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ITALIJA IR VOKIETIJA PRIPAŽINO ISPANIJOS NACIONALISTŲ CICERO LIETUVIAI REIKALAUJA 
(SUKILĖLIŲ) VYRIAUSYBE; RADIKALAI SUPURTYTI 

T. SĄJUNGOS SLUOKSNIUO
SE REIŠKIAMA BAIME DĖL 
MASKVOS NUSISTATYMO 

MADRIDAS IR TOLIAU ATKAKLIAI 
PUOLAMAS; RADIKALAI VOS 

LAIKOSI 

Nacionalistai visu f rontu pasi
rengę persimesti per upę 

KOMA, Lapkr. 18. — Itali- susisiekti su Ispanijos radi
ją ir Vokietija šiandien for-1 kalais. Matyt, norima tuo bū-

NEBAIGTAS MIRUSIO SKUUPTORIAUS TAFTO DARBAS 

maliai pripažino Ispanijos na
cionalistų vyriausybe, kurios 
priešakyje yra diktatorius 
gen. F . Franco Nacionalistų 
vyriausybes laikina buveinė 
yra Burgos mieste. 

Italija ir Vokietija oficialiu 
ir bendruoju pranešimu pa
reiškia, kad gen. Franco yra 
apvaldęs didesnę dali Ispani
jos, gi likusios dalies valdyto
jai neturi atsakomingų vald
žioj? jėgų i r jokio reikšmingu
mo. 

Tad Italija ir Vokietija sto
vi už ispanų nacionalistų vy
riausybe ir *iuTw*ra ja i ' savo 
atstovus. 

du užtikrinti nacionalistams 
laimėjimą. 

ŽENEVA, lapkr. 18. — Is
panijos nacionalistų vyriausy
bės pripažinimas, čia pažymi
ma, sukelia rimtą painiavą 
tarptautinėje vsituacijoje ry
šium su Ispanija. 

T. Sąjunga nežinia kokiais 
sumetimais sov. Rusiją skaito 
galinga pasaulio valstybe i r 
todėl Sąjungos sluoksniuose 
reiškiama baimė dėl Maskvos 

i 

nusistatymo tuo žvilgiu. 
Spėjama, kad be I tai įjos i r 

jVokietijos ir kitos kai kurios 
valstybės pripažins Ispanijos 
nacionalistu vvriausvbe. Xu-
matoma, kad tai padarys Au
strija, gal Vengrija ir pieti
nės Amerikos respublikos. 

Niekas negali suprasti, ko
kiais sumetimais Italija su 
Vokietija suskubo pripažinti 
nacionalistų vvriausvbe. Juk 
dar nepaimtas* Madridas. Gal NUSIŽUDĖ PRANCŪZIJOS 

SOCIALISTAS MINIS-

VAKARINIAM MADRI
DO FRONTE, lapkr. 18. — 
Nacionalistų kariuomenė va
rosi pirmyn Madrido miesto 
centro link iš šiaurvakarinio 
šono. Pakeliui viskas griauja-
ma ir naikinama. Tai daro 
atsimesdami radikalai ir na
cionalistų artilerija, kuri triuš 
kiną gatvėse barikadas ir įvai 
rias radikali) pozicijas namuo-

medžiu, ant stogų ir 
visur kitur. 

*Uiėsfo^ginėjai radikalai dar 
laikosi, bet pastebimas jų sil
pnėjimas. Tai patvirtina ir 
radikalų milicininkų vado 
gen. Miaja pranešimas, kad, 
girdi, jei nacionalistams bus 
lemta paimti miestą, jiems 
teks tik griuvėsiai. Vadinasi, 
jau patsai vadas abejoja a-
pie Madrido apginimą. 

Apginimas nebegalimas, ka
dangi dienomis ir naktimis 
miestas nuolat atakuojamas 
nuo žemės ir iš oro. Vietomis 
susprogdinti vandens įvadai, 
visur su bombomis sukeliami 
gaisrai. Gyventojai neturi 
ramybės ir saugios vietos per 
dienas ir naktis. 

Nacionalistai visu paupio 
frontu turi parengę kariuome
nę, kuri tuojau pulsis mies
tan, kaip pastebės radika
lų susmukimą. 

MORONU: l 
Cicero lietuviai pirmieji 

pradėjo veikti, kad policija 
išgaudytų iš gatvių moronus 
(turinčius nesuvaldomus kri-
minališkus palinkimus), kad 
tuo būdu apsaugojus savo 
moteris ir mergaites nuo už
puolimų. 

Tomis dienomis vienas rao-
ronas Ohicagoj užpuolė jauną 
mergelę ir, jai suklykus, ją 
nužudė. Moronas suimtas ir 
traukiamas tieson. 

Šv. Antano lietuvių parapi
jos Cicero namų savininkų 

klubas, kuriam priklauso keli 
šimtai narių, antradienio va
karą turėjo gausingą susirin
kimą parapijos auditorijoj. 

Anastazo Valančiaus, šešhj 
vaikių tėvo, pasiūlymu pada
ryta ir pravesta rezotiucija, 
kad Cicero policija išgaudytų 
visus moronus kriminalinin-
kus ir juos atskirtų nuo visuo 
menės. 

Rezoliucijos nuorašai pa
siųsti Cicero policijos virši
ninkui, Chicago; policijos vir
šininkui, Chicago majorui ir 
spaudai. 

Tas jo nebaigtas skulptūros "Svajonų Muziejus" miniatūroje. Skulptorius Lora-
(lo Taft neseniai mirė Chicagoj. (Acme Photo.) 

STREIKAI 6R|SIA AUTO-1 MASKVA IŠSISUKINĖJA 
MOBILIŲ PRAMONEI NUO AREŠTUOTU VOKIE

ČIU KLAUSIMO 

MIRĖ KARDINOLAS 

norima gausiau ir atvinau 
remti nacionalistus i r tą pat 
laiką uždaryti kelius Maskvai 

i 

Iki "Draugo" jubilie
jinio koncerto liko tik 
10 dienu. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po pietų, Chicago Civic 
operos name. Ar jau 
turite tikietu? Prašome 
įsigyti iš anksto pas 
"Draugo" išnešiotojus, 
arba telefonuokite Can
al 7790. Tikietu kainos 
55c ir aukščiau. 

TERIS 

PARYŽIUS, lapkr. 18. — 
Nusižudė gazu užsitroškinda
mas Prancūzijos vidaus reika
lų ministeris Roger Salengro, 
socialistas, 42 m. amž. 

Paskutiniais laikais parla
mento dešinieji atstovai jį 
smarkiai puolė už tai, kad j is 
pasaulinio karo laiku buvo de
zertyras, tai gi lygus išdavi
kui. 

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
18. — Šimtai darbininkų nu
traukt' darbą Bendix I 'ro-
duets Corporation fabrikuose 
ir pasiliko viduje paskelbę, 
kad jie nedirbsią ir fabrikų 
neapleistą iki kompanija pri
pažins jų reikalavimą — pri
pažins jų organizuojamą lini
j a 

Keli tūkstančiai darbiniukii 
iki vakar dirbo fabrikuose, bet 
tik kel'etas šimtų priklauso or
ganizuojamai .unijai. Kai šie 
nutraukė darbą, viskas turė
jo sustoti. Neunistai apleido 
fabrikus, o unistai pasiliko 
viduje ir fabrikai uždaryta. 

Kol kas fabrikų sargai strei 
kininkų nevaro laukan, neturi 
kompanijos įsakymo. Maistas 
streikininkams paduodamas 
per langus. Viduj šalta, 
streikininkai neturi šiltų dra
bužių. 

MASKVA^japkr. 18. — So
vietu vvTnausf'fie r r bolševiku 
laikraščiai mėgina užtemdinti 
čia areštuotų ir laikomų kalė
jime vokiečių klausimą nacių 
japonų padarytos militarinės 
sutarties klausimu. laikraš
čiai ignoruoja Vokietijos pro
testą, bet plačiai rašo ir svar
sto nacių susidraugavimą FU 
japonais Rusijos, nenaudai. 

Sovietų užsienio reikalų ko-
misarijatas trumpai pareiš
kia, kad areštuoti vokiečiai y-
ra kaltinami už jų veikimą 
prieš Maskvos vyriausybę. 

Kas kita yra minėta sutar 
tis. Bolševikų laikraščiai nu
rodo, kad ta sutartis seniai 
padaryta, bet tik dabar kelia-

o ma viešumon. 

MAURIN 

LYON, Prancūzija, lapkr. 
18. — Mirė kardinolas Mau-
rin, Lyono arkivyskupas, 77 
iri. amž,- - ». 

NUAIDĖJO BE JOKIOS 
REAKCIJOS 

KOMUNIZMAS NETIKI ŽMO
NIŠKOMS REFORMOMS _ 

NOTRE RAME, Ind. — lę. Katalikai panaudoja smuiv 
Kun. mons. Fui ton Sheen, A- tą prieš savo egotizmą, kad 
merikos Katalikų universite- nevirtus komunistais", 
to profesorius ir garsus kai- Kalbėtojas ragino stnden-
bėtojas, Notre Dame univer
sitete turėjo paskaitas apie 
komunizmą. 

Komunizmo filosifija, sakė 
gerb. kalbėtojas, yra pilna 
klaidų. Dėlto komunistai ir 
naikina privačias savastis, vi
sus. Įmones keičia valstybes j-__me, es#me gavę .iš B.ifggĮ?! 

Apie 400 streikininkų, tarp 
kurių yra ir moterų, pasilieka 
fabrikų viduje. 

Nežinia kas įvyks, kai kom
panija bus priversta streiki
ninkus varu pašalinti iš fabri
kų. Kalbama, kad streikai ga
li ištiiktti ir kitų kompanijų fa
brikus — visą automobilių 
pramonę, kur darbininkams 
neleidžiama organizuotis. 

Be to, nuo Bendixo fabrikų 
priklauso darbai ir kituose fa
brikuose. Nebus gauta auto
mobiliams dalių, nebus dar
bo. 

MIRfi GARSI OPEROS 
DAINININKE 

W A J S H I N O T O N , lapkr. 18. 
— Iš prez. Roosevelto kabineto 
išeina žemės ilkio departamen 
to sekretoriaus pavaduotojas 
prof. R, G. Tugwell. 

Pasiryžęs grįžti Columbia 
universitetan profesoriauti. 

BERLYNAS, lapkr. 18. — 
Vokietijos vyriausybe pas
kelbė, kad ji nepripažįsta jo-

HOLLYWOOD Cal., lapkr. 
18. — Mirė ki tuomet buvus 
garsi dainininkė vokietė Ernes 
tinę Sehumann-Heink, 76 m. 
amz. 

Velionė buvo gera katalikė, 
pavyzdinga motina ir gailes
tinga vargšams. Buvo Ame
rikos naturalizuota pilietė. 

LONDONAS, lapkr. 18. — 
Vokietija panaikino savo u-
pėms ir perkasams tarptautinę 
kontrolę, kas buvo nustatyta 
Versalio taikos sutartimi. 

Šis paskutinis Hitlerio žy
gis nuaidėjo per Europą be 
didelio triukšmo. Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybės nu
peikė Vokietiją už jos žygius. 

Kalbama, kad kai kurios 
valstybes padarys bendrus 
protestus. Tai viskas. Versa
lio sutartis netekusi reikšmin
gumo). Bepig Hitleriui did
žiuotis, jei valstybes nieko ne
veiklia, jei vienos kitomis ne
pasitiki 

tus, kad jie kovodami prieš 
komunizmą, neužmirštų kovo
ti ir prieš bedievišką ekonomi
nę sistemą. 

"Tur ime pasitikėti malda 
ir Dievo mei le / ' sake kalbėto* 
jas. "Nes viską ką gera turi* 

MORONO ŽUDIKO AUKA 
PALAIDOTA 

ISPANIJOS RADIKALAI 
ŽUDO KONSULUS 

BIARRITZ, Prancūzija, 
lapkr. 18. — Bilbao radikalai 
mirties bausme nubaudė Aus
trijos ir Paragvajaus konsu
lus ir, matyt, abu tuojau su
šaudyti. 

