. p J) i

vw I

Žmogaus būdas nusako, 
kiam užsiėmimui gamtos 
skirtas.

P r i e ž od i a i

Kiekvieno žmogaus talentas
gimsta drauge su ,juo. I Daugelis žmonių neri bū

Žmogus turi pasirinkti tokį turtingais, bet daug gerian,
amatą, prie kurio turi palinki- kad jie jų neturėtų, kit? nor
mą, bet jeigu neturi tiek suma- būti kunigais, bet daug gerini, 
numo. tni imi pasitenkinti to
kiu, turį lengvinių-ini galima
atsiekti.

Dariui), meistrą giria.
I Ne tėvų reikalas, kokiu ama 
tu turi užsiimti vaikai.

Visus jaunus piliečius reikid

tįktų būti tarnais. 
Palaimintas žmogus, kur

laikyti lygiais, kol jie neparc- $£PTYNI NUKENTEJUS.-E-
dys savo pareigų atlikimo skir 
tumo.

[ Laimingas esti žmogus, ku
ris suranda sau amatą, į kurį 
turi palinkimą.

j Žmogus, neturėdamas net j<) 
kio talento, būna laimingas, 
jei pasirenka amatą, kuris 
lengviausiai jam prieinamas.

suranda (įtinkamą savo taien 
tui darbą.

Žmogui reikia pažinti ___ 
kąd sutverti šį tą naudingo.

JI IDENTIFIKAVĘ 
PLĖŠIKUS

Septyni nukentėję žmonė- i- 
dentifrkavo suimtus plėšiko* 
A. Pangonis ir J. Janish. A- 
bndu pa veilami “grand ju- 
rv”, kaipo nepataisomi 
kai.

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHIN<

MIDVVEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVĖ. TEL. GANAI 3764• • 
VIC. YUKN1S, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freezc

.. .........................................
- -------------------- Tel. CANal 9585 ”

WEST SIDE VIEŠB

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

8AI.fi UENPON Dftlr VIflV PARENGIMU 
VEsEtftMs, Šokiams, baiaams

Waltcr Ncrras, sav. VIBTtlVE. IR SIDABRtxiAi INBAl HYK

degina, o pelenus susižerę la- f 2435 So. Leavltt Street
savo tėvynėje, nuiiiiiiiHiiiminiiiiniiiiiiiiiinitimtdiliUliunHHiiiiiniiiimnfiuiiiiiiiiii 

Galaado miškelyje, pakasa. Ir '^r— < ~
paskui net septynias dienas

I

Chicago, IH.

meldžiasi ir pasninkauja už jų 
dūšias.

— Malda už mirusius yra 
taip sena, kaip ir žmogan* 
š'rdis. Ir tas, ką sako už mi
rusius nesimeldžiąs meldžas 
daugiau ir karščiau už kitus. 
Kitaip sakant, savęs ir savo 
širdies nepažįsta, arba paži
nti nenori. Suvirpa širdis, ka> 
paskutinis saulės spindulys po 
tamsia vakaro paklode palen
da, o kur rasi tokią širdį, ką 
ncaprasotų pasigailėjimo aša
ra, brangiam asmeniui pro 
amžinasties angą praslinkus?..i
Diena grįš, o tt.nogus ne.

U M. MORKOS .# 
Re*. HEAUAM1K

GERKIT

gtmU rosią 
SOUTH SIDE BIW COMPANY
Visi geria ir., mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas ifi geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (MTiolesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street

T
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ŽINIOS IS ROCKFORD, ILLINOIS laukę vėtomos visi skirstėsi 
su didž ausiu pasitenkinimu.

Šia proga reiškiame didžiau
TOONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Parapijos Vakarienė , Lapinskas, Bushaw ir Marcin- M P*d*k^ Wer<Wgai komis 
1 kevičius ir dr. B. •‘Bulotoff. ja’ susidėjo iš kelių kouu-

o. ,• . i. ... į 'Pastarasis apsigyveno Rock- Į tėty. loliąu dėkojam daibšSekmadieni, lapkričio 21 d. atid^ofisą Hgonia
įvyko musų parapijos metine ... . * 6

Baigiame Parapijoj 
Bazara

Aiuits šeimininkėms, kurių aką 
jai kuri tvarkingai jiasulav

Tad, pasimatyvima rytoj 
prie stalo.

Mokyklos vaikučiai savo du 
lį bazare jau baigė. Jie :rgi

kių atsarga išsibaigė ir, tur 
būt, greit nebus papildyta.

Pažymėtina, kad .japoniškų 
KAUNAS (Tsb.) — Japo- prekių negaunu ir visos kitos 

nų prekės, palyginus jas su Pabaltijo valstybės. Dabar vo- 
kitų valstybių tokiomis pat kiečių prekybos delegacija ve- 
prekdmis, yra daug pigesnės, da derybas su Estijos ir Lat- 
todėl ir Lietuvos pirkliams vijos pirkliais.
daugiau japoniškų prekių ne 
beteikia ir pranešė, kad nebe-

Lietuvoje Nėra 
Japoniškų Prekių

KEN08HA. — tlytoj bai- 
atniena- pmupijos bązaras. Tuoj j tuiAi° pagalbos pietus. lai

trečiųjų šv. Mišių salėje trečiadienį. Visi daly
prasidės ųibaigtuvių bal us. Ivavo **»**"> ir uiUigtuvėee.

Padėkotum vakarienė, Šv. An m8 Prih«in8ti. v«l«rl«/i lio-ui br>
, • ,, -1 Vakarienę tvarkingai vedė ilgai bis

tano svetainėje. Jau apie o k|ebonas> Vakaras buvo ."»• AM mergaičių soitaliei- P°
vai. vak. žmones pradėjo nn- ( . I iai imtumu v uuiai m-m„vmnnUs sveAy kalbom. * įllloiwlua ska Vpas T* visa įvyko Pra,-,teiks iki toi, ko! japonai pra-

viškieęių pastangomis

pats klebonas.
ktis o 6 vai. svetainė buvo pil
nutėlė. Tarp susirinkusių bu- . ...

, . ,. . . kurias klebonas padainavo irvo ir garbes svečių — miesto . _ ,____
■Bajoras Mr. Clias. Brown, se

o virš daugiausiai dainomis,

visus palinksmino.
Po vakarienės sekė šokiai į 

(lenrieli, sheriff P. Jo- atsilankė daug jaunimo.Jį«WĮt
hnson, (Irand Knight Rusen- Vakarų linksmai praleido prie no 
berg ir policijos ofieieriai — Quin Bowen’s orkestros. Su-

W* būdu prisidėjo prie šįus proga visiems pusil.nk*utint> 
vakaru nes. Visais būdais va ir papsidžiaugti bazaru sek 
karas buvo labai pasekmių- Ulėmis. Po pietų bus šok a', 
gas. Parapijai liko geru pei-' Vnd visi, seni «r ja’ m, kvie

Praeitų šeštad'enį buvo su
rengtas balius Antano ir Ka-

LIETUVIAI DAKTARAI

lEIEIlKKIIIIIIIIIIIIIIlllllllĮ

Krikttai Įves. daugiau susiriuks
lapkričio 16 d. Saros ir ^nonių, juo gražesn s bus su- 

Antano Pašei'os sūnelis pakri- aka«8 tlafbo apvainikavimas. 
|kštytas vardu Tomas - Pran- Ir tikrai daugelis užsitaroa-

čiami atsilankyti į uiba’gtu- mlinos Kareekių dvidešimt*

ciškus. Krikšto tėvai buvo ivo pagarbos per šių metų ba- 
ir dr. T zar4- darbas buvo ne vel

Zenith Radio Pirmiausia 
Jūs Būkite Pirmiausia

tui.

Lietuva New Yorko 
Pasaulinėj Parodoj

penkių metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių paminėjimui. 
Dalyvavo daug svečių.

Kūmutė

AKIŲ 0VDYT0J4U

DR. VAITUSH, OPT.
AKIŲ

LIETUVIS 
OPTO.METItK

dės gerbti tarptautines sutar 
tis ir tęsės savo pasižadėjimus 
Tiek Kaune, tiek visoje Lie
tuvos rinkoje japoniškų pre-

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Sercdą, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 v»l- ryto.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. HaLted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Rez.:
2466 W. 69 St

Nelaukite 

kol visi jūsų 

draugai nusi- 

naują
e . n,

radio. Nuvy-
__ kit šiandien įI Roosevelt Fumiture Ko-ją,

§ nusipirkite ZENITH radio.

| Roosevelt Fumiture Ko-joj 
| rasite didelį pasirinkimą vi- B 
| šokių mierų ir modelių. Kai- £ 

| nos labai prieinamos. Pirki- * 
te šiandien. Būkite pirmi.

Fumiture Co. Į
I

I
I Roosevelt

Mi»s Sabustiana 
Shinniiek.

