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kau J Jakščiui klebonaujant pastatyta ba
žnyčia

Parapija ir bendrai visuomeniniai darbai 
sunkiai ŽSi tol. kol neatvyko čia (1925 m.) 
usbor klebonaujantis kun Kazunteraa Bič 
kuusk-i*. Jis savo energija, vuiumumu ir uo
lumu taip rtilvar'rė parapijos reikalus, kad 
netrukus pastatyta nauja klebonija, seserų 
namas įsteigta mokykla, pastatyta ir įreng 
U sa_ė, išpuošta bažnyčia Atsigavo tautinis 
ir visuomeninis veikimas Draugijas, kurtų 
yra keliolika, pradėjo gyviau veikti ir rū 
pintis katadkiškaoju ir tautiški o jų veiki
mu, Jos visos įeina j Federacijos iiyrių, ku 
name vieningai dartmojasi ir tautas gėro
vui ir didesnei Dievo garbei domus žuvies pavysdya

Vienu žodžiu, kun. K. Bircauskui vad> 
vaujant, Sv. Pranei-kaus parapija daug gra 
žiu darbų nuveiks. Jus šiandien džiaugiasi 
ne tik h&rooiiečiai, bet visa mūsų visuo
mene. H&rooncėiai Sv Pranciškaus parap 
isbjrijos knygoj savo džiaugsmą taip įSreis 
kia:

' Daug esame mes apturėję malonių šioje 
bažnyčioje per Sv. Sakramentus, o kiek gau
ta kitokių šventų dovanų begarbinant Vieš
patį... •

— fcu v minkai mi puse koja, 
j«ųt rytini-* Indi.:-- vandeny

ir 'i*ai MMMtMe aplinkybė?*-
rios bile viena, kad ir labai

rinrios, kad didtiabe ir gali

gos, pačio* sau ir savo* rū 
ftiea vienybę pradės narplioti.

T. J. klAUOIHSKO 
PRAKALBA APIE

kai pristoti. Darbą atlikdavau 
labai gerai. !r Aiuerikc aš jau 
penkiolikę metų v.o.»»4 «. snį

I Labdariu Seimo Proga
ii. . . — i

Bpėjaian kad rytoj /vykstančiame Lietu 
Į Vių R. K. Labdarių sąjungos 19-tame seime 
Į dalyvaus keli šimtai žmonių, kone atstovaus 
A M Cik tos garbingosios sąjungos kuopas, bet 
i visą eilę draugijų, kurioms taip pat naoėir- 
I diiai'rūpi visi tie gailestingumo darbai, ku 
F žinos dirba mūsų uouųjų laodarių sąjunga.

Mūsų malonūs skaitytojai be aoejones. y 
' fa susipažinę su 
■ ne* dažnai mato musų dienraštyje jos sKy 

rių-
| Bąjunga veikia 
f jau švęs sidabrui) jubiliejų.

Būtų sunkoka čia suminėti viską, 
junga yra nuveikusi praeity, nes jjs 
daug ir daug nudirbta Darbo žymių rasi- I 
me kiekvienoj Cnicagcs ir apylinkių koio 
mjoj Bet Žv Kryžiaus ligonines jiaslaly mas 
lygiai pneš dešimt/ metų (ji pašventinta 
1IU8 m. lapkr 4 d), Uu ouvo apvainuaivi 
maa visų kitų darbų

Bot tuo tarpu užteks apie praeit/ Paziū 
rtkime kokiais rūpės tais labdarių sąjungom 
veOcejai gyvena dabar ir itą jnanuoja atci

labdarių sąjungos daroais

nuo 1914 m. Kitais metais

ką są 
dirbta

Be paprastojo šelpimo darbo, kaip žiną 
toe, labdariai rūpinasi, kad anksčiau ar w- 
hacū pastatyti lietuviams seneliams ir miš 
laifiiams prieglaudą. Šiam tikslui buvo nu
pirktas ūkis, išmokėtas, /steigtas fondas ir 
jame jau yra keli tūkstančiai dzlenų. Dėl 
to tarimą* jau galės ieškoti priemenių, kad 
prieglaudos statymo reikalų pagreitinti J u 
yra pribrendęs ir delsti nėra ko.

Daug lietuvių senelių vargsta arba kitu 
taucių ar valdžios užlaikomjse pneg.au d r> 
oe. Jie badu nemiršta tačiau dvasini skurdą 
kenčia Visą savo amžių gyvenę Inluny tai 
pe, ne vienas jų. kol ga.cjo, dirbo t.iumų ir 
vtTXY»memn) dar oą, o kai paseno savieji ap 
trido ir gyvenimą turi baigti svetimųjų tar
pe, tikrai skurdžiose sąlygose. Bet dar blo
giau yra su tais, kurie dėl neturto ir sc- 
BBŽvės gatvėje atsirado.

Keru abejonės, kad sunianymao statyti 
priegiaudą yra didelis n atsakomingas tu 
srmojiįtiks U o VĮ kdymas yra sunkus Prie 
glaudo.1, išlaikymas irgi nėra lengvas. Bei 
iv d'irl*-' nieko ncat^ii-Kėnio ir tiabi tekvtm

pasiaukojimo. Pastatėme bažnyčiai, mokyk
la# ir kitas įstaigas, jas išlaikome, pasta- 
tylime ir išlaikysime ir prieglaudą. Artimo 
meilės jausmas lietuviuose tebėra gyvas. Lic 
torių visuomene bus taip duetm priegulu 
dai, kaip yra duosiu visiems kitiems kil
niems tikslams

Labdarių Sąjunga dirba gražius, rcika 
Engiu darbus. Linkėtina, kad j tuos dar 
bus nuo 19-tojo seuro dar daugiau žmonių 
įsitrauktų. Reikia neužmiršti, kad pats Kris
tus gailestingus darbus dirbantiems yra ta 
Sėjęs: ‘Eikite mano Tėvo palaimintieji, pa
veldėkite Jums nuo pasaulio įkūrimo paren
gtą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir 
mane pavalgydinote... buvau nuogas ir 
mane pridengėte; ligoms, ir jūs mane 
Badtote ' (Mac. 25, 34).

jūs 
jūs 
ap

Sv. Pranciškaus Parap. Jubiliejus

Dar ■viena lietuvių pirapija irnsilauke si 
dabnslo jubiliejaus. Ja yra S v. Pranciškaus 
parapija Indiana Harbor Ind Jubiliejus i*

M parapija turi gana įdomią praeitį Ji 
įdėta specialiai iSeLstoj parapijos jubibeji

brikų mieste lietuviai pradėjo apsigyventi

Reikalui paailaikius it i m* D<i *•*>!, rakywni, Oko.-lovaki 
dį itudiauguu žodžiu, gana į- ja žiūrinėjo j Prancthrijų. Lic- 

, tuva visą viltį dėjo Sovieti-i 
jai. Betgi dabar kai pasirodo,' 

apie vii<kab ką iš jų gali tikėtis 
Ir m, tai: — pasiduok! Kitaip sadevynioMlršimtyc metų 

RoMuoo apylinkėje buvo griv- bent, pati* eau sprandą imk. 
šiai uždrausta traukiniai* va-1 jei nvnori, kad kita* taip pat 
žinėti -<kmadiČDiaif. Tik į 
Imžnyčią arba 'jTiokj gailesti
ngą sąjūdį einant, traukiniu 
važinvūnss buvo galhuaa. Ki- 
taip, traukinys ui tat netek 

"Be to. kiek gero padarė mūsų vaiku ’1*VO leidimo važmėti per du 
čianis parapijos mokykla. Šimtai jų seserų 1------------------ -------- --- - — (
pasišventimu gavo proto išsilavinimą. Jt.» ieivi* turėdavo uLimokėti de- tų krūtinės būtų vigai kitokiu 
ZJ---- ■— —*-*« T';— J- —l**1 ------ 4J-----šimt* dolerių pabnudos. IrcBu ėlelos Erropm. ateitį pn

----------- i lydėjęs. Ui dabar? Jei taip 
— Tik apie dvidešimto me- P'mi pavyko tokiai menkutei 

tų tom, kad dalmrlinė \’okie- l-*nkijai, tai k/> trūksta Ve
lija klū/iojo i-ueirictui-i pne 'kietijai? Tik greičiau, eik ir 
rąjungininkų, arba, kai jie su- in*k.
\ <• vadindavo, nlijantų kelių Į 
ir suliko su viaa kliu, kas tik 
jai buvo (Mvoikytn Nei ir to
kiai mažytei Li»ū'ivai Vokie
tija anaiptol nebuvo daugiau 
gąsdinanti.* baubu- Na, o da
bar! Tie jauty* kurtą galingi 
sąjungininkai klūpo susirietę Duok, Dieve! Ib-lgi mu- 
prie butų Vokietijos ir sald-, 
žiui ryju aršiauMiu, ir kar-

1 čiaupius paliepi m tu įš apripo j 
tojusios jo* koMTės. Sąjungi- 

~ __ ___  ninkama parriklupdyti Vokie-
tik neturiu spauda, bet visi didžiųjų dien- reikėjo bilijonų dolerių 
ra-čių garsieji muzikos kritukai Auna Kas pinigai* ir milijonų jaunų gy- 
kas - Ona Rutkauskaitė, kaipo Metropolitan 1 vmi’ių. Bni—mo įvykio Mo- 
oper«>5 artiste 
šame krašte Ja didžiuojamės ir dėl to. kad bėjimai, nri 
ji iskx>o ) muzikos ir 
viršūnes n ael to kad 
savo tautos vardo, bei 
pabrėžia. Tuo bud u ji 
smu lietuvių tau'i>s vardą Neabejojame, kad 
Chicago Lietu via: m tai išreikš jai dėkin
gumą bent tuo, kad š/ vakarą gausingai n- 
sinuks į jos koncertą.

išmokė mylėti Dievą ir gerbti savo tėvus, 
j išmokė branginti savo tėvynę Lietuvą ir jos 

kalbą, į jų širdis įdiegė troškimą būt sau 
ii kitiems naudingais žmonėmis

Mes sveikiname h ar boilerius, sulaukusius 
savo parapijos sidabrin.,? jubiliejaus ir lin 
kūne, kad ir toliau taip gražiai ir sekimn 
gai dirbtumėte Dievo garbei ir tautos gc 
rovei.

pasitenkinimą tenka konstatuoti. kadSu
Amerikos lietuviai visose gyvenimo srityse 
daro pažangą Dziaugi&ines turėdami pirma 
einu sportininkų, piofesijos žmonių, moks 
lininiai ir 1.1. Nemažiau džiaugiamės savo 
tautiečių puanga muzikos ir dainos meno 
pasauly. Štai, viena iš jų šį vakarą dainuos . 
Chicagos viduriu iestyje, Orchestra Hali, apie 
kurtų tiek daug ir labai palankiai rašo .ne

(Su) prakalbų gali bil. ieo 
ir bih Itar HrukAiK)

Išeina ant stenKinmi ftinu 
einskne. kurį laiką vaik*čaoj:i 
nusisukę-* nuo {Hihlikos, pankui
ataikrankšti ir pradeda:

“Nkiurnu, ekskinmn, kad a? 
ne Afrai atėjau ir no tan piri
tam, knr reikėjo Ir kur buvau 
aiųstiu. Skiuzuii, ekskiunni. 
Bet hš misliju, kad jūs man 
dovanosit Mat, britai vožnūs 
reikalai ir kitokios gyventum 
Vukundos mane cm atvedė. 
Esu įgaliotas jums pasakyti 
epyčių (Kn-ipdaniaais / pub
liką.) (Jai. kn.* iš jūi-ų ėia su
sirinkusių mane pavaduotų! 
Plyš, būkit kiti? Apsiimkil 
kne nors už mane s»/>yėių pa 
Mikyti. ha aš, žinote, nepratęs 