Sakoma, konsulai apkaltinti 

Nužudyta penkerių metų 
amž. mergelė Antoinette Tiri-
tiili palaidota po gedulo pa
maldi}, įvykusių Švč. P. Mari
jos Pompėjaus bažnyčioje. 
Jos žudikas morenas (pakvai
šėlis) Andrew Capoldi, 27 m. 
amž., traukiamas tieson. Jei 
bus rastas turįs sveiką protą, 
vargiai išvengs mirties baus
mės. 

lankiais ir griauja religiją. 
Kun. mons. Slieen denunci-

javo liberalizmo ir komuniz
mo kraštutinumus, gynė pri
vačius užsiėmimus, ir indivi
dų teises, prieš kurias valsty
bė kėsinasi > 

i 

Tarp kitako jis sakė: 
"Komunizmas turi teisybę, 

kai jis protestuoja prieš soci
alinį neteisingumą, ilgas dar-
(bo valandas ir mažą atlygini
mą už darbą. Tačiau šie pro-

' testai nėra komunizmo mono
polija). Leonas XI I I taip pat 
protestavo, bet jis nebuvo ko
munistas. Turime dirstelti į 
komunizmo darbų išdavas, jo 
tikimas reformas ir metodus. 

"Komunizmo reformos klai 
dingos, kadangi jis tiki ne į 
teisingą turtų paskirstymą, 
bet į atsavinimą. Kadangi 
tvarte yra žiurkių, komuniz
mas tiki, kad tinkamiausia 
priemonė žiurkų išnaikinimui 
yra sudeginti tvartą. I r visais 
kitais klausimais komunizmo 
metodai yra klaidingi, pilni 
smurto, pagiežos, vienų klia-
sių prieš kitas kurstymas. K a 
talikai taip pat linkę prie 
smurto. Bet katalikų smurtas CHICAGO SRITIS. — Nu-
nekreipiamas prieš kaimynus, matoma giedra; popiet kiek 

viso pasaulio Valdovo ' \ 

GREEN PRIEŠINGAS FE-
DERACIJOS SKALDYMUI 

TAMPA, Fla., lapkr. 18. — 
Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavime prezidentas W. 
Green prieš porą dienų reika* 
lavo suvažiavimo, kad būti | 
imtasi griežtųjų priemonių 
prieš suspenduotas federaci
jos unijas, kurioms vadovau
ja angliakasių unijos prezi
dentas Lewis., 

Dabar Green keičia savo 
nusistatymą. Nori, kad suva
žiavimas "pasigailėtų" tų or-
ganizacijų^ nes paskiau rasi 
bus jomis susitaikinta. 

kių kitų Ispanijos pinigų, kaip 
tik vienų ispanų nacionalistų šnipinėjimu nacionalistų nau-
patvirtintus. Tik gen. Franco dai. 
administracijos ispaniški pi
nigai yra teisingi. PLATINKITE "DRAUGĄ' 

PRANCŪZIJA NORI MOKĖ
TI KARO SKOLAS 

PARYŽIUS, lapkr v 18. — 
Prancūzijos vyriausybė yra 
pasiryžusi atnaujinti karo 
skolų mokėjimą Amerikai. At
naujina pasitarimus su J . 
Valstybėmis. 

6 KOMUNISTAI PAKLIU
VO KALEJIMAN 

BELGRADAS, Serbija, 
lapkr. 18. — Šeši jauni rusai 
komunistai emigrantai nubaus 
ti kalėjimu už šnipinėjimus 
sov. Rusijos naudai. 

ORAS 

tik prieš savo pačių savimei-' šilčiau. 

^ 

BIZNIERIŲ, PROFESIONALI! IR VISŲ ŽINIAI 
Prieš didįjį jubiliejinį koncertą lapkričio 29 d. 

dienraštis " D r a u g a s ' ' įšeis padidintas ir pagrąžin
tas. Be to, tos laidos atspausdinsime dvigubai daugiau 
egzemplorių negu paprastai spausdiname. Įvairių pro
fesijų žmonėms ir biznieriams puiki proga pasigar
sinti. Skelbimų reikalais kreipkitės į " D r a u g o " Ad
ministraciją, arba telefonuokite: CANaI 7790. 

^ a s & 
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DIENOS KLAUSIMAI 

VYSKUPO PETRO BUČIO LINKĖJIMAS 

-• 

Čia einasi kalba apie J o Ekscelencijos 
linkėjime ne ' D r a u g u i " , o kitam laikraš
čiui. Lietuvoj yra leidžiamas ūkininkams 
ik i r iamas savaitinis laikraštis vardą " Ū k i 
n i n k a s " . Apie tai, koks ūkininku laikraštis 
tur i būti, vyskupas Būčys pasakė š i ta ip : 

" K a s septinta dh na yra šventa, švenčių 
pasi taiko ir t a rp sekmadieniu. Visos šventes 
\ ra tikybo> ir dvasios reikalams ir sudaro 
maždaug šešta viso žmogaus laiko dalį. Taip 
j». ūkininku laikraštyje kokios penkios da
lys turėtų liūtį skirtos ūkininkų ir jų turto 
bei darbo žinioms, o šeštoji dalis kataliky
bes ir dvasios re ika lams" . 

Tas pat patarimą* tinka ir " D r a u g u i " . 
" D r a u g a s " yra skiriamas plačiajai Ameri
kos lietuvių visuomenei ir jo raštų ir žinių 
-kok io penkios dalys gali būt skirtos pa-

*>aulio reikalams, o šeštoJL — katalikybės 
ii- dvasios reikalams. " D r a u g a s " , spėjame, 
ir randasi a r t i šito idealo. 

J o Ekscelencija Lietuvos " O k i n i n k u i " 
1 štai ko palinkėjo: 

"Vi sa šiidiini palinkėčiau gabių, darbš
čių ir sąžiningų bendradarbių, o ypatingai 
ir k uodą ilgiausiai skaitytojų, neužmirštan
čių t inkaum laiku atnaujinti savo prenu-

. ineratą ir užsimokėti už jų iš a n k s t o " . 
J e i šiuo tarpu t inėtume laimės pasikal-

•Hbėti su J o Ekscelencija, tai be abejonės ir 
" D r a u g u i " jo jubiliejaus proga to palin
kėtų, tik >u pridėjimu, kad ko geriausia pa
vyktų rengiamasis " D r a u g o " jubiliejinis 
koncertas lapkričio 29 d. Chieagos Civic 
Operos name, kur dainuos plačiai pagarsė
jusi lietuvaitė, damos meno karalai tė, p-lė 
Katkauskai tė - Kaskas . 

VIEŠIEJI DARBAI BUS TĘSIAMI 

Viešųjų darbų vedėjas l l a r ry L. Hop-
kins pareiškė, kad YVaskingtono vyriausybė 
nenut rauks viešųjų darbų. J i e bus, vienok, 
perorganizuoti . Visi darbai pasibaigs tada, 
kai neliks _ prie jų darbininkų, tai yra jei 
fabrikai ir bizniai t a ip gerai eis, kad pa
t r auks nuo viešųjų darbų darbininkus, mo
kėdami ger tsnes algas. 

Viešųjų darbų vedėjas Hopkins tą pa
reiškė didžiųjų miestų majorų konferenci
jo j , kur i dabar laikoma YVashingtone. Na
tional Youth Administrat ion taipgi bus pa
laikoma. Tos administracijos vedėjas Aub-
rey \Villiams pasakė, kad dėl depresijos 
milijonai vaikinų ir merginų negalėjo laiku 
įstoti į gyveninio vėžes. Dabar National 
Youth Adniinistrat ion duoda jiems progų 
eiti į mokslus, mokytis amatų, biznių ir 1.1. 
Netoli pusės 'milijono vaikinų ir merginų 
naudojasi National Youth administracijos 
teikiamomis progomis. 

AMERIKOS FARMERIAI RESN-
DAUNINKAI 

Prez. Kooseveltas, prieš išvykstant į 
pietų Ameriką, paskyrė komisiją ištirti A-
merikos iariiierių - rendauninkų klausimą. 
Komisija savo raportą turės išduoti vasario 
i a. 

Į sakytą komisiją įeina 37 taimerių 
vadai ir tarmų reikalų žinovai. 

Prezidentas tą Klausimą norėjo ištirti 
dėl to, kad per pastaruosius 50 metų far-
merių - rendauninkų skaičius vis didėjo. O 
visų noras yra tas, kad farmeriai būtų sa
vo farmų savininkai. Valdžia rūpinsis ren-
dauninkams pagelbėti įsigyti nuosavas far-
inas. * • 

Farmer ių - rendauninkų ypao daug y ra 
pietinėse valstybėse*. Ten tekių farme| ių 

padėtis yra bloga ypač dėl to, kad žemes 
savininkai įstate rendauninkus į tokias są
lygas, kad jų padėtis be pašalinės pagalbos 
negali pagerėti . 

50,000 Lietuviu Žuvo D. Kare 

BEDARBIŲ SURAŠYMAS 

l ie tas nėra pastebėjęs to, kad tuo pačiu 
laiku Amerikos bedarbių skaičius labai įvai
riai yra paduodamas. Taip yra dėl to, kad 
bedarbiai čia nėra surašinėjami. Todėl be
darbių skaičius čia apskaitomas taip sakant 
lietuviškai, tai yra taip, kaip mes lietuviai 
savo viengenčius apskaičiuojame šioje1 ša
lyje. Įvairiais daviniais remdamies mes da
rome spėjimą. Ne visi vienodai apskaičiuoja 
ir ne visi vienodas skaitlines paduoda. 

Bedarbių skaičių savotiškais būdais ap
skaičiuoja Amerikos Darbo Federacija, Vai
zbos Tarybos, valdžia ir kiti organai. Jų 
skaitlinės nebūna vienodos ir m gali būt 
vienodos. 

Dabar yra sumanymas, kad kongreso 
aktu būtų Įvesta bedarbių registracija. Už 
tą sumanymą stovi Komercijos Departamen
tas. Keikia tikėtis, kad šis sumanymas pa
sieks kongresą ir kad kongresas išleis rei
kalingą aktą. ' 

Jų Kapai Svetimuose Kraštuose 

Didžiojo karo metu lietu- Kauno kapuose buvo palaido-
viai kar iai dalyvavo visuose ta apie 1000 vokiečių karių; 
frontuose, kovodami sausumo j prie Vytauto prospekto kapi-
je ir jūrose. Lietuviams tada nės e yra labaį daug cementi 
reikėjo pergyventi t ikrai tra- nių kryželių su lietuviškomis 
gišką likimą, nes reikėjo Ii, -! pavardėmis. I r ties Gardinu, 
t i kraują dėl svetimų lietu- ! Osovi.cu, Novogieorgievsku 
viui nežinomų, nesupranta- \ ir kitomis Rusijos tvirtovė 
nių ir net lietuvybei priešin- j mis rasime palaidota nemažą 

JŲ gy reikalų. Rusų karinome- skaičių vokiečių karių, o 
nėję tarnavusieji turėjo žu- tarpe ir lietuvių, 
dyti savo brolius iš Rytų Prū 
sijos, vakarų fronte Ameri
kos lietuviai kovojo su Ryt
prūsių gimintlmis, tarnavusio
mis vokiečių kariuomenėje. 
K L k kuriuose frontuose žu- Prancūzijoje ir Belgijoje. Y 
vo lietuvių, matyti iš žemiau pač smarkios kautynės buvo 

MAJORŲ KONFERENCIJA 

paduodamo aprašymo. 