Į Lapkričio 21, Adelės įr Liu
dviko Gudinu sūnelis gavo va
rdų Liudvikas- Ričardas. Kri 
kšto tėvais buvo A. Vasilius
ir V. Varakulis. Tų pačių die- NEW YORK. — Jau gau
nu Elzbietos ir Petro Lapins- tos žinios, kad Lietuva priėmė 
kio sūnelis j>akrikštytas Jonu- Jungt. Valstybių Preaidento 
Povilu. Krikšto tėvais buvo Roosevelto kvietinių dalyvau- 
M. Girnis ir J. Kapač.nskas. ti New Yorkzr Pasaulinėj Pa-

Vcstuvės rodoj 1939 metais. . . .„ . 1 tikimuose egssįulnavlmąs dąropias su
Justina Urnezytė susituokė Kaune nasirašvta laikina su elektra, parodančia mažiausia* kiai-

....... _ ,, ..... r J das. Specialė atyda atkreipiama į
su vvįlliam Caniwell. Skubąs tartis su specialiai tam tiks-1 mo^yk'°8 vaikus. Kreivos ąkys ati- 
, . . , , , .. . I taisomos.
buvo parapijos klebonijoj. Lai lui atvykusiu į Kaupų Pa r o-Į valandos nuo 10 lk| 8 vai. vak. 
la, kad katalikės leidžiasi į dos Komisijonieniu Albin E. , Zkv^1.
mišrias moterystes. Johnson; Ta sutartimi einant

. —------- Lietuva turės savo atskirų pa-
Sekmadienį, lapkr. 21 d. per viljonų gražioje vietoje, arti 1 Phone Boulevard 7589 

sūnų Elena Brazaičiūtė ir įėjimo, 2 sekcijoje, lot No. 3,
Walter Pyrznyski priėmė mo- viso 10,000 kvad. pėdų, kai- 
terystės sakramentų. Visi a!- mynystėje Čekoslovakijos, Ru- 
toriai buvo gėlėmis ir palmo- munijos ir Belgijos paviljonų.

ICAEI.Y 
SPECIALISTAS 

Stivird 20 mt-tii praktikavimo 
Mano Garantavimas

es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo. nervuptu- 
mo, skaudamą aklų karStj, atitaiso 
trumparegyste |r tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsl-

Palengvina aklų Įtempimą, kas 
ezasttrnl galvos skaudfijlr

Tel. OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W- Cermak Road
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 Sa Leavitt St. 

T^L GAN&1 0402

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal autartį.

DR. W. V. NORAK
PHY8ICIAN and SURGEON 

10 N. Broadway, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

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

• Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Ar.
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Daugcly atsitikimų akys aULai o- 
moi be akinių. Kak*)* pigios kaip 
pirmiau.
4713 SO. ASHLAND AVĖ.

TeL Cąlnmot 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S, Halsted Street
CHlCAOO. IIJ,.

•mis papuošti su daugeliu žva
kių.

Gerb, klebonas labai įspū-

Lietuvos paviljonas turės 
šiuos skyrius:

1. Reprezentacinę - turisti-
dingų ir pritaikintų pamokslų nę salę: čia lankytojai gaus 
pasakė pamokindamas jauiiuo- visus paaiškinimus, kokių kas
sius sekti Šventųjų Šeimynų 
visose sav/> gyvenimo dienose 
ir visuomet ieškoti surauuini- 
mo varguose pas savo dangiš- 
kųjį Draugų tabernakulyje. 
Baigė laimindamas abudu sa
vo naujame luome.

I Sodalietės surengė “Br’dal 
Shower” Onai Rimkiūtei, ku
ri Padėkonės dienoje tapo po
nia Getautienė. Draugės jų 
apdovanojo “Vanity Lamps”.

Mėlynake

panorės.
2. Žemės ūkio, prekybos ir 

pramonės.
Trečiam skyriuje bus paro

dyta kų Lietuva yra nuveiki: 
si per pirmuosius atgautos!' 
nepriklausomybės, 20 metų

4. Prileikomo meno skyrius; 
čia bus ir audiniai ir drožyba 
•iš medžio; ir

5. Grynas menas.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzamiaoojąmos — akiniu 

Dritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 Iki 8 vai. vak.
TaL CANai 0523

111 r - -

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namn Telef. PROspeet 1930

Re3. 6958 So. Talman Avė.
Rcs. Tel. GROvehill 0617 
Office Tai. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
UVDYTOJA8 Į» CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Subatomis Cicero j 
1446 So. 49th Ct.

Nnp 6 jki 9 vai, vak.

Tel. CANai 0257
Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So, Halsted Street

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

6 iki 8 vai, vakaro

YRA RADIO CENTRAS

2310 W. Roosevelt RoadI Tel. Seeley 8760 B
mEEEEEEEEEEEEEElEEEEEEEEBEEEEE

r

Nors gerai išlavintas talen- 
BUFFALO, N. Y. Z7Mary-^a8, bet neturi būti uždarytas 

land — New Yor,ko jėzuitų! savyje, tikėdamasis, kad kas 
provincijai viceprovincijolu nors J° ieškos.
paskirtas kun. J. P. Sweeney, i Daugelis įgijo pasisekimo 
9. J. Provincijolas yra J. A. gyvenime, neturėdami didelių 
Murphy, S. J. ! talentų jaunystėje.

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BIHCKA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo We$t Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinos ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 

kurie jie parduoda parodo, kad

Gerinusia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac •> LaSaile

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

g,.*-.

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namah 645© S. Rockwell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

i 6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rea. TelL Pepnblic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

i JOSEPH J. GRISH
l LIETUVIS ADVOKATAS*

,4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 
4631 So. Ashland Avė.

T«l. YARda 0994 
Rea.: Tek PLAa* 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
•Ncdylionū" nno 10 ^ki 12 vai, dieną

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

472© So. Ashland Avė.
2 luboe

CHlCAOO, ILL.
Telefonai MIDwgy 2890

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki < 
vėl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. k

Tel. CANai 6122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

Sercdouiia ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPnbUc 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir valkų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. yak. 
^jS?J^rus_i>sen*lonus_jr_subatornis^_

Offįee l^lione Res. and Office
PROspeet 1028 2359 8. L«avįtt St
V ai; 2-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 0706

DR. J. J, KOWAR
(K0WAR8HAS> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sntartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieuiais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPublic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. ▼. 
Šeštadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL 

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

Šeštadieniaia nuo 2 v. iki 9 v. v.
—py11 "Btefc—
TeL LAFayette WU ‘

DR. C. J. SVENCISKAS
4300 80.° nUrtteM Avenu,

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 va|. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniai*

Pagal 8utartį.

DR, B. J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Cbicago, Illinois 
Tel HEMlock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

rel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlovard 5913-14 
Res.: KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nylvlioigų P«ffl sutartį.

Olucagos lietuvių iv. Kryiiaos li
gonini, kaip jg pripailno American 
Medical Azeocfation ir Amerioan 
Collego of Snrgeons, yra Olaea A 
riHea. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikahai an tori tetai moša li
goninę priskyrg prie geriausių Ame- 
rikog ligoninių. Reikale naudokltie 
Joe patarnavimo, 9700 W. 69th SL, 
tel. HBMlock 8709.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentįstų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE

-oi’ a h.< M ' * 'hh» i
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CICERO NAUJIENOS KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
| LIETUVĄ

SPAUDOS GALYBt
luik rūsčių leidėjui padėjo ir 
padedu nutolti, klysti. Skai
tant hei užuirašuut laikraštį 
reikia visuomet atsiminti, kau 
per žtuogus yra priešakyje to 
laikraščio. Tie žmonės, kurie 
yra be tikėjimo, bei kurie ko
voja prieš tikėjimų, tokie ir 
ii kitų amonių nori tikėjimų 
atimti. Jie tamsina kitus.

Sį sekmadienį, 3:30 pa pie
tų (po ražančiaus) parapijos 
salėj įvyks kalbos apie spau
dų. Kalbės ‘'Draugo’* admi. 
niutratorius kun. Andriušis. 
Jis šio sekmadienio rytų 7:30, 
9 ir 10:30 vai. Mi&ioae pasa
kys pamokslus Šv. Antano ba
žnyčioje. Kitas kalbėtojas bus 
Kaays Čibiras, “XX Amž.”, 
Lietuvos dienraščio atstovas. 
Po kalbų galėsite duoti klau
sinių, ypač apie spaudų ir da
rbininkų reikalus.

Vinį ateikite į parapijos sve
tainę, ypač vyrai, katalikai. 
Įžanga nemokama.

Kun. H. J, Vaičūnas

Šv. Povilu* suko Romiečiu 
mu: “Broliai, suprasdami lai
kų, kad jau mums metas kel
tis iš miego... Todėl meskime 
šalin tamsybės darbus ir ap 
sivilkime šviesos šarvais!” 
(Bom. 13, U-U).

Brangieji! Kristus mums at
nešė šviesų į šį pasaulį. Pats 
Kristus suko: “Aš esu gyve 
nimas, tiesa, ir kelias, kas 
mane seka tas tamsybėje ne
vaikščioja”.

Gera spauda mus palaiko 
su Kristumi, su Jot mokslu. 
Blogoji spauda mus veda ta- 
lin nuo Kristaus — nuo tik
ros šviesos, nuo tikrojo kelio, 

logoji spauda mus veda ( ta-
sybę.
Jeigu šiuo laiku yra tiek 

daug sunkenybių uždėta ant 
darbininko žmogaus peč'ų, tai 
tik todėl, kad daugumoje mū
sų gyvenimo vacjų ir darbda
vių yra be sųžinės, yra nu
tolę nuo tiesos. Jie nutolo ir 
tapo suklaidinti todėl, kad 
jiems spaudos blogų knygų ir

MlsSvEDŲ,V

Inew york-klaipeda
l'vr Gathenburtfą, lS\e<UJą 
Išplaukiu ii New YorUo !