Tai viriui. Antra, kadn nor- upyčių sukit Kiti dnr junk- 
]<a>uuliu jaunimus .-Kipras, kasi 
Dievas jį leidžiu nr uiu ar 
kitam gaivins daužyti, o tik 
gyventi ir pn-kui save kitam 
geresnį rytojų palikti. Kui kn> 
mano, kad dui biniukito tai ut-

ir da skaudžiau padarytų. Če
koslovakiją ažpoola galingu 
Vokietija. Uol čia -šiek liek 
rimtesnio pavojau* ir būta. 
Betgi Lietuvą užpuola puriau 

___ ____ ___  _ gyi’« I^nkija. Km* jos bijo! 
sekančius .sekmadienius, o ke-' VSetias, rimtas žodi.* iŠ sovie-

ti a m pu laiku pagarsėjo vi- rija neatmena. Nei žemės d re 
žtaurianrios li- 

' iro*, neį l<n<li; metai 1 
tiek gviibiij n-'iš*«kabė, 

. m-lniniinun-1- ]<*L>oulime 
' nts. Pasaulis havo taip 
įbaugintus, kud, rodJ^, 
sekančio karu nei patsai 
gėlo t n mitą r karininkų newa-

du n os meno pačias 
ji ne tik neiRsitada 
visur savo tautybę 
tikrai grasiai gar

Mustapha Kernai
ftionus dienomis mirė vienas iš didžiausių 

valstybės vyrų, politikų Juo yra Turkijos 
prezidento;. MusUipha Rems'. Jis, gnhma

ins išsižiūri, kad ne. ši parei
ga kpr kas geriau jaunimui 
atslinko. Vieot ateities naštą 
krauti vien tik darbininkui

neįmanoma. Darbininkas nie
kur kitur netiks taip, kaip 
jis tinka prie darbo. Stianti 
jį ir du prie ko kito, vargini

ir bijau pradėt. \ n, žiūrėkit, 
jei neblyvinat, knip L ikum>i 
manu kinkos tr«»d<>). Tai nie- 
kiih nenorit nž mane pns/iyėiun 
tif < >nut Kaiia nors jus ma
nęs ko paprašysit. Ir aė jums 
tuo /rftčiu atriniigrudyriu.

"Aš esu, vadinami, laisvama
nių upykeris atsiųstas pas ju». 
Lietuvoje aš Isuvau vieno 
kriaučių gizelis. Mnn reikėda
vo prie finišitmtą siūtą gusi- gnd-l>aL

kelnių. Darium nut i.

neėhktai uždirbu, t ■, .aa... ai. 
donų and šioj paa •
dorių besiuvant guaškua prie 
pilkos sermėgos, ėiūriu. ant 
aulos guli ueįiliiaę* mina* ka
tinas. Išlauk tu, bestija, «ni»- 
lįju sau, aa tau fone* iškrauti. 
Paėmiau juodą skudurų, būni.- 
kau į kilbasiuką, kaip Amen- 
ke ailogvan, prie galo prisiu
vau stimburį, o prie kito ilgų 
siūlą ir numetęs netoli katės 
pradėjau tą pelę vedžioti |>u 
adą. Kad žinotumėt, kaip tas 
ramavundetris puolė ant tos 
]M*lėH, kaip jis ant jos foku, 
kaip griebė jaiskutinėni ko
jenų kaip kando. O aš volio
juos iš juoko ir sakau; tai dnr 
nas katinas, tai durna* kati 
nas (juokiasi).

I’nnjnnu nieko netūno |*ku- 
kyti. tik meldžiu visos rašytis 
į laisvamanių ntbulo* kultūros 
sosaidę. Karių jau Arnotą tu-

vplaukin, brničiūnaa, ,Vu« įdegis 
Dorneikis ir kiti, o, labai daug, 
labai daug. Jau pasistatėm ir 
eau kapus... O ko daugiau rei
kia! Įteikia tik narių. Ai mis- 
lijo, kad po šio apyčio visi bo
site nariai m mūsą atbulos kul
toms sesaidėn. "Yes! Taigi.

(Tę-iny«)

Laiškai Is Nippnno (Japonijos) 1
Khšo Kun. V. Mažonas, M1U. 

_________________ _ ______ __ _______________  aO-

ntc ;ad ' pn^lr-tomt* rankomis »u 
I laikya Hitlerj. o tik jauiiikni 
ti* tikra dora ir meile arti 
mo.

Kaip ten nebūtų, tai da vis Nipponiški apuiai •‘geto#”, 
tik prsšvitęs apindulėlU. Kol; ir gi nepaprastai keisti, vieni-1 Piy? ^I-daido. “geto*” taip 

'vadintų. Tik/hūrėk, \^”ir|ka* bu> ir «* atei- utėliai tokia visam pasauly. į “ ‘
I vėl dedasi B'< šūvio, be jokio* I U<* Mums užtenka Yra tai paprasto* lentelės, tik
gy vo- nukos N jokių ypatto- tn>k‘ kB<1 >»*<**<'»» mažytės Eu-j tiesios, žemę riekiančios

atsilikus] kraštą visit s iri Įganiau sumoder 
mzuodamas. Pirmiausia jis sumoderaiaavo 
turkų drabužius, o tai ndengva buvo pada 
ryti, panaikino daugpatystę- pravedė socia
lines ir ekonomines krašte reformas, pakėlė 
valstybės prestyžių užsienyje, apgynė jos 
sienas, atsiėmė tai. kas Turkliai nn klausė

juo 
M

gų išlaidų, o vien tik gyjnn 
žodžiu Hitl«-n- jau verk visų

/•tena. lssiž.niii, veik visa Eu-

gar*n« nuo jų bev<*ik toks 
pat, kmp nuo žemaičių klmu

rapf* tautrNS ir da kartų ;«> 
galingesnių purvino padu ke-1 
nėia ir aimanuoja. Kitndo* vi-1

. gundyto* ir wkauM-tan>-m» u 
teitn* rankomis užsupto*, šia-

neapykantos lingyne murdo* 
ino. Ypač mus jųjų sopuly*

bet jmrcnitoj. dviem mažes
nėm, »k«Tswj nriknllom l••nt<•

u laksto į visas puses drauge 
klap, klnp, klap. 

Tok* put u j xi va*, tik padary
ta* iš šiaudų ur kilos jKinu- 

(įlinkėtos medžiagų*, ži
noma, tada be medinių kojy-

IU Uul> |HU1M1V lu». i 
žiūrint atrodo, kad tai Iva I ’ • ** ♦ DU1mažučiai, poprasčiausi dviko
jai suoleliai, ant kurių remia
si žmogauH ko,ox. Kad tukii 
"getą” laiky!(p>i kojo-, ji

fUt i iiv- rlojuuuia lipti j kulnu* u mi
nite.

Vargiai. Galinga jo armija ir
x ... . laivynas rankų susidėję n*** • neramina. Vieną tokį užsiino-' prie pastarosios nepririsaini.

sienas, atsiėmė tai, kas Turkijai pnklausė rullI,. Kol gyliukis ų-sa. ai. ir jilD, nwp<bon, kaip ui. jlltAniruM1, dlrteIiaiAi „ iiaip 
Jis savo Liunanumu, nepaprasta energija ir p|uuka už kulnų, jūrų ir ma- simiršti- a;a^. - — J 1 . - - 14 *:>)• W*A*1*«O* I — —- • - a 1 a-v

užilgu ir da skaudesnio tonri- 
laukrim. Tai, kas toliau! Vil
tis. Ar apsiginsiu! Banku et-

drąsa savo kraštui tiek daug padarė, kad jo rig ir tol, kol
vaidas pasiliks minimas ne tik turkų tau mi|4o Bei
tos. bet viro pasaulio istorijoj, tikrai kaipo jam nUBuk|t,
didelio žmogaus vardas

giijoe, Italijos, Hovietijoa bū
tų tik gaišyma- laiko. Jos pa- 

Pricš poną dienų šioje vieto’e buvo ra- *•<* m-gvresnč*. t pnė Angli- 
šyta apie Europos valstybių spartų ginklavi- ja. Jnk tai didinusi vetdmai- 
inąsi. Ten buvo pasakyta, kad demokrativūs nė VOuropoa istorijoje. Ji pati 
valstybės ginkluojasi, nes aiškiai jaačia. jog tąvw> su iš/>ū*tah foMris »Tai 
Vckitkju ^uieuudsu* i.- jų kolonijų Ain-.partai si-etimo* aukos vfdu- 
koje, kurių, žinoma, geruoju nenorės nuduoti.:
Šiomis dienomis Hitleris jau visai ganiai1 dHnriR)l „tru atrems
kalba, kad kolonijos Vokietijai be atidėlio
jimo turės būti sugrąžintos.

G&'im&s dalykas, kad gudrūs ir snktūa 
anglų politikai ir čia išeitį suras: jie duos 
Vokietijai kolonijas, tik, žinomo, ne savo, 
bet greičiausia Belgijos ir Portugalijos Mat,

i; tik žiūrėk, o gnl m- virvelėmis, kaip i*and«lše, au 
kėčiau j>čdoe iš visų leteno- 
purių, bet tieriog ant koy>- 
piršti/ užkabinama įsprau 
džiaut U»rp didžiojo ir rekan

vienos 
lentas 
visose 
nei la-

savo

Kolonijų Klausimas
Nerečk pasikeiti j paikybę.

DaiaHiH kitus giria, kad pa- 
tys botų giriainį

vhvutės. kiek pa laidžiau pri
jungto* nava vidurine dalim

Mi»>ų ‘'ge- 
,, ------------ ----- -- - ------mv įrivai

ria* diegia. Jan vien 4*1 to MHcan, neneik kenkti dėi'adooti. kaip gaKma vaikftėio 
pavydo. ą| “aęirinvtoi*’ tokiom'*, vien

Tačiau reikta neužmiršti, 
kad ntpponų namai yra ir gi 
visai kitonišku Mdu pasta
tyti ir įref^ęti. Prie jų *ta- 
tyboA nn-artojanna nei 
viniea, ne» balkiui ir 
taip gerai suderintos, 
savo dalyse, neskiriant
ngų, kad laikom viriai tvir
tai — net pu|)rt4ę ivinėi* dre
bėjimą, kurių būna nemaža 
Kippone, tejrs traškėdami evy 
modami, gerai atlaiko. Durys 
namuose yra atstumiamos ir 
ušatumianraa lengvai ii vie
no* dalie* | kitą, bet ne var*- 
tiKRos, kaip kitur. Kroatuo ne
rs. žiemą jas at-toja žarijų 
(tarp pelenų) puodą* "hil>o

kokj ten Hitb-rį, kuru* tokių » , įtiknnt priešakinėj, Irfieno* da Ai” Ir kildoniasi. Ant jų taip
’ t t Vafliai nnfvtlrH T'mi • • . —* *• * * ■ ra • t . ■ * a j • a - iDažninu rvenmr rrtH> !ie» lmsilaikaiwn</tuis lenlfb* , |ot verdmim «r kuponui vaJ-

dėmes smerkti, negu nuvųjų n»». O tačiau gyventojų dau- j iri*. A*4a padengta ketvirtai 
vengti. gunm tebevartoja r ntois ••tatorni” 190 rentimel-

—- — dar kaip mikliai. Tik n uosta Į rą pločio ir IHO c*nt ilgio)
PiktttMMa atnirao pvkiuraą. o m iiarėn. kaip Vmkai ratvė- padarytų iš žiaudų. ftiti ”ta- 

neapykanta neapyšcažitą. toia bėginėja, lenktyniauja. 0 tami M P **** ir gražūs.

pat keliu nutukti laižue. Tai 
kas dabar r Ar Jaugi Jokio* 
riltiro Bėra f Yna. Ir bu*. Tik 
reikia truputėlį lukterti.

