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Kūnas bus parvežtas į Chicagąj 
bus laidojama pirmadienį Į

Vakar rytą širdieg liga mirė nė vykti pas savo sesutę 
plačiai žinoma sesuo M. -Kko- • Fzbvardsville, Pa. Tačiau J 
liastika. Mirė lankydamos Mi- tis nebeleido baigti kelicnl 
nersviUe, Pa , kur buvo austo- ’ tikslą.
jufi pas seseris kaaimierie- Velionės kūnas bus parve! 
tęs, kurios veda lietuvių par. tas į Clūcagą ir penktais u 
mokyklą. Ič Chicagos buvo iš- spalio mėn. 1 d. pašar u 
vykusi prieš porą savaičių, Šv. Kazimiero vienuol; > 
kad pasilsėti ir sveikatą pa- Bus palaidota Šy. Kazimiea 
taisyti. Lankėsi pas sesutes kapinėse. Laidotuvių tvark 

i Newton, Pa., Woreester, rasite skelbime, o plačia i 
J Mass., aplankė Marianapolio pie velionę vedemąjame st i 
1 kolegiją, o iš Minersville ma- penyje antrąjame puslapyje

Jo Šventenybė įpareigoja vys
kupus, kad jie ragintų tikin
čiuosius numylėti šv. Rožančių 
ir pasiaukotų Rožančiaus mal
doms per spalio mėnesį.

Popiežius pareiškia, kad 
Švč. P. Marijai padedant Baž
nyčia yra nugalėjusi visą eilę 
stambiųjų erezijų praeityje. 
Iš tikrųjų gi yra pati Dievo 
Motina nugalėtoja. Ir šiandien 
Bažnyčiai būtina Jos pagalba.

Dorovinė ir dvasinė sloga 
šiandien spaudžia pasaulį, sa
ko Šventasis Tėvas. Taip yra 
dėl to, kad pasaulis nutolęs 
nuo Dievo. Didžiausi nesusi
pratimai ir nesutikimai gyvuo 
ja. tarp žmonių visų kliasių. Iš 
vienos pusės komunizmas šels 
ta, iš kitos — reiškiasi vaisty

siu a

Tačiau šis didysis piktaus ir 
pavojus, sako Popiežius, netu
ri nustelbti tikrojo ir gerojo 
krikščionies pasitikėjimo. Die
vas neapleis Bažnyčios, ypač 
turint užtarėją Švč. P. Mari
ją, kurią Dievas skyrė dieviš
kųjų malonių dalintoja.

Stebėtojai pažymi, kad Po
piežius su šia enciklika smo
gia daugiausia Vokietijai ir I- 
talijai, kur valstybinis kultas 
vykdomas, kur vaduojamas! 
vien šūkiais, kad žmonės tik 
valstybei aukotųsi ir tik vals
tybę adoruotų.

parapijos komitetas; Aleksas Gustas, parap.
O. Petrošienė, Šv. Onos draugijos pirmininkė; 

lug pirmininkas; kun. Juoz. Čužauskas, šv. Bal- 
L. Krušas; Juoz. Leskis parapijoj trustistas

Iš kairės į dešinę: Pr. Bujanauskt 
trustistas; kun. V. Urba, parap. vikar. 
Antanas Sutkus, Šv. Baltramiejaus 
tramiejaus parap. klebonas; prelatas 
(žiūr. koresp. iš VVaukegan, III.)

VALENCIJOS RADI k 
TURI PASISEKIM 

TŲ SĄJUNG<
ŽENEVA, rūgs. 29. — Va- priešinga 

lencijos radikalų režimo atsto- kišimo su 
vas .Lilio Alvan-z <lel Vayo toks leidi 
stengėsi T. Sąjungos gauti taliją, ku 
leidimą iš užsienių be jokių biauti su 
varžymų įsigyti ginklų ir a- ja. Ispan 
municijos. Sovietų

Anglija ir pati Prancūzija m i suras ] 
pasipriešino šiam reikalavi- nepatenki 
mui. Nurodyta, kad tas yra ir Pranei

. JSĘĄTTLĘ, VVash., rūgs.
29. — Prezidentas Roojsevel- 
tas pagaliau atvyko šalia šio 
miesto pas savo dukterį Mrs.
Boettiger ir porai dienų jos 

. namuose sustojo. Paskui grįš 
'atgal į rytus per kitas valsty-: 
bes.

Vykstant į Sieattl© keliose! 
vietoee specialus traukinys] 
sustojo ir prezidentas kalbėjo 
susirinkusiomis minioms. Reiš
kė pageidavimo, kati visur šfir] 
lies gyventojai būtų proporci- kaltinamas 
niai savo skaičiumi pasiskirs-' ——
tę. Neg tuo. būdu galima ture- LIiEPS
ti laimingesnę buitį. Preziden- TRAUK
tas sakė, kad didieji miestai 

1 gyventojų skaičiumi turėtų LONDOl
.mažėti, o miesteliai turėtų di Anglijos n 
dėti. Ir šių skaičius turėtų bū- po vasaros 
ti gausesnis. turėjo pirr

STAIGA MIRĖ SOVIETŲ 
ATSTOVAS ESTIJAI*

PATRICIA MAGUIR1 
MIRĖ

MIDLAND, Mich., nigs. 29. j 
— Du plėšikai čia šiandien 
užpuolė Chemical State Savin- 
gs banką.

Budėtbjai pakėlė kovą pik
tadariams. Vienas plėšikas nu 
šautas, kitas sužeistas ir su- 
imtas.

Nušautasis yra Jack Gra- 
cey iš Hamtramdk, Mich. O

sužeistasis yra Tony Chebato- 
ris, 37 m. amž., iš Detroito.

Plėšikai su savimi turėjo 
mašininį šautuvą. Gynėsi. Pa
šautas banko kasininkas ir ki
tas pašalinis asmuo.

Pašautas Chebatorig bandė 
pabėgti. Bet policija jį pasivi
jo ir už kelių kvartalų nutvėrė 

i ant geležinkelio bėgių.

• pus.
kia- į Miegamąja liga ji sui J 
bus 11932 m. pradžią jai einant 2 

m. amžiaus. Kreiptasi na 
garsiuosius gydytojus An,*-ij 

[- koj ir Europoj. Jie vis J 
□S i reiškė, kad išgydymas ne m a 

nomas. Nurodė, kad po 8 
— nėšių sirgime, ligonis ar b į i?į 

?tas sveiksta arba miršta. Bet I r 
iien tricia ilgiau penkerių ra t 
ėdį. sirgo. Ir visą laiką ji išgalėj 
njn namie. Motina ją slaugė.

a- Prieš keletą dienų ji pali t 
Bet į ligoninę, kur norėta atliki 
An- operaciją, ir susekta plauči 
išsi- uždegimas. Paskutinė vilti 

žlugo.

LONDONAS, rūgs. 29. — ŠANCHAJUS, rūgs. 29. - 
T. Sąjunga smerkia japonus šiandien kinai liandė torpe- 
už civilių kinų žudymus Kini- duoti japonų vėliavinį kare 
joje. Japonai atsako, kad An- laivą Idzumo Whangpoo upė- 
glijos lakūnai Arabijoj ir ry- je. Tačiau torpeda nepasieku 
tinėj Afrikoj žudo t nepasiten- gi laivo didžiausiu trenksme 
kinusius gyventojus. Ir T. Są- susprogo, iškeldama į padan 
junga apie tai tyli, nes Angli- ges vandens sroves, 
ja Sąjungoje vyrauja. Tas pastūmėjo japonų visus

Anglijos vyriausybė užgina karo laivus veikimam Pradėję 
jos lakūnų veikimą Arabijoj, baubti laivų patrankos, nusuk 
arba kur kitur valdomose ko- tos į kinų pozicijas. Kinų ar 
lonijose. Girdi, policija visur. tilerija taip pat atsakė šaudy 
apsidirba su riaušininkais.! mais.
Karinės pajėgos nercikalin- Neužilgo japonų lakūnai su!

BUS IŠSAUGOTA GRAŽI 
SENOVINE VIETA

CHICAGOJ ATIDAROMI 
PIRMIEJI SKYRIAI MO 

KYKLOSE
ZARASAI. — Šiomis die

nomis Zarasų Apskrities Sa
vivaldybė iš Latvijos pil. Her
berto Hahuo atpirko .Stelmu
žės sodybą su parku, senoviš
ka bažnytėle, poros tūkstančių 
metų Stelmužės ąžuolu, ežeru 
apie 30 ha, salomis. .

Stelmužė * garai turistinė 
vieta, kurią aplanko bemaž 
kiekviena ekskursija. Savival
dybė numato pirktame dviejų 
aukštų gyvenamajame name į- 
rengti mokyklai būstą, o visas 
Stelmužės įžymybes tinkamai 
apsaugoti, taigi apskr. Savi
valdybės, o ypač apskr. šeimi
ninko dėka ši senovinė vieta 
bus apsaugota.

Chicago-sveikumo departa
mentas pagaliau leido- šian
dien atidaryti ir pirmuosius 
skyrius parapijų ir viešosiose 
mokyklose. Vadinami vaikų 
darželiai (kindergarten) bus 
atidaryti ateinantį pirmadienį.

NEW YORKO VALSTYBE 
DAUGIAUSIA LAIMĖJUSI

NEW YORK, rūgs. 29. — 
Iškelta aikštėn, kad šalies vy
riausybė federaliniais fondais 
yra daugiausia padėjusi New 
Yorko miestui ir visai Npw 
Yorko valstybei. Daugiau kaip 
du bilijonai dolerių skirta į- 
vairių projektų vykdymui. Nė 
viena kita valstybė to nelai
mėjusi.

Tai dėT to, kad New Yorko 
valstybė vra prezidentf) Roo
sevelto naminė valstybė.

ŠANCHAJUS, nigs. 29. -į 
Kinai atbloškė atgal sukeltą j 
ponų puolimą. Torpeduojar 
japonų laįpą nuo torpedą 
sprogimo žuvo 20 kinų.

ŽENEVA, rūgs. 29. -ą. Pa
aiškėjo, kad ir Amerikon J. 
Valstybės prisijungė prie T. 
Sąjungos protesto prieš japo
nus dėl kinų civilių žudymo.

JAPONAI PAŽANGIUOJA 
ŠIAURINĖJE KINIJOJE

PEIPINGAS, nigs. 29, — 
BERLYNAS, rūgs. 29. — Japonų pranešimais, japonų 

Italijos premjeras Mussolini kariuomenė daro žymią pažan 
šiandien vakare apleido Berly- gą ypač pietų link. nuo Pel
ną. Išvyko namo. pingo.

MUSSOLINI APLEIDO 
VOKIETIJĄ

VAKAR DIDELIS GAISRAS 
SIAUTĖ GYVULIŲ SKER

DYKLOSE CHICAGOJPagrbtaB C. S. Ross vis dar 
nesurandamas. Mirė — Sesuo M. Scholastika

Sesuo M. Scholastika (Jieva Brtrim.avičifltė), 
Šv. Karimi'ro Seserų Kongregacijos ilgų metų 
narė, n tikėtai nuo širdies atako mirė rugsėjo 29 d. 
1 vai. ryto, Seselių Vienuolyne, Minorąvillėje, Pa 
A_ a Seselės kūnas bus parvežtas Ohicagcm, fer. 
Karimiero Seserų Vienuolynan, penktadienį, spa
lių 1 dieną.

Vakar gyvulių skerdyklose, 
Chicagoj, siautė didelis gais
ras. Per tris valandas degė 
Swift and Co. vienas keturių 
aukštų pastatas pačiam sker
dyklų centre.

Gaisrą gesinti buvo iššaukta 
beveik viena trečdalis visų mie

sto ugniagesių aparatų. Bijo- 
tasi liepsnų persimetimo į ki

tas skerdyklų dalis.
Daug darbo atlikta iki gais

ras sukontroJiuotąs.

Pranešta, kad padaryta iki 
150,000 dol. nuostolių.

KAUNAS. — Žiniomis iš 
Vilkaviškio, kad toj apskrity
je šįmet linai puikiai užaugo. 
Visi lygūs, augaloti, gaivingi 
ir tarp jų mažai žolių. Sako
ma, ūkininkai turės gražių pa
jamų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien nepastovus oras šil 
čiąu.

Saulė teka 5:46, leidžia 
si 5:35. i .

b v
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Beadredarblams tr korespondentams raM«
ima tai padaryti ir aeprlaianMama tam Uk»- 
Unktų. Redakcija paatlaiko mu talap tat. 

tr trempiau visus prisiųstus raitus Ir ypač ko- 
saly* aavo aoodtdraa Keres* oudente

trempal tr altktat (Jai galima redoaaaja 
" AM didelius tarpas pataisymams, ven- 

lemlkos Ir asmenUkumų. Pasenusios karšu 
jos Udkr*jfttin nededamom.

iterim prlltua — nuo < vai. ltrl t vaL popiet.

