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AETAI-V<H XIX

PLANUOJAMOS TAIKOS KONFEREN
CIJOS KARO NUTRAUKIMUI

NORIMA, KAD HOARE PASIMATYTŲ 
SU MUSSOLINIU

Kitas sumanymas — trijų val
stybių konferencija

PARYŽIUS, gr. 4. — Ne-i PARYŽIUS, gr. 4. — Tai-! 
žinia kas Įvyks su planuąįa- kos grųžinimui Etiopijoje 
mais tais ir kitais pasitari- planuojama trijų valstybių — 
mais taikos klausimu. Anglijos, Prancūzijos ir Ita- ■

Etiopijos imperatorius Hni-' '**• konferencija.
Ie Selasaie paskelbė, kad jis I APia 5i« konferenciją gal- 
nieku būdu nepaduosiu Ita-!’°ja Lavalis. Kon
lijai nė mažiausios savo kra- fereocija i^’kti Parv’

žiuje, arba Riviera ir jon 
būtų pakviesti Anglijos už- 

sekretorius

što dalies.
Šiuo pareiškimu premjeras

Lavalis stačiai ištrenktas iš įeikalų
Hoare ir Italijos užs. reikalų 

__ _  pasekretorius Aloisi.
ROMA, gr. 4. - Karo nn-l Prem- ,-avalis -'‘«"'I>™tan-

I raukiami Etiopijoje vra su- kad «>> ‘"kia konferencija 
manymas, kari Anglijos už-11”“1* Kn>,i'ia“ "““toMytas ka
siem'., reikalu ' sekretorius Įraa negu su kito-
Hoare asmeniškai pasitartų mis Juokiomis priemonėmis.
su Mnssolinin, žinomu. Pran- 1>rem- I'nvalis ,aiP Pat 
elizijos premjerui Lavalini kad • per konferencijų, rasi, 
tarpininkaujant. Tai, esą, bū Pasisektų kaip nors Hi
lų greičiausia sutarta taikos km,i Italijų ir Angliję, kad 
klausimu. • -i™ rtary‘b nusileidimų.

ftių abiejų valstybių vįnj ||4|UO||O UI
konferencija, sakoma, turėtų ĮJtNtS UZIMulAu MA"
Įvykti kur Šveicarijoje. OADVVH VIETA

Bet prieš tai abi pusės tu- > unllInU TICI^ 
rėtų parengti konkretines tai r“
kos sąlygas, kurios konferen-' PRAHA, gr. 4. — Čeko- ---------------------------------------t ijos laiku galėtų būt audė- į Slovakijos prezidentas Masa- i BUVO NUTRAUKTOS PAS
iintos. rykas artimoj ateity dėl se- Į ———__

Pažymima, kad karo nu-1 Tlatvės pasitrauks iš užima-i POPIEŽIŲ AUDIENCIJOS
traukimui Etiopijoje daugiau-1 n,,,s vietos. -----------
šia reikalinga turėti griežto- , Politiniuose sluoksniuose iV'ATIKANiAS, gr. 4. 
jo pasiryžimo ir gorų norų. kalbama, kad jo vieta — baig

Žiniomis iš Londono, An-jti kelių metų prezidento ter- 
glijos užs. reikalų sekreto

pusiausvyros.

VVINNIE MAE MUZIEJUJE

Smithsonian muziejuje, \Vashingtone, įstatytas 
lėktuvas “VVinnie Mae,” su kuriuo žuvęs Alaskoj«> 
garsus lakūnas VViley Post yra padaręs eilę pasauli
nių rekordų. (Acme Photo.)

DAUGIAU PAREIGU 
ŽMONĖMS

rius išvyksta Europon atei
nančios savaitės pradžių.

KNAŠAS NUGALĖJO LAT- KATALIKAI KASKART VIS DAUGIAU
' S DOMISI MISIJOMIS

---------- NEW YORK, gr. 3. — Ti- kas'misijų sekmadienį nuėjo
KAUNAS, gr. 3., DULK kėjimo Platinimo draugijos bažnyčion ančiuke nešinas, 

kablegrama. — Cbicagos bftk‘ krašto vyriausiajam ofise pa Jis pasiūlė kunigui niisionie-
sininkas K našus, kuris su ki- žymima, kad katalikai vis riui šių savo aukų pražydė

tais sportininkais šiais me- daugiau susidomi užsienių mas, kad ji būtų pasiųsta
tais garbingai atstovavo ame misijomis ir šįmet misijų sek šventajam Tėvui.
rikiečius sportininkus, snmu- madienj gausiau aukota mi
šo stipriausius Lai vijos ir sįjų reikalams.
Estijos boksininkus. iiisijų sekmadienis yra mi- . , .. , . ,.1 .' . , , .30 auka graži, bet nėra gali-(Jonas Knašas ..'įaugę su minas ir aukos renkamos vi- ... . . ... . . . 0 muuao ančiuke pasiųsti Vati-
kitais Cbicagos lietuvių spor- so pasaulio bažnyčiose, neis- pa 

tininkais dalyvavo pasaulio skiriant nė misijinių bažny-
lietuvių sporto olimpiadoj čių. Tų dienų visi katalikai Susirūpinęs berniukas ap- 
Kaune rugp. 11-17 dienomis, raginami prisidėti prie misi- b‘ido bažnyčių, tačiau neužil- 
Jani Lietuva taip patiko, jų reikalo. Kad ir mažiausia RrĮžo ir misionieriai įdavė 
kad jis ten pasiliko gyventi auka yra didelė auka, jei tik keletu vairinių pinigų. Sakė- 
Apsigyveno Klaipėdoje. Yra ji yra nuoširdi ir duodama si, kad ančiukę pardavęs ir 
sporto rūmų instruktorium, pagal išgalės. gautus pinigus aukoja Šven-
Chicagon grįš po metii). Žiniomis iš Wuki, Kinijo- tajam Tėvui — misijų reika-

------------------------- i je, ten vienas kinietis berniu- lams.

Misionierius liuvo privers* 
tas išaiškinti berniukui, kad

ATVYKSTA SKULPTO
RIUS RIMŠA HITLERININKŲ PARTIJOJ 

VIENI SKANDALAI
j

\YASHINGTON, gr. 4. — I
Pereitų savaitę laivo nutrauk- Iždo departamentas tomis
tos pas Popiežių audiencijos, dienomis paskelbs taisykles, j . ». . .

minų, užims užsienių reikalų išėmus naujai susituokusioms kad pradėjus ateinančiais >a»nyx.ios minis ens ar*
, . Kerrl pradėjo smarkiai žnybiporoms. metais mokantieji iederali-1 “ . . • 1

; KAUNAS, gr. 3., DULR 
kablg. — Dainininkė Drange- 
lienė ir pianistė Briedytė, tu- 

į Tėjusios 15 pasekmingų kon
certų, gruodžio 4 d. apleidžia i 
Lietuvų ir vyksta atgal į

(Jungtines Amerikos Valsty- . . .
bea. Tų pečių dienų išvvksta Vakar 4 vaL P°Piet 8t°- je' Naclų vadai nfts,laib*™ 
ir dr. Račkus, padovanojęs ties VVEDC girdėjome -Drau statytos drausmės partijoj 
savo vertingų muziejų įdėtu- gražių radijo programų.)™ plačiau ima savaraO Iti-

, vai. Su jais važiuoja skulp-•, rinktinės muzikos ir į-|ti, kai kurie gyvena vienais
torius Rimša, kuris mano s,o- vairiM pranešimų. , teutoniško karakteno brute-
engti įvairiuose Amerikos “Draugas” siūlo receptų lamais. Pasireiškia ir papir- 

misstuosr savo kuriniu po-']tai ar tanb kuris atspės kas kmėjimai.
rodą. \ P** viena toji, kuri receptą Hitlerio įsakymu, kai ku-

--------------------vakar davė per radijų. 1 rie skandalų kėlėjai pašali-
PROTESTANTAI KOVOJA “Draugo” radijo progra- nami iS užimamų vietų, arba

SU HITLERIU įvyksta kas trečiadieni baudžiami laikinais suspenj
4 vai. popiet is stoties VVE- davimais. Kai kurie, pašalin-

“DRAUGO" RADIJO VA-1 »eblynas, gr. 4. - «.
J* " ’ keliama viešumon, kad vieni

RARYKŠClA PROGRAMA Skandalai ima reikštis Hitle-
____  rio valdomoje nacių partijo-

IW nn-

BERLYNAS, gr. 4. — Na-i 1210 ka

--------------------- PRANCŪZIJOS LAIVYNO
SUSIKIRSTA SU ETIOPIE- MANIEVRAI

ČIŲ ARMIJA

ministeris E. Benes. , „.......„ ......._ ..... ........... ............
1.......... 1 7 v- d y i ti protestantų dvasiškius, ku-To priežastis, kad Popie- » tankesnę už pajamas!^

__ 1 •  V’’T .1 _ 1_______  __ iiirzic? r.oįrominfi mnlznunin * ‘ 1

ASMARA, Eritrėja, gr. 4. 
Italų priešakinės sargybos 

Dolo Makale linijoje susikir
to su etiopiečių vyriausios ar 
mijos priešakinėmis sargybo
mis.

TOULON, Prancūzija, gr. 
4. — Prancūzijos karo laivv-

žios Pijus XI dalyvavo re-|t«^ Paminti mokesžię jog 
kolekcijose, per kurias jėzn- į blankų dvi kopijas. \ iena ko- 
itas kun. Venturini sakė pa-! pija teks iždo departamentui, 
mokslus. 1° kita bus palikta apskričiai,

KATALIKU LAIKRAŠTIS 
PUOLA ROOSEVELT^

ti nacių vadai stačiai žudosi, 
kad nusikračius negarbingu
mais.

Štai, už brutulumų Iš vie
tos pašalintas Prūsijos na
cių partijos ir vyresnybės 
viršininkas Erich Koch.

Ypač daug skandalų au
žinti vyriausybės autoritetų; \VASHIN|UTON, gr. 4. 
savo bažnyčiose. j Baltimorės arkivyskupijos or

Šiose rekolekcijose dalyva- .kuriaja, prireikus, galės nau-j Dvasiškiai iš sakyklų pas- ?ganas Catholic Review puola! «ekita propagandos mfnisteri-
nas — apie 50 laivų, Vidur- vft dotis valstybės, arba lokaliai kelbė, kad jie pirmoje' vieto- prezidentų Rooseveltų dėl jo W ir radijo organizacijoje,
žemio jūroje pašauktas į ma- Jetas kitu Vatikano • aukštųjų vadžios organai. je klausys Dievo, bet ne na-. nusistatymo religinių perse-
ntAi-unc Iz’nz.oil.rko i * ** ‘ X.? _ 1__mevrus 
čiuos.

Korsikos pakraš- i prelatų. Šios kopijos bus pneina- eių valdininkų kaprisų. Min., kio jimų leksikoje, 
mos valdininkams ir tai tik Kerrl paskelbė, kad tie visi į Laikraštis apgaili, kad Not-

UŽTRAUKIA PASKOLA 
KARO ATSARGAI ‘Korsika sala yra vos apie 1 njjsąįjtąs jj 5 AGEN- svarbiaisiais rerikalais. Šiaip dvasiškiai, kurie neklausys re Dame universitetas gruo- 

Po trumpio apsišaudymo (20 mylių nuo Italijos valdo- ; PAGALBININKU ’gi l)US aklai darytos, j jo įsakymų, bus areštuojami džio 9 d. suteiks prezidentui!
etiopiečiai pasitraukę. Italų mos Sardinijoj salos. ) Ikišiol pasitenkinta tik su ir baudžiami. Dvasiškiams už Eooseveltui garbės daktara i AVASHINGTON, gr. 4.
pusėje tik vienas kareivis su
žeistas.

Italai budi. Nes gal tfti et
iopiečių pajėgų išbandymas. 
Jie skelbė, kad pulsiu italus 
šioje linijoje.

DAINININKAMS NEGALI
MAS ITALIJON ĮVA

ŽIAVIMAS
ROMA, gr. 4. — Italijos 

vyriausybė uždraudė Italijon 
atvykti dainininkams iš tų 
kraštų, kurie prisidėję prie 
sankcijų prieš Italiją.

MUSSOLINI IŠLEIDO DAU 
GIAU DEKRETŲ

TULSA, Okla., gr. 4. — j viena kopija. 
Federalinių mokesčių agen
tas Luis Pappan ir jo pagal
bininkas G. Sitewart nušauti

PREZIDENTAI ĮTEIKS

drausta visokis viešasis vei- tų. Catholic Review manymu Iždo departamento sekreto- 
kimas tarp saviškių protes- jis to neužsipelno. j rius H. Morgenthau ifiaiški 1

------------------ ' no> kad užtraukiama 900 mi jtantų be ministerio leidimo.

