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10. — Italija nepaiso Prancūzijos

ITALIJA NUSPRENDĖ NEISTRAUKT! 
SAVANORIU B ISPANUOS

NACIONALISTAI TURI LAIMĖTI KARĄ 
PAREIŠKIAMA ROMOJE

____________________ t

Laukiama,
Anglija

LONDONAS, spal.
Italija atsakė Anglijai ir grasinimų. Ji žino!, kad tie 
Prancūzijai Ispanijos klausi- j grasinimai yra vėjo botagas, 
mu. Italija pažymi, kad ji Ji viena negali aktualiai vei-Į 
negali dalyvauti trijų valsty- kti prieš italus. Anglijos bi- 
bių (Anglijos, Prancūzijos ir čiuliavimųsis su Prancūzija 
Italijos) konferencijoje. Ita- nėra nuoširdus. Anglija ne- 
lija nori, kad* konferencija nori karo ir nepasirengusi į 
būtų keturių valstybių. Ji no-, karų, o viena Prancūzija yra 
ri Vokietijos. Prancūzija gi i bejėgė. Maskva žada Prancū- 
priešinasi įsileisti Vokietijų.! zijai padėti. Tas yra tik sva- 
Prancūzija tvirtina, kad Vo-1 jonė. Maskva šiandien iš vi- 
kietija neturi nieko bendra1 sų šonų priešų suremta ir ne
su Ispanija. Tai viena. į gali pasijudinti. Stalinas šian-

Antra - Italija griežtai i dien per dau.« užimtaa sav0 
. v . ... naminiu kruvinuoju teroru --pas:rvzusi ne tik neištraukti . v , .... .- T •• I nespėja žudyti savo priešųitalų savanorių is Ispanijos, j __7- __

bet dar daugiau jų pasiųsti

PLANUOJA NAUJĄ 
VALSTYBĘ j..’

NIS KONGRESAS 
ST. LOUISE

Japonai atplėšė nuo KIfl:- nam 
jos Mandž'.ūrijų ir jų pada- vyskupų ir 
rė nepriklausoma Mandžiuko 
valstybe Japonijos globoje.
Dabar japonai planuoja at-

TA! SUS:P AŽINDINA SU 
KATAUKYBĖS TIESOMIS

ITALIJA PASIRYŽUSI 

REMTI JAPONIJĄ

Japonija, kaip paprastai, tei
sinasi, kaltina Kiniją

ST. IjOUIR, Mo., spal. 9. — BATAVIA, UI. — Ilinoiso 
Šiandien čia iškilmingomis mažo miestelio, kongregcciona- 
pamaldomis atidarytas ĮCrikš- listų (protestantų) dvasinin- 
čionių Doktrinos sambrolijos kas Rev. porter Frencb savo TOKIO, spal. 9. — Japarti-{ TOKIO, spal. 10. —Itali- 
nacionalis klteketinis kongre- mokyklos 7-ojo Jr 8-ojo sky- joa užsienių reikalų ministeri- |a pasisakė Movėti jpponu
sas, kurs tęsis iki 12 d. imti- riaus mokinius siu įčia pas ka- ja paskelbė atsakymų T. Bų- i pusėje jos kampanijoje prieš
nai. |tulikų Šventojo Kryžiaus l>až- jungai ir prezidentui Roose- Kiniją.

Be daugelio prelatų ir kuni- ^io* kun- Horunanų klau- veltui dėl japonų kaltinimo ry J Italijos ambasadorius Gia-
gų dalyvauji apaštališkas de- syti vedamų Pa,nokV aP-e 1»- Sium su jų žygiais Kinijoje, 'cinto Auriti turėjo čia paritas 
legatas AmJ jį. Valstybėms, tiesaa- | Ministerija pirmiausia pa- rimus su užsienių reikalų mi-
JE arkivysmį A ‘ O Cioog- Kun' Donovan vien4 kart$ reiškia, kad japonai su savo nisterio pavaduotoju K. Ko

triuškinti ten bolševikus.
Kadangf Prancūzijos radi

kalų vyriausybė yra nusista
čiusi būtinai vaduoti klum
pančius Valencijos radikalus, 
jaučiasi įžeista vokiu Italijos 
elgesiu ir pareiškia, kad ji

--— pradės atvirai—remti Valen- 

cijos raudonųjų režimų. Šian

savaitėje turi pamokas. Be žygiais Kinijoje neperžengia rinouchi. Po to Domei žinių 
kongregacionalistų vaikų susi-1 devynių valstybių sutarties ir agentūra paskelbė, kad am- 
re.'ika ir kiti nekatalikų vaikai, prieškarinio pakito. Kitaip gi basadorius Auriti pareiškė 
Rev. Frencb tuo reikalu pasi- • tvirtinti yra klaidinga. .Tapo-j Japonijai užuojautų dėl T. 
tarė su kun. 'Dondvan ir šis nijos vyriausybė apgaili pasi- Sųjungos ir Alnerikos įkalti- 

nimo ir užtikrino jai savo pa
ramų kovoje su priešais.

ui kaip 40 arki- 
fskupų.

VYSKUPAS 
EŽIŲ mielu noru sutiko vykdyti pa-! reiškusį šį nesusipratimų.

VATIEASAS. - Pas ftven “^.intakas French par,ij.' 

b?. Dar nežinoma, kaip jie » Įw Tevg Pfe lp andiencijo- Iną: _ . ,į
pavadins. Pasaulio valstybės je buvo AlKskos apaštališkas ‘Pageidauju, kad mano kariuomeng Peipijlg9 8rityje

pi ėš t i nuo Kinijos penkias 
provincijas daugiau ir sukur-! 
ti kitų nepriklausomų valsty-;

Prancūzijos vyriausybė pa
skelbė,* kad šį pirmadienį ji 
su Anglija tarsis, kokių ga
lutinų prkuryjnių imtis Ispa
nijos reikalu, jei Italija pa
siryžusi ir toliau remti Is
panijos nacionalistus.

Italija pareiškia, kad Is
panijos nacionalistai turi lai
mėti karų it apie tai nega# •' 
būti dviejų nuomonių

dien ji Valencijų remia pa-j Savo keliu, Valencijos re- 
slapčia. ! žinias šaukias pagalbos.

Ispanijos naciona'istū kariuomene pa- 
languoja Asturijos fronte

HENDAYE, sapl. 10. — Is-Į pažymi, kad nacionalistai ir 
panų nacionalistų karo pajė- gi labai nukentėję.

'gns Asturijos karo fronte po- Nacionalistai šį kartų pa- 
' laijisniui pažangiuoja Gijon ėmė kalvų 430, kuri atkakliai 
miesto link. I buvo ginama.

Nacionalistai atkakliai ir1 Nuo Gangas de Onis iki Gi- 
sekmingai kovoja paimti Can- jon tiesia linija yra apie 30 
gas de Oriis — strateginį mie
stelį,' iš kur eina svarbiausias 
kelias (plentas) Gijon link.

Nacionalistai praneša, kad 
Gangas de Onis apylinkės nnr 
klotos radikalų milicininkų 
lavonais. Ridkaiai pripažįsta 
savo didelius nuostolius ir

įnylių tolis. .
Nacionalistai užtrunka sn

savo žygiais, kadangi kraš
tas nepaprastai kalnuotas ir 
radikalai įsitaisę stačiai ne 
paimamas pozicijas.

Nacionalistai ir Aragono 
fronte žymiai laimėjo.

VISOSE PARAPIJOSE . , 
SAMBROLIJOS SKYRIAI

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RADUA

i.’/*
ST. LOUIS, Mo., spal. 9.— 

Pereitų sekmadienį St. Louiso 
arkivyskupijos visose bažny
čiose skaitytas arkivyskupe J. 
J. Glennono ganytojiškas laiš
kas. Arkivyskupas klebonus į- 
pareigoja visose arkivyskupi
jos parapijose sudaryti Krikš
čioniškos Doktrinos snmbroli- 
jos skyrius.

MASKVA NORI PIRKTI 
DAUG KARO LAIVŲ DALIŲ

NEW YORK, spal. 9. — 
Patirta, sov. Rusijos prekybi
niai agentai Maskvos autori
zuoti Amerikoje nupirkti karo 
laivų įvairių dalių vertės 50 
milijonų dolerių.

subruzdo sustabdyti šį Kini-, vikaras vyskupas J. R. Cri- kongregacijos berniukai ir mer 
[gaitės įgytų platesnių žinių a- 
pie katalikybės pagrindines

jos skaldymų. .mont, S. J.

Katalikės moterys išeita iš 
-'./.MokyMl:

Chicagos arkivyskupijosJ gali būti vietos katalikams, 
Katalikių Moterų taryba nu- j kadangi organizacija viešai 
>1 neiulė . npĮį|idir<_ Illinois I pasisako už*gnr»dymų kontro- 
Congress of Parents and lę, kas nesuderinama su KA- 
Teacliers” organinącijų.

Katalikių moterų valdyba
talikų Bažnyčios mokslu. 

Yra -žinoma, kad tarp vie-
įvykusiam Palmer House su- šųjų mokyklų mokytojų yra 
sirinkime priėmė rezoluMdjų, žymus skaičius katalikių. Ir 
kad minėtoj organizacijoj ne-' jos apleis organizacijų.

ORGANIZUOJAMI VALDI
NIAI DARBININKAI ;

f v.

DEŠINIEJI LAIMĖSj PA- 
REIŠKLAGEN. FRANCO

WASHINGTON, spal. 9. — 
Imtasi organizuoti • valdinius 
darbininkus arsenaluose St kK

BURGOS, Ispanija, spal. 8. 
— “Karo laimėjimas yra mū- 

tose vietose į United Federal sų pusėje ir Ispanija bus vie- 
Workers of America unijų, pri ninga didelė laisva šalia, turin 
klausančių CIQ. ti pakankamai darbo ir teisin-

* ga visiems savo ištikimiems ir 
)Vynausybės departamentai 

turi apie 859,000 valdinių dar 
bininkų. ;

ŠIMTAI STALINO 
SUŠAUDYTA

WASHINGTON, spal. 10. 
Prez. Roose vėl tas kalbės per 
radijų antradienio vakarų a- 
p'e šalies stovį.

v ■■■■■ :....................

SERBŲ VYRIAUSYBE NU
SPRENDĖ NEPRIPAŽINTI 

KONKORDATO

BELGRADAS, spal. 10. — 
Serbų vyriausybė nusprendė 
neįduoti konkordato senatui 
patvirtinti. Įsigalėję stačiati; 
kių dvasininkai jų paveikė. 
O konkordatas jau būva pa
sirašytas ir atstovų rūmai jį 
pripažino. Po šio pripažini
mo stačiatikiai sukėlė triuk
šmų.

tiesas. Tai atsiekti yra goriau 
šia pas katalikų kunigų”.

Na, ir vaikai lanko pamokas. 
Kas žino, gal šių vaikų dalis 
ateityje pareikš noro būti ka
talikai.

Ministerio pavaduotojas Hų 
rinouchi per ambasadorių 
Auriti nuoširdžiai dėkojd 
premjerui Mussolini už jo paĮ 
tankumų šiuo nepaprastuęjt 
laiku, kai visa Europa m 
sukus prieš japonus, kurie 
grumiasi su raudonųjų gaiva*

LAMS TARNAUJA EILĖ 
SOVIETU GENEROLU

LONDONAS, spal. 8.- — 
Laikraštis “Universe” spaus- 

I dina įdomių žinių apie Ispani- 
,1 jų- Rašo;

Svarbiausi ir reikšmingiau
si faktai Ispanijos reikalu y- 
ra tas, kad sov. Rusija snpla-

vertiems sūnams”.

Taip pareiškė gen. ’ Franco 
per surengtas iškilmes pami
nėti vienerių metų sukaktuves, 
kaip jis išrinktas nacionalistų 
karo pajėgų vyriausiuoju va
du.

Jis toliau sakė, kad naciona
listų valdomose srityse jau 
sudaryta komisija kviečių grū 
dų tvarkymui. Neužilgo bus

RYGA, spal. 10. — Ap
skaičiuojama, kad nuo vasa
rio 1 d. iki šiandien sov. Ru
sijoje nė mažiau kaip 1,600 
žmonių nužudyta sušaudy
mais. Be to, daugybė kitų 
patys nusižudė patyrę, kad
jie bus Suimti. Kiti tūkstan- ^toki didesni ir mažesni rei- 
čiai ištremti į bausminga 8to*'ka^a‘- 
vykias. Tarp nužudytųjų yra 
generolai, aukštieji valdinin
kai ir kiti komunistai.

užpuolusi negausingų japonų 
garnizonų jam vykdant manev. 
rus. Po šio nepateisytino įvy
kio japonai stengėsi ten vieto
je susitaikyti su kinais, bet
dėka kinų vadų ypatingam lų įtaka Kinijoje.
prieš japonus nusistatymui,! —---------------
tas neatsiekta ir japonai buvo i AVASHINGTON, 
priversti gintis. Tas pat

šaneha-

spal, 10,
dėl — Valstybės sekretorius HpH 

skubotai foruiuluoįa Alneri
kos 3. Valstybių nusis 
ryšium su konferencijų* 
šaukimu dėl japonų žygių

kinų kaltės įvyko ir 
jaus’ sj’ifyjė.'* '

Tad gi teisybė yra ta, kad 
dabartinius japonų kariškus ( 
veikimus sukėlė patys kinai ir, nijoje.
japonai priversti gintis. Aiškėja, fe

Japonų žygių Kinijoje svar- vaistyb€g) Uėmuš :;5t
biausias uždavinys tenai išrau. Vokietijų, norėtų sulaikyti 
ti visokį priešjaponiškų nueis- ž ilig Kinijoje. Tač‘
tatymų ir, Kinijai padedaht, vjenB nenori vadbvi
išlaikyti taikų Tolimuose Ry- kovfti prieS' Lak

tuose. Japonai nesiekia jokių po,^s;„a
teritorijų, jokių užkariavimų. 