“Eltos” Veikimas Ir Mes

Lietuvon laikraščiai praneša, kad sugrį
žęs iš-Viii— tus pasaulinės telegramų agen
tūrų konferencijas Jugoslavijoje “Kitus” di
rektorius Pr. Dailydė pranešė, kad 1940 m. 
pasaulinė telegramų agentūrų konferencija 
įvyks Kaune. Tai svaraus dalykas.

TAUTOS SVENTOVfiS VYKDOMOJO 
KOMITETO PIRMININKUI ATVYKUS

Vienas labai ryšku* visų 
kultūringų pasaulio tautų pa
žymys — tai jų statomieji pa
minklai, kuriais atiminima di-

PRENU M KRATOS KAINA: J. amnrtkoe vi
is — 96.00;. Pusei metų — $1.60; Trlm» mėns- 
— 98.00; Vienam mtaeaul TSe. Kitose val- 
i prenumerata: Metama — 97.04; Pusei neet« 

6.00. Pavienis num. te. >
ų kainos prnMunČiamos pareikalavus.

A. A. Sesuo M. Skoliasdka

Dėl tolesnio “Eltos” darbo, p. Direkto^ 
rida nurodė į tai, kad “Elton” darbas ir nots VMi06 tautos laimėjimas, 

toliau numatoma tobulinti. Yra būtinas rei
kalas sutvarkyti inforhincijų užsieniams apie.lautoa istorijų, svarbiuo- 
Lietnvų. Tam reikalui jau natri metai yra ««* j* uždavinius, idealu^ 
leidžiami svetimomis kalbomis tom tikri biu- pagaliau, jos kaltūnas Wps- 
leteniai, kurie tris kartas per savaitę paštu‘nį-

Paminklai tautų gyvenime 
tari neapeakomųi didelės rei- 
Uinės. Jie duoda atskiram

nyčia lietuvių tautai bus tin
kamiausia. JI vaizdu** ilgas
mūsų tautos kančias, kovus, 
josios kryžiaus kelius Ir gar
bingų prisikėlimų. Todėl Šio 
kilnaus sumanymo vykdymas

Pažvelgęs į paminklus, matai randa visuomenėje nepapras 
to palankumo.

Pato Respublikos Prezidep 
tas dalyvauja garbės pirmi 
ataka Vytei Komitete, Arki
vyskupam Metropolitas daly
vauja tarybąje, valdžios u 
visuomenė® įstaigos taip put 
remia. Laisvės, nepriklauso 
mybės atgavimo mintis sun-

Kelvlrfadlenm, rūgs. 30, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS j juos sekti,” 44Sekmadienis” 
įdėjo tokį pikčerj; būrys iš-

£ Vakar ry tų &v. Kazimiero Vientiolynas 
Chicagoj gavo skaudžių žinių iš Minersville,
Pa., kad ten pasimirė viena žymiųjų ir ,ęit,.’;įįįį<>.'Ž0^įįo įjį 

^irtųjų seselių vienuolių sesuo Marija Sko* ;
fiastiku. JJire širdies liga, lankydama Sese; 
rų Kazimieriėeių vedamas lietuvių parapiji- 
ue» mokyklas. ; ,g j J

Seselės Skoliastikos mirtis, tai skaudus 
smūgis ir vienuolijai, ir jos vedamai nier- 

, jaučių akademijai, ir visai mūsų visuomenei. 
t1* jos staigios ir netikėtos mirties, liūdi 
rilmtai jos draugių - seselių,.šimtai mokinių 
ir tūkstančiai lietuvių, kurie yra turėję pro

gos' matyti jos kūrinius scenoje ir šiaip jau 
veikalus, pastatytus jai vadovaujant.'

* '#*sVelionė buvo muzikė pedagogė ir dra- 
matargė pilna tų žodžių prasme. Ji išleido 
U akademijos muzikos skyriaus visų eilę ga-' 
kių pianistų, kurie naudingai darbuojasi 'mu- 
jftfco® meno pasaulyje. Ji, kaipo pedagogė, ne 
tik sėkmingai mokė, bet pajėgdavo uždegti 

. savo mokiniuose norų ir mokintis ir savo 
mokslų sunaudoti mūsų visuomenės gerovei.

yra, siuntinėjami į užsieniu®. Tačiau, 
informacija pasta gali tik apsaugoti mūsų
kraštų nuo neteisingų žinių skeBritno užaie- ______ _____,w
niuoce apie lietoj, bet Begali patenkinti' kmitai niMtai’^-
moderninės infornme^e reiknjnvim, gmtu- ehiunkįerį. Buvorie?
mo atžvilgių, nes minėti biuleteniai pasiekia’t.T" * .
svetimus kraštus į šatrų, trečių dienų, o kai
W, kaip pav. Amerikoje tik po savaitės,smuukmtl ***** P*
laiko. Tuo tarpu m*sų<uanta<w IM rija A- niUikltt8’ VM*m
mtrikoje yra &uiutota«tota cmtesuių
informacijų iš Lietuvon. Kadangi informavi
mas telėgtafu labai brangiai kaštuoja, nee 

inms į Amerika pigiau
siu tarifu-atseiną 1,2^ ĮU tai ir “Įtttat” kitų 
agentūrų pavyzdžiu tenka galvoti apie no
vos trumpų hangų radio omon jabengimų.
Tokias siunčiamas stotis vienur vidaus, ki
tur užsienių informacijai tūri* jau didesnė 
pusė telegramų agentūrų. Ataiftoelgtaat į bū
tinų reikalų palaikyti giandratiiua ryžtos 
tarp Lietuvoš ir milijonų mūsų toaVzi išsi
vijo* Amerikoje bei kitose Šalyse/1© reika
lo sutvarkymas mxftw tari- rūpėti dargiau, 
negu kitoms agentūroms. < •

Smagu girdėti, kad rūpinamųsi mūsų 
spaudos greitesniu informavimu, .To mūsų 
visuomenė labai pasigenda. J)abųr apie svar
biausius Lietuvoje įvykius sužinome po ke
lių savaičių, t. y. tik tuomet, kuomet gau- mažųjų krašto piliečių — vai 
name Lietuvos laikraščiūs' sti tų įvykių ap-įkų ramovės, čia jie iš pat

tyti savo. Muravjovo laikais 
aplink Kauno pilį buvo par 
celiuojania mažais sklypeliai* 
žemė ir apgyvendinama ne 
lietuviais, kad “nušlavus bu 
vusios didybės liekanas”. Tuo 
pateiksiu Kauno centre buvo 
pastatytas ir soboras, lietu
vių tautos prispaudėjai gerai 
žinojo, kad paminklai nėrsr 
nebyliai stabai, kad jie yra 
gyvi skleidėjai tų idėjų, ku
rios tuose paminkluose įkū

rašymais. Tleea, kai kada ‘ apie didesnius 
įvykius sužinome' iš angliškų dienfaščių.’ Bet 
tos žinios dažnai yra tendencingos, netiks
lios, Dėl to yra gyvas reikalas, kad “Elta

■ Šiuo atžvilgiu > nuopelnai yra dideli. w persitvarkytų, kad jį galėt, greitai ir
į Nemažiau velionė iniHjMdnė per dfcug tiksliai ntfortnuoti ir išeivijos spaudų ' ir 

metų vesdama dv. KazimieTo Akademijos bendrai platųjį '■ •'
| dramos sekcijų. Kiekvienais metais jinai pa- -----*—•*— ---- *——• '

statydayo scenoje po keletu rimtų dramos IŠ Lietuvos Universiteto Statistikos 
veikalų. Nepaprastais režisorės gabumais ji
taip gražiai sugebėdavo tuos veikalus pasta
tyti, kad klausytojus tiesiog sužavėdavo. Pa
prastos, jaunos akademijos mergaitės savo 
roles taip šauniai atlikdavo, kad išrodytlaVo 
labiau panašios į profesijonales aktorkas 
negu į mėgėjas. Tas darbas sunkus, nervin
gas, bet ji dirbo dideliu atsidavimu ir pasi
šventimu. Nėra abejonės, tai neigiamai at- kultetas (241). Pavasario semestre buvo pri- 
siliepė į jos sveikatų, į jos jautrių, meniškų Į- pažinti 338 aukštojo mokslo diplomai. Jų

1937 m. pavasario semestre Vyt. D. Un- 
te visuose fakultetuose buvo 2,967 studentai. 
Jų tikrųjų studentų'-— 2,675, laisvųjų klau
sytojų 292. Daugiausia studentų buvo teisių 
fakultete (930), antroje vietoje stovi medi
cinos fakultetas su 715 studentų. Mažiausia 
klausytojų tprėjo matematikos - gamtos fa-

Neseni&i Telšiuose diūgo 
vokieti* meistrą* Albertas 
Pedgal. Ilgai nežinota, kur ji« 
dingo. Dabar gauta žinių, kad 
atsidūręs Spanįjoj ir įstojęs 
j gen. Franco armijų.

Norėčiau, tavorščiai, kad

eikvotojų neša kudašių pasi
kišę po pažastim kasas (iž
dus), o du šunes, nenulaikomi 
ant pavadžio, uosto jų pėdas 
ir vejasi. Po pikčeriu toks pa
rašas: “Ach sunkūs laikai! Ne 
tik žmones, bet ir šunes mus 
persekioja.”___ ,

Pravartu būtų ir Amerike 
tokie šunes, kurie suuostų,

kiaušiais laikai* jungo musų .
. ... . , _ n Amerike dingtų bent vienas

U»t, gto»dh« VMByben. Da- 
bar, tų nepriklausomybę siu . , . \ .
rinant jau dvidešimtus n*v» » jų? j"

tus, taip pat reikalinga viso3 , , . 
ir visur iiUUkyta, lietuvi,, '
Uutoe didelė vienybė, Įvairi,] e . *'La°
ĮMjėgv suderinimas bendraisln? P . nefęu ’**
tėvynė, labui, flio, tat brau-(P™“8 'ok* / Kam
mos mūs, taatsu vienybės Se. I'8™8 '*“uot‘ ’ ar,, ,,A( .
Aha tai. via, lietuvi, !*» i Bueij, k«i ^rikv g>. Imdėtuv,, dalyv.o: 
kurta šventovė - monu.ne:, 7cna kal kukuhai D“"™88*- ,. ~ Sakyk,te, k, toki lrndo-

'atsidūręs S poni joj ir įstojęs j kas eikvoja iždus, kurių pi- 
i liečiai nespėja pripilti.

Ale greičiau ant mano del-
Prie kapų sustoja laidotu

vių karavanas. Praeidamas 
pro šalį keleivis klausia vieno

ta* — Prisikėlimo bažnyčia 
Kaune.

Viso® Paminklinės Prisikė
limo bažnyčios linijos — ir

nytos jų statytojų. Daugybė1 sienų, ar bokšto, ir pilelių
lankytojų semiasi iš jų sau 
dvasios jėgų. Ypač pažymėti
na, kad paminklai, stovėdami 
gražiausiose aikštėse, darosi

kūdikystės prisižiūri ir išmo
ksta gerbti takios tradicijas, 
josios didvyrius, jos istorijų; 
čia daugelis jų pažįsta pirmų-

tėgto bėga aukštyn. Štai la
ngų linijos lėkte lekia į dan
gų. Viršutiniai langai (vidų 
rinės navos), kurie sudaro lyg 
tęsinį apatiniųjų, taip pat bai 
ginsi į aukštį tiesiomis lini
jomis. Žodžiu, visas pastatas 
yra iš tiesių, lygių linijų, ne
leidžiančių akims sustoti, ve
rčiančių jas žvelgti aukštyn 
ir aukštyn — į bokšto viršų

Koks tai Berželis Bruklyno 
lietuviškų bolšavikų popery 
duoda tokį vaizdų iš darbi
ninkų gyvenimo sov. Basie- 
jaus “rojuj”:

“Už jūsų bjaurių notūrų.
“Su nagaikoms dirbs jums 

(škurų;
“Kad nelaižėt mano padų,
“Kęekit Siberijoj badų.”
Badų ir nagaikas pakęsti

— Egi žmogų, kurs pirmam 
vežime guli, — atsakė dalyvis.

Dresių store Zosė Šlepsiep 
sako parilavėjuit

—Skaičiau popery, kad pa
traukit net 400 dresių nau
jausios mados.

-r Taip, — atsako parda
vėjas.