ROMA, gr. 4. — Diktato- ., .... ,, ,
. -v, Shendan naktiniam klube,

rius Mussolini išleido dar 521 c, . .. , , ... . .., v. , Suimti du kaltinamieji sadekretus ryšium su vedamu-.
karu ir T. Sųjuugos vykdo
momis sankcijomis prieš Tta- 
liją-

Be kitko nutraukti urliopai 
karo laivyne ir rekrutuoja
ma daugiau naujokų oro tar
nybai.

kad nušautieji norėję
apiplėšti klubų.

PARDUODAMI AUTOMO
BILIŲ “LAISNIAI”

ATVEŽTA DAUG AUKSO

BIRETAS NAUJIEMS (Varžomas ir pamokslų saky-
KARDINOLAMS

VATIKANAS, gr. 4. 
Tarp skiriamų 20 naujų kar

mas bažnyčiose. Visi turi.pa
siduoti Hitlerio diktatūrai, 
kuri neturi nieko bendra su

STREIKININKŲ RIAUŠĖS ’lijonų dol. vidaus paskola buf 
. DETROITE . bitsarga karui.

Nora karas kol kas nenu-
DETROIT, Mich., gr. 4. —'matomas, bet vyriausybė tu 

dinolų yra Popiežiaus trys Protestantų dvasios reika- Streikuoju darbininkai sukėlė ri būt pasirengusi.
•• • t m « lais. riaušes priešais Motor Pro- I ■ -nuncijai, Jų Ekscelencijos: • , . . . . , , „ ,

arkivyskupas Federiko Te-' Vokietijoje laukiama kas duets bendrovės fabrikų. ’ WASHINGTON, gr. 4. —

Cbicagoj jau parduodami 
1936 m. valstybiniai “lais- 
niai” automobiliams. Nusta-’jai.

deschini, nuncijus Ispanijai; 
arkiv. Enrieo Sibilla, nunci
jus Austrijai, ir arkiv. Dnigi 
Maglione, nuncijus Prancūzi-

tokio nepaprasta pasireiškus 
šiam persekiojimui.

SEKR. VVALLACE TEI
SINASI

Sužeista 18 streikininkų, 2 Du ‘oro korpuso karininkai iŠ 
poliemonai ir viena moteriš- New Yorko atskrido su ltfc- 
kė. 10 streikininkų areštuota, tuvu į Bolling karo lėktuvų 

■ —■ — ' stotį. Prieš pat nusileisiant

, tyta, kad po sausio X d. viai 
VAR6UVA, gr. 4. — Stu- J NEW YORK, gr. 4. — Gar automobiliai būtų aprūpinti 

dentams aprimus po įvykusių laivais Majestic ir Alaunia iš 1936 m. “laisniais.” 
riaušių prieš žydus, iš naujo Europos atvežta aukso gaba- J
atidarytas vietos 
tns.

‘PAŠTAS PER ATLANT1KĄ lėktuvas nukrito ir abu žuvo.

Žemės ūkio departamento j AVASHINGTON,' gr. 4. —(“ 
to sekreto* 1

Minėtų respublikų prezi
dentai įteiks kardinoliškas 
biretas šiems naujiems kar-i Chicagoj. Kaltinamas už mė- rius Farley pasiryžęs kreip

sekretorius Wallace lankėsi Paštų departamęnt 
pas Ir

nniversite- lais (bulijonais) vertės 42 Į Uždaryta Chicago College 
Imilijonų dolerių. 'of Music.

dinolams, kai Popiežius for
maliai paskelbs juos kardi
nolų kolegijos nariais.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-sos brangumų jis nurodė, tis kongresan, kad šis paskir- 

kad už tai yra kalta ne vy- (tų reikalingų fondų ero paž- KĖS. — Debesuota; Hek 
riausybė, bet siautusi sausra, to įvedimui per Atlantikų. čiau.
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jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam tiks
lui paftto ženklų.

PAREMKIME GRAŽŲ DARBĄ

Būsimame sekmadienyje Aušros Vartų 
parap. salėj, Chicagoj, įvyksta Marijonų Rė
mėjų Draugijos metinis suvažiavimas.

Tėvai Marijonai Amerikoj dirba didelius 
darbus. Jie užlaiko Bernaičių Kolegijų Ma- 
rianapdly, Thompson, Conn., Kunigų Semi
narija — Hinsdale, JII., leidžia laikraščius, 
duoda misijas, darbuojasi keliose lietuvių pa
rapijose.

Kad užlaikyti aukštųsias mokyklas, leis
ti laikraščius ir knygas ir kitus panašius 
idėjinius darbus dirbti, reikia ir pinigų ir 
jėgų.

. Kiek žinome, Marianapolio Kolegijai bū
tinai reikia statyti studentams bendrabutis, 
Kunigų Seminarijai statomos didesnės patal
pos ir tam reikalinga didelės pinigų sumos.

Dėl to Marijonų Rėmėjų Draugija, kiek 
galėdama, stengiasi sudalyti tiems svarbiems 
reikalams medžiaginę paramų ir tikisi, kad 
į būsimųjį seimų suvažiuos ne tik organiza
cijų ir draugijų atstovai, bet visa mūsų dva
siškija, profesionalai, biznieriai ir visi vei
kėjai, kuriems tikrai rūpi Amerikos lietuvių 
religinis ir tautinis likimas.

, ką tai reikštų?

Gaunamos neoficialūs žinios iš Lietuvos, 
kad tautininkų vyriausybė veda slaptas de
rybas su Vokietija dėl atnaujinimo ekonomi
nių ir politinių santykių. Tas'derybas vesti 
būk tai verčia Klaipėdos konvencijos signa- 
toriai.

Derybos, kaipo tokios, nėra blogas da
lykas. Jos reikalingos ir naudingos. Bet kuo
met jose viena pusė turi daryli skaudžius nu
sileidimus, kurie pažeidžia jos interesus, to
kios derybos pasidaro nebe derybomis, bet 
prievarta, galingojo spaudimas pasmaugti 
mažesnįjį.

Anot Donald Day pranešimo iš Kauno, 
Lietuvos vyriausybė esanti verčiama paskel
bti amnestijų daugumai apkaltintųjų nacių 
— vokietininkų, kurie buvo nubausti dėl 
priešvalstybinės akcijos Klaipėdos krašte, dėl 
pasikėsinimo prijungti Klaipėdų prie Vokie
tijos.

Vokietija iš savo pusės irgi daranti “nuo 
laidų”. Ji atidaranti sienų Lietuvos preky
bai. '

Jš tų pranešimų išeitų, Kati Vokietija 
Lietuvų pasik,lipdė. Ji savo laiku uždarė 
Lietuvos žemės ūkio produktanis duris, žino
dama, kad tai labai skaudžiai atsilieps į Lie
tuvos ekonominį gyveninių; ji varė šlykščiau
sių agitacijų prieš Lietuvų ir visokiais bū
dais rėmė Klaipėdos vokietininkus - išdavi
kus, kurie buvo nacių įrankiai suokalbyje 
atplėšti Klaipėdos kraštų nuo Lietuvos ir, 
štai, nežiūrint to, kad išdavikai buvo suimti, 
atrasti kaltais ir nuteisti, jie paleidžiami, nes 
kol tai nebus padaryta, naciai neįsileidžia 
iš Lietuvos nei žemės ūkio produktų nei ki
tokių dalykų ir priedo to — g rusi na užpuo
limu. '•

Jei tos derybos ištikto yra vedamos, jei 
daromos tokios didelės nuolaidos Vokietijai, 
paleidžiami vokietininkai išdavikai, Lietuva 
pastatoma į didesnį pavojų, negu ji ligšiol 
buvo. Tuo bus atidaryta kelias dar didesnei 
vokietininkų akcijai Klaipėdos krašte, ’ nes 
jie nieko daugiau nebebijos, galimas daly
kas, kad Lietuva gali netekti Rusijos para
mos, kuri buvo ir bus reikalinga santykiuose 
su vokiečiais . ir kitais kaimynais. Privertę

Virt* Keistnytri* Pasauly ta ŠIEMETINĖS NAUJOS 
STATYBOS

daryti tas nuolaidas, vokiečiai pasidarys kur 
kųs agresyvesni.

Kas vtda tautininkų vyriausybę prie tų
nusileidimų? r|'a>< buvo 1347 metais. St. I Tėvas nustebęs atsakė

Visiems aišku, kad ji šiandien atsidūrė, Galione buvo nuteistas mirti neatsimenąs.
kaip priežodis sako, tarp velnio ii gilios į žniOg/iUlįys p, Wais. Prieš mi-! — Matai, tėveli, nors tams-
versmės. Js vienos pusės vokiečiai grąsina, jįs įaįp prabilo į žmones: ta neatsimeni, kų suvalgai, bet

t X I _ t A .. . ... 1 — ? .. I.......... * ** “ «*, 4* ■ • . > ■, A l.ii ( ( a * • •
“Pirmiau* aš noromis nietsda- tamstos kūnas suvirškino n 

priėmė i save. šitaip yra ir 
su netinkamų raštų skaitymu: 
skaityti raštai daugiau ar ma
žiau sieloje pasilieka.

Knyga šventuoju padarė
Jonas Columbino grįžęs iš 

darbo buvo išalkęs. Žmona pa
prašė palaukt — tuoj pietūs 
būsiu paruošti. Įpykęs Jonas 
smarkiai trenkė duris, apver
tė porų daiktų, ir ėmė plūsti. 
Žmona ramino ir padavė kny
gų apie Marijų Egiptietę, pra
šydama paskaityti laukiant. 
Įpykęs Jonas ■ sviedė knygų 
žmonai per galvų, tik ta pasi
lenkusi išvengė smūgio. Jani 
pasidarė gėda, kai žmona kan
triai tylėjo. Jis pakėlė knygų 
ir ėmė skaityti. Kai pietūs 
buvo išvirti, Jonas dar nore- 

i jo užbaigti skyrių — taip jam 
[patiko. Jis atsiprašė žmonos,
1 ėmė daugiau gerų knygų skai 
tyti, į šeimų grįžo laimė, o 
jis liko šventuoju.

Kodėl mums nepasekti geru 
j pavyzdžiu? Kam remti ardau- 
i čius tikėjimų ir dorų raštus ? 

Kaip baisu! Šalin bedievis- , Mes privalome' užsisakyti sau 
kų, nedorų spaudų! Jei ji tau, (katalikiškų laikraštį. Ar dar

o iš kitos sunki ekonominė ir finansinė bū
klė ir to viso priede tauta įeikalauja, hadĮVaUK, buvau laimingas ir pa
dėjimui iš tos sunkios ir skaudžios būklės, Uftkintai, Bet blogt>s knyg0B 
tuoj reikia sudaryti tautos atstovybę, su- pdt,iuvo nian j rankas ir su. 
šaukti Šeinių ir sutraukti prie valstybės dar
bo visas tautos jėgas.

Šiame atsitikime, rodos, kito kelio netu
rėtų būti, kaip tik klausyti tautos balso.
Tačiau tautininkų partijos vadai elgiasi, kaip 
tik priešingai. Jie nesiskaito su tautos no
rais ir valia, jie nepaiso valstybės gerovės, 
bet tik rūpinasi, kad išlaikyti šiltas vietas 
valdžioje ir dėl to vietoj visos tautos vardu 
tarti stiprų žodį Lietuvos priešams, jie nuo- ^jp teisinosi; šimtai žuvo. Pa
laidas jiems daro. imki švarių skepetaitę, kuški

taigi, čia ir glūdi mūsų tautos nelaimė, srutas, ar ji pasiliks švari?
— Ne. Tas pats bus ir sukad akivaizdoje pavojų ne vienijame savo 

jėgas, bet pas dar labiau suskaldome. Taip 
daro tautininkai, kurie stovi prie Lietuvos 
vairo.

APIE VAITKAUS DRĄSĄ

Savo laiku buvo rašyta, kad lak. Vait
kus, nuskridęs į Airiją, nusileido ne dėl to, 
kad gazolino būtų pritrūkęs (gazolino dar 
turėjo: jį padovanojo Dublino aerodromui), 
bet kad bijojo toliau skristi ir biznį paga
dinti. Tai patvirtina ir ptfts Grigaitis, ALT 
ASS koniiteto pirmininkas, kuris viename sa
vo laiške, rašytame birželio 27 d. į New Yor
kų, anot “V-bės”, taip sakęs:

gadino mane; tokiame pakly
dime nepasibiaurėjau net žmo
gžudystės...