Ne Japonija, pareiškia nii- 
navo ir sukėlė !•-„„tarlja, bėt pati Kinija pa-
panijoje, ir kad radikalai pir- ržengia tarptautines sutartis,
mutantai pradėjo naudota, aa- 8Sbrau>i „u raudotlii8ials
vanotasis, Irane revoliucijos ir planuoja ginklao.
pirmomis dienomis gautangiau |<)mia ten iSgriauti
ainis būriais plūdo per sieną U ir int„c.
Prancūzijos. Nacionalistai ii-1.... pus.
gų laikų neturėjo jokių sava
norių. Kadangi radikalai susi
laukė galybes savanorių, iš ku
rių sudaryta visa eilė vadina
mų brigadų, nacionalistai taip 
pat nusprendė į savo kariuo
menę priimti savanorius.

Nuo revoliucijos pat prad
žios radikalams padėti ir sa-

patvarkytoe galvijams ganyk-j vanoriams vadovauti Maskva 
los ir žvejams veikla, taip pat prisiuntė eilę savo generolų ir

Keleivių judėjimas per Lie
tuvos valstybės sienas buvo 
toks: eausio-nigpiūčio mėne
siais su pasais iš Lietuvos iĄ 
vyko 15,848, atvyko 14,878; ra 
sienos perėjimo kortelėmis 
sienių gyventojai sienų perei
na dažnai ir čia atvykstančių 
ir išvykstančių skaitoma de
šimtimis tūkstančių kas mėne
sį-

ninkų, kurie ir iki šiandien

KUN. COUGHLflV NEKAL
BAS PER RADIJĄ

DETROIT, Mich., spal. 10. 
— Kun. C. E. Coughlin pas
kelbė, kad jis daugiau nekal
bės per radijų, kaip pirmiau 
buvo planavęs. Arkivyskupas 
Mooney nusprendė cenzūruo
ti jo kalbas. Kun. Coughlin 
rado, kad jis negalės daugiau 
kritiknoti Šalies vyriausybės 
ir naujosios santvarkos. To-

Iki Holiai, sakė jis, dideli tarna,l1a Valcn<,‘J°s rad,ka kios kalbos yra b« prasmės, 
lams. Valensija tun ir pran-1 radijo klulipil, Jis tnri 
cūsų, karininką nemažą skai- kIau8yti arkivyakapo. 
čių.

žygiai ir darbai atlikti ne tik 
karo frontuose, bet ir visuose 
atkariautuoee plotuose.

Lietuvos universitete (Vy
tauto Didžiojo vardo, Kaune) 
šių metų pavasario semestre

SUIMTI TRYS PABfiGĘ 
KALINIAI

Anądien iš Stateville kalėji- 
buvo ,3875 tikrieji studentai irimo ūkio pabėgę trys kaliniai 
292 laisvieji klausytojai. Uni-' Chicagoj susekti ir suimti. Jie — mokykla, 
versiteto profesorių ir tarnaul laikinos sau prieglaudos gavo 
tojų buvo 490 žmonių. Univer- namuose, 1806 W. 22 place. 
ritėtų 1925—1937 metais baigė Polic a apsiautė namus, 
ir diplomus gavo 2,803 asme- Vienas kalinys sunkiai pašau- 
nys. tas.

Luokės miestelis 1934 metais 
buvo sudegęs. Dabar mieste
lis baigia atsistatytu centre 
namai visi mūriniai. Didžiau
sias ir gražiausias pastatytas

WASHINGTON, spal. 9. — 
Karo departamentas perka 13 
daugiau greitųjų bombonešių 
lėktuvų.

nas ir Paryžius pageidit 
kad Amerika šauktų' 
bių konferencijų ir jai vi
vautų.
.. ........

ŠIURPUS ĮVYKIS ant 

GELEŽINKELIO

Pereitų penktadienį vakar® 
ant Niekei Plate geležinkelį 
bėgių, Gary, Ind., susidaužė 2 
automobiliai. Vienu važia#© 
dvi moterys ir du vaikai, kita 
— septyni vyrai.

Praėjus kelioms sekundom®’ 
stačiai ant suridaužusių auto
mobilių atūžė greitasis kelei
vinis traukinys ir abudu adti 
mobilius sutriuškino. Dvi 
terys, vienas vaikas ir 
vyrai vietoje užmušti. Iš 
šiųjų vienas vaikas sui 
žeistas ir trys vyrai len|

Visi nukentėjusieji 
Gary.

100,000 maldininkų iš visos 
Lietuvos buvo suėję —• suva
žiavę j šių metų rudens atlai
dus Šiluvoje.

ORAS
CHICAGO SRLTTS. — Nu, 

matoma pragiedrėjimas ir šil
čiau.

Saulė teka 5:58, leidžil 
5:16.
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Bkelbimų kainos prtaiundiamoa pareikalavus.

J. E. Vysk. M. Reinys Apie 
Amerikos Lietuvius

Grįžęs iš ALnerikos i. E. Vyskupas M.' 
Reinys “XX Ami.” atstovui papasakojo sa
vo įspūdžius iš kelionės. Kadangi savo įspū
džius pasakodamas Jo Ekscelencija Liečia 
daugiausia mūsų, Amerikos lietuvių, gyve
nimų, dėl to “XX Amž.” rašinį mes čia ir 
dedame ištisai:

Ganytojų į Amerikų pasikvietė tenykštė 
Kunigų Vienybė, kuri išsirūpino visus rei
kalingus tikybinėms pareigoms atlikti leidi
nius ir k. Sųlygos buvo labai palankios. Kaip 
į vyskupų, be to, buv. užsienių reikalų mi- 
histerį, mokslo žmogų — profesorių, buvo 
kreipta daug dėmesio, svečių maloniai su
tiko vietos episkopatas, Amerikos katalikų 
centras per savo biuletenius tų kelionę pla
čiai išgarsino — įdėjo foto, biografijų, dar
bų aprašymų. Todėl ta proga buvo plačiai 
išpopuliarintas Lietuvos vardas.

— Nežinau, kiek atnešiau naudos ame
rikiečiams, — apie tai man sunku spręsti, — 
sako vysk. M. Reinys, — tačiau kelione esu 
patenkintas. Plaukti buvo smagu, vandenyne 
jokių bangų. Kunigų Vienybė maršrutų su
organizavo gana gerai.

Koks mano kelionės tikslas*
— Jų būta dvejopų. Viena, buvau pra

šytas, kad palmokslais bažnyčiose prisidėčiau 
prie katalikybės sustiprinimo, o salėse per 
prakalbas supažindinčiau, kiek sųlygos leis, 
su Lietuvos gyvenimu. Aš pats ta proga no
rėjau susipažinti su katalikų gyvenimu iš 
viso Amerikoje, pažiūrėti, kaip ten gyvuoja 
Kat. Akcija, kaip organizuoti universitetai, 
ypačiai katalikų, kaip veikia mokyklos, kas 
nauja psichologijos ir k. man rūpimų mokslų 
srityje. Kiek anie tikslai pasiekti, ne man 
spręsti, tačiau savo tikslus pasisekė paten
kinti: teko sueiti į pažintis* su visa eile A- 
merikoe mokslininkų, psichologijos profeso
rių, užmegzti santykius su jų mokslo įstai
gomis, pasirūpinau reikalingos literatūros, 
patyrinėjau jų vartojamus naujausius meto
dus etc.

Įvairiose valstybėse ir Kanadoj aplan
kiau 52 lietuvių parapijas (iš viso jų yra 
120). Teko pasakyti 67 bažnyčiose pamoks
lus Ir salėse 46 prakalbas ir, be minėtųjų 
vietų, aplankyti dar 16 miestų. Vasaros sų
lygose, esant dideliems karščiams, tai, rei
kia pripažinti, vis dėlto buvų nelengvas dar
bas. Žmonių, nepaisant tvankaus oro ir to
kio karšto laiko, vis dėlto susirinkdavo ga
na gražiai, — taigi, pasirodo, Lietuva do
miai. '' ' \ Į-, :‘•lt

— Turiu pažymėti, — pastebi Ganyto
jas, — kad tose prakalbose neliepdavau po
litikos. Kalbėdavau apie religinį ir kultūri
nį gyveninių, apie Kat. Akcijų, kat. or-jas, 
spaudų, mokyklų padėtį. Taip pat stengda
vausi kiek galėdamas bendrais bruožais nu
tiesti ir ekonom. gyvenimų, nes daugelis, 
ebuvę Lietuvoj prieš 30-35 metus, vis dar 
įgali gerai susidaryti tinkamo vaizdo, kaip 

i iš tikro toje atgimusioje Lietuvoje gy
venama. Be to, prakalbose nurodlnėjau, ko
dėl Amerikos lietuviai turi branginti lietu* 
Vybę, nenutausti, neišsižadėti senosios tėvų 
iemės, kokius Tėvynė, atgavusi laisvę, yra 
padariusi didvyriškus žygius, kaip pasisekė, 
krintant net ir stipriausioms valiutoms, litų, 
tų ekonom. ir finansinio gyvenimo kertinį 
akmenį, išlaikyti pastovų etc. Priemonės lie
tuvybei išlaikyti lietuvių dienos, or-jos, 
m-los, spauda, daina, pramogos, ekskursijos 
į Lietuvų, keitimasis mokslus einančio jau
nimo, nuolatinių santykių palaikymas ir k. 
Ateinančiais metais į jubiliejinį pav-kų kon
gresų pažadėjo gausiai atvykti vyčiai. Taip

pat labai svarbu, kad kas nors ir iš Lietu-1 
vos į ten vyktų studijuoti. Toks lankymas 
stiprina pačių lietuvybę.

— Lietuv.ų ten yra pasižymėjusių įvai
riose srityse: ir teisėjų, ir burmistrų, ir už
imančių k. aukštas vietas.

- -L ' '
Iš lietuvių kaip grupė stipriausi 

yra katalikai

Jų spauda gausi, turi daug drailgijų, 
prie parapijų sales, apie 40 pr. mokyklų ir, 
mūsiškai tariant, 3 gimnazijas: mergaičių 
Čikagoj ir Pittsbufge ir vyrų — Marianapoly. J 
Tėvui marijonai turi savo ir kunigų semi-Į 
narijų Hinsdale ties Čikaga. Turi gerai or-; 
gamzuotų centr.nių organizacijų. |

Teko pačiam dalyvauti metiniuose susi- j 
rinkimuose Kat. Darbininkų S-gos, Studentų 
ir Profes i jonalų, Vargonininkų, Kunigų Vie
nybės, Vyčių, (lyg ir mūSiškų pav-kų), Kat.
Moterų, Kat. Federacijos. Taigi, apimamos 
visos veikimo sritys. Ir patys katalikai turi
stiprių asmenybių, pasižymėjusių veikėjų. | . , . . . „ _ - -

Kelionės maršrutas suorganizuotas ir A. L. R. K Federacijos 26-tojo kongreso, buvusio LgWrence, Mass., atstovai, kurių tarpe matome J. E. v yskttpų M. Keinį, 
parengta dirva daugiausia Kun. Vienybės kurl kongresas pakėlė Federacijos garbės nariu, 
pirm. kun. J. Balkūno iš Maspetlio ir kun.
Pr. Juro iš Lawrenco Rūpesčiu, kelionėj taip 
put daug padėjo kun. Linkus iš Čikagos, sa-
vp mašiha nuvežęs apie 1800 km., kun. Švag 
žiiys iš Broektono ir k. Daug dirba kun. K. 
Urbonavičius, kurį Amerikos “Darbininke” 
laiko lyg ir patriarchu, “Draugo” redakt. L. 
Simutis, “Amerikos” red. J. B. Laucka, Ma- 
rianapolv) kolegijos dir. kun. Dr. J. Navic
kas ir visa eilė kitų.

Svarbiausių tautinį darbų Amerikoje di
rba katalikai, bažnyčios ir vienuolių bei pa
rapijų vedamos mokyklos. Kazihiierietės, Pra- 
nciškietės ir Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 
yra pasiuntusios į Lietuvų (Teolog. Filoso
fijos fakultete) studijuoti keletu savo sese
rų. Tai sveikintinas dalykas.

Pasirodo, kad lietuvybė ten geriau
siai klesti, kur yra nuolatinės arba kad ir 
vasarinės mokyklos. Jose, šalia kitų daly
kų, taip pat mokoma lietuvių kalbos, reli
gijos. Įvertindami didelę gimtosios kalbos

Koks m atvykimo į Amerika Aslas? Vatikano oficioze “Ontervato- 
re Romano”.

