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ITALIJAI DUODAMA. DAR 
VIENA “PROGA”

Savanorių ištraukimo klausi
mas pavedamas nesikišimo 

komitetui
LONDONAS, spal. 13. — 

Anglija su Prancūzija Šian
dien nusprendė Italijai duoti 
dar vieną “progą” ištraukti 
italus savanorius iš Ispanijos.

Šj kartą šis klausimas pave
damas tarptautiniam nesikiši
mo komitetui, kurs pakvies I- 
taliją pasiaiškinti.

Sakoma, šiam Italijos aiški
nimuisi reikės mažiausia po
ros, arba daugiau savaičių. 
Jei Italija ir šia “proga” ir 
daroma jai “malone” nepasi
naudos, tuokart jau bus “vei
kiama”. •

Bet kas bus daroma, kol kas 
nepasakoma. Tik kalbama apie 
Anglijos, ir Prancūzijos plana 
vimus okupuoti Balaerico sa
las Viduržemio jūroje, kur,
kaip pasakojama, Italijos ka-1 veikus.

ro laivai ir oro laivynas turi 
vyriausiąją buveinę.

žiniomis iš Paryžiaus, pran
cūzų radikališkiausi gaivalai 
reikalauja vyriausybės- be ati
dėliojimų veikti — vaduoti Is
panijos radikalų vyriausybę. 
Jie nurodo, kad Ispanijos na
cionalistai naudojasi atidėlio
jimais. Tas gi kenksminga Va 
lencijos bolševikų režimui. To
liau jie nurodo, kad, štai, tas 
Valencijos režimas, jau skubo
tai kraustosi į Barceloną. Tas 
reiškia, kad tas režimas susi
duria su pralaimėjimo pavo
jumi. J

Šių gaivalų spaudžiama • 
Prancūzijos vyriausybė neži
no kas daryti. Žada rytoj sau- 
kti ministeriu kabinetą į nepa
prastą posėdį ir pasitarti, kas

Ispanijos radikalų milicininkai Mahon mieste, Malorea saloje,'Viduržemio "jūroje. Nacionalistai blokuoja salą ir Mahono radikalus spaudžia ba
das. Prancūzija pasiryžusi juos vaduoti. Bet Anglija pataria prancūzams nekišti ten savo nosies. ,

PRANCŪZIJA ATSARGI, 
VADUOJASI ANGLIJOS 

PATARIMAIS

REDAI SURAŠYMO
iŠ

ILLNOISO LEGIJONININ- PREZIDENTAS KALBĖJO APIE

Italijos vyriausybe pašaukė tarnybon 
50,000 savanoriu

ROMA, spal. 13. — Praneš
ta, kad premjero Mussolinio I 
nuosprendžiu karo tarnybon ) 
pašaukta 50,000 fašistų sava-) 
norių. Nėra žinoma, kokiais 
sumetimais tąs daroma. Kal
bama, kad, rasi, šie savanoriai 
bus pasiųsti į Ispaniją, jei 
Prancūzija vykdys grasini
mus — atvirai atlopo# savo 
sieną Ispanijos radikalams pa 
dėti.

Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad mobilizuojamų fašis-

ISPANIJOS RAUDONIE
SIEMS DAROSI KARŠTA 

VALENCUOJE
HENDAYE, Prancūzija, 

epai. 13. — Ispanijos radika
lai daug giriasi savo - pavyki
ntais Aragono fronte. Bet, ma 
tyt, tie jų pavykintai iš piršto 
išlaužiami.

Tujinta žinių, kad Valenci
jos bolševikų režimui darosi 

tų dalis bos pasiųsta į Afriką,' karSta Kone vigog «minig_
kita dalis j Ispaniją, o dar vie prijos” skubotai iš ten nuke- 
na dalis pasiliksianti Italijoje jliamos į Barcelonąt 
budėjimo ‘atsargai.

Be to, tarnybon šaukiami 
dar ir įvairių rūšių kariniai 
specialistai, kurių bus apie ke
liolika tūkstančių.

PARYŽIUS, -spal. 13. — 
Prancūzijos ministeriu kabine
tas turėjo posėdį ir nieko ypa
tinga nenutarta Ispanijos klau 
simu.

Aiškėja, Prancūzija vaduo
jasi (Anįtljdsrpatarimars ir. įs
pėjimais, kad prancūzai atsar
giau veiktų prieš Italijos už
sispyrimus, kadangi galima su 
laukti nepasisekimo skubiai ir 
be atodairos veikiant.

Atrodo, Anglijos vyriausybė 
bando išsisukti nuo neseniai 
siūlytos Prancūzijai savo pa
galbos prieš Italiją.

Anglijos ministeriu kabine
tas rytoj turės posėdį. Laukia
ma svarbių įvykių. Spėjama, 
Anglija nutars visą reikalą 
su Italija dėl Ispanijos paves
ti tarptautiniam nesikišimo ko 
mitetui.

O tas juk nesuderinama su 
“pavykimais” karo frontuose.

ISPANŲ RADIKALŲ 
PROPAGANDA

Vakar rytą Lincoln parku 
važiuojant užsidegė Sheridan 
road autobusas su 62 asmeni- 
mis. Viskas laimingai baigės. 
Nė vienas nesužeistas.

REIKALAUJA BOIKOTO 
JAPONAMS

{ATLANTIC CITY, N. J., 
spal. 13. — Iškeliamas reikala
vimas, kad CIO priimtų boi
koto japonams rezoliuciją.

Tos rūšies rezoliucija pra
vesta Amerikos Darbo federa
cijos suvažiavime.

Šalies vyrįausybės padan
gomis šįmet »W) lapkričio 16 
d. visoj šaly įvyks bedarbių 
cenzus
tatyta tvarką bedarbiai sava
noriai bus pakviesti įsiregis-; 
truoti. Laiškų nešiotojai po 
namus išplatįris atitinkamus 
blankas.*BenŠrbiams Tėikės at 

sakyti į padėtus blankose klatt 
simus ir grąžinti laiškų nešio
tojams. «£

Bedarbių surašymo direkto
rium prezidentas paškyrė sti
klo gamintoją J. D. Biggers 

, iš Toledo- Šiomis dienomis jis 
buvo Chicagoj ir prašė miešto 
majoro, kad jis paskirtų komi 
tetą padėti bedarbių surašymo 
darbe.

Majoras žadėjo tai padaryti 
gavus apie tai platesnių irifor 
macijų. Komiteto pareigos bus 
aiškinti šio cenzo reikšmę ir 
bedarbius paraginti būtinai re 
gistruotis. Vyriausybė nori ži
noti bedarbių skaičių ir rasti 
naujų priemonių juos šelpti.

Seniau pranešta, kad patsai 
prez. Rooseveltas per radiją 
išaiškins bedarbių surašymo 
reikalą ir tvarką ir paragins 
juos registruotis. Reikia lauk 
ti prezidento kalbos,

KAI POPIEŽIAUS AU
DIENCIJOJE

CASTELGANDOLFO, spal.
7 arba į3; - S™1*“18, Ti?v”. Pij"8

XI šiandien maloningai sutei
kė audienciją '71 amerikiečiui,
1 • J t ** •« -v

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 13. — Žiniomis iš Madri
do, radikalų karo vadovybė 
ten paskelbė, kad įAragon fron 
te radikalų milicija numušnsi 
net septynis italų lėktuvus. 
Trys lakūnai paimti nelaisvėn, 
o kiti užsimušę.

Čia pareiškiama, kad tai pa
prasta radikalų “antis” — 
propaganda milicininkų dva
sios kėlimui.