Bijok jos kaip ugnies

Taip, bloga spauda ne vie
nų pražudė. Veltui teisintu- 
meis, kad esi tvirtų pažiūrų, 
kad tau nepakenks. Šimtai

mūsų siela, jei per savo min
tis košime šlykščius spaudos 
posakius. Ar dar abejoji? Tai 
klausyk: 1908 m. gruodžio 11 
d. Tridente savo bute pasiko
rė 16-kos metų bernaitis. Po 
jo kojomis gulėjo atidarytas 
romanas.

Atverstoje knygos vietoje 
buvo aprašytos saužudybės, 
kurias jis skaitė ir beskaity
damas pasekė saužudžių pėdo- 

1 mis.

“Technikoj ir ūky” paskel
bti šie šiemet vykdomi dides
nieji statybos darbai:

Baigiama statyti Šakių aps. 
ligoninė, bus atlikti pinuos 
eilės statybos darbai Zarasų, 
Alytaus ir Kėdainių aps. li- 

: goninių, statoma Varėnos sa
natorijai modern. virtuvė. Dr. 
Gusievas pasistatė Kaune pri
vatinę klinika, dr. Mažylis sta
to priv. klinikų, Šiaulių apyg. 
lig. kasa — rūmus Šiauliuo
se.

Baigti statyti Linkuvos gi
mnazija ir Pasvalio komerc. 
111-los rūmai, statomi Kėdainių 
ir Telšių, taip pat bus pra
dėtas statyti Aklųjų Institu
tas. Liet. Bankas stato rūmus 
Tauragėje, be to, statomi sm.

kred. bankai Jonišky ir Bir
žilose.

I kmergės plente* Polovins 
kis ir Co. stato didelį kinu 
teatrą, kitų didelį kino teatrų 
norima įrengti Rokiškyje. Sa
lių šiemet statoma apie K). 
Rūmus su didele sale stato 
Karininkų Ramovė Kaime. 
Šiauliuose statomi apyg. teis
ino rūmai.

Policijos sp. klūbas žymiai 
praplėtė savo sanatorijų. Sta
to savo sanatorijų Liet. Karo 
Inval. S-ga. Mokyt. S-ga įsi
gijo Palangoj namus ir iuose 
rengiasi įtaisyti poilsio kam
pelį.

Birštono kurortas pasistatė 
elektrinę, statosi Biržai, Kan 
nas, Kleboniškis. Jurbarkas ir 
Marijampolė baigia rengti ske 
rdvklas, Jonava pradeda stt 
tytis.

skleiskite visur: tarnyboje, 
prekyboje, amate, dirbtuvėse, 
mokyklose, teismuose, valdžia- 
vietėse...”

K. J. Prunskis M. L.”

Koks tai yra palaimintas 
džiaugsmas, kuomet likai pa
neigtas.

Be Dievo ir šventojo Raš
te teisingai valdyti pasaulį 
neįmanoma.

mot

"Kas man tikrai šiek tiek rūpi — ar 
Vaitkus norės rizikuoti, perskridęs per 
okeanų ir lėkti be sustojimo į Kaunu. Iki 
šiol jisai pasirodė visuomet toks atsar
gus; jokio pavojingo žingsniojjokio no
ro pasirodyti didvyriu’. O čia pati, uoš- [ 
vis... Kažin kodėl, ir kiti žmonės savo

daleiskim nepakenktų, tai ga- abejotum? Tai paklausyki, kas 
Ii pakenkti vaikams, brolia- įvyko 
nis... Bijok jos kaip ugnies!

Svarbus, gydytojo 
patyrimas

protu yra priėję prie tokio įtarimo. Gir 
di, jisai per Atlantikų perskris, bet kur 
nors saugioje vietoje nutups. Prisibijau, 
kad jisai taip gali ir pasielgti”.

“Vienybė” prie to laiško pridėjo tokį 
komentarų: “Matai, visuomenė. Grigaitis iš 
anksto žinojo”...

Vadinas, žinojo, kad Vaitkus “atsargus”, 
nedrįstąs daryti jokio “pavojingo žygio”, 
nenorįs pasirodyti “didvyriu”, tačiau jį au
kštino, didvyriu vadino; žinojo, kad per At- Į katos trūkumų, 
lantikų perskris, bet “kur nors saugioje 
vietoje nutūps”, bet vis dėlto nuolat rašė 
ir kalbėjo, kad Vaitkus skris be sustojimo iš 
New Yorko į Kauną.

Greičiausia dėlto ir “orai Atlantike visą 
vasarų buvo blogi”.

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Ražo L. Simutis_________

, r
Paryžiaus

bedievis
darbininkų 

darbininkas 
džiaugėsi, kad ir jo žmona 

[netikinti. Tų pasiekė abu be- 
! skaitydami prieštikybinius ra 

Pramnizų'ūdytojas dr. B. i Stus. GYįžtlhsMttųl jis^ėlųt va 
i Mignon savo’veikale “L’e- karų į namus — prie namų 
’ duciatioii psyehologiąue de didžiulė žmonių minia. Įeina 
l’enfance” (Sielos auklėjimas nustebęs į kambarį, o gi žiū- 

; vaikystėje), išleistame 1932 m. ri — lovoje guli sustingusi 
Į įrodė, kaip labai net sveika- žmona, o šalia jos trys m 
1 tai kenkia palaidos spaudos begyvi jų vaikai. Ant žmonos 
i skaitymas. Jftm, kaip gydy- krūtinės raštelis: “kol tikę 
tojui, teko daug kartų susi- 1 jau į Dievų ir Dangų, amžinų- 1 
tikti su žmonėmis, turinčiais ■ jį nžmokesnį, galėjau iškęsti! 
suįrusius nervus ar kitų svei- j visų skurdų ir kančias. Nuo

1 seimo i

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Patyrinėjus, to laiko, kada tasai budelis, 
paaiškėjo, kad čia kaltas ligo- I vyro asmeny, išplėšė iš 111a-

* PASAULIO LIETUVIŲ SĄJUNGA
Apie visas kongreso rezoliucijas nerašy

siu, nes jos jau buvo mūsų dienraštyje pas
kelbtos. žodį, kitų noriu pasakyti apie Pa
saulio Lietuvių SųjMngų, kuri užsimezgė šia
me kongrese.

Buvo tikėtųsi, kad kongreso rengėjai 
turės jau prirengtų projektų Pasaulio Lietu
vių Sąjungai statutą. Bet jo neturėjo. Dėl 
to huvo išrinkta komisija, kuri bent šiokį 
tokį, kad ir laikinų, statuto projektėlį pri
rengtų.

Toj komisijoj, kaip girdėjau, nuomonės 
buvo pasiskirsČiusios. Kauno veikėjai, įėję į 
komisijų, buvo nusistatę, kad sųjungos su
darymo reikalų pavesti DULR ir dėl to ne
reikėsią jokio projekto, nereikėsią nė žmo
nių rinkti į sąjungos komitetą. Bet užsienie- ' 
Čiai, ypač adv. J. Grišius, užsispyrė, kad są
jungai užuomazgų duoti kongrese. Taip ir ; 
buvo.

Kongresas priėmė tokų, komisijos pa
tiektą, rezoliuciją:

“Pirmas Pasaulio Lietuvių Kongresas, Į 
aukštai vertindamas reikalingumą tamp- i 
rių ryšių ir glaudaus bendradarbiavimo

nių netvarkingas gyvenimas, 
o prie to buvo privedęs blo
gos spaudos skaitymas.

Taigi šalin blogąją spaudų! 
Šalin ir, vadinamąją neutra
lią, bespalvę, spaudą! Tokia 
spauda nepaminės krikščionių 
vargo, persekiojimų, nepami
nės meksikiečių brolių pralie
to kraujo, ji maitina skaity

tojus nešvariais nuotykiais, 
kurie palaužia dvasios jėgas.

— Tėveli, — paklausė pro
tinga duktė tėvo, kurs aiški
nosi, kad jani jokie raštai ne
kenkia, — ar atsimeni, kų esi 
sekmadienį valgęs?

nęs tikėjimų, esu nelaiminga. 
Nenoriu, kad ir mano vaike
liai sulauktų tokio likimo —

Itegul geriau negyvena! Del 
To nunuodijau vaikus ir pati 
save”. Nesinuodykime gi mes 
savęs bloga spauda! Nenuody
kime savo namiškių. Įsideki
me giliai į širdį J. E. Pane
vėžio vyskupo žodžius, 1932 
111. išspausdintus turiningame 
ganytojiškame laiške: “Kata 
Jikai! laikraščiu atžvilgiu pri
valote turėti jautresnę sąžinę. 
Išvarykite neutralių spaudą 
iš savo namą... Jūsų šeimose 
tesilanko grynai katalikiškas

Viename navynų numery 
strošni poetė Auna .1. Mar- 
(Įiiaidt lakūnui Vaitkui šitaip 
pagiedojo: ’

“Garsusis Lakūnėli,
Rai basai Sakalėli!

Per audras kelių skynei 
Tautai vainikų pynei.

Tu mirties nebijojai 
Per audras išplasnojai —

Duotų žodį išlaikei 
Drųsų žygį atlikai.”

Kad aš būčiau rašęs tų po
eziją, būčiau parašęs jai ir 
pabaigą:

Garsusis Lakūnėli,
Raifctashi Sakalėli!t ą
Kai per mares skrist rei- 

[kėjo,
Tu fifty cents tik turėjai.
Jei ne erporte kolekta,
Būt buvę visai šlėkta.
Kai su audromis kovojai,
Smerčiui į akis žiūrėjai
Skrajaus cinai čia lialia- 

[vojo,
Kibiojo kojas — tancavojo.

svietiškai išsižioję. Vieno tu 
padaužų gerklė tiek atidary
ta, kad l>ę 40 tūkstančių dol. 
izi galima būtų įstumti net 
didžiausias šieno vežimas. Gi 
kito tiek iškištas liežuvis, 
kad vienu pabraukimu galėtų 
didžiausių kišenę išlaižyti.

Kolumbia universiteto ana
tomijos profesorius dr. Dud- 
ley J. Morton baimina šių 
dienų moteris, kad nenešiotų 
šiušių aukštomis kurkomis. 
Esu, joms gręsia dideli kojų 

1 skausmai. Sakysiu, tasai pro- 
' fesorius nežino moterų psiko- 
logijos. Kiek tai mūsų čėsais 

■ moterų net giltinei pasidavė, 
kad tik padarius laibų, mad- 
ną figūrą.,

Nors skrajaus biznis, šne
kama, jau pasibaigė, ale na- 

laikraštis, savo nusistatymus [vynų padaužos vis dar ne-

Lietuvos lietuvių su svetur gyvenančia 
lietuvių tautos dalimi,

išklausęs DULR pirmininko Rapolo 
Skipičio tuo reikalu pranešimo, nutaria

įkurti Pasaulio Lietuvių Sąjungą ir 
paveda savo išrinktai provi7x>riniai val
dybai iš dešimties asmenų paruošti są
jungos statuto projektų, kurio pagrin 
dan turi būti dedami šie dėsniai:

1. Pasaulio Lietuvių Sąjunga sudaro
ma iš juridinių asmenų (draugijų, ben
drovių ir kitų), tiek Lietuvos, tiek už
sienio lietuvių;

Z. Sąjungos centras Lietuvos sostinė
je, tačiau visos didesniosios kolonijos 
užsieniuose turi savo atstovybę Sąjun
gos vykdomuosiuose organuose”.

Perskaičius ir priėmus šią rezoliuciją, 
tuoj išrinkta Pasaulio Lietuvių Sųjungos val
dyba. Renkama iš 15 kandidatų. Jon įeina 
dešimt daugiausia gavusių balsų, būtent: L. 
Simutis 67 balsus, Ii. Skipitis — 63, dr. K. 
Pakštas — 57, p. Bulaitis (iš Londono) 55, 
p. Kalnėnas — 51, dr. J. Lcimonas — 50, 
prof. K. Sleževičius — 50, kan. A. Steponai
tis — 4,6, kan. F. Kemėšis — 42 ir St. Vi- 
taitis — 40.

Po kelių savaičių šie išrinktieji asmenys 
susirinko Kaune ir šiaip pasiskirstė parei
gomis: pirm. R. Skipitis, [ vice pirm. L. Si
mutis, TI vice pinu. prof. K. Sleževičius, sekr. 
dr. J. Laimonas, ižd. kan. A. Steponaitis.

Tokiu tai būdu susidarė Pasaulio Lietu
vių Sąjunga.