1

1

pneg.au
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E “Mano Sielos Atgarsiai”
Rašo Mežkuitis

Sutemos x imą. iiiusmus, net aukščiau

Sutemos. Tn» dienos laikas, 
kurį daugelio mėgsta. Prie
blandoj sėdėti kambaryje at
ryju tarpe, Šnekučiuoti kažin J u ,ieW vir.'
kaip risy mėgiama. Sutemos ir buitiwi nPjni

n>«Mr.» kūnui ir materijai. Jau Sinn- 
Esu rudens laukuose. Ap- dien ne vienas šių laikų gal- 

linkui didelis lauky, miikeliy. stojas, ar mokslininkas nebe 
kairy vaizdo ratas. Dangų* juokiasi iš “tamsuolių’’ hnn- 
nustojęs savo šviesos, tamsu-' nįy (pasakų. bet nori jose įžiū- 
iiih gi gula ant visų, apima n'-ti tiesos dalį, kurią paimu-'

tate. Einant evoliucijoa dės
niais, reikia spėti, savo laiku i

samuskai Nulemia -mugu.

kalvų vaizdo ratu. Dangų-

kūnui ir materijai. Jau Sinn-

juokiasi iš “tamsuoliy” hnn-

visur ir visą. Matyti dar ne
aiškiai kai kurie ūkiai, jy tro- 
bėsiai, toliau ui jy neperre- 
giama tamsuma. Momentas, 
kurinio visa gamta lyg susi
kaupus, kažin ką mąsto, lyg 
norėtą pasislėpti ir žengti mi- 
stinėn buitin. Atai, ten toliau 
kalvos viršūnėj matyti jau 
nebe stuobrys, ar kelmas, ne, 
akmens gabalas bet kokin tai' 
pasakiškoji buitis. Būtų lygį - ,r nu,n-
sulinku-io, suvargusio, virino- Kai kur .-ubliksterėja 
cio per plačius, begalinius iaul *esnio pa-auli<> -pinduly- 
ktis žmogau.* vaizdas, .lis nia-'guns veikloj, ar gamtoj; 
no sielai vaizduoju kolektyvu ėinma mažesni*. ar did 
žmogų keliaujantį plačiais laų i dvasins sukrėtimas, stisijaudi

lia su panieka atmeta.

Tas nauja.* pasaulis su sa
vo iSradimnis, visokios rūšies 
vnošinomis, su gyveninio pa
togumais, linksmumais ir 
džiaugsmais, su savo įpročiais, 
mąstymo būdais, maro nuotai
ka ir veidmainiavimu, su sa- 

j vo artimo neapykanta, žodžiu* 
savo kultūra daugeliui j-

, seino |Mibri’št trumpai, kad ši 
parapija yra vienu senesniy- 
ju lietuvių pu ra pijų .Ameri
koj. Dčl to ir prndžio- gyve
nimu* buvo -iinkn- vnrgiu-

\ iena d<>rn galingv«ne yra. Evangelija goriausiai iš 
negu tūkstantis nusidėjimy, ir auklėja piliečius žemiškąją.* 
dora tuo galingiau veikia, juo tėvynei, nra moku jucm būti 
•Įauginu joje paaiaukavimo. Dangum* piliečiais. Zfu.vrarl.

gn- Toli i žiemiu* mm kitu 
lietuv iy kolonijų, gal, dėl tos 
priežasties čia klebonų per
mainos, kurie beveik vi-i bu- 

ivo ateiviai iš Lietuvos, buvo 
dažnio*. Keu'ianties kleboną 

,m*. gal, dėl to ši jmrnpija, 
noru trečia seniausia šiame 
mieste, pasiliko vienintelė (iš 
šešiy) katalikų |>arapijų be 
savo*- mnkyklos. Bet yra prie- i 
žaM-iy, d*’*l kurių šios kokmi- 1
jo* lietuviai gali |ui-i džiaugti. 
Dievui padėk<d. Viena ir. be 
abejonė*, svarbiausia, tn, knd

žnv»
JIIII-

KUN J. SUKAS. Nekalto Prasidėjimo Avė. I’nrm. Mn 
• rijos j«ar. klebonas, Shebnygan. \\’i*.

PAMALDOMIS IR BANKIETU MlNfiSIM 
PARAPIJOS JUBILIEJŲ .

LEO NORKUS Jr.
DISTRIBUTOROF |

AMBROSIA 8č NECTAR 
BEERS

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA ALŲ, nes 
jie žino, kad tas alus yra padary tas iš geriau-

kai-, knip pintu- vrn pasau
li*: kitaip sakant, x imi, visų! 
žmonių kelionę i tolimi) nmži- 
nyly. Bet kur. ir į kokių tini- ' 
zinybę’ Tai), klausia siela; 
kur eini, žmoguti, kur tavo | 
kelionės gnIii- ’ Tns vaizilas 
primena man tas gražias ne 
Ih' minties pasakas apie mil
žinus. galinčius apie stebuk
lingą jųjų veiklą: žodžiu — 
mistinį, kita pasakys, fantas
tišką pasaulį. Fantazija ir mi
stika tori tarp snvm panašu
mo, tačiau nėra ta* jait*. Fan
tazija — grynai psichologiš
ka* reiškiny.*. >nii*tikn sie- 
Im žmogau* pojm’ių m-pignu 
mimą i<-iiIxIm. Ji jin -lenk
tis | neregiamąjį, kita pašau 
b-

Moderniško* dvasiu* žmo
nės, jfi- nemėgstate nei kal
bėti apie tokius dalyku-, ku
rie ranko.-ni-, ar kitomis žmo
gau- kūno galmmi- neapčiim- 
pilimi; nejiripiiii -t'ite dvnsio- 
pn-nulm ir temat.'it visur vien 
tik materiją, tai materi.ni mi
rėtimiėt tiekti daugini rnli'i

nimu-, tuomet žmogų- aiškiau 
pisjuito tą |ia-niilį. kurio il- 
gi-i. kurt- iiiii-ina jį bvo vir 
šenybe ant ši<> paprasto re
gimo pasaulio, l>et slepiasi 
giliau žmogau- sąmones. Tie 
nepaprasti reiškiniai. tiesa, 
sujaudinu visus, tačiau toli 
gražu ne vienodai veikia vi
siems. Vieny siela pagauna 
reiškinio turinį, kiti kraipo 
galvą nežinodami. kaip many
ti, kiti vėl iš principo atme
ta vi-a. ko modemiška- mok
slas nepripažįsta, stačiai nei
giu faktą, kuri- netinka jt] 
t<-oriymis. Bet gi \m žmogau* 
•irioj, V m it gniut > ĮlH Inp 

• ui, kuriu mokslas n<-pu-i>-k>u, 
tačiau siela mato i* meto m 
kūno akimi.* ir prityrimai*. 
l*-t -iriu, nkt-iii-

Sutemo*. -n.T i'iistišlm nuo 
taiku jūs teikiat įminu sielai 
pu-igerėjimn.
|!>. m mpkrii'in S <|

' ’i-; i imn- n puvy du* 
pii< nieko geru m-pnvetuj

SUEBOYtJAN. WIS
Ryt. lapkričio 13 d., Sliebux 

! ganu lietiniui iškilmingai mi
nė.- metų jubilie.y nuo pu 
rupi vi- j-ikūri(m>. ši- npvnik- 
šėiojimn- turėjo įvykt liejm- 
mėne.-y. bei vu*aro* įnikus y 

. ra, niHz. daug, iš-ililnėkymu 
I laika*. <lė| to ir šį sukaktis 
buvo atidėtu iki rudeniui.

Iškilmingo* šv. Mišios bu* 
10:30 vai., hnnkietn* ir prog- 
raina, parnpijiv- svetainėj, 6:J0 
valandą. Per M iširi- pamoks-

lą jui-ukv- pngnr-ėp. mi-ir 
merui- kun. di .1 \ nill.e 
ličiu*. MIC. Knglu kuli ij p< 
-aky- pralotus P l'rei-. •, ie 
tiru - šv. \ ardu piiinpiju- l. 
iMimis, didis lietuviu draugu-. 
Vakare programų dnhvuii 
vietiniui ir sferini kalbėtu 
jni, parapijos eliora- išpiulv- 
niuzikalę |ir««gnimą.

Platesni- aprašymą.- apie 
Nekulto Prasidėjimo Avė. Pa
nos Marijos parapiją tilp- 
-jniihIoj vėlinu. Šiuo Knrr pn-

bereik visi jui-iliko ištikimi 
savo tikėjimui ir bažnyčiai, 
čin atšalėlių, beveik nėra. V- 
ni viena, kita šeima, bei keli 
|>avieniai. kuriuos geriau tin
ka išvadint tikėjime apaiiei-■ 
Heliais, knip bedieviais. Iš a- i 
pie 30 šeimų ir vienos mažytė* 
draugijos, j 35 metus |>ani- 
piju išaugo virš penkis sy
kiu- didomė. Vietoj vieno*, | 
šiandien yra viemulika tvir- I 
liti gyvuojančių draugijų. \ i 
part t<> yru gerų ženklų, kad 
panų ijn savo veikloje ž.eng- j 
pinuvn. T P

DZŪKIJA KULTŪROS 
DARBE

sios rūšies produktu. Urmo (Wholesale) 
kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2423 West 64th Street

Tel. HEMIock 6240

=^s 
Tel. CANšiI 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
KAMBARIAI RENDON. DIENAI

AR SAVAITEI
-;\'r iiiai*in ne.i viso i«hexgimv

X rSI l CMS illKlAM* IIAI.IAMK
V!!:TI VI |l. -I !• V Iii! ts I V f ĮSOM UI K Al

2-135 So. Leavitt Street ChicaKO, III.

tu \ly tnu- up- -murkliu plin- 
tn l.iuudie* I lll\i l.-itetų veik
la. Iki |H-iiiiii metų liAių uni
versitetų buvo 2. Alytuje ir 
Simne. Jų veikla buvo gera, 
šiemet steigiasi I.. I . <|nr S
vietose ; Alovė.-. Daugų. \ arė- 
no»š Merkinė*. Bir-'toim, Jėz- 
nu. Stakliškių vn1-»’in«»*»- ir Ne 
d/imiės lliie.-trlVJC.

negu -veikn zJnuKaiij iogiKa tptfnilėtinas tas, kurs gyve-
guli | ripožinti, būtent protu . a. liet nežino kam ji* gyvena.

PASAL I IO GARSENYBE §V. PETRO 
PARAPIJOS SALTJ

KENOSIlA \Iui.:-. Ii 
tuviam- K«-n i-boj, didelė gu 
rbė turėti -av., terpi gnr iv- 
r dužo šokiko. K.irr>- I ■ B" 
ron (Joną ir Irena Kreti-iti-i 
Jie yra ginu- Kerin-I|oj ir | i 
eina iš š- Petru i>:ii-no

Šią oi-iirji jie -ek m ingai, ir 
-n dideliu pn*i.-ekirnu, -avo 
šokimai- pu-uodė l>m '■ >n-.

ĮKipra tu ir -unkiu ndnžiu 
k'iiiu ' 1 labu 11 inin Iii iku ju 
dirba i'il.irrui Rovnle FioĮii-

I .< I t:i i • >f: I U' i puče I b - • m' pi 
i uią l;;i t tn pu - imi- pa-n '•.! iu 
-n1- \ 11 \ t -i mi nk it,- li>
tu lupki 2(1. lycun 2:.‘!0 [*> 
pietų Ne*ivėiuoklt*-, ne- ju 
-uvo prngnimo. dalį •<« įi 
pildi;, turi greitai grįsti į < i 
kngi; |Hili*tų kaino* $1 •*>:

; .itu< I*. Sl.tKI ir jau 
\ '-ik \ i -1 išimi rdiiiil i. 1.1 bu 11. 
I*, nik |<n- mirė- ti> dienu 
In I x x u 1111. 11 11 i - auk -t i, nu

VLADAS
PALIKEVIČIUS
(VmlinttMins Wi|-nnu)

Naujas Hoyne Avė Ezpre- 
(ininkos anglių ir kuro bii 
manus Reikale krvirpkitėa, 
r, mnrui |Mitnrnavimii- visi 
busite |Mitenkinti.