— Taigi, norėsiu visas pa-
Sibire dar būtų šiaip galima, zmueruoti. 
Daugelis yra išgyvenę badų ir'
nagaikas. Ale blogiausio, kad 
tie, kurie nelaižo caro Stali-

sias raides, perskaito pirmuo- - - ------- . - . L ■ • • tv i
8iu8’ «Kta<'itnrft.os i br-Sni..Šitokios tenm sta,orai P™ sle"os.,,-
niausią išmoksta atmintinai ir ryškiai vaizduoja Prisikėlimų: ir ^ūsaud0*"1-

ir Kristaus ir lietuvių tali

Apsiženijęs Žanas Padaras 
sako savo žmonai.*

šudj. - s

Sesuo Skoliastika yra sukūrusi -ir ori
ginalių scenos kūrinių. Dėl to ji buvo ne 
tik sėkminga muzikė - pedagogė, gabi reži- 

■sorė, bet ir dramos kūrėja. Jos veikaluose 
veržte veržiasi gilus religiškumas * it taip 

• pat gili Lietuvos meilė. Km matė jos. pa
statytus veikalus tautiškųjų švenčių proga 
ir kitomis progomis, gėrėjosi. Jos 'darbo 

I tikslas buvo — meno pagalba kelti lietuvių 
tarpe religinį ir 'tautinį entuziazmų, kurio
tiek daug manas trūksta. . \ ‘ r-

»» A »' ' t: v
m ; Šiemet rugpiūčio 15 dienų t garbingoji 
f seselė Skoliastika, minėjo dvidešimts penkių

skaičius fakultetais atrodo taip: teologijos- 
filosofijos 28, humanitarinių mokslų 34, tei
sių —‘.101, matematikos - gamtos — 21, me
dicinos —- 123, ir technikos fakulteto 31 di
plomas. Per visų un-tp gyvavimo laikų pri
pažinti 2,803 diplomai.

Atleistųjų nuo mokesčio pavasario se
mestre studentų skaičius siekė per 700. Ūn- 
tkm* taip pat duoda 4 stipendijos užsienyje. 
Lietuvoje stipendijomis šelpiamų «studentų 

.skalČįiis buvo 123. Lhiversiteto personalas 
1937 ni. sausio 1 d. susidėjo iš 490 asmenų.

Išdundamų .aukštojo mokslo diplomų 
skaičius Icatnnet didėja, pvz_, .1923 ju- iš 1,795 
studentų aukštųjį mokslų baigė ir diplomus

ja u iki mirties nebeužmirš tn.

Juo didesnis koks tautos 
įvykis ar laimėjimas,, juo di
dingesnis tam ■ įvykiui stato 
mas paminklas. Lietuvos ne
priklausomybėj atgavimas y- 
m taip didelis mūšų taute* 
laimėjimas, kad jį įamžinti 
verta gražiausiu monumentu. 
Tuo tikslu Kaune statomoji 
Paminklinė Prisikėlimo baž-

toe. Lietuvoje paskelbus, kad i
Tautos Šventovės Vykdomo “Valstybės Saugumo Dnpar

jo Komiteto Pirmininkui ir 
rektoriui gerb. kun. F. Ka
počiui beviešint Ameriko® lie 
tuvių kolonijose yra graži 
proga plačiau susipažinti su 
Paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios idė4a bei misija Ir pa
rodyti jai nuoširdaus palan
kumo.

viskų brangiausia. Tu esi man 
aštuntas pasaulio stebuklas.

— Na, na, tai žiūrėk, — at
sakė žmonai, — kad aš tavęs 
nenutverčiau su kuriuo norstamentas įsteigė šunų mokyk

lų, kurioj ruošiami šunes spe- pirmųjų stebuklų. .Tada blo-
cioliai policijos tarnybai, bū-
tent nusikaltėlius aiškint ir lui

gai butų ir tau ir tam stebuk-

lyžių ir trachomų, teikė pa ! mos iki balandžio.30 d., 1937 
galbos akliems ir paliegėliai Į m., WPA samdomi darbinin- 
ms.

WPA DARBININKAI IR KAS JŲ 
NUVEIKTA

giniai Šelpė, bet fr gyvenom? atsiras darbų, jo patyri- 
v ieų, kurie tik gyvena nairuo 
se kurie vartoja kelius ie ku 
rių vaikai lanko mokyklas.

Moterys prie WPA pasiuvo 
60 milijonų atskirų drabužių 
ir lovoms reikalingų apdan
galų tiems, kurie jų reikaiavo 
arba viešom® įstaigoms; pa
gamino ir išdavė 30 milijonų

mas nebus pablogintas. įkaržt* *** ™kykl<^ al‘ 
WPA darbininkai aVlik 'Omenis vaikams.

daug naudingų žmogus dar-l žn,onl'l šokino
bų. Jie statė, didino ir su,no-1 kaityti ir rašyti. Daugiau 
dciirizavo milžiniškų skričių '60 niiK)onai vyrų, mo
vimųjų statybų, kurio® reika- ir 'aikW, kurių daugelis

ka: pašventė net 5 bilijonus 
valandų darbui ir u dirbo 
daugiau kaip 2 bilijonus do
lerių. WPA.

Skaitytojų Balsai

LAIKAS SUSIPRAST

metų sukaktį nuo įstojimo į Šv. Kazimiero gayo Š7 asmenys, o 1936 m. iš 2,967 studea- 
Yienuolynų. Tų reikšmingų sukaktuvių pa- tų diplomus gavo 577 asmeūvs. Išduodamų 
mtoėjrme dalyvavo ir aukštaau svečias iš

vos J. K. Vyfckapes Mečiolovos Keinys, 
proga mūsų dienraštyje buvo pažymėta, 

jubiliatė buvo žytni ne tik kaipo mo- 
bet ir kaipo vienuolė, kari uoliai 

visas jai uždėtas sunkina vienuoliškas 
pareigas, daug nusipelnė visuoae darbuose, 
kurie vedė vienuolijų vis į naujus tahnėji- 
mus. Pirmos vienuolijos dienos tikrai buvo 

p sunkios ir. dėl to pilnumoms' seselėms teko 
pakelti daug rūpesčių, daug sunkaus darbo 
ir vargo. A. a. sesuo Skoliastika tų naštų
nešė kantriai, niekam nesiskųsdama.

Velionė gimė Pennsylvanijoj, kur jos gi- 
niinės ir dabar tebegyvena. Po tėvais ji bu- 

4 vo Ieva Butrimavičiūtė. Ikevulis, matyti, 
taip surėdė, kad ji pasitnicė ten, iš kur bu
vo kiln.-i.

Sesers Sko,iaXikos asmenyje netekome 
didelės darbininkės, kultūrininkės. Amžinų 

- atilsį sutrtik jai, Viešpatie!'

diplomų skaičius buvo kiek sumažėjęs ir 
1930-31 metais.

Akademine jaunuomenė jungiasi į kor
poracija® ir draugijos, kurių iki šio laiko 
yra užregistruota 92.

niekad savo gyvenime aebn
vo motę muzikantų, sėdėjo

S. K. A. R. centro susirin
kimas įvyko spalių 19 d^ Šv. 
Kazimiero Akademijoj, kuria
me visi skyriai turėjo išduot 
įaportus iš praeito pikniko^ 
Ten aiškiai pasirodė, kad A. 
R. D. centro valdyba buvo 
nepatenkinta, Jog ne visi sky
riai atidavė pinigus, kada ce
ntro valdyba komisija jų pa
reikalavo. Tų dienų vienam 
skyriuj kilo baisiausia netva
rka, o tai vis dėl centro komi
sijos nemandagaus pasielgi
mo.

| Tokį centro komisijos dar
bų turėtumėm paskaityti kai-

Vasario mėm, 1936 m., Da
rbų Programa (Works Prog- 
ram) turėjo ant algų sąraše
3.635,852 darbininkus, kurk, i !avo remonto. Jie pravedč 
'sykiu su jų žmonomis, vai- daug iš ūkio į rinkas kelių,
kais ir giminėmis sudarė apie kuriais galima būtų net pea-’ parkuose ir koncertų \sve»/ii- 

nėse beklausydami geros mu
zikos. WFA artistai nupiešė 
daugiau kaip tūkstantį sieni
nių paveikslų mokykloms, ja- 
štams ir miestų gtatybuine. 
A’P A rašytojai ir laikraštini
nkai surinko medžiagos ir pa
rašė vadovėlius (guide books) 
apie Ameriką. Pagerinto dau

dvy’ikųl milijonų vargšų žmo bis kartus apsupti pakulį, 
nių. Kuomet reikia šaudyti Jse nusausino net pusę imli* 
ui,i jonas žmonių, tai jų dar jono akrų malarija užkrėstų 
lo gabumai ir darbo Įiatyri- klampynių; į vandenis palei
reni ininia šimtus užsiėmimų 
Pageidaujama pristatyti kie
kvienų prie tokio darbo, kinį 
;is geriausia otlfeūa, taip kad

Suririekimns oru Jungtinėse Valstijose 
ėmė Hioarkiai plėtotis nuo 1926 metų, bet 
ypatingų šuolį padarė nuo 1934 metų. Ir , Darbų Progreso Admimsira 
depresijos metais susisiekimas oru darė pa
žangų.

Pasatierių transportacija oru nuo 1929nedirbančių vvrų ii 
iki 1936 padubę 639 „ooš. Orinis paštasj tiesioginė® pašai-

c-ja (Works Progresą Admi- 
nistration), kuri paėmė tnili

per tų laikų padidėjo 149 nvoš. O prekių -

per minėtų laikotarpį paaugo 2,689 nuoš 
\ Surisiekimas oru nebūtų galėjęs pi ė to

lis, jei malino*' nebūtų buvusios tobulina
mos ir jei lakūnai nebūtų darę progreso 
skridime. Kai orlaivių skaičius pa,langėm* 
didėjo ir kai jų nelaimės mažėjo, tai kilo 
visuomenės * pasitikėjimas.

do 23 milijonus žuvų, o į gi
lias 28 tūkstančius medžio
jai, ų gyvulių, paukščių ir na
minių paukščių, įtaisė, arba 
perdirbo, 2,300 mylių upių va
gų. 375 tuylias kriaušių (le- 
vees) ir 630 mylių npių kren
tu.

WPA gydytojai, dangės ir
poy sųrašų pavojingos beriar- ' dantistai net dešimts milijo
b*8 ir Ju°8 PrisUtė P™ nų kartų aplankė, egzaminą
dingų viešųjų darbų, jau taU vo ir gydė žmones, kurie ne- 
kia daugiau kai du metai? galėjo na tokį patarnavimų 
l*er tų laikų ji įvykdė milži J užmokėti. Gabūs darbininkai 
nlšsų socialę permainų a® tik įskiepijo tūkstančius vaikų 
£y venime tų, kariuos tiesio- j nuo užkrečiamų ligų, dirbo 
kbci./ct laikai bus gerretu, ir kad nukreipus kūdikių pare

giau kaip šimtas tūkstančių, , _ .
. i , v P° kerštų j r panieka toms, ku-myhų kelių, Įsteigta arba su-1 ’

modernizuota * 252 oro stočių, 
pa-lalyta arl)& pertaisytu lū 
kstančiai ligoninių, įste’gta 
iūEriančiai naujų sporto itik- 
ščių. maudyklių, iškasta daug 
srutų duobių ir 1.1.

rios aukojo savo centus ir 
sveikatų ir yra pasiryžusio? 
darbuotis.

Tad, jau laikas susiprast ir 
atidaryt savo akis, kad me? 

, turim ir daugiau gabių lio-
jtuvaičių, kurios darbų varo 

Hiundien WPA darbincikų įimtai, o ne su politika, 
yra 1,650,000. Vidutinė moli- Viena iš Rėmėjų
nė \YPA darbininko alga yra — -____ ___
$660. Nuo pradžios projra-• PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Vilniaus Užgrobimo Paminėjimas

Pittsburgho Federacijos ap- Programa bus įvairi. Kal-
skritis rūpestingai ruošiasi 
Vilniaus užgrobimo sukaktį 
paminėti. t

Vilniaus užgrobimo sukak
us lietuviui skausmo diena. 
Grobuonio atliktas dalbas, 
lai tikrai Judo pasielgimas. 
Pasirašius sutartį su Lietu
va ir ūmai užgrobti, paverg
ti Vilnių, slopinti ir naikinti 
v i*ką, kas ‘lietuviška, tai ne
žmoniškas darbas. Lietuvis 
nenurims tol, kol grobuonis 
negrąžins Vilniaus Lietuvai.

Šv. Kazimiero Parapija

Praeitą sekmadienį mūsų 
ažnyčioje vargonai tylėjo, 

nes vargonininkas išvažiavo 
kitur vargonininkauti (sako
ma, į Shenandoah, Pa.). Nors 
vargonininko nebuvo, bet cho 
ras, vadovaujant Sam Sickle, 
gražiai giedojo: “Asperges”, 
“Pulkim ant kelių”, “O sa- 
lutaris”, “Tantum Ergo” ir 
dar keletą giesmelių. Klebo
nas paskelbė, kad naujas va
rgonininkas atvažiuoja iš Ro- 
chester, N. Y., — Kazimieras 
Banys. Jo patiktuvių ir susi
pažinimo vakarėlis įvyks pe
nktadienį po maldų vakare. 
Visi žinge.dauja, koks bus

kad bingo lošiame kas t r e- Paprastai, ką moterys suma-'po pejikinę: Kunca Viktoras,! mingai vadovavo Šv. Vaięn-

bes-“Draugo” red. L. Šimu
tis, North Side choras, veda
mas J. Senulio, padainuos dai 
nų.

Paminėjitaas įvyks spalių Į* 
10 d./lygiai 3:30 po piet, Pi
liečių svetainėje.

