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Ispanijos sukilėliai sustoję 
prie Toledo miesto ribų 

ŽENEVA, rūgs. 25. — An
glijos užsienių reikalų sekreto 
rius kap. A. Edenas kalbėjo 
T. Sąjungos suvažiavimo. Pas 
kui kalbėjo Madrido radikalų 
vyriausybes užs. reikalų mi-
nisteris Julio Alvarez del Va-
yo. 

Sekretorius Edenas plačiai 
apibudino Anglijos vyriausy
bės tarptautinio nusistatymo 
programą, kad palaikus taiką 
Europoje. 

J is nurodė valstybių skaldi-
mąsi į priešingas vienų kitoms 
grupes ir ragino, kad šis skal 
dymąsis būtų nutrauktas, ka
dangi pavojingas taikai, o 
šios palaikymui yra reikalin
ga valstybių vienybe. 

Sekr. Edenas sake, kad tai
kos užtikrinimui vienos vals-

v 

to5r 
— = 5 

DRAUGAS 
T 3 F MOST INFLUENTIAL 
LTTL.TJANIAN CATHOUC 
DAILY IN AMERICA, 

AILY FRIEND 
JIS-SEPTEMBER 26 D., 1936. 

A<K), ILLINOIS UNDER THE ACT OB MARCH 3, 1879 
Telefonas: Canal 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 METAI-VOL. XX 

HENDAYE, Prancūzija, 
rngs. 25. — Ispanijos sukilė
lių lakūnai šiandien su orinė-
mis bombomis išgriovė Bilbao 
miestą. Visam mieste siaučia 
dideli gaisrai. 

Aštuoni sukilėlių dideli lėk
tuvai per dvi valandas svaidė 
miestan bombas. 

Apturimomis žiniomis, dau
giau kaip 100 asmenų žuvo ir 
šimtai sužeistųjų. 

Nutraukus miesto bombar
davimą, komunistai ir anar
chistai viešai sušaudė 60 įkai
tų (Įkalintųjų asmenų). 

Sukilėliai puolė Bilbao iš 
oro, kai radikalai atsisakė pa
siduoti. 

SOCIALIS TEISINGUMAS 
- KOMUNIZMUI SMOGIS 

DETROIT, Mich. (per paš
tą). — Jo Eksc. Vyskupas M. 
J. Gallagher kalbėjo Katalikų 
Studijų klubų susirinkime. Jo 
Ekscelencija pareiškė, kad J . 
A. Valstybių laisvę nuo komu
nizmo galima apsaugoti tik 
socialiu teisingumu ir krikš
čioniškų idealų skleidimu. 

Paskutinais metais, kalbėjo 
vyskupas, dažnai jspėdavau 
prieš komunizmo įsigalėjimą. 
Mano įspėjimų neklausyta. 
Kas įvyko Ispanijoje, tas gali 
pasikartoti ir Amerikoje, 

Nėra vilties Vokietijos katalikams 
su naciais 

Policija konfiskuoja katalikų 
laikraščius, vyskupų laiškus 

AMSTERDAMAS, Olandi^rių d o k t r i n o / y r ą griežtai 
ja, rugsėjo 25. — Berlyne po- priešingos katalikybei. 
licija konfiskavo katalikų vy
skupijos laikraščio visą laidą, 

Kas link Rusijos ir Ispani
jos Katalikų Bažnyčios nega-

kurioje buvo įdėtas Vokietijos , Įima kaltinti, kad tose š&lyse 
vyskupų pareiškimas ryšium ! įsivyravo raudonieji gaivalai, 
su nacių vedamomis, taip va- Bolševikizmas išsiriruliavo iš 

nevykusios tose šalyse politi
nės tvarkos. Rusijoje pati ka-

Solid Fuel Sąjunga turi parodėlę S t e b į s viešbutyje. 
Ola vai/-diioj amas namų centralinio apšddjmp. "pečiams kū
renti automatiškas aparatas, kuris ne tik pįįtiiftio pečiui rei
kalingas anglis, bet dar ir pelenus išima. (Acme.) 

= , , — j ^ . 

dinamomis "nedorovės" by
lomis. 

Be to, Muenstery, "VVestfali- i talikybė buvo žiauriai persė
d i J°J<S policija konfiskavo vys- kiojama lygiai taip, kaip šian-

nebudėsime ir nekovosime j kupų bendro ganytojiško laiš- kizmą. Tokia taika neįmano, 
prieš komunizmą ir organizuo ko kopijas, kurios buvo pa

ruoštos išdalinti tikintiesiems. 
Tą patį laiką nacių laikraš

čiai pradėjo pulti katalikų 

tvbės kitoms turi darvti ' ruei 
leidimų. Sako, j)atį Anglija 

raan yra pasiryžusi r 
kom-

rcika-

TALAVEfcA, fepanija, 
rūgs. 25. — S:u£ilėlių kariuo-
menė, kuri prieš porą dienų 

PRANCŪZAI PRIPAŽĮSTA, 
KAD MADRIDO RADIKA

LAI ŽUVĘ 

PRIPAŽĮSTA 
PIRMENYBĘ PREZ. 

ROOSEVELTUI 

skabiai ijr sekftiingai žygiavo, • 

P A R Y Ž R S , rūgs. 25. 
Prancūzų kairiųjų sluoksniuo
se pripažįstama, kad Ispapi-

ku-

daryti nusileidimus ir 
promisus, jei tas būtų 
linga. 

J i s astrai nupeikė kai 
rių valstybių tarpusavius už
sipuolimus per radiją ir spau
dą, kadangi tuo būdu mažina
ma pagarba nuosavoms vy
riausybėms ir pagilinami tarp 
tautiniai nesusipratimai. 

Pagaliau ragino valstybes, 
kad jos greitu laiku atgaivin
tų nusiginklavimo klausimą. 

Madrido radikalų vyriausy
bės delegatas karčiais žodžiais 
puolė Vokietiją ir Italiją už 
Ispanijos sukilėlių rėmimą ir 
podraug kaltino Angliją ir 
Prancūziją, kad jos išdueda 
Ispanijos teisėtą vyriausybę, 
neduodamos Madridui reika
lingos pagelbos ir nesustabdy-
damos italų ir vokiečių nuo 
kišimosi į Ispanijos vidaus 
reikalus. 

davus Alcazar tvirtovėje užsi-
darusius kadetus ir kitus, ne
toli Toledo miesto susitiko 
akis į akį su Madrido radikalų 
milicija, kurios yra apie 10,-
000 ir kuri užėmusi stiprias 
pozicijas. 

Sukilėlių vadovybė tad susi
laikė siųsti miesto link skrajo 
jančią koliumną, kad jai prasi 
mušus per radikalų milicijos 
pozicijas. 

Iš užpakalinių pozicijų suki 
lėliams siunčiama sunkioji ar
tilerija, šarvuoti automobiliai 
ir visokia karo medžiaga. Taip 
pasirengus bus pradėta atkak
li kova su tirštomis milicinin 
kų eilėmis ir tikinusi jas nu
galėti. 

Kita sukilėlių koliumną sek 
mingai, bet palengva, veržia
si stačiai Madrido link. 

jos radikalų vyriausybė Mnd-
& 3 ^ » W 4A*km** m<ryra jau ^»flga»t-ir įtrtfti. Ttf 

go Ispanija suplauks naujos 
tvarkos — militarinės diktatu 
ros? kurios priešakyje bus 
gen. Franco. 

Iš pradžių Prancūzijos 
"liaudiies fronto" vadai buvo 
įsitikinę, kad Madrido radika-

YORK, rūgs. 25. — 
Spalių meru, f gį vakarą tuo 
pat laiku ttJK^^vykti prezi
dento B ^ o f f i t t i r Al Smi

tą bedievybę. 
Anot vyskupo, pirmiausia 

reikalinga iškelti aikštėn ko
munistų sąjūdžio kenksmin
gas žmonijai ir krikščioniškai 
civilizacijai idėjas. Šis dar
bas galima sėkmingai atlikti 
per -Katalikų Studijų klubus. 

joje. Katalikų Bažnyčia nesi
kiša į valstybių politikas. J i 
stovėjo atokiai nuo politikos 
ir Ispanijoje. Jei Bažnyčia 

TOLIAU VYKDO TERORĄ 
MADRIDO RADIKALAI IR 

vyskupus dėl katalikų "drau-įbūtų dalyvavusi politikoje, 
gavimosP1 su komunistais, j Ispanija nebūtų sulaukusi bai 
Nacių spauda nurodo į įvy-' saus raudonųjų siautimo. Bet 

MADRIDAS, rūgs. 25. ~, 
Nepaisant radikalams gyvo 

kius Rusijoj ir Ispanijoj, kur 
Katalikų Bažnyčia nepajėgė 
pastoti kelio -bolševikizmo pli
timui, o ypač Ispanijoj, kur 
Bažnyčia per šimtmečius bu
vus įsigalėjusi. 

Kadangi nacių valdomoj Vo 
kietijoj katalikams yra už
drausta per sa^o laikraščius 

•x2ll i M L H kitus JįMJh 
masis jųdviejų turėjo kalbėti j čia ir toliau raudonųjų gaujos 
iš Pittsburgho, antrasis gi — 

Bažnyčia ir negalėjo kištis į 
valstybės politinę tvarką, ka
dangi ji turi kitokią misija 
žemėje. 

Tad nacių priekaištai Kata* 
likų Bažnyčiai dėl įvykių Ispa 
nijoje yra beprotiški, paeinan 
tieji iš piktos valios, kad tuo; 
būdu tik daugiau pakenkus 
BažnsmaL kuri enetfcingai ko-

sipuonmus, tai TVsKnpai 
ėmė laiko savo katedrose i šaiš j pagoniu imą ir kuri nepasiduo 

lų vvriausvbė pasirodys nemi
go K™« r • • • - i u *. i jis, Smith, pasitraukia iš ke-
galima. Jei jai pasirodys be t ' . . ' . . V 

iš New Yorko miesto. 
Kadangi šios prakalbos per! įr daro kratas, kas lygu 

radiją netikėtai supuolė ton | m i J apiplėšimui, 
pačion valandon, kas yra ne
geistina, Al Smith su telegra
ma pranešė prezidentui, kad 

puola įtariamų asmenų priva
čius namus žmones areštuoja i kinti tikintiesiems apie tuos j da nacių partijos viršininkų 

na-

Dėl akių muilinimo radika
lų laikraščiai retkarčiais pra-

nacių nepamatuotus Bažnyčiai užgaidoms. 
Berlvno kataliku autoritetai 

užgina gandus, kad Vokietijos 

44 ARABAI NUKAUTI 
PALESTINOJE 

J E R U Z A L E Palestina, 
rūgs. 25. — Arti Jenin vakar 
britų kariuomenė kruvinam 
susirėmime su arabais 44 ara
bų nukovė ir daugelį sužeidė. 
Tik naktis sulaikė britus nuo 
tolesnio arabų žudymo. 

52 METUS TOS PAČIOS 
PARAPIJOS KLEBONU 

ST^LOUIS, Mo. - Šv. Ro 
žės parapijos klebonas, kun. 
mons. J . McGlynn, 82 m. amž., 
jau 52 metus klebonauja šioj 
pačioj parapijoj. J is paskir
tas šion parapijon po įšventi
nimo 1884 m. 

Žiniomis iš Madrido, kaip 
paprastai radikalai daug pa
duoda žinių apie savo " laimė 
j imus". Šį kartą visiškai nuty 
Ii apie paleidimą vandens iš 
užtvankos. Matvt tas buvo 
muilo burbulas. 

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
ITALIJOS VICEKONSULĄ 

CANNES, Prancūzija, rūgs. 
25. — Komunistų gauja už
puolė Italijos vicekonsulą 
princą Ruffo di Calabria ir 
jo palydovą Vallauris mieste
ly. 

Vicekonsului teko mažai, jis 
suspėjo pasislėpti. Bet jo pa
lydovas smarkiai apdaužytas. 

Na, ir nauji nesutikimai 
tarp valstybių, ačiū komunis
tų gaujoms, kurių Paryžiaus 
autoritetai nesuvaržo. 

kokių trūkumų kovoje už " re 
spubliką" ir "demokratiją", 
tai tuos trūkumus užpildys 
Prancūzijos ir kitų šalių kai
rieji. 

Šiandien randama daugybė 
ir tai didžiai stambių trūku
mų Madrido radikalams. Pran 
cūzijos kairieji gaivalai kai 
kuriuos trūkumus padengė ir 
sulopė. Pagaliau apsižiūrėta, 
kad Madrido radikalai per 
daug visko reikalingi ir para
ma "visiška i sumažėjo. 

Tas įvyko, kai pamatyta, 
kad ispanų aktyve kariuomenė 
visur ima viršų ir kad Madri
dui nėra pagelbos. 

Prancūzijos socialistai ir 
komunistai, kas tiesa, vis dar 
remia Madrido raudonuosius. 
Bet šis rėmimas yra tik pavir
šutinis, be entuzijazmo ir tik 
tuo sumetimu, kad išgelbėjus 
tų raudonųjų galvas, kad da
vus progos jiems kur nors pa
sprukti, atėjus paskutinei va
landai. 

lio ir duoda pirmenybę pre
zidentui. ' 

Smith kalbės tą pat vakarą 
tik pasibaigus prezidento kal
bai. 

priekaištus. 
Vyskupai pirmiausia nuro

dė, kad negali būti paikesnio i katalikų vyskupai rengtų bet 
daikto kaip nacių tvirtinimas,! kokius pasitarimus su valstv-

iuša, kad^ vienur ir kitur ras- ^ ] ) a k V ( ) k i e t i j o s k a t a l ika i | bes autoritetais, kad susitai-
ta tūkstančiai, arba ir n u l i j o - 1 d r a ū g a u j ą fiū s o c į a l i s t a i s ir kius su naciais ir sudarius 
nai paslėptų monetų. j k o m i i n i s t a i s > T i k n e sveiko bendrą frontą prieš bolševi-

. Daugumo areštuotųjų liki-[ proto žmonės gali taip sakyti, kizmą. Tokia taika neįmano
mas nežinomas. Radikalai su s kadangi Katalikų Bažnyčia ma, kadangi nacių viršininkai 

ITALIJA GRASINA MAD
RIDO RADIKALAMS 

ŠIANDIEN PIUEČIŲ RE-
GISTRAVIMASIS APSKRI

TIES MIESTELIUOSE 

Šiandien piliečių registravi
masis vykdomas Cooko apskri 
ties visuose miesteliuose, ku
rie nepriklauso Chicagos rinki 
mų komisijos žinybai. 

PERPIGNAN, Prancūzija, 
rūgs. 25. — Lerida provincijo 
je, Ispanijoje, radikalai areš
tavo du italus piliečius. 

Italijos vyriausybė pareika
lavo, kad Madrido vyriausybė 
skirtu laiku paleistų areštuo
tuosius. 

Jei tas nebus padaryta, Ita 
Uja pasiryžusi iš oro pulti 
Barceloną, kur areštuoti ita
lai laikomi ir kur žadama juos 
statyti radikalų teisman. 

jais greit apsidirba. 

PARAPIJŲ MOKYKLŲ 
MOKINIŲ TEISĖS 

70 NUOŠIMČIŲ BONUSŲ 
IŠMOKĖTA KARO 
VETERANAMS 

AVASrlINGTON, rūgs.. 25. 
— Iždo departamentas paskel 
bė, kad ikišiol karo vetera
nams bonusais išmokėta 1,318-
426,792 dol., kas sudaro apie 
70 nuošimčių visų bonusų su
mos. 

ST. LOUIS, Mo. — Šio mie 
sto advokatas AVayman nus
prendė, kad katalikų parapijų 
mokyklų mokiniai turi lygias 
teises su viešųjų mokyklų mo
kiniais ,kad gavus miesto svei 
kūmo departamento reikalin
gą patarnavimą. 

nuo Popiežiaus Leono XIII i nesukalbami. Jie aklai veržia-
laikų atkakliai kovoja prieš si į raistus ir reikalauja, kad 
socialistus ir komunistus, ku- visi kiti juos sektų. 