Gdbcniatorius tesauks legislatnros 
sesijon šelpimo reikalu

Daug kas reikalauja, kad. o gal- jau ir dirba, tuo tarpu 
Illinois gubernatorius Home-{jie ir toliau šelpiami visuome-

KOVOJA PRIEŠ DARBO 
BOARDĄ

ris sušauktų legislatūrą į ne
paprastą sesiją bedarbių šelpi
mo reikalu. Gubernatorius va
kar atsakė, kad jis to nedary
siąs, kadangi jau ir taip dide
lės sumos išleista ir šiam šel
pimui nesimato galo.

nės lėšomis.

Gubernatorius sako, kad nuo 
1932 metų pradžios iki Šiol 
šelpimui Illinoise išleista apie 
424 milijonai dolerių, ėmus 
krūvon vyriausybės ir valsty
bės parūpintus fondus.

DENVER, Col., spal. 13. — 
Am. Darbo suvažiavime iškel
ti kaltinimai prieš “National 
Labor Relations Boardą”.

Gubernatorius reikalauja,
kad visi šelpiamieji būtų nno- į Gubernatorius sako, ji* Be
dugniai patikrinti, ar jie visi

• i paiso, kad lokalinės bendruo

tikrai reikalingi šelpimo. Jis 
spėja, kad žymi dalis šelpia
mų bedarbių gali gauti darbą,

menės netekusios, šelpimo fon
dų. Nešelpiamieji galės gauti 
WPA darbą.

KONGRESO SESIJOS DARBUS
Pareiškė, jam rūpi kaip ūkinin

kų, taip darbininkų buitis
simų kongresas turės nuodng* 
niai svarstyti.

Kalbos gale prezidentas pa
kartojo ęi, ką. aadM utirfPN

lap- cagoj pasaulio taiko# klausi
niu. Pažymėjo) jĄmertka iHĮM 
drai su kitomis valztybdfhls 
turi dirbti pasaulio talkas rei
kalu, o ypač šį kartą Tolimuo-

WASHINGTON, spal. 13. 
— Prezidentas Rooseveltas va

kurių tarpe buvo Amerikos Le kar. vakarą kalbėjo per radi- 
gijono delegacija — 8 legijoni- ją. Pranešė, kad sušaukė kon- 
■rtinkai ii Illinoiao. ir. Pennjryl-* grės,

AMERIKOS ČEKŲ BENE
DIKTINŲ ABATAS

PRAHOJE

vanijos.

SUGAUTAS ĮTARIAMAS 
PADEGĖJAS

Vakar anksti rytą Bridge- 
porte policija sugavo įtaria
mą padegėją. Jis pasisakė e- 
sąs Michad Delinsky, 59 m. 
amž., 944 W. 35 place.

Sakoma, jis bandęs padegti 
garadžių, 3758 So. Halsted 
gat. Kai jis padegęs šalia ga- 
radžiaus popiergalius, tuo lai
ku į tą gjamdžių parvežtas 
sunkvežimis. Įtariamasis pabė
go.

Ugniagesiai veikiai užgesi
no popiergalius. Atvyko poli
cija ir ši susidūrė sn einančiu 
įtariamuoju 37 gatvėje ties Li
tuanica ave. Jį suėmė:

Sunkvežimio šoferis, sako
ma, nustatė suimtojo asmeny
bę. 11

Kol kas dar tikrai nežino
ma, ar jis yra kaltfcs, ar nekal
tas. Apie tai negalima spręsti.

kričio 15 d.
Pareiškė, kad seniau ir pas

kutinį kartą jam teko lankyti 
kai kurias šalies dalis ir paty
rė, ko gyventojai reikalingi ir pse Rytuose, kur japonai įsika-
ko jie tikisi sulaukti iš centri- į riavę Kinijos žemėje, 
nės vyriausybės. 1 Pareiškė, kad Amerika Uei-

Prezidentas nurodė, kad ir gia karus, kad ieško priemo- 
toliau stengsis atgaivinti AAA nių nuo jų apsisaugoti. Ta

čiau aiškiai nepasakė, ar ji# 
Ameriką tikrai apsaugos nuo 
karo su Japonija, prieš k t 
šiandien kai kurios Europon 
valstybės nusisukusios ii* spau 
džia Ameriką, kad ji joms va
dovautų prieš japonus.

Bet prezidentas nurodė, 
jis buvo pasaulinio karo daly
vis ir patyrė, ką Amerika gali, 
o ko negali daryti. Tuo bū i 
jis pasakė, kad visuomenė ne- 
širflpintų, kad juo, prezidc 
tu. pasitikėtų.

JAPONIJA SAKOSI NETth 

RI KO BIJOTI

derliaus kontrolei ir NBA pra
monės darbininkų gerovei.

Pažymėjo, kad vyriausybei 
lygiai rūpi ūkininkų ir pramo
nės darbininkų buitis. Ypač 
rūpi paprasti darbininkai, ku
rie ilgas valandas dirba ir 
gauna menką atlyginimą, taip 
kad negali žmoniškiau gyventi. 
Šiems darbininkams Imtinai 
turi būti sutrumpintos darbo 
valandos ir mokamas žmoniš
kas atlyginimas.

Tai gi tuos ir eilę kitų klau-

MADRIDE 100 ŽUVĘ IR 
200 SUŽEISTA

MĖSA BOSIANTI PIGESNE

PRAHA, Čekoslovakija. — 
Vykdami* į Romą čia trum
pam laikui sustojo čekų bene
diktinų vienuolyno Lisle, IH., 
naujas abatas, kun. Prokopi- 
jus Neuzil, OSB. Abatas čia 
nuoširdžiai pasitiktas ir svei
kintas. Be kitų jį sveikino ir 
vyriausybės departamentų at
stovai.

. SUDEOE ASFALTO 
FABRIKAS

Užpereitą naktį sudegė Ser- 
vicised Products bendrovės 
(asfalto įmonė) fabrikas, 6051 
W. 65 gat Nuostolių daugiau 
kaip 200,000 dol.

Cbicagoąangliška spauda 
praneša, kad artimiausiomis 
dienomis kiek tai atpigsianti 
mėsa, ne visa, tik kai kurios 
jos rūšys.

Matyt išnaudotojai pabūgo 
toliau krauti sau lobius.

Susisiekimą laivais tarp 
Klaipėdos ir Artimųjų Rytų 
uostų (Palestinos, Graikijos, 
Turkijoj) neseniai atidarė vie 
na švedų laivininkystės ben
drovė.

Latvių meno paroda bus su
ruošta šių metų lapkričio ar 
gruodžio mėnesį Kaune.

MADRIDAS, spal. 13. — 
Nacionalistų artilerija ir to
liau bombarduoja^ šį Įmestą.

Radikalai' skelbia, kad va
kar tuo bombardavimu apie 
100 asmenų užmušta ir apie 
200 sužeista.

Pripažįstama, kad medžiagi
niai nuostoliai nepaprastai di
deli. Aragono fronte eina di
deli mūšiai.

GINKLŲ ŠMUGELIAVI- 
MAI Iš PABALTIJO

TALLINAS, Estija, spal. 
13. Pabaltijo pakraščiais 
trankosi įtariami laivai. Užsi
ima ginklų šmugeliavimu Va
lencijos radikalams.

TQKIO, spal. 13. —. Arti 
japonų vyriausybės stovįs lai
kraštis Yomiuri ražo, kad Ji 
ponija neturi reikalo bijoti 
Sąjungos ir Am. J. Valstybių 
sankcijų. Už Japoniją pasiju 
ko Italija ir Vokietija, 
su šių draugingų valstybių 
galba japonai galės vesti pn 
kybą su Europa ir gauti amu
nicijos, jei bu# reikalinga.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

dra ir šalta.

Vakar rytą žemiausia tena 
peratflra 37 1.

Saulė teka 6:02, leidžia 
si 5:12.