N UJO Juodųjų ligi Baltųjų 
jūrų yra lietuvių karių 

kapų 

Lietuvoje yra nemaža k a 
pų, kurie apžėlę žolėmis ir 

is: 

N'ashingtone įvyko Amerikos didžiųjų 
miestų majorų konferencija. J a i p inmnin-
kavo New Yorko majoras I „a Guardia. J i -
sai pasiūlė konferencijai tokius sumanymu 
reikalauti, kad kongresai skirtų pusę bili
jono dolerių " r e l i e f u i " tęsti iki birželio mė
nesio; nenutraukt i viešųjų darbų; pervesti 
VVagnerio bilijono dolerių bilių pašalinimui I kio pėdsako. Tai didžiojo ka-
" s h u n s ų " didmiesčiuose; prašyti t\ deralės j ro kapai. Lietuvoje, tur būt, 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS , negalėtų j au nei žiurkės uo-
• !degą nukirs t i ; reikia naujos 

Sveiki, d rū t i ! i uniformos ir džiogo medici-
Lietuviški cieilistai, visą čė-' nai, taip pat apmokėti ošpita-

są buvę priešingi vainoms, lį už operaciją kuprai išstrei-
braukš, ir pradėjo organizuo-, t inti ir pulk. Bimbos- kelionei 
ti vaiską Lietuvos demokrati- ' iš Bniklyno į Bostoną ir at-
jai ginti ir Spanijofl rebo- gal. Ūpas vaisko buvo toks 
liams sumušti. ] talką y.asi- didelis, kad, užgrūdęs visas 
kvietė ii- balšavikus, kurie sa- salės angas ii* laiptus ir keli 
kos ne tik priešingi vainoms, šimtai, kurie i vidų nebetil-
ale net, vajevoja prieš ja*. po, sudėjo net 113 — ne tūk-

Neseniai Bostone suorgani- stančių, — ale dolerių, kurių 
zuotas didelis, Maiklo t'igeriu, i vos užteko šoblei, uniformai 
7700 vyrų ir moterų iš pašai- ir džiogui ,užordyti ir Bimbos 
pinių sosaidžių vaiskas. (lene-j kelionei apmokėti. Amunicijai 
rolu aprinktas Bostono cici- nieko nebeliko. Jei norima 

kti ir lietuvių kapų, kurid ĮĮstų generolas Maikio tėvas, Lietuvoj demokratija atvaje-
žuvo vokiečių armijoje. Ten ba jis ir šoblę nuo seniau turi j voti ir Spanijos rebelius su-

Llotuvių karių kapai 
Vakarų fronte 

Beveik ištisus keturius im
tus ėjo smarkiausios kove: 

prie Verdūno tvirtovės. 191G 
met., t. y. lygiai prieš 20 me
tų, t n vyko vienos iš di 
džiausiu pasaulio kautynių. 
Kryžių laukuose galima užt>-

gę griūti mediniai kryžiai, o 
kai kurie iš jų jau seniai di
ngę iš žemės paviršiaus ir 
iki mūsų dienų nepalikę jo-

nerasinie tokio valsčiaus, ku
riame nebūtų Didžiojo kare 

valdžios pirkt i miestų bonus už žemus nuo
šimčius, perleisti prie konstitucijos amend-
mentą, kuriuo remiantis kongresas galėtų j k a p ų . R. įkia pripažinti, kad 
leisti reikalingus įstatymus kritinguo^e at- - tame skaičiuje yra ir lietu-
sitikiniuose. Majorai tuos pasiūlymus užgyrė j v i u > tarnavusių ir rusų ir vo-

Prezidentas, prieš išvyksiant i pietų A- kl^[ų a r m i j ( > s e k a p a i , t ik jų 
menką ma,orų delegacijai pareiškė, kad ^ ^ ^ ^ n e g a l i 

mle ra l e valdžia savo pauarvs, jei valstvbuj 
gubernatoriai ir miestu majorai atliks' t , , B e n e *»»&*** m f i * l t a u 

ką jie privalo padaryt i . 

LENKIJOJ ŽIEMA BUS SUNKI 

Lenkijos vyriausybė pripažino, kad atei-

samanomis, prie jų stovį bai- buvo palaidota a])ie 300,000 i r raedicin^ džiogo. Už nar - ' mušti, sako, reikės dabar tas 
įvairių kariuomenių vyrų. S U 1 U . Į cicilistai jam jau ii- me- 'draugi jas aptaksuoti, ba ki-
1917 metais, kai Jungt inės (ja)į yra dovanoję. Fulkaunin- j ta ip vaiskas ta ip ir lik s ne, 
Almerikos Valstybės stojo sa- k a i s _ generolo sūnos — Mai- |ma tę s nei Lietuvos, n^i Spa-
ntarvininkų pusėn ir paskel Ifefe įr balšavikų generolas idjos. 
be karą Vokietijai, į Vakarų Biinba iš Bruklyno. j 
frontą Amerika atsiuntė ne-, [ tą vaiskų, be SLA.. Ll)S.. ' Valgyklos savininkas, pa
mažu armiją. Tenka pažymė-! ALDLD., kuopų, priimti ir j matęs svetį, kuriam buvo pa
ti, kad toje armijoje buvo numirėliai LSS. ( l ie tuvių įduotas kepsnys, verkiantį, pri-
nemažas skaičius ir lietuvių, Socialistų Sąjunga) ir net so-įeina prie jo ir klausia: 
kurie ėjo kar iaut i pr i t š vo - ; s a i < 1 ^ s ^ en tų jų vardais : Šv. j — Ko tamsta verki? 
kiečių imperializmą, norėjų- Pe t ro ir Povilo iš Xasliua, Šv. j — Visaip mėginau ši keps-
sj pavergti mažąsias t a u t a i R ( ) k o i 5 M o n t e l i o ii- šv . Juo- jn i valgyti, bet jis k ie ta s i r 
Flandrijos laikuose, o t a i p j z a p o i r A i a y i , a r ( io . Vadinasi , :kietas. Dabar bandau — gal 
pat ir art i Reimso, Paryžiaus . v a į . skas tikrai internacijona- ašaros ji smiiinkštins. 

tiečių žuvo rusų armijoje. Tur ir kitų miestų y i a dideli ka 
būt, nebuvo Rusijoj pulko, rių kapai, kuriuose palaido-
kuriame nebūtų tarnavę ma- ta Almer. Jung t . Valstybių 
žiau a r daugiau lietuvių. 1914 kariai . Tarpe jų yra l^iioli 
metais tik prasidėjus mūšia- i ka kryžių su lietuviškomi. 

Ji 
liškas. 

Kiekvienai vainai, žinoma, lš# klubo vėlybą naktį išsi-
reikia pinigų. Taigi tą pačią rioglina*prisilakęs žmogus ir 
dieną Bostone suruošta spy-įsvyruodamas žvelgia į žvaigž-
čiai. \ 'aiskui ištulnučyta, ko-

nanti žiema daugeliui lenkų būsianti labai j ms, rusų kariuomenė jsibro- i pavardėmis. Amer. Jungtinių ],.,ja ]<rįptįnii j i s užim s ]K>zici-
Valst. annijoje buv 0 ne tik ^ j a s i j ( l t u v o j ir SpanLjoj . P a s sunki. Vyriausybės galvos tarėsi, ka ip čia 

palengvinus jų dalį. Socijalės apsaugos mi-
nisteris Koscialkowskis pareiškė: "Šiemet 
žiema tuoini bus sunkesnė, kad per depre
sijos metus išėjo paskutiniai atsargos liku
čiai. Daugeli šeimynų I^enkijoj žiema už 
klups be apsigynimo nuo šalčio ir b a d o " . 

Suregistruotų bedarbių Lenkijoj yra 
600,000. Bet ne visi bedarbiai tėra suregis
truojami. Tik pramoniniai bedarbiai tesu
rašomi. Todėl iš viso bedarbių Lenkijoj ga
lės būt nemažiau, ka ip 1,000,000. 

Je i Lenkijos valdovams rūpėtų žmonių 
gerovė, o ne lenkinimas mažumų pagrob
tuose pakraščiuose, ta i bedarbių reikalai 
ki ta ip ten stovėtų. 

lietuvių kareivių, bet ir \a- k u i u£k amandavota aukų. Pir- kvapas ! 
iizeme gana 
Tame frontf 

, miausia sakė reikia generolui 

vė į Vokietiją, kur buvo di
deli mūšiai. Pirmiausia, 1914 
metais Rytprūsiuose ties Gu
mbine, vėliau 1915 m. prie j auKstas vietas. į a m e i ronu m i u j ( ) s šoblės, ba su turima tai p atsiduoda. 
Mozūrų ežerų, Augustavo mi-1 yra žuvę ir keli lietuviai ka- i 
škuose ir kitur. Taip e inan t ' rininkai, kurių giminės yra j fcia g a u vienuolika metų ir y-
mūšiams nuo Baltijos iki j Lietuvoje ir šiandien gauna ' r a l i e m a £ a padariusi Baltijos 
Juodosios jūros rasime palai- iš Amerikos pensijas - pašai- k r a gtų jaunuomenės suartini-

des, uosto orą ir sako durų 
sargui : 

Kas čia toks per keistas 

Tai, turbūt, tyras oras 

Didelė žuvis mažą išsyk 

Naujas Katal ikų Universiteto rektoriui 
pralotas Corrigan pradėjo eiti savo parei
gas lapkričio 18 d. Tą pat dieną įvyko me
tinė Amerikos vyskupų konferencija, kurios 
vienu svarbiųjų reikalų buvo pasi tar imas 
apie tai, kaip sėkmingai pravesti Katalikų 
Universiteto dieną, ku r i įvyks lapkričio 29 
d. Katalikų Universitetas randasi Washing-
tone, D. C. 

• • • 

Amerikoj automobilių yra tiek, kad jos 
visi 128 milijonai žmonių galėtų į juos su
tilpti ir da r galėtų pri imti 20 milijonų k ' rai-
d e r i ų " iš kitos šalies. Almerikoj y ra taipgi 
tiek vieškelių, kad visi žmonės automobi
liais galėtų " r a i d ą " turėt i vienu sykiu. 

tų Jaunuomenes 
Santarve 

* 

Austrijos sceniškų veikalų rašytojas Fe-
rdinand Bruckner pasakė: " E u r o p o j nebus 
pagamintas didingas veikalas judomuose pa
veiksluose tol, kol ten paveikslų gamybą 
varžys ir cenzūruos valdžios" . 

• • • 

Šioje šalyje gyventojų yra 128 milijo
nai, o kalakutų yra 2* milijonų. J e i Padėkos 
Ifcenoj visi Jungt in ių Valstybių gyventojai 
užsimanys kalakutinius pietus turėti , tai 
daugmaž kas šeši žmonės turės tenkintis 
vienu kalukutu* 

dota apie milijoną karių, o 
jų tarpe, be abejo, y r a nema
žas skaičius lietuvių, kurie 
žuvo dėl svetimųjų reikalų 
Lietuviai buvo laidojami kaip 
rusai ir ant tokių kapų pa
statyt i pravoslavų kryžiai. 
Dar ir dabar Lietuvos žeme- Prieš dviejus metus Baili 
je. galima užtikti nemažą p ra - l jos valstybėms sudarius poli-
voslavų kryžių, po kuriais ii- \ tinę santarvę, t a r p šių kraštų 
sisi lietuvių karių kaulai . 

Šimtai prūsų - lietuvių žuve 
šturmuojant Kauno, Oso-

vieco i r k i tas tvirtoves 

Prasidėjus didžiajam karui , 
prūsų lietuviai iš Klaipėdos, 
Tsrutės, Gumbinės, Ragainės 
ir kitų lietuviškų apylinkių 
buvo 'mobilizuoti į vokiečių 
kariuomenę ir pasiųsti į įvai
rius frontus. Karaliaučiuje ir 
Gumbinėje ka i kuriems mo
bilizuotiems kariams teko da
vinėti komandą lietuviškai, 
nes jie vokiečių kalbos pa
kankamai nemokėjo. 1915 me
tais, vokiečių armijai pradė
jus puoleną į Rusiją prasi
dėjo š turmavimas Kauno, Ga
rdino, Osovieioo, Novogiergie-
vsko ir kitų tuometinių Ru
sijos tvirtovių. Šimtai tūks 
taneių vokiečių karių žuvo 
tose atkose, o jų tarpe be abe 
jo, buvo nemažas skaičius ir 
Rytprūsių lietuvininkų. Tik 

P a s - mo srityje. Dabar gi, įsteigus 
"~ i Baltijos kraštų kitų jaunuo-

K u r i a m a B a l t i j o s K r a Š - ; l u e « ė s organizacijų santarvę, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
jaunuomenės tarpe prasidės 
tikrai glaudus ir sveikintinas 
bendradarbiavimas. 

prasidėjo daug gyvesnis ir 
1 glaudesnis visų sričių gyveni
mas. Pirmiausia tai pajuto 
visuomeninės ir jaunimo or
ganizacijos. Daliai* Lietuvos 
jaunimo organizacijos iškėlė 
sumanybą laiku įsteigti Balti
jos kraštų jaunimo santarvę. 
Šiam sumanymui jau pr i tarė 
Latvijos ir Esti jos jaunuome
nės organizacijos. Spalių mė
nesio viduryje jaunuomenės 
santarvės steigimo reikalais 
Rygoje įvyko pasi tar imas, ku
riame buvo nutar ta , kad Bal
tijos kraštų jaunimo santarvę 
reikia įsteigti artimiausiu lai
ku. Šioje santarvėje iš Lietu
vos pusės dalyvautų skautai, 
jaunalietuviai ir pavasarinin
kai. Baltijos kraštų mokslus 
einančioji jaunuomenė jau se
niau tur i įsteigusi savo są-
jungą? kuri y ra žinoma S E L L 
vardu, t. y. Suomijos, Est i 
jos, Lietuvos ir Latvijos stu
dentų sąjunga. Ši sąjunga vei-

Pikta i karvei Dievas ragų 
t neduoda. 

praryja. 
Daugiau pinigų, daugiau 

vargo. 
Moterystė — meilės kapas. 
Liga įeina pūdais, o išeina 

svarais. 
Plunksnai rašant, popieris 

kenčia. 
Didesniam laivui didesnis 

kelias. 
Dievas a t n c š , dar ir pra

neš. 