2248 S. Hoyne Avė.

1 'ei. Seelv 7895/

16 Metu Biznio Sukaktuvių Proga

' i • . I.’n- iii- \\ uilkegiin ■ i 
l.agi ■ - I \ u i :iuii n t - i In u ' 11 ii'i ir į >.i r<i< i x k i nie. ka.; tx*-i

R. IR E. ANDREI.IL NAI 
6324 So. Vt'evicrn Avenue

I .(iii. I od/.iii. I •' 'įmintų, 
Rn ■nmi u riunl.*nii ir

ir kitur Turčjti garbė.
prieš Angliju- karalių 
Karrr Ix* Baron trio vra ii-

šokti. ka.- nesigailės tą dieną nt 
lankę*. Programa susidės

gi'l i liet u\ llli ir 

bu*, jeigu savo 
pagerbsime. Jei

norui kaipo “International Da- 
nrer-”.

Baigę savo maršrutų |V> Eil-
r«ųaj. sugrįžę Amerikon vėl

dainų, muziko* ir šokių. At
lankys daug ir svetimtruėių, 
Dm artistui x r»j visur žinomi.

Tad v:-i 'tiošl; itė - Knrrv

imi- bu* -ekminga- ir daug 
žmonių nt«*ilnnkys. ir kitą kar
tą mal/iuč- pa.- mu> atvykti 
ir dar daugiau (išrodyti.

• lai gele-IH 
atsilankymu 
ši- parengi

košt ūmi riui dim* p<> 
zi užlaiko muzikalių

gružių dovuną.
gražią dovan j. Taip- 
inst ramentų.

ndn-i ir įvairių rankdarbių kurių kortu- 

Hienai gal**.- įsigyti, arba palikti užsakymų (Midaryrnni 

pugnl reikalavimų.

TEL REPUBLIC 4932
Krantus* atdara kaa vakarai iki 9:00 raL. Ned. iki 2:00 ral. p. p.

“DRAUGO" KALENDORIAI
Kalendoriai Su Viaomi-’ šventėmis. 
Turi Po tiražų Paveiksią. Senieji

Gražu* Lietuviški
Kiekviena.- Mėnuo
“Draugo” Skaitytojui Ir Naujai I ž.*iru-u“i*ji 
Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant — 2-» 
tina Su I*-rsiuntmm 3Br.

Maža- Suma*

‘l

tiaunn

Želi k lai-

Shebovgau lietuvių bažnyčios vidų Slurboygnu liet- (mrap. bažnyčia.

“DRAUGAS
2334 So Oakley Avė., Ch

2

2
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ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. W. J. KIBSIU!

OFISO VALANDOS:

LIETUVIAI ADVOKATAI

omo

CU1CAGO, 1LL

OFISO VALANDOS:
Bių dienų Ž.maitija Būdinga.- kylam Z. man’. ų kraito LIETUVIAI DAKTARAIg»- r, n <

(VI>V ) s>4
<1\ iy nių. kad

’l r
na

DR. P. ATKOČIŪNAS OR. A. G. RAKAUSKASkilu \ t,’.

f aln

2415 W. Marųuetle Rd.j«-i n-mm>

Kr*t«d»e

jaunuoli* itim-n rha

teritorijų.

nutarti* į

Serijoj u Pėlaj4»o.
Sabai*; nuo 11

lu*-*- ir luuld'*-> . dm 
Žvelgimų buvo <Uir< ... 
dėme- kaip 1KV Ui 11 Ill.l

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJ AB I* C MI BUBILAM

ir U n gavo |Mlp lyl*ę. tai ju 
gali gr|z.ti į laetu.ų. ir ėin ne

Volę atlikti. i:< i ‘■andZinma.* u/
Imi. lutei riir.ruvo. Taip 1*1

VALANDOS;
1 v 12 i r> u>. 2 j it

kuru* giminiu > ra j*!- 
Kiję abiejų ^ilių pilutyln;. nu- 
dnn’> mu«> n-ikaln nutartį. T<"» 
*utarti«.» luigrin-imiai dėsl iai

pu- Kutinę | a*tgaile utie

n.*rAbi’ii.» r-utvut 
'ikrai* ntMtikimul' 
..y..!.'- bei kitų idl

Imk-unutiiu l -1| pirui i; 
)m<<-i'Liu ,lo nti'auru-i 
litu dar mane kankina; 
kaip ak gulėjau numatyti

mių ižpuž-iriiiii.. gni liinl ęa*
•lpaž|i*lA. kad j.* |*liku u«

L atliktu* tu* dalyku*, kuriuo-
i ji» turėjo atlikti. Gal m<-. Jn

L Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(U aaguALb Veru KUN AN I M KAhUZISKlb)

LIETUVOS - AMERIKOS SUTARTIS DĖL KARINĖS 
PRIEVOLĖS

•t.-ktiny |r«‘- 
i* u-lliu ■

km k u

I 'm y zdžiui, 
• ..* Iri v k

kad Or|>aplld>»i r 
binuriij klaidų 
bet k n ii. uįm.

M
Jau

I* m< u«* uvitinaariim 
■» plll«--ių. ktm«- buvo 
* iMturaltruoti kito

in-iy | ruo ll| Mllgy a • "W,
DR WALTER J PHILLIPS

U t L.* t U

Xuo 11*36 m., Dr. riitlUpu 
a nariu Lietuvių Daktarų- 

___________Mu LVllal 
ir ii«na, »tipriau>tų
tų ui.'Uiiimar tua 

draugijų* golfu t uruaiiicnta. 
hi>*ui» metams jaoruuai dakta
ru.* mnaktaa drauguos iždi

ninku.

Drauge mi jo broliam pro-
IL-. Itillir-

JOSEPH >. 6RISH 
urruvrs advokatai 

4631 Su. Ashland Avenue 
kės. 6515 S* Rockwell Street

Teltplone RTPobllc *7U

KAL & ZARETSKY

J*aacdėt|. U tani ink* ir Ketrwjw

TnL CARU 2315

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS 1B CH1EUBUAS

2158 W. Cermak R «ad

2305 S<» Lc-dv.tt Street 
Tei CANa. 04U3

1446 Su. 4S>th Court. Cicero

10-12 ry-U, 0. 7 'J P U
3147 S Halbted SL, Chicagc

DR. A. J. MANIUS

DB. CHARLES SEGAL

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
I’.m So Tilau An 
i.o Tei ur.OvcKdJ OGI? 
Ofl.a Td ULMl^k 4»I8

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I* CHLBUBOAB

2123 \\. Marquette Rnad
0 v.k

Tai Y A.Rda SK1
Baa: KENveod MV7

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CEIEUBOAA

11.

Hp i | »<1- iriKi% nauja i

Plll|alV l< .

1 *a- inr U.* I'lliillp* bliu
nų dienų M-ų pa-j-tunių
g! ai! .4U- 
rv r * •

ilč! -«vv Duo»ir<

Hrkard H A u-r... \ ui t II
rupijų* pradui... n...UI
1 Lui -II
I • t 1 į t

1 1 : _ 1. ">■ ll< H i|
!■•. ki.iemiv ir

litai

c » a ū 1 —J , n oo f TD—4 
756 U ėst 35th Street

. ab<>«> !•• i>
« ils i tu nu-1 ų 

nii-lur t.

\.iL«i<ių. ir ji«- ih-Iiu* 
imi u.Loariii ui pinnykil, ertu 
gravimų nrlai uz r..«t*ilirpimų 

> - įtikimu 
I • V ♦ ♦ •..» <

tuo- t m • 
hu*. kunti.

r- yc

l/» l • ••

Irk itiui.

ru*»Gi įrodymų.
torių, gaunite dykai kala-

x u p ' \ » • J

lyja. n<4mdamaa

tyrų
A.

meilę 

korio 
Jurtai

Pirkdami tiabnr 
kalbiam.; ma

>ikxukiinai

betruk Ljn

Jei nė viena l- 
lių. la-nt vienu* 
sueinant 10 imt j terminui

1446 So. 49th Ct. T«1 CALosa 6874 
UriSO VALANDOS

lai k-ui ui Į.'^u^iiitn 
•uju terminui

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN ucd 8UBGE0N

4645 So. /Vnland Avenuc

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Tlalsted Street 
Cit 1CA«»O, IU-

un. t. IrtJNUULto
ilituo -’d

Nauji Biznieriai

•rltuol -Upp-

nyėių. 233» \\ 23rd 1*1 Ll

. net tuumet. huto nil- 
žemai nu*ekanti. (Ihe- 
»• iiuiiio liūtų gnl*'ję»

žti į šalį kurioje natėralMavo- 
tm ji« Inu laikoma* alninakia 
siu nuo natūrplizarij.w. Aiii* 
ii) salima bue laikyti nr-tnnn

tų. U- ir alaUjUr ju 
v o gabuiuain ir rimtumu.

Iainky<lnnui* Ixiy<-ln Vni

Petronėlė \ am*tinai iio- 
■ dlenunit- a t it tarė bizni

imk IM 
fui III

• liete.

į’»i bua Lajauiuaa UUoiaU- Vermak &L

laiku Iridžiam** gražu 
tuvikkar programa-*.

daltnr nutilu*i! Brn 
vylw. amžinai 

vinilui, a> bth'-iau 
itdyti ir pripildyti? Gaba- 
i Idujrai suvarlot

iiuriu ir dalar GYDYTOJAS IB CMUOBAAM

2201 W. Cenrnk Road

H.EZ1DKNCDA

(Nf— PV—

OB. P. L ZALATOBIS
V ALA N 1*00: U v.

raadavu ir liuobu laiku veikti 
lietuvių urKanuaripnu*. 
Mdėa Baltu* Zvaigi.kia

W«t 
kliu- DB. J. J. KOWAB

, Jos. F. Budrik 
fmuture Co.

9400 21 S Hahtsd St
Trl. iardr .JO'V

M.C.VEZEL1S

rtmr. Deba»

t r n ton o

TOU*N <

K ULFayetv* MM

OR. C. J. SVENCISKAS

OFISO VALANDOS i

3

3



KIAURI M AK Turėjau ii Kl \l'SIMAS. Mano kaiiuy

turėjau. Narna* nepatik
ir juo* degina netoli u ui nu 
uino. Domai eina i manu ka-, , . i
m nariu* Negana to, Vi*a uia 
no uaiiiu ar» aprūkyta, o vi 
dųj viri mano drabužiai atri-

klMMO nuo manęs. Kų turiu
daryti! Kamtakv

ATKAK Y M AK netari- 

pranerti namo kaviniukių (3b

raano mvimaka* turi rei

tarnaus.

KLAUSIMAS. Mino kaimi
nka yra man* aj.k.ll.ėju*. .p i“*” '* - ---------------
. o • i dukterini! V.šmeižtu. Susitikiu jų liepiau. {
kad ji atkauktų knieižtua, bet ATSAKYMAS. Jei mergaa- 
ji mane dar įlauiriau įžeidė tė nepilnametė, jo* up.-iicdi- 
Net pagrų*im>: “jei tu dar u ui- yni nelegalu* ir gulite

tai>yMU taip, kad bu- 
kaulai ralauiyti”. OnrU

ATSAKYMAS Tam-ln gal 
jaitraukl jų teisman, ar bu iu 
dėt kaip vadinamų “pu-.-*- 
bond.” Viena* p-~sniamu.i>ių 
dalykų, kada prucina pykti, 
bu tavo kainu nu.