Tačiau neužilgo po pamatų
patvirtintas lietuvių tautos į- pašventinimo įvyko man as
žadas Dievui, kurio įžanga 
taip skamba: “Lietuvių Tau
ta, sutrupinusi šimtmečių ver
gijos pančius ir garbingai nu

galėjusi daug galingesnius už

meniskai skaudi nelaimė. Tų
Kaip visiems žinoma, 1934 

šventaisiais didžiojo jubilie
jaus metais Lietuvoje Kauno 
mieste įvyko pirmas tautinis 
Eucharistinis lietuvių Kongre
sas. Į Kaunu suplaukė iki
tol dar negirdėtas Lietuvai save priešus, dėkodama Die

vui už atgautų laisvę ir p rašy. 
dama saugoti ir globoti per 
amžius laisvų ir nepriklauso
mų Lietuvos Valstybę, stato

maldininkų skaičius, viso apie 
100.000 žmonių. Vienų jaunų
jų katalikų moksleivių vaikų 
buvo apie 12,000. Tai buvo ne
paprastas įvykis mū6ų nepri-; Kaune Kristaus Prisikėlimo 
klausomoje tėvynėje. Tame bažnyčių” — mūsų tautinio
Kongrese dalyvavo visi Lietu
vos vyskupai, šv. Tėvo atsto
vas-, buvo ir svetimų vyskupų

reikšmę, šiemet net keli Amerikos vyskupai 
savo viešai tartame žodyje skatino lietuvius 
tėvus, kad lietuviškai mokytų savo vaikus 
ir brangintų savo tautybę. Tai Manchesterbo 
vysk. Peterson, Newarko vysk. Walsh ir Chi
cagos pavyskupis O’Brien. . . .

Skraidantis vyskupas 
Išsišnekėjus, paaiškėjo, kad J. E. vysk. 

M. Reinys savo kelionėj naudojosi visokių 
rūšių susisiekimo priemonėmis. Net lėktuvu 
nuskrido 6,900 km. Sužinoję apie tokio žy
maus žmogaus atvykimų, tuoj į aero ir k. 
stotis svarbiausiuose centruose atvykdavo 
vietos spaudos atstovai ir čia pat su svečiu 
darydavo interview, jį nutraukdavo, atspaus
dindavo laikraščiuose foto etc. Nemaža to
kių pasikalbėjimų apie Lietuvų buvo at
spausta anglų spaudoje New Yorke, Baltimo- 
rėj, Čikagoj, San Franci ske, Kansas City, 
Omahoj, Daytone ir k. Amerikiečiai laikraš
tininkai svečių, kaip buv. užs. reik. minis- 
terį, teiraudavosi apie taikų Europos rytuo
se, apie santykius su vokiečiais ir k. jiems 
rūpimais klausimais.

Kaip profesorius, užmezgė santykius su 
Vašingtono kat. un-tu, New Yorko kat un- 
tu, nekatalikų garsiuoju Yale un-tu New 
Ilavene, Harvardo un-tu, su un-tai& Čika
goj, Montrealy Ir k. Tuo būdu lietuvybei, j 
savo kraštui buvo padaryta didelė propo-1 
ganda.

— Ar Amerikoje pažanga, naujausieji 
technikos laimėjimai ūr iš viso materialinė 
pusė nenustelbia dvasinės!

— • Tiesa, kad Amerikoje materialinė pa
žanga labai didelė ir judėjimas nepapras
tas, tačiau tų santykį griežtai ir tiksliai nu
sakyti būtų labai sunku. Gal kiek dvasinė 
pusė ir nustelbiama, bet, iš kitos pusės, ten 
pagarba religijai labai didelė. Kova prieš 
religijų ir toje laisvių šalyje susilaukia di
delės nesimpatijos. Žiūrint iš dvasinių jėgų 
taško, reikia pripažinti, kad kat. religija, 
nors skaičiumi tesudaro tik penktadalį, tarp 
kitų religijų yra pati reikšmingiausia. Kitos 
yra labai susiskaldžiusios ir tos reikšmės, 
kaip katalikai, neturi. Popiežiaus enciklikos, 
episkopato ganytoji niai laiškai randa tenai 
labai didelį atbalsį.

— Kų galėtumėte 'pasakyti apie Ameri-' 
kos demokratybęt

— Amerika yra tikrai demokratiškas 
kraštas. Ten laisvės svarstyti viešuosius rei
kalus yra daug, reikšti savo nuomonę ir kri
tikuoti niekas netrukdo. Susirinkimams jokių 
leidinių nereikia. Jei nori sus-me turėti po
licininkų, reikia patiems prašyti ir net pri-

. Į svečių, dalyvavo mūsų kariuo
menė su savo aukštųja vado
vybe, dalyvavo ir pats Lietu
vos Prezidentas bei Vyriausy
bėj buvo atvykusių daug lietu
vių iš ervetur.* iš Amerikos, An
glijos ir iš kitų kraštų.

prisikėlimo simbolį. Toks pa- 
rašos ir dabar jau yra viešai 
išstatytas plakate ties vartais, 
kur statoma paminklinė baž
nyčia.

Kongersas nutarė taip pat, 
kad lietuvių tautos dieviškųjai 
Jėzaus Širdžiai pasiaukojimo 
aktas privalo, būti padėtas mū
sų tautos šventovėje Kristaus

pačių žiemų eidamas keliu, 
staiga paslydau ir net trijo- tRUtb?čių. 
se vietose Visiškai sulaužiau 
dešinės kojog kaulus. Išgulė
jau lovoj kuone metus laiko 
ir dar kitus metus negalėjau 
tinkamai eiti savo pareigų.
Tik pernai metais jau gerai 
galėjau Vaikščioti ir stoti į 
darbų. Tad pernai 'metais ir 
pradėjome tolimesnę statybų.
Dievas stačiai stebūklingai lai
mina ir nepaprastu greitumu 
auga Kaune gražiausioje Pa

siaukojimo ženklan Prisikėli
mo bažnyčioje įrengti Jėzaus 
dieviškosios Širdies stovylų 
Gavom taip pat jau nemažai 
laiškų, pritarimo bei aukų i 
Amerikoje gyvenančių mūsų

A
Atvykau tat į Amerikų pasi

pažinti su Amerikos lietuvių 
katalikų vadais kunigaig kle
bonais ir sp svarbesniais lie
tuvių katalikų judėjimo cen- 
tralž bei veikėjais, kad aukš
čiau mano išdėstyta proga už- 
sirnegstų artimesni ir šiltesni 
ryšiai su mūsų užjūrio bro
liais. Kur turėsiu galimumo, 
padarysiu pranešimus apie lie
tuvių tautinįir religinį prisi-

liojo Kalno vietoje didžiuliai kėlimų, ypač sųrišy su mūsų 
Dievo rūmai — mūsų katali- (autOs pasiaukojimu šv. Jė- 
kiškos tautos garbė ir pasidid-, zaus Širdžiai. Turiu atsivežęs

Vienas svarbiausių to Kon- Prisikėlimo bažnyčioje Jėzaus 
greso įvykių buvo visos lietu* Širdies altoriuje, 
vių tautos ir Valstybės paau- ' Kongresas ir jo iškilmės, y- 
kojimas Jėzaus Dieviškųjai pač pastaroji, padarė nepap-
Širdžiai. Tai įvyko tų metų 
liepos 1 dienų Kaune Petro 
Vileišio aikštėje, kada šimtas io susijaudinimo ir džiaugsmo 
tūkstančių kelių suklaupė prieš ašaros. į * 1
išstatytų Viešoje adoracijoje Man, kaip mūsų tautos Šven- 
švenčiausiųjį Sakramentų ir tbvės statybos komiteto pir- 
visų lietuvių tautų bei Valsty- minįnkui, uždėta pareiga įvv-
bę paaukojo Jėzaus Širdžiai. 
Pasiaukojimo aktas buvo su
rašytas ant gražaus pergamen-

rasto įspūdžio visiems daly
viams. Daugelio akyse spindė-

kdyti šitų mūsų tautos kilniau 
siajį pasiryžimų ir gra&i&usių-

į jį įžadų Aukščiausiajam. To
to ir ten pasirašė visos mūsų ]qU8 nutarimus reta kuri tau- 
tautos bei valstybės atstovai: j ta ir valstybė yra Dievui pa-

šlavimas — Kristaus Prisikė
limo bažnyčia, kaipo Lietuvos 
nepriklausomybės paminklas. 
Ji jau dabar dominuoja visa
me Kaune ir apylinkėse ir 
skelbia visiems gilų lietuvių

su sųvim ir minėtas šventusias 
mūsų tautos knygas, į kurias 
paimsiu mūsų užjūrio brolių 
bei seserų parašus ir parvešiu 
tėvynėn, kaipo jų gyvo tikėji
mo ir tėvynės meilės ženklų.

tautos prisirišimų prie savo Jos bus amžiams padėtos tau
tos šventovės altoriuose speci
aliai įrengtose visiems priei-

tėvų tikėjimo

Statybos metu Lietuvoje ki 
lo didelis enturijazmas. Iš visų narnose vietose. Aukų rinkti
Lietuvos kampelių, net iš len- ne* bažnyčiose, nei susirinki
kų okupuotosios Vilnijos, pa
sipylė šimtai gražiausių laiš
kų, sveikinimų ir linkėjimų.

mttose, nei pas atskirus žmo
nes nesu pasiryžęs. Tiesiogi
niai aukų nerenkame minėtais

Respnblikos Prezidentas, visi dariusi. Tuo nutarimu lietu-1 tautos sandaros arka su Die- 
jArkivyskupai, Vyskupai, A-Jvjy tauta viešai pabrėžė vi-IVtt. Lietuvoje tokių įsirašiusių
paštališkojo Sosto atstovas,, gtun pasauliui, kad ji yra ka- 

talikiška, giliai tikinti, kad jiVyriausybė, Mūsų kariuome-'
nės aukštoji vadovybė, visų 
lietuvių visuomenės srovių]Ir 
luotrių atstovai kaip iš Lietu
vos, taip iš Amerikos bei kitų1 
kraštų, kur lietuvių gyvena
ma. • f V

To Kongreso metu buvo pa
šventintas Lietuvos vaikučių 
aukomis iš Alyvų kalno atvež
tas kertinis akmuo ir pamatai 
paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios ir tuo pat metu iškll

Visi panorėjo, kad jų vardai n® Lietuvoje. Taip ir
būtų įrašyti į mūsų tautos Jė- i ^as Pateka pilniausiai ge- 
zaus Širdžiai pasiaukojimo do, Avelių klebonų nuožiūrai
kumentų ir kad būtų padėti|,)ei atskir^ asrt)eni* laisvam aP 
mūsų tautos šventovės altoria-T’kpriradhnui. įAukos tai yra 
je, kuris faktinai bus lietuvių Į ^e^av*° kataliko pa-

trijoto jo asmeniškas garbės 
reikalas.
'•/.'f*,V i \

Dar tik antrų savaitę esu 
Amerikoje, o jau suspėjau pa

jau turim apie 16,000 ir dar 
nuolatos skaitlingai rašosi.
Tas daroma neatsižvelgiant į/tirti nepaprastai daug geros 
pinigines aukas; ar kas gali,Širdies ir šilumos. Be ga 
daugiau, ar mažiau paaukoti, nuoširdžiai sutiko ir visur 
ar net ir visai negali nieko au- WoPcesterio> Masą, apyiink' 
koti, o tik pasižada pasimelsti, išvežiojo savo automobiliu 
ir tie įrašomi į tas šventųsiaa kun. klebonas A. Petraitis, ku 

riam už nuoširdumų liksiu am
žinai skolingas. Jis atvažiavo 

greso metu atsiuntė telegra- rasto tam šventam tautos dar- manęs pasitikti į Niujorko no- 
mų, kuria laimina Kongreso, bui palankumo.
dalyvius ir linki lietuvių tau-l Neatsiliko savo uolumu ir 
tui kuo greičiausiai pastatyti mūsų Amerikos lietuvių tėve- 

I iai-k-un i gai. 1934 m. Amerikos 
Kunigų Vienybės seimas nu ta

yra karštai prisirišusi prie sa
vo bažnyčios ir kad ji nori 
per amžius tokia pasilikti. Ši
tas dalykas nedidelei mūsų 
tautai ir valstybei daro dide
lės garbės viso krikščioniško
jo pasaulio akyse. Užtat ir į mūsų tautos knygas. Visi Lie
pai# šv. Tėvas Pius XI Kon- tuvos kunigai parodė nepap-

*

mingai buvo deklaruotas it tų'savo tautos įžadų bažnyčių, 
pačių aukščiau minėtų asmenų,' Šventovės atvaizdas ir platus 
mūsų tautos atstovų parašais aprašymas buvo patalpintas j re taip pat Jėzaus širdžiai pa
-................. . ........................ tfimrr- ---------------------------

lesnę. Tiesa, lietuvių lę. mokėjimui susidaro 
didelių pavojų, bet taip visiems, ne vieniems 
lietuviams, yra Tačiau tai iš viso plati pro
blema, painus dalykas, reikalingas atsidėju
sių studijų.

. Amerikos lietuviai į Lietuvų žiūri kaip 
į katalikiškų kraštų ir nori, kad katalikybei 
tarpti Čia taip pat būtų geros sųlygos ir kad 
jų tėvynė tvarkytųsi kpip k. kultūringi kraš
tai, kuriuo būtų galima ir prieš kitus di
džiuotis.

•mokėti. Tačiiu jei nusižet»giato«a prieš įsta
tymus, tada reaguojama stipriai.