GUU'SHiU.M-------- tfiuędila 8
I.KOTTNINGHGI.M-----uuuslo |8 į

Sutaupysi pinigų pirkdamąt 
laivokortę ten ir atgal

Ekškursiju brošiūrėlė ir kui norai-; j 
Ga, gaunama nemokumai pus liį.Į 
4113 mūsų autorizuotus laivokordt^ 
agenlua, arbu

SwedteB American Line
181 No. Michigan Avė. ChicagoSv. Antano Parapijos Bažnyč.a ir Mokykla, Cicero, III.

SVARBUS ĮVYKIS CICEROJ! Nemuno Žvejų Sę-ga SKAITYKIT® BIZNTKR 
BARGENUS “DRAUGU

KAUNAS (Tsb.) — Visoje.kslas — rūpintis savo narių 
panemunėje gyvena apie 2000 materialiniais reikalais, pake- 
žvejų šeinių. Iki šiaAn laikui lti žuvų kainas, surasti žu- 
Nemuno žvejai buvo neorga- vinis rinkų' ir aprūpinti savo 
nizuotl ir jokios savitarpio narius tinkamais tinklais bei 
pagalbos neturėjo. Dabar ke- kitais žuklystės įrankiais. Be 
li žvejai prašo vidaus reika- to, kalbama žvejų sųjunga ste-

Lapkr. 28 d., 3:30 vai. po
piet, parapijos salėj įvyks ma
sinis, svarbus lietuvių susirin- 
kftnas. Su šiuo susirinkimu 
prasidės katalikiškos spaudos 
vajus.

Ciceriečiai nebtogiausai su
pranta ir įvertina katalikiškų
jų spaudų. Bet, kad dar ge
riau suprastų, įsigilintų ir pa- 
mųstytų, kų duoda mums ka
talikiškoji spauda, o ypač die
nraštis “Draugas”, kleb. kun. 
Vaičūnas, padedant Federaci
jos 12 sk. sumanė sukviesti 
masinį lietuvių susirinkimų įr 
taip pat pakviesti žymius ka
lbėtojus. Bus ir svečias iš 
Lietuvos, jaunas kunigas, ku
ris kų tik pradėjo darbuotis 
'‘Draugo” administracijoj. 
Taipgi būs vyriausias “Drau
go” administartorius kun. A. 
Andriušis. Bus ir trumpa pro
grama. Kviečiųmi sueiti visi 
“Draugo” įr “Laivo” skai
tytojai. Atsiveskite įr tuos sa
vo pažįstamus, kurie nelabai 
yra linkę prie kat. spaudos, 
taip pat ir tuos, kurie nepa
jėgia užsisakyti laikraščio. Ie
škokime būdų, kad ir pasta
rieji vargšai gautų progos 
skaityti katalikiškų laikraštį.

Rap.

mi ant sienos kabantį kalen 
dorių jus ačinins ir bus dė 
kingi. Rap Full-flavored

6į sekmadienį, 7:30 vai. va- 
rkare parapijos salėj rengiamu 
gražus vakaras Šv. Kazimie 
w> Akademijos Rėmėjų skyr. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Jaunametės rėmėjos suloš la
bai gražų veikalų. Pelnas eis 
mūsų parapijos naudai.

Ketvergo vakare prasidės 
trijų dienų rekolekcijos mūsų 

; parapijos 'merginoms. Rekole
kcijas ves kuri. Ambrose, C. 
P. Visos šios kolonijos mer
ginos ruoškitės į rekolekcijas. 
Bus jums naudinga, nes kaip 
tik prieš Šv, Nekalto Prasi 
dėjimo Panelės šventę.

Gruodžio 5, 6 ir 7 d., Šv. 
Antano hainyčioje bus 40 vai. 
atlaidai. Gruodžio 8 d. Sv. P. 
Marijos šventė. 0. Z.

Lai Simmons for cookingl
B Knfi American haa a RfUow, 
full-(luv<«xl richnese that in«tes 
it perfoct for aamhrichea. And fcr 
coohed diabea yoy can depend na 
(iM American Chame to meh 
p«Xr-

PLATINKITE “DRAUGĄ

Scentifiškai Padaryti Lovom §prlngsi| Ir Springs! 
niai Matracai Sutekia Geriau&f Poilsį. THINGS THAT NEVER HAPPEN

Copyright.

uty*®**

rOM»Ot HAf MAPI

MY HAIR AS CLCAM A
•v\

A MOVHD’S TOOTH • i

AMO I1AMOSOMSšv, Jono Krikštytojo
Draugijos Vakaras

MKLBOSE PARK. — Mū
sų miestelyje randasi įvairių 
draugijų. Jų tarpe ir dr-stė 
šv. Jono Krikštytojo, pašai - 
pine. šį dr-ja daug narių yra 
sušelpus, daug taip pat pasi- 
dąrbavua visokiuose reikaiuo 
se; daug aukojus labdarybei 
ir t.t.

Lapkr. 27 d., draugija ren
gia šokių vakarų salėj, prie 
23-čios gatvės ir Lake st. šo
kiams grieš Dean Colby’s or
kestrą Visi kviečiami atsilan
kyti iš arti ir iš toliau.f. Valuokaa

Šis Simons Beauty Ręst matracas yra aukščiausios ru 
šies poilsiui rakandas, dahar Progresu© 4 
Krautuvėje galinių pirkti įmokant VZI_ III 
tik

BALANSAS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

E Sprintį
bsiMMONS

Šiandie, lapkr. 27 d., įvyk
sta laidotuvės a. a. Onos Jan
kauskienės iš Šv. Antano baž
nyčios į Šv. Kazimiero kapus. 
Ciceriečiai visados skaitlingai 
dalyvauja laidotuvėse. Be -a- 
bejonės, skaitlingai dalyvaus 
ir a. a. Onos Jankauskienės 
laidotuvėse.

'‘Vagis”
Visi laukia, kada “Vagis” 

pasirodys Ciceroj. Tikietus vi
si perka iš anksto. Visi nori 
matyti įdomių komedijų.

Oioeroj pradės nešioti 
kalendorius

Draugnešys jau pradės lan
kyti “Draugo” skaitytojus sų 
naujais “Draugo” kalendo
riais 1938 m- Visi skaitytojai 
gaus po vienų dykai, kaipo 
Kalėdų dovanų. Kas norės pa
siųsti savų giminėms jį Lie
tuvų bei kur kitur, galės gau
ti už vienų kvoterį. Jai dabar 
pasiųsite, tųl jie dar gaus 
prieš Kalėdas.

Nepamirškite savo giminių 
Lietuvoje. Jeį negalite “Draų 
go” užrašyti, tai nors kalen
dorių pasiųskite. O jie per 
visų metų kasdien pažvelgdų-

Good looking hqir is cni gigai 
•o a man. lt stamps him as a 
well groomed gentlemon. Fom- 
ol gives a mon’s hair glow- 
ing health and handsome* 
grooming through its amaiin j 

2-fold power ^.it ęleoni ond 
nourishes. Fom-ol is a riah, 
foaming oil shampoo which 
takes unkempt, siekly hgir 
(mqn*s, womon's or chiM’lL 
and leaves it clean as a whis- 
tie and sporkling with health. 
Fom-ol is so economicabe littl« 
goes a long way. Ask yeur 
druggist for the regular SOc 
sl«e. Or, write for a generou* 
Iriai bottle, enclosing 10c fo. 
cover packing and postage.

AAllllon* prefer this "flavor
’ -

that is different"
Getam poilsiui reikia Simons Ace
vai springsų. Šių sųvaitę Progresai I
Krautuvėj galit pirkti įmokant......... ■nv

BALANSAS MAŽAIS IŠMOKĖJIMAIS
PROGRESS KRAUTUVĖ YRA SANDELIS 

SIMONS PRODUKTŲ 

ČIA YRA PATOGIAU PIRKTI.

Pamėginkite šį naujų Salud 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

— 80 Proof —
gėri

mns. Gerkit Lietu
viiką KruĮimku
kui-tu arbiita paša
linsit. slogas. SHjSMjMfefgB
Mes pardiio.lnm tik
l tavernos. Ten irHHHHMR
reikalaukit.
| kilm miestus ln ■BSaBBBpBj 
vem, m ei.leri i- |.|| 
viii' 'i>   ek-|He-u

Pirkdami pastebėkit
i»wi

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

46J1 So. AMilaud Avit. 
OHICAGO, lbL 

Fhone Boulevard 0470

MIRACLE WHIP CONTAINS MOKŪ— \ 

ĘAR MORS-OF THE COSKY INGREDIENTS!
> FOM-Ol

ftn man«sharopM... a treatMi

3224 So. Halsted Street
J. KALfcDINSKAS, vedėjas 

ry 4226 Chicago, Illinois
PaaikUaiykite uiūm, gražaus Lietuvitto Programo rytoj, Nedalioj, 

1J. vaj. ryte, ii stotie* W0>a, lfo) bUooyhlm

ji ij oHyouR

lv'ls

Night and Morning

fcin Murinę: AuauKVlna DiiMfp 
ntas aki...
Baugus KOdlklama lr Buauguslsipa. 
Visose Vaistinėse. . • •

VVrite for Free Book
"A W..1d o» Co-Uort for Y.yr tv*."