Tad, Pittsburglio Federaci
jos apskritis kviečia Pittsbh-

čiadienis ir sekmadienis ly- no, tą ir įvykdo.
gia i 9 valandą vakare. Dova- Į * --------—
nos duodamos labai gražios ir
visiems naudingos. Už tat lo
šėjų skaičius auga. Tai dėka 
mūsų bingo klūbo vedėjams,
kurie nenuilstančiai darbuo- I 
jasi, kad pasisekimas būtų"! 
užtikrintas ir kad atsilanku- 
sieji būtų pilnai patenkinti. 
Už tat klebonijos statyba ei- 

rgho ir apylinkės lietuvius į na sparčiu žingsniu prie galo. 
bendrai tą, sukaktį iškilmin
gai paminėti.

Pittsburgb^ Federacijos
Apskrities Valdyba

Šį penktadienį prasideda 
Šv. Ražančiaus mėnuo. Pas
kelbta, kad mūsų bažnyčioje 
viešai bus kalbamas rožančius 
prie įstatyto Švč. Sakramen
to sekmadieniais 3 valandų 
po piet, trečiadieniais ir pen
ktadieniais 7:30 vakare. Ki
tą savaitę, ketvirtadienį, Šv. 
Ražančiaus draugija švęs Šv. 
Ražančiaus šventę ir toje die
noje visos narės eis prie šv. 
Komunijos. Taipgi jų inten
cija bus laikomos mišios šv.

Naujos klebonijos papuoši
mui M. Takažauskienė su 
Mrs. Connors praeitą savaitę 
suk oi ek tavo $28.00. Aukojo 
šie: Petras Jankus $1.00, Jo-
nelaitienė .50, M. iBesakirs- 

i sujojo vargonininko darbS- kien5 Oirdauskienė .25.
lomas .r kaip jis atsineš i Gutauskas .25, O. ŠikSnienė 
parapijos darbuotę ir reika- $1(x) K Stravinskas $L00, 
lūs. Darbštus vargonininkas
labai daug ką’ gali parapijo
je nuveikti, ypač kur yra mo
kykla. Pas mus gi yra ne tik 
pradžios, bet ir .aukštesnioji 
mokykla. Naujam vargoninin
kui bus iš ko pasirinkti gie- 
dorių. Be mokyklos mokinių, 
čia yra ir sodaliečių apie 150 
ir nemažai vaikinų. Galima 
bus sudaryti nemenką chorą. 
Linkėtina nau'jam vargonini
nkui pasisekimo nauja
me darbe, naujoje parapijoje 
pasidarbuoti Dievui, Bažny
čiai ir Tėvynei.

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. 
pakrikštytu Ona - Karolina, 
duktė Alberto Petrausko ir 
Elenos? Tamkevičiūtės. Kū
mais buvo Vincas Petrauskas 
ir Anna Woehner. .

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

t.

Homestead

Rugsėjo 26 d., tuojau po 
sumos Vardo Jėzaus draugija 
laikė nepaprastą susirinkimą 
tikslu pertvarkyti z draugiją 
arba visai ją' panaikinti. Da
lyvavo gana daug vyrų ir vi
si entuziastiškai kalbėjo už 
draugijos palaikymą, stiprihi- 
mą ir auginimą. Tapo išrink
ta nauja veikli valdyba: pi- 
nnin. St. Staponkus, vice pi- 
rmin. Juozas Krasnickas, ra- 
štin. Antanas Marcinkevičius,

Praeitą savaitę Antanas Ko ižd. Ed. Gimbutas, maršalkos 
tilius, auksinių daiktų krau-(arba tvarkos dabotojai Kaz.

Medonis Pr., Šarpianskis St., 
Zinkevičius Petras ir Mika
lauskas ' J., po dešimts Šar- 
pianskįenė Valerija, Šarpian
skis Adomas ir Pr. Dargis ir 
$20.00 Bajoras Povilas. Kur 
vienybė — ten galybė.

North Side parapija grei
tai pataps viena iš geriausių.

Bridgeville

tuvininkas, išvažiavo į Arka- 
nso valstiją atostogoms ir pa
silsėti bei sveikatą sustiprin
ti.

Yalerija Kimučiūtė susižei
dė ir gavo kraujo užnuodiji- 
mą. Nuvesta į Plttsburgh li
goninę. Eina geryn. Yra vil
tis, ’ kad pasveiks.

M. Žiedelis $2.00, Mrs. A. 
Young $1.00, M. Postellon 
.50, E. Garlaįgkas $1.00, Ona 
Ulienė .50, John Jevarauskas 
$1.00, Kristina Brazauskas 
.50, Constance Naravinas $t 
E. Weiland $1.00, W. C. Mc

Jaunos moterėlės ir mergi
nos organizuoja klūbą, kurs 
užsiims išimtinai darbuote 
parapijos naudai. Tam klubui 
iki šiol vadovauja Anelė Mi- 
liukienė ir Pranelė Vaišno- 
riūtė. Kol kas klubas dar ne
turi vardo. Kaip tik^ įvyks 
krikštynos, tai parašysime 
plačiau. Tokie klubai parapi
joj yra labai naudingi, tie 
siog, reikalingi. Tat, jaunuo
lės daro gražų žingsnį. Dieve 
duok, • kad joms gerai pasise
ktų.

Dabar visi Homesteado lie
tuviai darbuojasi, kad Zig- 
muntas Petraitis (Ziggy) lai-

Clure $10.00, V. Stroch’s Sons mėt^ lapkričio rinkikuose
$5.00.

Mūsų parapijoje atidarė e-
fisą naujas dentistas, Dr. J.
A. Dougert, lietuviškai, tur
būt, Daugirda. Iki šiol dar
neteko sužinoti, iš kur jis čia
atsirado. Sakoma, kad gabus •
vaikinas ir gražiai turi įsi
taisęs savo ofisą.

Justice of Peaced Tai būtų 
didelis lietuviams laimėjimas. 
Jo kandidatūrą remia ir sve
timtaučiai. Lietuviams reikia 
gerai susiorganizuoti ir sma
rkią agitaciją varyti. Laiky
kimės. Dėdė visa savo senat 
ve Ziggy remia.

tino parapijai Brightwoo<je. 
Gaila, kad mūsų gabus tau
tietis negauna progos padir
bėti savai tautai. i

West Entl

Rugsėjo 20 d., Izabelė Vįx- 
gai čiūtė surišta moterystė? 
ryšiu su W. Laurinkiewicz.

>- Rugsėjo 25 d., šokių vai
ras gerai pavyko. Mat, vyruRugsėjo 22 d. iškilmingai , *’ Ųu‘

įsitnobė S. Slok. ir E. J„. k« ,Sr,nkto»1 kom^< ?“
symui seserų namo labai gra-

Liaudanskis ir Aleks. Pežko. 
Yra vilties, kad persitvarkius 
draugija parodys daugiau gy 
vuino, negu lig šiol kad rodė 
Tačiau V. J. draugijos na
riai turi nepamiršti, kad toji 
draugija yra grynai bažnyti
nė draugija, o ne pašalpinė

susituokė 
čiūtė. Eleonora buvo pavyz
dinga sodalietė. Tegul Visa
galis Dievas palengvina lais
vai pasiimtą gyvenimo naš
tą.

Sodaliečių surengta Card 
Party nusisekė visais atžvil
giais. Žmonių buvo daug. Ma 
tesi svečių ir iš toliau atvy-

žiai savo darbą atliko. Baigę 
remontą jie surengė šokių va
karą, kad šiek tiek prisidė
jus prie remonto išlaidų. Ir 
jaunfaias ir senimas susėję 
gražiai linksminosi. Pelno iš
daryta virš šimtas d<M.

* " • • * J. • • (

Parapija rengėjams laba* 
dėkihga.

Kad žmogaus gražiausi už 
sintojimai griūna, jei nedaro- 
ina aukos iš savo “aš”.

Kad elegantiškas žodis ne 
visada teisingai apibudina-vi
dujinį žmogaus nusiteikimą.

Kad mūsų delegatai, grįž
dami iš “atostogų”, išbarstė 
pakeliais kongreso išneštas 
rezoliucijas.

Kad koketavimo žaislas te
pritinka “pannom do wyda 
nia” ir žilo plauko molio Mo
tiejam.

Kad Pittsburgho lietuvių 
tautinės sįelos simptomai be- 
jaučiami • Piliečių klubo salė
je ir Lithuanian Country Club 
medžių pavėsyje.

kad jnūsų žinių redaktorius 
grįžo iš Alumni Ox-Roast pi
kniko pajaunėjęs kūnu ir dva
sia. Kikas

, RIMTAI RUOŠIASI STA
TYTI CEMENTO FABRIKĄ

kusių. Tarpe kitų patėmiįau 
arba koks klubas. Svarbiau- besisukinėjantį po salę kun.

J. Pikutį, kun. T. Goeringą,sia draugijos užduotis subur
ti kuo daugiausiai vyrų prie 
mėnesinės šv. Komunijos, kad 
tie vyrai vengtų visokių ne
padorumų ir šviestų gražiu 
pavyzdžiu visai parapijai, žo
džiu, kad tie vyrai taptų tik
rais katalikais, džentelmonais 
ir katalikiško veikimo palai- * 
kytojais.

A. Sutkaitytę, Polithania Sta
te banko iždininkę, Kaspučius 
iš Beaver Falls ir t.t. Sia 
pramogą rūpestingai .tvarkė 
S. ir A. Kasputytės, M. Pac- 
kevičiūtė ir kitos šaunios mū
sų parapijos mergaitės.

Šioje kolonijoje 'darbai su
mažėjo ir dar vis mažtg. Dau
gelis susirūpinę, kad rudens 
susilaukus bus sunkoka gy
venti. Vietinis

Pad&a Schuylldll Čo.

Lietuviams

KAUNjAS jau senobiav rū- 
pihamasi pastatyti cemento 
fabriką. Mat, einant krašte 
didžiulei statybai, kasmet į 
Lietuvą reikia įvežti labai 
daug cemento ir už jį mokėti 
daug milijonų litų.

Cementui gaminti medžia
gos Lietuvoje yra gana daug. 
Tačiau ji yra ne vienoje, bet

Sirguliuoja Motiejus Jurge
lis. Linkime jam greitai pa
sveikti ir pamatyti dar Lie
tuvą, kurią jis taip myli ii 
nuolat svajoja jon grįžti.

Rūgs. 20 d. kun. A. Jurgu
tis buvo Exporte ir pasakė 
lietuviams pamokslą per 40 
vai. atlaidus.

___  ~ keliose vietose.
PITTSBURGH, PA, - Kaip Lietuvoje veikia tikras E- 

kasmet, taip ir šiemet Schuyi- nergŲOs komitetas, kuris rū- 
kili Coonty geražirdJiai lietu- turtlJ eksploata.
vis! parSn« mūsų vienuoly.., tyrinė.jimu, elektros ir

Aptvarkę bažnyčią iš lau
ko, manome pradėti ją puoš
ti viduje. Tam tikslui aukojo

OLD GOLD CIGARETŲ
KONTESTAS DUODA 
DARBA 900 ŽMONIŲ

NaujMofl«^W°riM
Aukštu

Darbai pas mus gana gerai 
eina. Netinginiai net perdaug' 
turi darbo. Tinginiai bet gi'VISI

Nereikia Išrišti Jokiu Mjsljų 
šiame Konteste

Į mūsų bingo klūbą, girdė 
jau, įsirašė pora naujų narių, ir šiandien tebedejuoja, kad 
bet neteko patirti jų vardų .“sunkūs laikai”.
nei kas jie tokie. Tik žinoma į -------------

- 1 Šv. Ražančiaus draugija
jas tekėjo, Tavo sutrinfaias pgr spalių mėnesį pasiryžus 
išgydo mane. — Marijona A 
R. Cousin.

kasdien kalbėti rąžančių. Ba-
’ žnyčioje rąžančius bus. kalb»- 

Su tyliu švelniu ir galingu |™a sekmadieniai* 3 valandą

ATSAKYMAI TVAR
KOJ LAIKOMI

Šią savaitę kun. J. Pikutis 
pradėjo eiti Šv. Barboros, sla- 
vėnų-vokiečių parapijos Pre
sto - Bridgeville klebono pa
reigas. Paskutinius septynis 
metus kun. Juozas labai sek-

padėti ir per du metus bus 
laikomi, tą . patį’ darys atsa
kymais Šio kontesto.

gausia auka — $601.47, kurią 
'Pelnįjo Lietuvių Dienoje, rug- 
I piūčio 15 d. Tokiai aukai pa
daryti reikėjo daug pasišven
timo iš pusės gerb. vadų, ko
misijos ir bendradarbių pusės.