_ a . .. . ____ .„
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitu negrattna, 
jai nepraiomu tai padaryti Ir neprlslunčlama tam AUus>

sija ir ją sekęs neišbiintiigaų bedanbia^ 
bojinias. “Reliefas” tūkstančiams žmonių bu* 
vo nuodai jų dvasiai. Paragavę “retiefo”, ne
teko noro dirbti, prarado savigarbą ir gėdų 
Panoro ant “reliefo” gyventi visų amžių.

Prasidėjus nedarbui, sveikiems žmonėms 
ne “reliefų” raikėjo teikti, o darbų. Ame
rikos miestai pilni nešvarumų, o sykiu jie 
ir pilni bedarbių, gyvenančių ant ‘‘reliefo”. 
Rodos nieko aiškesnio nebuvo, kaip tas, kad

Vilias taMjK 20 m. sskaktives
Karo pradžioj Lietuvoje vei, ferencijos nutarimas, turėjo 

kė tiktai viena organizacija-1 tvirtų pagrindų savo veikimui,

lul
«r<* to nedaryta. Bedarbiai palikti tūnoti nevalo

mose, dvokiančiose miestų dalyse ir tik duo
dama “reliefas”, kad nuo bado apginti.

Šv. Rašto pačioje pradžioje parašyta, 
kad prakaituodami pelnysime sau duonų. 0 
šv. Povilas sakė, kad kas nedirba, tai tas ir 
tenevalgo.

Jei nukrypta nuo šv. Rašto nurodymų 
ir pradėta gyventi priešingai, tai ar galėjo-

Kttsbuisho lietuvius Aplankius ’ ”e ”<*» «į»«-
& kerne. Be darbo būdami, sugedo suaugę žmo

nės, į niekus, į padaužas, į bomus išaugo jų

tu teisę tai- 
Ir ypač ko

respondencijas sulyc eavo nuoiiOroa Korespondentų 
prado raiyti trumpai Ir aliklal (jei galima raiomaja' 
maMnUe) paliekant didelius tarpus pataisymama. ven
giant polemikos Ir aamenilkiunų. Paaenualaa korea 
poadencijoa lalkraitln nededamas.

Bedaktorlua priima — nao 4 vai. ilsi '• vai. popiet. 
PRENUMKRATO8 KAINA.: J. amsr»os valatybfcm: 

Metama — *4.11; Pusei metų — *S.tO; Trims mtaa- 
Meta — 11-00; Vienam minealul — 7*c. Kitoae w- 
atyhSee prenumerata: Metama — *7.00; Puael matų 
— *4.00. Pavienis num. Sc.

Bkelblmų kalnas prisiunčiamos parelkalavua

palto lenkių. Redakcija paallalko 
Ir trumpinti vlaua prlalųatua raitus

komitetas auke n tėjusiems nuo, žinojo ko siekti. Nors ir dvi- 
karo Šelpti. Viena to komiteto} dešimties žmonių Lietuvos 
dalis veikė savarankiškai Ru-J Taryboje buvo įvairių pažiu- 
eijoje. Be šelpimo darbo, ko- j rų žmonių, tačiau jie sugebė- 

bedarbius organizuoti miesto svarinimui. Bet {mitetas ėmė rūpintis švietimo {jo 1948 metų vasario mėn. lb
4 zv ortrl o 1-3 ik/4 nrkiai rVn 11 ly 45 vinvra 1 zv V. _«»1  Ii • _ _ • _ y a •bei kultūros, o vėliau ir politi

kos reikalais.: 1917 metais ko-' 
mitetas stengėsi sušaukti Lie
tuvos konfereneįjft, į kurių su
važiavę iš viso krašto atsto
vai 'pasisakytų svarbiaisiais 
politikos klausimais, vurioms

dienų vieningai pasirašyti u 
paskelbti Lietuvos -Nepriklau
somybės aktų; tų aktų pas na-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į lietuviai turi savo 
spaudų, tai pašto

Lietuvoje dabar eina dide-
“ viri Tarybos nariai. Dr. J. K apie diplomatus. Ne

apie tuos diplomatus, kų ka-Basaaavi&ua, S. Banaitis, K.1
Bizauskas, Pr. Dovydaitis, M. 
Biržiška, P. Klimaitis, kun.

tada labiausiai rūpėjo Lietu-1 Petrulis, ktm. Maironis, D. 
vos ateities klausimas. Malinauskas, S. Kairys, kuu

Kol vokiečiams karo fron- J. Staugaitis, kun. J. Šaulys,

gausingų 
išlaidoms 

išvengti, silkių pardavėjai pa
sisiūlę tų laikraštį pirkti iš 
spaustuvės mašinos.”

(Iš “Kuntaplio.”)

diųos žodžius rašančiam teko dalyvauti 
Pittsburgho lietuvių Vilniaus užgrobimo die
nos paminėjime, kurį surengė A. L. R. K 
Federacijos apskritys. Reikia pasakyti, kad 
parengimas visais atžvilgiais pavyko. Erdvi 
salė prisirinko pilna žmonių. Dainavo cho
rai, solistė, grojo orkestras. Programų pra
dėjo Federacijos apskrities pirmininkas A. 
Tamkevičius, vadovavo Kastas Vaišnoras, 
mūsų dienraščio biznio atstovas Pittsburghe 
ir apylinkėse. 4

Daug kas ligšiol pasakydavo, kad Pitts
burgho lietuviai katalikai yra apsileidę, ne
veiklūs, nesirūpina tautos reikalais. Tačiau 
dalyvaujant jų parengtame Vilniaus užgro
bimo paiuinėjim£, susidarė kitoks įspūdis: 
jie tautiškai gyvi ir veiklūs, trokštų išlai
kyti savo religijų ir tautybę, solidarizuoju 
su visos mūšų tautos siekimu kuogreičiausia 
atvaduoti lenkų pavergtgųjį Vilniaus kraštų. <

Kaip prieš savaitę unūsų dienraštyje bu
vo rašyta, katalikiškųjį ir tautiškąjį veiki
mų judina Lietuvių Katalikų Federacijos 
aj>skritys, kurio priešakyje stovi: A. Tun
kevičius, A. Paleckis, Griebliūnaa, K Vaiš
noras ir kiti. Federacijos apskrities darbus 
dirbti nuoširdžiai padeda šie kunigai: T.

bilietuose sėdi, ale apie Igno 
Jurkūno-Šeiniaue parašytų ko
medijų vardu “Diplomatai.”
Debatai eina apie tai, kad Šei
nius parašė komedijų, o re- 
zisorius Dauguvietis Valstybės 
teatre pastatė iškraipęs au
toriaus mintis ir veikalų taip 
nevykusiai parodęs, kad pa
statymas nieko bendro netu
rįs su pagašytųja komedija.
Dabar, sako, Dauguvietis siu- Lietuvos, ale bendrapruntinin 
lo pavesti trinfs asmenims iš- kų kišenių gyvybei, 
figeriuoti, kas geresnis: Igno

Ohio steito bendras papūtas 
spalių 31 d. Clevelande šau
kia vožnių konferencijų. Gro- 
matoj taip rašo: M Visos or
ganizacijos praaoiųos prisiųs
ti delegates į šių svarbių Lie
tuvos gyvybei koūfėrencijų. ’ ’

Mano delnas, rodo, kad to- 
ji konferencija šaukiama

tuose sekėsi, jie nenorėjo aie- A- Smetona, S. Smilgevičius, 
ko kalbėti i r ’tartis su lietu- J. Šeijias, Dr. Šaulys, adv. J.

Vileišis, J. Vailokaitis, S. Na- 
rtftųvieitts ir A Stulginskis.