Mudridui ginti. Ispanijos radikalų milicininkai ap
link Madridą daro apkasus, kuliuose mano ilgiau atsi
laikyti prieš sukilėlius.. Tačiau jų jėgos sukilėlių visur 
triuškinamos. 
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PĮTTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
R E D A K C I J O S A D R E S A S : 

Pittsburgh'o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Egplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generjdia agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204 

LIETUVIAM PITTSBURGIEČIAMS 

(šia antrašte turiu omenyje visą Pittsburgho 
lietuviy koloniją su apylinkes miesteliy 

lietuviy parapijomis) 

Kun, Albanas Drazdys, Ar yra tokia lietuvių kolo-

K a i p Re ik ia M e l s t i s m a s mestis, padaryk gera 
intencija, pasiprašyk Dievo 

KAULAS: Kas yra malda? pagalbos ir melskis, o Dievas Į 
JONAS: Malda yra pasi- priims tavo gerus norus ir 

kalbėjimas su Dievu, arba, papildys ,jei ko truks tavo 
kitaip sakant, pakėlimas Šir
dies prie Dievo. 

RAULAS: Kadangi malda 
yra pasikalbėjimas su Dievu, 
tai kaip aš turiu melstis? 

JONAS: Jei tu kalbi su 
savo draugu, tai mėgini at
kreipti dėmesį. Jei kalbi su 
aukštesniu žmogum, kokiu 
valdovu, tai stengiasi visą 
savo dėmesį atkreipti. O kai 
meldies, tai vra kalbi su Die-
vu, privalai visas savo min
tis ir širdį atkreipti prie Die
vo. 

RAULAS: Ar gera bfltų. 
mano malda, jei tuo tarpu aš 
turiu ką nors kitą, daryti ar
ba su kuo nors kalbėtis. 

JONAS: Pats Kristus sa-

j maldoje. Kristus pasakė: *Ka 
riauk su svietu, kūnu ir vel
niu, o užkariausi sau gyveni
mą amžiną/. 

Žinoma, Kaulai, jei iš liuo-
sos valios ieškosi distrakciją, 
•bei trukdymi) maldoje, tuo
met malda nebus išklausyta. 
Prie to dar ir bausmę gali 
gauįti. Dafeiskfime, jei būsi 
teisme ir neatsakysi teisėjui 
kada būsi klaustas, o kalbėsi 
tuomet, kada neklaus teisė
jas nubaus už nesilaikymą 
tvarkos. Jeigu žemiškam tei
sėjui netinka netvarka, tai 
juo labiau Dievui, kada si 
Juo privalai kalbėtis. 

. i 

RAULAS: Ką aš turiu da 
ryti tada, kada neturiu jokio 

ko apie tokią -maldą: "Kai 1 noro, bei karštumo melstis? 
kurie garbina manė tiktai lū-1 JONAS: Kaulai, kada pra-
pomis, btt jų širdys esti toli randi visiškai apetitą, neno-
nuo manęs'' (Šv. Mat. 15, 8). 
Randasi žmonių, kurie mal
doje skrajoja mintimis po vi
są pasaulį; rūpinasi apie są

ri valgyti, ką darai? 
RAULAS: Imu vaistus. 

JONAS: Labai gerai pa-
vo darbus; galvoja apie a-' sakei. Tokioje padėtyje žino 
teitį ir sakosi meldžiasi. To- gm turi imti tam tikrus vai 
kia malda, pilnoje prasmėje, stus. O tie vaistai yra trum-1 
nėra naudinga. 

RAULAS: Ką gi aš turiu 
daryti, kad besimeldžiant 
man tokios 'mintys užeina? Ar 
turiu sustoti, ar ką kitą da
ryti? 

JONAS: Atmink, Kaulai, 
kad malda nėra lengvas da- lėti". O dažnai galime pra 
lykas. Pirmas maldos prie- syti kartu su šv. Povilu: 
šas yra mūsų kūno palinki- " Dieve, sustiprink mano ti-
mai prie svietiškų dalykų; kejimą!" Jeigu pavartosime 
prie tų, kuriuos mes mato-1 tokias, bei tam panašias įna
me. Kitas dalykas, piktoji ldeles, gausime užtektinai ka

pos maldelės, atsidūsėjimai. 
Pa v., M Dieve, sustiprink ma
ne, padėk man geriau mels
tis". "Šv. Angele, mano sar
ge, vesk mano mintis ir širdį 
prie Dievo". "Marija, Dievo 
Motina, kaip Tu mylėjai Jė
zų, išmokyk ir mane Jį my-

Liet. Saleziečių Įgaliotinis 
Pirmą kartą lankančiam 

Pittsbughą metasi į akis išo
rinis jo vaizdas. Amerikos di
dmiestis aplinkinių kalnų su
spaustas į palyginamai mažą 
klonį. Tūkstančiai rūkstančių 
kaminų paskandina dūmuose 
visą miestą. Retai kada čia 
pamatysi tyrą žvaigždėtą da
ngų, ar skaisčią saulutę. 

Atrodo, kad tas tirštas ir 
storas dūmų sluoksnis slėgiąs 
miestą, turi slegiamai veikti 
ir pittsburgiečių dvasią. Tik
rai klystų, jei kas panašiai 
manytų. 

Kalbant vien apie lietuviš
kąją Pittsburgho ir apylin
kės gyventojų dalį, reikia pa
sakyti, kad čia eina nuolati
nis darbas ne tik dirbtuvėse, 
bet ir katalikų akcijos, bei 
dvasios srityse. 

Parapijos, palyginamai ne
didelės, bet daug ką nuvei
kusios. Trys iš jų turi gra
žias savo mokyklas, kuriose 
darbuojasi seselės Pranciškie-
tės. Kitos skubiai ruošiasi jas 
turėti. Bet ir šiose yra sek
madienio lietuvių kalbos ir 
tikybos mokyklos. Bažnyčios 
visos išdažytos, išpieštos. 

Pagalvojus, kad visa tai 
išlaiko ne šimtai, bet (išski
riant tris didesnes parapijas) 
dešimtys šeimynų, tuojau ga
lima suprasti didelį katalikų 
pasiaukojimą. 

Dėl ko taip yra? Kur tos 
galybės priežastis ? Priežodis 
sako: kur vienybė, ten galy-

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos 

40 valandų atlaidai jau čia 
j'pat. Šįmet tie atlaidai nepa
prasti. Tai Jaunimo Keturd^ 
Šimte. Dėl to iš anksto reikia 
gerai prisirengti, kad kuo-
daugiausiai galima būtų pa
sinaudoti visomis malonėmis 

Didžiausias mums buvo 
džiaugsmas, kai sužinojome, 
kad mūsų didž. gerbiamas ir 
mylimas Tėvas Vaitkevičius, 
Tėvų Marijonų seminarijos 
rektorius, per 40-tę sakys pa
mokslus apie šiandieninę žmo 
nijos nelaimę, apie komuniz
mą, kuriuo jau užsikrečia ir 
mūsų žmonės, ypač jaunimas. 
Per šią 40-tę bus išaiškinta 
visi komunizmo jaunimui pa
vojai. Taip atrodo, kad ši 
40-tė bus labai įdomi visiems: 
tikintiems ir netikintiems, se
niems o ypač jauniems. Tat, 
visi ateikite pasiklausyti gra
žių žymaus misijonieriaus pa
mokslo. Ateik, nuostolių ne
turėsi, o daug laimėsi. Pas
kelbta, kad pamokslai bus ry
tais 9 vai., o vakarais 7:30 
vai. Kas bus po piet, tai, sa
ko, bus paskelbta per pamok
slus kasdien. 

tvarkiau, kad kasdien būsiu 
per visus pamokslus. Eikime 
visi. KoresP. 

nija, kurioje visos katalikų 
šeimynos skaito bent vieną 
katalikišką laikraštį. O pitts-
burgiečiai pradėjus 1937 me
tais VISI tai įvykdys. Nuta
rimas jau padarytas. Kol kas 
dar nesusitarta kokį laikraš
tį visi skaitys. Dauguma bal
sų jau yra už "Pittsburgho 
žinias". Tas ir būtų praktiš
kiausia. Pradėjus 1937 me
tais, kiekvienas mokėdamas 
parapijos mokesnį, užsipren^ 
meruoja ir katalikišką laik
raštį. Sveikintina. 

Neatsilieka ir jaunimas. Jie 
gyvai ir aktyviai visuos pa
rapijos daiibuos dalyvauja. 

Jungtinis Pittsburgho lie
tuvių choras energingo varg. 
Medonio vadovaujamas netru 
kus taip uždainuos, kad Pitts
burgho kalneliai susvyruos. 
Oyvą jo ūpą įrodė neseniai 
įvykusi Šv. Vincento parapi
jos mokykloje bendra choris
tu arbatėlė. 

Pittsburgho lietuvių kolo- j AŠ savo reikalus taip su 
nijos šventovė — Šv. Pran
ciškaus seserų vienuolynas, 
tarsi tas sargybon pastaty- j H e t u v i u misijonierių vardu gi 
tas kareivis, budi šios kolo- M1;* P a d ė k ą visiem parėmu-
nijos lietuvių jaunuomenės s i e m n i ano salezietišką misi^ 
dvasios sargyboje. Puošnus I J* Ypatingą padėką reiškiu 
vienuolyno kalnelis vis dar į ] ) a n gun Žengimo parapijos 
puošiamas sumanaus ir nenu-1 k l e b °nui gerb. kun. J. Misiui 
ilstamo seselių kapeliono kun. j gavusiam gražią paveikslų 

Praeitą sekmadienį po su
mos įvyko Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų kuopos 
susirinkimas, kuriame tarp 
kitko nuspręsta vienuolyno 
naudai surengti nepaprastą 
bingo gruodžio 11 d., lygiai 9 
vai. vakare. Įžanga tik 25c. 
o dovanų Ibus devynios galy
bės. Tikietai jau pardavinė
jami. Visi turi juos tuojau 
įsigyti, nes pasivėlavus gali 
pritrūkti vietos kad ir erd
vioje Šv. Kazimiero svetai
nėje. Rėmėjai pilnai pasitiki 
kad visi parems vienuolyno 
reikalus ir kuoskaitlingiau-
šiai atsilankys. Remeja 

je piknikams. Kitą met bus 
daug pagerinimų. Bus įvesta 
elektros šviesa, pastatytas 
naujas pavilijonas su ilgais 
stalais. Girdėjau, kad, įvedus 
šviesą, galima bus sodu nau
dotis ir kitomis dienomis. 
Vieta patogi, nes netoli nuo 
gatvėkario, o automobiliams 
baigiama vesti naujas kelias. 

Uoslė 

Sakoma: viena bėda, ne bė
da, bet kaip dvi, trys užsėda, 

I tai jau tikras "triubelis". 
Vos tik vargais negalais 

apmokėjome už "boilerį" se-
serų name, štai, vėl prakiuro 

(Nukelta į 4 pusi.) 

demonstravimo pradžią Pitts 
burgho kolonijoje. Jo dėka 

dvasia labai pavydi žmogui, rštumo ir noro melstis. Mal-
kada jis meldžiasi, todėl ste-' da, į kurią mes įdėsime no-
ngiasi kreipti jo mintis į vi- ro ir pasiaukojimo, bus ma-
sokius dalykus. Bet, Kaulai, loniai Dievo priimta ir iš-
nenusimink, tiktai, pradeda- klausyta. J.V.S. 