Mums yra malonu pasvei
kinti ir širdingai padėkoti už 
tokią auką. Lai gailestingas
Dievas gausiai atlygina v>- 
s’.ems Schuylkill lietuviams, 
gerbiamiems klebonams, kurie

Apie 850 moterų ir 50 vyrų pan inė tą darbą.
po užvaizdą Mies . G. Condon 
dirba - kasdien..■ Virš $£50,000 
buvo išleista dėl algų, paštu 
ženklų ir ofiso ęėikmenlj, p»- 
fikutiniame konteste ir yra 
manoma, kad dėl šio kontesto 
tokią pat sumą praleis.
Naujas Kontestas Lengvus '

Šiame Old Gold konteste nėra 
jokių mįslių išrišti. Nereikia j 
žodyno arba eųcyklopedijos j 
Tik tereikia pridėti kasdien į 
vartojamus žodžius jokįnguo- 
se piešiniuose. Šis kontestas 
lengvesnis už pirmą kontestą.

Visuomet džiugus,

Af. ^nadlkaut Sęaeryj gaminti bus

kitos energijos ganyklų steigi
mu.

Taigi, pirmiau komitetas 
cemento fabriką manė statyti 
Jiesios upės pakrantėse, neto
li Kauno. Bet nustačius, kiek 
čia yra/cementui gaminti ža
liavos, pasirodė, kad jos yra 
per maža ir neapsimokės fab
riko statyba. Todėl Energijos 
komitetas dabartiniu metu ty
rinėja Skirsnemunės —1 Jur
barko rajoną ir mano, kad. 

Į ten esamas žaliavos cementui 
pakankamai

TlK PERĄ ALŲ

Rugsėjo 30-ta Diena

“Jis buvo sužeistas dėl mū
sų neteisybių”. — įsai jo Lili, 
5.

O Kristau, kokios naštos pa 
lenkė Tavo galvą! Mūsų naš
ta buvo uždėta ant Tavęs; Tu 
stovėjai nusidėjėlio vietoje, 
panešei visą blogą už mane. 
Vedama auka. Tavo kraujas 
buvo išlietas; dabar nėra naš
tos dėl manęs.

Dievas iškėlė Jo rykštę — 
o Kristau, ji puola ant Ta
vęs! Tu buvai skaudžiai Ta
vo Dievo užgautas; nėra nė 
vieno kirčio dėl manęs. Po 
juo Tavo ašaros, Tavo krau-

spauditnu, išvydimas Kentė
tojo šventumo, ir dėkingumas 
už Kentėtojo pasigailėjimą, 
kaip viena galybė, viena to

po piet. Trečiadieniais ir pe
nktadieniais — vakarais. Pa
geidaujama, kad žmonės kuo
skaitlingiausiai tas pamaldas

Kad tūkstančiai žmonių iš vi
sų dalių iAmerikos siunčia at
sakymus dėl antro kontesto, Mekanikai, trokų driveriai ąr- 
P. Lorillard companijos, dir- ba profesoriai turi lygią pro- 
bė'ų Old Gold cigaretų, šta- gą laimėti dovaną. Nereikia 
bai susidedant iš 900 vyrų ir turėti jokio aukšto mokslo lai- 
moterų buvo sušauktas klosi- 'mėti. Šiame konteste nebus jo- 
fikuoti atsakymus. 1 kių tipsterių dėlto, kad visi

Filing elerks, typistai, ste- ‘atsakymai turi būti originalūs.

bula meilė, yra patraukus žmo lankytų ir naudotųsi gausin-
nių gyvenimo gelmes prie Ke- goinis Dievo malonėmis per
ntėtojo prigimties, ir ten jų užtarymą Panelės Švč. Dėdė 
vienumas Jaffn paliko žinomas
jiems, o jie, Jame ir per Jį, 
buvo atnaujinti į jų Tėvo, ir 
Jo Tėvo paveikslą. Latras, 
kurs buvo nukryžiuotas su 
Juo, pajuto tą galybę pirma. 
Tai buvo kraujo krikštas, o 
galybė, kurią mūsų krikštai 
ataiduoja randa savo pirmą 
išreiškimą Jame. “Prigimti
mi buvome rūstybės vaikai”, 
(Efez. II, 3) ten kentėjimo 
draugystė, ten meilės galybė... 
jis buvo padarytas malonės

North Side

Rugsėjo 24 d. moterų klu
bas turėjo susirinkimą moky
klos kambaryje. Pasitarimuo
se dalyvavo 24 moterys. Nu
tarta suruošti koziriavimo va
karą lapkr. 21 d. ir iki to 
vakaro paskleisti trejetą šim
tų laimės knygučių. Visos mo
terys pareiškė noro darbuo
tis ir sukelti užtektinai kapi
talo, kad bažnyčios grindis iš-

nograf uoto jai ir mašinų ope
ratoriai turi paskirtas vietas 
Butterick bute, New Yorko 
kontesto centras. Paskutinia
me koųteste vardai laimėtojų 
$200,000 dovanomis buvo par 
skelbti rugpiūčio 25 d., — virš 
2,000,000 kontestantų buvo už
siregistravę iš visų Valstybių
ir Diątriot of Columbia. . . v* įsigykite Old Gold Kontesto$250,000 Dovanomis buletiną. Ją gausite dykai.
Naujame konteste $250,000 do- šiame buletine yra grupė pie- 
vanomis bus buodama 1,000 šinių. Visi piešiniai kone to- 
giliukingiems žmonėms, pirma'kie pat kaip piešinys, kuris 
dovana bus $100,000. Yra nu-[randasi DRAUGE šiandie*, 
rodymas, kad bus nuo 25 ki [Paafcaitvkite išaiškinimą že- 
50% daugiau kontestantų šia- miau piešinio ir tada sapnu 
me konteste negu pirmame. Isite ką reikia daryti, kad lai- 

Štabas darbinnkų ir užvaiz- Įmėjus dovaną. Kontesto Bule- 
dų užima du aukštus, su 40000 tinėj® randasi oficialiai pi

Tolian, dirbėjai Old Gold 
Cigaretų prislegia kiekvienam 
lcontestantni, kad kontestas 
bus vedamas teisingai, kad 
duoti kiekvienam lygią progą 
laimėti dovaną.

KMp Galite įstoti
Nuvykit į bile kurią krautuvę 
kur cigaretai parduodami ir

SOUTH SIDE ORĖM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SJA ALŲ, net jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas ii geriausios 
rūšies produktų,
Urpio .(Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 Wcst 64th Street
nomrvARD lite U M. MORKUS 

Rra UEMEOCK

vaiku. — Phillips Brooks. Įklojus gražia, stipria guma.

pėdų vietos. Virš 350 maišai 
laiškų įplaūkia į ofisą kasdien. 
Kas vaandą trokši važiuoja į 
Variok St stotį paimti kų tik 
atsiustus laiškus.

Visų 2,100,000 kontestantų 
praėjusio kontesto atsakymai

niai, įstatymai, patarimai, ir' 
pilnos informacijas. Kad dėl 
kokios priežasties jūs negalite 
įsigyti buletiną jūsų mieste, 
rašykite į Old Gold Contest, 
Box 9, Varick Rtreet Station, 
New York, N. Y.

Vate Baltum - tai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

' STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424 

PETRAS STIRBIS
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ŽINIOS IS WAUKEGANO, VIETINES ŽINIOS tis įnešė, kad vakaro progra- radio valandos, kad ateinantis! Didelis yra skirtumas tarp

6v.Naujas
bažnyčios statyba visu grei
tumu eina pirmyn. Rūgs. 19 
ti. prakasti pamatai, o jau riu 
ngiamos prie kitų iškilmių — 
pašventinimo kampinio ak
li.ens. Tos iškilmės įvyks sua- 
lių 10 d. Apeigas atliks, kaip 
sužinota nuo vyskupo, prajo
ta* M. L. Krušas. Jam asis
tuoti pakviesti kun. Paškaus 
kas ir kun. Briška.

Tų. patį vakarų rengiamas 
akmens pašventinimo bankie- 
tųst Lietuvių Auditorijoj. Ti
kėtai jau pardavinėjami. Be
ngiama įvairi programa. Ti
kimės turėti labai gražų ir 
sėkmingų vakarų.

Baltramiejau^, V'aukęgąnę, baigęs parapijos 
mokyklų. Tapęs daktaru, ku 
nam profesija sekasi, nonų 
tolsta ir nuo katalikybės; ką? 
^ekiiuuiienį matai jį bažnyčioj 
ir yra stambus pųrapijos bei 
naujos bųžnyėios riįąėjas.

I M. Rakauskaitės 
Kępcertąs

Nekalto Prasi dėjiiųo Pano
ks Švenč. draugija spalių 3 
d. iškilmingai ųiinės 30 metų 
gyvavimo sukaktį, Lietuvių

AVoukeganų dažnai aplanke 
ir svečių iš tolimesnių mies
tų. Štai, pas VI. Špoku? lan
kėsi Ignas Bružinskas iš May- 
vood, III., “Draugo’’ skaity
tojas. Jam šį kolonija tųip

jnai išpildyti pakviesti Chica: apskrities susirinkimas įvyks 
gos ąpskrities dramos ratelį.
Įnešimas vienbalsiai priimtas.
burnosi jon išrinkta: Dubokas, atstovams pavaišinti. Vaišėms 

ne studijuoti if dųįųuųti upe-■ Mipkeliūnas, I. Lukošiūtė ir surengti išrinkta Kazwell Įr 
roj. ! Stogiūtė.

M. Raltauskaitė iš pat pįr- piniu Mickeliūnas pranešė, 
kad CJiicagos apskrities rei
kalui gražiai tvgrkųmi, Jcad 
apskritis rengiasi pr> savp

• 1923 metais išvažiavo į
.Lietuvą paviešėti, toliau mė

rugp. 30 d. mūsų kuopoj. Nu
tarta iš kasos paimti $5.00

J’asįžvmėjųųi amerikietė J’e 
tuvaitė, Operos .biniunk.- M i “• '»
Įtakt}uskąih\ po Įteipio (netų bUtu-vos
dainavimų Uetuvo, Valstyhi iWj»
Vi (ipersj,' sugrįžo į t’hįrf. b'f1'“"' dai
gą aplankyti savų tėveliu, I “’!'?ko K'*,ro Pe‘™t>«l‘° ™- 
dramm ir’„akunrrrtnof. Ii.' ir pg»i|iko da,nuoti

l ietuvo* Valstybinėj Operoje,
draugų ir pakoųceĮ-tuoti lie 
tuvių kęjonijose Amerikoje.

Mums, čikagiočlams, toji 
žinia turėtų būti labai malo
ni. JJąųgeJis mūsų, ypač kon

patiko, kad žadėjo prisiųsti ce'tų ir operečių lankytojai 
aukų pųujos bažnyčios- staty
bai. Iš Detroit, Mich., atoa^ 
togas leido pas Jurgį Bukan- 
tį jo brolis Jonas Bukantis 
sų žmonų ir sūnus Petras, ir 
gi “Praugo“ skaitytojai.

Paskutinis šiemet piknikas 
tur būt, buvo praeitų sekma 

auditorijoj. Visos vjeĮipės ka- Jienį Lietuvių ^Budavojimo ir 
talikiškos draugijos dalyvaus, paskolos Bendrovės direkto
apvaikščiojinie. Progra nyj j 
bus kalbų, syeikiųimų, dainų 
ir pamargįnimų. Visuomenė 
širdingai kviečiamų dalyvau
ti mergaičių draugijas iškil
mių paminėjime. Mergaitė.- 
visuomet remia visus naudin
gus sumanymus, ypač para
pijos naudai, Sakysim pikni
kui, bapkietai be mergaičių 
pagalbos neųpsĮeina. Taigi, 
už tai pasirodykim jorųs dė
kingi, atsiląnkykįme į jų rė 
ngiamų vakarų.

rių. Buvo išvažiavę ežeru net į 
į \Yiscpnsino valstijų. Ot, tai 
buvo piknikas, kurio, sako, 
Ligai neužmiršim. Enrikas

Meno Paroda

operoje

AKIŲ GVPYTOJAI

Miokeliūnienė,

I. Lukošiūtė, nut. rašt

nuolankaus žmogaus ir užsi
spyrėlio.

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytų tikslų, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

Praeitų šeštadienį po poros 
savaičių atostogų, grįžo dr. 
Jonas Žėkąs sų žmona. Dr. Žė- 
kas vienas mūsų pavyzdin, 
jaunuolių; gimęs it augi

Vytautas. Beliajus praše 
mus paskelbti, kad spalių 2 
d. Mandel Bros. krautuvėje (9 
aukšte) bus atidaryta lietu
vių meno paroda. Parodų ati
darys kon. Daužvardis 2:3C 
vai. po pietų. Paroda tęsis 
dvi savaites.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kuru dabar. O- 
ro pranašui sako, kųd žie
ma jau visai netoli. Reiš
kia laikas pirkti anglis 
dųbar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

16th St. ir 49th Q.
ČIOBRO, ILLINOIS

Tgi. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

kur ir ,iki šiol dainuoja pir
maeiles dramatines soprano 
partijas; Toska, Gražjną, Li- 
/.a, Aįija ir Ipt.