RUOŠIAMASI STATYTI J. j LIETUVOS BANKO AUK-
VAIČKUI ANTKAPJ SO FONDAS 

KAUNAS. — Rugsėjo 1 d. KAUNAS. — A. a. artistui 
Juozui Vaičkui antkapiui pa- fondas siekė 63.710,000 litų ir 
statyti dramos artistų inciaty-1 užsienių valiutos fondas — 
va sudaromas 12 žmonių ir 8.500,000 litų. Tad aukso ir 
žymesnių visuomenės veikėjų valiutų fondas drauge dabar 
komitetas. Aukų rinkimą ma- ' s u < įaro 72.210,000 litų. Rug-

jnoma pravesti plačiu mastu piū&o 1 d. aukso ir valiutų 
AUGINA DAUG TABAKO j po Lietuvą ir Šiaurės Arneri- fondas siekė 69.530,000 litų. 

ką, nes velionis tiek savo Tuo būdu per r.ugpčūčio mėn. 
S. KALVARIJA. — Mieste l prieškarine veikla, lygiai sce- aukso ir valiutų fondas padi-

ir apylinkėse gyventojai augi- nos darbu Vilniuje, Kaune ir dėjo 2.680,000 litų. 
na daug tabako. Mat, čia vei- šiaurės Amerikos lietuvių 
kia tabako džiovykla ir Br. tarpe yra tikrai nusipelnęs, 
Salamonų tabako apdirbimo, kad jo, kaipo mūsų dramos 
fabrikas. Pasirodo, kad iš ta- teatro įkūrėjo, atminimas būtų 
bako čia gaunama nemaža pa-! pagerbtas bent atžymint jo 
jamų. Vienas augintojas pa- amžino poilsio vietą Kauno 
reiškė, kad iš 1 ba. sklypo ap- kapinėse, 
sodinto tabaku galima gauti 

Chicagos lenkų demokratų 
vadai reikalauja, kad buvęs 
vyresniojo teismo klerkas Zin 
tak būtų išbrauktas iš balioto. 

1,500 lt., o gerai 
net ir 2.000 lt. 

užderėjus, 

RASTA PRIMUŠTA 

Washington viešbutyje ras
ta primušta ir prismaugta ak
torė Aida Deery, 23 m. amž. 
Policija ieško piktadario. 

NUŽUDYTAS TURTIN
GAS KINIETIS 

Nužudytas turtingas kinie
tis John Eng, 60 m. amž., Pa-
radise Inn, 4007 \V. Madison 
gat., savininkas. 

Policijai nurodytas įtaria
mas kinietis žudikas ir jis su
imtas. 

Banknotų apyvarta dabar 
siekia 107 mil. lt. Tuo būdu 
banknotų padengimas auksu 
sudaro 59,5 nuoŠ. o auksu i r 
valiuta — 67,4 nuoš* 

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Čia atvyko Maryknoll misio-į 
nierių draugijos generalis va
das vyskupas J . S. Walsh. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — šiaa; 

dien numatomas įlietus ir v§-' 
siau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

VYSK. BŪČYS APIE KATALIKŲ 
VEIKIMĄ 

tų sugražinti ir ankstybesnės tautos šve
ntes datą,. 
Kai kurios dr. J . Griniaus straipsnio 

vietos cenzūros išbrauktos. Vadinas, nepati
ko labiau įtikinantieji argumentai, kad gra
žinti gegužės men. 15 d. kaipo tautos dieną, 

Pertvarkytas Kataliku Veikimas 
Dešinioji hierarchijos ranka. Mažlnt mechanizmą — 

stiprJnt dvasią. "Graikiją pražudė jos meilė prie grožio". 
O toji diena tani ištikro tinka, nes ji yra j Didyste Katalikiško Veikimo Apaštalas sako: "Stenkis1 

reikšminga. Joj susirinko pirmoji tautos at- \ rast draugą kavai su blogu. Kai b3sit du, prisitrauk dar, 
stovybė — Steigiamasis Seimas, kuris pa- trečią ir t t.,% 

Katalikų šiandien laikoma pagrindas. Kas jo netur, to tiese valstybei pagrindus, pravedė žemės re 
formą, priėmė visą eilę reikalingų įstatymų, 
dar kartą autoritetingai paskelbė pasauliui, būtiniausia katalikų pareiga, gyvenimas nekatalikiškas. t 

Neįmanoma pa s mus parapija j Senosios priemonės: kate-
be katalikų veikimo. Katalikų chizacija^ pamokslai, parapi-j 
veikimas suima j save visas jo s lankymas, tinkamai atlie-

Dėl to Steigiamojo Seimo susirinkimo diena j katalikiškas organizacijas. Ne- karnas, visuomet stovės viso-
(gegužės mėn. 15 d.) yra labai reikšminga sigailama katalikų veikimui kio veikimo pryšaky. Be jų 

kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė ir 
ji pertraukia visus ryšius, kokiais buvo su
rišta su viena ar kita kaimynine valstybe. 

ir svarbi. 

REGISTRUOKIMĖS 

J . E. Vyskupas Petras Bučys, M. I. C , 
buvęs dienraščio " D r a u g o " redaktorius, apie 
katalikų veikimą Lietuvoje 4kXX Amžius" 
rašo: 

Kilnus buvo ir yra Pijaus XI sumany
mas išjudinti pasauliečių katalikų veiklu
mą. Didžiosios mintys, kaip didieji medžiai, 
lėtai auga, ir gana daug laiko trunka, kol 
pasirodo jų stiprumas, grožis bei nauda. Pa
prastieji žiemkenčiai javai per žiemą gludo 
po snitgu ir neauga. Keista būtų šneka apie 
jų krizį, kai pūgos siaučia ir tvoros nuo šal
čio pyška. 

Katalikų Lietuvoje yra daugiau kaip 
pusantro milijono. Ta skaitlinė gali pasiro
dyti net perdidelė, atmetus visus tuos, ku
rių metrikai tebėra katalikiški, o pažiūros 
ir elgesys visai nukatalikėjį. Pijaus XI ga-

„npinoje Bažnyčioje yra per 350 milijonų sie
lų. Taigi Lietuva katalikų visuomenėje ne
sudaro nė pusės procento. Jei būtų galima 
sakyti, kad pas mus Pijaus XI mintis apie 
katalikų veikimą liko nesuprasta ir visai 
nunyko, tai dar negalima būtų kalbėti apie 
tos didžios minties sunykimą pasaulyje. 

Bet mūsų tėvynėje katalikų veikimas 
turi >avo šaknų, gana seniai ir gana stip
riai įkibusių į mūsų sielų dirvą. Katalikų 
Veikimo Centras yra įkurtas prieš 1921 me
tus, o Pijąs vienuoliktasis išrinktas popie
žium 192J m. pradžioje. Tai nereiškia, kad 
mūsų katalikų vtikimas būtų nepriklausomas 
nuo Pijaus XI išminties. Bet tai reiškia, kad 
ir Lietuvoje katalikybė yra gyva, nes joje 
dygsta tai, ko reikia mūsų laikams ir mūsų 
šaliai. Katalikų veikimas išdygo savaime ne 
tik Lietuvoje. Kitose katalikų gyvenamose 
šalyse jis buvo išdygęs pirmiau kaip pas 
mus. Pijaus XI šviesi išmintis pastebėjo tų, 
daugelyje vietų dygstančių, veikimo rūšių 
naudingumą ir popiežiškosios aukštybės žo
džiu pagyrė. Pijaus XI nuopelnas nesibaigė 
vienu pagyrimu. 

Katalikų organizuotas veikimas įvairio
se šalyse buvo besireiškiąs Įvairiais būdais. 
Tas įvairumas mažino darbo vaisius. J i s bu
vo pastebėtas ir Lietuvoje. 1921 m. mes Kau
ne svarstėme, kuriuo tipu geriausia naudo
tis mums: itališkuoju ar vokiškuoju. Pijaus 
XI enciklikoms išėjus, dalykas tapo išsprę
stas, vienodumas nustatytas; nebeliko rei
kalo gaišinti laiką, sunkiai išsprendžiamus 
klausimams gvildenant. Mūsiškis katalikų j 
veikimas gavo tvirto pagrindo tarptautinia
me dokumente — Šv. Sosto konkordate su 
Lietuva. 

Visi čia trumpai paminėti dalykai rodo, 
kad katalikų veikimas mūsų šalyje tebėra 
gyvas. Jis anaiptol neturi vystančios žolės 

įžymių. Tai nereiškia, kad jis neturėtų kliū
čių. Jam reikia tobulėti ir atydžiai tirti sa
vo trūkumus, kad prašalinus juos tinkamu 
laiku. 

Maždaug už mėnesio laiko bus preziden
to rinkimai. Rinkimai labai svarbūs ir įdo- č'o veikimo priežastis, nurodo 
mūs. Svarbu, kad visi piliečiai balsuotų. Kad išsigelbėjime priemones. Pir-
turėti teisę balsuoti, reikia užsiregistruoti, j ma: katalikų veikimas reiškia 

triūso, prakaito, pasišventimo, neapsieina ir moderniškiau-
Bet kartais neina normaliai. ; šioji pastoracija. I r moder-

Vienas mū s kataliku, inteli- niškas žmogus ieško gero žo-
gentų išskaičiuoja šlubuojan- džio iš sakyklos. Kateehizaei-

ja turi tęstis visą gyvenimą, ko* vištos žymių 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS , kainuoja, matai jis išrašytas 
ant avies kailio. 

Gazietos rašo didelę sensa-; — Ot, svietas, pamaniau 
ei ją: Mizurės šteite farmerio sau, ir čia dėl bedievio dar 
Dž?ksono višta du metus dė- vienas avinėms nukentėjo. 
jusi, dėjusi kiaušinius ėmė ir 

mą, kiekvieno asmens veikimą 
savo namuose ir savo aplinko
je. Dabar gi katalikų veiki
mas virto organizacija su savo 

Kaip žinoma, Illinois valstybėj yra įvesta 
pastovi registracija. To nepamirškit. Užsi-
r. gistruokit. 

Yra patirta, kad gana daug lietuvių ne
sinaudoja turimomis pilietinėmis teisėmis — 
rinkinių metu nebalsuoja. Tai negerai. Pi-
lietis, kuris duotų jam teisių nenaudoja, to! iormomis: susirinkimais, kon-
vardo nėra vertas. Ypač šiais neramumų ir j lerencijomis, posėdžiais, šven 
visokių netikrumų laikais svarbu visiems bal- j temis, eisenomis, protestais ir 
suoti ir balsuoti taip, kaip jų sąžinė diktuoja, j rezoliucijomis. Antra: katali-

Nereikia užmiršti, kad nebalsuodami j kų veikimas — pasanlininkų 
skriaudžiame ir tuos tautiečius, kurie turi j apaštalavimas. Dabar gi tas 
ambicijos dalyvauti politiniame gyvenime, veikimas virto kunigų pasto-
prasimušti į viršūnes ir tuo būdu ir mūsų r a c i j a su senomis -priemonė-
ta utai pasitarnauti ar tai jos vardą garsi- j mk (pamokslais katekizaci-
nant ir reikale ginant, ar savo tautiečiams. ^ pai:apį j (>s v i ^ t ac i j a ) , ku-
padedant. Del to, kuo daugiau lietuvių įeina' 
balsuoti, tuo stipresnė yra mūsų, lietuvių 
pozicija politiniame gyvenime. 

pritaikinta amžiui ir išsilavi
nimui. Parapijos lankymas 

pavirto gaidžiu. Užaugo jai i Koks skirtumas tarp slie-
didelė, raudona skiauterė ir, ko ir iš jo išsivysčiusio, kaip 
bendrai, buvusioj Vištoj neli- Bostono Ma;kis tlumočija, lie

tuviško cicilisto? 
Skirtumas yra toks. Įmetus 

vidaus gyvenimo pertvarky-; duoda savų avelių pažinimų, 

Pas mus, tavorščiai, vra 
j . , _ .. .-. -v,- slieką i upę ar ežerą, visos 
didesne sensacija: lietuviški v

 l \T_». . ' 
1 žuvys su didžiausia paskuba 

Todėl užsiregistruokime. 

PAAUKŠTINO ŽYMŲ VEIKĖJĄ 

rios nebepatenkina modernio
jo žmogaus. 

Išsigelbėjimo naujieji keliai 
toki: Kat. veikimas be organi
zacijų turėtų būt įgyvendina
mas atskirų asmenų bei bure-

Amerikos katalikų veikimo centru y r a ' l i ų K a t a l i k ų i n t e l igent i j a tu-
Nacionalė Katalikų Gerovės Konferencija rf . k a talikų veikimo 
(National Catliolie Welfare Conference). Prie , v, . . 

•ii - -i • ± , arba apaštalavimo paruosimą. •• 0 0„ 0v. l o . Ar 
to centro priklauso ir mūsų veikimo centras i _ v. „ ] . " . , v rijos apaštalas vysk. M 

.„ , •• Tvrrvvim *—Z_* -i -- i .Paruosimo uždaviniai — kat. 
— b ederacija. NCWC žymiu veikėju yra 

mokslo gilinimas ir skatini
mas į religines praktikas. Ka
talike veikimas turi virst tik
ru apaštalavimu, jj pakreipt į 
nukatalikėjusį gyvenimą. Taip 
kat. veik. pergalės krizį. 

kun. John J . Burke, C. S. P. Nuo pat tos 
organizacijos įsisteigimo jis buvo jos sekre-
torijato vedėju. J is daug prisidėjo prie cen
tro sudarymo ir išauginimo. J o nuopelnai 
yra stambūs. Dėl to ir Šventasis Tėvas juos 
pripažino. Šiomis dienomis kun. Burke pa
keltas prelatu. 

Tas faktas parodo, kad Popiežius Pijus 
XI, kuris yra vadinamas Katalikiškos Akci
jos popiežium, giliai įvertina ir dvasininkus 

Sveikintinos ir džiuginan
čios ano asmens pastangos, 

be jo — nėr ganytoje. 

Apaštalo kelelis per gyve
nimą yra siauras. " J e i kas 
nori eiti paskui mane, tegul 
pats savęs išsižada, tegul ima 
savo kryžių ir teseka mane, 
nes kas nori išgelbėt savo gy-! 
vybę, praras ją, ka s gi pra
puldytų savo gyvybę dėliai 
manęs, a t ra s ją". (Mat. 16, 
24-25). Kristaus žodžiai ne po
ezija tik maloniam pasiskai
tymui. Apaštalo gyvenime jie 
turi virst nęąjybe. Prigyve-
nom nekatalikiško veikimo, 
bet žoldžiavimo krizį. Veiklus 
katalikas nesigailės nė gyvy 
l>ės dėl Kristaus, visuomet 
paliks apaštalas. Katalikų vei
kimo organizaciją perdirbt į 
pavyzdžiu paremto apaštala
vimo armiją. Garsusis Šveica-

ermi-
Uia veltui išaikvojo daug lai-1 
ko ir ener^ijo^ turtingos kal-
vinistes atvertimui. Vieną va- ' 
karą kalviniste užsislepia baž
nyčioj, netrukus ateina bažny-' 
čion ir vyskupas. Kalvinistės i 
akis jį seka. Apšviestas amži- j 
nosios švieselės vyskupas pri
klaupia prieš Švenčiausiąjį, 
bet taip gražiai, su tokiu gy-

cicilistai per daugelį metų bu
vo cicilistais^ dėjo cicilistiš-
kus kiaušinius, o šįmet staiga 

neria, kad jį pagriebtų. Įbri
dus į upę, ar ežerą cicilistui, 

u i * i • TTS r v i s °s žuvys jam tik užpakali-eme ir išvirto balsavikais. U z- ; ° ^ 
. 1V .. .VI . . . . . nes parodo, 

augo balsavikiska skiautere. Bendrai, pas juos neliko ir 
ženklo viso to, ką prieš de
šimtį metų šnekėjo ir rašė. 