Jonas Dzukaitis gyvenda
mas Lietuvoje nebuvo matęs 
nei vieno didesnio miest 
Bet laimė jam nusišypsojo 
jis kaipo kvotinis emigrantas 
atvažiavo Amerikon. Einant 
pirmų dienų jam viena Bruk- 
lyno gatve staigia iš kiemo 
iššoko šuva ir pradėjo loti. 
Šuniui nuvyti Dzukaitis grie
bė nuo gatvės akmenį, bet ak 
niuo nei krust.

— Cik ir stebėtina ta Ame
rika, —- sakė Dzukaitis, — šu
nys palaidzi, o akmenys pri
rišai.

Visi jūs pažįstate Ka 
Šnapsaitį. Eidamas gatve j 
niekuomet nepraeis saliui 
neužėjęs kieto papso išgeri 
Kartą jis’ nutarė nebegeri 
Eidamas tat pro saliunų s 
ko' sau: “Nepraeisiu. Ot 
praeisi, pats sau atsak 
Taip besiginčydamas su s 
vinį* ėjo ir praėjo. Vyru 
— sako sau, — kad praėji 
Dabar už tai eik išsigerti.’
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Dar Permaža, Dar Reikia 

Du Syk Tiek

“Draugo”Agentai, Katalikiškos Veiklos 
Vairuotojai, Kviečiami Į Taikę

Būsimam “Draugo” vajuj, kos spaudos agentai, didžiau- 
kuris prasidės su gruodžio 15 siu uolumu vienas paskui ki- 
d., jau užsiregistravo virš dvi- tą eina iš namo į namą ir vi- 
dešimts vajininkų įvairiose šokiais būdais perša savo šla- 
kolonijose. Bet tai, galima sa- mštinį tavorą. Gi katalikų — 
kyti, labai maža. Kad katal. kat. spaudos platintojų suai- 
spaudos platinimo talka būtų eius taip nykus, kad ant pirš- 
žymi, reikia mažiausia dar de- tų galima būtų suskaityti. Sa- 
šimts, dvidešimts syk tiek tai- koma, kad visose kolonijose 
kininkų. katalikų yra didžiuma. Bet

Dienraštis “Draugas” vajų, sPau^°8 platinime, neperdėsiu 
spaudos platininio talką daro Pasa^ęs, katalikų agentų 
tam, kad į kiekvieną katali- ^<a^‘ sPau(^os platintojų
ko namą įnešus gerą, katali 
kišką laikraštį.

NAUJAS VYSKUPAS 
OMAHOJE

.pas Ryan ypatingai studijavo 
filosofiją. Jis yra parašęs an
glų kalba knygą: “Įžanga į 

' filosofiją”.
Knyga Priešams 

AtremtiVisa Omahos diecezija — į Vyskupas Kyan yra uolus 
kunigai ir pasauliniai žmonės veikėjas. Jisai stebisi, dėl ko 
nusidžiaugė, kai išgirdo, jog katalikai nesidarbuoja, kai1 Šiais sugedimo laikais kiek- 
ftv. Tėvas paskyrė kun. Ryan, kiti be tikėjimo žmonės arba vienoj vietoj susiduriame su 
Katalikų Universiteto Rėkto-! klaidingo tikėjimo žmonės nuo priekaištais Katalikų Bažny 
rių ,Washingtone, šeštų Omą- lat platina savo idėjas. Kai čiai. Visokiais prasimanymais, 
lios vyskupu. Vyskupas Ryan jis patėmįjo kiek pagonizmn 'iškraipytais faktais bedieviai 
yra aukšto mokslo ir didelės išeina iš kitų aukštų mokyk- Jq kuojuodžiausiai piešia. Net 
įtekmės žmogus. j lų, jis negalėjo surasti rainy- puola Katalikų Bažnyčią ir :

!i_»_ tr.’____ •________ 11 i._:_ VotoKVo 4U
Jis gimė Indianapolyje, In

dianos valstybėje. Mokslus ė- 
jo ftv. Patriko parapijos mo
kykloje. Aukštesnę mokyklą

bes. Vis mąstė ir svarstė, kaip sąmoningą kataliką jie pri 
tai prisidėti prie platinimo verčia nutilti dėl to, kad ka- 
nnisų šv. tikėjimo. talikui trūksta žinių apie Ka-

, . ... talikų Bažnyčią. Kur gautiBūdamas universiteto vedė- . . ,
(College) baigė Duąuesne ko- ju, jis niekados nenuleido nuo zimib a U- 
k gijoje, Pittsburglie po Sv. savo proto tos minties, jog “Draugo” knygyne yra 
Dvasios tėvų vadovybe. Filo- 220,000 parapijinių mokyklų knyga, kuri padės kiekvienam 
sofijos mokslus ėjo Šv. Mari- vaikai ieško šviesos Katalikų katalikui atremti bedievių

vienas prieš bedievių penkis. <i°s seminarijoje, Cincinnati. Universitete. Taip pat pusė priekaištus Bažnyčiai. Toji
Pas mus katal. spaudos pla- &v- teologijos mokinosi Romo-,milijono aukštesnių mokyklų knyga, tai “Bažnyčios Istori-
tinimas jaučiama lyg žemas, Je- Ten buvo ir įšventintas vaikai ir šimtai jaunuolių ki- ja” parašyta kun. Aleknos.

DUS

tekste ir spalvuotas žemla- 
pis gale. Knyga kelių šimtų 
puslapių. Kaina tik 75c. Va
dinasi, už 75c. nusipirkęs 
“ Bažnyčios Istoriją”, rasi joj 
užtektinai faktų atrėmimui 
bedievių zaunų ir tuo pasird 
dysi sąmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy
ne, 2334 So. Oakley av., Ohi- 
cago. UI.

šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti Šventuoju paskelbtą.

kiekvienam įdomu pažintį 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos.

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė

ARKIVYSKUPAS JURGIS su stipriais kietais viršais, su 
MATULEVIČIUS. Labiau įr persiuntimu kaina $1.90. 
labiau auga pasitikėjimas Žino “DRAUGO” KNYGYNE

kDažnai iš mūs veikėjų Ten- negarbingas ir nepelningas da- kunigu birželio 5, 1909 m. į tuose universitetuose laiko Knygoje yra trys žemlapiai
a išgirsti nusiskundimų, kad rvn<5 Į Katalikų Universitetą savo

1 Das- Iš pradžios klebonavo savo I , yi J Y ,------------------------------------------
Visi matome, kad pjūtis di- jįecezįjoje paskui dėl aukš-! auk»tiesrte žvaigžde. laikyti tą aukšto mokslo įstai-

delė, gi darbininkų iki šiol to mofcsi0 buvo pašauktas į I Jis taip pat užinteresavo vi- ga depresijos laikais.
Galima tikėtis, kad vysku

pas J. H. Ryan gerai pasidar
buos ir Omahos diecezijoje

konsekruotas vyskupu ir ant gausių aukų įstaigos palaiky- nes dar yra jaunas žmogus.
T~ į vajaus pradžios kiekvienas bū lo paskirtas Omahos vys- mui. Jei jis nebūtų pradėjęs sulaukęs vos 49 metų ir pil-

SIU SflkydaiUaSj kad didžiau- Į fn nnrnm’nfnii rpiV«lir»OTwrnc . •__ _____ •____ii-i j___ kn!

veikimas kolonijose kas kart 
darosi sunkesnis, kad įvairūs

skomą priežasčių tam retSki- ani<sto užsiregistruoti, kad iki 
niui išaiškinti. Kažin, ar kly-

tų aprūpintas reikalingomis 
šia priežastis yra tame, jog kvitomis ir kita literatūra.
permaža kreipiama dėmesin j 
platinimą kat. spaudos. Dau
gelis katalikų nei žodžio ne-

Už kilnų kat. spaudos pla
tininio darbą “Draugo” ad
ministracija visiems skiria

sakydami remia bedievių pa- brangias dovanas. Vadinas, 
rengimus, dalyvauja juose ir kviečia į talką ne dykai, bet 
tuomi didžiuojasi. O tai da- kiekvienam žada atlyginrmą. 
rosi dėl to, kad tie žmonės Į Gruodžio 15 d. pradėkime 
yra suklaidinti, kad jų namus ■ “Draugo” talką su maziau- 
lanko bedieviškas laikraštis, šiai keletu šimtų talkininkų!
Bedievybės veikėjai, bedieviš- Būsimo Vajaus Vedėjas

kUpU. organizuoti universiteto drau- nas energijo-s bei paslaukoji-
Budamas profesorium vysku gų, jam būtų buvę sunku pa- mo. Vietinis

SUKYS - DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus DAI Atnaujinimo arba Išmokame Casli 
Visokios Rūšies Insurance — Cgnles, VSsulos, Automobilių,

Stiklų Ir U t.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
* KASTINĖ.! K-

GARSŪS GYDYTOJAI
APIE IŠPAŽINTĮ

Dr. Henri Don Paryžiaus 
žurnale “Documentation Cat- 
holiąue” išspausdintame strai 
psny, kuris pavadintas “Me
dicina ir Sakramentai”, na
grinėja klausimą, ar galima į 
Atgailos Sakramentą žiūrėti 
kaip į priemonę kūno ligoms 
išgydyti.

Toks klausimas iškyla pri
siminus, kad daugelis moder
niųjų psichoterapeutų prakil
niais žodžiais iškelia vertę iš
pažinties, kuri, nuramindama 
žmogaus sąžinę, daro didelės 
įtakos žmogaus psichikai. 
Taip yra išsireiškę žymūs pra
ncūzų gydytojai Kaymond, Ja- 
let, Fiessinger, Briere de Boi- 
liont ir Descuret.

Ravmond ir Jan. t sako, jog 
net esą galima būtų pamany- į 
ti, kad išpažinti yra išradęs 
genijalus gydytojas, turįs di
delio patyrimo dvasios ligų 
gydymo srity.

Fiessinger yra pasakęs: “Y- 
ra tikra, kad depresijos pa
dėty išpažintis veikia kaip 
tam tikras gydąs balzamas, 
kuris pašalina baimės jausmą 
ir pažadina jau dingusią vil-

dorinančios' Atgailos Sakra
mento įtakos

Yra žinoma, kad kai kurie 
modernieji psichinių ligų gy
dytojai, nesėkmingai pabandę 
panaudoti visokius “Išpažin
ties erzacus”, kartais randa 
reikalo, savo pacijentus, jeigu 
tik jie, žinoma, yra katalikai, 
paprašyti prieiti išpažinties. 
Savaime prisimena savo me
tu buvęs populiarus posakis, 
kad katalikas gydytojas tu
ris mesti gydęs kataliką ligo
nį, jeigu šis po trijų gydyto
jo vizitų nenori prieiti išpa
žinties.

Taigi, patyrimas sako, kad 
negalima užginčyti, jog Atgai
los Sakramentas turi didelės 
reikšmės -ir fizinėms ligonis 
gydyti. Tačiau būtų Atgailos 
Sakramento pažeminimas pri
miršti, kad kunigo, kuris duo
da išrišimo, jokiu būdu Begu
lima statyti į vieną eilę su 
psichoanalitikais ar dvasinių 
ligų gydytojais. Kunigai nėra 
gydytojai, bet antgamtmių 
malonių teikėjai. Mediciniški 
padariniai tėra tik tų sakra
mentinių malonių suteikimo 
šalutiniai lydimieji reiškiniai.

“R.

DUOKITE

ELEKTRIKINES DOVANAS

Šis puikiu Philco radijo 
pasiekia Europą arba Jū
sų pinigai sugrąžinami!

Dovanos visai šeimynai 

dabar rodomos visose 

ELECTRIC SHOPS

...

15c į dieną
Nuperka šių priimnių 
dovana—naujų KelvLna- 
tor elektrikinį ialdytuvų.

$5 Įmokėta
vekantl* mokytis ant JOmj 

Vasario Svlevoe bilon

gtipra Thor Plovyklč taupo 
sunkų darbų per virus me
tus.

>>

SPECIALfiS
SĄLYGOS KALĖDOMS

•
Mėnesiniai mok sčiai su jū-

Z
sų Elektros Patarnavimo 

bila.

Ari ąkau! tka antį paynant ptan. A iv.// dawn paymtnt, balana 
tnonthh o» janr Eltctric Strvia kili. Ta cavtr inltrnl and atbrr casti, a 
tamrw ha! btgbtr prieiti chargtd farapplianctt tt/d an dtftrrtd paynttntt.