MUMINE COMPANY^, m u



6 DRATTGiS

Budriko Krautuves
3409 So. Halsted St.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

VIETINES ŽINIOS

Išparduoda geras prekes su 
didele nuolaida daug pigiau 
kaip kitur.

Čionai rasite ger'ausius 
Rakandus, Pečius, Radios, 
Dulkių Valytoius.

Chicagos Lietuvių
Katalikų Tvirtoves

Musų didžiosios kolonijos su 
savo parapijomis ir bažnyčio
mis sudaro lietuvių tvirtoves. 
Tokių tvirtovių Chicagoj su

Išvyko Pas Gimines

Išlydėjo Į Kolegijų

TOTO OF LAKE. — Pra
ėjusį pirmadienį lapkr. 22 d. 
įvyko čia šeimynškos išleis
tuvės. Tapo išlydėtas Vladas 
Genčiauskas į Marinnapolio 
Kolegijų, Thompson, Conn. Ji
sai buvo laiku atvykęs dėl jo

T0WN OF LaKE. — Biz
nierius Vaclovas Gregoravi- 
čius, 1901 W. 47 st., išvyko 
j Westville, III. aplankyti Mi-. motinos 'mirties. Susirinko gra
neikiu šeimynų. Šiuo tarpu j žus būrelis prietelingų žmonų

R.C.A. Victor Radios, Phil- 
co, Zenitli, Crosley. Kainos 
nuo $^0.50 ir aukščiau. 
Mažos Radios po .. $^.95
Senos Radios pataisomos, 
išmainomos.

apylinkėmis turime 15.
T-. , . .. x. . Mikalina Mineikienė, Vaclovo ir buvo pusikalbėta apie įvai-Kiekviena parapija čia tų- . . i . ; ....... . , ,

. _ ». . . .... - .teta, serga. Irius katalikiškos darbuotėssi savas gražias majestotiškas 
bažnyčias su aukštais bokš 
tais. Taipgi kiekviena parapi-

P-nai GiegoraviČiai užlaiko reikalus. Be kitų reikalų buvo 
hardvvare krautuvę. Pas juos, utonninta up.e katalikiškų 

ja turi savo mokyklų. Kiek- visada randasi gerų bargenų. spaudų. Jaunus studentas VIa 
vienoj parapijoj randasi už- šiuo s>kiu savo krautuvę pa- das Parode suprantąs klausi- 
lėktinai savų katalikų biznie-l pddė prekėmis, tinkamomis 1,10 svarb^; S“ek.e-° a?le tai 
rių, profesionalų, finansinin-. Kalėdų dovanoms. Jie yra ; tai?, kad išrodė,jog iš jo įseis 

“Draugo'” skaitytojai ir rė-,u0^ua *aikrastįninkąs.kų, agentų. Taip kad kiekvie
na parapija gali būt sdvistovi, i mėjai 
nepriklausoma. Kiekviena pa
rapija gali verstis sekomis jė-

;gomis, be kitų pagalbos. Di-j 
di parapijų parama yra j'ų mo
kyklos, kuriose lietuvių vai
kai auklėjami ir palaikomi 
prie savųjų.

j Tose parapijose bent sykį į 
metus įvyksta misijos. Tada 
tai būnt tikri Katalikų ma
nevrai arba jėgų išbandymas.
Tada pastovių katalikų dva
sia atgija, sustiprėja, o atsi
likusieji turi progos sugrįšti gas’ ir “Laivas” ir kiti ka- 
ant tiesos kelio. talikiški laikraščiai, kad vest-

Rap.

Federacijos Sus-mas

{BRIGHTON PARK. — Fe
deracijos 19 skyrius laikys mė 
nesinį susirinkimų lapkr. 28 
d. po pamaldų. Visos draugi
jos, kurios dar turite bunco 
tikietų, prašomos grąžinti ti
kietus arba pinigus, nes rei
kia išduoti pilnų raportų.

Rast.

Patenkina Kostumerius

[BRIGHTON PARK. — Ju- 
lia’s Restaurant, 4656 S. We- 
stern ave., išdirbo gerų biznį, 
nes jau šeši metai, kai toj pa
čioj vietoj patenkinančiai pa
tarnauja savo kostumeriams.

Šiemet misijos jau įvyko 
trijose parapijose — Marque- 
tte Parke, Town of I^ake ir 
West Sidėje. Misijų vaisiai y- 
ra gausūs. Ypač katalikiškos

saidiečiai lietuviai katalikai 
būtų pirmutiniai Amerikoj a- 
psirūpinti katalikiška spauda, 
nes čia spausdinamas “Drau
gas” ir “Laivas” ir kitokie

šeštadienis, lapkr. 27 d., 1937

Vienas iš Padėkos dienos įvykių. Padėkos dienoj Chicagoj įvyko visa eilė katastrofų su 
automobiliais. Čia parodoma viršutinio geležin kelio vagonų sudaužytų automobilių prie Ke- 
dzie ir Eastwood ave. Visi važiavę automobi liu sužeisti.

Mokyklos Vaikai Į 
Taikę

Gabus Lietuvių 
Siuvėjas

T0WN OF LAKE. — Čio- 
nai jau nuo seniai gyveųa ir 
dirba siuvėjas Gi. Burba, 1857 
W. 47 st. Yra tai nepaprastų 
gabumų siuvėjas. Galima sa
kyti, kad tai gabiausias šios 

vi-

i B. Cliilenskis, M". Rogaišis, 
Gedraitis, J. Juška, S. Petr 
vičius, J. Ewald, K. Tamoša! 
tis, Petravičienė, Balzarienė, 
Alayosis, Ihuktenis.

9
BRIGHTON PARK. — Ne- 

Turi gerus ir patyrusius dar- j-a| to Prasidėjimo P. Šv. pa- 
bininkus, kurių tarpe yra Ju- rapjjos mokyklos vaikai, išgi- 
lia Pocienė, savininkė, M. Gai- r(jp, ^acĮ bažnyčia bus papuoš- 
dauskienė, Elena Petkus*. Ona naujajs gražaus stiklo lan- 
Gimbutienė, Kotrina Giedra, gajs įr jau atsįrado du
Zofija Čužas, Irena Bndginas, aukotojai> koję $1(x)j, kolon.joa snivėjas. Slavą 
Vera Makauskas, Elena Ma-lkad viena dra „a užtikrino «*■»»«>» Dabužius ir bran- 
kauskas, Stella Stulpin, Ben- $)(x) ir jie iryžo sukelti gins kailinius, (furkantus).

Dabar pas jį dirba jaunas siu 
centus, atsisako saldainių ir v^as Matas jBliudžius. 

tokio smagumo, kol sukels ši
mtinę. Tai bus ne tik papuo-

Oil Burners po ’29 80
ir aukšČ., 100 gaį. Oil Dykai 
Angliniai pečiai S*| .50

Gesiniai pečiai po 
$29-50 ir $69-50

Rekordai
Gražūs Lietuviški Rekordai 

po 65c v’enas-
Siunčiame į kitus miestus

14062 — Spaudo* Bailaus Valsas 
Ir RytleCIų MeilC. A. Sabanlau- 
skas Ir Ork,

14063 — Nutilk Širdie — Tangro 
Ir Kanarlyj-Fokatrotas. A. Sa- 
baniauakas Ir Ork.

14064 — Veltui Pražyst — Tango 
ir Rudens Pasaka. A. Sabanlau 
skas ir Orkestrą.

14065 — Paskutinis Sekmadienis 
—Tango Ir Vyrai flžklm. A. Sa 
bandau skas tr Ork.

14066 — Ruduo Tango ir Nena- 
mlrSk Mane — Valsas. A. Sa

baniauskas ir Ork.
8001 — 7 Pačios lr Daktars dai

na. S. Rimkus lr Budriko or
kestrą.

3002 — Meilės Karalaitis Ir 4 Ra
tai. K. Pazarskas Ir Budriko 
Orkestrą.

14014 — Klausyk mylimoji lr 
Burdingterhis praktkuoja. Žiū
ronas Ir Grupė.

14021 — Pas motinėlę lr gaspadi- 
nės banklstaa žiūronas Ir rtup

14024 — Nepamiršk manęs. Pol
ka ir bcvllnls valcas. Instru- 
nientalis trljo.

14025 — Sėdžiu po langeliu Ir 
Pas močiutę augau. Krasaus
kienė Ir Valteraite.

14042 — UžmlrSal tėvų kapus Ir 
Laivyne. Jonas Butėnas, barlt.

26056 — Visiems tinka polka lr 
Sesutės Valcas. Kauno orkestre

26068 — Eisim grybauti polka lr 
Karvelėlis valcaa Kauno ork

26072 — UkveJ ir Senas Bernas 
Olšauskas lr Vanagaitis.

26074 — Ant kiemelio polka Ir 
Pas malūnėli valcas. KarlAkaf 
benas.

26030 — Godelės lr Urėdas mal- 
Se. Kriaučiūnas Ir Vanagaitis.

26085 — Tėvynės polka lr Ku- 
Ku vairas, Tarptautinė orkest

26086 — Nauja polka lr Bučkio 
valcas. Tarptautinė orkestrą.