Mūsų Pačių Dirbtuvėje 
Padarytas ir Pilnai

ATSAKYMAS. Panašiuos 
ataitikiniuoa galima pakaukti 

<alvė». “City < miinanev” 
iraudkia deginti iiukėloa ant y Užgijo* karalienė.
icatvė*. A.lndoa, kuri pnra kelia me

tu* žuvo auUunobilm nelaimėj
KLAUSIMAS. Mano nėr Pumai bu bu> pastatyta, Bne

bet išrodo kaip ir raaugur 
mergina. Ji ištekėjo ui augu
mo vyno. Me», jrn. Deleidom ir 
nenorim, kad ji «i juo gyve

Jo* 
tini baudžiama*. It« t, laužant 
vedybų liktų, tev am- rinktu 
gerai pumų--!y t. kad 1 Gali
ma m pri|>užinl ndm pripažint 
vestiniu aktų ir — -įdaužiu- 
aktų mergaitė* ateiti* gali bū-

* ti pažeminta.

rt ti m t n c

Paryžiau* akai plonu* Kay 
mului Cuuv<-gw> įtaigia dirb-

G Amerikos Lietuvių
Draugijos Veiklos

W.KS!ITN<rTON, D C

tuiių Draugija 
rinkimų, nebent 
tUM'iilavu «r lai 

nelaikė auri 
šinip kurini

įvyko »j«dių 16 d. !nt« nia 
t toluti Ifnllre. L*u puirių ko 
misijų ni|H>rtų. įin -tu ateina 
nlį vu.»ano mėrie-j rengti lui
tui u> rxpnklatisoiuj l*» Ji 
metų Aikaklie* pana ue j mm. 
Knightf nį Coluiubu* halėj.
Išrinkta komisija. Taip juit 
nutarta | pagalbų [Kisikviesti 
ir Bnltunore, Md„ lietuviui*.

WnAing<— labai 4daina* 
maišomi lietuvių. Vieni išva
žiuoja kiti atvažiuoja. Ibiu- 
geli, atvažiuoju riti aukštes
nių mokslų. kiti daria, ieško 
divmi. kiti »t> ir t
j Taip Lad net vi. ne
truk-to.

įdomu, k tai n«n i’ih nėra 
lietuviško* mokykit“, Im-1 lie
tuviai, draugijos nariai, m-t 
patys stebisi, kad jie gražiai 
lietuviškai kalba.

Draugi jo. >u.-iritikium> įau
gta- užkandžiu: duugliut- ir 
n[ pl< cidcr.
Junti* J Vuockaudicas rap.

CICERUS LIETIMŲ NAUJIENOS
Novena Į SopuLngąją 

Dievo Motiną

Xui gruodžio t > pr 
mo |>rnktadi«ako. š\ Anlan 
uainyeio.e praaH-- noveaa * 
Sopulingųjų Dievo Motinų 
Marijų. Klebono- mgavo vi- 
>u» reikalingu. kidimiu 
vena boa kas ^enk tądien*.

Kaip kitada* mni<lv» 
Marijų išgelbėjo žinumjų ii 
nelaimių. ir akordo, taip ir 
žinom taiknooa *Msnja nepa
mirš nuolankių kiminų maldų 
Ji už t ar- oi inson jų pa* 1 air
ių. kad ivkurdaa. b«.i*> ir v>- 
mm nelaimė* Mažėtų. .Marija 
geriausiai (KižjMta žmonių rei
kalu*. Motinoa^ širdį* viMio- 
tnrt jantraoa* (eikli pagalbų, 
savo va i keliant

Lial uviai k«(pbkaa Manjų 
per amžinu myk. o. IJetbnų 
tauta turi danfiau»uu grn- 
žtnusių gieraiuų upv Marijų. 
Kas n«-žilvi reikšmingu* gies
mė.-. “Stovi Motina verkda
ma”, nrlva “Ka- nor l'utuu 
Marijai tarnaut’. Todėl ir 
i rn sakoma, kn-l m' in buvę 
ginlėlM, kad tie, kurie prašė 
Dievų per Mari j y. kad nel<u 
t'i sra'ę malonė-, kurto* pra 
š<- ..

Duhartmiai* Imi k vi- n ii-

Ncu’ \ urko Konsulatas 
Paieško

M orto-, levu* ir Stanislovo 
.lakubntL-kų, Lnurynu arlui 
Kaulo Jakuliaueko ir Morto. 
SenutaiU-» vaikų. Jiem* pri- 
klaii»v dalu .ų rainiam >Uiiė» 
J'HM> Jakubausko palikimų 
Irakami a-mrnya arba apie 
ju<»* žinanti, praAomi nt-ilie 
pti į Lietuvos GaDcrulinj K 
n.-u'at ų

\ irw-o, ui Adomo. .!
gci i- .. 'sausinu ka. - 

lankui - iu. ■• ., fcdau.ių np- 
1SSI m., lapknėio tnėn. 17 >ii> 
m*. Iki ItkC m. gyvrin, J'lniu 
delphia. Pa. Jom priklauao 
da.is Jm l-r-'.* » Juuizi Jus>-ii- 
palikimų Jrį Vinra. tuir. • 
jo ||M-dinit>i prašomi at.iiiep 
ti j I.i«tuv7>, Generalini iv--n 
šulnių.

Vinco, - imi u Jono. Banio 

tnutų »|audžiti priešai iš vi
sų pu»ių. Panaudokiuir šia* 
biArluv.- it »u iu- n -uv u k v- 
vrnin i reikalam* Sopulmg,. 
ji IheVv Motina ntei- mum- 
I |«gall>ų.

tiarbinkinie Dievų |m-i Mm 
rijų. “Nra paviarė man didžių 
daiktų, kursai galinga* yra 
ir švento Jo vardo.. Alk-

turtaulius
Piuiary k mane verta garbin
ti Tava, Avenėiauaioji l*anck. 
Duok man galvis-* prieš Ta
vu neprietelius.. “ Z^džzai ii 
imti ii Maldų Knygelė*.

Klebonas

Parapijos Vakarienė

l^pkriėio 30 d_ TAD vai. 
vakare ftv. Antano parapijos 
svetainėj įvyks kauni kalaku- 
tinė |wirapijo« vakarienė. Dr 
^a Dievo khdinos Sopulingus, 
kaip ka> uiet, taip ir šimn-t. 
gamins vakarienę, vadovau
jant M Pa-e<~kivnri. dr jus 
pirmininkei. Tikmi.-i-i. kml ir 
iiemH v i-kų kilo puikinu-ini 
laruoš. v w IĮ

tikime

Aukos \ aisty bės 
Ginimui Ir \ ilniatis

\ ada\ imui

J. Karalių* iš l-'urt Ibdvoir, 
Vil jnu m- pinnų kartų alsiu- 
n<’in lietuvių taniu* reikalams 
d'Jran*- aukų ................ SūSijOO

llaĮonn*-. X .1., lietuviai |»-r 
•J, Navickų Vilniui \ ndtioti 
Si- iuriL-.i i.....................

k i bi Ima- Iji/Mii-kn- i-

| 11 ■ M I \ Įl. I <’ ( * I

\ 1 -v> ...................... £.',<>< <1
L. G.-n. Kuuaulatas Ncw

Yorke

kii ■v da '- JO i-n^io An -Ir tau-
Kam ■ • įk>lakūnų \ iiM-n- IUny»
UI 1 u <ipi«- j| žinanti m.- v-
pi H- •I. l at-lhej (i į Li • t m u.-

< m n> ralin; Kan*ubitų, ll- \\.-t

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEIIMAS
I arp Ncm turku Ir KtadpėduK Per Guthcnburgą
K r Immu |>rx ir b*^»**i ėvnl, Ararnki* tanijo. Isl-sML 

Nuc. (»rd hm. vjksla U S4<«-kkolmo sr išslmaro 
n oi- nuli»>m S S "Mlfirltla **

lv«U* »-*“• Ma.riaas ■ Uieiav* M* >*w1ij*

UI Naru MiUiumi Ava, tu—— UtaMB

Vestuvių Varpai 
Idealet Porai

Sj šcštadiea* daug brūzdė 
Jllno l*Mul.|ė|Ų tiamuo«r, Itdt* 
S«> 47 Ct. Mot šmndie priitn- 
Moterystėj Sakramentų vyre 
*nmji jų duktė ETurv-nce.

Pr.eš keletu talaičių jai bu 
vo -uruošta •*diowrr”, į kn 
rių atsilankė viri šimtas *i-e- 
ėių Sunku ir aprašyt dova 
nų daugumų ir gražumų, iue 
kių jaunoji gavo.

\ v.-tuiė* žada būti dar * . 
-j u-iingv-o- -, m-- l lorence y- , 
m viena p>puiianau*sių «nct-| 
guM-ių \ yrių Uir|» Valdybų., 
dirbo keletu metų, t* n ir su 
.i|*žinu -u *a\o LūsiuiuUjU 
oru Ariuv au*ku. kuri, ir ne 
mKim- > ra negiaiia- vyrų 
iMt|" •'**' - i.ru-istam "•.-tug' 
j-.iity pi u-* vi-.-duvcM ut.-ilub 
k. .’><» jo «linir.’ų. kuri,- nupir- 1 
jo gražių dovanų

MANY TIMES WORSE THAN WAR

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Abu jaunieji yra religingi, 
ir begalo nuotirdA* hnonia, 
tad nestebėtina, ka.! juoda 
lik. |<vy*dy* ir kitimu.

Negaliu praeit nepastebėjo, 
knd, nežiūrint kur nuairvuka 
Ciceru* Vyčiai, ypatingai ‘jau- 
nustos* namuose, ten vyrauja 
uetuvdka daina. Tas- tantiA 
aumo jamma* džiugina kiek* 
vieno lietuvio brdį. Tad, ka 
abejonės*, knd ii tokių žmo
nių auaidarnui pora sukąra 
ideale šeimų.

Tų pat* rytų bu* atlaikytos 
mišio* umj,ų intencija, o 
ŽJifiha- buf, .* valnndp po piel, 
šv. Autaiiu luižnyėioj.

Auuiaai* ryšiais e u riš, jau
nojo artima- drauda* kuli. Ki- 
škuna*. \«*tuviw puota mm 
i o.i» - -n it j 11 ai 1. irgi (.-eroj.

LibtuvaiU

PLATINKI! K “DRU’GĄ”

Tiktai $29.50

ROOSEVELT 
Furniture Co.

2310 West Roosevelt Road

2301 West Roosevelt Road, 

ancAGO. iLUN(»is 

Telefonas SEEiey 8760

J-i riai.divl. privtfciuu La> U*l»e, giuuriv 6uduuoų kai- --------------------------
vainikų juna, rytoj jų neviena* bm-, Bnrimomų val*ė , 1872 SKAITYKITE VIEN KATA 
širdžiai akauaiiių jau gamina, lapkričio mėti. 2 d. Jam pri- L1KI1KU8 LAIKHAA0IU8

\<w York, iaanu duaamu pra^Mju byla ”palvai,, skulptoriau.” UU-rrt Ima. ku
ru prieš krak laiko aužud« m-«kb~ų V. G«kon. ju muuM jr yV#tW| jM»umMa. į- 
Sėiių fsafik SjTUa. ouuua aivaiad* (aairij/ jia dautkiyvo votiama. i tenniu sale. tAcuic
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS i Padėka

šaunus Buvo 
Parengimas

N'OltTII SIDE. — Praėjusį 
sekmadieni ĮUirap. .-c etninė 
buvo pilna žuvinių suėju.-ių 
pagerbti grįžusį įmylimų kle- 
bonų kun. J. šaulin-kų. Buvo 
vveėių ir iš kitų kolonijų, knd 
pasiklausyti įdomių žinių iš 
tėvynė. Lietuvos.

Sykiu buvo ir metinė pa m p. 
vakariene. Turiu pižymėti, 
kad svečių dauginusiai 
jonu* iš Brigliton Pnrk 
Bridge|*ort, kur mū-ų 
buvo. Nortlisiiidii-čiiii jų 
kivimrt nepamirš.

Programą prirengė vnrg. N. 
Kulys ir seselės mokytojos 
(mokyklos vaikučius). Be pa
rapija- choro, programoj da
lyvavo ir solistą- V. Cirvins- 
kas ir A. Benaitis. Iš kiilla- 
tojų pažymėtini kun. Briška, 
dr. Kirstukas, kun. Kazlau*- 
kas, pranciškoną-, danti-tas 
A. Stulgu, prninon. I’ Smith, 
dant Dikselis, J. Diriiša, Bu
čienė, Navickas ir kiti. Po 
kun šnulin-ko knll><>-, kurioj 
ji- Hl|ML-ak<>j<> -nvo į-į ud.-jii- 
ansirinko išgirdo i- pa rupi jo- 
kmiiitcfii rezultatu- vi-ų me
tų dnrbų |uirapij>>. mindai. 
Hzijs’iitn išdmė para|i tni-ti- 
sa- J Kuis-iiimi-.

turi

kltli.