Vilniaus konferencija tvn 
būti būvo vieningiausia iš vi
sų lietuviškų seimų konferen 
cijų ar suvažiavimų, bet kur 
įvyksių. kiek tai liečia Lietu- 

Nepriklausomybės reika

vaikai. Ir pagerėjimo nebus tol, kol dykau
jantieji nebus grąžinti darban.

Tas pat dėjosi Amerikoj, tas pat Lietu mais; jie“ patys raudasi tų 
voj, tas pat kitose šalyse. Ir blogybei pagy- klausimų sunikai išspręsti: 
dyti tinka' tie patys vaistei visięms. prijungti Lietuvų prie Tokie-

rijos*, ir galas. Tačiau likimas 
kitaip lėmė. K$ra» tęsėsi, ir 
vokiečių pasitikėjimas savo jė
gomis mažėjo, kartu mažėjo 
ir vokiečių puikybė ir godu
ly stė. Kai į karų stojo ir Ame
rika, vokiečiai pasidarė žymiai 
sukalbesni. 'v !

1917 metų Vasarų vokiečiai 
leido sušaukti Vilniuje lietu
vių konferencijų, tačiau į koh- 
ferencijų nariai turėjo būti 
kviečiami, bet nerenkami, nes 
karo metu rinkimų nesu gali
ma daryti. Taip ir buvo pada
ryta. Buvo išsiuntinėta 264 
kvietimai visuomenine veikla 
pasižymėjusiems asmenims; į

viais Lietuvcfe pteitieg /kiauši-.

Vaišnoras, M. Kazėnas, J. Misius, A. Jurgu 
£s, Vasihausk*e, i. flkripktt. Tam veikimui 
pritaria ir kiti kunigai.

Federacijos veikloj svarbų vaidmenį vai
dina ketvirtadieniais' dedamas mūsų dienraš
tyje Pittsburgho Lietuvių Žinių skyrius, ku
rį jau ketvirti metai redaguoja' seniausias 
Pittsburghe lietuvis kunigas (kunigaująs 35 
metus) Jonūs Vaišnoras, kuris daug kuo yra 
prisidėjęs prie lietuvių tautos reikalų. Tų 
kilnų darbų jis yra pasiryžęs vesti ir toliau.

Šiuo laiku didžiausias katalikų veikėjų 
rūpestis yra — prisirengimas prie Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Amerikoj seimo, kuris 
bus gegužės mėnesio 16, 17, 18 ir 19 dieto
mis Pittsburghe. Veikėjų noras yra, kad tų 
seimų ir jo pramogas surengti gražiai, įspū
dingai, kad seimas įneštų kiek galima dau
giau naujo į Susivienijimų ir kad dar la
biau išjudintų jttttsburgiečių katalikiškų ir 
tautiškų veiklų. / .

į. Pastaruoju laiku ten rodoma daug susi-, 
rūpinimo jaunimo orgųnizavtaio reikalu, Nors 
jaučiama,' kad Seserys Pranciškietės per sa
vo vadovaujamas mokyklas labai dąug lie
tuviškumo įneša į tos apylinkės jaunimų, ta-

Naujas Rūpestis Katalikams
">1/ ***** ^4 ••'C £ 4

Kai Mussolini rengėsi vykti į Vokietijų 
pasimatyti su Hitleriu, tai katalikiškas pa
saulis tikėjosi šio to gero susilaukti iš tos 
kelionės. Buvo viltie^ kad Mussolini patars 
Hitleriui sušvelnyti savb atsinešimų į Vo
kietijos katalikus. To buvoi galima tikėtis 
dėl dviejų priežasčių: Mussolini Italijoj pa
kenčiamai elgiasi bu Katalikų Bažnyčia, tai 
viena. O antra, tai Mussoliniui turėtų rū
pėti turėti stiprų frontų ne vien namie, o 
ir Vokietijoj, su kuria užmezgia draugiškus 
'rysiąs.' O religinis persekiojimas Vokietijoj 
kaip sykis ir trukdo sudaryti ten stiprų na
minį frontų.

Bet Mussoliniui, matyt, nebuvo galvoj 
užtarti Vokietijos katalikus. (Be to dabaT 
girdimė, kad ir Italijoj jis gali pradėti ka
talikus varžyti. Jau to yra ženklų. Apie tai 

i užsiminta Italijos fašistiškuose laikraščiuose.
Tad ir kyla pasaulio katalikams naujas 

rūpestis.

Ar Amerika Kariaus

Japonijos žygiams Kinijoj besitęsiant ir 
prez. Rooseveltui užsiminus apie pasaulio 
organizavimų prieš užpuolikus, prasidėjo 
svarstymai argi Amerika šiuo sykiu stos į 
karų. Tas kalbas apie Amerikos galimybę 
įsivelti į karų padidino tas faktas, kad An
glija ir Prancūzija po prez. Roosevelt© pra 
kalbos Chicagoj pasiūlė Amerikai aprūpinti 
Tolimuosius Rytus, o jos girdi aprūpysian- 
čios Ispaniją. Pasiūlymas gan gudrus.

Bet Amerikoj nesigirdi balsų už karų 
prieš bet kurių valstybę. Atvirkščiai, gar
siai šaukiama prieš bet kokį karų. Senato
rius Robert R. Reinos iš No. Carolinos pa
reiškė, kad Amerika stovi 100 nuoš. prieš

vos
lų. Galimas daiktas, kad tų 
vieningumų buvo įkvėpusi 
žiauri ir nepakenčiama vokie
čių okupacija. Visi troško iš 
tos okupacijos greičiau išsiva
duoti. ♦

Įdomu pažymėti, kad lietu
vių tauta savo svarbiesiems

Šeiniaus “Diplomatai ” para
šymas, ar Dauguviečio jų pa
rodymas.

Sulyg mano rokundos, Dau
guvietis turėtų pralošti. “Dip
lomatus” jis turėjo parodyti 
scenoje taip kaip parašyta — 
komedija ir, be to, pakviesti

reikalams ginti parodė didelių į teatrų visų valstybių diplo- 
gabumų ir vienybės. Sakysim, i matus, neskiriant nė Tautų 
1905 metais, rusų revoliucijos {Sųjungos, kad visi būti pama- 
sukuriuose, tiktai lietuvių tauRę save ir kaip jie konferenci-
ta sugebėjo Vilniuje sušaukti 
Lietuvos Seimų. Taip pat tik-

jose komedijas lošia.

fconferencijų atvyko 214. Ūki-j tai lietuviai 1917 metų gegu-
ninkai ir darbininkai sudarė 
daugumų. Buvo keletas ir dva
rininkų, paiskoi-gydytojai, mo

lės mėn. Rusijoje sušaukė Pe
trapilio Seųnų. Taip pat tik
tai vieši lietuviai sugebėjo ir

kytojai, inžinieriai, advokatai,: vokiečių okifpėčijos metu Vil- 
kunigai, prekybininkai, ainati- niuje Bušaukti konferencijų, 
ninkai, pramonininkai. Taip, 1905 metais Vilniaus Sei 
pat čia buvo»įmonės ir įvai- mas teišdrįso Lietuvai reika 
riaušių partijų bei politinių į- • lauti plačios autonomijos, o po 
sitikinimų-mo bolševikų iki, 12 metų, 1917 metais, jau visi

“Pasaulio lietuvių sų-gos 
vaidyba yra nutarusi leisti 
savaitinį laikraštį užsienyje 
gyvenantiems lietuviams. Kar 
daugi toks laikraštis į tolimes
nius užjūrius, kur lietuviai gy
vena, galėtų nukeliauti per 
t—2 savaites ir tokiu būdu
pasenti ir kadangi užsienio vyras

Po pirmojo trpckistų teisino 
Maskvoje buvo kalbama, kad 
revoliucija ėda savo vaikus.