Ar tai ne didelė sensacija! 

— Duok džinės patraukti, 
sakau aną dien vienam antro 
skrajaus rūnytojui. 

— Neturiu. 
* . į. • 

-r- O t ' i r ^uga^ait-melagį. 0 
kas šitoj mmkoj, ką laikai ta
vo kišenėj! 

— Sampelis gazolino an
tram skrajui į Kauną įrody
mui, kad už ją neverta kom
panijai mokėt, <ba pusė van
dens. 

girtinas jo geras noras be 
ir pasauliečius veikėjus, kurie su ypatingu | ieškant naujų kat. veikimui | vu tikėjimu, lyg, rodos į jį būt 
atsidavimu stiprina katalikų organizacijas i kelių, ypač kad jos išėjo iš i žiūrėję tūkstančiai akių. Yys-
ir tuo pačiu katalikų veikimą. kataliko intelegento pasaulie-1 kupas atėjo melstis kaip pap-

Aną dien užėjau vieno be
dievio profesionalo ofisam 
Sakau, bene savo tlumočlyvu 
delnu nepasitarnausiu. 

Apžiūrėdamas ofisą klau
siu: 

— Tai čia Tamstos diplo
mas ! 

— Taip, mano. Jis brangiai 

Užėjo aną dien vienas spor
tas su mergina į restoraną. 
Užsisakė valgio. Valgant spor
tas sako merginai: 

— Matai, kaip aš tave my-
iu. Nebijau jokių pavojų. 
Priešingai, net jų ieškau.' 

— Maįau, matau, — atsa-
iė jam,, mergina* . Dėl to 
• •» • ' ' t 

vietoj šakučh^Knlių; valgį de
di į burną. 

Pa s Skupauskus aną vaka
rą užėjo netikėtas svečias. 
Skupauskienė vakarienei iške
pė porčiapo. Valgant Skupau 
skas siūlo svečiui vis valgyti. 
Imk, sako, dar vieną pysį 
porčiapo-. 

— Dėkui, — atsako svečias, 
— aš du jau suvalgiau. 

Tuo tarpu mažas Skupnus-
kų vaikutis, kuris sykiu prie 
stalo sėdėjo tarė: 

— Neteisybė, tamsta suval-
gei tris py sius. Aš gerai skai
čiau, nes mama man liepė. 

GANDAI APIE LIETUVIŲ LENKŲ 
TAIKĄ 

čio. Kat. veikimas visų mūs 
! reikalas ir rūpestis. Už tat ir 
mes drįstame čia pareikšt sa
vo papildymus, •• pastabas ar 
pataisas. 

Kas yra katalikų veikimas? 

D£L TAUTOS DIENOS DATOS 

Dr. Jonas Grinius " X X Almžiuje" iš
kėlė sumanymą itškoti naujos dienos tautos 
šventei. Rugsėjo 8 d. netinkanti keliais at
žvilgiais. Vasario 16 d. neužtenka, nes žie
mos metas nepatogus visokioms iškilmėms, 

• eisenoms ir t.t. Dėl to dr. Grinius siūlo: 
"Ieškant patogaus laiko ir prasmin

gos dienos, kyla klausimas, ar nereiktų 
grįžti prie gegužės 15 d. Žinau, kad yra 
žmonių, kurie dėl asmeninių motyvų, dėl 
politinių įsitikinimų nemėgsta gegužės 
15 d., kaip aprėktų seimų laikotarpio 
pradžios. Bet šiandien, kada Seimas vėl 
grįžta, kada Steigiamojo Seimo susirin
kimo diena nueina į istoriją, galima bū-

Kaune išanąs "Sekmadienis" paskelbė 
sensacingą žinią, kad, girdi, gerai informuoti 
šaltiniai teigia, kad iš lenkų pusės artimiau
siu laiku galima laukti konkrečių žygių Lie- j Tih~rai} tai yra pasauliečių a 
tuvos Lenkijos santykių problemai išrišti, j paštalavimas ten, kur kunigas 

Tokių gandų esame ir pirmiau girdėję, neįema, bet drauge su bažny-
Be to, juk keliais atvejais jau buvo ir dery- ! /me hkrarthija. Tai bažnyti-
bos pradėta. Tačiau jos prie nieko nepr ive - j^s hierarchijos (vyskupu ar 
dė, nes lenkai nesutiko atitaisyti Lietuvai Mebonų) dešinioji rankaS 
padarytą skriaudą. Mūsų manymu, kad taip 
būtų ir su naujomis derybomis, jei lenkai T o k 5 a >'ra katalikiškojo vei-
laikysis to paties nusistatymo. kimo Popiežiaus Pijaus XI 

Lietuviai turi aiškiausią Lenkijai pa- """ t i s . 
siūlymą — grąžinkit Vilnių, susitarsim ir Visai teisingai katalikų vei-
draugingai gyvensim. kimag priėmė organizoejos 

formą. Be organizacijos nėr 
tvarkos, be tvarkos tik chao
sas — sumišimas. Katalikų 
veikimas siekia atkrikščionint 
pasaulį. Pats būdamas chao-
sas? to milžino darbo nepada
rys. Dabartinės katalikų vei
kimo organizacijos mechaniz
mą suprastint, kad liktų vie 

SUSIPAŽINKIM 

Mūsų dienraštyje pastebėjot garsinant, 
kad rytoj Sunset parke bus katalikiškų ra-
porterių išvažiavimas. Katalikiškų laikraščių 
Chicagoj tarifo: "Draugą", "Laivą" , "Vy-
tįV ir "Moterų Dirvą". J ie visi turi bendra
darbių, korespondentų. Visi dirbą kilnų dar
bą. Tačiau vieni su kitais retai kada tesu
eina, vieni kitus mažai tepažįsta. O labai t o s pilnutinei t katalikiškai 
yra svarbu, kad jie visi artimai bendradar-1 ^ y ^ į a j 
biautų. Toks bendradarbiavimas neįmanomas, 

rastai darvdavo, ir manė, kad 
tik jis vienas esąs bažnyčioj. 
Išėjusi iš slapto kampelio už
kietėjusi heretikė ir sako vys
kupui: "Dabar tikiu! Dabar 
įsitikinau katalikų tikėjimu, 
nes mačiau, kad ir Jūs esate 
tikrai įsitikinęs". Ko nepada
rė gilus vyskupo protas, graži 
iškalba, tą padarė vienas jo 
pilnas gyvo tikėjimo priklau
pimas. Aišku. Žodžio apašta
lavimas be pavyzdžio lygus 
popieriniam pinigui, nepa
remtam auksu. 

Apaštalas — idealistas. Ide
alas — jo žvaigždė, vedanti jį 
pavyzdžio evangelija nešiną 
per tamsiąsias mūs laikų ma-
terijalizmo klaikumas, neretai 
per erškėčiuotus karčios pa
šaipos brūzgynus. Gyvenam 
pliko materijalizmo amžių, 
kvėpuojam bolševistinėm idė
jom pritvinkusią atmosferą. 
Praktiški gyvenime ieškoma 
rojaus. Katalikų veikimo kri-
zis yra paseka visos tautos 

vilinės metrikacijos, yra pū
vančios tautos moralės pra-
trūkimas. Duoti Lietuvai ci
vilinį moterystės įstatymą, 
atmetant katalikiškos mote
rystės nesuardomumą, lygu 
smeigt durklą į tautos širdį. 

Čia prieinam iš paviršiaus 
keistą — paradokslišką dėsnį; 
— juo daugiau tauta duoda' 

norinčio siisilaikyt mio mote
rystės jaunimo, tuo tampa 
skaitlmgesnes tautos seimo. 
Ši jaunimo santūra yra visos 
tautos santūros aukščio ter
mometras. Tautos be santūros 
miršta. Senovės lietuvių vai
dilutės buvo galingiausios tė
vynės gynėjos. Jos reiškė mo-

(Tęsinys 4 pusi.) 

jei tarp jų nėra geros pažinties, jei jie nie
kuomet nesueina į krūvą. Dėl to, reikia 
laukti, kad rytoj visi spaudos darbininkai, 
pradedant redaktoriais, baigiant mūsų spau- k š k a f i l<>zofiJa : būtent, Šis gy-
dos rėmėjais, pasimatysime Sunset parke. 9enl^as yra tik praeinamas, 
Juk visiems įdomu arčiau pažinti tuos, ku- nestatykim čia ęmžino buto. 
rie suka mūsų spaudos ratus. ' Tai kataliko, ypač apaštalo 

Katalikų veikimas yra su- pergyvenamo moJalio krizio. 
rištas su stipriausia ir tikrą- Depopuliacljos banga Lietuvo-
filozofine srove 4 - tai katali- je metai į metus plinta. Vis 

daugiau šeimų netenka idea-
listinio, pasiaukojusio skait
lingos šeimos auklėjimui, pa
grindo. Balsai, šaukiantys ci-

Kalba šv. Vardo Drjos suvažiavimui. Buvęs New 
Yorko vai. gub. Al Smith Randalls Island Stadiume kal
ba Šv. Vardo draugijos visuotinam atstovų suvažiavime. 
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Kun. D. Lord, S. J . 

MŪSŲ LIUOSLAIKTS 
(Premijuotas Kunigo J. Karaliaus) 

Verte P. P. Cinikas, M.I.C. 

(Tęsinys) 

Mūsų tikrasis gyvenimas 

Vėl pakartosiu, «mūsų tik-
Tose valandose paaiškėja, kas 

jLaisva 

Mažai matydamas žmonių 
jn namuose, aš, savo atliekamu 
laiku, tėmiju, ką kiti daro sa
vo liuosomis valandomis, pav., 
ilgose kelionėje. 

Štai- nevienas žmogus iš ši
rsto gerai prisirengia sunaudo-

lBe to, tos medžioklės įrodo, 
jog ir jojikai galėjo kartais 
išauginti gvros veislės arklių, 'ti savo liuosas valandas, ku-

Prieš keletą metų golfo žai- rias mūsų patogūs traukiniai 
jdimas turėjo savyje tą pačią ' m i n s duoda. Stebėtinai ma-

mums daugiausiai rūpi; paai- klesos sugestiją. Dabar polo' žas skaičius pasiima kokią 
rasis gyvenimas yra atgyve-1 žaidimas liko turtuolių žaidi- nors knygą, korespondenciją, 
namas tiktai mūsų liuosose va Imu, kadangi jaunutis ofiso ra- /a r kokį nors mažą darbelį, ku-
landose. Sunkūs gyvenimo rei- ' štininkas pralenkia golfe sa- ' r į galėtų lengvai atlikti kai 
kalavimai gal nustatyti darbo vo viršininką. Golfas tampa traukinis nuobodžiai skubina 
dieną. Pagal sveikatos i r pi-'demokratiškas žaidimas, ka-
nigines aplinkybes, mes patysjdangi vieši parkai paveda di-
valdome tas liuosas valandas. Įdėlius plotus ta)m žaidimui, 

būdų sių būdų save palinksminti. 
Galime autobusais važinėti bu-
škėja, kas mes esame, kai reik 
pasitikėti savai išgalei pasi
linksminimo atžvilgiu. 

Kadangi tokiu būdu pasi
žymi 'mūsų tikrasis labas, tai 
nereik stebėtis, kad protingi 
sutvėrimai susiranda įvairiau-
r.iesti kauliukus arba medžio
ti Afrikos hipopata'mus. Taip 
Įvaruose arKa laivais plauk i o* 
vandenynuose, Visvien, mes 
galime panaudoti dešimčių tū
kstančių dolerių vertės išla
vinimą meilės novelių skaity
mui arba galime pasekti Dan
tę ir kitus pasaulius. Galime 'gstam daryti, 
naujosios operos pasaulinė 
gi mums leista meškerioti, ar 

Pirmųjų Medinių rinkimas 
yra turtingųjų ir kultūringų
jų žmonių liuoslaikio užsie-

kelioiug. 

Jei kelionėj keleiviai tėmy-
tų praeinamas plotų sceneri-
jas, tai būtų labai girtinas 
liuoslaikio užsiėmimas. Jei jie 
atsiloštų ir ramiai ilsėtųsi, aš 

miniu. Kas džiugina mergai- p a t g p a v y d e « a u j r a m u m n i . 
te. d.rbančia krautuvėje pa- B e t M m a - i a u ž m o n e s p e r yi_ 
prastose sąlygose, negali pa- f.? k e l i o n C ; n u o c l e v e l a n d o i k i 

tenkinti nurgaite, kuri k , tik C h i e a g o s r i š a n t g a i v o s u k i l l s . 
įgijo daktarato laipsnį moks- Patėmijau, kaip jie per dvy
lo Ir kas kaltins rankpelne Vi J-- I A 

F * lika dunos valandų vazmoda-
mergaite krautuvei, jeigu i i ' • 0 i T . ., . T . 

° • '" J 6 •' iini nuo St. Louis iki Los An-
nuobodžiauja klausydama Fi-I i i v. . . . T. , 

_ . . . . ~ . .. -T " i gėles losią sohterą. Jie kar-
Iadelrijos simfonijos orkestrą 4 • , i ,, • i -

. . J ' . t a i s , gal, kalba visokiausius 
griežiant Bachą. 

Liuosą laiką turėtume pa-

dautų įvykdinti. I r t a mikli 
stenografė, kuri važidodama 
darban šveičia savo žydinčius 
nagelius, daugiau pelni, neg'i 
tie amonės, kurie eikvoja sa
vo laiką. J i e galėtų tam laike 
perskaityti garsaus autorio 
knygą arba savaitės žinių per
žvalgą; jie net galėtų pamąs 
tyti apie liuoslaikio praleidi-

imą. Štai, su šiais keliais-pa-
j vyzdžiais aš priėjau prie iš 
I vados, kad su padauginimu 
liuoslaikio, pasidaugino ta bai
si nuodėmė, kurią užvardino 
' ' laiko eikvojimu". Žmonės 
begėdiškai eikvoja laiką, ka
dangi nežino ką reik daryti 
su juo. Jeigu prigimtis dažnai 
baudžia žudytojo sąžinę visiš

k u atšalimu, tai prigimties 
bausmė už laiko eikvojimą y-
ra meguistinis ir mąstytoiui 
apmiręs protas. 

(Daugiau bus) 

niekus su pažįstamu draugu, 

Pasaulinio karo veteranai posėdžiauja. Clevelande, Ohio, šiomis dienomis 
įvyko Amerikos Legiono suvažiavimas, kuriame dalyvavo 15,000 delegatų. 
Miestas suvažiavimą gražiai priemo. 

Muzikų Suvažiavimai 
Ir Koncertai 

Tarptautinė sąjunga, turin-
iti t ikslą atnaujinti katalikų] 

Kai žmonių tarpe kyla klau 
• simas kaslink liuoso laiko, kai 

paskęsti logaritmuose, basty- n - V . , , ' . 
,. ke ., , . _ . 'kurie žmones pradeda gintis 
ti Afrikos hipopotamus. Taip 
ženklelius, tupėti po pastoge, 
kas vakaras kortomis lošti, 
klausytis garsaus tenoro, ir 
net sėdėti pirmoj eilėj, kai 
premiera yra perstatoma. 