COMMONWEALTH EDISON

Electric (
Downtown — T2 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St 

Ttltpbone RANdotpb 1200
4962 Bro*dwi? 4291 W. Meduoti St. 3460So. State St.
2618 Milwąųkee Avė. 4894 So. Aahlaod Avė. S92 W. 69rd St. 
11116S.Michiaan Avė. 4899 Irvine Park Blvd. 2990 E. 92nd St.

FEDKRAL COUPONS GIVEN

tį”.
Briere de Boismont rašo 
“Suraski t geresnę priemonę 

už išpažintį sąžinės kančioms 
nugalėti, ir mes būsime laimi
ngi galėdami ją suteikti tūks
tančiams kenčiančių si: lų, ku
rios trokšta paguodos”. Dr. 
Descuret išreiškė nuomonę, 
kad nusikalstamosios žmonių 
aistros suliepsnotų su dvigu
bu smarkumu, jeigu nebūtų

\

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti! 

DIDĮ 8TIPRUMĄ ra GREITU, 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame Jna ataineiti 
gavo problemas ir savo BIZNĮ' 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank.

19th PI. and Halsted Št/

COUNT 
T-H-C GR.AY 41AIR5

SfiASSOlir
A delightful, easy to have, new tre/t- 
ment which has changed the mentaJ 
altitude of thousands of women toward

hair coloring.
Clairol will cover the gray hairs and blend 

them into the natūrai tones of your own hair 
so perfeetly, they defy deteetion. The corrective 
oils in Clairol improve the hair health and keep 
the hair in condition.

CLAIROL Ine.
126-132 West 46th St., New York

Oa Asu Your Favomts Brautician

THE GOOFUS FAMILY By H« T. Eimo



PinSBURGH’Ū UETIMĮ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Espien, Pittsburgh, Pa.

KOŠT ANT AS J. VAJfiNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

BENDRAS FRONTAS - 
KATALIKŲ FEDERACIJA

nas, Litbuania.
Pittsburgho provincijos lie-

n R 4 TTO A S

kariauti su laisvamanių ir mo ir įkūnijimo Polithania
eicilikėlių gaivalais. Visi pil
nai sutinka remti katalikiškų

State Bank. Nors pradžioje ir 
reikėjo pamokėti aukštų nuo

spaudų ir nepamirštant ir ti- mų už tinkamų namų banki- 
kybinės Pažangos, kurių leda- nei įstaigai, bet sparčiai au- 
guoja sėkmingai kun. M. Ur- gajit ir progresuojant jau 1914
bonas.

Pittsburgho provincijos ku
nigai, pritaria ir užgiriu Fe
deracijos apskričio pageidavi
mų, kad organizuoti mūsų jau I jų pasididinus, jau verčia val

iu., nusiperka sau nuosavų na 
mų, kuriame ir po šiai dienai 
p&žanguodauia biznį veda. Jos 
pažangai ir skaičiui taupyto-

Ketvirtadienis, gruod. 5, 1935

mo maža tepatyrusias savo dalietės ir Šv. Vincento Lyce janis už gausias dovanas. Taip 
sesutes tikrojo džiaugsmo ir um vaikinai, 
laimės keliais. O tas nėra Į- Bazaras parapijos lubui i 
manoma be Dievo, be dažnos vyks gruodžio 10, 11, 12, 13 
šv. Komunijos, be susivaldy- ir 14 dd. Nors bedarbė vis 
mo. V. kankina šios kolonijos lietu

------------------- I vius, bet žiūrint į vargų pa-

pat žmonėms, kurie pirko bi
lietus. Dovaną gavo W. Ibi- 
za, 10216 Cardoui Avė., !)<• 
troit, Midi

(Tęsinys 5 pusi.)

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

lapijos ir mokyklos, visi pa-
' gal savo išgalę prie pramogų 
prisideda. Cibukas

PADĖKAnimų į Vyčių organizacijų ir dybų pagalvoti kaip ir kokiu 
tuviai kunigai piktinasi Tam- kun. E. Vasiliauskas žada su būdu vietų padidinti. Besvar- 

_______ stos vyriausybės akcija, nu- savo štabu trumpoj ateityj stant ir galvojant valdyba su- ---------- -- ------------ šv Pr n ,”k
mokratiškai valdomose kre*U prieš o^uotą Ke- aplankyti kiekvienų koloniją manė įgyti “Vault” su tūks- mirai ėjo prie šv. Komunijos. ^n^virthdu
• • . - - 4 • tuvių katalikų visuomenę. ir organizuoti vyčius. tančiu baksų ir baksiukų po- Taipgi laikė mėnesinį susirin-1 1 * 1

Kun. Jonas Misius, pirm. i ' Pittsburglio provincios ku- draug remonto būdu padidin- kimų, laike kurio vienbalsiai y vienu Iv •“ ' 1
Kun. Aloizas Jurgutis, rašt. uįgai, pritaria ir užgina Fe- t i vietų, naujus moderniškus nutarė, kad naujokės įstoda-' ' vlenuo>na suminių ir

----------  iteracijos apskričio pageidavi- rakandus, sienas išdažyti ir mos į sodaliecių tarpų, cere-
Jo Ekscelencijai Arkivysku-, Huu kad vasario 16 d. 1936 grindis “Rubber Linoleum” monijoe jų priėmimo visuo-

Demok
valstijose žmones turi teisę 
laisvai veikti ir nekliudomai 
siekti laimės. Jie kartas nuo 
karto balsų didžiuma Išrenka 
sau valdžios organus, kurie 
leidžia įstatymus ir tvarko va
lstijos reikalus sulig žmonių 
valios. Tai vra ideališkiausia

Gruodžio 1 d. sodalietės be-

pui Juozapui Skvireckui, Kau nb> iškilmingai bendrai Lietu- iškloti. Nors virš trisdešimts met atsilikinėtų gegužės mė
lius, Litbuania. vos nepriklausomybės dienų tūkstančių dolerių tas page- nesy.. Susirinkusios sumaniai

rinimas kainavo, bet ši ban- svarstė ir parinko darbininke 
kine įstaiga progresuodama le- kiekvienam vakarui prie sa

Pittsburgho provincijos lie- paminėti, 
valdžios forma, nes tai žmo- tuviai kunigai atjaučia Jūsų, Pasklydus žiniai, kad Lic- 
nių valdžia įsteigtu pučių žmo Ekscelencijos širdies skausmų tuvos laisvamaniai tautininkai 
uių ir veikianti žmonių nau- dėlei sunkios katalikų padė- persekioja katalikiškų spaudų

kortų lošimo pramogėlę vie
nuolyno naudai. Taigi širdin
gai dėkojame visiems savo ge
radariams už nuoširdų pasi
darbavimą.

V isupi rikliausia širdingai dė
ngvai tani sumanymui ISgali vo “stando” laike parapijos kojame gerb. kunigams klebo-

.f

dai. Dabartiniu laiku mažai ties tėvynės padangėje ir rei- 
beliko demokratiškai besival- škia savo užuojautą, 
daneių valstijų, nes daugumoj Kun jonas Misius, pirm.
Europos valstijų įsigalėjo di
ktatūra. Iš patyrimo matos, 
kad diktatoriai nelemia lai
mės nei vienai valstijai kur ,uus Lithuania. 
jie įsigalėjo, nes negali būti 
laimės ten, kur žmonės neturi 
laisvės. Diktatoriai kaip ir 
carai nesiskaito su žmonių va
lia, slopina politinę, draugi
jinę bei tikybinę laisvę ir su
lig savo užmačių naikina po
litines, idėjines ir net tiky
bines organizacijas. Mes ne
galime ramiai žiūrėti kaip 
Lietuvoje naikinamos daug 
naudingo darbo nuveikusios, 
žymių vadų išauklėjusios ir 
abelnai užsitarnavusios jauni
mo organizacijos. Protestuo
dami dėl žalingų Lietuvai di 
ktatorių darbų, mes privalo
me uoliau susirūpinti savomis 
organizacijomis. Čia mūsų vei 
kimo niekas netrukdo išskyrus 
laisvamanių įtakos ar mūsų 
pačių apsileidime. Feder. Pi
ttsburgho apskritys jau keli
nti metai dirba prakilniai tau
tiškai - katalikiškai idėjai. Jau 
tikrai laikas . būtų prisidėti 
prie to apskričio visoms šios
apylinkės parapijoms bei or- i- 
ganizacijoms. Artinasi metinis

ir pradeda uždarinėti katalikų 
organizacijas, kaip tai Ateiti
ninkus, pavasarininkus, ange
laičius ir Lt., tai pasipiktinę 
iš tokio žiauraus tautininkų 

Prezidentui Smetonai, Kau-1 nusistatymo, nutarė išsiųsti

Kun. Aloū&s Jurgutis, rašt.

išleisti. Tas remontas, ‘Vault’, 
padidinimo ir išpuošimo dar
bas, kiekvienų įtikino, kad ši 
lietuvių bankinė įstaiga ran
dasi gerame ir sveikame pa
dėjime. Pittsburgho ir apylin-

bazaro. nams, kurie teikėsi išgarsinti
Šv. Jono dr-ja taipgi laikė; savo parapijiečių tarpe šį pa- 

įnėnesinj susirinkimų. rengimų. Nes dėka tų visų uš-
Šv. Vincento Lyceum vaiki garsinimų, žmonių skaičius bu 

nų pramoga labui parapijom vo Xaiia didelis, t. y. sieke 
labai gerai pavyko. Su tikru ,400.

kės lietuviai iš pažangos šių ' pasišventimu jie darbavosi Širdingai dėkojame aukoto-
I Lietuvos prezidentui, griežta Idviejl1 l*anki,,i'J istai8'-1 I prieš ir pramogos dienoje. Sve •
i „vieš .„ki *žv„i ir P“sida“u- ,elių iš Pittsburglio ir apyliu-į

a

A. B A.
JONAS

ZAKARAUSKAS
Mirė KTUudžiu 3 >1.. 193o m . 

11:12 \;ji. ryte. sulaukt*!* 12
meti: amžiaus.

Kilu iš Tauru’jėB apskr.. Pa
šilės parap., Pečiulių kaimo.

Amerikoje išgyveno 28 me
tus.

I’n Ii ko dideliame nuliūdime 
jnotcrJ Juzefų, po tėvais Pe
trą vinaitė, 3 dukteris: Puirio - 
ria. Stephanle ir Josephlne, se
sei-) Aleksandrų Bltautlenę ir 
jos 3 sūnus, pusbrol) l’rt oriš
kų .Montvila tr tlauK kitų gi
minių; o Lietuvoj brol) Adol
fų ir seser) Rozaliją.

Kūnas pašarvotas 700 1 So. 
‘I'alm.in Avė Tel. HEMIock 
0728.

f-aldotuvės jvyks Seštadlen 
Kruodžk* 7 d. Iš namų 8 va 
ryto Ims atlydėtas j Giminu? 
Pan. švč Mar. parap. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos pa- 
‘maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, (lraugus-ges ir pužy- 
samus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, IHikterys.
Sesuo, Pusbrolis Ir Giminės.

I.ti'lotmiu direktorius J. P. 
Eudeikis. Tel YAKds 1741.

protestų prieš tokį žygį ir 
I užuojautos telegramų LietuvosKatalikų Federacijos Pitts- J ,.5 7L,. ' žrib nes randasi abi sesutės , kės skaitlingai i šių pramogų,

burgbo apskritis vardan pen-,
kiolikos tūkstančių lietuvių 
griežtai protestuoja paneigimų 
laisvės ateitininkams, pavasa
rininkams, angelaičiams ir ki
toms organizacijoms.

Tamkevičius, pirmininkas 
Paleckis., raštininkas

PITTSBURGHO PROVIN
CIJOS KUNIGy VIENY

BĖS SUSIRINKIMAS

gerame padėjime ir vedamos 
Pittšburgho Žinių Red.! «abios AĮęotos S»‘kaičiūtės.