— Ar didelis gresia lietuviams nutauti
nimo pavojus t x >

— Dėl ųutautimo, — sako? J. E. vysk. 
M. Reinys, 4* aš nesu jau teks didelis pesi
mistas, kaip kiti. Daugeli# JĮCfl SttMrikos 
Iiečiai. Svarbu, kad lietuviai, būdami geri 
piliečiai, taip| pat branginti/ savo tautybę ir, 
tuo būdu gražiai suderindami abu dllyku, 
tų esnosios tėvynės meilę padarytų dar gi-

I i

stų sa dviem Ravo palydovais 
Juozais, p. J. Dirse, laidojimo 
biuro savininku, ir p. J. Že
maičiu vargoninku, kurie tnen 
be galo malonaus įspūdžio pa
darė. Gražiausių ir maloniau
sių įspūdį padarė pirmas pasi
matymai su kun. klebonu J. 
B ai kūnu, Kunigų Vienybės 
Pirmininku, kuris bevažiuo
jant pro Niujorko dangorai
žius pasakojo savo įspūdžius 
apie brangiųjų jam Lietuvų, 
kurių senai matęs, uŽ kurių 
žuvo jo broliukas ir kurios la- 

(N ūkei ta į 4 pusi.)



PRIEŠ SROVĘ
iAr jūs matėte, kaip upelyje daugelis akių. Tu turi mauti j 

plaukioja žuvys! Jos visuo-1 finišų, lyg už tave būt susi- 
mėt prieš vandeni ir prieš lažinę tavo draugai po tūkstan

. . , av y. . x -v, vandenį. Jei krislų, musę, va-Į tį litų. Tu taip turi šokt į au-
. .ndaio Šiluvos pusine-y-ianci, moteriškę su Mditthu damog ko ]yg Ml, iMyto
bn mcMiviii ^nruimoe lamini* rftllkOSP. I .

GERI

Tai buvo lipi2 ntetais 
vos apylinkėse.

Vasarai. .Tekanti saulė rau-

lio ipedžių viršūnes. Išgimė 
l)andų keli mieguisti piemenu
kai. Kaip saldu būtų saulės a- 
takaitpj. po pušele, prisnusti. 
Bet gyvuliai 1 Reikia juos sau
goti.' ’ p'tj- t J '- 'S1 

— Draugaj, — tarė vienas

žmones už ti
kėjimų. Tuo tarpu staiga visi 
išvydo tų pačių gailiai ver-

. | mirksniui į šalį ar atgal, tuo- peršoksi tiek ir tiek metrų ir
o ver , mo n e, jau Vėl atsisuka priekin ir vi- centimetrų, būsi perkeltas be( 

pa ausė pas orius. » 8U smarkumu vėl iriasi prieš jokių egzaminų į aukštesnę
Kitados buvo eia mano „—klasę. Jokie egzaminai tau nie

Sūnus garbinamas, o dabar a- 
riama ir sėjama, — atsakė ji. 

Viename kaime buvo aklas

srovę.
Taip pat daro ir jaunimas. 

Nes jaunystė mėgsta griauti
ko nereikš, jei mokysies ne eg
zaminams ir ne vien prieš tų

jų ’— kad neimtų mus miegas, senelis, kuris pasakojo, kad l 
4 papasakosiu kų nors. Būdavo Į kaip tik toj vietoj, kur buvo

seniau, pasakojo mano tėvelis,'apsireiškimas, stovėjusi katali- 
gfodamas galvijus .visada užei- kų bažnyčia. Ji sudegusi, o jos 
davo į bažnytėlę pasimelsti. | vietoj esanti užkasta geležinė 
Jauku yra bažnyčioje melstis, skrynia su bažnytiniais daikr[
. .. _• -------- tais .i ; . s;. j

Žmonės senelį ėmė prašyti, 
kad parodytų tiksliai tų vietų. 
Senelis mielai sutikff. Pasiža
dėjo nors apgraibomis tuos 
palaikus surasti.

Atsitiko stebuklas! Kaip tik 
atvedė senelį arti ieškomosios 
vietos, jis praregėjo. Vargšas 
puolė ant kėlių, karštai pagar
bino Dievų ir dėkojo už ste
buklingų išgijimų. Pasijutęs 
kur esųs, jis tuoj nurodė tų 
vietų, kur dėžė buvo užkasta. 
Atkasę rado dėžėj gražų baltų 
arnotų ir stebuklingų Švč. Ma 
rijos paveikslų.

Dabar toj vietoj pastatyta 
graži koplyčia. Daug - žmonių 
iš visos Lietuvos ten keliauja, 
ypač per didžiuosius Dievo 
Motinos gimimo atlaidus (rug 
sėjo 8-15 d.). Kaip geriems 
piemenėliams Ji pirmų kartų 
pasirodė, taip ir dabar ji sivtn 
čia pagelbų tiemlS, kurių šir
dys yra nekaltos, kaip ir anų

kai prie jos gyvena katalikai 
tunigai. O dabar... Nebežiba 

tyčioje amžinoji liepsnelė, 
teiškia, nėra ten Svenč. Sak

ramento, nėra Jėzaus Kris
taus. Gyvena ten kito tikėji
mo kunigai, protestantų pašto 
riai. Mūsų bažnyčių protestan 
tai senai senai sudegino...

Ilgai jie dar kalbėjosi a$ie 
anuos laikus. ,

Besiganydami gyvuliai atė
jo prie senosios bažnyčios de
gėsių. Netikėtai prie didelio 
akmens pasirodė jauna, gra
žiai pasipuošusi, palaidais 
plaukais, su kūdikėliu rankose 
verkianti moteriškė. Piemenys 
nusigando. Nusiuntė vienų iš 
savo tarpo pas pastorių. Bet 
šis tik nusišypsojo ir numojo 
ranka.

Vakare piemenys papasako
jo tų atsitikimų namiškiams ir 

'• pažįstamiems. Kitų dienų 
daug šilutiškių j tų vietų susi
rinko. Atėjo ir pastorius. Jis
netikėdamas stebuklais, ėmė į piemenėlių.

užtvaras, nepakenčia viso to,' dienų, kada- nujausi būsiąs iš- 
kaišena, neįdomu, įėję trafa-1 šauktas. 'jfc;

retan, kas nebeatskleidžia jam Ko iš savęs tikėsies, to ir 
šviesių, plačių, žavinčių, vilio- atsiekei. Eidamas į futbolo 
jančių horizontų.

Bet aŠ pasakysiu — jaųnuo-
H; nebūk kaip Ja Upelio žuvis 
ir nesive'ržk kaip prleff vande-

aikštę, nenueisi gi į gimnazijų. 
Pažiūrėk į savo praeitį ir pa
galvoju kiek Įų paųioj^lųi jau 
d|t>ar įgalėtųjų•• iš -savo ■ prakti
kos pasakyti! Kiek tu mokė-Į 
tum patarti savo jaunesniam 
broliui ar sesutei. Todėl ne
pyk, jei už tave vyresni -ima 
tau pamokslauti.

Ar girdėjai, kų tau 0. Swet 
Mardenas sako? “Kai aš ge
rai save išstudijavau, tai pas
tebėjau, kad pasitikėjimas sa
vimi, kurį man įkvėpė . mano 
brangus mokytojas, padėjo 

j man nugalėti didžiausias kliū- 
įtis”. Pasitikėk savimi. Ne-

kaip prie;
nį. Taip darydamas, tu nie
kur nenuplauksi, nieko nepa
sieksi, nieko naujo nesužinosi.
O aš gerai žinau, kad tu mėg
sti taip daryti, —tu neklau
sai mokytojo, tu nepaisai au
klėtojo gerų patarimų, tu ne
atsimeni tėvų prašymo,^išleid
žiant tave į mokyklų, tu juo
kiesi iš vyresniųjų pastabų, tu 
nenori darbuotis kuriame nors 
■būrelyje (literatų, gamtininkų,
paišybos, religijos), tu nesi-, , . . . , . ,

< .. ... ..... . i 'plauk pneš vandeni kaip tasnaudoji mokyklos biblioteka... i .~ . . . S

DIEVOBAIMINGAS SIUVĖJAS

Gyveno sykį siuvėjas vardu r Būdamas vienas kambaryje 
Jokūbas. Per dvidešimtį metų! jis atsiklaupė prieš Kryžių ir
jis savo uždarbiu padoriai iš
laikė savo šeimų. Savo žodžiu 
ir pavyzdžiu jis mokė vaikus 
mylėti Dievų ir dorai gyven
ti. Dievas jų gyvenimų lai
mino. Tiesa, nebuvo jie tur
tingi, bet užtektinai turėjo 
maisto ir drabužių.

Užėjo toje šalyje badas.

kalbėjo: “O Dieve, argi man 
reikės matyti savo vaikelius 
badu mirštant! Ar Tu, Ku
ris oro paukštelius maistu ap
rūpini leisi mano vaikeliams 
mirti badu? O ne, Dieve, ne. 
Tu esi geras ir gailestingas. 
Ateik dabar, man į pagalbų.”

Jam baigiant maldų, įbėgo 
vienas vaikas į kambarį ir sa-

Kai kiti jaunuoliai lengvose 
valtyse sėdėdami su daina, su 
džiaugsmu plaukia srauniais 
jaunystės upeliais į1 didžiųjų 
gyvenimo jūų, į plataus žinoji
mo, į mokslo neaprėpiamas 
sritis, tu vis lyg tas mažytis 
kilbukas plūkiesi beviltiškai 
kasdamasi prieš srovę.

Prieš srovę tu turėtumei ko
voti, su bangomis tu turėtum 
pasigrumti, bet tik su tomis 
bangomis, kurios tau trukdo 
plaukt į tikrųjį asmenybės uo
stų, prie tų srovę, prieš kurių 
kasėsi ir visi didieji pasaulio 
vyrai — išradėjai, kariai, me
nininkai, vadai.

Tu turi visuomet atminti, 
kad į tave nukreiptos seka

Dievui ir prašė kad tų mais
tų Jo atsiųstų Jis palaimiptų.

T. (“D-kas.” )

Siuvėjas nebeturi darbo, ne 
liėra nė pinigų. Reikėjo ir na- ko, kad kažin kokia ponia at- 
mų rakandus parduoti, kad važiavo ir nori su juo pasi 
būtų galima nusipirkti. Bet kalbėti. Tai buvo turtinga po 
greitai nebebuvo ko ir bepar-nia, kuri norėjo, kad jis joe 
Įuoti, o vaikai visi išalkę, iš- trims vaikams pasiūtų naujus 
Jyškę, verkia. [drabužėlius. Būtinai reikalin

ga, kad greitai darbas būtų 
padarytas. .Ir kad paskatinti 
,siuvė.jų prie greito darbo ji 
jam atvežė didelę pintinę vi-

Vienų rytų jis atsikėlė di 
džiai susirūpinęs, nežinoda
mas iš kur gulės nupirkti duo-1 
nos vaikams. O vaikai pribė
gę prie jo, apsiašaroję nedrą
siai kall)ėjoc. “Tėveli, mes val
gyti norime, ar parneši mums 
duonos!”

šokių valgių.

Vaikai pamatę valgius pra
dėjo linksmai bėgioti po kam
barį ir rankutėmis ploti. Tė-

Tie žodžiai, kaip peilis per- ;vas tyliai stovėjo. Jis pažvel- 
dflrė tėvo širdį. Ir juos ra- gė į dangų ir iš gilumos šir
mindamas sakė:

“Vaikeliai, aš dabar netu
riu ko jums dūoti, bet jei jūs

dies dėkojo gerųjam Tėvui už 
greitų jo maldos išklausymų. 

Paskui jis visa papasakojo
palauksite iki pietų, tai visi poniai. Jo didis pasitikėjimas 
turėsite daug visokių valgių.”

“Bet iš kur tėvelis gausi?” 
nenorėdami tėvui* tikėti vaikai 
klausė.

Tėvas parodė pirštu į dan
gų ir išėjo į kitų kambarį, nes 
jis nebegalėjo žiūrėti į savo 
vaikų ašaras.

Dangiškuoju Tėvu labai su
graudino atvykusių ponių ir 
ji pažadėjo, iki hadas praeis, 
duoti jiems visokeriopų pa
galbų.

Kada ponia išvažiavo, tė
vas ir vaikai suklaupę prie 
valgiais apdėto stalo dėkoje

Rudenį

Nukrito medžių lapai 
ir sodas tuščias liko: 
nėra jau čiulbonėlio 
paukštelio giesmininko.
Tik šiaurės vėjas siaučia 
ir lyja jau be galo, 
į dausas saulė krypsta: 
žemelė kaskart šąla...
Nutilo vandens gyviai, 
vien šnara sausos smilgos; 
O naktys tokios tamsios, 
naktelės tokios ilgos.
Gal vargšai šitą naktį 
kur šaltį, alkį kenčia, 
per dieną, per naktelę 
kūčias vargdienių švenčia. 
Tad, rankeles sudėjęs, 
kalbėk, už juos maldelę'.
“ Padėk, Dievuli, vargšams, 
duok duobos n ars plutelę... 

Petras Kandratas
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Rašymo Pamoka

Vienų dienų lauke buvo kiek 
mažesnis šaltis. Ir mokytojai 
širdis, atšilo. Panoro išaiškin
ti savo auklėtiniams rašto nau 
dų. , iį -S

— Žiūrėkit, vaikai, — sakė, 
rašydama lentoje žodį

Akmenines Duonos 
Kepalėlis

Žinai

Vienoje šalyje buvo badas. 
Vienuolyno vyresnysis liepė 

“na- kepti duonų ir dalyti badu 
koks tai gudrus daly- mirštantiefns žmonėms. Pasi •mas ’

kas tas rašymas! Tos penkios 
raidės tokios nedidelės ir tiek 
maža už.m’a vietos, tačiau reiš
kia namų... Kai tik į tų žodį 
pažiūri, tuoj prieš akis matai 
— duris, langus, priemenę,
krosnis, suolus, paveiksimi ant dikėlių ant rankų. Moteriškė 
sienų... [paprašė duonos pasistiprinti.