Mūsų klesos įrodymas 

Iki kurio laipsnio leista sa 
kyti, kad mūsų liuoslaikio su
naudojimas skiria mus į tam 
t 'krą klesą. Lapių medžioklė 
buvo leista vien Anglijos ba
jorijai ne dėl to, kad buvo 
labai protingas žaidimas, bet 
dėl paties medžioklės brangu
mo. Lapių medžioklė reika
lauja, kad medžiotojas būtų 
miškų savininkas, nes kitaip 

• ir pravažiuoja visai netėmv- , . , , . . . ... .... ™ ~ "7, T". 7.—T- 'bažnvtine muzika šiais me 
s V P / ' . . -T . . tus ir saldainių popierėlius, j išlipa New 1.orke ar Stattle, riais važiuoia nuo penkiolikos 1 , , a z i l>U I 1? muziK4, Mdis me namas nuostabiai melvnų Ari- . , , . , , .. .... . .. * ,17 , . . 1 . ' . \ jtais spaliu 8 — 13 d. Frank 

T . . ' . . i\ai kada jie pasitiki laikras-'AVaslnngtono valstybei. Dau- iki šešiasdešimts minutų. Žmo' zonos kalnų. Kartais jie pra- Į .. . _,. 
leidžia visą nuo New York iki * * P ^ a v ė j ų žurnalais, kad j gelis tik sėdi. 
San Franciseo stoties kelionę praleidus dieną. Nevienas dar 
drapstydami žemriešueių lukš- skaito Chieagos laikraštį, kai 

švęsti mūs mėgiamiausien _ ; & .namas nuostabiai melvnų Ari-
dalvkams. Tokiu būdu mes1 1 1 T- * • ' •• 

. 7.0 n Kartais ne
pareiškiame ką iš širdies mė-

sakydami, aš mažai liuoso lai
ko teturiu. 

Tokiam išsireiškimui yra 
tik vienas atsakomas; labai 
panašų atsakymą viens žymus 
politikas - diplomatas pareiš
kė vienai neramiai moteriškei, 
kuri skundėsi neturint laiko: 
•• Ponia, turi tiek laiko, kiek 
ir visi t u r i ! " Panašiai atsa
kome tiems žmonėms, kurie 
protestuoja ir apgailestauja, 
jog neturi liuosų valandų. 

Jūs turite tiek liuoso laiko, 
kiek pats norite tacėti. 

Veiklūs asmenys turi laiko 

Yra g rai žinomas faktas, 

ifurte, prie Maino, rengia su-
gus galėtų pasakyti: mano ga- j v a ž i a v i i m J . k u r i a m e bus sužai-

Kai važiuoji jtvekaris yra mano mokslo ka-įS ta apie 120 muzikos veikalų 
Daugelis kasdien gatvėka- 'inbarys, jeigu jis tai pagei- Dalyvauja garsūs chorai. 

1 

Lengvas Užsirū mas! 

reikėtų gauti leidimas dauSy- j** veikliausi asmenys susi-
ti tvoras ir mindžioti laukus. | r a ? d a s a u d a u g l a i k o P a r e i k * ' 

įti švelnaus mandagumo, ar dė-
kingmno, atlikti priedinius da
rbus paties kultūrinimuisi ir 
įvairių šalutinių, mėgiamų da
rbelių, šalia savo kasdieninių 
pareigų, atlikimui. Kai nėr 
liuoso laiko, tai jie susiranda 

Ekstra Pranešimas 

Adomas Stugis, akspresinin-
kas, 4&42 So. Wood St., su sa
vo ekspresu rvtoj rytą 9:30 
vai. ryto išvažiuoja su repor- ' , 1 U 0 S U v a l a n d ų -
teriais į Vilniaus kalnelius.' Žygiuodamas per Alpų kal-
Norintieji važiuoti nesivėluo- nus Cezaris parašė lotynų ka

lbos gramatiką (tik nesupra-
'ntu, kodėl jis ją parašė). Ka-
10 laiku jis surado laiko pa
rašyti garsius komentarus. 

Kardinolas Wiseman išmo-
Šiandien Vilniaus Kalne- Į k o m oderniškas kalbas kai 

liuose, Sunset Park, 9 vai. va- s k u s davos i . 

kitę. 

SMAGUS BALIUS 

kare įvyksta didelis maskara
dinis balius. Kas bus gra
žiausiai ir įdomiausiai apsi
rengęs gaus dovaną. Iš viso 
lo dol. bus išdalinta gražiau
siai apsitaisiusiems maskara-
dininkams. 

Jauni ir seni kviečiami pa
sipuošę atvykti ir pasilink
sminti prie geros orkestros. 
Bus skanių užkandžių, sūrių, 
ir gardžių gėrimų. 

Rengėjai 

Kiekvieno kataliko yra prieder
mė skaityti savo katalikišką spau
dą. Kas skaito katalikišką epaudą, 
tas platina Dievo karalystę čia 
ant žemės. 

Kadangi Dvsraeli labiau mė
go būti autorium, negu poli
tiku, tai, galime sakyti, jis 
su viena ranka valdė Angli
ją, o su kita rašė noveles. 

Mussolini buvo taip įsitiki
nęs, kad Mussolini yra labai 
įdomi te»ma, dėl to šalę dik
tatūros, premjero, kabineto, 
legislatūros ir fašizmo parei
gų, galėjo parašyti savo gy
venimą. 

Būtų protinga atsakyti, kuo 
met esame užklausti, ką da
rome su liuoslaikiu, kad at
sakytume jog eikvojame laiką. 
Sakydami, jog neturime liuo
so laiko mes išskiriame save 
iž žymiausių žmonių, skaičiaus. 

* 

Užsirukymas, kuris jus t inkamai sutinka! 

Jūs, kurie atsiduodate sportui . . . ir jūs kurie ne 
. . . abieji iš jūsų turite reikalo gerai save pasivai
šinti . . . pasisiekti už lengvo už$irūkymo . . . už 
Lucky. Nes lengvas užsiruky mas yra švelnus su 
jumis. Lengvas jums kada užsitraukiate. Malonus 
jūsų gerklei. Ir kadangi jūsų Lucky . . . lengvas 
uisirūkymas . . . yra pagamintas iš rinktiniausio 
vidurinių lapų tabako, jis taipgi turi gerą skonį 
net ir kada jūs rūkote per ištisą dieną. Tad dėl 
UŽsirūkymo, kuris jus tinkamai sutinka, išmintinga 
pasisiekti už Lucky. Ir atsiminkite, jog garsiojo 
"Toasting" proceso apsauga yra gerejamasi tiktai 

Vurie rūko Luckies. 

SVVEEPSTAKES" NAUJIENOS! 
Siol nupirkta virš 1760 

tonij popierio! 
Nuo Jū»ų Lucky Strike "Sweepstake«" 
pradžios buvo nupirkta daugiau, kaip 
1760 tonu popierio atspausdinimui 
"Sweep«takes" {stojimo blanku. Tik 
pagalvokit! Tai užtenkamai popierio 
pripildyti apie 88 prekinius vagonui, 

Ar įūa jau jstojot? Ar laime jot savo 
skoningus Lucky Strike*? Atsisuktu 
ant radio "Your Hit Parade*' - trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klaus/* 
kitę, spręskite ir palyginkite melodijas 
- tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
MSweepstake*". Ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakel) šiandien ir 
taipgi pabandykite juoa. Gal būt tuo 
ką nors netenkate? Jūs {vertinsite 
Luckies pirmenybe — Lengvą Užsirū
komą U turtingo. 

-lengvas užsiruky mas 
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO-"IT'S TOASTED n 

Ocsyrlf h( 1»3«, Th« Aanieut Tobacco Comput-
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•ERTVARKYTAS KATALIKŲ VEIKIMAS 

Šeštadienis, rugsėjo 26 d., 1936 

rali 
(Tęsinys iž 2 pusi.) i ja. Pastoraci ja yra nukatali-J 

lį tautos sveikume. Kriks- kinimo lokalizavimas (užkir-
[Čionijoj moralio sveikumo žie- tinias kelio p lės t i s ) . Čia kata-
Idas y r a gausi katalikų dvasiš- likų veikiman įeis ir kunigas 
kija. Lijrota.s medis mažai žie- Į kaip vadas, ir visi geri katali-

[dų teišditocla. Lietuvoj jauni-Į kai, kad jie takiais ir pasilik-
mo, pasirenkančio visiškos tų. Tai bus veikino defensyva 
san tūn s idealistinius pašau- (gynimasis) . Ofensyva (puo-
kimus (dvas. seminarijos, vie-. I imas) y ra s v a r e s n e . Č*ia 
nuolijos) skaičius menkėja, kat. veikimas turėtų būt pa-
I P a n a v u s didumo mums kitos keistas atskirų asmenų bei 
katalikiškos tautos pajėgia siaurų būrelių veikimu. Ši-

J l o t dvasiškijos keleriopai toks darbas būtų įgyvendin:-
dangiau. (Lietuvoj dvitaški- mas Didžiojo Katalikiško Vei-
jos prieauglius butų baubas kimo Apaštalo šventos atmin-
nebont tik mūs kairiesiems, ties Arkiv. J . Matulevičiaus 
J u m s ir vieno kunigo visoj minties, paliktos savo dvasi-

Į i e t u v o j būt perdaug. Ž i n o - ' B e į šeimai. Arkivyskupas 
Jircs mums jų intencijos, ypač klausia, ką daryt , kai žmonių 
daba r komunistinių Ispanijos ta rpe a ts i randa ' bloga f Pats 
k rauger ių akivaizdoj.) F a s j j r a t sako : 
mus tuo tarpu atžanga. Mus 
jaunuolis viena dieną viską 
Dievui aukojęs, kitą dieną, su
siviliojęs lešienės dubeniu, 
mėsos gabalu... jau sako: ati-
luok, Dieve, mano auką. Su 
tievu daro biznį! Toki daly
ti nežemiau stovi trokštamo 
lealo... Ieškome tautos sus-
irejirno sporte, 

"Pastebėjęs bloga, sako, 
žiūrėk jį prašalink, stenkis 

, ložėmis. Liaudies frontų poli- tenbergo gyvenimo nežinome, 
į t ika uždėtų tautai , panašiai j tačiau vra t ikra, kad 1436— 
,kaip Rusijoj, sunkiausius m o - ; ; 8 m tų l a i k o t a r p v J e ^ ^ 
hal ines , socialines ir p o l i t i n e s ' j . , .W1 .. , 

. . v. T^ • dc techniškas galimvbes spau-
| nelaimes - pančius. Komunistų 
I propaganda puola ne tik Baž- H d h l t i ***** Vadinas, šiemet 
inyčią, bet lygiai valstybę įr sukanka 500 metų nuo pirmų-
! visus moralinius, tautinius ir jų bandymų judomomis raiaė-
iki.Kūrinius idealus. 
i 

Lenkijos vyskupai pareiš
kia, kt'J bet kokie kompromi
sai su radikalizmu duotų blo
giausių vaisių. Paskutinių lai
kų kruvini įvykiai rodo, kad 

j komumV.no agitacija Lenkijoj 
išnaudoja sunkią darbininkų 
ir kaimo būklę. Komunizmas 
jauniausia esąs dvasinė liga, 
kurią reikia gydyti . Reikia 
sukurti didelį ir vieningą ju-

Imis spausdinti knygas. 
[ Į ^ ~ — f T r M « M M • • • -

^ — ^ » 1 ^ - ^ m — i — ^ — ^ — — i • imi g -

AtCIU tiVDYTOJA! 

j t t ~ 4 * 

DR. VAJTUSH, O P T . 
L i i / n n n g 

OPTOMKTRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

* Ven, cija Texas val'it. Vaizdas San Angelo, Texas, kurio gatves užsėmė išsiliejusi 
Colorado upė. Pačioj svarbiausioj gatvėj buvo 5 pėdos vandens. Tūkstančiai gyven
tojų žemumose liko be namų. Pada ry t a milžiniški nuostoliai. 

šio pasaulio tamsos ir pragaro 
vaikus. Komunistai veiklūs ir rast draugą kovai su bloga. Į 

Kai būsite &h> prisitraukti^™ (]hu* ]a*ml Jll P r i ( > s a i k o 1 

dar trečią ir t. t. Kai risi bm * • * t a i P * • * • • ' " M k l a n 

sutraukti korai su bloga, tai sysiu šio orderio išrinktų ofi-j 

Vyskupy Laiškas Prieš srižinia, Ir pastebi, kad tie 
, negirdėti nusikaltimai ir ra
finuoti žiaurumai gali pasie-

Komunizmę 

ir pačio bloga neliks" 

Lenkijos Vyskupai Įspėja 
Saugotis Liaudies Frontų 

kti ir kitus kraštus. Rusijos 
komunizmo varoma propagan
da plečiasi i r -Lenki jo j . 

Toliau vyskupai paliečia kū 
rimąsi taip vadinamų liaudie s 
frontų, kurie yra diriguojami 

j cijalų paliepimų po mirties 
. bausme ir nesigailėsiu nei lai- Čenstakavoj įvykęs Lenkijos 

Arkivyskupo \ eikimo ^ nei (\iir)}fh I ) e j pzmgų klau- vyskupų sinodas išleido gany-
o sergame Apaštalo — duotu pavyzdžiu s y t i k a d i r , i g i p a s k n t į r , į a m tojišką laišką. Jame pirmiau-

ngtynių, rekordų, (Vmpio- gali mokslo žmonių, gydytojų, k r a n j ( > l a s u i " . f;(1)la fa^ s j a s u m i n į Ispanijos žudynes, iš užsienio ir Lenkijoj, ka ip 
natų karštlige. Nudizmas iš advokatų, žurnalistų, rašyto- k a m s j ( > i ] i o m ( , T ) k p s n i įdealis- kurios rodančios Nerono l a i k ų ' i r kitur, tur i ryšį su masonų 
fanogaus tepaliko tik kelias jų, poetų ir kitų tarpe indivi- t a j k o v o ; u £ Dį0vą. 

dai — idealistai, kurių mums 
netrūksta, suorganizuoti : Cm t i k apgraibomis paduo

tas, reformuoto kat. veikimo 
organizacinio 

iešimtis kilogramų suformuo
t o s materijos. Po grožio var
iu slepiasi gašlumas. "(Jašlu-
paas kenkia protui. Graikiją 
pražudė j< s meile pr ie gro
žio". Taip kall>a garsusis vo
kiečių l l e rder i s J o žod
žiai atrodo nesuprantami, bet 
Žodžių teisingumas apčiuopia
mas gyvenime. Tik reik būt 
neaklam. 

Ką dary t? Kelt tautos idea
lizmą. 

Visa tauta šaukiama į apaš
talavimo armija. 

Katalikų veikimas yra ir 
pastoracija ir pasauliečių 
apaštalavimas nukatal ikintam : ne suorganizuota 
gyvenime. Nukatalikinimo ! ja . J a i padeda, paruošia, auk-
darbas varomas liaudy, seimo- štieji teologai-profesoriai. 
je. Tai antireliginė epidemi 

^ 
2 

jau 
primit\ visko 
veikimo būrelius. Būrelių na- J P l i e k t a s . Skaitytojas svars-
riai laiks nuo laiko susieina, ' tydamas paduotas mintis te
pasidalina mintimis, pasi tar ia , I l ) a t ' e , < i a savąsias. 
profesiniam darbe laikosi ka
talikiškos doktrinos. Žurna
listai aprašinėja turiningą ka
talikų gyvenimą, poetai, rašy
tojai panaudoja ir religinius 
motyvus. Taip susidaro kata
likiško darbo pavyzdžio apaš
talavimas. Intelegentijn eina 
ir liaudin savo žodžiu ir para
ma gelbėt ją nuo liaudies 
frontininkų klastos. Ta ip kat. 
veikime persvarą ima pasauli-

Antanas Žilvitis (UB") 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

"LIETUVIAI DAKTAKAI 

intolegenU-

Tcl. Calumct 5374 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR, A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. _ _ 

^5s 

Būkim nors gudresni už Res- 6 9 2 4 8- Talman Ave. fo Rm. TeL GROveHill 0617 

AMERIKOS U E T U V i g DAKTARy DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Phone 
Pl iOspect 10 28 

Res. and Ufflce 
235J S Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSILAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 0 3 W . 63rd S t , C h i c a g o 
O F F I C E HOt'RS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
FHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Kuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis nagai sutarti 

Ofiso letlet. BOUlevard 7820 
h&mų Te l PROspcct 1930 

TeL CA_NaJ 6122 

DR. S . BIEŽIS 
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
VaJandoa 1—3 ir 7—S 

Seredonua ur NedaL pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. Calitornia A ve. -
Telefoną* REFnbhc 7 t 6 t 

TeL CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artcsian Ave, 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

TeL BOUlevard 7042 

DR. C. 2 . VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartj 

Tel Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
Oliso vai. nuo 1—3; nuo 6:30^—8:30 

756 VVest a5th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VLRgmia 0038 

Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 p. m. 
N#»Hėuomi8 pagal sutartj 

" 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
2 4 2 3 W . M a r q u e t t e R o a d 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Netlelioiuia gusitarus 

TeL CAfcal 2345 

DR. F. C. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagai sutarti 
2305 So. Leavit t St. 