Ręikįa iįfcėtip, kųd visi piu- 
1>>#£?| čikųgiečiąi ųtsi- 

junk y.s į SĮpdębakor teųfrų ne 
Įįk išgirsti jų dąinuojaųt, bet 
įr pagerbti vįepų iš to jijųžp 

' skaičiau? amerikinių dųini-

Geriuu atsakyti patarnavi 
1110, negu padaryti jį nema
loniu būdu.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

LIETUVIAI DAKTARAI

geijy ųtsimepų ĘakųuškaitC- 
grąžų lųilsų, kųrįųn ji anais- 
laikais ne Lk suįdcniiup, bet 
jf dažnai tiesiog uibųrdavų 
publikų. Kadangi Ęakauskai 
tė Lietuvoje lavinusi nienp ir 
balso srityse, tai nėra abejo 
nės, kad jos balsas dar dau
giau ištobulėjo ir kųd niums 
dųbar bus dvigubai malonu , 
išgirsti jų dainuojant koneer-!
te, spalių 10 d., Stųdebakei Į _____
teatre, Mic}iigan įr Van Bu ' _.v r nxzc, A , 
ren, 8:15 valandų vakare. 1 4$ LKaJ^A lp3 IvUOpos 

Marijona Rakauskaitė gimė Susirinkimo
Amerikoje ir savo jaunystės -------  —
dienas praleido Waukegane ir Lietuvių Rymo Katalikų 
Chieagoje. Jos tėvai, kilę nuo > Susivienijimo Amerikoje 103 
Jurbarko, yra didęli lietuvis- kuopos mėnesinis susirinki.- 
kos muzikos mėgėjai. Dėl to. mas įvyko rugsėjo 17 d., pų-
turbūt, Marijona iš prigim
ties taip mėgo dainuoti.-.

Ilgai ji mokėri dainuoti Clv 
iagoję. Pirmi jus pąairodynia: 
buvo Ldįtvm kompanijoj aim- 
Jbftinift orkestro operečių spe 
ktakliuose. O dąųgįausią, tur
būt, tekdavo pasirodyti su 
“Birutės” choru koncertuose 
ir operetės

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOML'l.RICALLY ARIU 
SgEClVI.IST AS

Sųviri 10 pietų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

PalengvĮps aklų Įtefnplmą. kurj 
rle2a*tlml gnlvpa 

temknmkįij, pasiekusių aukštumu#
dainos įr uiejK, srįtyje, S&JSSĮįS?,.ii P,,™.

Bilietų galima ga«tį ‘Drau-

skaudėjliųę. 
mo, nervųotu- 
karSt), atitaiso

uoBe egzaminavimai daromas au
go redakcijoje. Kaipo* 55c,
85c, $l.ĮĮ) Įr $1.65

Vanda ĘĮj-'nn

rapijos svetainėj. Busirinkiįijų 
-atidarė maldų kuopos pirųj. 
Mickeliūnas. Pirmiausia fiųą- 
nsu raštininkė pranešė, kad 
iš pereito susirinkimo mokes
čių centrųj prisiųsta $70.25.

Toliau kalbėta apie raugia
mą vakarų gruodžio 12 d., par 
rupijos svetainėje. Ceųtrp dva 
sios vadais gerb. kuft. Balty-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠAITIMIRRO
RADIO PROGAMŲ IS STOTIES UULF.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo |0 iki IO#) vai- v»k. * 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniai^ — nuo 8dM) iki 9:30 vąl. vak-

~»rr Am

MATYKITE JI ŠIANDIENI
hralth-MOR

VAGUUU-CIiEAgERĄTpLEKA IŽ DAknUe
tfnuiša Kąndls, Tarakonus Ir Blakes

įšaukti C^NRęįkia tik paaugti Chi ln tfųi poni, arba rpiyti laiški 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pus jus dyk#ii p* 
monstrueti, jr per kelius minutes išaiškina HEAJ/

das. Sp 
mokyk)q 
taisomos.

FęL OANal 2846

OR. F. C. WINStUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—A ir 7—9 vai. vakare

* Ketvergius pagal sutartį
2305 So. Leavitt StT 
...... TaL OANal 0402

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kr«nvo«> akys atj- i VlRgi&ia 1116 4070 Archer Avė.
V.l.oįo.: 1-3 p.„.v. 7—8 ,. ,.

r.• . ... Kasdieu išskyrus seredą,
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Bugpinčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

Speelaiė atyda atkro'piama i 
ųa valkus.

Vafojid
Nedalioj pagal
atsitikimų akys atlt*i-stinob be akį-

WSFion3tvE.

Phone ftoulevard 7589

ĄMĘĘIK08 LIĘTŲVJŲ PAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
MĮJTV PRITYRIMAS 

flgiauūDHojamoa — akini*
nritailrami

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

ISOI S. Ashtand Avenue 
Valandą: htfieo nų» 9 iki 12:

nno 1:30 iki 8 yal. vaĮę 
fflL OANal 6623

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ą8bland Avenue
Res. 6515’S. B/>cWell Street

REPublie 9723 
rr?

Telephone:

JOHN G. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2301 W. Cermak Road
Me|ft»po|#ąp State Ęąnk Mfle 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6
“ ‘ ‘ ?it “

y?

trųJ 0051, arbą rpįyti laišką, o 
pade- 
LTH-

Šųukite pardavėjų J. F. PAWIS, krau- 
Np. WRte#b

MOR ipagiką-
in 618, 203tųvę RQQm Avė., Chicago.

GERIAUSIA WA PIRKTIS NAUJA BW
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobiliui

EMIL DENEMARK, Ine
, Buick ? Cadillac * LaSalle

*

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Tąl. LAFayetta 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

> 10 yal. ryto iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniaia ir Trečiadieniaia 

PagaI K utartj

Panedėlio, Seredos ir Pitnyiius 
jakarąją nup 6 iki 9 
Telefonas OANal 1176 

Namai; 6459 5. Rockvvell SL 
TalefrPN BkPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue 
VALANDOS;

Paųedėlį, Ųtarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Sere4°j “ Petųyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Pubątqj ąųą 12 iįęi 0 ▼. J.

Tel. Prospect 1012
TN. Rapublic 6047

rVAfltOg PASTABAI

DD, GHABIB SEGAL
Avė,

nnpmo, im

TMafouas MEDray
OJISG VALANPOB:

♦akąrn. NrWwwi 10 v 
Nuo 16 iki )2 vfcl. ryto, nuo 2 iki I 
yal no pietų ir nuo 7 jki 8:30 t y

DR, MAURICE KAHN
GTDTTOJ18 a CHIRURGAS

4631 $o. Ashland Avė. 
taL YARda 0994 

Bar: TaL PLAaa >400
VALANDOS:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-8 ir 7-6 u. vak- 
KadėĮioniis nuo 10 iki Į2 d»W0

DR, J. SHINGLMAN
yęi, RANDASI SAVO QFJ!»E 

Praktikuoja 10 matų

nacija l«lt' 8o. BOjh Ava.

Pflaaa Uth 8treo<
‘ Cicero. UL

IĮĘTUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso: » Rec. :

LAlayette 4017 2456 W. 69 81
Tel. namų:

HEMiock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS , 

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

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

__________ pagal sutarto

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SUROEON 

10 N. BroadwayJ Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywo
Vltonc ftlaywood 2413

DR. P,. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th CL, Cicero, IIL
(Jtarp., Ket\. ir Pėtp- lė—9 vaL v. 

3147 So. Halsted St, Chicago
Paned., Sered. ir Subat. auo 2—9 v.

TpL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant a*k- 
njadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
fHTCĄOp. Tiri-

Offioe Hoora
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Snndąy by Appointment

PR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanCos

Nuo 2 iįp | ir nno 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pągai sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

ru. OANal 0122

DR. S, BIEŽIS
GTPY«O<AS I* CHIRURGAS 
2201 w. Cermak Road

Vaiaadoa: 1—3 ir 7—8 
Seredomis1 ir Nedėl. pagal patart} 

RĘZIDENCIJA 
6631 S. California Avę. 

Telefonas REPnblic 7868
Office Phone Res. and Offiee

PROspeet 1028 2369 S. Laavltt St.
YCL I-4pp.fr f-» va*. OAJiaI O7M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nedėllom )r Trpčladlenlaie 
Paaal Nutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tai. LAFaystoe 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakare

TreČiadienais ir Sekmadieniai* 
pagal sutarti.

Res. 6958 So. Talman Ava 
Res. Tat GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

’ Vai. 2—4 ir 7—9 v*k. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Subatoms ClcproJ 
144< So. 4»th Ct 

Nup S Iki g yĮl yajc

Tel. Ofe. REPubltc 7eee 
Meiroae Park eso

DR. A J. LAURAITIS
DENTISTAS

8483 Weet Marąuette Road
Antrad., katvlrtad. lr aenktadlenialr

•■<14 v. ryta; »-• P- P-5 v. v. 
lettadlenlala nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir tradladlenlala nuo 
10 v, r. Iki • vai. vakaro 

4eiUd|pn|»la nuo > V. Iki » v. v. 
Rekmadlentala pairai sutarties.

TsL CANa’ 0267
6669Ree. PROspeet 6<

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija: 6000 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro
TsL Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3396

QR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•&«lfvTn» ip subatomis

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West €3rd Street

Chicago, Illinois 
' Tek HEMiock 6111
Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po piet lr

7 lkl 9 vakare 
Trečiadieniais Ir SeStadlenlala 

pagal stltapti

TeL POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avę.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vi 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiao BOUIevard 6916-14 
Rea. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. auo 1—3; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiao Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Reaideneija
8869 Ro. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaaa li
goninė, kaip Ją pripaiino American 
Medical Association ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Clasa A 
rftiies. Tai yra, ankščiau*! Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priakyri prie geriausių Ame- 
rikoe ligoninių. Reikąle naudokitės 
joa patarnavimu 2700 W. ffKh St, 
tol. HEMiock 6700.

Nąudakitės paUmavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir bianierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

4pp.fr


Ketvirtadienis, "ings. 30, l93f LgingiB

VIETINES 2INIOS Marijona Rakauskaitė Lietuvos Operos Artistė- Martinkum, stotum Prano
Dainininkė Prašo Paskelbti

Kalbomis, Vokale Ir j Dr. F. D. Shlepowicz 
Muzikale Programa 
Minėsime Gedulo 

x Dieną

Grįžo K Vakaeijų .

Dr. Felicija D. SMepowicz, 
duktė plačiai žinomo aid ti- 

•BRIIKIEFORT. — Šioj ko merio Simono ftlepavūčiaus,
lotu joj pradeda rastis dau- , šiomis dienomis grįžo iš va
ginu iniciatyvos dirbti, taip , kacijų Ir pradėjo vėl eiti sa- 
seniai laukiamų, tautinį dar- vo profesijos pareigas, 
bų- Per daug metų (matome' Autoinobiliumi buvo išvy- 
spaudoje, kaip dirbama kito-j kus į Thorp, Wxs. Ten aplan- 
se kolonijose, kaip rengiama kius giminaičius, vyko Doug- 
tautiniai, patrijdtiniai panti- • Lodge, Minn., kur prie 
m'jiniai, būtent Lietuvos ne- gražaus ežero praleido visų 
tiiklausomybės paminėjimas, mėnesį. Paskui buvo pasiekę

«r
Vilniaus užgrobimo panųnėji 
mas, toliau Kat. Akcija per 
L. R. K. Federa«ijų ir t. p.

Kaip teko nugirsti, Vikraus 
Vadavimo skyrius Bridgepor- 
it ypač sujudo darbuotis: n<* 
tik skyrių didinti, daugiau na 
rių gauti ir pelno iš parengi 
mų Vilniaus atvadavJtnui pa
daryti, bet stropiai rengiasi

No. Dakota. Grįžtant aplankė 
Wlseonsin Delis, Devil’s Lake 
ir daug kitų įdomių vietų. Iš 
viso atostogavo pustrečio mė
nesio. Turėjo su savim “gas 
motor”, su kurio pagalba 
plaukinėje ant ežerų.

Po trylikos metų dtunavi- landė, Baltiniore ir Bostone.,9 1
mo Lietuvos Valstybės Ope- Jei tokie koncertai pageidali

roje, nutariau atlankyti Ame- jauni minėtuose, arba kituose 
rikų ir duoti eilę koncertų miestuose, prašau greitaj a- 
lietuvių didesnėse kolonijose, teityje pranešti man žemiau 
Pirmas mano koncertas įvyks paduotu adresu, nes mano vi- 
Chicagoje, 10 d. spalių. Kiti z'.tas Amerikoje baigsis su 15 
koncertai rengiami V?auke- j. gruodžio mėnesio, šių mė
gau, I1L, Kenoska, Wis., Gra-
nd Itapids, Mich., New Yor-
ke ir Walerbury, Conn. Būtų 
Labai malonu koncertuoti dar 
Pittsburghe, Detroite, Clevė-!