PUOŠNIAI IŠPUOŠTOS 
POLITHANIA BANKOS 

ATIDARYMAS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.suvažiavo. Matytis buvo kun. 
A. Jurgutis su savo armija 

pramogos 
Šv. Vincento Lyceum vaikinų 

i liko virš trijų šimtų dolerių

Tad, pasididžiuodami iš jų iliečių. Iš
j pažangos, kreipkitės su viso. 
, kiais bankiniais reikalais prie
šių bankinių įstaigų, bet taip- paiapijos.
gi gruodžio 7 d., nuo 12 ligi Komitetas parapijos šauniai 
9 vai. vakare atsilankykite į ir karštai imasi darbo, kad 
viešų atidarymų. Atsllanvę, j rengiamas parapijos labui ba- 
pamatysite milžiniškų naujai žaras gerai ir sėkmingai pa- 
įgytų “Vault”, gražius, niode-įvyktų. Jų darbui pilnai pri- 

bankinės įstaigos įvyks vie- miškus rakandus, erdvesnę taria ir eina į pagalbų Šv. 
šas atidarymas. Politliania vietų. Pilnai užtikrinu, kad Vincento moterų klūbas, su
statė Bank, yra tai grynai lie- j kiekvienam atsilankiusiam, no,
tuvių bankinė įstaiga. Pitts- 1 riai ir maloniai viskų išrūdys. I 
burgbo ir apylinkės lietuviai, ' Valdyba šios saugios lietu

vių bankinės įstaigos susideda 
iš profesionalų, pramonrnkų, ,

Gruodžio 7 d., puošniai iš
taisytos ir išpuoštos lietuvių

Tšdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių------- o— ----

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chicagoj-------- o---------

i Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Lapkričio 2K d., Šv. Kaži
miero paiapijos klebonijoj bu- matydami svarbų reikalų sa
vo laikomas Pittsburgho pro-Į vos bankinės įstaigos, gerai ir 
vim.ij!i< Kunigi t-udrinkiinas sumaniai apgalvoję jau 1902,kurie su tikru pasišventimu 
šiin/; susirink' .12 dalyvavo 1 m. sumanė suorganizuoti “Li-1 saugoja ir rūpinasi jos gero- 
;.tveik visi kuni • ••.. ši sus tbuanian Building and Loanjve ir pažanga. Valdyba Poli- 
rinkini’Į galima drąsini pri-.Association”. Šios įstaigos ti- tliania State Bank yra sekan- 
skaityti prie gyvi ir svarbių 1 kslas buvo, kad vietiniams ir ti: Pirmininkas Dr. F. M.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

' i'dybai tapo - .s išdavus, 
Fed. apskr. priklausančių or- pradėta buvo švaistyti reika-

5m ui. kimų, Ties jame buvo apylinkės lietuviams reikale 
t'ar lemi mūsų lietuvių vi pasistatymo arba nupirkimo 

arinis reikaui. namų, suteikti galėtų jiems

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

T,'> .p-“T

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ganizacijų susirinkimas. Lai lui l .tsburgli » provincijos ! svetimų bankinių įstaigų, ku-
pasirūpina tame susirinkime kunigui, pilnai pritaria ir r< 
dalyvauti visi Pittsburglio ir giria federacijos apskrido |>u
apylinkės katalikiškų organi
zacijų vadai bei veikėjai. JJ>ėl

geiduvduų, kad b Tuiai rcii.i't 
rengti paskaityc ėliu ulba piu

laisvės naikinimo Lietuvoj siū- l;alb»'r,u vakarus, tok', se pa
losi į bendrų frontų bolševi-! n ėlių arba pi ubuIhėlių
kučiai. Nesiduokime suklaidi- Į v..kur; ese, aiškiu’i Kri-laus 
nti. Jie nekovos dėl katalikiš
kų organizacijų naikinimo. Tai 
mūsų pačių katalikų skriauda.
Tai mūsų kova! Tai kovai rei
kalingas mūsų pačių bendras l >. o!«. Pilnai už įamu- 
froųtas. Bendras katalikų fro- * m vnias arba pugeidavi- 
ntas — tai Federacija. Ben- ■' ’ ms h- visi suti.d.u k:, i liio- 
dras lietuvių - katalikų Pitts- po Kalėdų p* <. b ’i.

mtk'ius ir pajudini i lJiduvo.; 
g;, mis reikalus. Tai ištikro, 
l ..ib vakarėliai b iu.i • di-i 
'/i kiekvienoje ii .tuvių para-

burgbo frontas — tai Feder. 
apskritys. Stiprinkime tą ?vo- 
ntų, tą apskritį tol, kol jis 
susidės iš visų Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių katalikų,

I*iitsburgho pro j.cijo- ku- 
T.igai, pritaria Federacijos ap- 
skiič'r pageidavi •ir, kad už
jausti ir pilnai r»• G jn .nuo» ,
liūs-e s bendro

tada bendrai su kitą koloniją Taipgi kunigai, pritaria ir 
organizuotais katalikais sek- I užgina Federacijos apskričio 
mingai galėsime veikti prieš I pageidavimą, kad kiekvienoje

katalikiškų organizaciją 
skriaudikus Lietuvoje.

Vana<inia

KABLEGRAMOS i KAUN|
Jo Ekscelencijai Preziden-

lietuvią parapijoje rastąsi R. 
K. Federacijos skyrius. Visi 
pritardami pasižada turėti sky 
rius savo parapijose.

Svarstant spaudos reikalus,

Sehrack, iždininkė Agota Sut- '
kaičiūtė, jos pagelbinlnku B. Public 8340 

iM. Prosser, vice pirmininkais!_________
reikalingas paskolas, kad ne- i E. Kanffeld ir F. J. Ivanu, ; 
reikėtų jiems kreiptis prie kun. J. Vaišnoras, J. B. Schu-

ltz, K. Stravinskas, F. Gedri- 
rios dažnai net lietuvius išnau- mas, (G. Huebner) G. Hueb- 
dodavo. Sėkmingas buvo or- i nėr, G. Miller ir A. Marčiulai-
ganizatorių darbas, nes trum- 1 tis 
poje ateityje jai progresuojant J 
reikėjo būtinai parūpinti se- 1 
sutę, kad plačiau ir sėkmin
giau galima būt aprūpinti mū
sų lietuvių paskolų reikalavi
mus.

Liepos 17 d. 1909 m. jau

Vėpla

BRIDGEVILLE, PA.

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
oatamautnia

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių I ^idotnvių 

fhu kioriŲ Asociacijom

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1 F. Eudeikis 161)5 07 So I ler rnitag. Av< 
H),„r,4- V ARfK’ 1741 — 1742

ladramcz ir Suuos2314 \Vest 23r«l Place 
Phone ('anai 2MD Cicero 592'

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ

S. C. lackauricž 42-44 E. l()Stb St. 
Pilone Pt’LIman 127(1 
arba CANal 2515

I. IkdevičiiKGruodžio t d. įvyko scdalie- 
čių metinis susirinkimas. Iš-
duota įvairios apyskaitos. V J ,r p«.. .

jos Jautė duris atidarė, ku- «e,'iall»i ir | ."TESSlaS, SS i \ P IHM H2J 1 I_ 1____ __^..1__ _ _—___ vaiatu nftgimdvi liktai I k*lAtn i g g I

NUOA-TONT -utvlrtlna visokius o- 
rg&nus sistemoje, pataiso
apetitą, sureguliuoja vi riki nimo apa
ratą lr vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa-

41192 Archer Avė. 
I’bone I.AFavette 3572

riai suteiktas tapo vardas: lankymų, dalyvavimą procesi rų vaistų pasirodys tiktai | keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstlnyCioas^ Žiūrėklte kad gautum* 

nepriimkite

3319 Lituanica Avė 
l’bnne VARils 113h

Polithania State Bank. Orga-ij°se’ ^nn) prie Sv. Kotnuni 
nizatoriaia pinnoaios įstaiga. I girtais sekmadieniai, N
buvo Šie: kun. J. J. Sutkui-1 <Perfw:t tt“en,1, nee) Kavo «ra ' 
ti,, Baltrus Vaišnoras, kun. dovanas šios mergaitės: K , 21
J. Vaišnora,, Agota Suttai- ir_«- '^'imtylės ir M. Paeke- 
ėiūtė, A. Pauliukaitis, J. t'r- ' ■<'if.te-
lakis, J. \T. Grajauskas, K. P. Nutarta nupirkti Kalėdoms 
Vasiliauskas, F. Venslovas, J. į bažnyčią eglaites ir papuoš-
Zinkus ir daug kitų. Nors jau 
daug iš tą organizatorių pa
simirė, bet ją paslSventimas

ti kūtelę. Užbaigus svarstyti 
bėgamus reikalus, eita prie 
valdybos rinkimą ateinantiems

ir nuoširdus darbas prie šios metams. Išrinkta: Elena Kas- 
įstaigos atliktas po šiai die- putytė — pirm., Margareta
nai gyvuoja. Prie vlrSpami- 
nėtų organizatorių prisideda 
kun. A. Jurgutis, K. St raviu*

kiekvienas gerai ir aiškiai su- skas, kun. A. Rimkevičius, .T.

Papeikytė — vice pirm., Mar 
garėta Packevičiūtė — rašt. 
ir Zofija Kasputytė — iždin.

Linkime naujai valdybai se-
pranta, kad katalikISka spau- jPetraitfc, J. Milius. Daug sve- 'krningai vairuoti draugijos '

tui Antanui Smetonai, Kau- 1 da tai galingiausias įrankis tnntaučią dėjosi prie Įsteigi- vairą ir vesti jaunas, gyveni-

UGA-SOL 
vidurių 2".e Ir

A. Masalskis (367 Lituan ica A v. 
i’bon» RODIevard 4139

Thia deiicioas chaase food is 
DIGESTIBLE AS M3LK 
ITSELFI

1

ilT nuld 
flavor are heilth- 

nta of m/iny fnoda.
It’. OTiHtofol for ehUdren. S«rre 

Kmft VdrMt.—ta Mndwicbm, te

A. Petkus • 416 S.. 49th Cl , Gicero 
1‘biio. Cicero 2169

1. F. Rudžius
S. M. Skilus
I. J.Zsip

66h West I Rtb Street 
Pbnne C 4 Nai 6174

i,K \Vest IStb Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5263

AMBP1.ANCE PATARNAVTMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F EUDEIKIS

Yards 1741-1742



Ketvirtadienis, gruod. 5, 1935

Pittshurgho Žinios
(Tęsinys nuo 4 pusi.)

Dėkojame taip i»at visiems, 
kurio teikėsi prisidėti darbu, 
o ypatingai Mileliams, O. Mu 
jalaitei, Bartninkienei, Tamo- 
sonienei.

Buvo gražus būrelis kuni
gų, t. y., kun. J. Skripkus, 
kun. J. Vaišnoras, kun. J. ^Il
sius, kun. A. Jurgutis, kun.
J. Pikutis, kun. V. Abromai
tis, kuriems taip pat širdin
gai dėkojame.

Toks gausus žinomų acsi- 
lankymas tai yra didele rete
nybė. Džiaugiamės, kart Toks 
didelis skaičius žmonių, atjau
tė mūsų vienuolyno reikalus 
ir prisidėjo savo gausiu atsi
lankymu mus parėmė. Už vi
są tai dar kartų širdingai dė
kojame.

Lai jums atlygina Viešpats ; 
savo gausiomis dovanomis! 

Dėkingos,
Sv. Pranciškaus Seserys ■

ATLAIDAI

Dr. Breasted, istorikas, egiptologas, Chicagos uni
versiteto profesorius, miręs New Yorke. Susirgo ant 
laivo, grįždamas iš Europos.

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
I ———————

MISIJOS IR 40 VALANDŲ rilsi"u vi5“s «au-
KAS GIRDĖTIS NORTH 

SIDE
šių Dievo malonių proga. Jei
gu norime po mirties su Die- 

• v u gyventi, tai dabar su Juo- 
vakareilui ir Jame gyvenkime, vie-

Parapijos balius lapkr. 27 d. 
gražiai pavyko. Pelno parapi
jai liko $132.45. Visi darba
vosi sųžiningai. . . .<

Gruodžio 1 d. tapo pakri
kštytas Juozo Krasnicko Sū
nelis vardu Pranas - ltober- - 'andų atlaidais gruodžio 10 d. site savo išpažintį atlikti.

vakare. Misijos bus visiems Nors ir labai seniai jau iš-

Šio ketvirtadienio 
7:30, misų Šv. Antano lietu
vių bažnyčioj prasidės misijų

tas. Juozas Bučnis ir Ona Kra- 
snickiūtė buvo krikšto tėvais.

Lapkričio 30 d. mūsų kle
bonų atlankė kun. M. Kazė
nas su tėvu Jakaičiu, M.I.C., 
kuris per 40 valandų atlaidus 
sakė visus pamokslus ant S.

Šias misijas ves — pamoks- Dabar eik. Niekas tavęs ne
jus sakys didžiai gerb. kun. atstums. Dievas tavęs laukia. 
Dr. Vaitkevičius, M.I.C., pro- Dabar, brangusis, rink dva- 
fesorius tėvų marijonų semi- sios turtus, kad paskui — am- 
nai i jos, Hinsdale, III. Šioje sa- žinybėj, jais pats galėtumei

v._ . , . , . , , .Ivaitėįe rytais misijų pamoks- naudotis. Šiuomi syk visi ei-neziunnt sunkaus darbo labai! ■ , ‘ ; v ,r. , . ■ n. ■ , ,las bus ix) paskutinių sv. Mi- kune į Dvasios darbų, o Die- 
šių. kurios bus 8:30; vakarais vas palaimins.