Antanėlis šluostėsi akis, net , Tasai atsakė, kad duonos ne t n 
pasilenkęs žiūrėjo parašytų žo[rįs. Tada moteriškė tarusi: 

' j Įdj, bet namo niekur negalėjo į-į“čia už ančio turi kepalėlį”
Vasarėlė (žiūrėti. Galų gale bakstelėjo Žmogaus atsakęs, kad tai ne

Pažvelk, vaikeli, kaip ta gėlelė (pašonėn savi) kaimynui ir klau duona, bei akmuo. “Tegul bus 
džiaugias išskleidus žiedelius, (šia:
kaip salė šypsos prieš jo s He-1 — Ar tu mataljtų 4 trobelę,

[kilbukas, bet veržki» prieš sro 
,vę, kaip veržės Kolumbas, Ga
lilėjus, Stefensonas, Frankli
nas, Mareoni, Basanavičius, 
Kudirka V. N m. (“A. S”)

taikė, kad vienas vargšas, ga
vęs duonos kepalėlį, vėl sugrį
žo ir sumelavo vienuoliams, 
kai ateina pirmų kartų, Vie 
nuoliai ir vėl davė. Grįždamas 
namo sutiko moteriškę su kū

Pagal Goethę 
Ar tu žinai, ar tu žinai,
'Kur mano veržiasi sapnai?
Ar tu žinai tą kraštą brangų, 
Tą šviesų, tyrą, žydrą dangų,' 
Kur žėri, tviska mėlynai? —■ 
Keliaukime tenai!

Ar tu žinai, ar tu žinai,
Knr apdengti sniegu kalnai 

'Žėruoja šviesioje žydrynėj, 
Kur knibžda slibinai lindynėj 
!r talkšo vandenų klanai? — 
Keliaukime tenai!

Ar tu žinai, ar tu žinai,
Knr žydi rožės, žolynai,
Visus metus žaliuoja gėlės, ‘ A 
Skrajoja linksmos plaštakėlės 
Ir verda jūrės amžinai?
Vai, skriskime temai!

Pranas Dičiūra

i delį,
kaip žiedas dairoj knr dangus.
Bėgiok, vaikeli, po žalių girią 
visur taip šviesu, taip gražu, 
kvėpuoki tyru pušyno oru, 
Pradžiuk — tiek saulės ir var-

; s'k!
K lankyk, vaikeli, kaip miškas 

šnara,
Kaip čiulba paukštis ant Ša-

: , kos...
Ak, vasarėlę taip gera, gera — 
Kad ji žydėtų visados!

LITTLE BUDDY
’ANP MOT OMLY 
THAT BOT HE ALSO 
PASSED EVERY 
< TĘST" >

TALWflYS \ 
DtOTHtUK ( 
HE V/A$A 
ClEVERBoy!

apie korių mokytojas šnekų? 
— Nematau,’ — atrėžė kai

mynas.
— Tai bus melas! -r- tarė 

Antanėlis.
Paskutinius žodžius išgirdo 

mokytoja ir suriko:

— Koks melas? Kas melus? 
— O kari lentoje yra na-

akmuo” tarė moteriškė ir iš 
nyko?

Paėjėjęs kokį klometrų, me 
lagis išsiėmė kepalėlį. Nustebo [dę? • 
pamatęs duonų pavirtusių ak-’ Mokinys; Pažįstu 
meniu. Labai senukas išsigan
do, nes suprato, kad ta mote
riškė buvo Švenč. Motina. Grį 
žo jis į vienuolynų ir išpažino 
savo kaltę. Akmeninės duonos

Mokytoja: Ar pažįsti tų rai-

Mokytoja; Na, taip kaip ji 
vadinasi?

Mokinys; Nežinau.

mas! Juk ten yra tik truputis kepalėlį padėjo to vienuolyno 
kreidos, bet namų nesimato, Į bažnyčioje, kad kiti žmonės 

vaikiškai atsakė Antanėlis.-jparpafę prisimintų melo nedo- 

Vertė Al. Tericbaitė. rūmų. Al Trechaitė.

— Jur;'uU, kodėl tu stovi 
ties rud: io būriu iškišęs liežu
vį f

— Aš jam dalia r keršiju.
— Kodėl?
— Nes jis man pirmas paro 

dė liežuvį.
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PERTVARKOMI LIETUVOS PREKYBOS ammikon mamo atvt šakas ir derinti jų veikimų.
KIMO T CK 81. AB Į Petraitis ir Pr. Juras tikrina,

------------ kad ir kitur teksiu man patir-
(Tęsinys 4 pusi.) ti tokių pat malonių įspūdžių, 

bui kiti jo artimiausieji tenai kaip čia. Atrodo, kad tikrai 
darbuojasi. Labai šiltų, savų, jie pasakė teisingai, nes prašė 
tikrai lietuviškų atvirų nuotal- jau atsilankyti ir kan. klebo-

IR PRAMONES AMATŲ ROMAI

KAUNAS (T»b.) — Siti. įkalti bei ugdyti. Labai sv.r- 
rūmai autrumpintai vadinasi bus dalykas bus tas, kad rū 
prekybos nlntais, yra įstėigii litai reikš savo nuomonę vųl 
jau seniai, tačiau jie silpnai’stjbės Hr savivaldybių įstaty 
veikė, nes nevykus:ai buvo mų, taisyklių ir įsakymų, ku- 
suorganizuoti. Vyriausybės pa rie liečia prekybų, pramanę 

rūmus

Gyvenimus, kurie išrodo 
taip vargingi, taip žemi, šir-

MicsteKo Kultūra f stengia padalyti tvarkos
___ _w | Turgavietei nebūtų ten vie

PAPILS; (Mūsų koresp.) - J108’ ten aikštelė pėdu- dis, kurios yra taip suvariy-

Gražus miestelis, ant Ventos 1 ° ne tuigavietę. Turgui tos, apviltas viltis, lėtų pa-
kranto. Viilgiuota upė apsupa1 sen’a* )ra paskirtas piečius,įlinkimų, Tu imi, palyti visus, 

A_x ...tu ... t liet nieksvisų miestelį. Ant 
liakalnio “Pilis”

ankšto pi-,bet n*ekK ^padaro didesnių 'ir štai, — jie sužydi į tų, kas 
ilsisi gar- jį perkelti. Taip pat gražu. — Zuzanna Ccolidge.

kų radau pas gerąjį tėvelį l)r. na8 Važys, kun. klebonas Ju- bingas tautos istorikas 8iino-tktti kurios, gatvės reiktų iš-1 
Navickų Tbompsone, kur pa raitis. Pasipažinau jau eu kuuJnas Daukantas. Jo paminklas 8r*sti, ypač Dariaus ir Girė- •

rirūpino rūmus reformuoti, Į ir mn.tu.. Kūmai dalyvaus,1 "“fittu li-t»viSka atgimime Haiamu ^M^tiu, paaima. . stovi vidury miestelio,
k».| j„ veikimas pagyvėtų k per savo atstovus,' valstybės/“1* > k’ur ra“.‘ek“ KarW“ «»*>» au tam. Jmkum, kuris kad niekas apie jį n0.
„77., . * . . . . pasirašyti jų svečių Vnvffnio radbulAm 11 m n Ar.ulvt. viuttu -------------------- ----- ----  ■.
ūkiškame gyvenimo reikšmė I ir savivaldybių įstaigų suda- ; .
padidėti;. Tam nukalui yra tomuose įvairiems %reikalam> *
išleistas • įstatymas. Naujieji svarstyti organuose. Tiesa, . . .. K. ...

iv - i. i „ -a-,. čiuosi taip pat jaukiai ir ge- šia apylinkęrūmai labiausiai skirsis nuo prekybos rūmų balsas nėra ...... ..
senųjų tuz), kad iuoae bus at- luniainas, jis yra tik pbta’ia ... , , . . .. .. . . ,
atovaujami ir .mulkių dirb- mas. Tačiau jis gali turėti di- P“1““'’ »'a‘ parmnėt, Amonko. .etav.ų ka

'dėlė. reikšmės. Žinoma, kai P“ * dahar t 5v, Pran tabkų spaudo, lakei hito ,r
tie patarimai,' tie pegeidari- '***• d“«’da“« man »tritšja melonata. ębuneftmo j.o ,Spat
mai bu, no -iauri, ne pavie- »!»•«■#»» P* ---------- --------- * '
nių temenu, ne grupių, bet. ■»» ir NleUa!g°
tieka viso knflo gerovės, bu, "•“»» » C'.kaK»’. k

koma yra lietuviško j ••dėjimo 
centras. Gerieji tėveliai A.

tuvėlių beį amatininkų reika
lai. Rūmų narių dalis bus re
nkama, dalis bus skiriama. 
Rūmų rinkimai įvyks spalių 
ųičn. 24 dienų. Klaipėdos kra
šte yra atskiri prekyhos rū
mai, be to, ten amatininkai 
turi amatų rūmus.

si derinti su visos tautos ūki 
niais ir politiniais siekimais

knygoje, pažadėjo man išrėdyti 
tėvelį Jūrų, Bostono įdomybes. Taigi

visas 
tik-

Lavvrenco klebonų, kur jau- rai, kaip sakė kun. Petraitis, į 
būtinai turėsiu 

kiek dar kartų atvykti. Negaliu no

AKIŲ GYDYTOJAI
Praleistus turtas vėl galima 14017 

įgyti darbštumu, netikusi 
sveikata vaistais ir dieta, ne
sunaudotas laikas dingsta am
žinai.

rėmų:
HBMlock 6888

S4EE
Rae.:

W. 69 SL

LIETUVIAI DAKTARAI
TO OANal 8MS

y, Lietuvos prekybos, pramo
nės ir amatų rūmų uždavinys 

’vra — duoti atitinkamiems 
įtyriausybės nariams patari
mus ūkio gyvenimų tvarkant 
ir atstovauti prekybininkų, 
pramonininkų ir amatininkų 
inteiesus, ro.kului esant tei 
sėtomis priemonėmis juos gi 
nti. Tai yra pagrindinis ru 
rių uždavinys. Kauno preky 
los rūmai turės atstovauti 
piekybai, pramanei ir ama- 
t»ms.,4Įe tifff prekybos, pra 
moktsjr amatų darbo bei gy 

Rūmai
i ■

.renimo sąlygas. Rūmai ruoš 
ir svarstys sumanymus pre- 

ir amatam*

Visai naujas įr labai seniai 
lauktas prekybos rūmų dar
bas bus rūpintis amato įmo
nių finansavimu ir organiza- 

' vinių amatininkų savišalpos
— sdšelpimo kasų bei fondų 
ligos, nelaimingų atsitikimų 
metu, mirties, nedarbo ir ki
tais atvejais apdrausti. Be 
abejonės, kad šitms darbas rū
mams bus vienas iš pačių su
nkiausių. Tatai, kad tas dar
bas Lietuvoje bus naujas, dar 
nepradėtas. Svarbiausia gi 
teks visur susidurti su lėšų
— kredito stoka. Pagaliau 
daug bus vargo išlyginti prie 
šlngumus, kurie, atrodo atsi
ras tuos klausimus sprend-

'lūrmųjų dienų, ką tik man į 
ženggus į Amerikos šėmę. 2od 
žiu, jaučiuosi tikrai savųjų 
tarpe.

Trumpai sutraukus, mano 
atsilankymo Amerikon tiks- 

žiant tarp atmatų interesantu pas toks: ^Atvykau čion norėda
mas atnešti iš brangios mūsų 
Lietuvos ugnies, kuri sulieps
nojo pirmojo lietuvių Eucha
ristinio Kongreso metu, o par- 
siVežti tėvynėn iš 
lietuvių — meilės.

Taip pasakiau ir Kaune at
sisveikindamas.' Ii^ rodosi, 
kad tikrai nebūsią apsivylęs.

Kun. Kapočius.

iš vienos pusės ir pramoninin 
kų bei pnekybininkų iš kitos 
pusės.

Rūmams teks rūpintis nedo
rosios-konkurencijos pašalini
mu, imtis priemonių preky 
bininkų, pramonininkų bei a- 
) .alininkų geram vardui pa 
laikyti, organizuoti prekybos, 
piamonėg bei- amatų atskiras

daiktuose, bet sieloje. Mes gą-
lime jų užlaikyti tarp karšiau
sio skausmo, jei mūsų valia 
pasilieka tvirta ir klusni. Ra- 
jnybė šiame gyvenime paky 
Ha iš sutikimo net su nemalo
niais daiktais, ne iš pasiliuo- 
savimo nuo jų panešimo. — 
Vyskupas Fenelon.