Marijona Rakauskaitė
913 Eigbth Street, 

Waukegan, I1L

Keistučio Spulka Gavo, t^kad
Svarbią šLinią morgicius apdraudžia vyriau

, Dr. Felicijos Shlepowicz o- , .
fisas randasi 2338 W. 111 PI., ginti to8 Pim,ko*

. _ , Morgan Park, tel. (Beverly ir T“ 'f™**'
paminėti spalių 9 d., lietuvių 3130, arba Beverly 2156. Ofi- R ?4 d. lederal Hous-
gedulos dienų, kada lenkai už- valandos nuo 24 popiet, Admunstreticn Keistučio į 
grobė Lietuvos sostinę-Vilnių. Skiriant sekmadienius. ^nlV« nrėafa™. kaino oua-’
Ta diena šiemet pripuola še
štadienį. Todėl vakare, ftv.
Jurgio parap. salėj bus pra
kalbos su programa, kurių 
žadėjo paruošti prof. A. Po
cius su choru ir orkestrą- ir 
Šv. Kazimiero seserys su vai
kučiais. Gerb. pralotas M. L.
Krušas žadėjo atlaikyti šv.
Mišias, kurios bus užprašytos 
V. V. S. skyriaus. Kalbėto
jais apsiėmė būti Lietuvos ko
nsulas 1\ Daužvardis ir kun.
Urbonavičius, MIC.

Spalių 9 d. paminėjimui jii-į

A' A- SESUO M. SCHOLASTIKA
ga, O. Aleliūnienė, V. Balau- I (JIEVA BUTRIMAVICIUTG) 
da ir A. Budris. Al. jfl Mūsų brangių ir mylimų Senutę M. Scholas

tikų atskyrė Auksriausas iš mūsų tarpo rugsė
jo 29 d., -1 vai. ryto.

A. a. Seselė gimė 1890 m., gruodžio 25 d., 
Pittston, Pa.. Duktė Andriejaus Butrimavi- 
riaus ir Viktorijos Ramanauskaitės. Tėveliai 
mirę. Velionė išgyveno vienuolyne 28 metus.

Paliko nuliūdusias: ftv. Kazimiera Seseles, 
savo sesutę Elenų Puhlidk ir jos šeimų; brolį 
Silvestrų. Butrimavičių (Bertrarn) Chieagoj, jo 
žmonų Onų Aukčtikalnytę, jų sūnų Silvestrų; 
brolį Albinų ir jo žmonų Pranciškų, Wilkes- 
Barre, Pa.; tetų, gimines Ringston, Pa., ir Wor- 
cester, Masa.

laidotuvės įvyksi pirmadienį, spalių 4 d., 9 
vai. ryte. Po gedulingų pamaldų ftv. Kaeimie- 
ro Seserų koplyčioje, 2S01 W. Marųuette1 Road, 
Chicago, Illinois, bus nulydėta į ftv. Kazimiero 
kapines.

Nuolankiai prašo maldų už jog vėlę: 8c. Ka
zimiera Seserys, broliai, sesuo ir gimines.

I^aidctuvių di rektoriui JL Petkun.

ir
Emilijos Martinių, 931 W. 
33 st.

Jaunavedžiai yra plačiai ži
nomi Bridgepųrte ir nariai 
parapijos choro. Konip. A Po 
cius yra prirengęs iškilmėms 
specij&lę niuaikų. Bap.

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PASIKLAUSYTUSu- - - 1
Sekmadienio .vakare teko 

Išgirsti melodingų dainų ‘Plau

,ybė ir naudojasi kitomis Žiu ",adieni,i radio P™*™“*- , 
—„ laikų vyriausybės iileirtonu, Pa‘8 J- Budnkaa pasveikino

BRUKI EPORT. —» Seniau privilegijotaia. VWOa ^mer’kos lietuvius, nes
šioji Amerikos lietuvių finan-, I tik ši Budriko programa, is
sinė įstaiga — Keistučio Spu-’ Keistučio spulka gyvuoja galinga stoties, girdima vi
lkt — iš Washingtono gavę nu° metų. Adresas 840 Amerikoj. Iš čia plinta lio
žinia, kuri nudžiugino spulkos , 33 st. Jos vedėjas yna Jo- tuvižkos melodijos, kurias

'valdybų ir kuri turi audžiu-,Iias baldas. taip įspūdingai išpildo‘Budri
ko didelė simfonijos orkestrą.

Mainys Pavardę
“T-

BRIDGEPORT. — Spalių 2j 

spulkų pripažino, kaipo ”qua-’d. Stella Grybaitė, duktė Jz> 
lified mortgage under Tittle j no ir Juozapas Grybų, 3247 <

DI ATI U VITU nnDlHPl?* ^e National Housing So. 11 nėra H avė. ftv. Jurgio
įLAIlNMIt UKAUuJĮ ;Aet”. Tas pripažinimas reik-Į bažnyčioj ims šliūbų su Petru

Praėjusį sekmadienį g indė- re vyrų eempijoiiatų laimėjo
jom ir baritonų Stasį Kinkų
dainuojant trejetų gražių dai
nų. liodos, šį sykį jis jaus- 
uaingiau dainavo, negu kituo- 
roel. Tai buvo puikus daina
vimas. Už tokias puikias pro
gramas ir Budriko pasveiki
nimus, visos Amerikos lietu
viai savo namuose atsako 
'‘valio, Budrikui!”

Klausytoja*

NAUJI LIETUVIAI GOLFO 

6EMPIJ0NAI

Vladas Kiaurakis. Moterų ti
tulas atiteko Annai Styrel - 
Stalioraitytei. Abu golfo če
mpionai bus apvainikuoti ir 
gaus atatinkamas trofė.as spa 
lių 2, Jaunimo antram meti
niam šokių vakarė, West Side 
salėj, 2242 W. 23 Place.

•za
Be golfo čempijonų, tų pa‘į 

vakarų ten bus apvainikuoti 
ir Chicagos lietuvių beisbolo 
čempijonai. Tų titulų Jauni
mo lygoje šiemet laimėjo ftv. 
Jurgio parapijos C. Y. O. ra
telis. ' J. I- S.

Bridgejiorte nuo seniai ra
ndasi dvi taupymo ir skeli 
ninio bendrovės, taip vadina
ma, spulkos. Viena iš jų turi* 
vardų Kęstučio, antroji ture-i 
jo per ilgus laikus Lietuvos 
Vyčių taupymo ir skoLinihno 
bendrovė. Pastaroji dėlei pa- 

„ geibinio ir atminčiai, žuvusių 
perskridus platųjį Atlantikų, 
Dariui ir Girėnui, permainė 
vaidų — Dariaus - Girėno 
taupymo ir skolinimo bendTO- 
\ė.

Laike depresijos, kaip ir vi 
si bizniai sušlubavo taip ir 
šiai bendrovei pasitaukė. Ži
noma ir valdžia darė visokių

e spaudinių kad nežūtų žmonių 
pinigai. Todėl depresijai su
mažėjus valdžia pareikalavo 
kad ši bendrovė rodytų dides
nį gyvumų ir geriau savo bi
znį sutvarkytų. Taigi šiam 
reikalui buvo šaukta susirin
kimas kad perorganizuoti ad
ministracijų ir pastatyti ant 
geresnių pamatų bendrovę. 
Bet, kadangi sulig teisių ne- 
atsilankė du trečdaliai narių 
nebuvo galima to padaryti 
Todėl atidėta kitų susirinki 
mų turėti spalių J3 d., ben
drovės raštinėj 3253 So. Hat 
sied Ht- Pageidautina, kad vi
si nariai atsilankytų susirin
kimą n. A. Budris

A. J? A
AMTAMIVA 

TOLEIKIEME
(po tėvais Jcšinsk&itė)

Mirė rugsėj® 29 d., 1937 m.. 
11:39 vai. ryto, su laukas 79 
metų amžlaua.

Paeina Iš Raseinių 
KvcSamos parap. 
kai n*.

AnaerikoJ Išgyveno S 2 n»e€u*.
PaJUco dideliame nullMfcfee 

tMa avkteįie: "Kaalmlea-a, Ora-
eią ir a«sv 4a
t ugi alinta*: Vienas** KsaŠSRi*- 
-ielę Seserį M. EivAr^ Ir /w- 
•apsj Vaisių, tr knas <tartaes.

A. a.
aum. 7262 
Doreksster

PriklaenC prie Apaštalystė* 
Maldo* ir Trettnintds IM-M-

K (Inas pašarvotas 1M1 U-
tuanica Ava.

Labtotuvės . įvyks penktašto- 
a), spaJls 1<. Iš k»*1yčle« 
t:30 vaL ryta *«s atlydyta J 
Šv. Jurgio parap. bašnyds. ka
rtoj (vyks gyyduHagos paanaMaa 
•f. velionlės Ktalą. Po pamaldų 
kus nulydėta į Sv. KatSsnšero 
kapines.

Nuoštrdttat kviečiame viste 
riatiaea. šraagta^ges Ir pašy-
Stamus-as dalyvauti štsm tai- 
ŠOtuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnu.s,
Auglnttnktl Ir ttyatnės.

Laidotuvių d Ir e k tortas B. P. 
Mažeika. Tolei. Tarša 1129.

S&ualMkfų

Aatania* gyveno po 
Uerrtfl Avė. T«1OWA '

HELEK BUTAUTAS
Mlrš rugrsftjo 28 4.. 1937 m.. 

1:25 vaL rytQ sulaukus 18 me
tų amžiaus.

A. a. Helen gimė Chicago, 
Ilgasis.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą motinėlę Antaniną, po 
tėvais PetrPševičalte, tėvą Vla
dislovą. sese r) Eugenią ir daug 
kitų glmtatĮj.

Kinas pašarvotas 4631 Fo. 
Hermitage Avė. Tel. Bouie- 
vard 0681.

‘Laššetovėn įvyko šeštadienį*, 
spalių 2 A Iš nksMų 8:00 vai. 
ryto kas atlydėta | Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rtoj įvjrks gedulingo* pamaldos 
až Mežionės sielą- Po pamal
dų bas atlydėta į šv. Kazimie
ra P«ptnn*

NuoMrdžIai kvtoHame visos 
drengus <c« Ir pažy- 

dalyvaatl šiose lal-
dotasėoe.

NuMtdę: Motinsų Ulėvas, Sc- 
smo Ir Garanės.

LaMoturtų direktorių:! J. F. 
Kadeikts. Telefonas Yards 

1781.

I Urba Flover Shoppe 
J4180 Archer Avenue

i —• Vestu vėna —

fjAPAYn*JB BS09

Pereitų sekmadienį įvyku
siam JAUNIMO golfo turny PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ-’

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteria patarnauja
Phone 9000 080 W. ISth Are.

NARIAI 
LAIDOTUVIŲ

CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
DI RĖKTI

Žmogus įvertinamas yra ne 
>u'ig jo turto didumu, bet 
sulig mokėjitnu jį sunaudoti.

Sveikas protas labiau tarp
sta 1en, kur žmogui tari ko
voti n/ būvį visomis jėgomis.

A. > A
JUOZAPAS ZIMANCIUS;

įgyveno po milu. 8915 So. 
šastlnr St.)

Mirė r»<rf>o 28 d;. 1937 m.. 
2:26 \al. ryto.

Kilo iš Rooetolų apsto.. Ohr- 
dkšklų par., Poglrdlšklų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame aalMldlme 

,lvi mylimos dnkterls: Aatanią 
Ir Oną. Ša žentda: gtonlslovą 
Norvilą ir OalvrMIų nenešiu, 
jų šeimas Ir dnag kitų giminių.

Dėl plafonui infermaeljM te- 
lefonuoktt Beverly 1952.

Kūnas pašavotas 4695 80.
Hermitage Avė.

Laidotatės įvyks penktadie
nį, Spalių 1 4. Iš š. F. Ku- 
■djtšklo koptytto* 8:09 vai. ry
to bus atlydėtas f šv. Kryifciua 
parap. lattoyCtą. kurtai įvyks 
gedulingos panan.-d-uM ut vefllo- 
nlo sielą. Po pamaldų bna nu
lydėtas į šv. Kuskniers taplaes.

Nuoširdžiai kvietėjam* visus 
gtoMnm. drangtaa-c*s ir pašy- 
stamus-a* dalyvauti šiose lal- 
dotuvšse.

NuJittdy Itoiileryo. žentai Ir 
ttontoė*.

lAlšotavių Airektoris* /. F. 
Kudeitos. Telef. Yards 1741.

A.
ARTAinKA

pocBTionaiE<p» n-vat* KnrtoMMfaė)
Mirė rugsėjo 28 d.. 1937 na., 

3:49 rai. ryto. sulankna 8d 
metų amžiaus.

A. su AsAaniaa gimk An»e-
rlkoje, Pittsbargh, Pa.

Paliko dldeMasnr n«41*dim*
vyrą Juozapą, tris sūnus: Ar- 
nnas. marčią Marijoną, Juoza
pą ir marčią Anastaziją. Ir sūnų 
Lauryną, tris SLOtUtss. tėvą Jo
ną, seserį Oendrutą. tris bee
itus: Viaceutą. Aleksandrą Ir 
IšanlcBų Kreralštua. dėdę Jo
ną Honluoą ir da«* kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 1309 *o.
69tA Avė.. Cloero, III.