Side. Kun. J. Jakaitis atrodo ,

gerai, pilnas energijos, links
mumo ir rimties.

Net penkios seserys Pran-
ciškietės buvo atvykę priruo- dės šiame sekmadienyje per
šti Dangun Žengimo bažnytė- SUmų, 10:30 ryto. Per 40 vai. ----------------------
lės misijoms. Mačiau, kaip jos 'rytais mišios pirmos bus 5 v. CICERO. — Sus. L. R. Ka- 
sunkiai kariavo su dulkėmis;—paskutinės—suma 10 vai. talikų A. 48 kuopos susirin-
ir betvarke zakristijoj. Dabar 
viskas atrodo savo vietoje, 
gražiausioje tvarkoje.

Seserys Prane išk ietėa (Ki
šimo labai gražių baltų kopų, 
kurių vartosime laike Misijų. 
Visi dėkingi toms moterėlėms, 
kurios pasidarbavo sukėlimui 
lėšų tai kopai įsigyti.
’ Misijų laike bus bandoma

i kas; prisirengimas prie Sve- šerisutverti vardo Jėzaus draugi- ’ H ® 1
Žiūrovas Kalėdų. Todėl nuoširdžiai ,3 anie reikale bus kauliukų zai

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti katalikiškų 
laikraštį. I

1 1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $3.75 
! 2. Jėzus Mano Pagelba, dideliounis raidėmis, ger. virš. 2J5O
i 3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ----
i 4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina ...

5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ..................
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ....................
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. jiaausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab....................... 1.50

“MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

"Buvo toks kftoa* ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė kų daryti'.*

Motinos sako, kad Triner’s Uitter
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevlrftklnlino, 
prasto apetito, galvos skuiidėjlmo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo lr negerumų sąryfty 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Joseph Triner Company, Chicago

savaitė ir baigsis su 40 va- progos pasirinkti kuri noTė-

12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab............. 1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina___1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, .... 1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ........................... 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais ........... 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ........................... 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ........... 1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne
daug beturime, mokestį galifė siųsti Money Order, Čekiais, 
ar įtampomis (Markėmis) •

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 South Oddey Avė., Chicago, III.

7:30.
40 valandų atlaidai prasi

jos mylintis,
Kun. H. J. Vaičiūnas,

Klebonas

Po sumos pamokslas. Išpažin-, kimas įvyks gruodžio 8 d. 1 
čių klausysime rytais nuo an- ■ vai. 3-čiam kambary. Susirin- 
ksto ir vakarais po pamaldų, kitę visi nariai. Bus renkama 
Pirmadienyje po pietų nuo nauja valdyba. Taipgi nepa.- 
3:30, klausysime išpažinčių. I m ii škit užsimokėti užvilktus 
Šis laikas pirmadienyje, yra mokesčius.
skiriamas yi>atingai mokyklų Pirm. J. MikoLaiius
vaikučiams, jaunimui. --------------------

Mielinusieji, dabar yra ad-j CICERO. — Visi ciceriečiai 
vento laikas — atgailos lai- žino, kad norime įtaisyti še

inis elektrikinį šaldytuvų.

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

1,50
.75
.50
.40

l.fM)

EEIUGIS
dimae gruodžio 11 d. 7:30 vai. malonų vakarėlį mūsų vardo 
vakare &v. Antano parap. sve- dienoje ir už taip gražias do- 
tainėj. Laukiame skaitlingos vanas, tariame Širdingiausia 
publikos atsilankant. Tuomi ačiū E. Gedvilienei, J. Gedvi- I 
parodysime savo užuojautų lui, P. Turskienei, J. Razba- 

. vietinėms seselėm mokytojom, dauskaitei, B. Kalvaitei, S. 
kurie atsilankys į svetainę Bartkaitei, J. Šiaudvltienei, 

j gaus prie durų dovanų. Išan- O. Šriubienei, M. Sudeiklenei,
' ksto tariam ačiū už atsilan- F. Gedvilui. Vienu žodžiu vi- , 
kymų, siems ir visoms iš širdies ta-

Rengimo Komisija riame ačiū.
E Ogentienė ir duktė 

ElzbietaTŪWN OF LAKE ŽINELĖS
NORTH SIDE ŽINUTĖS
IŠKILMINGOS SUŽIEDO 

TINĖS

Šv. Kazimiero Akad. Rėm. i 
1 skyr. priešmetinis susirinki-1 
mas įvyko gruodžio 1 d. Kau
liukų žaidimo pramoga įvyks I
sausio 12 d. Ogentų name. Ko ! _______
misijų sudaro: E. Gedvilienė, Lapkr. 28 d. pas žinomus 
E. Ogentienė, O. Sriubienė, P. biznierius Nausėdus, įvyko iš- 
Turskienė, J. Gedvilas. Įvyko kilmingos sužiedotinės jų du- 
valdybos rinkimas. Pirm. E krelės P. Nausėdaitės su Vin- 
Gedvilienė atsisakė,, nes išva- cu Jonikiu. Nausėdai buvo su- 
žiuoja iš Čikagos. Išrinkta: puošę šaunius pietus, kuriuose 
dvasios vadas kun. A. Skrip- dalyvavo vien tik Nausėdų ii 
kus, pirm. E. Ogentienė, vice- 1 Jonikių šeimynos ir jų gimi- 

Į pirm. O. Sriubienė, fin. rašt. 1 nės.
Į B. Kalvaitė, nut. rašt. E. O-1 . ....

-vj- r. t . V. Jonikas vra giminaitis! gentaite, įzdin. S. Jurgaite. i ; 6 v
I-d- -• rr i -a- - j .praloto kim. M. krušo. Tat- Rėmėja O. Kalvaitiene dar se- 1 , ,

i a *•- ta- • • j pradedant pietus, pralotas M rga, bet ariu Dievui jau daug v , . . ’ .
^Krušas, palamimo jaunuolius 
i ir pradėjo pietus su maltu, 

---------- i S. Lauraitienė buvo pakviesta i

geresne.

Marijonų Kol. ir Seni. Rėm. jhūti pietų vedėja. Kalbėjo. 
8 skyr. surengta pramoga ia- Nausėdai, V. Jonikai, Dr. 
pkričio 24 d. V. Vaičkienės B- Nausėda ir jo žmona, J. 
salėj gra/.iųi jiųsigekė.^^iruin- Meckey, P. Krikščiūnai, P 
gai dėkojame už dovanas P.: Nausėdai^ ir V. Jonikas. Bai 
Barškiui, 1748 W.47th St, Su-, Siant Pietufi> Pral- kun- brū
kiui, 1800 W. 47 St., S. Sim-|šas paaiškino, prie kokio Ša
kienei, M. Martušienei ir vi-' kramento jaunuoliai, rengiasi

sykiu: vyrams, moterims ir pažinties būtumei buvęs - bu-1 siems už atsilankymų ir para- !^r gyvenimo reikšmę ir ant ga- 
jaunimui. vusi, nesibijok, brangus. Įmų. Dėkingi V. Vaičkienei už 1° lakėjo jaunuoliams daug

uinkimės su Juomi.*>
Bus svečių kunigų, turėsite

davimų salės veltui. Pelnas lahnės. Pral. Krušo žodžiai
šios pramogos skiriamas, kai
po dovanėlė Marijonų Rėmėjų 
seimui, kuris įvyks gruodžio Se matėsi ašaros. 
■8 d. Aušros Vartų parap. sa

kalbos visų susirinkusių aky-

lėje.

kCIŪ
Negalėdamos praleisti nepar 

dėkojusios mūsų brangioms 
draugėms už surengtų mums

AKIŲ GYDYTOJAI:

DB. VAITUMH, OPT.
lietuvis

OPTOMETMSCALLY AKIU
Palengvins aklų Įtempimų.. kurta 

eatl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų. aptemimo, aervuotu- 
mo. skaudamų aktu karėti, atitaiso 

lr toliregystę. Prlren 
►. Visuose atsitl

trumparegyste lr tollrei 
gis. teisingai akinius, 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spscialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėtloj nuo 10 iki 12. Daugely at- 
Mtfklmų akys atltateomon be akinių. 
Knteos pėgiuu kaip pirmiau.

4713 BO. ASHLAND AVĖ. 
Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akiniųgyę?

DR. JOHN SKHN1
0FT0MSTBI8TA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Boom S.

Phone CAN&l 0623

mijų ir gerokai prasilavinus 
muzikoj, tai po šių skanių pie

St. Tokiu programų kaip Bu 
driko, tai ištikro yra malonu

tų buvo sudarytas muzikali- 
nis programėlis iš dainų ir 
klasišku piano solo. Visi gė
rėjosi programėlių, šnekučia
vosi ir gražiai linksminos.

klausytis, nes jie yra mpes- J 
tingai sutvarkyti visais atžvil- 1 
giais, su gražiomis dainomis 
ir didele harmoninga orkes
trą. Kadangi jie yra leidžia-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Ofleo Phone Rea and Office

PROepect 1028 2850 B. Leavltt St.
CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY&1C1AN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

Tel. CANol 8257
Ras. PROapect 8669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet t iki 8 v. vakaro

Tel. GANAI 6122

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2201 W Cermak Road
Valandos 1-^3 lr 7—8 

Seredomls Lr Nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROepect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6378
Res. Tel.: HEMIeck 8141

Resid.; 2515 W. 8»th SL

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 tr(6:l» Iki 8:80

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1L57 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0036

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartiTeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arU 47tb Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14
Rea VICtory 2843

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo t:80-t:80 
796 WEST 35th STREET

ĮVAIRUS DAKTARAI:

DR. CHARIES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL
Telefonas MIDway 2880

OFI8O VALANDOS:
Nuo lt Ikt 12 vai. ryto. nuo t irt i 

vakaro Nedėliomis nuo lt Iki 12 
vah po pietų Ir nuo 7 Iki l:8t vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
T«l. YARds 0994

Rea; Tel. PLAaa 2400

Valandos:
Nuo 10-13 p. ryto: 8-t lr 7-8 v. v. 

Nedėliomis nuo 18 iki 18 diena

CALL FOR MR. BINGO”

Visi dar kartų sužiedotinia- mi iš brangios ir didelės pa
lus linkėjo daug laimės ir ge- ! jėgios stoties, tai yra girdimi 
riausio pasisekimo rengtis i beveik visoje Amerikoje ir Ka 
prie Moterystės Sakramento, nadoje. Už tokius programus 

» Ieva Lukošiūtė ; įr dideles išlaidas leidėjai —
J. F. Budrikas pilnai užsitar- 

BUDRIKO VALANDA nauja visų lietuvių bizniškos 
--------- ’ ! ittuamos jo vedamų krautu-

Su dideliu pasigerėjimu pe-ivių, kuriose yra geriausių ra- 
reitų sekmadienį vėl teko klau ' dių, skalbyklų, muzikalių in-

sugraudino visus. Po gražios puikaus radio programo' strumentų ir namų rakandų.
iš stoties WCFL nuo 5 iki G 
vai. popiet, kurį davė Jos. F.----

Draugas

Kadangi P. Nausėdaitė yra Budriko radio ir rakandų krau LIETUVIAI DAKTARAI: 
baigus Šv. Kazimiero Akade- tuvė adresu 3417 S. Halsted ‘ Oftici Tel. HEMIock 4»4b 

Res. Tel. GROveUlil 0017
6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKŲUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS*

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezideniijos Ofisas: 2656 W. 69tb S| 
Valandos; 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutari

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUN AS
* GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare 

Ketvergals pagal sutarti
RES. 2136 W. 24tb ST.

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DKNT1STA8

1446 SO. 49tb CT.. CICERO, JDU 
Uar., Ketv., lr Pėtn. 10-9 vai. 

8147 80. HADSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tei. LAFayette 5798 
Naktimis Tol. CANal 0402 •

DR. A. J. JAVOIŠ
Otfice: 2643 W. 47th Street’

Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 iki t vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

. OV1SAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo » Iki 10 rytais —. 
1 k 8 popiet — 6 Iki 8:»» vak... 