Lic tu vytis

šv. Kazimiero Akademijos 
“card ir bunro” vakarėliui į- 
vykus džinuginim'. gražiomis 
•ekmėiuis. Akademijos Staty- 
<no Fondas tiugn'

Malonu, kad mū.-ų priete 
tini visuose roikaluos**, visur

I gia metinį pa-'ilink‘*.iiinimo įr visuomet užjum iaiv'-ia, jmi- 
j vnknrų, lapkričio 13 d., pnra- siaukojančia širdimi stoja niu-j 
pijo* svetainėj. Pradžia <• vai. ra* j talką — tiesia grlhstan- 
vnkare.

Dr-stės Šv. Antano Iš 
Padvos Vakaras

Visi nariai turi atsilankyti 
1 Bu.** diiotlninn dovanos garbė* 
i nariams, kurio neėmė pašai- 
po- per 10 metų. 12 narių gil
us |m> $10 pinigais. Bus gera 
muzika Per balių nauji no
riai bus priimami be jstzijamo 
mnke-ėm. Remisija

Mini Sidabrinį 
Vedybinio Gyvenimo

Sukaktį

WEST 81DE. — Seni žios 
koVmijo* gyv«*nlojui žičkni. 
gyvenantieji adresu 2243 So. 
B,-II Avė., šiomis dienomis 
švenčia .-i<lnbrinj * 
gyvenimo jubiliejų. Ta retn 
progn jų giminės ir drungni 
Imvo -iiiuoš^. netikėtų puotų 
jubiliatam* pagerbti ir n|«lo- 
viinojn dnugeliu <k»vnnų. P-a* 
Žii'ku- -i-o- metui-' eina para 
pi io- kisnitf t<> nttrio pareigu-.

kaily tojai

Šiomis dionfltnis pribuvo Šv. 
Kryžiaus ligoninėj nauji ligo- Į 
nini: Andriejų* Bruožiu iš šr. 
Jurgio pura|Mj'>*. Bi idge|x*rt; 
Fniru'i-k’i Suileikienė iš šv. 
Kryžiaus |iarapij4>s, To»‘n of 
luike: Stefanija Kazmer iš Šv. 
Panelės Girnium parapijos 
Marqnctt« Park: Juozapina

č'ų rankų. Dangei kartų ačiū Rugieflienė iš šv. Mykolo pa- 
Yjmtingų dėkų rriš- North Side; Pranciš-(i visiems! 1 

kiaule šio vakarėlio rengt"ja-
i m* Kairiniu*. Kirk pasidnrba- 
rimo ir riipeM’io jie įdėjo!

, Kn< išvardyaf Kas miraAyaf 
Jiems esame gilia! dėkingos, 
o atsilankomiems ir nukavu- 
„dem- už vi-ą |>anotoj tariame 
šiulingiausj ačiū!

Dėkingomis širdimis Ju- da
žnai tylioj liet karštoj maldoj 
minėsime Jėzui ir Marijau

Dėk ingot*,
fiv. Kazimiero Seserys

Stanislovas Linauskas
Jau Vaikščioja

vedybinio 
Mintyti

Malonu 
ir n no? ir-

Rap

DIDIS PEČIŲ IŠPARDAVIMAS

NAUJI. PAGERINTI. 1938 Mim. MADOS

Šildomi Pečiai
Aliejum Kūrenami

Mažiausiomis Kainomis Mieste

Atidarymui sezono Progrese Krautuvė nustatė specialiai 
lamus kainas, lengviuu-ini* i*inokėjiuiais. Pasiskirkit 
sau pečių dabar, įmokėki! tik mažų dalelę—ir pečius bus 

rezervuotas pristatymui kada pareiknlnuaiL

šimtai Pasirinkimui

*7QAliejum kureniimi sildvtnviii nu<>

Anglim ir uudl.om kurtiniu * nuo

.50
iki ♦ 1U) (M<

.50
iki $75.00

I-50
iki $150.00jKonibinuoti g<— ui ir anglhn |*s’ini

Didelė nuolaida už seną pečių mainant ant nauju

3224 SOUTH HALSTED STREET 
J KALEDIN'SKAS, Vedėja*

Chicago. liiinoi*

Rakiau* 'h it > programų, S»sl 
Ui.U-, l."W» k

šiandien. lapkričio 12 d.. 
Lietuvių Piliečių Kliuha* tu
rės *avn metini balių Ncffo
Salėje, 2435 So. I^avitt 
Rengimo komi-ijn kviečiu 
su- lietuviu* ut-ilnnkyti.

Mercer D. Wilson iš SL Lo- 
. kn. Mikei* ir Rožė r-t-li-n? ubų Mo^ iSrusta. ir parodęs 
iš šv. Panelės Nekalto Prasi- gerų rezultatų automatiškas 
dėjimo parapija-, Brighton signalas ant vieškelių. Signn- 

| Bark; Kazimiera Grigienė ir |«s visų laiką esti nusisukę* 
Kazimieras Juri-vičius iš šv. pnralrliškai kaip vieškelis, -ei- 
Antano (arapijo.-. Cicero, III. na ir dėl tu nematomas, bet 

Linkime visi*-m- ligoniams kuomet n*4 oi ie.-e pasirodo t ra u 
geros sveikatos. S.K.L. kiny*, signalas tuojau atsisu

ka. Manoma, kad nužymėjus 
vieškeliu* tokiai* i 
sumažės nelaimės ant kryžke
lių, (Acme plioto).

■\VHST S IDE — Marijona 
Judirkienė, 222.’ So. Ix*uvitt 
St., susirgo ir tapo išvežta j 
Cook County ligoninę.

Žinių - Žinelės

PRANEŠIMAS

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS
Tol. Proapect 07454)746 

Who]«Ml« Ouly 
5931-33 So. Ashland Avė.

r»R mu» salima rauti tikrai IJa- 
tuvtlk* Importą Valatyblnt D*1*-

M-» Ir VU1 MQ«ų Darbininkai 
Llrtuvial. pp F Ir M Dslmldas 

Savininkai

iukj nirjur —— 
signalais. J/

Jn- biznierių-. Stanislova- l.i- J 
nau-kii-. turinti- tavernų nd- ' 
re-u 23rd Piure ir kumpu 
lx*nvitt St., jau žymiai 
prėjo ir pradėjo vnil
r n- 
kojii .1 Kovarskiui irz 

ekmingn z>|a-nu ijų.

— Kazimiera ir Paulina* 
; Labanauskai. 2115 \V. Coulter 
St.. gražiai tn*»il;«» -nv/> 
savybes. Prie savo nmno 
lotų, kuri* taip gražini 
ir gėlėmis puoėia-i, knd 
lonn pn-ižiūrėti.

■«. — Jz*na.* Atrnšk*-v ičiu-, įmi-
buėrris ir uolu- “Drau- 

rėmėja-, np-u.'* \ <'ti<» ud-

nuo- 
turi

•lllK-

$2.00 ir nusipirko knygų, kun.! 
J. Pnšknuxko — “ Pietų Ame- 1 
rikoj”.

— Veronika Cnkrienė lan-. 
kėši Cliicagoj >u dukterim A- - 
(dona. Jos dabar gyvenu Spri- I 
ng (irovė prie F*ox ežero, 
ko, kati ten gerui gyventi, 
Cbicuooj smagiau. nes čia 
ug giminių ir pažį-ttfmu.

— J ūmais Grigonis. 2001 
Couller SI., atidarė 
klesos harbernę.
Visus ko-tumeriu- kaip vyrus 
taip ir moteris savo darbu 
patenkina

Ša
lie!

\V 
pi rrno-

Kazimiero seselėm. ir -luu- 
gėm- už rtipeidingn priežiiirą 
ir v i-iems savi* draugam, ir 
prieteliauis, kini*- aplankė ir 
paguodė rimtoj valandoj.

šia proga pnkiiue £taiu0o 
viii Linauskui gerai sustiprė
ti sveikatoj ir vėl tolinti tęsti 
mivo sėkmingo biznio parei
gu*. P-nni Liuau-kni yra ži
lumu kni|x> z.ymii- rėmėjai į- 
vnirių kilnių ir labdaringų

Draugija

1 timn

rna».

kftiiui Dr Nu
I >u geli 11 n i n k u

Tolinu .-eke

.1. I’omann.'. 
aro -tieirin- 
li- išrinkta*

rn-

— Pranciška Ivimnu-kicnė, 
726 'V. 1^ RL, su-irgo. Ji pra
ėjusių vasarų buvo Lietuvoj 
ir jos uprnfiyinni buvo pasi
rodę “Drauge”. Tie uprašy- į 
u>ai turėjo )>ūt ^utraukti. Kai 
pasveiks vėl Ims atnaujinti.

— Kaz. Juška, 2316 W. 23 
PL. dirba bučernėj prie 51 ir 
So. Ilnl.-te.l St ftinmi- dieno
mis unirė to- bnėernė.s sav. 
Su m Steinir Jo vii-1 n užėmė

RADIO

SUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

| •‘ūmi

— St. ir El< na Petrauskai, 
kurie turi duonfr* kepyklų nd-

nu* suknktiiv*—.
Dietų 1117.

We-t

Wes!

Cerrnak Hl. negalėjęs daly
vauti Huto- daržo įkūrėjų pi 
kninke -palių JI) <J_ pridavė

nuožiūrai.
Prie draugijos prisirašė 44 

ir sumokėjo metines

Sekmndienį 5:30 vai. po pie 
tų bus graži 'Bndriko radio 
progroma i1 galingo- ir toli 
girdimo- iliromi- ir trumpe
liu- bnngomi- -totir, — \VC!'’ 
L. 970 kil. Programų išpildys 
didžiulė .si m foru jo- ork«->tm 
ir lložių Z*-mt'*«< moterų «-lv> 
m-. Pr.^graina, gul, t*-si.- visų 
valandų ir susidės iš gražios 
muzikos ir kiužių <laii<u. Ne

IR VĖL GRAŽI IE ĮDOMI 
PROGRESS RADIO

Ryt, 11 valandų ryto ir vėl | 
radio klausytojams bu* sma- . 
gu praleisti valandėlę besi- 

. . .. . klausant gražio* nulio prz>g- J1 nutarta surengti Imi 7
r i..... . ' i- utį * rainos is tNtiES stoties, kuriųL-tntni buvo j*er- |ni Im*i draugijos knkštvnn*. 

,. . .. , .. išpildys žymūs dainininkai,hrinktii komi-ija. .... : ...4 . . . , .
J B JnAayltMna nmzikai ir kalbėtojai; patiek- 

  grubių dainelių ir kitokių da- Į 
"7 - ,■__________ lykų naudingų kiekvienam

‘ Progrese krautuvės leidžia- 1 
V mn« programos visuomet pa-' M! "įžymi gražumu ir įdomumus

dėl to, kad nevartojama se
noviški ir visuomenei nusibo- 
dę rekordai. Rytoj taipgi bus 
puUekU* iduuzių 4HUU ir pfM- 
nešimų. Tarpe jų bus daug 

'geri; iš Progrrss krautu- 
didelio lapkričio mėnesio 

išpardavimo, kur visuomenė 
turi pro pis susipirkti visokių' 
namams reikmenų nepapras
tai dideliu pinigų sutaupymu. i 
Nepamirškite pasiklausyti.

kilto komisijų* durbuolę, |>u 
gaminime konstitucijos, šia
me reikale daugiausiai pusi- nariai 
darbnv/i dr. ZuLickn-. Jis pa- duokles po 50o. 
rašė pagrindus bei įstatus šini 
draugijai
skaityti ištisai. Vėlinu kiek
viena. paragrafas atskirai pri
imta** vienltalsini, išskyrus jmi- 
-ktitinį paragrafų, kur sako
ma, kad likviJavus draugijų.