InMotuvto įvyko šeštadienį., 
•palių 2 d. U namų 8(00 vai. 
ryte Irus atlydėta Į šv. Antano 
T»»mp. tožnyfią. kurtoj įvyks 
godsilingon pamaldos u* velio
nė* siylų. Po pamaldų ims 
nutydšta į kv. Kasšmlero ko
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visu. gi—Ikj>. lt*
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. *

Nuliūdę: Vyras. Sūnūs, Mar
čios, Anūkai. Tėvaa. Resno, 
Broliai, Dėdė Ir Glmirtės.

lAidotuvln <71 rėk Šori u g B. p. 
Mažeika. Telef. Ym4s 1138.

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLU IBDIBBtJAI
* Dabar siūlo didMausiaa 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimaa paminklų vi- 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 116.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St, 

Telefonas BBVerly 0006
skersai St. Kazimiero kapinįų vartų.

ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTTfl

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8KJIADBIA IK OIBHAU8LL LAIDOJIMO ĮStAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Vui Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Sol Hermitage Avė. \ 
4447 South Fokfitld Avenue

Teį. LAFAYETTE 0727 \

p\ Y V" A T koplyčios visose 

Chicagos dalyse *

> *
Kliaiąrttą m&tų Lbtarlų radio programų Pirmadienio vakaraia, 
10 :W vaL vakaro UIT. B. T. 0. AMUS (1OD Z.) V Pranatfjaž 

P. <ALTDOSBA8

S. P. Munki
A. Masalskis
A. Petkas 
S.M.SMas
1.1. Žilį

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Are. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Westem Avė. 
Phone GROvehill 0142

718 West 18th Street 
Phone MONroe 8377

P. J. Ridikas

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUlevard 5263-5586’

IR 4704 So. Western Al 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St.
Phene BOUlevard 4089

lackaincz ir Sanai
2314 W«st 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1^70

JI -J----_. Lflnevrcias3=
4348 So. California Are. 
Phone LAFayette 3572

l v.:1'... -4=



Ketvirtadienis, rūgs. 30, 1937

Buvusi choriste Stela Orf- 
galaitis, dabar S. Vilienė, su
silaukė dukters, kuri pakri
kštyta Ona - Marijona var
dais. Krikšto tėvais buvo O- 
na ir Albertas Kiubelkįai 
Sveikai augti lietuviškoje ka 
talikiškoje dvasioje.

Šv. Juozapo parap. rudenini 
pikniku. Nemuno Sūnus

pskritims ir įduotas kiekvie-( Juozas Cickevicius, suorga- 
nos apskrities komisijai. Į nizavęs Šios pamp. jaunus,
‘ Visos LRKSĄ kuopos be-1 darbščius vyrus, žada greitu 
pamirškite prisiųsti atstovų.! laiku nudažyti ir iš lauko pu- 
Vietinė kuopa žada atstovus sės pagražinti parap. mokyk- 
gražjai priimti. Apskr. sekr. lų.

Šį penktadienj po vakaro 
pumaldų, parap. svetainėje į- 
vyks choro sus-mas. Šiuo sus
inu bus baigiamos vasaros a- 
tosfcogos ir pradedama giedo
jimo praktikos. Choras jau 
galuoja apie rengimų įvairių 
pramogų. ;Be to, kaip girdėt, 
choras žada sukelti lėšas įgi
jimui naujų, modemiškų var-

VIETINES ŽINIOS LRKSA Chicago 
Apskr. Sus-mas

Pranešimaiteronimo Diena
Upytės Draugiškas klubas 

laikys susirinkimų spalių 2 
d., 7 vai. vakare, adreju 4070 
So. Francisco avė. Visi narini 
kviečiami susirinkti. Atsilan
kę pamatys paveikslus, ku
riuos Upytės klebonas kun, 
A. Ignatavičius atsiuntė.

E. T.

-Šiandien šv. Jeronimo — ,, JXf". f
.. .. . -x • ton ir ligi šiol neatitaisvtagilaus asketo ir dideles įfcni- J. 6

ntięs mokslinčiaus — šventė. ' riau a‘
Vardinių proga, sveikiname Nortbsaidiečiai iš anksto

kun. Jeronimų Vaičūnų ir vi- ruošiasi. Teini reikalui išrink
siu kurie tų garbingų vardų i ta komisija ir sutvarkyta pro- 
tbri, į grama, Į komisijų išrinkti šie

Cicero Šv. Antano bažny-i asmenys: E. Vilkelienė, A
čios parapijiečiai, kame kun.į Bacevičius ir A. Skliutas.
Jeronimas \ aicunas yra kle-! Programa numatyta tokia: 
bonu, šįryt 8 vai. susirinks į L paskaitos ir kalbos, 2. De- 
bažnyčig) kad savo vado in- klamacijos tai dienai pritai- 
tencija išklausyti šv. Mišių kintų eilių, 3. dainos, 4. prie 
aukos, kurių atnašaus patsai mimas naujų narių į V. V 
solemnizantas, asistuojant ku- ^ą.gos skyrių, 5. Su&irinki- 
nigui Jonui Klioriui ir kun.• mas nutarimai. Tikimasi 
Stasiui Valuekiui. J uojaus po- kad kiekvienas susipratęs lie 
Mišių, parapijos mokyklos tuvis--e dalyvaus šiame pami 
jaunimas, sykiu su savo mo- nėjmie.
kytojomis — Šv. Kazimiero _______
Seselėmis susirinks į pa- Spalių pradžioj prasideda 
rapijos erdviųjų salę, kad sa- gv/ Mykolo parapijos baza 
vo specialiai priruoštu prog- ras> kuriuo northsaidiečia 
ramu pagerbti ir pasveikinti taip pat susirūpinę. Mat, su 
savo Vadų ir levų. uranta savo*, kailio kataliki

Po So. Chicago 
Pasidairius

Niekad nereikia pasiduoti 
paliiidimuiį ko negalima iš 
vergti.

NEKĄ MĮSLIŲ IŠRIŠIMUI!

SUMETI 100,000.00sg
OLD GOLD’O naujam lengvam PIEŠINIŲ KONTESTE

Artėjant Spalių 
Devintai

šiame konteste nėra mįslių išrišimui. Jūs vien tik suteikiate 
praleistas pastabas 45 piešiniams tekiam kaip šie. Gaukite 
visus pieUnius išleistus sulig diena |t į«to|imo blankas Hle 
cigaretų krautuvėje.

I .
'________ , PIEŠINYS NO. 12 z '

Daug žmonių, stovinčių sta 
mbių vietų pryšakyje, kopė 
į jas pamaži, su tvirtu tikslu. MĮSLESNORTH SIDE. — Artina

si Spalių 9 diena. Toji diena 
mums, lietuviams, yra liūde
sio diena, nes 1920 m. spalių 
9 netekome Vilniaus, savo se
nojo miesto, o kartu ir sosti
nės, kuri yra pastatyta mūsų 
bočių rankomis. Tas liūdnas 
sukaktuves turim minėti visi, 
nežiūrint pažiūrų, nežiūrint 
kur ir kaip gyventnmėm. Mi- 
nėkita vieningai ir iškilmin
gai I Bet kartu ir paasteng- 
kim, kad jau kitais metais"— i 
vietoj liūdesio, minėtumėm 
džiaugsmo dienų!

Per visuotinų Federacijos 
susirinkimų nutarta, kad kiek-

PIEŠINYS NO. 10 PIEŠINYS NO. 11

CARPENTER
IR

CONTRACTOR
2223 West 23rd Place

Atlieka visokios medžio darbas, 
didelius ir mažas, až prieinamą 
kainą. Apkala namas Šingeliais. 
Dedame stogas.

Tari 35 metas patyrimo.

FINALLV 
SW(TCMBO TO 

OtO OOI.O5

Tek CANaI 7514
CHICAGO

COAL
Anglys

KAIP ŠI MERGINA ATSAKYS Į TAI?

Vyras po I® Skof’"”’ ‘'“""‘M

' £>„ you ^u,wh, ,l,o full „on„d,
B «*.Old Gold?”
*ta‘ kur* sugestuojami atsakymai:
■ "Ttbe7>re b°tb Dou^MeUow.»

Ūke the moon, prize crob toboccos ore one 
of neturės wonders”

PASTABA: —- Naudoki, F. __ • -  

KĄ SAKYS ANTtOJI DAMININKE? -
SotaikHa praleistu kalbą taiOatm balUaul...

(■audekita oficialu atsakymui karią |is gailfa
gauti bliu dgerafg kraut«vi|o)

Moteriškė kairėje sako:
"Humpbl I see tbe big tbofs finolly ueitched 

to Old Golds!”
Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
A. "Well, maybe be abi’t so dumb os u>e pgured.”
B. "2 gntss we can tbroiv out these cougb

medicines, tben.”
PASTABA: — Naudotais tavo idžloo, savais žodžiais. 

Skaityklų taisyklų.

KĄ SAKYS VYRAS?
Sutelkite praleistą kolbą fuiElaiam balifiaui... 

(aaedaklte oficialu atsakymai fermą, kurią jūs galite 
gauti bile dgarutą krautuvėle) <

Moteriškė kairėje sako: ,
"Everytbing in the house tvill be spoiled!”

Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
A. "Būt it takes more tban a nood to spoil

our Old Golds!”
B. "Too bad our house wasrft Double Cello-

pbaned likę tbese Old Golds.”
PASTABA: — Naudokitės savo idiįom, savais žodžiais.

Lump .••.«••••«•• $6-0C
Mine Run .............. 5-75
Egg .......................... 60(
Nut ......................... 6-0(
Screenings .............. 4-75

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA

PRIOTATYMAR MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

RrctoranoK-Ta verna.o, perą vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo prležas- 
f — mirtis. Atsigaukit:E 8 So. Kedsle AVenue

[Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti seną, paSankite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

5730 So. Mapletrood Avė., 
Telefonas PROspect 1185. Tel. ARDmore 6975

RENDON SALE
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Avė. Sav. Petras 
Vengeliauskas pasiūlo savo 
kostumeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi
gi renda. Tel. Laf. 4112

PARDAVIMTT NAMAS

4S54 80. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžius. Priežastis 
pardavimo — naAlė. AtalSauklt 10717 
Ro. Michigan Avė. didžiumoje VVestern Union Ofisy

Kiekvienas galentis skaityti ir rašyti 
gali laimėti $100,000.00 1-mų Prizų. Bu* 
kiausias mechanikas gali būt kvalifikuo
tu aukščiausiam išsprendimui taip našiai, 
kaip kolegijos profesorius.

Jūs galite gauti viskų, ko jums reikia 
, įstojimui į šį kontestų artimiausioje ciga

retų krautuvėje (ar bi kuriame iš Western 
Union Ofisų). Staptelėkite prie cigaretų 
bufeto šiandien ... ir pradėkite savo žygį 
prie piniginio turto!

PINIGINIŲ DOVANŲ 
$250,000.00 PRA1ZUOSE

lst Prizo • $100,000.00
2nd Prize. -$50,000.00 
................................... - 000.00
4WPriz....................
5th Prize....................« ™
6th Prize . . . ė • J^OO
7ih Prize . • e J • 5’000'®®
8th Prize . . i l • $2’500-°°
SthPrize . . . . • ‘2’5^O°
a Prtcos *1,000.00 -ehr • 
įerrtzMHOoeouacii. • ’s.ooo oo
2eFrizM<2BOjOOMMb • • *7.000.00
■a mvm noo.oo «Mb • • *5,000.00

PARDAVIMVI BUČERNfc

Pardavimui bučernė ir rroaernė. Ge
ra ir sena vieta. Pigiai. Su ar be 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar namo.

ĮSOS So. 49th Avė., Cicero. III.
SIS žavėjantis kontestas tik stoja į ke

lių. Jūs turite gana laiko įstojimui 
. . . ir stokite į eilę pralobimui visam 
amžiui.

čia kaip tik ir yra tokis kontestas, apie 
kurį svajojo kiekvienas kontesto mylėto
jas. Nėra mįslių rišimui. Nereikia žodynų 
ar enciklopedijų. Jūs paprastai naudoki
tės sava kalba, kasdieniniais žodžiais, su
teikimui praleistų kalbų serijoms links
minančių piešinių.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Vandens Baltumo —Nesmirda— švariai Dega — Lygiu
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEI, On, RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJO1

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
SU CITY 8EAI,ER APMfR*TAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS ’ 

KUOMET REIKIA AUEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANaI 2020

SVIEZUS! VISOKIAME Klimatą

IOTLL 1,000 Prize*, *250,000.00TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

Į CRANE COAL COMPANY, 5332^77^ Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.Tel. REPubiic 8402

ApoNab
Ufvalkalat lf

* * * *
IMrlsli AnW.ro II

yirl.M

AtaMar. 14
APAČIOS