ŽIŪROVAS TEISYBC PASAKP 
Rudens dienos, tai lietaus, 

miglų ir rūko laikas. Tuo lai
ku kaip daug mes, lietuviai 
katalikai, galėtumėm pasinau 
doti ir pagilinti savo žinyną 
skaitant gero turinio, naudi
ngas knygas ir laikraščius. 

Gerai mums visiems žino
ma, kad rašytas žodis turė
jo ir turi daug reikšmės. Ra
šytas žodis turi milžinišką į-
taką į Bažnyčios, tautos ir vi
suomenės gyvenimą. Spaudos 
galybė yra didesnė už dide
les kariuomenes. Rašytas tie
sos žodis yra geriausias ir iš
tikimiausias mūsų draugas. 

Bet, blogoj spaudoj ir ne
tiesos žodis išplėšia iš žmo
nių širdžių tikėjimą, dorą ir 
visa, kas šventa ir gražu. 
Blogoji spauda ir netiesos žo
dis sukelia revoliucijas, išplė
šia laisvę ir dorą ir atima 
paskutinį kasdieninės duone
lės kąsnį. 

Bet, pažvelgus į lietuvių 
katalikų gyvenimą, tuojau ai
škiai matosi, kad mes nemo
kame, arba, geriau pasakius, 

nesuprantame vertės geros ir 
teisingos spaudos. 

Tūlas korespondentas, Pi
ttsburgho Žinių "Žiūrovas", 
nusiskundžia ir tiesos žodį 
teikės tarti, kad Pittsburgho 
ir apylinkes lietuviai katali
kai mažai skaito ir įvertina 
katalikiškus laikraščius. Tei-

isybę "Žiūrovas*' pasakė, nes 
ir pats tą patyriau, kad įėjus 

:} namą, rods, susipratusio ir 
gero kataliko, ant stalelio 
matai komunistų, cicilikų ir 
laisvamanių laikraščius. Skau 
du tarti tiesos žodį, kad Pitts 
burgho ir apylinkės lietuviai 
katalikai daugiau užjaučia ir 
remia blogąją spaudą. Rem
dami ir platindami tokią spau 
dą, juk ir mes galime pakliū
ti į komunistų slastus ir su
silaukti vargingos priespau
dos, kokios jau susilaukė Ru
sija, Meksika ir Ispanija. 
Tuose nelaiminguose kraštuo
se prigauti apgavikų priža
dais žmonės verkia, dejuoja 
ir kraujas nekaltų upeliais te-

i Ka. 

Skripkaus rankomis. 
Tikrai graži, pittsburgie- į 

čiai, jūsų kolonija. Tik ne-1 t " r e J a u p r o ^ o s P a ž i n t i v i s a 

pailskite ir gražių sumanymų I P l t t ^ u r S h <> ^ u v i ų koloni-
nepameskite. I * •P e k o^u geliamiem kle-

• bonam už prielankumą sale-
M. Jei kai kur pasitaiko, kad ^ ^ ^ ^ £ ' ™iiam i r u ž I e i d i m * ***&-
parapijos veikime daugiau ! " * £ . * * £ *** I m k , J *» s v e t a i n ^ k u n - B c s k ° ka-
darbuojasi moterys, Pittsbur- f ^ d ; d z ' ° į 8 ™ " " 8 nomzaeijos iškilmių ir sale-
go kolonijoj to nėra. čia visi ^ ^ , k m - J ° n ° J * * * 0 ZK&U mhi™ P*™*** de" 
lygūs parapijiečiai, lygūs vi- Į *""*' U*£™ **1™«*V » monstravimui. 
sų ir rūpesčiai. , = = = = = = = : 

Neišdildomą' įspūdį lanky
tojui čia padaro dideli vyrų 
būriai praktikuojanti mėnesi-1 
nę komuniją. Tas gražus rei
škinys čia apėmęs visas šios 
kolonijos parapijas. Štai kur 
galybės priežastys. Garbė Pi
ttsburgho vyram katalikam. 

Viena ausimi teko nugirs
ti per lietuvių radio, kurią 
veda Povilas Dargis, kad a-
teinančiais metais Adomo so
das jau užimtas sekančiose 
dienose: geg. 30, ir 31 dd. Šv 
Kazimiero kapinėse pamal
dos, paskui užkandžiai ir žai
slai; sekmadienį biri. 13 d. 
Lietuvių Radio klubas, vad. 
Povilo Dargio, laikys pikni
ką. Tas pats klubas turės pi- j 
kniką ir rugp. 22 d. Rugp. 1 
dieną kun. Vaišnoras važiuos 
į Adomo sodą su visa savo 
parapija. Šv. Kazimiero so-
dalietės ir Federacijos sky
rius pasiskyrė liepos 18 d. 
Kun. Misius su northsaidie-
oiais žada net per keturis se
kmadienius važiuoti į Ado
mo sodą, tik dar nepasakė 
kurias. Adomo sodas pasida
rė labai populerus, nes, iš ti
krųjų, tai gražiausia vieta 
visoje Pittsburgho apylinke-

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Peel full of pep and possess the 
alender form you erave—you can't 
if you listen to gossipers. 

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
ary sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon-
fufof Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes fit me fine now." 

No drastic catharties—no consti-
Sation—but blissful daily bowel ac-

ion when you take your little daily— 
dose of Kruschen. 

L/ 7Lakinq 7bwcUA* 
Speciali&td, Tv/tormaJoe, 
-not/vinjg Au£ HaJcincf 

?owdtA,...G>nti0Uec£6t/ 
6epeAtChemiU5 A 

>6rECONOMY and 
SATISFACTION use 

"Double Tesfed/DoubkActionf 
| f ^ BAKING 

Šame Price Today as 45 YeanAęo 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Fillin^ 
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED 6YOUR GOVERNMENT 

UŽTVIRTINTI 
taupumui 

ir smagumui 

Tad, mes, lietuviai katali
kai, gerai žinodami prie ko 
veda blogoji spauda, visomis 
savo išgalėmis remkime, pla
tinkime ir patys skaitykime 
katalikiškus laikraščius ir 
naudingas knygas. 

Rudens laikas yra tam pa
togus, taigi patys skaityki
me ir savo draugus ir pažį
stamus paraginkime užprenu
meruoti katalikiškus laikraš
čius. Vėpla 

EMIL DENEMARK, Inc. 7 I 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

APLANKYKITE AUTOMOBILIŲ PARODĄ SU) SAVAITE 
International Amphlteatre, prie 43čios ir S. Halsted gatvių, kasdien nuo 11 vai. 
ryto iki 11 vai. vakaro, iki šeštadienio, lapkričio 21 d. Arba matykite pilną pa
sirinkimą Buick automobiliu, visu modeliu, Emil Denemark, Inc., parodos rūmuose. 

PALYGINKIT BUICK SU VISAIS KITAIS 
TADA IR VEL PIRKIT BUICK! 

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 
/BAStnPBCON 
l@feR DAV5 DOT AND DfcSH 
SLCWLV WEND THEJR VVAY 
AIJONG T H E DfcRK ,DANK 
CAVERNS.LED BY GU/DES. 
TOVVARD T H E L A N D OF 
T H E G IANT B A T — 

r TH1S IS THE LAŠT 
OUTGUARD OF T H E LAND 
OP THE DRAGON—COME 
I W I L L LEAD VOU 
ACROSS TH/S LAŠT . 
CANYON OF DRAGONS/ 

By Dean Ctrr \ 
CAUTJOUSLY THEY CREEP 
ALONG A NARROW LEDGE 
C/RCLING THE GORGE -

SUOOBNLY 

ONSH SAVBL DOT 
„ .T^eSE FEROCIOUa 
P P A G O N S PPC>& A 

* 



DRAUGAS 
K 

Ketv ir tad ien i* , lapkr. 19, W36 

Pfttsbargho Žios 
IŠ ŠVENTO KAZIMIERO 

PARAP. 

(Atkelta iš Z pusi.) 

bažnyčios stogas, sugadino lu
bas ir j vai rius "i ' resco" pa 
gražinimu.-. Kaip tyčia, prieš 
pat -1'0-tc. Skubiai taisoma, 
kad baigus prieš atlaidus. 

Tai tokios nelaimės, bet ne
nusimename. 

1KM d a u g e l i o artimų, g imin ių . 
pati velione prašė, kad jai 
mirus būtų palaidota iš Šv. 
Vincento bainveios. 

Paliko dideliame nuliūdinu 
mylimų vyrų ir vaikelius. La' 
dotuvėse dalyvavo trys k u 
nikai ir labai daug giminia 
ir pažįstamų. Palaidota Šv. 

" B i n g o " kas kart smai -J Kazimiero kapinėse. Lai ge 
kiau lošiame, kad galų, su rasai Dievulis suteikia jai a-
galu sudūrus. Na, ir gana ge- j mžinų atilsį. 
rai sekasi. Netik galų su ga- j 
lu suilūriarae, bet net jau pa-1 šv. Vincento Lyeeuhn vaiki-
liryžv esame pavasa^ k'ebo- 'nai pasiruošę kortavimo ii 
nijų statyti. Tik reikia,- kad torkių laimėjimo pramogai, dė bovvling lvnights of 0 > 
mūsiškiai labiau susitloine.ų Pramoga bus sekmadieni, la-j lumbus'klube. Šį žaidinjų ge-
tu 0 žaidimu, ypač šį įiienesį, pkiičio 22 d., 3:30 po piet, i rai žaidžia ir merginos, kin-
nes mėnesinės, įžangos dova- mokyklos svetainėje. Tikimės 
nos bus duodama trečiadienį, daug svetelių ir iš apylinkės. 
lapkričio 25 d., net trys di-

jnija Zaviackienė. Zaviackų j Colutmbus ir vel kviečia klū-
šeimyna per daug metų buvo bą surengti programų kaip 
nariais ir stambiais rėmėjais. pereitais metais, gegužės 10 
šv. Vincento parapijos, bet.! d. (Motinų Dienų). Kvietimas 
nusipirkę farmų, apsigyveno' priimtas. Tuo reikalu dar ka-
ir priklausė Šv. Pranciškau?- lbėjo Mr, Francis McCann, 
parapijai Youngsto\vn, Ohio 

Išrinkta komisija įsteigi
mui vakarinės mokyklos, km 
klubo nariai galėtų pasimo-
kvti geriau lietuviškai kalbėt 
ir rašyt. Pereitų žiemų tokia 
mokykla buvo legacijos na
me. Mokytojavo dr. M. Bag
donas. 

P-lė S. Kinp lis pranešė,' 
kad lapkričio 14 d. buvo Wei-
ner Roa^t, Kock Creek Par- Į 
ke. į 

Į klubų priimta šeši nauji 
nariai. 

Po susirinkimo klubas žai 

Dabar 
Neuritis Greitai 

Palengvinama 

Bayer Tabbtai 
Ištirpsta Kuone 

Akimlrk ny 
lulkr . .d . II... 1ikrwM 
BAMIii A l f M i <<»-
t>!etu-> prariedi* tir-
p 1 ir vviktf į £ 
sekiinritt*. Į m .••*!< it «• 
Itaj er Aspi iii tu 
uu-\n l M ikilm? vun-
den*. Kol pasieki! 
cikline* tlaitriH, Jau 
tirpsta. Ką* atsi
tinka sCikl'nė-,..*. . . 
nt-įtinku jūsų vidu
riuose. 

kalakutai ir peiUu Mokvklos vaikučiu bazarė-de liausi 
gaidžiai. Tokių dovanų dar lis gerai pavyko. Manding 
niekad nebuvo duota. Reiktu | nuo bazarėlio atliks gražaus* 
visit nis pasinaudoti. Kasdie-' pelno. Spirgutis 
ninių dovanų įvairumas irgi t 
neapsakomas. Tokių niekur j W a s h i n g f O n O L i e t U V i ų 

Veikla 

bo narės. 
Sekantis susirinkimas br.s 

pradžioj gruodžio mėn. 
J. Vaicikauskas 

I 

Hera. 
" B i n g o " lošiama tiečiadie1 

iriais ir sekmadieniais, lygiai! 
J) valandą vakare. Įžaniui tik 

Koresp. 25c 

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

PAMOKSLŲ 
400 puslapių knygą. 