Dabar ten kalbama, kad — 
vaikai ėda revoliucijų...

— Dedu savo galVų.
— G aš dedu savo piniginę. 
— Tur būt, ši tavo pinigi

nė tuščia f
— Taip, kaip tavo galva!

Kažkokia drūtoka poniutė 
savo “taukais” smarkiai var
gina kitus keleivius.

— Poniute, malonėkit taip 
nesietumdyti! — bara jų kaž 
koks keleivis. — štai šitas 
žmogus, kuris stovi prie jūsų, 
vos kvėpuoja—taip jūs jį pri
spaudei...

— Tai ne jūsų dalykas! — 
atsikirto storulė. — Tai mano

pačių dešiniųjų.
Tačiau, nors ir toks margas

konferencijos buvo sąstatas, 
konfereneija Lietuvos politi
kos svarbiausiu klausimu bu
vo vieninga: konferencija vien 
balsiai pasisakė už 'Lietuvos 
visiškų Nepriklausomybę; Net 
bolševikų frakcija su savo 
vadu Eidukevičium pasisakė 
už nepriklausomybę. Šitoks

lietuviu suvažiavimai reikala
vo Lietuvai Nepriklausomy
bės. Kaip maža buvo vilties iš
cariškosios Rusijos gauti au- > .
touojnijų, taip dar mažiau vil
ties buvo iš kieno nors malo
nės gauti Lietuvai Nepriklau
somybę. Tačiau lietuvių tau
ta drųsiai, ryžtingai siekė au-

Mūsų Pajėgos Stiprėja

Su savo skaitytojais dalina
mės malonia žinia, kad du 
Marijonų auklėtiniu — kun.

minės ir draugai jau nuo va
saros ruošėsi jauno kunigėlio 
priėmimui. Kun. Pranas Vir-

Vincas Andriuška iš Worces- Į mauskis, Šv. Petro bažnyčios 
ter, Mass., ir kun. Kazys Ve- klebonas jau užkvietė jaunų
ngras iš Boston,' Mass.

Ur». Sakė, kad jei narine kariauti, tai ga- konferencijos vieningumas tu-
liroe kariauti namie, nes Amerikoj yra ke
turi milijonai kriminalistų, kurie kasmet at- 
scina 15 bilijonų dolerių.

Taigi neišrado, kad Amerika tiek pai- 
«au“T^'7n'^ykl^">^7^’“turi''bū'ti 1 uiaie”io reikalus, kad ta. privestų

rėjo didelės reikšmės. Konfe 
rencijos išrinktoji taryba, Lie
tuvos Taryba, vykdydama kon

riuodu praeitais ketvertai; 
kšto tikslo-savo krašto laisvės' matais mokėsi Vytauto uni 
ir pasiekė štai, 1938 metais versitete Kaune, išlaikę kvo 
jau minėsime šito didžiausio
mūsų tautos laimėjimo 20 me
tų sukaktuves, kurioms jau 
dabar turime ruoštis.

ku-(kunigėlį su iškilmingomis Mi- 
šiomis į Šv. Petro bažnyčių.

Kun. Vincas Andriuška, M. 
I. C., grįžęs Amerikon, savo 
pirmąsias iškilmingąsias Mi

suorganizuoti į lietuviškas, organizacijas. Tie
sa, paskirose parapijose yra lokalinės jauni
mo draugijėlės, bet.jos nėra centralizuotos 
ir dėl to permaža domisi lietuviškuoju gy
venimu. Čia niatomas gyvas reikalas atgai
vinti L. Vyčių kuopas, suorganizuoti A. L. 
K. Studentų Sųjungos skyrius, suorganizuoti 
parapijų chorus į vienų sąjungų, prie Susi, 
vienijimo kuopų organizuoti jaunuolių sky-. 
rius. Apie tai to krašto lietuvių veikėjai 
galvoja ir, nėra abejonės, netrukus prasidės 
sistematingas jaunimo organizavimas ir tuo 
būdu į Pittsburgho lietuvių katalikų veiklų 
bus įnešta dar daugiau gyvumo.

jų prie kąra.
LIETUVA , DIDYSIS PAUKŠČIŲ KELIAS

timus su pagyrimo pažymėji
mu, šiomis dienomis grįžta ’ šias atlaikys Worcester, Mass. 
Amerikon. ' • kame jis gimė ir augo ir mo-

Esant Universitete juodu kslinosi Lietuvių Šv. Kazi- 
lankė teologijos fakultetų iniero mokykloje. Jo pamaldūs 
Kunigais įšvęsti Visų Šventų tėveliai — Aleksandras ir Vi-

Kaune Trūksta Tarnaičių

“Lietuvos Aidas” rašo: “Nenormalu so 
tarnaitėmis Kaune. Ir būtinai reikiant negali
ma gauti. Net Darbo Birža skelbiasi turinti 
įvairių darbų darbininkėms, bet darbininkių 
stinga. O stinga iš dalies dėl to, kad sveikos, 
dirbti galinčios ir uždarbio reikalingos mer
ginos ir moterys nenori dirbti”.

Tų pat girdime iš Amerikoj. O priežas
tis tokio nĮisireiškimo ind ta pati — ilcpre-

Statistikos žiniomis, pernai Jungtinėse 
Valstybėse automobiliais užmušta 37,500 žmo
nių, o sužeista 1,300,000 asmenų. Tai yra 
begalo didelė skaitlinė. Čia kas nors pana
šu į karo laukų. Vadinas, neatsargiu važi
nėjimu automobiliais užmušama ir sužeidžia
ma tiek daug žmonių, kaip ir karo laukuose. 
Tai tikrai baisus yra dalykas. Vyriausybė 
ir pati visuomenė turėtų rimtai susirūpinti, 
kad sustabdyti tų visai bereikalingų žmonię 
žudymų.

• • •
“II Popolo d'Italia”, Italijos fašistų or

ganas, smerkdamas, kapitalizmų, parlamen
tarizmų, demokratizmų, socializmų ir komu
nizmų, užgavo ir katelikua. Matyt, fašistų 
vadas Mussolini, besilankydamas Vokietijoj
užsikrėtė hitlerizmu.

* • •
Mokslo vyrai apskaičiavo, kad kiekvie

name sužaibavime elektrikoa randasi už $500. 
Tad atsiranda naujas kelias į turtus. Be
reikia surasti būdų tų elektras energijų gau
dyti ore ir pritaikyti prie žemiškų reikalų 
ir nepaprastas turtas bus laimėtas.

KAUNAS (Tsb.) — Pei*4
Lietuvą kasmet rudenį ir pa
vasarį praskrenda daugybė j- 
vairiausių paukščių. Pavasarį 
jie traukia j šiaurę, o rudenį 
į pietus, į šiltesnius kraštus. 
Net varnos po 306-400 kilo
metrų rudenį pasiekia į pie
tus. Taip kad Lietuvos var
nos žiemoja Lenkijos pietuo
se ar Ukrainoje, o į Lietuvą 
žiemai atskrenda varnos i5 
Latvijos, Estijo.i. Dauguma 
svetimšalių paukščių trankia 
Lietuvos pajūrin.

Vytauto Didžiojo universi
teto gamtos muziejus pajūry
je tari paukščių atebyklų Čia 
stebima, kolite paukščiai ko
kių laiku pųaųkrenda. Be ta 
gaudomi čiai paukščiai ir jie 
u)k ant k©jųr.ti2<nauiterru tam 
tikri aliuminiai žįedai ak nu
li ei iu ir gamtos muziejaus a-

dresu. Kai kur svetimuose 
kraštuose žieduotų paukštelį 
nušauna ar randa nugaišusį, 
laidaznai radėjai gamtos .mu
ziejui praneša, kur rado žie
duotų paukštį. Iš tikrų pra
manių sprendžiama kaip grei 
tai, kaip toli ir kuriais ke
liais paukščiai skrenda. Lie
tuvos paukščių stebykla jau 
yra sužiedavusi keliasdešin.ts 
tūkstančių paukščių.