26087 — Sibiro tremtinys ir Ber
nužėli nevesk pačios. J. Olftaus- 
kaa

26091 — Agotėlės valcas Ir 1.1 ri
ksmas jaunimėls polka Šoklų 
orkestrą.

26092 — Ant marių krantelio lr 
Prirodlno sent žmonės. Jonas 
Butėnas.

26095 — bevendrells lr Grybai. 
Marė Strumsklenė Ir Petraitis

26096 — Močiutė valcaa Ir Lie
tuvaitė polka. Armonika • lr 
klarnetas.

Kalėdinės atvirutės su IJstuvU- 
kala pasveikinimais po Re viena

Dėl patogumo Krautuvė atdara 
nedėllomls Iki 6-toe vai. vakare.

Budriko nedėllnis programas H
WCFL — 970 k. stoties. Pasiekia 
visur Amerikoje.

Jsltėmyklte laiką: 7:80 vakare
Iki 8 vai. dalyvaujant Simfonijos 
Orkestrui lr dainininkams.

Iš Labdarių Veikimo
NORTH SIDR.^- Labdarių 

6 kuopa ir Šv. Vincento a 
Paulo draugija rūpinasi šelpi
mu neturtingų šeimų, ypatin
gai prisiartinus didesnėms šve 
ntėms.

Kad šių metų Kalėdos ir 
toms šeimoms būtų linksmos 
ir malonios, kad ir ant netur
tingo stalo būtų skanesnio va
lgio, abi draugijos tam tiks
lui rengia bunco party gruo
džio 5 d., Šv. Mykolo parapi 
jos svetainėj. Prašomi, kas ga
li, atnešti dovanų ir atsilan
kyti, kad parėmus parengimų 
gražiam tikslui. Labdarė

ny Pocius.

Visi minėti restorano dar- 
bininkai labai “busy”, o šei
mininkė labai rūpestingai tva 
rko visus reikalus, kad tik 
kuogeriausia patarnavus savo 
kostumeriams. Rap.

P-nas Burba tiek išsilavi
nęs savo amate ir taip gerai

spaudos platinime. Misijų sva- geri-raštai. Todėl ši kolonija 
rba yra tame, kad jos gerus 
parapijonus padaro dar geres
niais, o paklydusius siekia 
prie tikėjimo atvesti. Misijos 
katalikų tarpe praplatina ka
talikiškus laikraščius. O ka- 
taliktSki laikraščiai yra tai 
kasdieniniai misijonieriai — 
katalikiški laikraščiai kasdien 
žmones pamokina, įspėja, -pa
ragina prie geio, apsaugoja 
nuo blogo, pagelbsti ištverti 
gerame iki galo.

Misijų dėka “Draugas” ir 
[“Laivas” padaugėjo ir Mar- 
lųuette Parke'ir ant Town of 
[Lake ir West Sidėje.

Platinant per misijas kata- 
jlikiškų spaudų sutinkama į- 
j vairių kliūčių. Bet jos leng- 
jvai nugalimos ir darbas varo
mas pilnu greitumu. Per mi-1 
sijas žmonės pasiklausė gra- 

j žiu pamokinančių pamokslų a- 
pie tikėjimų ir apie gerų spau
dų. Dabar randasi 3hionių la
bai supainioti), kurie patys 
jau nebepajėgia atskirti gerų 
raštų nuo blogų.

Per misijas misijonieriai 
gražiais pavyzdžiais išrodo, 
kad katalikams pritinka tik
katalikiški laikraščiai, nes iš Ii Wyemiiiųj’ valstybės, šiandie Chicagoj Stock Yarduose 
jų gauna didelį dvasiškų pel- prasideda gyvulių paroda, kurioj bus išstatytas ir šis baro
nų, o skaitydami bedieviškus , nas — Rambonillet, iš Big Hom, Wyo., fanuos.
laikraščius pažemina savo ka
talikiškų vardų.

turi būt visiems lietuviams 
katalikams už pavyzdį. Rap.

Po misijų parapijose susida
rė savotiški ob&lsiai. Marque- 
tte Parko kolonijoj sakoma, 
kad “Draugas” ir “Laivas” 
eitų bizniškais keliais — kad 
prenumeratos laiku būtų už
simokamos, o agentai gautų 
už tai tinkamų atlyginimų.

Town of Lake susidarė šū
kis: katalikas pas katalikų, 
savas pas savų, lietuvis pas 
lietuvį.

West Sidėj visiems suska
mbėjo obalsis: kad visose lie
tuvių šeimynose rastūsi ‘Dran

Kas, Nori Vergauti 
Piliulių Dėžutei?

MUlonal žmonių buvę vidurių Antra. Ui vidurių tonika* vltaml-
Ituosavlmo vaistų vergais rado pa 
geibų nuo vidurių užkietėjimo o 
Ulp pat Ir nuo piliulių Ir liuosuo- 
toju. Būk "reguliarus" kaip lr Jie 
kad daro. Grąžink ( savo valgius 
tuos du NATURALJUB lekzatyvua, 
kę modernia valgis stokuoja. Val
gyk Kellogg's All-Bran.

All-Bran tinka geriau negu dau
guma Huosuotojų jums “regulia
riais užsilaikyti. Nuo Jų nesusida
rysi pavojingo Jpročlo. Vietoj to, 
Jis duos viduriams du dalyku, ką 
reikalauja Jų sveikas veikimas:

Pirma, All-Bran duoda "rupumo 
— Jis sugeria vandehl Ir mlnkttins 
kaip kempini. Ta vandens sumink- 
Itlnta masė padeda 1 ėsi valymui.

nas “BĮ.” Klynės yra geras Alų vi
taminų Maitinta kas sutvarko vidu
rius Ir sukelia lAaivalymą.

Kellogg’s All-Bran yra gruadua 
spraginti grudai. Valgykit su pie
nu ar smetona ir vatsiais. IA Jų ga
lima lėkeptl puikias bandukes, py- 
ragalčlus lr kitokius gerus valgiui 
dalykus.

Bet, kai Juos ąevalgytum važ
tos REGULIARIAI. Šekit AJ kas
dienini paprotį: valgyk po laukit# 
All-Bran lr gerk gana vsnaen* 
Jei Jtls tai padarysit kasdien. Jus 
llvvngslt paprasto vidurių užkietė
jimo. o taip pat lr lluosuotojų. Ga
mina Kellogg ln Battle Creek. Yra 
pas kiekvieną krautuvininką.

Salas, bet ir atmintis, nes kie- sav0 «'<"*» atli.eka- kad savo 
krienam aukomis įdėtam lan-1 ^ment} ska.cujetl.ri .la-
ge bus pažymėtas aukotojų va ug žymių svetimtaučių. Tnigi
rdas. Vaik, lango bos toks ir >iet"viai privalėtų naudotis

parašas: “Auka Nekalto Pra
sidėjimo P. Šv. Mokyklos vai
kų”. Kada tie vaikai suaugs 
į vyrus ir merginas, pasižiū
rėję į langų atsimins jaunys
tės dienas.

L. Vyčių 36 kuopa taipgi 
neatsilieka: ir ji pareiškė su- 
kelsianti $100, kad ir kuopos 
vardas būtų įamžintas.

Kurios draugijos, arba pa
vieniai, norėtų savo auka į- 
dėti langų bažnyčioje, turi pa
siskubinti, kad visa senosios 
bažnyčios išvaizda greitai pa
sikeistų.

Aukos bažnyčios reikalams 
parodo žmogaus prisirišimų 
prie savo tikėjimo.

Brighton Parke jokie para
pijos darbai, nei įrengimai, ne 
daromi svetimais pinigais, ar
ba paskolomis. Viskas už 
“cash”. Mūsų bažnyčia turi 
22 langus. Jau atsirado penki 
aukotojai, tat dar trūksta 17. 
Pasiskubinkim į gražų darbų 
savo bažnyčiai papuošti.

Namiškis

Nepaprasta Krautuvė

BRIGHTON PARK. - John 
Waitkus užlaiko “Dry Goods 
Store”, 2700 W. 43 st. Tai 
biznierius, kurs gerai, supran
ta savo biznio šakų ir kurs 
atsakančiai patarnauja savo 

I kostumeriams. Be to jo krau
tuvėje yra įvairių rankdarbių, 
kokių niekur nerasi. Tais 

I rankdarbiais susižavi visi kas 
' tik į jo krautuvę užeina. P- 
[nai Waitkai yra “Draugo” 
skaitytojai. Jų sūnus Jonas ir 
dnktė Elena eina aukštus mo- 
ksius Illinois universitete.

Remkite Savuosius 
Biznierius

tokio savo tautiečio patarna
vimu, ypač Towr of Lake lie 
tuvių moterys, nes p. Burba 
yra specialistas moteriškų rū
bų siuvime. Rap.

Aukos Žvingių Baž
nyčios reikalams

J. A. Norvilas aukojo $20. 
J. A. Ciesnas aukojo $12.60. 
Po $10.00: A. Dalukus, Zi-

tautas, A. Erčius.
A. Vaičiulis aukojo $8.00.