TeL CANal 0402 

~ D R . P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111 
Utarn, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., bered. ir Sobat. 2—9 vai-

DR. A. J . MANKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd S t 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
paeral nutarti 

DR. CHARLES SEGAL 
OPISAH 

4729 So. Ashland Ave, 
2 ruboe 

CH1CAOO, LLL. 
Telefonas MlDway 2839 

OFISO VALANDOS: 
įiwO 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. N*dčliomij ano 10 iki 12 

raJ. po pNrta ir m » 7 iki *M Y* > » 10~^ v- *&> 2-3 ir 7-8 r. vak 
i&MM ' Nedeliosui BBO 1Q iii 12 d i n i 

DR. MADRICE KAHN 
GYDYTOJAS LK CfllEUKGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
T e l YAEds 0994 

TeL PLAaa 2400 

VALANDOS: 

Residence 
6609 S. Arterian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J, SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CEIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

fiigal mtarti 

DIDIS 20-tas METINIS RUDENINIS 

Išpardavimas 
Kainos Nepaprastai Sumažintos Ant 
Kaldry, Blankety, Matracų, Pogalviy, 

ete, 
PIRKITE! TAUPYKITE! 

• " r e 

$2.95 vertes pilnos mieros lengvios ir šiltos va-$^ I A 
tinęs kaldros po m j | 

$4.50 vertės pilnos mieros kaldros su 100% vil
nų išpildytu vidų Sateen kombinacijos viršai. $#J 0 0 Tik -Z.oo 

$6.50 70x80 dubeltavi maišytų vilnų blanke- $ Q Q C 
tai, pasirinkimas J ^ J 

$18.00 vertes, naujos mados 
springsiniai matracai po 

^ ^ D.95 
i waw ' &&* vertes, 45 svarų 

•*'*^- vatiniai matracai po 

*4.88 
Specialiai sumaJimtos kainos ant visokių šildomų 
pečių — kombinacijos pečių — rakandų — radio ir 1.1. 

— PIRKITE DABAR — 
P A S I N A U D O K I T E DIDELIAIS BARGENAIS 

dėjimą, ki ris būtų pas ta ty ta , J r W ~ J ^ ^ ' 5 £ « £ Z 
prieš visus perversmo bandy- %*2£^EX VLT^ų™™^ 
mus. Tauta tur i pasirinkti S S ^ S E S * * lr

t |o»re^»tc. pnren-
' , r<a teįsinsai akinius VIHUOM atstti-

krikščionvbe arba satanizmą. in*"»*«* ^w»mfnavimaa daromaa «u 
• * elektra, parodančia mažiauaiaa klal-

Remiania krikšičioniškų tradi- id M" , po^*** atyda atkreipiama \ 
* I mokyklon vaikna K H v o « akvt» at l . 

ci ų, Lenkijos dvasia atšilai !^»wmw. vaiandoa nuo 10 iki 8 v. 
ke, atsilaikvt turi ir šiandien , •*•«•»«•» »kr« ntn»tmom<* i* akiniq. 

j Kaino* plalau kaip pirmlaa. 
Vyskupai Hmt u tonu į s p ė j i 4712 S O ASHLAND AVE. 

prieš komunizmo ir ba rban P h o n e Boulevard 7589 
jos antplndį. 

Prancūzų ir užsienio spait 
da šiam vyskupų laišku' pri 
duoda nemažos reikšmės. 
Penki Šimtai Mėty Nuo 

Spaudos Išradimo 
• - • • — • ' H 

Daugelio smulkmenų iš G u-

30 BfETŲ PRITYRIMAS 
\ky i agaaminnojaroon — akima 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
O P T O M E T R I S T A S 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 0 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
x ^ Td . CANal 0MS 

v • it i . i . i ' ' 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

E Pirmus Morgi&as 
Skolinam ir Perkam , 

R E A L E S T A T E 
Visokio** Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

ff K ^ 

B A R G E N A I 
Forklozuoti Už Morgiaus 

Matykite Mus Pirm Negu Pirksite 

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

^ : f 

J 
JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ P E L E N Ų 

•SILVER F L A S H " — RANGE OIL 
Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 

PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F LKL OIL KAFINUU LOTOJO 
ŠIOJ TERITORIJOJ 

Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną miera su C'itj Seaer 
apžiūrėtais, aukuotais trokais. 

KUOMET REIKL\ ALIEJAUS PEČIA3IS SAUKITE 
CANal 2020 

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

KURUI ALIEJAI VISOK1E3IS SILDYTUVA3D3 
P E T E R BALSITIS, Manager 

" ^ 

& : 

irURNITURE 
M A N U P A C T U R I N G C O M P A N Y ( ® ~ 

2536-40 W. 63rd Street — 417^^3 Arcber Ave. 
Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171 

CHICAGO, ILL. 

= ^ 

r^ 
===== 

I 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
Skoliname pinigus ant pirmų morgi-

cių lengvais išmokėjimais. 
Jūsų padėti pinigai y ra apdraust i iki 

$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Del informacijų 
kreipkitės į 

: ^ , 

EDERAL SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
B«i J. Kazanauskas, Raštininkas J. 

+ \ 
s 

http://komumV.no
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Mušu Organizuotoji Veikla 
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius 

"Morta, Morta: IMug rū- j įftj s u s a v o g e r D klebonais 

priešaky, kad visos parapijo
j e organizacijos priklausytų 
vietos skyriui ir jų atstovai 
dalyvautų skyrių ir apskričių 
susirinkimuose. Čia reikia dau 
giau savęs užmiršimo; ki taip, 
katalikų priešai ims viršų. 

Lankančius Fed. susirinki
mus atstovus padalinus kiek-

piniesi. O tik vieno tau terei

kia. Marija geriausią dil] ap

rinko, kuri nuo jos nebus at

imta". 

Tie Kris taus žodžiai mums 
iabai daug kalba. Mes juos da
žnai girdime bažnyčioje. 

Turint galvoje tuos Kris 
taus žodžius, mūsų akivaizdo
je stovi klausimas: a r ir mes ' \ ienai parapijai išeitų apie 
•esam Mortos? Ar tik ir 'mes vieną, arba du atstovus. Ai-
neperdaug savimi rūpinamės? šku, kad su tiek atstovų Fe-

Siai, įvyksta ALRK Fede- Aeracijai negalimas žymesnis 
racijos Chieagos apskrit ies mfl Kat. Akcijoje veikimas. Vie-
nesinis susirinkimas. Atstovų- Inas, kad ir aktyviausias at 

stovas, parapijoje toli nenu
žengs, o, be to, daug yra pa

jų atsi lanko keliolika. Visi 
visai i.žiniršę apie save, kad 
tik kuo norg prisidėjus prie 
Katalikų Akcijos, dirbti Kri
si ui, kovoti prieš antikristų. 
Taigi, a r tik tiek P'eder. sus-
muose turėtų būt atstovų-ių 
& skyrių, parapijų ir parapi 
ju>e esančių dr-jų, organiza
cijų? I j V 

Laikinai Zintako vieton. Teisėjas Joseph David prisaikdina Edvardų II. Wliite 
nauju, laikinu Cook apskr. aukštesniojo klerku, vieton prašalinto už išeikvojimus 
buv. klerko Zintako. 

T apijų, kur n t i skyrių da r nė
ra. J e i ir yra, tai silpni. 

Kur mūsų parapijose kata
likiškos draugi jos! Je i visos 
-lotu Į darbą, pasidarytų di
dele jėga. Antikristus labiau 
ir labiau visur įsigali. Dau
gelis mūsų (bedieviškosio? 

IŠ KELIONES Į LIETUVĄ IR KELIONĖJ 
ĮGYTI ĮSPŪDŽIAI 

Kaso V. Mučinskas 

Nors tai rotai pasitaiko, bet 
sykį pasi taikė, kad sus-me ne
dalyvavo nei vienas iš mūsų 
g rb. klebonų. 

Kad Federacija visu frontu ž n v ( v l a 8 > vienuolynus, kultūros 
varytų Katalikų Akcijos dar- j & l a i g a s įr t.t., žudo ir kan-
l»a, reikia, kad jos susirinki- k i n a kunigus, vienuolius, vie
niuose dalyvautų ne kdiol i - L^J* i r visus, katal ikus, ka
t a , bet šimtai atstovų ir vei- r k . n e s e k a a n t įk r i s t ą . 

(Tęsinys) 

Krantinėj iš pažįstama pa-
•tebėjau žurnalistą V. Bakū-

A 

k f jų. Reikia, kad visose para-
j)i.jose būtų veiklūs Feder. sky 

RISIS REPORTERIŲ 
PIKNIKE 

spaudos skaitytojai ir rėmė- * * * a v o bendra'.arbį S. A. L. 
i ja i) juokiasi i r rankas tr ina j Klaipėdos skyriaus vedė*} P . 
'žiūrėdami, ka ip antikristus i/ 'aborskį. Laive mus pasiliko 
degina, griauja ir naikina ba- ^ « u l i » rinktinės tarybos narys 

\*anagaitis, ir tautiškais* rū-
< ais pasipuošusios mergaitės 
visus ekskursantus apdovano
jo gėlėmis. Man, kaipo eksku-
IHJOS vadui, į t i k t a tautiškų 
raštų graži juosta. Oa'nir.in-

Feder., matydama daug pa- ke« D r a n g e l i e n e } _ g r a ž i , v _ 
.,ėgų mūsų profesionaluose, ir g § H ų p u o k 5 t a > J a i K i i ; W l t i s 

rsantų vardu prie paminklo su 
(iTU'mbinaite uždėjome gyvų 
gėlių. Ekskursijos dalyvių va
idu man teko garbes pareikš
ti kelis žodžius. Po mano kal
bos orkestras pagrojo Lietu
vos himną. 

(Daugiau bu . ) 

Sulaukė Tre/iy 
Dvynuki/ 

m • 

jų laukia skaitlingo dalyva
vimo savo susirinkimuose. B. t 
mūsų inteligentija tik retkar-
čiais lankosi. Tokiu būdu kai m e n t l a i k 

momentas, ne vienam mūsų 
ekskursantų matosi rieda iš 
akių ašara. Šį įspūdingą mo

kam ir atrodo per silpnas Fe
deracijos ve ik imas / 

Kaip ten nebūtų, organiza
cijų įgaliotieji atstovai, savęs 
išsižadėję, dirba Katalikų Ak
cijoje nepaisydami nei lėšų, 
ne; laiko, nei sveikatos. 

Kas yra ALRK Federacija 
ir Katalikų Akcija? Apie tai 
dažnai nu s skaitome katalikiš 

I laikraščių bendiadar-
biai nufotografavo. J taivą Į-
b tga Bakūnas ir Zaborskis. 
pasišnekam trumpai apie ke
lionę ir vieną kitą dalykėli. 
Pa t ikr in tus pasienio poncijo;-
mūsų dokumentus gaunam at
gal ir išlipo į krantą uosi e pe 
įėjom per muitinės kontrole 
su bagažu 

Po visų formalumų muitinėj, 
ekskursijos dalyviai n u v /ko į 

kapų šauliu tarybos narys Va-
trumpai apibudino 

koje spaudoje. Tad, rodos, vi 
šiems katal ikams turėtų bllt l k a p u i P « S * r b t i * « ™ % kiai -

|aiškiai žinoma. Tačiau toli J**0*.kraSt* vaduo.ant. Ant 
i taip nėra. Į Federaciją ir į 
I Kat. Akcija dar daugelis pei I i a ^ a i t i s 

įpirštus žiūri. Kas įdomiausia, i * u v u s h * ^ ^ ^ nuopelnus. 
I kad a ts i randa katal iku kliudv- Pagrotas gedulos maršas. Pu
tojo, Federacijai. blikoje labai ramu, rodosi, vi

si apmirę, negirdėti nieko k i 
Iš šalies žiūrint atrodo, k a d to, kaip tik medžių lapų oši-

su nežymia ant ikr is taus armi- j m a s i r n e v i e n a m p e r s k r u o s _ 
Užbaigimas vasarinių pikni- ji neverta skaitytis nei dėme- ^ u s nuriedėjo ašara. Pr ie kar

kų rugsėjo 27 d., Sunset Park , sio kreipti . Bet pasaulio įvy- žygių kapo visu laiku stovėjo 
Vilniaus Kalneliuose, prie 135 kiai visai ki tką rodo. Tai liū- £ a u j j u g a r b e s sargyba. Eksku-
Archer ave. Bus didelės ir dija Rusija, Vokietija, Mek- ^ 
smarkios ristynės ir gražus eika, Ispanija, Prancūzija ir 
pi ogi amas. Dabar Vilniaus Lietuva. 

Kalneliai gražiai k liuoja. Vi-i Ant ikr is taus sekėjams seka-
siems jauniems ir seniems at- A katalikų apsileidimą išnau-
siiankiasiems bus d a r g įdo- ( l o t i g a v o n a u d a i J i e m p no_ 
mybių. Rengia katalikiškų r e i k i a n e i d i d ž i t f m o s ; j i e ia_ 
laikraščių reporteriai su Chi- h a i įvertina savo spaudą, ku-
tagos i r Ciceros biznieriais. | r į y r a d i d e l § g r į 0 v i m o jėga. 
Bos daug dovanų prie įžan- T a ^gą -[e v a r t o j a v i s l i r i T l l 0 

gos tikietų. tarpu mes, paskendę *darbuc-
Juosas Bancevičius " D r a - ! H € j 8 i a i k y m u i mūsų parapijų, 

piežnas d z ū k a s " rengiasi į di m o k y k l ų , vienuolynų, akademi 

Mrs. Mary Baldwin, 42 
amž., AVhilesburg, Ky., šion:is 
dienomis pagimdė trečią, taip 
sakant, setą dvynuku. Pri š 
keletą metų ji buvo pagim
džius t rynukus. Viso Ba lda i 
nai dabar tur i 17 vaikų. 

Amerikoje Gimusių 
Grįžimo iš Lietuvos 
j Amerikę Reikalu 

Amerikos Jungtinių Valsty 
bių konsulatas Kaune prie 
prašymo gauti Amerikos Jun 
girnių Valstybių pasą reika 
lauja asmeniškai a tvykti sc 
levu ar su motina ir atsineš
ti sekančius dokumentus: 

1) Gkttimo ir kr ikšto nWri 
k u s, 

2) Tėvų vtdybų metrikus. 
3) Asmens liūdymą iš Vai

čiaus valdybos su fotografija. 

oelę kovą su Juodukų Karą 
Humi. 

Lekia į '* Vilniaus Kalnelius 
— j linksmą Reporte-

rio-Biznierių pikniką. 

• > 

jų, kolegijos ir seminarijos, 
spaudą t šame palikę paskuti
nėj vietoj. 