Pavargusi širdie, neprarask

VArLUSH- DR. F. C. t/ICTNAS

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR OHIRUROA8 

4142 Archer Avenue 
Ofiao vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rea. ofiso vai.: 10—12 A. NL 

& 8—8 P. M.
Trečiadieniaia ir Sekmadieniaia 

pagal sutartimcrvvis
OI’TOMET.IUOALl.Y AKIU 

STEClAIUbTAS
Suvtrf 20 fpetų praktikavimo 

Mano Ga<wnUVinia»
Palengvina akių įtempimą, kuri 

esti prteža«tlml galvos skauduliui?. 
Mvųiptino. aklų aptemimo, servuotu- I 
mo, skaudamą akių karst), atitaiso I 
trumparegystę Ir tolireaystę. Priren
gia teisingai akihlup. ‘Visuose atsiti- 
kIrtuose agaa minavimai darojnas su 
elektra, parodančia mul-aasiaa klai
das. Specialė atyda utkru'ptama ) 
moki klos valka* Kreivap akys ati
taisomos. Vamndoa nuo 10 iki 8 v. 1 
Nedfrlląl pagal suteurt). Daugely 
atsitikimų akys atUai-Stimo» be aki- 
BfaM. MšbllMIA UiciUH ItAjA pllTUiMU.

Amerikos 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phonfe Boulevard 7589

GYDYTOJAI IK CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti

2305 So. Leavitt St. 
TO OANal dW

©YDYTOJAS IR THIBUR9A8 
VIRginia 1113 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir RngpiūŽio mėne
siai* nebus valandų popiet, bot nuo
10—12 ryto.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Res. 2126 8. 5tl» Avė., Maywood Av.
Pilone May wood 2413

DR. Ph ATK06IŪN AS^
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, 10. 
(Jtarn., Ketv. ir Pėtn. 16—9 vaL v.

8147 Bo. Halsted 0L. OMeag© 
Paned., Kered. ir Sobat. ano 2—8 v.

LIETUVI6KOS SPALVUOTOS 
PLOTKELfcS

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuvttkais irlotyniikaiz 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos; yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS

90 MBTV PUTIRIMAS 
Akys «caasUoaolai»M — akinia

• pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETR1STAS

1801 S. Ashland Avenue 
Valaadoa: kasdien nno 9 iki 12: 

ano 1:30 iki 8 vai. vik.
TO OANal 0688

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEFH J. 6RISH
ADVOKATAS 

Ashland Avenue
. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: jĘŲPĘ>j>lic ^723

4631 South

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DBNTI8TA8 i

4300 So. Fairfield Avenue
, , OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki tf vai. vakaro 
Sekmudieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

TaL Calumet 6074
OFISO VALANDOS;

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
dantų gydytojas

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiū 0617 
Office Tai. HEMlock 4848

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

Vsl. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedaliomis

Subatoma CleeroJ 
1446 So. 4*th Ct.

Nuo 6 Iki • vai. vak

“Turėk link manęs kantry
bės”. — Av. Mato XVIII, 26.

Siela praranda valdžios ant 
savęs, kuomet ji nekantri. Gi, 
kuomet ji pasiduoda be mur
mėjimo ji laiko save ramybė 
je ir turi Dievų. *Būti nekan
triam, reiškia geisti ko netu
rime, arba negeisti to, kų tu
rime. Kuomet sutinkame su 
tuo, kas pikta, jis daugiau 
tokiu nėra. Kam "

kantrumo! Gyvenimo tinklas 
gali išrodyti susipainiojęs* 
bet siūlę paskui siūlę Viešpa
ties ranka atnarplioja kų mes 
manome neišrišama; tuomet 
mes matome koks gabus 
das ta ranka turi būti.

Ir tat tikėjime mes diena 
paskui dienų priimame ir va
rgų ir skausmų, žinodami, kad 
tas darbas ir kariavimas bai-

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
SALTINIIERO

RADIO PROGAMŲ 1$ STOTIES YV.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki l(k30 vaL vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 730 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 930 vai. vak.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Ifetivpolitan 8tat« Bank narna 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyėioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas RBPubiic 9600

Offiee Houra
2 to 4 and t to t P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namo Telef. PROspect 1980

TaL CANa’ 0887
Rea. PROapeot 0069

DR, P. Z. ZALAT03IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija: 6600 8o. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL vakare
TaL Offica Wentworth 6380 

Res. Hyde Park S396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. yak.
aerpdnmiu iv anhatninia

tokiu nėra. Kam daryti tikrų 
nelaimę pasipriešinimu. fia- 
vnybė nesiranda išoriniuose

geis dangišku pelnu, ir tie, 
kuiie per kantrumų laimėjo, 
išgirdęs Viešpaties žodį, 45Ge
rai atliktai” — G. M. Taylor.

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACniM-CIJAIER 
ATLIEKA M DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus fa* Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks paa jus dykai pmla- 
monstrueti, ir per kelias minutes išaiškina HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabach Avė-, Chicago.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

0322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyžioj nuo 2 iki 6 v. r. 
Sabatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.

Tai. Praapact 1018 
Bea. TO Repnblic 6047

B

TO OANal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—8 ir 7—8 

Beredomia* ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Cbicago, Illinois 
TeL HEMlock 6111

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po plet Ir 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL

PIRKUS NAUJA Bllicny , ,k;
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 Automobilių!

EMIL DENEMARK,
i . » * 1 '•‘ •ąg*.*’ , •

7« Buick - Cadillac - LaSaile

3860 Offden Avė. Tel. Crawford 4100

OMSAfl 
l Ashland Avė.

CBICAGO, ILL.

. !WHbm MIDtray 8880

0VW0 VALANDO8: 
takam. Madtfomia nuo 10 iki 12 
Nno 19 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
»aL na pietų Ir nno 7 iki 8:30 v. v

gydytojas m chirurgas
4631 So. Ashland Avė. 

TO YARda 09M 
Rea.: TO PLAsa 8400

VALANDOS:
Nno 10-11 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
įl^Įl. ... 10 .M 12 d'.-.

OHIRURGAfl 

Avė.

SAVO OFISE . 
•0 matų

lilgOŪ
7-8 P. M. 

Ct

Jo Specialybė
▼al&ndoe ll-ll A. M., j-4. T-i 

Reaideneija 1124 So. 49th 
7*1. Cicero MM 

O4baa 4M0 WoM U ta 8ti 
Cicero, III.

Naudokitės

Office Phone Rea. and Offiee
PROapact 1088 8369 S. Leavitt St.
VnL »-4 pp. tr 7-» nk. CANal O9M

DR. J. J. KOWAR
; (NOWARBKAB) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 Wų 63rd SU Chlcago-

Nadėllem Ir Trečiadieniam 
• . . Pagal flutertl

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayetoe 8016

VALANDOS:
3—4 popiet — 7—9 Akare

Treėiadienaia ir Sekmadieniaia 
patral antartį. •

Te*. Ofc. ltEPablte TM4 .
Melraae Park <10

DR.A.R. LAURAITIS
DSNTISTAS

2483 Waat Marųnette Road
Antrad., kalvlrlad. Ir senktadlenlato

•■<11 v. rytų: l-« P- P: •-• v. v.
SaStadlaniaiB nuo I v. r. lkl 1 p. p.

101 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadlenlela ir trečladieniaia nuo 
10 v. r. Iki t vai. vakaro 

Šeštadieniam nuo t v. Iki I v. V. 
Hakmadlenlata pairai autartlaa.

TaL POUlevard 7048

DR. C. Z. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nue 9 ryte iki 8 vakare
Seredoj pegel nutarti

Tai. Ofiao BOUIevard 6913-14 
Rea KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vaL ano 1—S; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiao Tel. VIRginia 0036

Reaidancįjoi TO BBVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiae vaL: S—4 ir S—8 p. aa. 

Reaideneija
8939 Bo. (Baremoat Ava

Valaadoa 9—10 A. M- 
Nedėliomia pagal autarti

Chicagoa lietuvių iv. Krykiau li
goniai, ksip jų pripailno Aaaeritan 
Medical .Aaaociattaa 'ir Aaaeriaan 
Oollege of Surgeona, yra Olaeo A 
rftU«A TO yra, aukWi anai Ameri
kos madikaliai antorltetai mflaų H- 
goning priskyrė prie geriausių Ame
rikos Bgonlnių. Reikale naad< 
jei patarnavimo 8790 V. OM 
tol. HEMlock 6700

patarnavimu ty daktaru, dentistų, advokatų ir biznierių, 
matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



r

SV. PRANCIŠKAUS SESERŲ VIENUOLY 
NO RfiMfijŲ 6 SEtMO PROTOKOLAS Draugo Radijo Program

TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC 11210 Irilncvklea)

VaiHteRS Baltumo - Svariai Dega I

FUEL OIL
ko rugsėjo 26 d., rtpserų vie* Šūde: kienė, K Bartkaitė, B. 
nuoivno auditorijoje, Pitta* Cicėnienė. Aukų $5.IMI 
burgh, Pa, Seimą* prasidėjo Moterų Sąjungos 21 kp., 
iškilmingomis Sv. Mlžiondf? 10 Cldcagu, ats. B. Cteėniehė, M. 
vai. ryto. Mišias laikė kapo- Sodeikienė, S. Bartkaitė, J. 
lionas kun. J. V. Skripkus ir Stugienė. Aukų $5.00. 
pasakė .pritaikintų pamokslų. Nekalto Pras. Pan. Šv. me- 

Po pamaldų visi atstovai ir rguiclų Sodalicijos, Chicago, 
svečiai seselių pakviesti p ė- ats, SS. Bartkaitė, B. Cicon. 
tume. 4^'kų $5.00.

Antrų vai. prasidėjo seimas, ftv Pranciškau* Tretininkų, 
Jį atidarė centro piftn. Ieva Chieag< svoikinimas laišku ir 
Miller, maldę atkalbto kapo* kKKOO.
lipnas. Į prezidiumų išrinktai 4 pa„ ats.
pinu. M. Sudeikienė ik Chiea- 0 Vamnaunklenė, A. Duttib- 
go, 1 vice pirm. — O. Barti* Uetmklett^ R Onattietes R 
ninkiene iš Pittsburgh, 2 vice Petrai tlertč, O. Bulevlčiehė. 
pirm. — M. Tamasonienė it Aukų $17.00.
Homestead, 1 raŽt. — A. Sna*j Tretininkų dr-jo«, U.otne- 
rskienė iš Chicago, 2 miU-*] ats. K. Milittnleuė, M.
A. Miller iš Pittsburgh, man* Bukauskas, Aukų $2.00. 
datų tomisijon sudarė ehlca* Uršulės dr-jos, Home
gietės: B. Cicėnienė, Z. Bfcrt „tead, ats. S. Rad’šauskienė,

Greitai pristatome h* garantuojame pilnų 
mlerų su cdy sealer saikuotais tratate

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424 

PETRAS STIRBIS

GARY, Iltį). LAIDOTUVIŲ blkSKTORlAl 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
006 ..r . oao w. įsu Ava

Udlrbėjol attkfttesnėe rūAt 
paminklų ir grabnamtti

dtti J. A. v. vėliavai. S ariat vadinamo* pehova's Witnesses 'sekto* ūky 
įsteigė privačių mokyklų -’nvo vaikams, kurie viešojoj mokykloj atsisa- 
V. vėliavai ir dėl to buvo išvary ti iš mokyklos. Tos sektos nariai sako 
oliavę, bet prisiekti ištikiln uirtų gali tik vienam Dievui.

u.,..a > ;r-—.*■:  “rr.Jil-.mA.-X : -

komisijon: Ieva Miller iš E«- /Moterų Sąjungos 34- kp., , 
plen, A. Naujaliūtė Iš Pitts* Homestead, ats. E, Monkeiie- į 
burgh, O. Balinskienė iš Mc- hė, R. Kulikauskienė, A. Pi- . 
Kees Roeks. Prezidiumai ūžė- ližnuskienė. Aukų $5.00. 
mus vietas, seimų sveikino ka 5 8kyr., Esplen, Pgh, Pu., ! 
pelionas kun. J. V. Skripkus ats. j. £^1^ m. Astrauskle- 
nupiešdamas vienuolyno svar og. Aukų $25.00.
bumų ir reikalų jį remti. . L. R. R. A. 35 kp., Mc

Protokolą* pereito 5 seimo1 Kees Roeks, ats. A. Saulis.
priimtas. Motina Aloyza, pa-Kukų $5.00. 
sveikino seimų it patieki iž-, / Sv. Rniančteu.t dr-jos, Du- 
dininkės raportų. Be to, pa- ąuesne, Pa., ate. J. Čepulienė, 
žymėjo, kad seseUų šeima au- Q. Bernotienė. Aukų $5.00. 
ga, kad misijų parapijose skai Moterų Sųjungos 23 skyr., 
eitis didėja. Pi t te ton, Pa., ats. Mailinaitie-

Ceutro pirm. J. Miller pa- nė, Blažaitienė, Bernotienė, 
tiekė raportų, kuriame paiy- Aukų $5.00.
mėjo, kad darbavos, kiek jė- ftv. JUžančlaus dr-jos, Pitts 
gis leido: lanke susinus ir ton, Pa., ats, P. Valiukevičie- 
įvairia* pramogas. Kitos cen- nę. Aukų $5.00. 
tro valdybos narės*, vice pirm. šv. Vincento Moterų klūbo, 
M. Tamasonienė, rašt. A. Mil- pgh, pa., ats. S. Sherman, O. 
ler, iždo globėja A. Bartinin-'LauCaitis. Aukų $5.00. 
kienė taip pat patiekė rapor- gy. Vincento Lycęnm (jau
tus. Visi priimti. nikaičių) auka. $5.00.