PRAŠOME NESIVĖLUOTI
Nuo Thanksgiving (Padėko

nės Dienos) visose Chicagos 
lietuvių kolonijose “Draugo” 
agentai pradėjo kalėdinį dar
bų. Yra tai rinkimas nuo Mz- 
nierių ir profesijonalų kalė
dinių sveikinimų. Yra svarbu, 
kad agentai nesivėlytų aplan-Po $6.30: P. Kuizinas, A.

Milleris, M. Caniis, J. Dėkai- k5'ti saTO kolonijos biznierius 
iis, S. Bartkus, J. Kelpšas.

Po $5.00: B. Lazdauskis, J. 
Jesinkis, P. Idzelis, J. Luko 
šins.

Po $3.15: J. Remeikis, J. 
Krušas, F. Rupšis, P. Murei- 
ka, A. Petkus, A. Venckevi 
čius, J. Ga jauskis, B. Stungis, 
J. Količius, F. Darela, A. Sti- 
rbis, Goldberg, F. Ramanaus 
kas ir M. Girskis, V. Kukai
tis, A. Dvylis, B. Pocius, E. 
Novickis, P. Kvietkus, J. Juš
ka, M. Petrošaitė, G. Gerzinc- 
kis, Lazutka, E. Paulius, A. 
Dikselis.
. Pūkelis aukojo $3.00.

Po $2.00: J. Girskis, M. Še
putis, S. Juraška, T. Sedbaras, 
P. Baubinicnė, P. Petkus, P. 
^dipuga, A. Šeputis.

S. Uksas aukojo $1.70.
O. Pocius ir A. Rupšis po 

$1.50.
Po $1.00: Kun. Klimas, B. 

Berzinis, kun. H. Vaičiinas, 
kun. Juzaitis, OSA., kun. F. 
Lukošius, T. Norbutienė, Wa- 
lauski, J. KumskLs, Pocius, 
Koncounski, B. Petkevicz, A. 
Stugis, S. Piktužis, C. Grigas, 
Zebelis, M. Banzinas, A. Jan
kauskas, F. Tvarkus, M. Vai- 
cikauskis, K. Šerpetaitė, Krau-

ir profesijonalns, nes agentai 
anksčiau pradėję darbų turės 
progos sužinoti apie jų biznį 
ir turės laiko apie tai “Drau
ge” parašyti. Rap.

zas, M. Jovarauskis, Sudaitė, I

Vaijin GaiSais 
ir Namo Pri- 

ziurejimas
Didelė 223 puslapių knygai 
su naujausiais receptais Į 
vairių valgių gaminimui, Į 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų iri 
preservų darymai, paukš-1 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių nŽlaiky- 
maJ, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimui 
šeimininkėms.
fti* knygą galima gauti per pai- Į 
tą arba raitinėje:

“DRAUGAS” S
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RAiTTNftJE

$1.00 I



s
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Uoli Darbuotoja Atvyko Iš Kanados Ilgametis Realestatinin< 
kas Zekas sako, kad 
Skelbimai “Drauge” 

Apsimoka

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

BRIGHTON PaRK. — Ma
tus Bliudžius, jaunas lietuvi?, 
atvyko iš Kanados pu* savo 
giminus Bliudžius, 4540 Bo. i 
California avė. Naujai atvyk u-! 
šiam Chicago patiko, pasise
kė greitai gauti darbą. Mat dažnai skelbia 
jis yra amatinnkas, gabus siu 
vėjas. Dirba rūbų siuvinio di- ( 
rbtuvėje, pas O. Burbą, 1857 
W. 47 ts. Darbdavys G. Bur
ba džiaugiasi ištikimu ir pa
tyrusiu darbininku,, darbiniu 
kas M. Bliudžius patenkinta/ 
geru darbdaviu, o kostunieriai '

: užganėdinti greitu ir1 manda-|
giu patarnavimu. i

1
Reikia priminti, kad M.

Bliūdžiui patinka “Draugas’’ 
jr “laivas” skaityti, nes juo 
se randa gražių pasiskaitymų.

Šį Vakar? Bulvaruose 
Pas M. ir S. Ališauskus 

Bunco Party

Gražiu Bąniketu 
Paminės 12-kos Metų 

. Sukaktį
GRAND OPENING 
JOHN’S TAVERNOST0WN OF 1AKE. — fiv. 

Pranciškaus Seserų Vienuoly- k 
no Rėmėjų 3 skyr. sekiu., lap ' g, 
kri&io 28 d., minės 12-kos mo-jj 
tų sukaktį gražaus veikimo. s, 
Tuo tikslu parapijos salėj re- 
ngiama šaunus bankietas. p

Bv. Pranciškaus Vienuolyno 8 
Rėmėjų 3 skyr. įsteigtas lap- sl 
kriČio mėn., 1925 m. Pirmąją s 
pirm. buvo a. a. A. Baltutienė, 1 
rašt. L. Račkauskienė, ižd. J. s 
Šaudvitienė. Antrais metais 
pirm. buvo a. a. Vardauskis. n 
Dabar jau dešimti metai, kai h 
juriuininkauja veikėja M. Su-,a 
Mikienė. Vice pirm. yra Vaz-I 
Tiieiiė, rašt. B. Cicėnienė, ižd.
J. Šaudvitienė.

. 'iRengianboji vakarienė - ba
nkietas 12 metų skyriaus gy-’į 
vavimui paminėti, prasidės 6^ 
vai. vakare. Per vakarienę bus 
išpildyta graži programa. Ka
lbės kun. A. Skripkus, kun. 1 
J. Juška. Vakarą ves kun. M.,* 
Švarlys. Iš svečių kalbėtojų!* 
bus kun. A. Valančius ir vei s 
kėja R. Mazeliauskienė. Dai- 1 
nuos dainininkė S. Jurgaitė, 1 
kuriai akompanuos S. Stugai- * 
tė. Piano solo išpildys Ix»r- > 
raine Mondzejauskaitė. Bus ir 
kitokių pamarginilną. Visi , 
kviečiami į šią 12 metų su- 
kakties vakarienę. (

Vakaro bankibto pasiseki- ; 
mui daug dirba mūsų nenuil
stanti veikėja ir skyr. pirm. 
'Marijona Sudeikienė, taipgi iv 
komisija, kurion įeina: Sudei
kienė, S. Šimkienė, J. Stugie- 
nė, M. Martušienė, R. Urbo 
nienė, P. Dorša, P. Mikutienė, 
O. Sriubienė, B. Cicėnienė.

Lauksime svečių iš kitų Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų skyrių.

Mūsų 3 skyr. gyvuoja dėl1 
to, kad turi veiklią pirminin- į 
kę, kurį yra visą širdį įdėju
si į rėmėjų veik Aną. Jį taip 
pat veikia ir parapijoj, lahda-1

6908 So. VVestern Avė.
ĮVYKSTA

Subatoj, Ląpkricįo-Npv. 27, 1937
Naujas Namas, Nauja Taverna, Puiki Salė.

Kviečiame visus atsilankyti, pamatyti ir turėti 
“good time.” Gera muzika, užkandžiai (likai.

JONAS BERAANSKIS, savininkas.

PLATINKITE “DRAUGA

Tai townoflakietė Mftrijoni 
Sudeikienė. Ypatingai nepa
mainoma idėjinėse draugijose 
ir dr-jų skyriuose, k. a. Lab. 
8ą-goj» Moterų Są-goj, Mari
jonų K. ir S. Rėmėjų, Šv. Ka 
zimiero Akad. Rdmėjų, Šv. 
Pranciškaus Vienuolyho Rė
mėjų ir kitose. Be jos neap- 
seina nei vienas kilnus dar
bas, į kurį įdeda daug širdies, 
dėl to nenuostabų, kad kai ku
rių organizacijų skyriai Town 
of Lake veikime laiko pirme
nybę. Kytoj Šv. Prane. Sese
rų Vienuolyno Rėmėjų rengia
mą 12 m. sukakties bankietų 
skyrius sykiu pagerbs ir sa- 

,vq ilgametę vadę - pirmininkę.

GARY, INP. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pboaa 9000 620 W. l&th Av*.

JUOZAPAS
BUTKEVIČIUS

Gytvep i:W2 No. Bell Avė.
Mirė lapkričio 25 d.. 1937

m., 1:45 vai. po pietų, sulau
kęs 66 metų amžiaus.

ųilo iš Šiaulių apskr.. Gruz
džių parapijos, šiupllių kaimo.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Uršulę po tėvais Pen- 
kauskaitS, dukterį Marijonų 
Wocicchowskl, žentų Pranciškų 
ir anūkę Vlolet. dukterį Joaną, 
du sūnų Jonų ir Stanislovų Ir 
gimines; o Lenkijoj sūnų Juo
zapų.

Kūnas pašarvotas Lachavi
čiaus koplyčioj, 2314 VVest 23 
Place.

Laidotuvčs įvyks pirmadieni, 
lapkričio 29 d. Iš koplyčios 
6 vai. ryto bu» atlydėtas J šv. 
Mykolo parapijos bažnyčių, gu
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į Av. Kazi
miero kapines.

hfuoširdžiai kviečiame visus 
gitnįnes, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: ^lotey.'s, Duktė, Ren
tas, sūnai ir Giminės.

laidotuvių direktorius Ia- 
chawlcz Ir Sūnai. Telefonas 
CANaI 2616.