Kam dar neaišku, kas yra 
Kat . Akcija, turėtų rengtis 
prie Kat . Veikimo Kursų, ku
rie prasidės rudenį. Lankyki
me kursus visi. Padekim tru
putį pastangų ir savęs išsiža
dėjimo! Mūsų akcija beina 
tant sustiprės. J . 6. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
State 4690 Prospeet 10 J 2 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. U'estern Ave. 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:0C vakare 
188 W. Kaiulolpli St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 3:00 po piet. 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 

i Ji I KT PER 
KLAIPĖDĄ 

LIETUVIAMS GEPAI 
ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA 

(Per Gothenburgą, Švediją) 

Patogi Jr greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
KINGSHOIJI SPALIO 2t 
GRIPKIIOLM SPALIO 29 
DROTTNINGHOLM..LAFK3, 19 
GR1PSHOI.M GKIOD. 8 

Platesnes žinias apie kelinę teikia 
veltui Ir, parduoda laivakortes, visi 
mūsų autorizuoti laivakorčių agen ai 
ir visi švedų Amerikos Linijos Sky 
riai. 

SWEDTSH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave.. and 4 W. 51st St. 

Rockefeller Ceuter, N. Y. City 

T H E B R J D G E P O R T 
KNITTING S H O P 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dčl vynj, Mo

terį}, Morgais ij ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKA^ DAL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Tniso senus svederius. Pnr-
iluodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 VV. 33rd St. 
(Netoli Normai Ave.) 

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

ATYDAI tu, kurie turi 
gimines LENKIJOJ 

Galite siusti pundelius s^nij dra
bužiu, nuo 2 5 iki 42 svaru savo 
piminčn.s T KNKIJOJ. BE MUI
TO MOKESCII. 

•IOKH LEIDI.Hr NEREIKIA 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

Laivai reguliariai vežioja 
Siunčiame pinigus j Lietuvą. Iš
mokama doleriais. Taipgi siun
čiame pinigus į kitus kraštus. 
Del informacijų kreipkitės i 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas VAN Bnren 6«81 

i 

Gerkit ir Reikalaukit 

L I E T U V I S ADVOKATAS 
4631 South Ashlajid Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Teleiphoiie: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS A D V O K A T A S 

2201 W . C e r m a k Road 
(West 22nd St.) 

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 5* iki 5 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 06O0 

•fc.m 
#p**' 

risoM Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu, 
Kentucky 
Bourboa 

ir 
Lietuviško* 

Degtines 

* - • 

wf*'\ ̂ P 
į įk 
įjm 

Jf*tiM 

,^H ĮH 

1 -į 

:-vsĴ i ĘJĘ 

Mutual LiquorCo. 
4707 S. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803 

arba vidaus pasą arba ne t , a) Visas žinias apie save, 
svetimšalio liūdymą, 

4) Liūdymą iš Naujokų lė
mimo Komisijos, kad esat lai 
Fvas nuo karines prievolės, 

5) Pavardes ir adresus žino
mų, kurie dabar gyvena A-

jmerikoj ir kurie žino, kad Ta-
j msta gimei Amerikoje, 

6) 6 fotografijas an t balto 
3x3 didumo popierio, 

7) $1 — Amerikos valiutoje, 

8) Pasą su kuriuo tėvai grį
žo iš Amerikos į Lietuvą, 

9) Visus ki tus dokumentus, 
kuriais norima pr is ta tyt i įro 
ctymili savo Amerikos pilie 
tybes. 

Jei atsitikime prašytojas ne
gali kaut i savo gimimo metri
kų iš 'miesto valdybos, kur 
gimimas turėjo būti užregis
truotas, ta i vieton to galima 
pi i s tatyti kr ikšto metrikus. 
Bet, tada reikia dar gauti af-
(kiavitus (pareiškimus) i s 
dviejų Amerikos piliečių, ka-
rit gyvena Amerikoj ir kuiie 
>ino asmeniškai apie prašyto
jo gimimą. Tame pareiškime. 
kuris užpildomas po pries.il 
ka, pareiškėjas tur i pareikšti 
sekančias žinias: 

kaip t a i : adresą, užsiėmimą, 
kiek laiko gyvena Amerikoje, 
kur ir kada įgijo Amerikos 
pilietybę ir t.t. 

b) Tiksliai nurodyti iš kur 
Žino, kad prašytojas paso yra 
gimęs Amerikoje, 

e) Nurodyti t ikrą savo gi 
mimo vietą ir laiką, 

d) Nurodyti dėl kurių prie
žasčių negalima gauti tikslias 
metr ikas iš miesto valdybos, 

e) Visas žinias apie prašy
tojo gyvenimą Amerikoj ir 
apie išvykimą iš jos. 

Swedish American Linu 
Ldthuanian Dept. 

Nuga-Tone Garsus su 
VITAMINAIS A ir D 

NUGA-TONE yra jau irodęs, kad 
jis yra sveikatos užtikrinimas nusil
pusiems, alpėjai.tleins vyrams ir mo
terims peržengusiems vidurį amžiaus. 
Tai yra tikras vaistas, naturale pa
galba silpniems organams. Visas kū
nas atsiliepia paėmus šiuos vais
tus. Jaunystės dvasia sugrįžta silp
niems; ir seniems. Naujasis NUGA-
TONE moksliškai sustiprintas su 
VITAMINAIS A ir D — sustiprina 
nervus, muskulus ir susilpusius or
ganus, kurie yra sutinge ir tnt da
linai veikia. Nervuotumą išvaro 
tuoj, nes NFGA-TONE turi be vais
tų VITAMINU A ir D. kas veikia 
kaip vaistas į nervų sistemą. Tas 
tyrasis vaistas parduodamas su ga
rantuojama pinigus grąžinti pas vi
sus vaistininkus. Jsigykit bonką to 
naujojo NUGA-TONE šiandien. Jūs 
nusistebėsite tuo, ką ji's jums su
teiks. 

Nuo užkietėjimo imk-
tai idealus liuosuotojas. 

-UGA-SOLr— 
25c ir 50c. 

PROGRESS KRAUTUVES 
R U D E N S S E Z O N O ATIDARYMO DIDIS 

Išpardavimas 
VISOKIŲ PEČIŲ 

IR ABELNAI VISŲ NAMAM REIKMENŲ 

$45.00 Gesiniai Virtuvėm 
Pečiai po 

*26.50 
$60.00 Crown Isdirbystės 

Gesiniai Pečiai po 

*39.50 

$90.00 Kombinacijos Pe
čiai Bungalo^v Mados po 

*48.00 
$140.00 Didžiausios Mieros 
Kombinacijos Pečiai go 

*88.00 

$50.50 Alyva Kūrenami 
Šildomi Pečiai po 

*39.50 

$53.00 Moore lšdirbystes 
Pilnai Parceliuoti 

Šildytuvai po 

*34.95 
L E N G V U S IŠMOKĖJIMAI 

P A S I R I N K I T E ŠIĄ S A V A I T Ę 
Įmokėkite Tik Mažai, Pečius Bus Rezervuotas K a d a 

J o Pareikalausite. 
P R O G R E S S K R A U T U V E G E R I A U S I A K R A U T U V E 

P I R K T I P E Č I Ų 

3222-24-26 S. Halsted Street 
Tel. VICtory 4226 

J. KALĖDINSKAS, Vedėjas 
Ai 

http://pries.il
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Sreči'uose pas Clevelando Majorą. 111. vai. gub. H. Horner (kairėj- ir 
Chieago majoras (dešinėj) svečiuose pas Clevelando majorą Harold 
Burton (vidury) per Am. Legion suvažiavimą. 

CICERO 2INI0S 
Važuojam! 

Ryt, rūgs. 27 d., 10 vai. ry
to nuo parap. mokyklos bro
liai J . ir K. Barauskai savo 
didžiuliu troku veš Ciceros pi-
knikierius į Vilniaus Kalne
lius — Sunset parką. Broliai 
Barauskai dabar yra atvažia
vo į Cicero nuo ūkio iš Mi-
(liigan valst. su visokiais pro
duktais. 

Labai daug atvežė obuolių 
ir gružių. Sako, kelis bušelius 
atVvi ir piknikieriams į Sun
set parką. 

H\. Vadinas, bėdos nebus. Jis 
geras mekanikas. 

& 

Biznierius J. Grigas sako ir 
būsiąs piknike. Yra links-

maus būdo žmogus, visados 
mėgsta nuliūdusius palinksmi
nti. 

Gera Proga 

Biznierius A. Lutkus davė 
piknikui dovaną. — Ačiū. 

A. Jovarauskas ir J . Mo-
tekaitis niekad nepavargsta. 
Jie visur darbuojasi, jei tik 
mato, kad darbas eina geram 
tikslui. Jie taipgi bus Vilniaus 
Kalneliuos rūgs. 27 d. 

W!SC0NSiN0 LIETUVIU » S 
Šv. Petro Bažnyčios 
Atnaujinimo Iškilmes 

— _ — _ _ ^ 

KENOSHA. — šv. Pt t ro 
bažnyčios atnaujinimo užbaig-
tuvių iškilmes įvyksta šį sek
madienį, rugsėjo 27 d., 11:30 
vai. šv. Mišiomis intencija vi
si}, kurie prisidėjo aukomis 
prie bažnyčios atnaujinimo. Po 
šv. Mišių bus fotografuojama 
bažnyčia ir visi} atsilankiu

si išiose Sodaliečių bendra Ko
munija ir po pamaldų Dariaus 

,ir Girėno kambaryje susirin
kimas. 

Tretininkių ir Gyvoje Rož. 
m s ; po $1.00 — Pr. Stankus, j 
M Stankienė, Urš. Milkentie- ' 
nė, K. Stulgaitis S r , K. S t u l - I n a n u susirinkimas įvyks spa-
gaitis Jr., Gr. Tverbutienė, J . | H * 4 d-> P° 3 v a L P " * 1 * 
Vvšniauskas, Mag. Mockiūtė, !P a r aP- • * * -
J . Druktenis, M. Meldažienė, 
O. Valauskiene, Tek. Juškie-

Susivienijimo susirinkimas 
įvyksta spalių 4 d., po sumos, 

nė, Barškaitienė, O. Laučienė, parap. salėje. Vyčių socialis 
Čižikienė, A. Simanauskienė, sus-mas įvyks spalių 1 d., va-
P. Pilitauskas, S. Švelnys, p . • kare, \Dar. ir Gir. kamb. 
Navickienė. 

Alsiems mūsų Rėmėjams, 
j Geradariams, Prieteliams šir-

^ M ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l d i l I g i a i M ^ dėkojame ir -mal
daujame Aukščiausiojo gau
siausios palaimos, Tėvų Mari
jonų vardu, kun. A. Andri li

tografijos. Nufotografavus ba 
įnyčią ir žmones, visi vyksta 
parapijos svetainėn, kur bus 
sutaisyti dalyviams pietūs su 
programų, o mokyklos kieme 
bus piknikas. 

Iš fotografijų bažnyčios ir 
dalyvavusiųjų žmonių bus pa
darytos atvirutės ir kas tik
tai norės, galės jų gauti. Taip 
pat salėje visa puotaujančioji 
publika bus nufotografuota ir 
puotaujančiųjų ir bažnyčios 
nutrauktųjų fotografijų bus 
padarytos klišės ir įdėtos die-
nraštir "Draugan" . 

Bažnyčios atnaujinimo už-
baigtuvių iškilmėse dalyvaus 
garbingų svečių iš Chicagos, 
Keno»ha, Mihvaukee ir Racine. 

Visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti mūsų rengiamose iš
kilmėse. 

Klebonas ir Komitetai 

v • 
SIS 11 I. C. 

Spalių mėnuo 
Šv. Petro bažnyčioje spalių 

mėn. pamaldos — Rožančius 
bus trečiadieniais ir ketvirta 
dieniais 7:30 vai. vakare, o 

Parap. choro praktikos yra 
laikomos kiekvienų penktadie 
nį, vakare parap. salėje. 

Vakarinių kursų pamokos 
yra laikomos lietuvių kalba 
pirmadieniais 7 vai. vak., o 
dramos ir viešojo kalbėjimo 
pa'mokos įvyksta šeštadieniais, 
7 vai. vak. parap. salėje. 

Edvardas Misius, gerai pa
tyręs apavo (shoes) taisyme, 
sako, jei kam nuo šokimo bus 
reikalinga čeverykus pataisy
ti, ten pat pataisys. Bešokant 
kartais pasitaiko kulnį numu-

Daug vietos užiuntų surašy-
fti, kiek daug biznierių bus 
katal. spaudos bendradarbių 
piknike. 

GARSINKITĖS "DRAUGE" 

Ne visi pažįsta katalikiškos 
i spaudos bendradarbius. Skai
tydami jų žinias stebisi ir ne
kartų sako: kad pažinčiau tų 
ir tų korespondentų, tai ap-

. dovanočiau ir dar paprašy
čiau, kad dažniau parašytų 

Į gražių žinelių iš savo koloni
j ų arba ir iš kitur. Veik vi-
' suomet jie pasirašo slapyvar-
Idėmis: tai Lietuvytis, tai Na
miškis, tai Klevas, tai Telius, 
tai Veselninkas, tai Stotis A. 
J., tai Bronė, tai Omega, tai 
Tlganosis, tai Vanaginis, tai 
Spirgutis, tai Alma, tai Gol
fo Mėgėjas, tai Jonukas ir ki
tokie. Taigi, rugsėjo 27 d. bus 
jų piknikas Vilniaus Kalne
liuose. Visiems gera proga 
bus su jais susipažinti. 

Kiek Chicagoj Mykolų 
Suriku būtų suskaityti, kiel: 

Chicagoj yra lietuvių Mykolo 
vardais. Visi jie sveikinami 
vardadienio proga ir kviečia
mi atsilankyti rugsėjo 27 d. 
į Vilniaus Kalnelius — į kat. 
spaudos bendradarbių linksmų 
piknikų. 

Atsilygins 

Rengiant "Draugo" pikni
kus, koncertus rengėjai su 
kviesliais kviečia visus būti 
rfmėjais. Daug atsiranda biz-
rierių, kurie teikia gausią, pa
ramų, dovanų. 

Tiems biznieriams rengiama 
pagerbimas rytoj, Vilniaus Ka 
Ineliuose. 

Skenduolis Kanale 

Iš drenažokanalo prie 27 
gatvės ištrauktas lavonas vy
riškio apie 40 ni. amžiaus. La
vonas neidentifikuotas. 

VASARĄ BAIGSIME VILNIAUS 
KALNELIUOSE 

PASKUTINIS ŠIEMET IŠVAŽIAVIMAS SUTRAUKS 
DAUG PUBLIKOS 

<? 

Sniegas Michigane 

Iš Traverse City, Mich., pi a 
sekmadieniais 3 vai. popiet, nešama, kad toje apylinkėje 

Susirinkiniai rugsėjo 23 d. buvo rekordinė 
Federacijos sus-mas įvyks Į šiluma — 90 laipsnių. Ant 

rūgs. 30 d., 7:30 vai. vak., kle- į rytojaus termometras nukrito 
benijoje. !iki 45 laipsnių ir pasirodė 

Sekm., spalių 4 d., 13 vaJ. sniegas. 

Jr 

Įvykęs Parengimelis 
Rugsėjo 20 d. Marijonų Se

minarijos i r Kolegijos Rėmė
jų surengtas parengimelis pui 
kiai pavyko. Tiesa, publika 
nebuvo skaitlinga, tačiau ge
raširdė ir duosni. Vieni Mari
jonų prieteliai atvyko paren-
gimėlin, jame dalyvavo ir au
kavo, kiti aukas įteikė asme-
niai klebonui, perduoti Semi
narijai. Is viso aukų surinkta 
$75.00. Tai labai graži keno-
ŽJečių, taip pat, ir racinieeių, 
kurie buvo atvykę' parengimė-
lin, auka ir kilnus prielanku
mas Marijonams darbuotojams 
pla&oje visuomenėje. Pažymė
tina i r tas, kad visi dalyva
vusieji parengimėlyje, labai 
gerai buvo nusiteikę ir pa
tenkinti, linksmi, nuoširdūs, 
tar tum būtų vienos didelės 
Šeimynos nariai. 