Seimų nuoširdžiai sveikino Politikierių, Pgh., Pa., auka 
svečias kun. Sadauskus iž Do- $16.00.
norą, ragindamas rėmėjas ir ’ 6 sfcyr., Pittsbttrgh, Pa., ats. 
geradarius remti vienuolynų, j. Nuobaras, O. Pikelienė, A. 
darbuotis jo gerovei Ir nupie- Sikorskis, P. Stankauskas. 
šė kokių rolę seselės lošia au- Aukų $45.00,
klėdamos jaunųjų kartų. Amžinoji narė N. N. iŠ 6

Toliau sekė skyrių raportai, gkyr., $100.00.
1 skyr., Šv. Jurgio parap,, Naujas narys 6 skyr. Ado« 

Chicago, atstovė* Shebelskie* hias Moceikis aukų $1.00. 
nė ir Ambotienė. Aukų $25.00, įJkyr. A. atet. A. Stravinskie-

2 skyr., Nekalto Pras. Pan, ■ nė. Aukų $122,00.
Šv. parap., Chicago, atst Mo šv. Prane, centro, Pittston, 
nifrilienė. Aukų $70,00. Pa., ats. A. Miller, A.. Nauja*

3 skyr., Šv. Kryžiaus par., ' liūtė, O. Bartininkienė, J. Mi* 
Chicago, atst. M. Sudeikienė,' Uer, O. Shettnan, O. Balins- 
B. Cioėnienė, A. Snarskienė, kienė. Auka bus įteikta vė
li. Mažeikienė, J. Šaudvitienė.
Aukų $130.00.

I Labdaringos Sųjungos 1 kp,
Chicago, atst. M. Sudeikienė,
B. Cicėnienė, A. Kilmitz. Au
kų $10,00.

Apaštalystės Maldos dr-jos,
Chicago, ats. M. Sudeikienė,
B. Cicėnienė. Aukų Š5.00.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

50 metų prityrimo

Pirkite tiestai 18 dirbt avė* lt 
taupykite pinigusIiau. • I M. Tamasonienė $5.00, Ado- O. L&ucaitienė $2.00, O. Pali

po skyrių raportų, sekė pa- maitienė $5.00, P. Vitkauskie- lionienė $1.00, A. Balinskas 
vienių gveikinimai ir aukos: >nė $10.00, T^fccvickienė $5.00, $2.00, A. PRckevičienė (gar- 

B. Cicėnienė $5.00, U. Ma- K. Kiviiųkiepė $5.00, J. Moc-'bės narys) įnešė $5.00, V. 
žeikienė $5.00, M. Sudeikienė kevičienė $5.00, A. Kungis $1, Kraužlys $5.00, A. Žaliadonis
$5.00, A. Kilmitz $5.00, Barti- A. Moceika $1.00, R. Kuni- $4.00,- A. Bukauskienė $1.00, 
n’nkienė $5.00, A. Marčiulai- kauskaų $25.00, JB. Stepouavi- (Tęsinys 6 pusi.)
tie $3.00, Ambotienė $10.00, čienė $1.00, P. Babarskienė —a;—
A. Snargkienė $>.00, J. Šaud- $1.00, M. Radžiukienė $5.00, flto«5tatocaw>s=aMtatataBH^ 
vitienė $5.00, J. Stugienė $5, o. Naujalienė $2.00, B. Pas- Į Urba Flower ShoppcV 
S. Bartkaitė $5.00, M. Astrau- kevičiūtė $2.00, Pilisauskas :^4l80 Archcf AvetlUC 1 
skieftė $5.00, Shebelsklenė $10, $1.00, A. Riemečius $2.00, P. t|o«i«a MylinUcrtM —• Wbi<4— ■ 

- - ---- Bioaoitienė $5.00, A. Jonelie-i I
nė $3.00, J.. Norboro* $2.00, B nbon. lAravinnrBSMa

Mee kUlkome dkrbų daugeliui 
iymaanlų Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN 
AVENUE

ARTI (iRANl) AVX

Telefonas
SEEIey 0103

CHICAGO, ILL.

JONAS KA0AVSKJU3
Irflrt spalio S d., l9Jt m., 

6:61 vai ryte, sulaukęs pusę 
metų amtiaua

Kilo B Suvalkų r€d.. Šeinių, 
apskr., Kapčlamlečls parap., 
Meclunų kaimo.

Amerikoj 18gyveno J3 metua 
__ Paliki dideliame nullttdlme 
moterį Rozaliją, po tėvais Jal- 
cerluti, keturias dukteris: Ju- 
eetą, Oną, I^evose lr Domicė
lę, du tentus: Juozapą Hrtvnak 
lr Joną Kalnicky, anūką Da
nielių, dvi seseryčias: Rozaliją 
Naudžiūnienę lr Jos kelmą, Ka
zimierą Uenlcklenę ir jos Sei
mą, pusbroli Vincentą Maslau- 
ską. tris pusseseres: Viktoriją 
Btanklenę lr Jos Seimą, Oną 
Makauskienę Ir jos Seimą, lr 
Petronėlę Lludvlnavlčlenę Ir 
ios Seimą lr daug kttų (riminių.

Kūnas pašarvota* 1139 80. 
6oth Avė., Clceroje.

laldoluvCs jvyks antradieni, 
Spalio 12 d. ISjiamų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas l šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioj |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
vellohle stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į Av. Kaalmlero ka
pines.
* NuMlrdSlal kviečiame visus 
gimines, draugus-gss Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai- 
dotuvtse.

Nuliūdę: Moterfcv, Dukterys, 
fumiat. Anfikae, Res'ryfioe, 
PUsbmlH. h- <J«m.

laidotuvių direktorius . An- 
thshy Pet Ku s. fel. Clpejo ^i'O9.

‘MYKOLAS KRAUJALIS

Mirė spalio 9 d., 1937 m., 10:20 vai. vak., sulaukus 
49 metų amžiaus. v »

KLilo iš Panevėžio apskr., Traškavos parap, Krau
jai io kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.

Velioųis gyveno 10805 So. Michigan Avė.
Paliko'dideliame nuliūdime moterį Joaną, po tėvais 

Matuiionaitė, dukterį Lillian, sūnų Otto, brolį Do
miniką, švogerį Alfonsų Matulionį ir daug giminių; o 
Lietuvoje seserį Onų Kerbeiienę, ir brolį, ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 10834 Šo. Michigan 
Avė. ,r, . , *

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 13 d. Iš kap 
lyčios'vat. ryto bus atlydėtas į Visų šventųjų 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamaldų hus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,. draugus-ges 
ir pažystomus-as dalyvauti šiose laidJIutėse.

• Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Brolis, ir danf 
kitų giminių.

Laidotuvių direktorius S, P. Mažeika. Telefonas 
YARds 1138. , -

LAIDOTUVIŲ
DIIElTOtltl

NARIAI CH] 
LAIDOTUVlI

CICEROS UETUVIŲ 
ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DYKAI

1410 So. 49th CV Cfoaro i 
Phone Cioero 210d 
6834 So. Weetern Avė. į 
phone GROvebill 0141

A.Pitlns
m W«H 18«h etnal
Phone MONroe 337?BEVERLY SHORES

BARGENAI
1646 Weal 46tk Street 
Phone BOUIevard 5203-5566EXTRA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSlAp*nlBilm*M lotų ąnt “IMnen 
Hlfthw«y" p*Z-l*m viduryj "ftov- 
crly Nhorw'* ai TRFZ-3»Ali| pre- 
kf». tęnk Ilk trumpą talką. Idė
bt vi*, pasiskubinkite p*sln«ii,lo
ti Ala proga AiMpirkdaml vLsal 
pigia, puikiausios Ir dcrllngon 
Irničs prie Oirrn kranto: <lčl 
hotnl) Matymo, dėl Inveatmcnti} 
Ir geriausio biznio. Taip pat ga
lint* Išmainyti kiton tsn Ua g«s- 
reane pmgrt-Mng* virto.

IR 4704 So. Western , 
TĖVAS Tel. VTKginin 0683John F. Eudeikis

3354 So. Halsted St.
Phone BOUIevard 4066

; J314 West 23rd Plltoe 
i Pbone CANal 2515 
įSkyrius 42-44 E. 106 Bt I 
Phone PULhnap ĮjTO . 1 

<348 SO. California A Va. 
Phone LAPayette 3572

SENIAUSIA nt DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 SO. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tol. LAFAYETTE 0727

*** *■ xn'/-"-‘--l7Fr*<r *1 Itoikl rbria randasi apie
2* <Jhk««oa OrV4-sSCnSSM^TSv^ čiatislą (nihsprtrtaclją oallm* pa
rtekti i»er valandą laiko. Taip 

bot yra pn pnrtiAm garsina knmgaaijos, kuri jums maloniai pa- 
torOMs. itMankAdkirut kelhinc 'Yramu trip'1 viak-ma Uostomto- 
rlaniH. kurie norės ten M Vykti dėl pasiteiravimo. l.lctuvlams 
liet u vai t A lAaUklns v Ima <MMkmMWLs. x

Alno reikalu kreipki!Fs I “Draugo” raštinę. lalAktia siųskit 
i DKAI GAK, 3U4 Sn. oaMc) Arr. Bos m. paduokite aavo 
varilą, aaUNUą. IrtrOmn mi tarei Ir p*ft» Rakite aatngų laiką, kada 
(harklrtoa kiunąba gaJčtij p«* J<'» pribilll dėl pkUr-atMn paftf-

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse
2810 Litnnnioa Avė. 
Phone YARde 1136-1139

■ KAITA LOTŲ (tik TRKfDALtk)
•n g IM pNlų po »<#A, CMMkM palngtouslrtj vietoj. 
•OZUS pAdų po «9g!l. kampiniu Ritai.
Mills pMt) pn gi M, graliui rirtn) arti kelio.

Visi klU kilai prie pat vandens p*nlu<slanti už pigios kainas. 
-bimVIAI, TIK KKVAKlDLOKrtt IITATlVClAAlM '

Manykite mūzų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakaraia,
10:to vaL vakaro U W. H. F. 0. Itfitlae (1420 K.) — PraneUjaa 

F. 4ALTIMI1RA1

8307 Litnanioa Avė. 
Pbone BOUlfVArd 4139

k ■

r



Pirmadienis, spalių 11, 1937

VIETINES ŽINIOS

Marqnette Park 
Žinutės

Mokykla
Šįmet mūsų mokyklą nema

žai vaikučių suk i rinkoj Susi
pratę tėvai siunčia aavo vai 
kučius į lietuviškų katalikis 
ką mokyklą, nes jie supranta, 
kad tautybės ir doros mokslą- 
jų vaikučius tinkamai pri
rengs šio gyvenimo sūkuriui.

Parapijos reikalai
fepnet mūsų parapija šven

čia dešimtmetines sukaktuves. 
Rengiama draugijų ir visos 
paiapijos pramogos. Mat, no- 
įjmo sudaryti kapitalų, kad 
atmokėti nors dešimtį tūks 
tančių dolerių skolos. Iki šio! 
parengimai gerai pavyko ir 
jau atmokėta ne dešimts, bet 
penkiolika tūkstančių. Žino 
ma, kad dar toli Nauji Mo- 
tai, reikia ir išlaidoms. Tadgi, 
draugijos nesnaudžia. Šv. Ka- 
* Lmier.o Akademijos Rėm. kuo 
pa turėjo bunco praeitą, sek
madienį ir padarė pelno pa
rapijai $89.15. Ačiū joms. Spa 
lių 17 d. merginų Sodalicija. 
o sfalių 24 d. Sv. Teresės dr- 
ja rengia šokius. Parapijos

BUDRIKO RAKANDŲ PEČIŲ, RADIO KRAUTUVE

Buy a Radio 
that Needsa 
kBLUEPRINT,

^^UKOISnilCE*R AD IO
Amazing New ROBOT DIAL 
is as EAST TO READ as 
a CLOCK ... >©K

ZENITH VS25S—7 T.fc.a, Tini į 
American and Foreign Broadcatft, 
Polic*, Amata*, Aviation, Stiipe, 10" 
Spealtar, CcmpUta "Robof" Dial wWh 
SpinnorTtming and Tel-Teia Contrak, 
KSocyda Coveraąa (540-1752 K. G, 
1740-5930 K. C, 5490-11.400 K. CJ, 
41" high.

Radics Kaina 104 QK

An fhTM wav»-bandb kava aopanto dlala. 
y»tth«r. labui ONE dial aho wlng <1 * TIME1 
And (batono(Balisbig,sImplydMign«d,clMi 
andaaay toraad. StaUonsara markad wtthcaU 
lettars PLŪS LocaJ Statlon Indlca ton. You can 
•aaily adjuat for YOURSELF your FAVORITE 
sultonai Avallabla only oa 1939 Zanilhs. for 
Instant statlon ralocatoa.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417 So. Halsted St Tel. Boulevard 7010 
3409 So. Halsted Street

wave

Žymas Budriko Radio programas ii stoties WCFL 970 kil. Nedėlioja kaip 7:30 vai vakare

dešimts metų sukaktuvių pa
rengimas įvyks lapkričio 1-1 
ir 21 d. Tuo būdu baigsime 
šių metų įvairumus.

Dirmavonė
Sekmadienį, spalių 31 d., J. 

E. vyskupas O’Brien atvyks 
į mūsų bažnyčią suteikti Dir- 
ūnavonės Sakramentą. Pamo
kos klesos jau prasidėjo. Eu- 
augusiems būna vakarais 8 
vai., o vaikams 4 vai. po piet. 
Kurie dar nėra 'lirmavz)t>, te
gul užsiregistruoja. Rap.