Ijot turtas, kokį turės, bu* pn 
dalinta- į tris dalis: viena da- ' 

į lis Lietuve* Itatul Kryžiui, 
kita dali* Amerika^ Barni.

jo- vargšam*, jei jų rasis; o 
j« i ne, Į ui fjiduvo- lUtsUtiria- 
rus. Dn u gelia su tuo nesutiko. 
Vieni siūlo, kad būtų palikta 
kultūros ir lalslarylM*> įstai- , 
r/itu* įBurevičins pasiūlė, knd

gnje ir daug nuveikiu* l«Man- 
ngų darbų liet neprieita prie

Rajmond H. Fcdger, naujas 
Montgomery Ward and Co. 
firmo- (Aem*’

haMaig 4an

u» fbr mnrw UiM KA ymn 
aod *»rrW Jmm ruD h H

LISTERINE
DANDRUFF

Kas klausia, tas neklysta.

26-tas Metinis
Parengimas

Draugystės Lietuvos Kareivių 

šeštadieni, Lapkricio-Nev. 12,1938 
Liuosybcs svet., 14th St. ir 49th Ct.

Cicero, Illinois

Programų pildo Pir 
vėluma-, l’o pnigrouu't 
riko-.

Slėptina virinu.** 
■s jaunuolių imi-

KOMITETAS

A- F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIrtTJ

THHonaa BOLUEVARD 4Aia

OUAlkom •laktrlklnj Kabinai*, karatus Ir nare kambartoa: smelktam 
alalctrlklnlui ir Įvadu tnaaatua: F*a«alb*aln> JOau rvaikaUl V1OIJTT 
Bplnduliala ir alaroa Vaolom. Kalnoa Labai prtelnamoa; Molam dlana 
utarnlnkalM

1657 West 45th SL, kampas So. Paulina St.

nuolatinių ir labai Įdomių. Povilo

RADIO PROGRAMŲ 1$ STOTIES WHFC (1420 K.) 
šeštadieniais — j 
Penktadieniai? — j- Kao 7 Iki 8 r r

NO
JUKt

membrana of che no*c and throet to cold infectinm.

ANGLYS IR ALIEJUS

IiMį

Ptrkrte U .

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS, BERNADTBIUS Savininkas

16th St. ir 49th Ct., Cicero, Illinois
Tel. Cicero 311.

5
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Margas Vakaras

Pataisymas
ASOIEN SU KRISTUMI

vertė
Kun Ant. M. K arui inkis

Lapkričio 13-ta DienaPranešimai
—

I BH1GHTON BARK. — Dr * 
stč Uvanl. Pirma Div. 6v. Ku- 
rirniero Karai. Imky* snririn->

I DKllHlEPnRT — “Dmu- kimą sekmadieni, lapkričio 13 I 
gv” jau buvo rnAytn npie rv 
Ugiumą Av. Jurgio įtarupijos baryj 
metinę vakarienę.
dencijoj buvo pažymėta, kad 
vakarienę gamina ftv. Onos

• draugija ir komisijoj dnrbuo- 
gramu jmlinksminti. Be daug jjud Auk8Otitw6 ir K^vie. 

nė. čia noriu pataisyti, kad. 
I»e minėtųjų, vuknrienės ko
misijoj dar darbuojasi draugi- 
joti vardu ir Stanevičienė. Va
karienė bus tikrai šauni *

Vakarienės gaminimo k o m.

n ima < >1' LA K r*. — i^ip- 
krivio 13 d. 8v. Cecilijos cho
ras su tavo chorvedžiu vurg.
V. Daukša josi rengę visus aw 
teliua priimti ir smagia ptt>

dainų, kurias imiainuos dio-

gys' (vertė ii anglų kalbos 
Sofija Jurgailė). įTogramo 
vedėjum bus dvasios vadas 
kun. Jonas Juška. Orieš Al. 
N’orvilo orkestrą. Vakaras <bus 
btuap. salėj.

Kzini«*diją loš: Jnowų. Nor
kus, Sofija Kart kai lč. Alek. 
Martišius ir Sof. Jurgnitė.

Vakaro komisijoj yra: XI. 
Yorkmonienė, K. Bartkaitė, 
S. Jurgaitė ir J, Norkus.

Visas pelnas eis vargonų pa
taisymui. įžanga 85c. Laulod- 
sime visų. Choristė

d., parapijos mokyklos kmit- 
valandą jio pietų. \ i- 

Korvspon-Iri nariai ifcvtęčiaiui Iniku pri
būti, nėr yna keieln.- svarbių 
raikaių aptarimui. Vaidyba

BRTDGBPORT. — &v. Ono.« 
draugystė laikys mėnesini su
sirinkimą S4‘kmndien|, lapkr. 
13 d., parapijos mokyklos ka
mbary ant antri} lirtių.

Mari/ma Kareiva

Viešnia Iš Rytų

•'Tuvyje tnd. \’ii'>jntie Die
ve, guldau visą 
prirlsHrą: visus 
ir -unkenybes 
nes- Šalip tavęs
ndu silpnu ir netvirtu.

tnuivi vilt, ir 
prispaudimu*

visa ką. iira-

tiuliai, ne narsūs pagelbinin- 
kai negales padėti, nė ifuuin- 
tingi patarėjai negulės duoti 
naudingo atsakymo, nė galvo
čių knygos suraminti, nė joks' 
brangu- daiktas neišpirko, nė 
jokia -luptu ir pageidaujama 
vieta nvapgins — jei tu putu

1 ml. jxj įlietų,, rinri, nesuraminsi. neišmokiu
si ir nenpsaugori". (Kristaus 

l Sekimas Knyga Trečiu, Sky
rius LIX, 3).

"Palaimink ir ĮMtAvenk ma
no Melų dangišku palaimini
mu, idant tūptų tuvo šventu 
gvvehknu ir nn>žin<»»i<** tavo 
gnrliė* m»1u: tegul niekas tn- 
\o v«-rtyliė* švintykloje nent- 
siramln, k a- tavo Didybės ti
kinu galėtų nepatikti". (Kri- 
rttuus Sekimu.-, Knyga Trečia.

1 Tik tuščios galvos Įniko au- , 
kštvanį kilimą asmens miofiel- 
nu, fcemeanį yda.

praryk savo prictolių. kad 
perdaug tavęs negirtų, nes iš 
pavydo neprntihai tavo rirg- 
tų-

KAZIMIERA 
GRIGIENE

>0 aiuthtui
llll

Jr. I*aln>rtio kauna.
Am-rlkax lao ^no :t ma

lu*
l**llko dldrliam* nullSdlnir 

vrra iraut- •luKI'^4*; An- 
114 ir NaObla. *«tiŲ Albiss. 
puabrolj Almeną Hau.lunj ir kl- 
taa slinuios Urluvo), irsi pa
lik u <tiiili>«a

lApkriCtn lt 
v»l. ryto bus 
lino pamp. 
|vyk* K»«4iuiin 
vv*lk>tif> «te'l* 
nulydėta | ilv 
Dtdk

Nuotirdftlal Itvir^utnu virus 
rtniinoK dretuntt <*• ir paftntfM.

-jąlniuli laidoto-

kurtoje

CICERO, ILLINOIS

Kareivių turė^ savo metini 
įtarengimą, Linosybės Svetai
nėje.

Programą pildys Pirmyn 
Choras, kuris šią vusnrą lan
kėsi Lietuvoje ir turčji gerą 
pasisekimą. ir išmoko ką nors 
naujo. Taigi ir mes turėsime 
rw>gą jn<» išgirsti. Po pro- 
graiiH) bus tonagAs tokiai prie

vadovauja l’temikas Barčas, 
p. J. Barčas užtikrina, kad 
muzika ima gvra, nes sūnui 
nupirko nnują, gražų akordi- 
oną is Jos. F. Budriko krau
tuvės.

Kas įdomauja ir pritaria 
kareiviams, at.-ilankykit į jų 
parengimą. įžanga mala, tik-

NuUMr V,ra». UuMer,-. Ml- 
l-ii-bndU ir tilmini'-

IjiMoluvIy direklonn* Ant*. 
a l-etlkua Tr-lr-fona* ClrarvUrba Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
I— Draugystė Susivienijimo 
I Brolių ir Svy-erų Lietuvių mė 
nėrinį .-ori rink imą turt*> Inje 
krivio 13 d
parapijos mokyk'o.- kambary. 
Viri nariai privalo airi lanky
ti, nes yru sVarbi'ų reikalų 
Krnndymni. Be to, reikės pri
sirengti prie metinio parengi
mo, kuris įvyks lapkričio 20 
d. Rengiama rožinis balius. 
Bns duodama garbės nnrinim- 
dnvanos. Nauji nariai g 
įrini.-yti dr-jon be irioj 
matas*'i o. A Gri ’ ii

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, linumttoti — arba No
rėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite "Drago” OlnMified Skyrių.

mlr

ir

ir linus giminiu UrtutuH

nnl>iJ*tA j ir. K*»ln,l<n»

AGNIEŠKA 
KANCEREV1C1ENE

1'rtMlauan pn, ApaM*ll>lša 
Maldų*. TTrllninMy Ir ėr Cino*

Anl*n<t kuLDLrr»» ltLų Ir Ju et- 
mrnaL*. 4 plMMrrMTi*. kulCtM* 
Nuuunlčlrr.t, e m, lAajorlirit. 
l'rlrunsiv 1’unluuudrLt Ir Mo-

Kiekvieno kataliko yrn (vairias būdais remti savo ko 
t šventa priedermė skaityti ir talikišką laikrašti

UrelClea Ir jq

Moving, Pečiam* Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III
S. T. FABIONAS, Savininku

Praeita ketvirtadienį bianio 
reikalais atvyko į t'liicugą 
Jbcvusi Aušros Vartų pora p 
(W»t Side) riiorislė Konsta
ncija
ir apsistojo pas J. ir A. Ku
likauskus. P-nia K. Burnos y 
ra sesuo A. Kulikauskienės ir

- . B. Oiiauekienūs: taip pat turi— Juokas ir Vincas Skinai .. , .., , , . ■ . . sena tėveli Joną Kiunarnu-kąperėmė t akrų bizni, gura ra- Į *
nda-i adresu 73*2 W. CermaklTn proga aplankys hmliu. ir 
Iki. P-nni Cukrui pirko du grn -nvo drauges. |>HvieŠ4\u- 
žiu vasarnamius prie Fox u- keletą dienų grįžtą atgal 1 
j>-s, Npring Grovc, III. ir ten Rrootdyną. kur eina aukštn- 
gyvena. pareigu* Standard <>i! <’o. Skaitykit' Biznierių 

Ra r enus

Justin Kulis
Xlh9 80 HAJJITEP 8T

mala: r.rnunatt»mu. 
rOulp CMnmu. artm 
nu .— raniaebŲ «udM 
■kMudftJlnia! naikinu kObO 
▼ybu Ir dainai tol

lelepbone Canal 5233

WEST SIDE EKPRESS

VISŲ LIETUVIŲ D0MEI!
Leidžiamoji Chicago. lietuvių Telefonų Knyga netru

kus ei* į spaudą. Norėtumėm, kad naajon laiiion visų lie
tuvių* kurt* turi telefonus tilptų jų vardai, pavardės, te
lefonų numeriai ir adresai. Todėl prašom viaų liet'avių, 
yįMitingai katrų pavardė* yra pakeisto* ar neskamba lla- 
LutLskui, ir kaUą LeiUuuų tumuliai vcUmušiU laiku JI* 
pakeisti mum* pririųsti: vardus, adresus ir telefonų 
numerius. Taipgi Draugijų ir jų valdybų telefonus ir ad
resus.

Biznieriai ir profe-i jonai ai mokėdami po dolerį ar 
Įauginu gmina vertingą piuigaraieimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

332b SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO, III-

REUMATIZMAS 
SAUSGCLE

CAPHJCO COMPOtlND rnof

-uiia»nn*< 
4 h J Mani

KOnaa e*<Kr«uUxa >4X1 ŠO 
klui*r*14 Avaaoau 

k*ldoluvoa )*»ka slruuidlamj. 
lajiMrtčfo II 4. JS ruuny 1.10 
vai. r*t« b** «U>4rt* *
Clo parap. balnj-et*.