Nedėliotai* «ao l: ryto iki i p p.

y
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f CRANE COAL CO. 5332 So. Long Avenue
r"1' ;? A - • * e A ? . *4- * ' v **

Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smalkesnės $7.05

VIETINES ŽINIOS
VAIŠĖS PAS BRENZUS
Padėkonės diena pas ponus |j|.og Advokatas Jonas Bren- 

Brenzus lankėsi J. E. vysk. za, Metropolitan banko prezi- 
Teof. Matulionis. Benita atsi- dentas< sumanus w 
sveikinimo proga. Su.vvpkunu ru3 bflnklninkas. Kuomet ki- 
atvyko kun. T. Albavičins. knn. {os didžiausios bankog viena 
A. Baltutis, kun. A. Linkus
ir kun. P. Katnnskas. Buvo 
keletas kitu svečiu. Še-iminin-

džiai pagaminti valgius ir kaip 
gražiai ir patraukiančiai juos 
paduoda. Žmogus ir menku 

rurgas. Prie to jis yra pagrin- apetitu gali valgyti ir norėti 
[dinis šulas Metropolitan ban- Panę}‘‘s Marijonos pagamintų 
ko, žinovas ekonomijos ir poli- pietų.

Mes didžiuojamės ir džiau
giamės mūsų tautiečiais ban
kininkais. Dėkingi Tamstų 
buvę svečiai.

Vienas iš Svečių

kai džiaugėsi garbingu svečiu 
ir jo palydovais.

po kitos užsidarinėio. tai Me
tropolitan banką Pederalė va
ldžia pripažino ir pareiškė, 
kad yra pirmaeilė - saugi ba
nką. Advokatas Jonas mėes-

Jo E. vvsknnas T. Matulio- fa sportą, ir pats iuomi nžsi-

SPORTAS

dieni, Nekalto Pras. šventėj, 
I sodalietės in corpore priims i 
'šv. Komuniją per 7:30 vai. i 
' Mišias

WAUKEGAN, ILL, Motinos šios dr-jos pagamins
! užkandžių, nuo kurio pelnas 
eis naujos bažnyčios fondui, o

nis ir kiti svečiai džiaugėsi ima. Taipgi jis randa laiko

ŠĮ VAKARĄ ATSIDARO 
LIETUVIŲ BASKETBALL 

LYGA
ir gėrėjosi ponu Bronzų drau- rūpintis lietuvių jaunimo liki- 
gišku ir maloniu priėmimu ir inu §įoje galvje. 
ju gražiu gyvenimu. '.Tie visi

Kazys Shedvilas manadže 
ris L- Vyčių 8 kp. tymo, kuris 
turi prirengęs stiprų tymų ir 
žada laimėti čempijonatų. .
—L

Šv. Onos moterų ir mergai- mergaitės apsiėmė surengti di 
I Prasidėjo rinkimai naujos (‘*9 dr-ja atlaikė savo prieš- deų “masąuerade” balių, dr- 
’ valdybos. Pirmininkystė tapo nfe^,ni susirinkimų gruodžio 1 uos jabu; tuoj p0 naujų motų. 
į perduota Elenai Urbonaitei, v. (Į Lietuvių Auditorijoje. Ka- įq jaunosios moterys visų lai- 
Įpirm. S. Petkiūtei, rašt. J. P°rtag buvo išduotas iš para- ka pngVęS tam, kad sukaktu- 
Butrimaitei, ir kasinlnkystė Piiinio bazaro. kur dr-ja tu- .'vĮa diena, pirma sekmadienį 

'V. Mieiūtei. Ta pačia proga y*j° rankų išdirbvsčių būdų pO Velvkų, būtų iš visų sek- 
buvo išrinkta narės įvairioms *r kur padarė pelno apie $130. magiausia.
komisijoms. ' Sekė raportas, kad seselės Tuomi ir baigės snslrlnki-

Nutarta ir išrinkta korulsi- Kazimierietes nupirko ketu- mas jr ^sos linksmai skirstės
ja dėl bingo party gruodžio r3as gražias kamžas vaikučia- narn0,
Ig d_ .~ri— ms nuo pelno, kuris buvo su-

Sekmadieni trečia valanda teiktas nuo buneo party.
popiet laukiamos viso apskri- po raDort.n sekė rinkimas 
čio sodalietės. kuomet visos Valdvhn« ateinantiems m "tn 
susirinks bažnvčioi. tom pri- lns. Kadangi dr-ia buvo labai

Žaidimai žada būti gana į-
domfis ir kadangi tymai pir- maldų visos kviečiamos susi- nntflr<- m nečin! nelikti M«r- miestelio. Traku anskr. 192S_

Korespondentė

Lietuvos Konsulatas Chiea- 
gole paieško ši asmeni:

Zigmą Augustinnvičiu, To-
taikintoms pamaldoms. Po pa- patenkinta esama valdvba. tai mo sūnus. Kilęs iš Ziuzmariii

gabūs finansistni. covi natrio- Inžinierius Jnlius Bronza,
tai ir pavyzdingi žmonės.

Svečius labai grožini ir jau 
kiai priėmė. Besišnekant, se

Šiandie St. Bitas Higli 
School salėj geriausi lietuvių 
tymai visoj Amerikoj pradės 
lošti dėl Chicagos lietuvių če- 
mpijonato.
* 7:30 vai. Roselando tymas,

mų kartų pasirodys, tat me- rinkt paranims andHorVon. gaika Tantiens efcicni-ū nuo
kas negali spręsti kurie ty
mai yra stipresni.

mokas daug amatu, yra apsu
krus ir išsigudrines bankini
nkas. Jis padeda vesti banko 
ir bizni. P-lė Mariiona Bren-

servs Brenzaitės vaišino labai veda didele ledu dirb- kuris Yra vedamas boksinin-
gardžiais įvairių rūsiu skan- tave. Tame biznvie Tai padeda ko Kazio ^Šedvilo imsis su
skoniais. O jau paskui prie sesu0 Cecilija, žinoma, ir visi Town of Lake 13 kuopos ty-
stalo, tai buvo karališki pie- , .. . ,r •• mu._ broliai. Panele Mamona su- „tūs. I . . , ,v,. .. . 8:20 vai. Cicero pereitų meniniu ir darbšti biznvie. tai, v .. .tų čempionai susitiks su

18-TA APYLINKĖ
Gruodžio 3 d., vakare, O. 

PužauskaitS, pirmininkė para

kur visus turės pro<m geriau snvo vietos dėl nesveikatos. T 
snsinažinti ir kun. R. 'Jonelis blivrt iSripMa P.
iš Nekalto Pras narannos ža- StnukuitiunA. Dr-ia linki o-reit 
da visas savotiškai palinks- nasveikti Tantieuei. kad ii ir 
minti (movies). An-tosė v<ą „.aiAtn darbščiai veikti dr-
" ----- jos labui.

Pirm. O. Petru^ionū nrnur 
kad ateinančiais metais

m. gvveues Chi'’e»*oie.
Liet Konsulatas Chicagoie,

100 East Bellevne Place, 
Ruperior 5619.

e«ircnwiTK «nn*HRF”
T.TFT’TnrTAT A^VOKATAT’

ATTŠPOS VARTAT. — Šv.
pijos sodalicijos per pereitus Vardo dr-ios mėnesinis susi- bns drnn<rHos deSimtumtiuis 

Reikia pažymėti kaip bro- girdėjome, bet kain gabi ir u'oTT, BU dvejus metus ir dabartinė vei rinkimas ivvks penktadieni, ivhiliuiuc ratcmrtn ka/1
liškai ir kaip pavvzdingai bro kaip išsilavinus šeimininkė, North Slde8 5 kū°pOS tymU’ įkli pirmininkė apskr. sodali. rodžio 6 d. 8 vai. vakare, v1s7 snZk^n mXrvs 
liai ir seservs gyvena. Dr. Svl- tai nė nemanvtum. Nekalbant 9:15 vai. Marąuette Parko cijų, atidarė susirinkimų. Ra- Aušros Vartų narao. mokvk- tnre-io nenn-nrastn fina imtis
vestras Brenza yra prityręs, kaip gražu ir tvarkinga jos garsusis tymas žais prieš Bri- portai buvo duoti valdybos los kambary. Visi nariai kvie- nž dnrbo kad ateinantieji me-
pasekmingas gydytojas - chi- name, bet kaip ji moka gar- ghton Parko Vyčius. nųrių. Priminta, kad sekma- Čiami dalyvauti. Valdyba ffl- hfltn kno nflSpi,iu?uo-Taiisi.

Tai štai nlnnas tuoiaus ir pa
sidarė. Kadangi dr-la vra su- 
dnrvta iš motėm ir mergai
čių. tai buvo •naskvriTuns dar
bo Naujų Metų lauktuvėms.

*
2*

s**

-W .•'/SflBS

išbandymas cigareto 
yra rūkyme.. . ir taip 
visuomet bus

Rūkytojai — vyrai ir moterys — 
nori kad cigaretas butų lengvas — bet 
ne silpnas. Pačiu laiku jie nori ciga
re tą, kuris turi skonio — kuriuom gali 
gėrėtis.

Chesterfields yra įžymiausi dėl leng> 

vumo — įžymiausi dėl geresnio skonio, 

Galite tą rasti rūkydami juos.

* Mnaa lanasa Co.

-Volpi\-uii $1 00 i dien 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

1YVENKITE DIDMIEST'
GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

JOHN R. RflROFN
T.TKTTTVTS ADVOKATAS

2201 W Oe.rmak Road
fWest 22nd St.)

tRfetropo’ltsn Pinte Bank name' 
Vnlnnd^« kitądien n'in 9 iki F 

PnnedFtln q.rn<1r>« ,r PAtnvfMo*
vnknrsla * Iki o

C'aW«l 117K
NAMAT- 0459 S Rockwell St

T**lcfonn« MIOO

Telenlmne* "ROTRevard 9QOO
Jo<?Anh J. Grish

T,TKTTWTS ADVOKATAS 
*G31 Rontb Ashland Avenue 
■'O R So T?r»nt-wol1 ęjtropf 
T 'lepbone: REPublic 9723

'n7 14fin Ko. Paulina Rt.
Pbonn ARAfitnge 0590

FEBniNAND PETRAITIS
LTETTrVTS ADVOKATAS 

'••uite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 193G Buick
TTž tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

Buick. karas, kuris turi viską. Tšvnizda, mada. nauii pageri-l 
nimai. smagumas. — Buick turi visus, risvieu žemai apkai- 
nnotas. tiktai $1031 00 už 2 dnm Sėdau, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BVTCK ’-SB 5 Rertnn K7. smrnnt. kaip nnulna.......................W4R.
BTTTCK ’SB B Sednn 47. rtauir ek'trnn. Į-arnnt....................... #«%.
BT'TCK ’84. R Sodan B7. Inhal puikiam «tnw.....................  74R.
BT’TCK ’S4. R Coupe 158 kaip mu1a«. grarant......................  74S.
BT’TCK ’SS. R Coune 58. tohlllani atnvv..................................... 4flR.
BUTCK ’88 2-4 Snort Coupe, grernm atnvv................................ 4*5.
BT’TCK ’SS. R Club Sedan 91. «-n*ua karas................................ R8V
PT’Tck ’93 R Cnnne «» tebnlol t-nrknl..................................... Mft.
BT'TCK ’82. R Coune 9fi. labai nu’kua Karaa............................ 4RO.
BT'TCK ’82 R Sedan 87. kerai beCT.........................................................4M».
BTTTCK ’S2. R Sedan R7. Idealus Se'mvnal.......................................... 8»!5.
BUICK ’31, B Sedan 87. greroj tvarkoj, žema kaina................. 2»5.

CATUT.T.AC *82. B Tewn Sedan. labai pulkus karas................. 09S.
CADTT.T.AC ’32 B Sedan. tobulam stovv..................................... 8»R.
CAPTT.UAC ’SI. R Town Sedan, arabus karas............................ 44R.
CADILL.AC ’29, 6 Town 8edan. geroj tvarkoj............................ 1#S.

CHTTVST.FR ’8R. B Sedan. trunk, kaip naujas, garant...... 7#R.
DODOE '84. B Sedan 2 durų. labai Svarus,.......................... 4415.
T.4 SAT.T.E '31, 6 Sedan. labai puikiam stovy,...Z............ 8715.
I.TNCCT.N ’SO S Sedan. grafus karas.......................................... 2«(5.
PACKARD ’82, 7 Custom Sedan. tobulam stovv................... 7715.
PACKARD ’SO. 7 Sedan geroj tvarkoj.......................................... 20R.
PCNV’AC 8 ’SR. B Tourlng Sedan. nnuln karo garant., RPECT AL 
PONTTAC 8 *84 B Sedan. tobulam stovv. . .......................... 4#S.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jflsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

t

CHTTVST.FR