Žiedavimo pagalba yrn nu
statyta, pavyzdžiui, kari Lie 
tuvos gandrai - garniai nu- 
ritrenda po 10,000 ir kartais 
daugiau kilometrų — į Abisi
niją ir net į Pietų Afriką. J- 
(lomu pažymėti,- kad ertu v oe 
gar.drai vengia ; Vokietijos, 
juos- prijaukinti nepavyksta. 
Vokiečių paukščių stebykla 
Kasytėje, Kuršmary, buvo su- 
siį’iuulžiusi kelis šimtiL‘! jau

dienoje praeitų rudenį.
Šį pavasarį išlaikė (univer

siteto baigimo kvotimus, ir,

ncenta Andriuškai ir jo br, 
lis Jurgis nuo seniai jau ru 
šias prie taip džiaugsmingo

užuot tuojau* grįžus Ameri- primicijų dienos. Klebonas 
kon, per vasarų ruošės įgyji-1 kun. Aug. Petraitis su para- 
ino mokslo laipsniui — teolo- i P*jieėiais irgi kuomi gali di- 
gijos licencijatui. '<*»»» prnnicijų džiaugsmų.

Galatiniis kvotimua iSlaik'ų »»“« >■“-
rūgėjo 27 d., abudu įgijo 8ulauk« P”*®™
teologijos licencijato laipsnius,

ir

su pagyrimo pažymėjimu ir 
rūgs. 28 pradėjo savo grįžimo 
kelionę pakeliui atisakydami 
Latviją, Vilnių, Lizteor, Loo- 
rdes ir Rymų

Kun. Vincą* Vengras, MIC., 
gimęs Boston, Mass. Jo pri
micijos įvyks Bostono lietu
vių Šv. Petro bažnyčioje. Jo 
tėrvoHai ir kiti artymieji gi-

Worcegterio lietuviai, ramina
si tėvai Marijonai sulaukę 
naujų pajėgų, bet nemažesni.! 
džiaugsmas Amerikos lietuvių 
visuomenei, kuriai ateina pa
dirbėti dvi jaunos pajėgos.

Darbininkam^ sanatorija 
stato Birštone Kauno apygar 
dos ligonių kasa. Kauno mies
to ligonių kasa Kačerginėje, 
ant Nemuno kranto, netoli 
Kauno, stato vaikams vasar- 
namį-sanatorijų, kur vasarų

nų gandrų ir bandė juos pri 
Jaukinti kitose Vokietijos vie 
to-e, bet tai jai padaryti ne- siųs silpnesnė* sveikatos mo-
pavyko. kykllnio amžinus vaikus.
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•vavo ir Vilniaus užgrobimo 
paminėjime.

Jai nėra kliūčių. Tai moderniškas karo pabūklas — tan ka. Jai, kaip atvaizde matome, nėra kliūčių. Eidama me
džius išvarto ir sau kelių prasiskina.

ir glaustis prie savų centrali-1 
nių organizacijų ir draugijų, 
nes tiktai tuo būdu išliksime 
tautiniai ir prisidėsime prie 

(Vilniaus atvadavimo. Nurodo

West End

Mūsų klebonas per kurį lai
kų beveik visiškai negalėjo 
kalbėti nei giedoti. Bet da
bar, ačiū Dievui, balsas vė* 
atsitaisė ir praeitų sekmadie
nį jau gražiai giedojo ir pa-

Spalių 7 d., Sv. \ ineento 
moterų klubas laikė mėnesinį 
susirinkimų, kuriame nutarė sųkė labai gražų pamokslų c- 

pie šv^ Rąžančių.kitas tautas, kurios šimtine- suruošti pramogų. Po susirin 
Ičius kantriai laukė atvadavi 'kimo turėjo draugiškų vaka- 
mo teritorijų ir susilaukė. relį, kuriam užkandžio parū
Taip ir mes, bendrai ir vie
ningai darbuodamies, atvaduo 
s.lne sostinę Vilnių.

Paminėjimas baigtas Lietu- gijos narių buvo bendra švJ 
vos himnu.

pino Seilienė ir Pylienė.

Klebonų atlankė senas mo
kyklos draugas Tarnas Maho- 
ny.

Spali.) 10 d., sv. Vardo dr-’ Motel^„ ir merginos rengia-

, si susirinkimui spalių 17 d.,
į Komunija, fiv. Sakrarnentna kuriaIne nulnoma snorganizuo-

PiUsturgho žinių Red. buvo iSatatytas viešai adora-|tj k,#bą |iarapi:os darbuotei.
x JT! •• k,,r,s b"'Kfsi P“laimin'-iSii.sirink.l.,ias įvyks parapijom
Sv. Kazimiero Parapija mu. svetainėje 3:30 vai. p. p.

Praeitų sekmadienį kun. 
Skripkus pakrikštijo Povidų- 
Rikardų, sūnelį Kazimiero 
Baltas ir Elžbietos Weston. 
Kūmais buvo: Bronius Baltas 
ir Klara Barr.

Užsakymai paskelbti Tarno 
Grajausko (Gray) Šv. Alfon
so parapijos iš Baltimore, Md., 
su Margarita Stravinskiūte iš 
šios parapijos.

mu.

Susitveręs bingo klūbas i- 
masi darbo, šeštadieni/) vaka
re, 8:30, pradės žaidimų. Pra
eityje bingo vakarai duodavo 
gražaus parapijai pelno. Ma
noma, kad susiorganizavę jau 
nuoliai-ės ir dabar gražiai da
rbuosis parapijos labui.

Viktorija Brindzienė vis 
dar tebėra Mercy ligoninėje, 
Pittsburgb, Pa.

Pas mus oras jau atšal.T.
Dėdė

North Side

Įdomūs Pasikalbėjimai

Kristaus Gimimo 
Reikšmė

RAULAS: Kodėl Kristus, 
būdamas Dievas, ir viskų tu
rintis, g?mė kaip koks betur
tis?

Šios kolonijos lietuviai skai 
tlingai dalyvavo užgrobimo 
Vilniaus paminėjime.

kaip Dievas ir kaip Žmogns 
ir 3. kad Kristus gimsta dva
siškai kiekvieno žmogaus šir
dyje laike šv. Komunijos.

RAULAS: Kas ir kaip pra
dėjo rengti Betliejaus kūtelę

su savo artimu, nes artimas 
yra sutvertas Dievo paveiks
lu ir turi nemirtinų sielų. Prie 
to dar Kristus mokino atleis- na91U0Se bažnyčiose? 
ti savo artimui, nes, jei nori- &V‘ Pranciškus
me apturėti atleidimų nuo i Asyžietis, kuris labiausiai my- 
Dievo, turime atleisti artimui Į Įėjb Jėzų. Jis gerbė ir Jo gi- 

RAULAS: Jeigu Kristus, mim$- Šventasis parengė ku-
JONAS: Kristus atėjo pa- buvo Karalius, kodėl nekara-savo kambaryje. Tas pa 

liai atėjo pirmiau Jį lankyti,! ^ko kitiems vienuoliams irrodyti kelių į dangų, kuris y- 
ra siauras, erškėčiuotas. Tur
tuoliai nenori nei kalbėti apie 
dangų, nes jiems čionai yra 
dangus. Beturčiai, kurie čia 
vargsta, kenčia, turės amži
nų laimę, kur nebebus vargo, 
bėdų, prispaudimų, vien tik

bet piemenys? Pariziejai nei 
žinote nežinojo?