Nuu<»r4U»l krta4Ui».

MUclk*

— Sergantieji ulkrečlamo I 
tnfi lisomia daro didelę Arina ‘

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS 
naujausios išdirbystbs - geriausia 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
527 North Wettern Avė. 

Telefonas SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
a wn a ūkta nt nmnAnptA LArrwunro įstatą a 

AMBULANCE
DLEN4 LR NAKTĮ 

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

Tvl. LAFAYETTE 0727

r> V V A T koplyČ*05 visose 1_J I Xv /A 1 Chkagos dalyse

KUasyklte mėsą Lietorlų rxdlo prognuaų IMtsrtunlo ▼skaruli, 
7A0 rsl t ikaro J WHF0 rtous* (1420 S.) — Pranai*j m 

P. šALTIMDCItAS

OAAY, DHL LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER- PRUZIN 

Geriausias paiamarunas — Motam palarunnjs 
Fhane 9000

LEONARDAS EZERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51« Sc

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI OHIOAOOa, (ROlfeOt Li*10T£Ų

A U D III AUPC PATARNAVIMAS nmDULnnbL DIENĄ IR NAKTJ
avrtroiUB vu»vbs

L J. Zolp Phone YARda 0781-0782

Albert V.

Petkos ir Eudeikis
8354 Bo. Halated SU 
Toiefonaa Tani* 1419

Antbony B. PetkosB?®
-------------- - ------------------- gpgį _____

IsdiMczirSmi2"'
Pheea LAFtyM 1571

I’hona TABda 1138-U89

Alfam? M Pbillin'č

6
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* -Sf.v.-pĮ. £**.• -

LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS 19-TASIS SEIMAS
Įvyks Rytoj, Sekmadieni, Lapkričio-Ncvember 13 d., 1938 m.
SV. PETRO IR POVILO PAR/VP. SVETAINĖJ, VEST PULLMANE

Viri al-tovnt prašomi *n>irinkti 9 30 vai. ryte | Ai. P*<m ir Povilo pampi jo- ■*!<*• Tno laika 
lm» nt*li>vy reginti arija |m» kurio* ••viiih* į ha/mriy pa**imei*ti uk mirtinu* labdario*. Po p®- 
iiuildij bu* In-ndri pietii- liv. I’elro ir Povilo j o ra pijau aalčjv. Pirlu* |4xnnit!M 10 kuopo* nonai*

=

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS . Sidabrinis Jubiliejus

Atvyko LRKSA Centru 
Sekretorius

Garneid Parko 
Gėlynas

Aj ryti) t'liicngę ntvyko V.
T. Kvietkau’kiui. l.ietuviij K.

GnniMtl parko golym* yra 
keliolika biruti; ivniriau>i<u* rū 
»ir» ir -|»alvo* irrlių. |*at«rti-

viriai- reikalai*. Tikima-i. kad

toj luiKIniii; S^jung*** *»-inir.

Dorn -pnudn tikru pnlnimn

bąlama*, mariau tianryhę cra- 
iiy. įvairiom rūAir* jfdių, ta
riau niekur tiek il'.ur. žmo- 
unu- akį traukinnriŲ nemažinu 
knip Gnrfidil pnrko p lyTU*.

V O&UauBkas

nu ir PMnmvIci Kalniam* 
ntčjn 2b meti; vedybinio gy
venimo ►ukak tuvi-.

•Miiimingaa natatice
Ihiy” paiain*jiBMu rengiama* 
IMiiu* . Girčna* Amerika* Le tądien j, tapk r. 12
rijono podo, rytoj, lapkričio Kvetninčje. 2403 W. No.
13 d, 7 vai. v.k. IMIrmod „h k;m|111> w<Mmi

.Abu jubiliatai kilę iA gilio*. *'etninčj, 2417 M. 43 8k Kul
Žemaiti joa, T**lbiakiai. 1912
nu atayko | Ahieriko icėkoti *4' - '’a>alle. Bu» trimpa pro

l»Ą. teireja* John T. Zflri* ir
Vi»i kviečiami dalyvauti.'

grama ir po to tokiai.

Commander

P E O P L E S
6^-čios Gatves Krautuves

U 2 D A R Y M O
Išpardavimas

TURI KO GREIČIAUSIAI PARDUOTI

110 Puikiausių Parlor Setu
84 Gražinusius Miegamų Kambarių Setus
56 Naujausius Valgyklai Setus

Už ptr* kabios ui viena trečią dali, net ir 
už viena ketvirta dilele ju tikros vert t s.

iki f i:u> <■)
IIIU-L'UllltJ 

iiiii-gntnų

kamb 
kamlMiriy 
k* iiiltanų

f urnai $125 00 valgyklom **-tai jai 
9lflD.no ialgikl<ni -olai

40 <n
.30 IMI

llraLta-t artai |«>
I nnnginr krė-lni j«» 
9 i 12 t ilnmiioi kaurai 
Gnniiitiiuli -pring-iiiini tnnlrncui

“ i- *69.H) 
**lai p *29.50 

*52.50 
»■ *69.50 

*38.00 
*59.50 
*6800 
*10.95

5in.o5 
’ 6.95
Ned*’i-1Tel Ttniitų patogumo Krantuvi Atdara 

Ng> 10 toi vdandoi ryto iki 4 to* valandos po piet

PEOPLEC
IrURNITURE J

M Dpi* bzhhI \ t« nur

i'iiu kuo grniinubim rako apie 
_\nnn Kn-kns, kaip* Mdrojio 
litnn 0|H*ro*» nrtiatę. f’in |*n-

ia km kurio dirnrairių:

As Madride na m Ri^olet 
to — ••||rr »ri|rr »« fr»*'l

«-nųJoir*l arai «di*-

Ncvr York Herald Tribūne

“ I li«- *1111*011- •|iinrt«,| m (•.* 
In-t m-t hrouglit m tlir rnn- 
trnltu |«iit th>- dcbiit <*f Arina 
Karkų*, alio li<-l«l lii-r n 
adiuirably, nn<l ttunl* m tlii- 
hro-f r-»|x an ini| ri-*.-i<*n lliat 
Ihorvaglily aptieki tlir gra
bo n» fur hrr Minams in tbr 
rrrmt Oprr* rn
dm ardition-*'

Hrnnrtlt Waėcr Ntw 
Ycrk Evt-ning Journal

I I ' i irti ■< • T! t rn lt* * n uit f i fir 

!llg« |I» ••-»•!•« •• 11.< I l.'.l t ■ . i vii 

•i. ... • llli il>

D'n V/alk.r,
Dj.Jt N*ws

■ n nllrarl 

na kr M»

knr.vn 

ly a txl 
>fr xn-

t I'Hll

lnn<t l.alf of

— New York Time*

Euridice

uahtv and a vibrant mirė. 
Sb«- -ana • it h feeliag arai
iind*-r*tanding the br-autif-j 
arai n<»ble nia-i« n-»:gii«il to

<|uir<*» ~riiling tbr uf
vorai rx| re*eiun nod levlinic. 
M ibi- Kiibka* w«-nt far ••nough 
tn prove hrr g.*nuin> taien'”.

— Hennette Webor.

»inn nur* Sb* *ang aith 

and apprvria-niui'ii f**' 
nf GI tiek’

Ohn Downev
New York Tune*

Pilypo high M-hool. Aiandicn 
yra (Mrnpijo* komitetą* ir 
veikla* darbininką* pnrnpi- 
jni. lai tikra kalalikiėka ėei-i Vyrių elioriatai, kuopų nariai 

ir organiaarijo* rėniž-jai tika- 
lu arčiau eueipelinti.

Vakaro, bu- jduina*. Jauni

Lapkr. 16 d.. Aniem Vartų I 
parap. Nvrtainčje >uri« vi»| L.

rnn. vixun»e |*nrn[>ijoe niei 
mojimuose pr£-i«|edanti, vi 
.uoruet Errrr» *irdi«*., ir f m 

lanku, lietovi-knui >b>rbm.

' LOAHS & INSURANCE
ix vii n - nu ui ■*

Building Management 
.ioiin r. i:w \li» 1:1 vi * i i uiir m ii.

32-36 S. Halstcd St. ril rnr (Mi uii m* O

Klausykite

ikimtami

k l«-kx ii-Iinitlr ilnrliu'a?
Iiiigmn* kilniu*. i«i- 
gv i minu.

Vienas i* Anų

Cavalleria

‘•|x4aS* Mr*ni*h hnr> vere 
xTTtrua|rd to 
hi*t rionirall v

the voraily and 
’ rajable Anna

World Telegra®-

nn> b- uf

>ung nt

t ava it 
rhr t r

Iz.ln ■ f \un/i

L1G S. Mn'liiK'&n

mui bu* gera orke 
nrn»rinti«*ji >»kti.

Ta*l gi xi«i kviečiai 
lunk\ti | Suiro, Var 
evt-Iainv lapkričio 16 
bu. innliitnni priimti.

atsi-

\ Ml

B

Baltinto* Ir nrt«l tinto* pakto- 
<1*» iu.,>n>» ir a*» . Va
lai

!<•«*■• m*<w i*k«-ei'U paMlo- 
a**

>ai*WI eoaki kr vy.
rao a vatkaana. nac^tat* ir mo*. 
fbooi

Vll*«o4« pan/iakaa Tyram* Ii 
(Mtortaoa

Vltaonla r*r*»»»»a 
■Mrtortaaa ir p-r-t*.-1*'. t>it*<i 
»ll«w>r>« k-rn r^«

Vllnoul <«at>l ikail 1 b* omi4 .11 
r-Ų. .tranu Ir roMrntn* 
l'ar dunda

BRIDCr-p0KT KNITTING
MILLS

504 West 33rd Street
Arti Voraal V— <‘>*r-»e^ t II 

Ti*r« mi VKaory >«**
I' X m.aaa • ak «a • io :n*a.

A ,.r. ir *... r., i.

$1,000
AUKŠČIAUSIA

GYVASTIES APDRAUDA

$1oo
CASH, LOAN IB SUBRENDĘS KOKYBES 

DALYVAUJANTI POLIUT 
NEREIKTA DAKTARO EGZAMINO

PLATESNIŲ IirFORMACIJŲ SIŲSKIT SĮ KŲPOKĄ |

Daily Dragai 2334 So Oaklay Ava. CMeag*
Vania* ................................................ Amtia*...........
Adrraea ..................................
M i~*U*  ..........  ValrtyM .........

PIONEER LIFE INSURANCE 00MPANY

LxgaJ4 raaerva laikoma ant kiekvieno pulicy

XORTH Rinr _ l>r=^

nvnut i vimvs

PALES DEC H*S TRAVEL 
BLREAU

TilkJor* r «--M* Procraa
Errry Simdav from 1—2 P. M

UNIVERSAL
RESTAURANT

ModerniAkiaoiia ir Pa 
ginusia Valgykla

rtnl n»m«. I^bal tinkama* 
kaimai. dar 
kambariu

■n>tr«ru>r, finai 
re. «*O1 
uu o*m 
naciniai UMrrlal

LABAI GRAŽIOS PLOTKELĖS
8ti prpudlniiali Kalėdų valcdala. LirtovILUli ir litynUkai* atatia- 
kjmaii niral».«. atkali'lotr.l* apalvaaUi — balloa. ialrvea, ra&rvok. 
f«Jrra« ai-lrvoi. fljalitatoa. Plotkaiaa yra k<p<2.«a Marijcsę VIa

Brolis Vladu. M. L C. 
2344 8ODTB Q*XLXT AVTJTtTl rrRTOaOO 0100X8

NAUJA KNYGA ]

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ

pasakoja lietuviu gymimą Braailijoj, Argontinaj ir Ur-

niekad negirdėtą, to kralto kmonitj gyvenimą, papročiui

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
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