Žvingių “Šurum 
Burum” Vieta

Pakeista

MARĄUETTE PARK. - 
Jau buvo girdėt, ir laikraš 
čiv.ose rašyta, apie Žvingių 
•‘Šurum-Burum” apie Žvingių 
spalių 23 d. Viskas jau pri 
ruošta susirinkusiems pavai
šinti. Tiktai pranešame, kad 
vieta vakarui pakeista. Pra
moga dabar bus pas Jagšajia- 
g\s, 6559 8jo. Maplewood av., 
kurių name yra daug vietos 
Visi atsilankę smagiai vaka
rą praleis. Bus skanaus už
kandžio, muzika ir gražių lai
mėjimų. , Rengėjai

OB W1TB

Raporterių Piknikas 
Bus Nepaprastas

■■ — ■ m >— •
Katalikiškų laikraščių r a po

rt erių ir agentų piknikas kir
tėja ir jo programa aiškėja ir 
įvairėja. Piknikas įvyks spa
lių 24 d. Vytauto Parke.

Raporterial rūpinasi išgar- 
syti lietuvių biznierius ir iš- 
naujo iškelti obalsį “savas 
pas savą’’. Bet čia įneina ne 
vien biznieriai. Čia paliečia
mi profesijonalai — daktarai, 
advokatai, laidotuvių direkto-k / '
riai ir tt. Biznieriai jau ro
mia Raporterių pikniką. Da
bar kalbinami, yra profesijo
nalai. Be abejonės ir jie tani 
pritars.

Toliau bus kalbinami var
gonininkai ir apskritai muzi
kai. Ir jiems reikia žmonių 
paramos ir Raporterių pikni
kas patarimus jų naudai.

. * ■;
Prie Reporterių pikniko ka

lbinami > jaunuoliai. Jie irgi 
turi įvairių reikalų, jiems rei
kia visuomenės paramos, jie 
tikisi raporterių patarnavimo, 
jų reikalų “išbūstinimo”. To
dėl ir jie bus suinteresuoti 
Raporterių pikniku.

Raporterių piknikui rengia
ma įvairių surprizų.

> į l
Kvieslys

(Tęsinys nuo b pusi.)

kun. C. Vasiliauskas $10.00, 
A. Stankūnas $5.00.

Po $1.00: R. Stankauskienė 
M. Terminienė, J. Petraitienė, 
O. Vasloskienė, J. Čepulienė,
O. Butkienė, O. Norkienė, O. 
Bernotienė, A. Kaktienė.

Sve'kan’.mai ir aukos gau
tos laiškais:

M. ir A. Mazeliauskų iš Chi 
cago $5.00.

Labdaringos Sąjungos C sk. 
iš Chieago, $3.00.

J. Kalinausku iš Water- 
Vrtvn, Conn., $2.00, A. Zizins- 
ko iš Racine, 'VVis., $1.00, Rė
mėjų iš Hartford, Copn., $10, 
Gyvojo Ražančiaus dr-jos iš 
Hartford, Conn., $5.00, Treti
ninkų iš Hartford, .Conn., $5, 
Gerkausklenė iš Cleveland, O. 
$1.00, U| ■Matda’nienėi }iŽ Pitt-' 
ston, Pa.,. $1.00, adv. J. Grish 
iš Chicago $5.00, J. Pukelienė 
iš Chicago $2.00, A'. Auksu- 
tienės iš Chicago $2.00, Šv. 
Teresės dr-jaji lš> 0iioago (Dr/
P. ) $5.00, A.-Ledžienės iš Ne
bark, N. J.,- $1.00, A. Gilie- 
nės iš Chicago $5.00, S. L. R. 
K. A. 89 kp. iš Hartford, 
Conn., $5,00, Moterų Sąjungos 
kp. iš Hartford, tonn., $6.00, 
Gyvojo Ražančiaus ir Treti
ninkų iš Kenosha,. Wis., $10, 
Rėmėjų iš Detroit, Mich., $15.

Mandatų komisija patiekė 
raportą, kad seime dalyvauja 
58 atstovai, , kurie atstovauja 
22 draugijas. Aukų su pasvei
kinimais ir kolekta svetainėj 
už pietus sudarė $1,005.48 su
mą.
• Rezoliucijų komisija patie
kė reoliucijas, kurias seimą*, 
priėmė ir pasiryžo, kiek gali 
toliau auginti Statybos Focį 
<Ją; skyrių naęiaį pasižada mo 
šti pramogas savo namuose ir

Katalikiški; laikraščių 
reporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. Įžangos 
tikietus Įsigykite Išanksto.

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
lią knygą galima gauti per pal
tą arba r altinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RASTINĖJE

ragina kitus ką nors sureng
ti Statybos Fondui; kiekvie
nas narys stengiasi įrašyti 
kuodaugiausia naujų narių iki 
sekančio seimo.

Pramogas (bunko, card ii 
k. party) Statybos Fondui pri 
žadėjo surengti šie asmenys: 
Jakštas, Stankevičienė, Tania 
sonienė, Yalufyevičien®, C. Ma-; 
rčulaitis, J. Stugienė, '.Blažai
tienė, A. Bartlninkienė, As
trauskienė, Laucaitienė, Stra-į 
vinskienė, A. Marčulaitis, B 
Cioėnienė, S. Bartkaitė, Bu
kauskas, Varanauskienė, Si
korskis, (išvažiavimą), O. Ba- 
linskienė, Ieva Miller, kun. J 
V. Skripkus, A. Snarskienc. 
U. Mažeikienė, M. Sudeikienė 
(Bridge party r— vakarienę), 
A. Miller, A: Bartlninkienė.

Sekantį seimą nutarta laiky
ti 1938. m., rugsėjų mėn. pas
kutinį sekmadienį,' seserų vie
nuolyno auditorijoj.

Centro valdybon išrinkta: i 
dvasios vadas kun. J. V. Skri- , 
pkus, pirm. A. Tamasonienė, 
vice pirm. A. Bartininkienė. 
2-roji vice pirm. A. Naujaliū 
tė, rašt. Anelė Miller, iždinin
kė sesuo M. Aloyza, iždo glo
bėjos *— A. jBalinskienė ir A. 
Marčulaitienė, korespondentės 
— N. Miller ir J. Miller.

Seimą* uždarė 6 vai. vak. 
malda kun. J. Skripkus. Po 
to seselės pakvietė visus va
karienei.

Pirm. M. Sudeikienė 
Rašt. Aj Snarskienė (

Help Kidneys
Don't Tako Drastk Drugį

Tour Kldneya contaln 0 mllllon tlny tubes 
or Uiters whlch msy bo eodangered by nec- 
lect or draatle, Irrltatlng druga. Be csreful. 
If functlonal disorders of the Kidr.eys or
.............
Under Kyes, Dlzzlneu. Backache, Burollen 
Jotnte, Ezcess Acldlty, or Burning Paaugės, 
don't rety on ordlnsry medicinas. Plsht 
suth troubles wtth the doctor*s prescrlp-l 
tlon Cystea. Cystes stsrts worklng ln 3 
hours and mušt prove entlrely sattafaetory 
ta 1 «sek, and be ezactly the medicina you

* pr money back ls gusranteed. Tele- 
is your druggtst for Ctstez (Blss-tez) 
y. The guarsntee proteets you. Copr.

i JCnoz Co.

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems lr Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokitė ilgiau, aD- 
sirūpinkit kuru dabar. O- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Be:š 
kia laikas pirkti anglie 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir ju pri
statymas lengvas. Dabai 
pirkdamas gausi geresniu.- 
angl’s už žemesnę kainą. %

GRANT WORKS GOAL 
YARD

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

Geriau atsakyti patamav* 
mo, negu padaryti jį neina 

loniu būdu.

Lump ...
Mine Rnn ..............
Egg ..........................
Nut ........
Screenings ..............

PIRKIT DABAR! I KAINOS 
GREITAI RYTA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PR1EŠCIESCIVOSE

Tel. ARDmore 6975

A. Ir A 
TERESE VAIČIULIENt

Mirė spalio 9 <J„ 1937 m., 
anksti rytą, sulaukus 49 metų 
amžiaus.

Mirė po padarytos operacijos 
spalio 4 d., Mercy ligoninėje, 
Gary, Ind.

Velionė • prigulėjo prie 8v. 
Kazimiero parapijos, buvo ge
ra lr darbšti motina, uoli ka
talikė lr pasišventusi Sv. Pran
ciškaus tretininkė ir Altoriaus 
Puošimo draugijos narė. Kai
po tokia JI ir gražiai, katali
kiškai išauklėjo savo šeimynėlę.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Mykolą, 4 sūnus: Augus
tiną ir Karoij iš Gary, Ignacą, 
studentas Sv. Meinrad'o SenfV- 
narijoje, St. Melnrad, Ind., 
Mykolą, studentą Sv. Sulplcl- 
jaus Seminarijoje. Washington. 
D. C„ dvi dukteris: Roaaliną, 
studentė-slaugė Merc^ ligoni
nėje ir Juliją, <lu brolius: 
Praną ir Mykolą Dunelavlčitj 
iš Gary: o Lietuvoje seeerj 
Oną.

Kūnas pašarvotas 1525 Mc- 
Kinley St, Gary, Ind.

Laidotuvės (vyks antradienj, 
spalio 12 d. Iš namą 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Sv. Kazi
miero parap. bažnyčią, kurioj 
9 vai. Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Kalva
rijoj kapines. Kast Gary, Ind.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Duk
terys, Broliai, Sesuo lr Gbnl-

Laidotuvlų direktoriai Kel- 
ner ir Pruzin, 620 W. 16th 
Avė., Gary, Ind. . Tel. 9000

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytą tikslą, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti 50c už j 
dantų mostj. Llsterlne j 
Tobth Pašte gaunama po f 
25c. Tėmyk, kaip gerai Ji I 
veikia. Ją vartodan.as per 
'metus sutaupai >3.00. 1

USTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODIKTAS DIDŽIAUSIO PU Eli on, RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
SU CITY SEALER APMCRETAtS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS MAUKITE 

CANaI 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS MILDVTUVAMS

CLASSIFIED
PAR D A VI MCI

Restoranas-Tavernss, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo prtežas- 

I tismirtis. Atsišauklt:
>808 So. Kedzie Avenue
PARDAVIMU NAMAS

4854 So. Maplearood Avė., krautuvė, 
4- kambariai, garadžlus. Priežastis 
pardavimo — našlė. Atsišauklt 10737 
go. Michigan Avė,

REIKALINGAS YlKfcJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy. 
kits;
"Draugas.” 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G308. '

PARDAVIMVI GARADZIVS

Pardavimui 40 karų samdžius ir bu
tas. Randasi West Sldėje ant biz
nio gatvės. Maišyta apielinkė. Da
ro gerą taisymo blznj. pilnai išren- 
duotas. savininkas nori prkslšallntl 
Iš biznio. Parduos už prieinamą kal
ną. Rašykit:

DRAU0A8
99*4 Sn Onlfl-v Avc. Rox 35 0.

PARDAVIMVI NAMAI

Marąuette Parke moderniškas 2 fle
tų mūrinis namas tiktai 86500.00, 
arti 68-člos ir Maplewood Avė. 2 
aukštą mūrinis namas, tris 4 kam
barių Retai, 1 krautuvė, 2 karu mū
rinis garadžlus arti 63-ėlos ir Union 
Avė. Kaina $4500. Jmokėt $1500, ba
lansas lengvais Išmokėjimais. 8 kam
bariu mūrinis Cottage. kaina $1600. 

•Atsišauklt:
3352 Ro. Halsted Street 

Chicago, III.

’tanant statyti sau naują namą’ 
ii pertaisyti seną. palaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

11739 8o. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingus Jaunas Vaikinas mo
kintis spaudos darbą. Turi būti bai

gęs pradinę mokyklą, rėlkallnga tė
vų rekomendacija. Darbo valandos 
nuo 8 iki 6 vai. Atsišaukite:

Progresp Prinling Company, 
3423 So. Morgan St.

Tel. Yards 0123.
Paleidau jam, kad gyventų Brld- 

geporto apleltnkėj.
RENDON II.ETAS

Trys kambariai ir' tualėtas, kamba
riai šviesūs ir švarūs. Renda tiktai 
$8.00 J mėnes). Atsišaukite;

913 W. 20th St., arti Peoria St. 
 Chicago. Illinois.

PARDAVIMVI NAMAS
Parsiduoda sekanti namai už pri
einamas kainas:

Dviejų pragyvenimų medinis na
mas. 1509 So. 49th Avė.. Cicero, III.

Namas su bizniu. Toje apiellnė- 
je tiktai tas vienas biznis gali bū
ti, randasi '4545, Center St.,' Lyons, 
III.

Namas lr 5 lotai pigiai Bellwood, 
1:1.

Virš minėtus namus parduoda Sv. 
Antano Lietuvių parapijos spulkos. 
Kreipkitės pas sekretorių Jos. Mo
zeris, 1603 So. 50th Ave„ Cicero, III.

. i i

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

®
F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
i Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Priežodžiai
Būti meiliajn, reiškia būti 

patenkintam pačiu savim ii 
litais.

Kiekvienam žmogui paeita/ 
į ko laimė, bet jos neįgyja,
prie jos nebūna prisirengę

----------------

CRANE COAL COMPANY