JONAS: Karaliai ir pari
ziejai jautėsi turį pirmenybę 
ir tuo pačiu didelę puikybę. 
Gi Kristus pasakė: “Mano

trumpu laiku vienuoliai kūtelę 
parėdė bažnyčioj. Iš čia pra
dėjo skleistis tas paprotys ta
rpe visų krikščionių.

RAULAS: Kų reiškia Kū- 
čiose eglutė, kurių visi rėdo? 

JONAS: Eglutė primena du. i paslaptys yra paslėptos nuo 
neapsakoma ramybė ir laimė i išminčių, o yra apreikšta ma- dalykus: 1. nelaimingų medį 
per amžius. ! žutėliams ”. Tai reiškia, kad rojuje, per kurį pirmieji Tė-

RAULAS: Kristui gimus, a- kiekvienas žmogus suprastų 1 vai prarado rojų ir daugybę
ngelai pasirodė piemenėliams 
ir didelė šviesa apšvietė juos. 
Kodėl taip nepaprastai apsi
reiškė ? ?

JONAS: Šviesa reiškia, kad 
Jėzus Kristus yra Šviesa visų 
žmonių. Jis atėjo apšviesti vi-

Dievo mokslų.
RAULAS Kodėl pasitaikė 

tas surašymas J«craliaus visų 
žmonių jo karalystės?

JONAS: Surašymas reiškia, 
kada Kristus atėjo pirlnų ka
rtų ant žemės, karalius davė

sus tamsybėj esančius, ypač pilnų sąrašų visų savo šmo
tuos, kurie nepažino Tikrojo 
Dievo nei Jo Įstatymų. Ange-

ti
' rti-

lai giedojo reikšmingų gies 
mę “Ramybė ant žemės žmo
nėms geros valios”. Toji gie
smė reiškia ramybę Dievuje, 
nes kol žmogus nėra su Die
vu, negali turėti tikros ramy- 

Taipgi, jeigu žmogus ir 
sideda — atsiskiria nuo 

Dievo, praranda savo sielos 
ramybę. Kristus taipgi sutai
kina žmogų su Dievu per Ai

Vilniaus Užgrobimo 
Paminėjimas g

Takažauskienei 6U Mrs. Co- 
nnors gana gerai sekasi kole- 
ktuoti naujos klebonijos pa-

Spalių 10 <J„ Pittsburgho g™™™“™- Praeit* savaitę 
sukolektavo $12.00. AukojoFederacijos apskrities pasta

ngomis šauniai paminėta Vil
niaus užgrobimo sukaktis. Er
dvi Piliečių svetainė buvo 
pilna žmonių.

Paminėjimas pradėtas A- 
merikos himnu. Jam Guno or-

malonių. 2. primena tų medį 
— kryžių,,per kurį atėjo išga
nymas.

RAULAS: Kų reiškia, kad 
žmonės duoda dovanas viens 
kitam?

JONAS: Reiškia tris daly
kus: 1. Kad Dievas davė gau-

sekantieji: P. plekas $1.00, P. 
Bernotas $1.00, Karužienė ši, 
John Cheslak $1.00, Ella Letz- 
kus $5.00, V. Milinkevičia $2 
ir J. Musteikis $1.00. Staty
bos darbas eina visai prie

. , _ . . . .baigos. Pasiliko mažesni, ivai-kestra pritarė ir po to pagne- , , .• v. y* , n rus darbai,ze muzikalių veikalų. Guno 
orkestrus lietuviai neturėtų 
pamiršti. IGekvienam reikale, 
ypač rengiant šokius, kviesti 
tų orkestrų, nes per tautines 

' šventes ir paminėjimus ji pri
sideda prie iškilmių ir jas 
papuošia.

North Side choras, vadovau
jant J. Senuliui, padainavo 
iškilmei pritaikintų dainų.
Jauna solistė, maloniu balsu 
taip patenkino dalyvius, kad 
net buvo iššaukta ir turėjo 
tris dainas padainuoti.

Pranciškiečių akademikės 
gana gyvai padainavo “Kur 
bakūžė samanota” ir “Plau-

nių, o kada Kristus ateis ant šių malonių žmonėbis ant že- 
rų kartų ant žemės, tai bus mės, 2. meilę, kad vieni kitus 
tikras surašymas kiekvieno Į mylėtumėm, kaip Dievas mus
darbų, minčių ir žodžių — tru
mpai sakant — Paskutinis 
Teismas.

RAULAS: Kodėl Kalėdų die 
noje kiekvienas kunigas gali 
laikyti trejas šv. Mišias?

JONAS: Tas primena mu
ms trejopų Kristaus gimimų: 
1. Kad Kristus gilmė iš Amži
no Tėvo — Paties Dievo Tė-

gailos sakramentų. Tuo pačiu vo, 2. kad Kristus gimė. ir 
Kristus mokina būti ramybėj j švenčiausios Panos Marijos,

, i*

Žmonės susirūpinę darbų 
mažėjimu. Kai kurie net sve
tur pradeda darbo ieškoti.

Vietinis

Homestead

Spalių 1 d. miręs Jonas Jo- 
kubauskas palaidotas spalių 
6 d. iš D. Žengimo bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo a. a. Jono 
sesers dvi dukterys: Marga - 
ret Zilka iš Bentleyville ir 
Martha (pavardės po vyru ne 
sužinojau) , iš New York ir 

. sūnus Kazimieras Ramanaus
kas iš S. S. Sesers vaikai, jei

Visi smarkiai ' darbuojasi, ’nealsiras artimesni, giminių, 
paveldės a. a. Jono Jokubaus- 
ko turtelį, kuri/) nedaugiau- 
šia beliko po visų “legalių 
šerengų”.

numylėjo ir 3. gerų valių. Jei 
žmogus gali duoti artimui do 
vanų, tai gyvena ramybėj, mei 
lėj ir vienybėj. Tas yra Kris
taus mokslas. J. V. S.

— Užs. Reikalų Ministeris 
Lozoraitis Prancūzų vyriausy
bės pakviestas atvyko Pary
žiun apžiūrėjo parodų ir ta
rėsi su Užs. R. Ministerių Del- 
bosu.

kia sau laivelis”. Kastantas 
Vaišnoras vedė programų.

“l3raugo” red. L. Šimutis 
kalbėjo dviem atvejais. Pir-!

Praeitų savaitę automobiliu 
važiuodamas sunkiai sužeistas 
iš ko paskui mirė a. a. kun. 
Jaruos Delaney, generalis Va
rdo Jėzaus draugijos dvasios 
vadas. Tai buvo vienas žy
miausių Pittsburgbo vyskupi
joje kunigų. Jis labai gerai 
buvo žinomas iš Šv. Kazimie
ro parapijai. Daug yra prisi
dėjęs, kad išgauti nuo vysku
po 'leidimų turėti kas mėnuo 
antrų sekmadienį įstatytų Švč. 
Sakramentų per visų dienų. 
Ir bendrai visame yra daug 
padėjęs organizuojant Vardo 
Jėzaus draugijų ir taipgi prie
planavimo naujos klebonijos 
Ilgai jo nėpa'miršime. *

Amžinų atilsį duok jam, 
Viešpatie.;moje turiningoje kalboje pa

lietė Vilnių, kur ilsisi lieka
nos Lietuvos kunigaikščių ir J Praeitų pirmadienį palaido- 
žymių veikėjų, kur randasi tas a. a. Petras Račius iš šv. 
brangus Aušros Vartai ir Š v., Kazimiero bažnyčios parapijos
Kazibiiero karstas. Vilnius 
lietuviams taip brangus ir ne- 
nurimsime tol, kol grobuonys 
jo nesugrąžins.