Žymesnes aukas davė šie as
menys: po $5.00: D. Kasiulie-
nė ir Tek. Šumskaite; po $3 
*- Sodalietės, St. Stulgaitie-
ne, O. Gabriene; po $2.00 — 
A. Mockus, P . Pilipavičienė, 
M. Aginskiene, M. Borodins-
kienė, O. Daukšiene, J . Švel-

B U B U FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St. 

Pasiūlo jums dideles vertybes rakandų, negirdėtai že
momis* kainomis 

1 

LINKSMAS REPORTERIŲ PIKNIKAS 
R u g s ė j o 2 7 d., 1 9 3 6 m . 

VILNIAUS KALNELIUOSE — SUNSET P ARK 
135th ir Archer Avenue 

rengia 
Katalikų Laikraščiy Reporteriai su Chicagos 

ir Ciceros Biznieriais 
Gera Muzika — Įdomios Ristynės — Daug Dovanu. 

Vardas 

Pavardė 

Antrašas 
IŠSIRIRPKITE §1 TIKIETA. JIS GERAS INEJIMITT J DARŽĄ 

= ^ 

Žinoma, šiame reporterių piknike dalyvaus ir redaktoriai. 

Taip pat atvyks administracijos, spaustuvės darbininkai ir 

visi "Draugia" piknikų ir koncertų talkininkai. Jau pasi

žadėjo atvažiuoti ir visa eile biznierių, profesionalų ir vi

suomenės veikėjų, kad arčiau susipažinti su uoliaisiais mtRtj 

spaudos darbininkais, kuriu vaidmuo mūsų tautiniame ir 

religiniame gyvenime yra tikrai stambus. 

Pagaliau, į šį išvažiavimą yra kviečiami ir visi skaitytojai 

ir jų šeimos. Taigi, nepasididžiuokit, atvykit! 

Žieminiai pečiai po $ - | 2 . 5 0 *r au^^-

Gesiniai pečiai po $29i50 i r a u k š -

Oil Burneriai po $35iOO i r a u k š * 

Pilnas didelis pasirinkimas 1937 radio Zenith, Phil-
co, General Electric, RCA Victor, lengvais išmokėji
mais. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 4705 

WCFL Nedėlinis programas 7 vai. vak. 
WAAP Panedėliais ir Pėtnyčiomis 5 vai. vak. 
WHFC Ketvergais 8 vai. vak. 

^ 
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VIETINĖS ŽINIOS 
I 

Gerb. Praloto Pagerbi
mo puota 

X 

Vestsidiečiai Pagerbs 
Savo Klebone 

Visu smarkumu Aušros Va- BRIIXJEPORT. - Kaip ir 
i t , parapijonai nngiasi prie k | | 8 ^ ^ ^ J j a ^ 
įsk.Imnj, kuriomis pagerbs sa- r a p i j o s ^ ^ „ . ^ rie 
vo sumaninga ir darbštų kleb. ! „ ,_ . ,. , , , , 
* •»# i s a v o invhino klebono vardo 
kun. Mvkola Urbonavičių, r T i i 

, . f * , ,. . Ĵ  dienos. Jau keletas savaičių, 
Nors klebono vardadienis iš- i • . .. . . 

kaip komisija, kurios pnesa-
puola antradieni, rūgs. 29 d., i - . » » e. *> * I «~ 

• . f . ' kyje stovi kun. S. Petrai skas, 
bet, patogumo dėhai, parapi- 4 ., • , i v • v , • 
. / .v.., stropiai veikia, kad sis įvykis 
jonai iškilmes rengia rvtoj, i -, , • m-i • „ 
11 & J J> .butų sėkmingiausias. Tikima-
nurs. 27 d. • i i v . v, . v 

si, kad žmones neuJmirs savo 
1 vai. po pietų parapijos sa- gerbiamo vado nuvtiktų dai

lėj bus bendri pietūs; po piel, !bų ir visi, kai vienas, lyg ko-
3 vai. mišparai, o po mišparų kia milžiniška šeimyna, susi-
parap. darže pasilinksminimas, links Šv. Jurgio svetainėn, 
pasisvečiavimas. Vakare 7:30| spalių 4 d., 7:o0 vai. vak., pa-
val. iškilmingas bankietas pa- sidžiaugti savo dvasios tėvu 
isp. salėj. Per bankietą bus ir suteikti linkėjimus laimin-
i>riklyta ši programa: gos ateities. 

Žymūs Europos chirurgai. Šiomis dienomis Chicagoj 
įvyko žymių Amerikos ir Europos chirurgų suvažiavi
mas. Atvaizde — kairėj dr. Henri Coutard iš Paryžiaus 
ir dešinėj !Hir (Jeorge Lenthal Cheatle iš Londono. Abu 
vėžio ligos ekspertai. 

1. Veikalėlis. 
2. Linkėjimai. 
o. Mažyčių sveikinimai. 
4. Tautiški šokiai. 
5. Pasveikinimas. 
6. Mokyklos choras: a) Svei

kas kunige klebone", b) "At-
v«2uwa sveteliai", c) "Gy
vuoki sveiks". 

7. Kalbos. 
6. Didysis cnoras: a) " Jau

nimo giesme"/ b) ^Palankėj 
c) " P e r tanisią naktele", d) 
"Ilgiausių metų'*. 

9. Klebono kalba. 

Be to, šįmet gerb. pralotui 
Lietuvos valdžia, per savo at
stovų, konsulų A. Kalvaitį, į-
t e i k s Gedimino trečiojo 

į laipsnio ordenę i:ž jo ypa
tingus nuveikinvus lietuvių ta
rpe Amerikoje. Šis garbės žen
klas t i r i duoti daug džiaugs
mo netik Pralotui, bet ir pa
tiems parapijona'ins, kurių jis 
vra vadas... 
* M i i I 

Kad nei vienas parapijomis 
nepasiliktų ir nejaustų lyg 

įsigija bilietų iš anksto. Tada Pagerbimui tokių narių ir į-
hus vieta, ištikrųjų, rezervuo- teikimui garbės ženklų kas 
ta. m t draugija rengia metinį ba 
Komitetas kviečia visus ruoš- Iiu> a r koncertą. Šiemet taipgi 

tis į puotų, kuri visus pilnai nmdasi keliolika narių, ku-
paienkins. Komitetas \™*°* priklauso garbės dova-

,. nos už neėmimą pašalpos 12 
ii 24 metus. 

Tuo tikslu draugija rengia 
metinį balių su programa spa
lių 25 d., Lietuvių Auditori
joje. Programos dalį išpildys 

Daukanto draugija gyvuoja j U O Z o Saurio grupė, pavadin-
43 metus. Tai seniausia pašai- | a "Juokdariai ir jų SMinys-
pinė ir kultūrinė dr-ja Bridge- t t a" , 4 veiksmų juokingav ko-
porto kolonijoje. Turi didelį mediją. Po programos bus 
knygynų, kuriame randasi,šokiai. Komitetas darbuojasi, 

pamifškite būtinai apsimokėti 
savo duokles draugijai už 
šiuos metus; jeigu kas bus pa 
si likęs su duoklėmis, negalė& 
gauti garbės dovanos. 

Pagalios, primenu, kad ku
rie negavo laiško su kvietimu 
į balių, tai priduokite savo ti
krų adresų sekančiam susirin
kime. Tas reikalinga, del tvar
kei draugijoje. 

Nariams laiškai kvietimai 
į balių išsiuntinėti. 

P. K., sekr. 

UUDVIKA OASILIONIENŽ j Kaminskienė, gavusi 160 bal-
- SANGO, POPULERIAU-
SIA WEOT SIDB MOTI
NŲ IR DUKTERŲ BAL. 

SUOTOJŲ LYGOJ 

Iš Simano Daukanto 
Draugijos Pastoges 

BRIEKJEPORT. — Simano 

daug naudingų knygų pasiskai 
tvinui. Nariams visai dvkai. 

Draugijoje daug yra narių, 
kurie tebėra nariais nuo pat 

TBIJŲ MKTi; MIRT1KS StJKAKTUVftS 

pritruks vietos, lai kiekvienas j j 0 & įsteioiino; taip jau nema
žas skaičius narių, kurie ne
ėmė pašalpos iš draugijos. Su
prantama, jie yra garbės na-
liai ir gavo atatinkamas do
vanas, (už 12 ir 24 metus) 

/ 

0>į 

V 

ZOFIJA LEŠČAUSKIENĖ 

Mirė 1933 m. Rugsėjo 27 d. 
Trvs metai, trys ilgi metai, jau praslinko kai ne

gailestingoji mirtis ištraukė tave, mano mylimų mo
terį ir mūsų mylimų mamytę, iš mūsų tarpo. 

Nors laikas bėga, bet mūsų ilgesys ir neramumas 
dėl tavęs mamyte, vis didėja. Tave jau ne vienas^ iš 
draugų pamiršo, bet m?s Tavęs negalime pamiršti. 
Tu esi su mumis visados, nors ne kūniškai, bet dvasio
je. 

Atmindami tą liūdnų prasišalinimų iš mūsų tarpo, 
vra užprašvtos dvejos šv. Mišios, pirmadienyje, rug
sėjo 28 d., '7.00 ir 7:45 vai. ryto Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Širdingai kviečiame visus gimines, draugus-ges, 
kaimvnus ir pažystamus dalyvauti šiose pamaldose ir 
pasimelsti kartu* su mumis už a. a. Zofijos Leščaus-
kienės sielų. 

Nuliūdę: Leščanskai: vyras Juozapas, dukterys Jad
vyga ir Sophie, rimus Juozapas, žentas W. Simonaitis. 

A. * A 
JONAS VAIŠVILAS 
Mirė rugsrjo 24 d., 1936 m., 

4:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Šiaulių apskririo, Ža
garės parapijas, Žagarės mies
to. 

Amerikoj išgyveno apio 29 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Joaną, po tėvais Pu
činskaite. 3 sūnus: Joną., Vla
dislovą ir Edvardą, 2 dukterio: 
Joaną ir Eleną, brolj Aleksan
drą, brolienę Eleną, seserį Bri-
gytą šlogerienę, švogerį Leoną 
Šlogerį, švogerį Juozą Pučin
ską, švogerką Liudviną Ber-
natavieienę ir gimines; o Lie
tuvoje 2 seseris: Suzaną įr 
Marijoną ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 6938 So. 
Roek\vell St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 28 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gijnimo 
Pan. švč. Marijos parap., baž
nyčią, kurioi įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, 
Dukterys, Bro is, Sesuo, švo-
geriai, Brolienė Ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109. 

kad vakaras pavyktų. Kai ku
rie biznieriai prisidėjo ir au
kojo geros vertės dovanas, 
pav., Iz. Pttrauskas — over-
kotiL. Progress Fųrniturejkrau 
luvė — radio, A. R. Junevi-
-čia — sįlverware setą, J . Riz-
gen — elektrikinį laikrodį, J . 
F. Budrikas — staliuką, J. 
liamančionis — stiklų setą, F . 
Jokūbaitis — gerą dovaną. 
Viso 8 dovanos. Minėtiems bi
znieriams draugija iš anksto 
širdingai ačiuoja. Tos dova
nos yra skiriamos prie tikie-
t ii įžangos į balių. Kiekvie
nas įsigijęs tikietą turės pro
gos išmėginti savo liuke. Ti-
kietų galima gauti pas komi
tetą ir valdyboj, arba pas pa
vienius draugijos narius. Iš 
anksto perkant tikietų kaina 
nemažinta. 

Įsidėmėtina nariams, kurie 
jaučiasi, jog jiems priklauso 
garbės dovana. Dėl geresnio 
sutvarkymo ir išvengimo klai
dos būtinai iš anksto turi pra
nešti draugijos nutarimų raš
tininkui, laišku arba asmeniai, 
o tas bus ištirta ir sutvarky
ta, kad neįvyktų nesusiprati
mų. 

Taipgi, žinotina, kad sekan
tis susirinkimas įvyks spalių 
4 d., Lietuvių Auditorijoj. Ne-

Choro Vakaras Bus 
Smagus ir Linksmas 

MARQUETTE PARK. -
(įim. Pan. Švenč. didysis pa 
rapijos choras, ved. varg. B. 
Janušausko, visiems skelbia, 
kad ryt vakare, rūgs. 21 cl.? 

parapijos svetainėje bus daug 
linksmybės. Teisybė, nes va,-

jkarą rengia pats choras. 
Vakaro pasisekimui daugiau 

sia darbuojasi chorp raštinin
kė B. Nikšaitė ir choro vice 
pirm. Jonas Stanislovaitis. Jie 
gražiausiai viską prirengė. 

Kviečiame visus ryt vakart 
susirinkti j Gini. Pan. Švenč. 
parapijos svetainę. Grieš Lon 
^aban's orkestrą. Salė nepa 
piastai gražiai išpuošta. 

Ieva Lukošiūtė 

sų. Trečia — Vaičiūnienė, ga-
\usi 138 balsus. 

J i liko seniausia West Si le 
gyventoja ir pirmutinė mote
lis " karalienė". Dvi Ak v s 

Uždaryta Van Gogh 
Meno Paroda 

Art Institute išstatvta Van 
Gogh paveikslų paroda, kuri 
tęsės veik ištisą mėnesį, už
vakar uždaryta. Parodą ap
lankė 164,319 ftnonių. Pasiro
do, kad chieagiečiai daugiau 
domisi menu negu newyorkie-
<viai, kur paroda tęsės du m©-
m sius, o žmonių mažiau at
lankė. 

Paroda išvežama } Detroitą, 
išstatyti parodoj Van Gogh 

WEST SIDE. — Gražiai kūriniai įkainuojami $1,000,-
baigtas Lietuvių Motinų ir C00. 
Dukterų Balsuotojų Lygos pi
knikas, kuris įvyko nedėlioj, 
rūgs. 20 d. Jame liko apvai
nikuota mandagiausia, priela
nkiausia ir žvaliausia We^t 
Side "karal ienė". Iš keturia;<-
dešimts trijų kandidačių i s vo
čių karalienę' išrinkta Liudvi
ną (Gasilionienė) Sango. Ji n c D n h l i n D 9 / I A 
gavo 423 balsus. Antra buvo " t ^ U D I l C U « S 4 U 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

Iš Politikos Lauko 
NORS VIENĄ KARTĄ PA
RODYKIME VIENINGUMĄ 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

Artinasi rinkimai. Įvairios 
partijos kovoja už savo kan- \ 
didatų laimėjimą. Pasižvalgy- i 
kime, ką mes lietuviai veikia- i 
me savo tarpe? 

Štai, turime pirmą lietuvį 
kandidatą oficialiai demokra
tų partijos indorsuotą ir lai
mėjusį primary rinkiniuose. 
Belieka tik jį užtvirtinti lap
kričio mėnesio rinkiniuose, o 
tai lengvai galima padaryti, 
jei būūsime vieningi. 

Čia privalome užmiršti vi
sus asmeniškumus bei " lietu 
viską" pavydą apsivalyti — 
"Kam jis, o no a š ? " Atsimin 
kime^ tik vieną dalyką, kad 
čia eina apie lietuvį kandida 
tą, adv. Joną T. Zūrį, kuri? 
yra tos pačios tautos sūnus, 
kaip ir mes. Balsuokime už 
lietuvį ir kitus raginkime tai 
daryti. Lapkričio rinkimai lai 
parodo lietuvių vieningumą ir 
atidaro naujus lapus lietuvių 
politiško veikimo knygose --
garbingus lapus. 

Balsuotojas 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o—— 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų .prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

O 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORTHWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir SUDUS 10734 S. Michigan Av«. 
Tei. PULlman 5703 

A. * A 
ZENONAS LĖKIS 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTĮ] 

YARds 1741-1742 

Phone 

GARY, IXD. LAUKTUVIŲ; DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
620 W. IStll Ave. 