Prisirengė Prie 
Kalėdinio Sezono Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų ir grabnumių

VVEST SIDE. — Sekera Fu 
rniture House, 2719-25 West 
Cermak Rd., prisirengė pr e 
kalėdinio sezono. Didelė puo 
šni krautuvė pripildyta nau
jausios mados ir išdirbystč-s 
rakandais ir kitokiomis na’iųų 
reikmenomis. Sekera Furni
ture House “Draugo” skaity
tojams yra žinoma, nes eina 
jos skelbimai. Ta rakandų 
krautuvė yra didžiausia šioje 
kolonijoje.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

8uvirš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvė* I# 
taupykite pinigus

Mes stllkeme darbų daugeliui 
Žymesnių Chicagos Lietuvių

Nuoširdžiai Kviečiame 
Gerb. Visuomenę

ARTI (iiTA Nl) AVĖ.

TelefonasDalyvauti su Ciiicagos Lie
tuvių Moterų Klubu, Oak Fo- : 
ręst prieglaudoje, lapkr. 28, 
sekmadienyje, 1 vai. po pietų.-

Mūsų klūbas tą dieną iš
kels pietus su programa prie- 

iglaudos gyventojams. Bronė 
PivOfunieflė',- Iflflbo labdary
bės kom. pirm. daug tam rei
kalui pasišvenčia ir darbuo
jasi. Marijona Brenza tė bus 
tos dienos programos vedėja, 

i Kviečiame visus geros va
lios lietuvius tą dieną atlan
kyti Oak Forest prieglaudą 
ir prisidėti prie “Lithuanian 
Day.” Juo daugiau mūsų ten 
dalyvaus, tuo didesnis malo
numas bus seneliams ir pade
gusiems.

Tikimės, kad padėsite mums 
gražų labdarybės darbą atlik
ti ir atlankysite tą dieną lie
tuvius Oak Forest prieglau
doje.

Ona Kiras, pirm.
• j Chicagos Lietuvių 
į į A Moterų Klubo

Urba Flower Shoppe 
!4180 Archer Avenue
Gėlės MrUMMp* — Vestuvėm*— 

į Rankiotame — Laidotuvėms —

CHICAGO, ILL.

Puota Teisėjui Zūrįni 
Pagerbti |fJW BAKING AV POWDER

Sime filrice lodai/- 
is45 'tearsAąo 
25 ounces 254

POVILAS ZAUNIS
Mirė lapkričio 22 d.. 1937

m., sulaukęs pusę amžiaus.
Kilo iš Panevėžio apskr., Pu

šaloto parap., Dragonių kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

stamus-os dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Anūkė. ftvogerfs,
Brolis, Giminės ir Draugai.

laidotuvių direktorius An
thony Petkus. Tel. Grovohlll 
1142.
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos ui velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
i Sv. Kazimiero kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir p&iy-

Kflnas pašarvotas Petkųui. 
koplyčioj, 6834 So. Wčsteni 
Avė-

Laidotuvės Įvyks pirmadieni, 
lapkričio 29 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mt m b Panelės Svenč. parapijos 
anūkę Antanetų Sherman Ir jos 
vyrų Jurgį, švogeri Stanley 
Skrudls, brolį Silvestrų, ginu? 
nes Ir daug draugų; o Lietuvoj 
broli Jonų ir Jos šeimynų ir 
seserj Onų ir Jos šeimynų ir 
kitus gimines.

r LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1II D III A u n C PATARNAVIMAS imDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ
JA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I Ik Al MIESTO DALYSE

ir “Draugo parengimuose. wardo ir kiti> ta/pgi visa Lje.
Garbė mums turėti ją savo tuvių Demokratų Lyga ir vi- 

tarpe. Te Dievas duoda jaiĮ si,. kurie turi miesto ir aps- 
sveikatos ir toliau darbuotis krities darbus ir dalyvauja po- 
kat. visuomenės labui. Koresp. litikoj. Korespondentas

Krūtinės Blogos, kurtos g«U išsi
vystyti i nelaimę, paprastai pa- 
iengtieia pavartojus racnltMgaaa,. 
šildančių Musterolc. Mu.Merole nė- I 
ra tiktai mot-tė. Jinai yra “Orann- 
ter-irritant.”. Milijonai yra varto
ję jų per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galim* gauti aptlcknoc. 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089MASKVA, lapkr. 25. — A- 
merikos ambasadorius Davies 
išvyko namo. Jis nusprendė 
Kalėdų šventes praleisti Wa- 
sliingtone.

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270 

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ 3319 Litnanica Avė. 

Phone YARds 1138-1139John F. EudeikisIR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SV

STANLEY 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

ŪMIAUSIA IB DIDUAUBIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA 18 NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
. 4605-07 So. Hermltage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehilI 0142

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PB4IŲ IB BOILERIU

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio ląipsnįo —r 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti pąprąsti ąlįejąi 

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
8158 8. VVestern Av. Chicago, Illinois

B. KANAPACK18, Savininkas_____________ . ’ ______

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Weste ra A’ 
TCVAS Tel. VIRginia 0883

DON’T
NtGItCT 

A COI D

AMERICA’S 
l FADER AT

10* 5E
29

E2



PBAUOKS
VIETINES ŽINIOS

Misijos Dievo Apvaiz-' gyvenimas jį išplėšė. Su ko 
kiu džiaugsimu aš tiesčiau pa-
sveikinimo rankų tam, ar lai, 
kurie, Kristaus palyginimo pa 
vyzdžiu, jiasektumėte jiokly- 
dnsios avelės istorijų — grį
žimų.

Visiems savo parapijonams 
rimtųjų advento savaitę norė
čiau duoti vieni} bendru šūkį 
— artyn prie Jėzaus.

Kun. Ig Albavičius, kleb.

Katalikiški Raporteriai 
Į Talką

dos bažnyčioje

Neseniai bendras visų mūsų 
rūpesnis buvo išpuošti Dievo 
namų — bažnyčių. Esu pi’nas 
džiaugsmo, kad tuom darbu 
visi mano parapijonys būvote 
susirūpinę. Parapijos bažny 
čia atnaujinta ir išpuošia. Jė
zus patenkintas. Patenkinti ir 
mes.

Antras, nemažesnės svar
bos darbas — atnaujinti mfi
sų dvasinę bažnyčių, savo s!e-
las. Tam tikslui Šio tnėų. 28 ------------
d., sekmadienio vakare, 7:30 Dievo Apveizdos parapjoj 
vai. mūsų parapijos bažnyČ’o- prasideda lapkr. 28 d. misijos.1 
je įvyksta iškilmingas misijų Vietiniai katalikai agentai ir Į 
atidarymas. Laimingas esu, raporteriai tarėsi apie misijų 
galėdamas jums pranešti, kad į pasisekimų. Visų buvo vieno- 
mūsų parapijoje ves misijas da mintis — misijos turi pa-

■ ■ I. —
12 KOS METŲ SUKAKTIES GRAŽIOS DAIfBUOTfcS MARĄUETTE PARK. — 

Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius lai
kys susi rink Iną sekmadienį, 
lapkričio 28 d. parap. svetai
nėje, 2 valandų po pietų. Visi 
skyriaus nariai ir darbuoto
jai kviečiami la ku pribūti,

šeštadienis, lapkr. 27 d., I9JTT
ė....... ... .........................

CLASSIFIED
TAITTMAI. PIRKIMAI. PARDAVI

MAI PASROI.OS. APDRAUDOS

Mūsų mėtinėse— Keistučio ir Lie
tuvos Spulkose Kalite taupyti, pasl- 
skolyti, namus pirkti, parduoti, ran
duoti, apdrausti.

Kreipkitės pas:
JOHN P. EVALDAS, sekr.

KIO W. U St. Trt. VAILIs 27*0
arba

nes yra daug svarbių reikalų 70a w. is st. Tei. HAVmarkct mma 
svarstymui. Valdyba “iveather strips"_____

---------------- ' šaltas oras nebejelna pro duris, kada
MR IT R ’ ICTN'YP'T’ Ci.r T>-« ! J<l*<iame “weather strips.” Taip pat
IJIC 11 H j 1/rt Mv I . — HV. 1 TA-j nebeieiua ir pro tanaus. Kan rei- 
• «, . 1 i „ kalinga, pašaukit HEMiock 2573.nciskaus Vienuolyno 1 skyr.; j pvrtokas

• , , < -y- no i C425 So. Richmond St.sus-mas jvyks lapkričio 28 d.
jm rapijos salėj 2 valandų py
niobi Vairivhn. 1>ėl nesveikatos norime Kreit par-
pieių. : duoti AluSapę. Blsnis gerai išdtrb-

___________ tas, rraSinoH gerame stovyje. Blz-
Į ulę vieta : 2309 Ho. Hoyne Ave..

| MABQUETTE PARK Lie- ^vminką..matykit: ..žoo*„w- .23 st. 
tuvių Amerikos Piliečių Klū-L angliai

bo mėnesinis susirinkimas į-
vvks sekmadienį, lapkr. 28 d.
2 vai. po piet, parap. salėj.

Visų narių dalyvavimas y- 
ra . reikalingas. Yra svarbių 
reikalų svarstymui.