\\ ASI1LNUTON, D. C. —i j 0 j e i a s visiems sekniadie-
i Amerikos Lietuvių klubai Į niams ir šventėms garsiojo 

Stebėtinai Greitam Faleng 
vinimi i Gaukite Tikrą. 

Bayer Aspirin 
Jeigu kenčiate neutitis skausmus 
jūs norite greitą palengvinimą. 

Tikri Bayer Aspirin tabletai 
duoda greitą palengvinimą, det 
vieno dalyko, kad jie pradeda tir
pti kaip tik paliečia drėgnumą 
iTemykite piešinį viršuj.) 

Tuigi — kuomet paimate tiktą 
Bayer Aspirin tublely,. jis prade
da tirpti kuone taip kreit kaip j} 
praryjate. Tuo biidu pradeda tuo
jau veik t i . , galvos, neuralgia ir 
neuritis skausmai pradeda leng-
vėti kuone akimirksny.. 

IKdtO milijonai perkant aspi ' in 
neprašo jų vien aspirin vardu, 
bet. visuomet sako "BATKR AS
PIRIN" ir kitokių neima. 

* 

Praeity savaitę moterystei 

lapkričio 8 d. laike piįvnu po 
atostogų susirinkimą, kurį ve 

iuoman įstojo Jurgis V i e i n a s ] ^ P i r m - t l r ' J o l m B ^ i n ^ 
su Liudvise Čiurlioniene/na-1 S u s - m a s pasveikino narj J. 
šie, ir Pranas Takažauskas su I ^abralavieiy, kuris šešias sa 
Elena Modra (slavokute). P r a l ^ i U ^ I Š* u l §J° • • « * * 
nas per ilgus metus priklau-j ** 0 n a B' ***** ***** 
Bė prie Svc Vardo Jėzaus d r - n i n k ė parengimų komisijom 
giįos ir buvo ios praktikuo- * d a v * ****** l ž k l u b o l š v a -
b » narvs. IVabi jo, tokiu pa- Avinio . Nutarta paminei i 
siliks ir ateityje. i Lietuvos nepriklausomybe, 

'paskelbimo sukaktuves vas«-
i rio U). ])r. Brazinskv ir kun 

-
Giedra žada darbuot i s , k a d 

kuogražiausia 

g a i š i o j o 
teologo parašytus 

pamokslus. 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 
Kaina $1.50 

Pamėginkit, 
būtina. 

15c l ž 

T l Z t N V 
»1*1*1 25 C 
TLZINAI 

Maždaug 
lc tabletas 

Sakysite, kad ste 

Daug laimės ir Dievo pa 
laimos jaunavedžiams. 

Koresp. 
pa.mme,)i 

Šis - Tas Iš West End ""S 
Pittsburgo Padanges 

.Ros. '• 
2456 W. 69 S t 

aiiešta, kad Knigbts of 

Jei. Ofiso: 
LAFayctte 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Oiiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Kes. o tiso vai.: 10-12 A. M. 

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pūgai nutarti 

Lapkričio VI d., Šv. Vin
cento Moterų klubo paruoš 
tas kortavimo vakaras pavy
ko. Nors mėgėjų neperdau-
giausiai suvažiavo, bet visi Į 
linksmai vakarę praleido ii 
gražaus pelno padarė. 

AMERIKOS LIETUVI? DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

SfcintftKITE BAYER KRYŽELIO 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
U tani., Ketv. ir POtn. 10—0 vai v. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paued., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v. 

Tel. Calumet 6974 Ofiso vttlanuos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius Ii 
trečiadienius. 

Oiiiee Phone 
m o s ^ e c t lt^8 

Kes. and Ofi'ice 
'4659 S. Leavut St. 

CAKal 0700 

lapkričio 14 d. po sunkios 
ilgii metų ligos mirė Apolo 

AKIŲ GYDYTOJAI 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWAKSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Oifiee llours 

I to 4 and 7 to 9 P. M. 
fcuuday by Appointment 

DR. VAITUSH, O P T . 
UKTt 'VIK 

OPIOMETK1CAIJ.Y AKJVJ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, knri^ j 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- t 
mo, skaudamų, akių Aui-šti, atitaiso 
t rumparegystę ir toliregystę. l ' r iren-
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimai daromas st' 
elektra, parodančia mažiausias klai-
das. Spocia'ė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomas. Valandos nuo 10 iki H v. 
Nedėlioj nuo lu iki 12. Daugely nt-
sJtikiprnij akys atitais<»mos 1H* akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiaii. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Bouievard 7589 

» T 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROsptct 1930 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

nu© 1:30 iki 8 vai. vak. 
Tel. OANal 0523 

Tel. CANal 6122 

DR.S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredouiis ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnblic 7868 

Tel. CANa* 0257 
Kes. PROspeot 6059 

DR, P. Z. ZALATORIS 
G i i i STOJAS IK CHIRURGAS"" 
162:1 bo. Haistea btreet 

ReziUeucija: 66U0 i>o. Artesiau Ave. 
VAliANOUb: 11 r v to iki 'Z popiet 

6 iki 6 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. 1). Z. IfEZEL'iS; 
464o 50. Asmand Ave. 

arti 4/tn btreet 
Vai.: nuo 9 ryto iki S vakarą 

fcjeredoj pagal sutarta 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
įves. n±:i>iwooa oi U 7 

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

756 VVest 35th Street 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted btreet 
CU1CAUO, llxL. 

Reo. 6924 So. Talman Ave. 
Kes. Tel. GROveniU 0617 
Office Tel. HEMlock 4o48 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kctv. ir Nedeliomis susitarus 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. p , 
Nedeliomis pagal sutartj 

Į V A I & 0 8 P A K T A S A T 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai lHDway 2680 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro, Nadė^ioinifl nuo 10 iki 12 
vai. po pietų, i i nuo T iki 8:30 1. 1, 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
Sm 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėkouui nuo 10 iki 12 diena 

TeL CANal 2345 

J R . F. C. VVINSKUNAS 
G If DYTOJXS '^R CH1K URGAS 
2158 W. Cermak Koaa 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutaių 
2305 So. Leavitt 5t. 

Tel CANal 0402 

DR. A. J . MANiKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS**' 

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

vakare 
REZ1DKNCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

Residence 
6609 S. Artedan Av* 
PROlpect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3166 W. 59th St. 
HEMlock 6998 
VALANDOS: 

2-4 popiet — 7—y vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal intartj 

Pinnoji lietuvaite Metropolitan opems ar-
tisti O N A KATKAUSKAITE^ANNA KAS-
KAS, kuri dienraščio "Draugo" jubiliejiniame 
koncerte išpildys svarbiausią programo daŲ. Jai 
asistuos mūsų garsusis SASNAUSKO VYRŲ 
CHORAS, komp. A Pociui diriguojant. 

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaite yra 
susipratusi, sąmoninga lietuvaite. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
kelete mėty džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per kelete metų giedojo katalikų katedroje. Po 
to laimėjo geriausių Amerikos dainininkų dide
lį radio kontestę ir dabar yra pirmaeile Metro
politan Operos artiste. Chicagiečiams dainuos 
pirmę kartą. Visiems bus malonu ję išgirsti ir 
pamatyti. 

.Šis didysis mūsų dienraščio jubiliejaus kon
certas bus puošnioj CHICAGO CIVIC OPE
ROS SALĖJ, vidurmiestyje, W. Madison^ir N. 
Wacker Drive. 

Tai bus sekmadienį, lapkričio-November 
29, d., 3 valandą po pietų. „ ^ r*v<^ *s> * 

Prašome tikietus pirkti iš anksto. Juos ga
lite gauti pas veikėjus kolonjose ir "Draugo" 
agentus-išnesiotojus. Kam tai nepatogu, tele-
fonuokit — CANal 7790. Pristatysime tikie
tus į namus. Tikietų kainos; 55c, 83c, #1.10 ir 
#1.65. 

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio "Draugo" jubiliejinėj šventėj. 
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JUBILIEJININ KONCERTAN ATVYKSTA VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS ATSTOVAS 
PO KONCERTO V. UŽDAVINYS SAVO 

DARBĄ PRADCS CHICAGOJ 
a 8av 0 darbi) Xew England M. Sudeikiene kviečia vi-

padangeje nutraukiau. Teks sus isanksto tikietų nusipir-
dar c-ia grįžti. Dabar traukiu kti, kad tuo būdu užsitikrin-
areiau Chicagos ir lapkričio 
29 d. noriu būti * Draugo' di
džiose iškilmėse, j t i mane į 
jas priimsite" — rašo p. Vin
cas Uždavinys, Vilniui Va
duoti Sąjungos atstovas. 

P. Uždaviny, ne neklausk. 

ti sau vietas. 
Šioj kolonijoj tikietus pla

tina ir J. Lisauskas. Padeda 
ir br. Vladas. 

MARQUETTE PARK. Die
nraščio atstovas šioj koloni
joj St. Staniulis praneša, kad 

ir Chicagoje tokią, lietuvių j 
staiga seneliams ir našlaičia-
•ms, kur be tėvų išauklėjami 
kilnioje dvasioje tvirti Kris
taus ir tautos kariai. Jie pa
taria neapsileisti Waterburio | seitų nebrangiai. Gyvuliams 
lietuviams. 

statyti narna kelioms deSbv ,§V. K A Z I M I E R O A K A D E M I J O S R E M B T U n n a s i s nubaustas mirties baus-
t i m s sene l iu n a r P-A m č n i s; ^ ^ »^ * « ^ ^ . — - ^ ^ — . . T . J T | . . « . t ims senelių dar galinčių 
tą dirbinėti ir ūkį ir gyvii 
liūs aprūpinti 831 patyrusiu 
užvaizdą. Minėtas namas at-

DRAUGIJOS BAZARAS 
Prasidės šio mėnesio 26 d. 

ir tęsis iki 30 d. Bazaras i-
vyks Šv. Kazimkro Akade
mijos Auditorijoj. Bazaras 

a r priimsim — drožk Chica-ičia ne jis vienas dirba. Sma-
gon! "Draugo , : koncerte bū-j rkiai darbuojasi Moterų Są 

patalpos yra. Tik reikti) pa 
Kun. Albavičius po s.imo statyti patalpas vaisiams ir (bus ne koks paprastas, bet 

pilnas įvairių įdomybių ir pasveikinimu ir savo turini ! daržovėms. Tad, pradžia tli 
ngos trumpos kalbos, skaitc i dėle. 
širdingą pasveikinimą ir dė 
kone nuo Sesučių Kazimierie-
čių, pristųstą per Motiną Ma
riją ir nuo Sesučių Kazimie-
1 iečių Šv. Kryžiaus ligonines 
vedėjų. 

kuri susirinks į dienraščio 
' 'D raugo" įubiliejines iškil
mes, džiaugsis matydama sa
vo tarpe Vilniui Vaduoti Są
jungos atstovą. ' 'D raugas" 
yra stiprus Vilniaus vadavi
mo darbo rėmėjas. J is Vil
niaus neužmiršo ir į savo ju
biliejinio koncerto programą. 
Sasnausko Vyrų Choras ga
lingai užtrauks Vilniaus dai
ną ir dar kartą stipriai už
akcentuos, kad "mes be Vil

ti malonus svečias. Patrio-1 jungos kuopa ir jaunimas. J is 
tingoji Chicagos visuomene, tik darbą pradėjęs, bet kasi Leonardas Šimutis 'kDrąu-

dar tikietų nebus nusipirkęs, | g o " red. sveikina nuo dienra-
su tais jis būtinai norės pa-'«čio "Draugo" , nuo Sus-mo 
simatyti prieš koncertą. Tuo LRKA 50 metų jubiliejaus 
tarpu per jį t ikktus įsigijo: 
Antanas Mankus 2, S. Stoš
kus 1, Ant. Damkus 2, duon
kepis S. Petrauskas, 2616 W. 
69 st., 2, J. Barčius 2, A. Pro-
sevičienė, 2659 W. 71 st., 4. 
Prosevičiai užlaiko bučernę. 

proga ir nuo ALRK Federa
cijos. J is džiaugiasi visų tri
jų organizacijų ir įstaigų vie
ninga labdarybėje darbuote. 
Nurodo, kokią didelę paramą 
moralę ir medžiaginę gali duo 
ti Labdarybei prieglaudų sta-

Rezoliucijos — nutarimai i 
priimti labai rimti ir svar 
būs. Nutarimais vado^ausk 
Labd. Są-ga ir sekančiais uit 
tais. 

grožybių. Jaunosios rėmėjo? 
9-tojo sk. iš Cicero ir Akade-

mėjos visos čia gimusios ir 
augusios, būtent: pirm. F. Bu 
rbienė, E. Prosevičiūtė (alu-
mnė) ir Eugenia Trust. 