Mylėjome mes jį gyvę, nepa
mirškime ne mirusio. 

Zenonas Lėkis mirė rugsėjo 
29 d., 1934 m. Jau Sukako du 
metai kaip mūsų mylimas vy
ras ir tėvelis tapo išrautas iš 
mūsų tarpo. Nėra žodžių tam, 
'<ad būtų galima išreikšti ko
kia didelė žaizda yra palikta 
mūsų — moteries ir vaikų šir
dyse. Suteik jam, Aukščiau
sias, lengvą šios šalies žemelę. 

Atminimui pamaldos įvyks šv. Jurgio parap. bažny
čioj, antradienį, rugsėjo 29 d., 7 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįstamus nepasigailėti lai
ko, ir kaip dalyvavote laidotuvėse mūsų mylimo vyro 
ir tėvelio Zenono, taip neatsisakykite dalyvauti pa
maldose minėjimui jo dviejų metų mirties sukaktuvių. 

Nuliūdę lieka: Moteris ir Vaikui. 

Marguette Park Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubas lai
kys mėnesinį susirinkimą 27 
d. rugsėjo, 2 valandą po pietų 
parap. svet. Malonėkite visi 
nariai atsilankyti ir atsives
kite naujų narių. Bus svars
toma daug svarbių dalykų ir 
pakeltas klausimas kas link 
perdidelių taksų namų savi
ninkams. Koresp. F. B. 

L a t o i c z ir Smai 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Piaoe 
Phono Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave 
Phone YABds 1741—1742 
Skyr—4447 R FairfieldAve 

S. C. Lachauticz 42-44 E. 108th Street 
^hone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
i Phone BOUlevard 4139 

CVARBUS SUSIRINKIMAS 

John T. Zuris Boosters Club 
susirinkimas įvyks pirmadie
nį, rūgs. 28 d., 8 vai. vak. dr. 
J . P. Poškos ofise, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
st. 

Felicė Nausėda, sekr. 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

J. F. Radžius Phone CANal 6174 
66S West 18th Street 

S. M. Skudas 718 West lfith Street 
Phone MONroe 3377 
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[PIRMUTINIS RUDENINIS PIKNIKAS 
| RYTOJ, RUGSĖJO (SEPT.) 27 D.; 1936 
5 Vytauto Darže 1 1 5 tanp Oavvfond ir Cicero Avės. 
' ' '"""•••••••••••••••••••••••rVKIlBKKIKBKCKKaiKVIimBimi 

l l l l l l l l l l 
RENGIA V ISŲ ŠVENTŲ 

PARAPIJA 

IPIfj 

Bus šokiai, žaidimai, skanus valgiai ir gėrimai. 

Nuoširdžiai kviečia visus PIKNIKO RENGĖJAI. 

VIETINES 2INIŪS 
Atlaidai i d. Sk ynus rengiasi prie cen 

, tro pikniko, kuris įvyks spt» 
BBIGHTON PARK. — Ne- HL' 4 d-> Vytauto darže. Pii* 

kalto Prasidėjimo P. S. baž-1 *10 pikniko pasižadėjo pri.M-
nyeioj rytoj prasidės 40 vai. j ( l ė t i : E - Ogentiene, M. Sūdei 
atlaidai. 

Kaip kas met, taip ir šįmet 
kienė, S. Šimkienė. 

Skaitytas laiškas -. kvieti 
m i n i o s ž m o n i ų p a s i n a u d o s m a s į & v . P r a n c i š k a u s V i e n . 
D i e v o m a l o n ė m i s P a m o k s l u s R ė m ė j ų se imą, k u r i s į v y k s r u 

gsejo 27 d.f Pittsburgh, Pa sakys rytais ir vakarais žy 
mūs pamokslininkai. Rap. 

T0WN OF LAKE ŽINELĖS 
TOWN OF LAKE. — Ma-

ii jonų K. ir S. Rilnejų 8 kk 
susirinkimas įvyko nigs. 15 
d. Pranešta, kad prasidėjo na r. 
jos koplyčios statybos vajus 
ir kad rėmėjos, kurios turi 
paėmusios knygutes, jau i>-
nka aukas. 

Nutarta užprašyti šv. Mi
šias a. a. kun. V. Kulikausko 
ittencija. 

Susirinkime, uždarė su mal
da pirm. J . Lisauską?. 

Laiškas priimtas. Skyrių at-1 
stovaus: M. Sudeikienė, S. Ši 
mkienė, S. Jurgaitė. 

Susirinkimas baigtas malda 
pirm. E. Ogentienės. Rėmėja 

Dirba Sūrius 

Vincas Kubai t is dieną ir 
naktį dirba skanius sūrius ka-
talik. laikraščių bendradarbių 
piknikui Vilniaus Kalneliuose 
rugsėjo 27 d. 

lių 4 d. programos sekmadie
niais bus transliuojamos 5 v. 
po pietų iš tos pačios stoties 
AVCFL, o ketvirtadieniais nuo 
8 iki 9 Vai. vak. iš stoties 
WHFC. F. 

RADIO 
DAINUOS KAIMIEČIŲ 
KVARTETAS IR KITI 

Rūgs. 27 d., 11 valandą ry
to užsistatę savo radio ant j j . A . V. iždo departamen-
stoties WCES galės smagiai (fth praneša, kad karo vetera-
valandėlę praleisti beklausant n a m s jau išmokėta bonų 70 
gražių dainų, muzikos, įdo- r i U Oš. visos sumos. Tie pinigai 
mių kalbų ir svarbių praneši-1 didžiumoje paleisti cirkuliaci
nių. Programoj dalyvaus 4 Kai - | j o n # 

miečių" kvartetas, kuris pa
dainuos gražių liaudies dainų. 

Tony The Cleaner, 
Furrier 

Seniausias ir geriausias (Ira
ne* svarbių zimų. Tarpuose b u ž h j v a i y t o j a s ir taisytojas, 
bus smagios muzikos, kuri ža- taipgi furkautus išklinįjatoe, 

Be to, adv. K. (iugis patieks 
naudingų patarlnų, o progra-

'r ios vedėjas J. Romanas pra-

Chicagos lietuvių republikonų grupe.. Sėdi iš kaires j dešinę: adv. A. Slakis, 
Lietuvių 111. Vai. Repub. Klubo pirm., A Narvidaitė ir adv. J. Grisius (Grish). 
Stovi: adv. Olis, adv. A. Lapinskas, M. Narvidas, P . Poška ir A. S. Valonis. 

vės kiekvieną, 
pasiklausyti. 

Nt pamirškite 
Rap. J. 

Trijų didelių krautuvių Bn-
dgeporte savininkas Juozab 

Paskaitos Apie Menę 

Pusamže Moteris I Suimti Forest Preserve Sekmadienį Galima Bus Birikas, pirmųjų lietuvių ra-
^ v A v . - - . u-m w j | j d i o p r o g r a m ų i n i c i a t o r i u s C b i Ežere 

Užvakar policija suėmė tri-
Ties Fullerton ave. pakraš- j jų plėšikų gengę, kuri Forest 

\fm sargyba ištraukė iš ežero Preservuose, netoli Niles Cen 
įdomaujantiems menu —jiaudonplaukės moters apie 30 ter darydavo apiplėšimus. Sr« 

paišyba, tapyba ir t. p. Chi-jm. a«mž. lavoną. Ant jos ši i u- imtieji y r a Paul Janko\vski 

Apžiūrėti "Model 
American Home" 

Rėmėja cago Art Institutas rengia vi- binio žiedo išgreviruotos Šios 22 m., 1L Friscb, 21 m. ir M. 

TOAVN OF LAKE. ;sv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 sk. 
susirinkimas įvyko rūgs. 15 

są eilę paskaitų, kurios bus raidės: " A . G. L. to B. YV. Werneski, 17 m. 
kas ketvirtadienį Art . Inst i tu-! 10-7-31". Policija sako, kad; Jų auka bhvo ir W. Dun-
te Fullerton Hali. Įžanga ne- lavonas vandeny buvo tik vk- <an, iš kurio plėšikai atėnu' 
mokam*. j na dieną. automobiliu ir 23 dol. 

Federal Housing Adminis-
tration, kooperuojant agentū
roms, prie Michigan ir Roose-
velt gatvių yra pastačiusi mo
delinį Amerikos namą — Mo
del American Home, — kuris 
bus atidarytas sekmadienį po 

• cagoje, per daug metų nuolat 
leidžia radio programas ka.į 
sekmadienį iš galingos stoties 
\VCFL, tradiciniai išlaikyda 
mas jas pirmoje eilėje popu-
lurumo atžvilgiu. 

Rytoj 7 valandą iš stotie? 
AVCFL pasigirs ir vėl žavingi 
muzikos ir dainų tonai, nes 
programa šia'm sekmadieniui 

i ypatingai paruošta klausytojų 

t a i p g i 
s u t a i s o m e i r p e r d i r b a m e , d a r 
bą p a i m a m iš n a m ų . 

2555 West 43rd Street 
Tel. Lafavette 1310 

CLASSIFIED Į 
AR REIKIA JUMS PINIGŲ? 

Mes perkam arba skolinam, ant 
visokių pirmų ir defaultuotų morgi-
čių ar bonų. KABANA, 30 N. La 
Salle St., Suite 836. 

RENDON KAMBARIAI 

Rendon 4 kambarių flatas. Švie
sūs. Gera transportaeija. Dorehester 
prie 75tos gatvės. Renda: $15.00 

piet,. Publika bus leidžiama y ^ T ^ ^ kaip pirma JįS&ĮŠSŽŽvS%i£& 
Park. Renda: $32 00. Kreipkitės į 
"Draugas" , Box 458. 2334 S. Oak-

ra, žymus solistai ir t.t. 

namą apžiūrėti. 

PLATINKITfL «DRAUGĄ1 

galinga Budriko radio orkest-
, žymūs solistai ir t.t. 
Nepamirškite, kad nuo spa-

ley Ave., Cbicago. 

f REIKALAUJAMA: Salesmonas Pardavinėti 
Naują 1937 Buick 

Turi būti apie 35 metu amžiaus, švarus ir turi turėti pa
žinties xsu žmonėmis, kurie iš^a^i nusipirkti nrmia r r var
tota karą. Tikrai gera pro.<ra pasidaryti g rą pinigą. Parda
vinėjimo prityrimas nereikalingas. Pradžia su lėšų paden
gimu. 

Rendon kambarys vaikinui, mergri-
nai ar ve 1ūsai norai. Prie mažos 
Šeimynos. Kre ipki te : 1943 W. Ocr-
mak Rrad, antras lubos. 

. 

GORDON BUICK 
6633 So. Western Ave. Tel. PROspect 0500 

PAIEŠKO SŪNŲ 

J 
EMIL DENEMARK. INC. 

Buick - Cadillac • L** Salle 
Atsakanti Vartoti Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudens sezono pradžia užtiko mus 60 dideliu staku 
puikiu, vartotu karų vertybių, vpatingai iš p*prepphi 
automobilį. Kainos šių metu žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakysime nė vieno teisingo 
pasiūlymo. 

RTTTfK *35, 5 Club Sedan. tobulas, garant *»5&. 
BTTTrK '34. 6 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 5ftR 

•UJifK '34. C'ub Sedan M. trunk, pulkua <M*ft 
•3UTCK '32 5 S e d a n . p u i k u s k a r a s *r»0 
RUTCK '30 fi Sedan 57, laba i * e r a m s tovy 1J5 
OAUILLAC '34. 5 Sedan. kaip naujas !?»•& 
(Uni l iLAr 'SO ft Tovvn Sedan. geroj tvarkol 
f"'nT '.T,Ar '»• 7 Sp^nn. RTR*UH karas, grarant s<rS 
CADILLAC '32. 5 Coupe, tobulam stovy , M5. 
CAD1I.LAC '32, 6 Town Sedan, lab.vl g-eras karas . 74ft 
r«4r»TTT,AC '31, 5 Sedan, jokiu trflkunni *45 
C4r>TT-L*C '29 5 Sedan, atsakantis, žetna kaina 145 
CHRYSLER '35. 5 Sedan. trnnk. kaip naujas garant «*5. 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas 125 
nonOR '33, R S^dpn. Svarus maifns knras S95. 
FORD '36. Durų Sedan, kaip naujas, DIDELIS SUTAUPYMAS. . . 
*"ORD '85, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPEOI^**-

Pažj tamieji prašomi praneš i a-
rie nin^o sūnus Juozą ir Praną 
Kvu"t»,i"s pe^ " D r a u g o " arba 
" L a i v o " redakcija. 

Motina Juzefą Krusreliene. 

LABAI PAGEIDAUJAMA surasti 
Bitino Jaekns, kii'is pirmiau gyvono 
po nuni. 4612 South Sawyer Ave. 
Jaektis ym Pakulinio Faro Vete
ranas ir dirbo Majestic Raidio kom-
pa»ii»oi. 

Būsi'"o <\~kin"i, jei ns nats ar 
fi'TMitioįi i*r\'o, ii hnineS Immigrpnti' 
Prot^et've Lea^ue, 824 South Hals-
ted Street. 

PARDAVIMUI BIZNIS 

Pardavimai čeverykų taisymo krau
tuve. Pilnai iron<rta — turi visas 
r>inšinoriins. P;'ni«s p,o'̂ »i išdirbtas. 
Kreipkitfs į 608 W. 47th St 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ. 

F"ORD '34 2 door Sedan, labai puikiam stovy . . . 
HUPMORTLE '30. S Sedan. tvirtas matos karas, . . . 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai pulkus karas 
LA SAU.E '31. 5 Sedan, g-eras karas, žema kaina, 

i LA SALLE '30. 5 Sedan, geras karas žema kaina, . . . 
f LA SALLE '30. 7 P-dan, geroj tvarkoj 
! LINCOLN r33, 7 Sedan. puikiam stovy 

LINCOLN '80, 7 Town Car, puikiam story 
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertyb* 
OAKLAND '30. B Sedan, geroj tvarkoj 
OLDS 6, '34, 2 Dury Sedan, pukiam stovy 
PACKARD '34, 6 Sedan. tobulam stovy 
PACKARD *31, 7 Sedan, gerai bėgąs, žema kaina . . . 

Pardavimui elean;n2 ir dyeing 
krautuve. 30 anartmentu namas. 
P-iverstis paleisti pieriai. Labai pi
ni renda. Ciorn proca tinkamam 
ž^)o"mi. 7217 N. Rogers Ave. 

PARDAVIMUI GROSERNi 

. .PaHavimui oroserm". Gerai išdirb
tas bi>"'s. Priver tas parduoti dė
lei nelaimės. 3111 So. Halstel St. 

FEIKALIN01A DARBININKĖS 

*JĮ| FFTKALTVOA morena namu dar-
725! Į m " i r prižiūrėti 2 vaikelius Galės 
845 eiti namo ar bf»ti naktimis. E Pich-

"Jie Visada Yra Geriausi! m 

§45 
195 

1155 
5*6 
545. 
175. 
St5 

755. 
2T5. 

Mainykite savo senaj) karą. aukščiausia kaina ant vieno 18 Siu pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

ler, 1214 So. Turuer Ave. 
Reikalaujama mergina namu dar

bui. Būti naktimis. 2 vaikeliai fteimv-
noi. Crordon, 8417 Drerel A^e., RAD-
cjifffe 2047. 

EMIL DENEMARK, INC. 
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 

REIKALINOA JEIMINiyKŽ 

Reikalaujama šeimininkė prižiūrė
ti našlio namus. 2 vaikučiai 6 ir 7 
m. amžiaus. Mažas moderniškas a-
partmentas. Panra^tas virimas. At
sišaukite šeštadienį tarp 3 ir 7 vml., 
arba visa dieną sekmadieny. 0. Za-
chel 712S S. Bemiett Art. (1800 

i East — | rytoj) . 

file:///VCFL