F. A—nis,
Klūbo koresp.

PARDAVIMU MlftAPE

visų Chicagos katalikų myli
mas misijonierius kun. A. Dra

siekti kodidžiausių žmonių 
skaičių. Misijonierius kun.

adys. Nieko tačiau nepadės jo'Drazdys savo žodžiu turi pa- 
mums paaukotas pasišventi- ' siekti ypač. tokius žmones, 
mas, jei mes patys misijų die-: kurie šiaip jau retai arba vi-

Sv, Prancškaus Seserų Vienuolyno Rėmėjų 3 skyr. Town of Lake. Pirmoj eilėj žiūrint 
iš kairės sėdi O. Kalvaitienė, ižd. J. Šaudvltie nė, rašt. B. Cicėnienė-, dvasios vadas kun. A. 
Skripkus, pirm. M. Sudeikienė, vice pirm. O. Vaznienė, E. Ogentienė. Stovi: Aitutienė, O. 
Sriubienė, P. Turskienė, S. Šimkienė, P. Dorša, E. tiedvilienė, A. Snarskienė, E. Ogentaitė,
M. Petkūnienė. (Skaityk korespondencijų).

„ . ..........................- . . ■

Black Gold Lump arba Egg >6.00. 
Mine run $5.75. Stoker Screenings 
$5.00.

GRUNDY MINING CO 
CANal 7117

PLATINKITE “DRAUGA”

Šiandie Atidarymas Rėmėjų Pramoga RADIO
Senas vestsaidietis, sekmin- j BRIGHTON PARK. — Šv 

gas biznierius Jonas Beržan-J Kaz. Akademijos Rėmėjų 6
misijų proga su dideliu atsi- s^*s> 2334 So. Hoyne ave., pa- skyrius nuoširdžiai kviečia j nuo 7:30 iki 8 vai. girdėsime 

— kasdieną, rytais ir vaka- , dėijrhu platins katalikiškų i sistatydino Marąuette Parke [visus atsilankyti į buneo par- | Chicagos,Operos artistę Helen 
rais, kas galite, visi ateikite' spaudų — užrašinės “Drau-;Pr’e ^9 ’r Westem ave., ty, kuri įvyks sek mad., lapk. •Bartush, kuri taip puikiai ir

nose nebūsime uolūs Dievo 
žodžiui. Neatsisakykite, tad, 
savo klebonui vieno prašymo

į misijų pamokslus.

sai neateina į bažnyčių. Ka
talikai raporteriai ir agentai

igų” ir “Laivų” ir platins
Iš visos širdies kviečiu ir naudingas, indomias knygas, 

tuos, kurie iš Lietuvos ats"-< Visi IG-tosios kolonijos lie

Ryt vakare, t. y. sekmadie 
nį iš stoties WCFL, 970 kil.,

didelį modemiškų namų su 28, 3 vai. p.J>., Juškos svetai- [jautriai dainuoja lietuvių liau 
vieta tavernai ir su patogia nėję, 2417 W. 43rd St. Bus,dies dainas. Prie to didžiulė 
sale. Tos tavernos atidarymas ! gražių dovanų visiems. Pel- Į Budriko radio orkestrą sugros 

.keletu naujų gražių muzika
lių kūrinių. Šias programai 
leidžia Juozo Budriko radio

REUMATIZMAS Z 
I SAUSGELE J
■ Neslkankyklte savęs skans-
_ mals: Reumatizmu. Sausgėla, ■
■ Kaulu Gėlimu, arba Mėėiun- n g glu — raumenį) sunkumu: nes ™

skaudėjimai naikina k fino gy- ■
■ vybe ir dažnai ant patalo pa-g guldo. ■
■ CAPSICO COMPOŪND mos- * 

tls lengvai praAallna virėmlnA- |
■ tas ligas: mums fttandten dau-
_ gybė žmonių siunčia padėko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 50o. per B
■ paėt* IBc. orba dvi už $1.06. ™ 

Knyga: "ŠALTINIS PVETKA- ■
■ TOS” augalais gydytis, kainag 50 centų. ■

■ Justin Kulis 2
8259 80. HALSTED 8T. ■

Chicago, HL ■■

CHARLES YUSHIS <
CARPENTER 

IK
00NTRA0T0B

2223 West 23rd Place
I Atlieka visokios medžio darbus,! 
Midelius ir mažos, ož prieinamą! 
kainą. Apkala narnos Singeliais.J 
" Dedame stogas.

Tūri 35 meto* patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

nešė brangų turtų — tikėji- tuviai katalikai misijonieriui įvyksta šiandie. Randasi ad-l nas skiriamas Šv. Kaz. Akad 
mų, bet Amerikos sūkuringas į talkų. Kap. resu: G908 So. Western aVe. Statybos Fųndni

y ' ii. . . t ,im

'VIDUJINIS 
1 CKLlophane 

DS LAK ETAS *JVTa*nn u
' VTO4ATO

VIRAUTINIK
“CELLOPHANE”

DSIAKETAS
ATSIDARO IS 

APAČIOM

VIENAS
DžiaketaiDžiaketas gelbsti

garantuoja ŠVIEŽIUS cigaretus

CoyrMrht, ll»7. bypborlllard Co., Ifto.

Ką šis ekstra džiaketas jum duoda
lapkritis, 1930.. Dvigubai-ftvelnūs 
OLD GOLDS buvo pirmieji varto
ti C’ellophane įvyniojimų kaipo 
priedinę apsaugų cigaretams.

Geras sumanymas. Taip geras, 
kad visi kiti cigaretai taipgi pra
dėjo vartoti. Geras sumanymas — 
bet neuetektinai geras...
spalių. •«*... Dvigubai-Švelnfis 
OLD GOLDS įveda EKSTRA 
džiaketų. Dvigubas Cellophane. 
I>vigubas įvyniosimas. Užtikri
nant Amerikos cigarete rūkytojui 
tikrai ŠVIEŽIUS cigaretus nežiū
rint kur juos pirks.
šiandien...OLD GOLD orų-neįlei- 
džiųs, klimato-apsaugotas pakelis 
nebe teorija. Kad tas EKSTRA 
džiaketas iš tikro dnoda rūkytojui 
ŠVIEŽI .MĄ yra priparodyta kas
dieną per kuone du metns. Tr ta;

priparodyta visokiuose klimatuose: 
karščiuose, šalnose, sausrose ar 
drėgnumoj.

Tad OLD GOLD rūkytojas gė
risi ne vien rinktiniausiais geriau
sių derlių tabakais ir žymių OLD 
GOLD dvigubai-švelniu suderini
mu.

Jis gėrisi šiom tobulybėm ge
riausiam stovy. Dvigubai Švelnūs 
OLD GOLDS yra -visuopiet švieži. 
Visuomet skanūs. Niekuomet er
zinanti. Niekuomet oro-nuvarginti 
ir klimato-nuveikti.

Negalite nupirkti pasenusį OLD 
GOLD. EKSTRA džiaketas yra 
jums garantija.

P. T/)RlLLARiD COMPANY, Ine. 
(Insteigta 1760)

JOS OALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S 
naujams $250,000.00 Piešinių Konteste. Gaudote įstojimo blankų ir visus detaližkumus faile cigaretų krautuvėje

ir rakandų krautuvė, 3409-
13417 S. Halsted st., kurioje 1 
dabar eina didelis išpardavi
mas įvairių prekių žymiai nu
pigintomis kainomis, minint 
25 metų Budriko biznio su
kaktuves. Dovanos su kožnu 
pirkiniu. <• L.

Ryt 11 valandų prieš piet 
uŽeistatę savo radio ant sto
ties WGES turėsite malonu
mo beklausydami žavėjančių 
dainų ir smagios muzikos, ku
rias išpildys Progress bendro
vės krautuvės pakviesta gru
pė dainininkų. [he to, “pata
rėjas” advokatas patieks nan 
dingų informacijų, o progra
muos vedėjas Jonas Romanas, 
kaip ir visuomet, nurodys kur 
geresnių prekių galima pasi
pirkti, ypač dabar, artinanties 
Kalėdoms dovanų pirkimui. 
Nepamirškit patys pasiklausy 
ti ir priminti apie tai savo 
draugams. Rap. J.

Pranešimai

Manant statyti aaa naają namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 80. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1186.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 lst Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKTI DABAR! t KAINOS
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI B
Du Svarbūs Dalykai:

1—Baisokas Motor Sales DYKAI prirengs Jfl«ų 
karttl karboratortų ir generatorių žiemos va
žinėj inml.

1.—Ir duos 20% nuotakios kai pirksit heaterf.

Balzekas Motor Sales
“U wffl Likę Us”

4030 Archer Avenue TeL Virginia 151!

[■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n
LRKSA Chicago apskrities 

prieSmetinis susirinkimas j- 
vyks rytoj, lapkr. 28 d., 2 vai. 
po pietų Šv. Jurgio parap. 
mokykloj, (Bridgeporte. Visų 
kuopų atstovai kviečiami su
važiuoti. Bus renkama nauja 
valdyba ir svarstoma svarbūs 
LRKSA reikalai. Sekr.

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sųjungos 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 28 d., parap. sve
tainėje, 2 Valandų po pietų. 
Visi nariai ir labdarybės dar
buotojai kviečiami laiku pri
būti. Yra svarbių reikalų sva
rstymui. Valdyba
Progress Bendrovės Krautuvė

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO MOJ 

TERITORI JO J

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
SU CITY SEALER APSIIiRtTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS RAUKITE 

CAN ai 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiie 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