Gerb. visuomenės ir visų 
rėmėjų prašome bazarą pare
mti. Visas pelnas kurio ski
riamas statybos fondui. Visi 

'įne, antrasis 
! dieną kalėti. 

6 metus ir 1 

niaus nenurimsim: ! " 

Marketparkiečiai džiaugia- tybos fondo auginimo reika 
si, kad gerb. klebonas kun. A. 
Baltutis gražiai paragina vi-

V. Uždavinys tarp kitko 
pran ša, kad savo darbą Chi-

>us važiuoti į " D r a u g o " ko
ncertą, kuris bus lapkiįčio 
29 d., 3 vai. po pietų. Anot 

cagoj pradės tuoj po "Drau- -1°' V l s u > r a pareiga važiuoti 
go Dienos" ir čia darbuosis 
visą gruodžio mėnesį. 

Koncerto Tikietų 
Platinimas 

TOWN OF LAKE. "Šios 
kolonijos lietuviai plačiai ka
lba apie dienraščio * Draugo' 
koncertą ir rengiasi važiuo
t i " — praneša uoli veikėja 
M. Sudeikiene. Tikietus jau 
įsigijo: biznierius Bruno Ša
mas, Stanislava Šimkienė ir 
jos duktė-, Petras Dorša ir 
Ona Sudeikaitė. 

Koncerte nutarė dalvvauti 
0 

šios Town of Lake draugi-« žmonės tik brangiuosius ti-

į dienraščio koncertą ir pasi
klausyti progimno, kokį re
tai tenka girdėti. Visiems pa
tartina tikietus pirkti iš an
ksto. 

Savanoriai, tiesiog iš 'Drau 
go' ofiso pirko; Louis Go-
towt 2 ir vieną J. Jakštas. 

WEST PULLMAN. Mūsų nelio kainuoja $40.00 — $45 
atstovas Raila pranešė, kad; mėnesiui. Pataria prie staty-
jau išpardavęs visus tikietus, 'mo prieglaudų nepulti staiga, 
kiek buvo pasiėmęs. Per tele-. bet rengtis iš palengvo, ap-
foną jis taip pasakė: " D a r j sižiūrint, kad nepadaryti klai 
puskapį tikietų tuojau pri-idos. 
siųskit. Nesiųskit pigiųjų, bet! Skaito referatą kun. Ani-

le, ir t.t. 

S. Šimulis sveikina nuo L. 
Vyčių. Seka metiniai centro 
ir kuopų raportai. 

Dar sveikina dr. Biežis rei
kšdamas nepaprasto džiaugs
mo Šv. Kryžiaus ligoninės ki
lnumu reiškiančiu nepaprastu 
ir garbingu paminklu lietu
vių tautai, įsigyta pastango
mis Labd. Są-gos. Kalbėjo dr. 
Stulga. Adv. J . Grisius savo 
kalboje pažymėjo, kad užlai
kymui prieglaudoje vieno se-

TT. Marijonų Ečmėjų Clil 
cagos apskričio vardu, Piovi 
ncijolas kun. J. Jakaitis šir 
dinkai kviečia visus seiiiK 
dalyvius, draugijas, pavie
nius, profesijonaUis ir visus 
geraširdžius skaitlingai daly 
vauti ir paremti TT. Marijo
nų Rėmėjų seimą, kuris į 
vyks gruodžio 13 d., 1936 m. 
Aušros Vartų parap. svet. 

Viršminėti Tėvo Jakaičio 
ir L. Šimučio pakvietimai su
silaukė entuziastiškų aplodis 
meniu. J. & 

mikių Jaunamečių Rėmėjų ARD skyriai turės savo kios
kus, tad bus atstovaujamos 
visos kolonijos. X. 

sk. net nesako, ką jos bazare 
turės — "kaip ateisite, pa
matysite patys" . 

Beje, iš priežasties "Drau A L 1 C A N T E , L s p a n i - a i a p . 
g o " koncerto 29 d. i. m. Q V 18. - Radikalų teisnias mi 
kurj visos rėmėjos maro va- ^ ^ b u v u g i o l B p a n i j o s ( ] i k . 
žinoti) fcazaras tą dieną pra 1 ^ ^ d e R i v e r a d n K u n u e , 
sides tik po koncerto, būtent, ^ ^ ^ k M i g u e l p į r . 
7 vai. vakare, 

Kitomis dienomis bazara^ i 
prasidės 2 vai. po pietų. 

ARD centro bazaro komi 
siją sudaro labai veiklios rė 

Sena Formuia Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A ir D 

_ < 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Vienas žymus sveikatos specialistas 
yra pasakęs, kad 83% 16 visų šios 
šalies gyventojų yra slogrų paliesti. 

Į Jo patarimas yra vengti persaldymo į 
,,-,-. , , . ., .palaikant savyje atsparumą. 
' 'Draugo koncerto reika-i NUGA-TONE — dabar mok«u*w 

1 kai sustiprintas su VITAMINAIS A j 
ir D yra jau įrcV.ęs tą stebėtiną Į 
sveikatos budavotojo ir palaikytojo 
atsparumo. Jis paJiečia kai tik sil
pnuosius organus. Juos sustiprina 
taip, kad nuodus, kurie sveikatą sil
pnina, jie patys nuo savęs pašalina. 
Dabar jums kai tik laikas budavoti 
atsparumą prieš šalčio persaldyma. 
Mėgink naująjį NUGA-TONE turinti 
VITAMINUS A Ir D. Parduodama; 
ir garantuojamas pas vsus vfcistimn 
kus. Lengvas imti ir palaiko jus 
vaizde. 

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOT,— 
tai Idealus liuosuotoias. 2 5c ir 50c. 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

MORTA GUDIENĖ 
(po tėvais Jankauskai tė) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 d., 4 vai. p. p.. 
sulaukusi 45 melų amžiaus 

Amerikoje išgyveno apie 25 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą, dukterį Rozali
ją, sūnų Joną, seserį Oną ir 
švogerj Pranciškų Nasakaičlus, 
brolį Joną ir brolienę Barbo
rą ir kitas gimines, o Lietuvoj 
paliko 3 brolius — Kazimierą, 
Petrą ir Vincentą. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
694 8 S. Tai man A ve. 

Ladotuvės įvyks šeštadieni. 
Lapkričio 21 d., iš namų bus 
išlydėta 8 vai. ryto į Gknimo 
Panelės ŠvČ. parapijos bažny
čią, o po gedulingų pamaiaų 
— I Šv. Kazimiero kapines 
amžinai ilsėtis. 

Visi velionės Mortos Gudie
nės giminės bei visi pažystami 
ir draugai širdingai prašomi 
atvykti j šermenis ir dalyvau
ti laidotuvėse, suteikiant pas
kutinį patarnavimą Ir atsisvei
kinimą. 

Patarnauja laidotuvių direk
torius Paviavičia Undertaking 
Co., S. Mitchell Embamier. 
Telefonas PPOspect S242. 

lu skaito rezoliucija. L. Simu
tis, ir kviteia visus lietuviu 
įsigyti koncerto tikietus is 
kaino, kurie yra nebrangu, 
kad užpildžius sy 3000 lie 
tuvių klausytojų erdvias C i 
vic Operos patalpas dhlmicv 
tyje — Chicagoje. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

i? 

po $1.10 ir $1.65. Pas mus 

jos: Moterų Sąjungos 21 kp., 
Apaštalystes Maldos dr-ja, 

kietus perka". 
ROSELAND. Čia koncerto 

cetas Linkus. Referatas taip
gi rimtas, apgalvotas. Pata
riama labdariams pajieškoti 
tinkamesnes prieglaudoms vie 

Labdarių Sąjungos lkp., Me tikietus platina: J . Misiūnas. I tos, prie didelio kelio — vie- ^ 

CICERO -- DIDIS GRAND 
OPENING 

Atsidaro MIDWEST STORE po num. 
4911 West 14th Street — Cicero, 111. 

LIUOSYBĖS HAME 
Šeštadienį, lapkr.-Nov 2 1 d. 

Atsidarys 6 vai. ryto — iki 9 vai. vakaro 
DUJehs nupiginiiii&s kainu ant valgių, valįroinų daiktu. Xo. 1 mėsa 
ir grroseris. Dovanos bus duodamos dykai. Prte to, bus ivguliarial 
išdiHHįatui tlkietai, su kuriai- bus nuolatinis laimėjimas — kas mėnuo. 

K rautui ve kasdien atsidaro O vai. ryte — iki 7 vai. vak. Visus 
kviečia naujos krautuves savininkas, A". VAIČIULIS. 

rg-aicių Sodalicija. Gaižauskas ir M. Pavilonis. 

LABDARIŲ DIRVA 

Dar Apie ALRK labd. 
Sę-gos 17-tą Seime 

O, meile! Meilė Dievo ir 
artimo! Kokia tu grasi ir ki 
lni! Kiek daug1 pasišventimo 
tu sukeli t u o s \ kurie Tavi-

mos viltimi iš geraširdės vi 
suomenes. 

17-je S.imo Eiga 
Labd. Sa-gos centro pirm ' r i n k t i koniisij^ iš 5 narių, ku 

ikelio, arba arti miesto, prie 
upes ar prie ežero, parduo
dant turima nupirktą ūkį, ar
ba mainais. Kadangi prieg
laudos bus surištos su dido 
lemis išlaidomis. Labu. įstai
gos, kurios yra visiems ma
tomos, lengvai privažiuoja
mos daug palengvintų agita
cijai įeigų gavimui. 

A.nt galo prieita išvados ir;-

Išdirbejai aukštesnes rūšies paminldų ir 
Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
o 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORTH WESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEĘIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

# 

DR. EDVVARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

Fiat feet, arthritis, reumatikas, uleeriai ir kitos kojų 
ligos gydomos. 

Egzaminacija ir pasitarimas dykai. 

Ofisas; 3601 BelmonteAvenue 
Telefonas; JUNiper 1542 * 

Valandos: 10 rvto iki 8:30 vakare 

^ 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
jjZįįjį 1410 So. 49th Ct , Cicero 

. I ClIVllO Plione Cicero 2109 

tf 
A. Bacevičiui atidarius sei 
•ma su ugninga įžangine pra
kalba ir išrinkus seimui pre-

mi vaduojasi, Tavdmd paaiti- ™jm*> ^ e k ė įvairios kalbos, 
ki ir seka Tavo vadovybę! 

Tąja meile remdamiesi ir 
lietuviai Šiaurės Amerikoje 
dideliais žingsniais žengia pi-

drąsiai ir nesulaikomai 
sunkių depresijų ir visų kliū
čių, susibūrę į Labdarių Sa
gą su jos centru Chicagoje. 

Labdarių Są-gos kuopos su 
centro direktyva per apskri
tus metus lenktyniavę Dieve 
ir artimo meiles darbuotėje. 
Ka&met metų gale šaukia vi
suomenę į savo metinį seimą 
pasitarimui i r nustatymui 
naujų planų sekantiems me
tams. I r šių metų 17-jo sei
mo protokolas brangiajai vi
suomenei nušvietė ir parode, 
kaip didžius ir atsakomingus 
darbus imasi ant savo pečių 
Labdaringoji Są-ga su para 

sveikinimai ir pasitarimai. 
Kalbėtojų ir sveikinimų bu

vo daug. Pirmiausiai buvo 
pakviestas tarti žodį didž. 
gerb. TT. Marijonų Provin
cijolas kun. J . J . Jakaitis, M. 
I. C. Iš eilės sekė kalbėtojai: 
didž. gerb. kun. Ig. Albavi
čius, Dievo Apvaizdos parap. 
klebonas ir kun. M. Ražaitis. 
Kun. Jakaitis ir kun. Ražai 
tis nurodė, kokią garbingą ir 
didelę naudą, tautai i r Baž
nyčiai neša našlaičiai atėję į 
metus išauklėti lietuvių naš
laičių prieglaudoje Waterbn-
ry, Conn. I r abu kunigai 
džiaugėsi, kad jiems teko ma
tyti taip didelius vaisius iš 
Waterburio lietuvių našlaičių 
prieglaudos. Jie abu pareiškė 
troškimą savo akimis išvysti 

ri išvien su centro valdyba ir 
su direktoriais (Direktorių y 
ra 12 narių) imsis teirautis 
ir ieškoti tinkamos našlai
čiams ir seneliams prieglau
dai vietos, parduodant ar 
mainant dabartinį labdarių 
ūkį iš 141 akrų su mišku ir 
ganykla. Komisijon įeina, 
kun. Ig. Albavičius, kun. A 
Linkus, adv. J . Grisius, ark. 
M. Žaldokas ir "Dr-go * r ea 
L. Šimutis. 

Diskusijose buvo patarimų 
jei rastųsi labai tinkama prie 
glaudoms vieta, kad ir sr 
mažiau žemes, kad būtų ga 
Įima išvengti nepardavus ar 
nemainius dabartinį išmokė
tą ūkį. Patarimai labai svei 
ki. Nes ūkyje būtų galima 
užvesti didelis sodas vaisia 
ms, daržovėms, kas neštų di
delę paramą išlaikymui įstai
gų — prieglaudų. Dabarti
niam ūkyje būtų galima pa-

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas 
TRINER S ELIXIR 
OF BITTER W I N E 

Nebūkit 
N e virškinimo 

Vergais 

^^*^^^^ 
PRASYK SAMPELIO DYKAI 

Trlner's Bttie* Win« Co. 
544 S. WeIU St., Chicago, HL 
Prisius* m » sampelį djkai 
Vardas Visose 

Vaistinėse 

S. M. SklHbs 
I. J. Zfllp 

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir S ius 
P. J. 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lactaicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J . F. EUDEIKIS lUUHfe 
4605-07 So. Hermitage Ave.] 
Phone YARds 1741—1742 
gky r ._4447 S. Fairfield Ave. Į 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR N A K T Į S . C . LaCbaWJCZ 
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

YARds 1741-1742 

GARY, INB. IiAIDOTCVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas 
Phoue 9O0O 

Moteris patarnauja 
620 \V. lo tb Ave. I 

J. Liulevičius 4092 Archer Ave. 
Phone LAl'ayette 3572 

! S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAUds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 



D R A T T P A r< Ketvirtadienis, lapkr. 19, 1936 

LIET. VYČIŲ "DAINOS" CHORAS STA
TO SCENOJE MUZIKALINĮ VEIKALĄ "FROM SHUBERT TO SVVING" ANGLŲ 

KALBOJ 

r SEKM. LAPKR.-NOV. 22 D., 1936 
IOLYMPIC BALLROOM 6200 West Cermak Road •- Cicero Durys atsidarys 6 vai. vakare 

Suvirs 150 choristų. Solistai, duetai, trio, kvartetai ir t. t . 
Po veikalo šokiai prie 

GEORGE VICTOR ORKESTROS 
Pradžia LYGIAI 7 valandą 

i 
• 
: 

ĮŽANGA 50c 

! Draugija, Kuri Vienu 
Vakaru Žada Parap. 

f Šimtinę 
CTCERO. — Draugijos Die

vo Motinos Sopulingos susi
rinkimas bus lapkr. 22 d., 1 
vai. p. p. mokyklos 6-tam ka
mbary. Prašome nares skait
lingai atsilankyti, nes turim 
daug reikalų aptarti, kad 
geriau prisirengti prie vaka
ro (bunco party), lapkr. 29 
d., 7:30 v. v., Šv. Antano pa
rapijos svetainėj. 

Komisija rūpestingai dir
ba: platina tikietus, dovanas 
renka. Gal ji neatlankys kiek-

viešai j Prie progos noriu 
padėkoti narėms, kurios pri
sidėjo prie bazaro aukomis ir 
darbu, ypatingai paskutinį 
vakarą: Pauzienė, Vaišnorie
ne, Kovaliene, Stankiene ir 
komisija Šileikiene, Kueienė 
ir Skiriene. 

Dar yra proga jaunoms me
rgaitėms ir moterims be įsto
jimo mokesčio įsirašyti į dr-
gija. Pirm. O. Rimkiene 

Po So. Chicago 

Sunkiai serga Dominikas 
Bagdonas. Kol kas randasi 
namie. LinkSm jam greitai 
pasveikti. 

Nemuno Sūnus 

leksiene buvo viena Moterų 
Są-gos organizatorių ir pir
moji nutarimų raštininkių. 
Jos pastangomis suorganizuo
ta M .S. kuopos Detroite, 
Brooklyne, ir Springfield. 

Rap. 

Sunkiai Operacijai 
Teofile Stankevičiene 

vai. vakare. Visų kolonijų re 
mejų, prieftelių ir vajaus dar
buotojų prašome atvykti ir 
pasitarti api* tolimesnį vei
kimą, abelnai seimo reikalu, 
kuris įvyks gruodžio 13 d. 
Neužmirškite skaitlingai da
lyvauti, nes šis s*isirinkimas j 
paalcutinls prieš seimą. 

Valdyba 

AF, o ketvirtadieniais pasi- Chicagoj ir apylinkėse "Dr -
lieka toj pačioj tvarkoj, tai P>" ageutai, platintojai ir rė-
y r a nuo 8 iki 9 vai. vak., iš mėjainipinasi tinkamai pažy-
stoties WHFC. " » ? D™U*° J u b l 1 ^ - J ' e 

rūpinasi ta proga praplatinti 
"Draugą" tarpe tų, kurie jo 
dar nėra užsirašę. 

Tolimas aidas 

Lietuvis Universiteto 
Radio Stoties Di

rektorius 

BRTDCKPORT. J i ran-
( 

Ateinantį sekmadienį pa r. 
svetainėje Šv. Kazimiero a-
kademijos rėmėjos rengia bu-

vienos narės, todėl prašo«mos,' neo party. Prasidės 6 vai. 
vak. Bus gražių dovanų, ku
rias gaus laimėtojai. Po bun
co bus šokiai. Pelnas skiria-

einant į susirinkimą, arba į 
vakarą, atnešti dovanų. 

Lewis Style sbop dovanojo 
gražią suknelę. Central Dis- mas parap. naudai. 
t riet Furniture Co. J . Juo-
zaitis davė dovaną ir Philip's » 
Shoe Store taip pat. 

Norime sidabrinio jubilie
jaus metais parapijai pada
ryti šimtinę. 

Praeitą sekmadienį tapo pa 
krikštytas Donaldas - Pran-
ciškus, sūnus Jono ir Alek
sandros Daukšų. Vadinas, vie 
nu parapijonu daugiau. 

Norbertas Aleksis, sūnus 
komp. A. Aleksio, kuris yra 
studentu antrameeiu (sopho-
more) Notre Dame universi
tete, rašo savo krikšto moti
nai A. Nausėdienti, kad uni
versiteto fakultetas jį pasky
rė Notre Dame universiteto 
radio stoties direktoriui*), 
tuom pat suteikdamas pilną 
stipendiją vertės $200.00. 

Jaunas Aleksis atostogų 
metu dirbo kaipo padėjėjas 
prie Waterbury radio stoties. 

Nėr ko stebėtis jo gabu
mais, nes tai paveldėjo iš in
teligentų tėvų. Jo a. a. moti-

( na Pranciška Nutautaitė A-

dasi &v. Kryžiaus ligoninėj 
(kambarys 215). J a rūpinasi 
ir gydo dr. S. Biežis. 

TeofILė Stankevičienė bū
dama sveika buvo dosni ir ne 
pamainoma veikėja Šv. Kazi
miero Vienuolyno labui. Yra 
amžinas ARD narys. Mūsų 2 
skyrius šiuomi reiškia nuo
širdų sąjausmą ir prašo Die
vo, kad grąžintų sveikatą. 

Rėmėjos ir draugės prašo
mos ja atlankyti ir paguosti. 

Koresp. 

RADIO 

Pranešimai 
Šiandie įvyksta Tėvų Ma

rijonų Rėmėjų draugijas su
sirinkimas Aušros Vartų pa
rap. mokyklos svetainėj 7:30 

Budriko radio valanda iš 
stoties WCFL praeitą sekma
dienio vakarą nepaprastai ai
škiai girdėjosi, ypatingai 
mums, toli gyvenantiems nuo 
Chicagos. Jos turinys pasigė
rėtinas. Rodos klausvtum ir 

w 

klausytum visados tokios gra j 
žios simfoninės muzikos, ku- ; 
rią išpildė Budriko radio or
kestrą. Gėrėjomės taip pat 

į dainininkais ir Makalų intri
gomis. 
Budriko radio programos 
nauju tvarkraščiu eis dabar 
visuomet šia eile, būtent; se
kmadieniais iš stoties "\VCFL, 
nuo 7 iki 8 vai. vak., pirma-

j dieniais ir penktadieniais nuo 
13:30 iki 4 vai., iš stoties WA 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BOROEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REl»iiblic 9600 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKAI 

Reikalaujamas darbinirikas ūkio 
darbui. S. J. Lubinas, 6950 S. Peoria 
St. Tel. WEXtworth 4103. 

REIKALAUJAMAS prityręs aeety-
lene cutter dol gelžgalių yardo. In
dustrini Service and Salvage, 2035 
NVest 43rd St. LAFayette 7077. 

State 4690 Prospect 10! 2 

W «m mm '<%$& 
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Mažai augančių (laiptų reikalauja 
visą priziūMjitMį ir apdirbinejimą, 
ko reikalauja auginimas lengvų, 
nunokusių tabakų į Chesterfield 
Ciaa retus. 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randnlpli St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po pi^t. 

CLEMENT J. FAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
10707 So. MIchigan Ave. 

CHICAGO 
Telephone PULlman 1293 

P A R D A V I M i n TAVERNA 

Pardavimui tavernai Lietuvitj ir 
lonku Hpgrvventoj apvlinkej. Geroj 
vietoj. 2819 West 55th St. 

UPHOLSTERING 

Rakandų Taisymas 
Pervi'lkimas, baldu taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 

j l"pliolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avo., NK\"ada 7717. 

I I . . Į— 

PIRKITE ANGLIS DABAR 

BLACK Oold Lump, $6 00; Mine 
ruti, $6.75; Screenings, $4.75. 
CR NDY MINING CO., telefonas 
CEDarcrest 1131. 

ANGLYS ANGLYS! 
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run $5.75 
Lump or Egg 6.00 
Sereeninsjs 4.75 

Pašaukite dieną ar naktj 
Telefonas KEDzie 3882. 
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Ūkininko tinkamas padiiovi-
nimas teikia skonį Chesterfield 
tabakams lygiai kaip puikiems 
lašiniams ir kumpiams. 

AR TURIT SKAUDAMAS 

KOJAS? 

i 

KORNUS — SUKIETĖJIMUS 
NAUJIKĄ ULIUS? 

Atsilankykit j Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti. 

Mes užlaikome didelj pasirinkimą jvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari-
mai DYKAI. Deformed—Normai 

Mes garantuojame savo eeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jųs džiaugsitės mūsų čeve-
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — čeverykai -pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų' ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus del egzaminacijos dykai. 

Atdara vakarais 

SHAPIRO'S 
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE 
Republic 5436 The Florsheim Store 

X-RAY FITTING AT HO EXTIA CHAI»I 
W l CARRV A L i S K I S AMD WIDTHS 

.Ner augštesnio stan-
dardo tabako kokybes už 

Chesterfield standarda. 

D A B A R 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morg^Čius 

R E A L E S T A T E 

i ^ 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

fstmm 
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S Š K J m Lygiai kaip puikūs vynai, Ches
terfield tabakai pasendinti ant 
dviejų metu ir ilgiaus juos pa
daryti švelnus ir geresnio-pa-
ragavimo. 

C 19)6,IaccrrT*MYii*TfiHQJ»Co. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

= ^ 

fc 

Vandens Baltumo — Neamirda — Svariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna miera su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET REIKIA AUIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, III. 
KUBUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager J 
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