Antru atveju kalbėtojas ra
gino būti ištikimais lietuviais

kapinėse.

— Spalių 7 d. Seimas pri
ėmė Švietimo Ministerijos pr<i 
jektų įsteigti specialių moky
klų departamento etatus.

kad “Ziggy” (Zigmuntas)
Petraitis laimėtų lapkričio ri
nkimuose Justice of Peace.
Paskutinį sekmadienį prieš 
rinkimus, spalių 31 d., bus
susirinkimas parapijos sve- Spalių 9 d. tapo pataisytas 
tainėje pasitarimui, kaip dau- 51i4bas Elmer Mau,er’ prOte’
giau balsų gauti. Tai labaiiaton° s“ 1<la Ba0,s’ lletaTa“ 

te. Pabroliais buvo Charlesgražus dalykas, kad savieji 
bent sykį susieina į bendrų 
darbų, kad savo tautiečiui ge
lbėti rinkimuose. Tikrai gali
ma tikėtis, kad Ziggy laimės.

Basi s ir Ona Rilius. Mažai 
džiaugsmo iš tokių vedybų.

Spalių 10 d. daug northsai- 
diečių dalyvavd Vilniaus už- 

Darbai.pas mus nekaip ei- grobimo paminėj?me, kuru 
na. Atrodo, kad šįmet bus įvyko Piliečių svetą’nėje, S. 
prastos Kalėdos. Daugelį gali j S. Kalbėjo “Draugo” red. L. 
ir Kalėdų Diedukas aplenkti. Šimutis. Kalbėjo dviem at

vejais: apie Vilnių ir apie iš-
Praeitų seklmadienį pas 

Kriagžlius buvo svečias i3 
Clevelando Milius. Jis daly-1

eivijos gyviausius reikalus, y- 
pac ap:e jaunimo organizavi- 

(Nukelta į 4 pusi.)

AMERICA’S 
LEADER AT A »ladčs Fr.I

DETECTIVE RILEY
l-IPT MRAMOMILH. lfi 7

______________ By RicLard Ue

9U0DVMU/ \jOOM9 CLOS«« AMO , * 
ctOSEp W rr ffe ? ? f

BEVERLY SHORES
EXTRA BARGENAI

Išpardavimas lotų ant “Dunes 
Hlghaay'’ pačiam viduryj “Bev- 
crly Khoree“ ui TREČDALI pre
kės. tęsis tik trumpą laiką. I4e- 
tuvlai pasiskubinkite pasinaudo
ti šia proga nualpirkdaml visai 
pigiai puikiausiom Ir (lertlngoa 
icmfs prie ežero kranto; dėl 
namą Matymo, dėl Investmentų 
Ir gerinusio biznio. Taip pat ga
lima Išmainyti lo'us su šta go
resne pmgreslnga viela.

Al pulki rietą randasi apie 
50 tnvlly nuo Chicagos. Orei- 
čtanslą trun.spnrtaeiją Kalima pa-

— siekti per vr.'andą laiko. Taip 
pa< yra po prleilAra garsina kompanijos,, kurt jums ma’onial pa
tarnaus, užmokėdama kelionę “round trlp” visiems kostounie- 
rlaius, kurie norės ten nuvykti dėl pasiteiravimo. Lietuviams 
lietuvaitė Išaiškins visas smulkmena*.

šiuo reikalu kreipkitės J '“Draugo’* raštinę. Talškns siųskit 
J DRAUGAS, 2224 Ro. Oakley Avė. Fin v ttfl. Paduokite saarp 
vardą, antrašą. telefono mimerf Ir |tai>irėkltp patogų laiką. katla 
paskirtas žmogus galėtų pas Jus prlhAtl dėl platesnio paaiš
kinimo.

RAINA LOTŲ (TIK TREČDALIS)
•0 s 122 pėdų po 2*22. randasi patogiausioj vietoj. 
40x125 pėdų po 2222. kampiniai lotai.
20 x 122 pėdų po 2102, graikų vietoj arti kelio.

Visi kiti lotai prie pat vandens parduodami ui pigias kalnas. 
“LIETUVIAI, TIK NEKASI DVOKITE KITATAUČIAMS.”

*
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PinSBURGHO LIETUVIŲ 2IN10S
NORTH SIDE | nę aukavo: Kurowski P., Ka-

—---------  Į čkauskas Kleofaa, Dargis Te-
(Tęsinys iš 3 pusi.) ! ofilius, Pačius J., Baltrušaitis 

nių ir jojo subūrimu po lietu-j Taunas, Petkevičius Ad., Grei- 
, viškų įstaigų ir centr. drau-.čius J. ir Budis Ed. Pirmu- 
gijų sparnais. Jei to nepada-| čiausia bus sutvarkytos klau- 
rysime, tuščios bus mūsų pa- sykius, įleistos sienon, nes da-
stangos lietuvystę išlaikyti A- 
menkoje. 1). Žengimo parapi
jos choras iš N. S. po vado-

bar užima daug vietos ir ga
dina bažnyčios išvaizdų. Su
tvarkę klausyklas griebsiniės

vyste J. Samulio )inksmin/i elektros. Moterys išsijuosę di- 
susirinkusius dainomis. Clio- rba, kad sukėlus lėšų takams 
ras atrodė gana skaitlingas, iškloti. Visi turėtų paremti i

meris dviem dovanom. Ant 
galo jaunimas pašoko, pasi
linksmino.

Šv. Vardo dr-jos kaukių 
’ * vakaras

Pavyko $odaliecių 
Pramoga

PHILADELPHIA, PA. — 
Spalių 3 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos sodalietės surengė ko

rtų ir bunco party, mokyklos 
svetainėje, į kurių atsilankė 
daug parapijiečių.

Be kortavimo ir bunco lo
šimo, traukta laimingasis nu-

^A.KIŲGTDTTGJAI

Vilniau* teismas Švenčio
nyse teisė šešis lietuvius kuni
gus, kaltinamus neva ųž pa
vardžių krikštijant lietuvini
mų; keturi kunigai išteisinti, o 
kun. Budreikis nuteistas kalė-

Šv. Vanlo draugija rengia'ti 1 mėnesiui. Prunskis 2 
kaukių (maskaradų) vakarų vaites.
spalių 31 d., mokyklos svetai
nėje. Grieš Jono Bulovo or
kestrą. Dr-ja skiria dovanas 
už gražiausi, juokingiausį ir 
originališkiausį kostiumų.

6. Sakom b.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiuo:

LAlayrtte 4017 
Tel. rųmų:

HBMlock 6896

Ret.:
«4C0 W. 69 81

moterų užsimojimų. Oras jau 1 Gražu mūs Lietuvoj. Fuskėmlusiems didmiesčių dūmuose 
atvėso. Laikas pasirūpinti km malonu yra prisiminti Lietuvoje šienapiūtės ir kvepiantis šie

nas. Atvaizde Lietuvos prez. A. Smetona savo tėviškėj va
sarodamas varo pradalgę.

ru.

Bridgeville

nes keletu dainininkų iš Mc- 
Kees Bocks buvo prisijungę 
prie jojo. Šiandienų palaikyti 
skaitlingų gerų chorų darosi 
vis sunkiau, ypač pas mus, 
nes bažnyčiose uždrausta mi
šri chorai. Šv. Pranciškaus a- Užpraeitų sekmadienį, pa- 
kademikės sudainavo porų dai rapijos salėje prasidėjo “bin- 
nelių gana vykusiai. Panelė 'go” lošimas. Pasekmės labai 
Stella Adams iš N. S. džiugi- geros. Ateina daug svetimtau- 
no visų širdis padainuodama čių. Šis žaislas bus žaidžia- 
solo tris dainas. Katučių jai mas kožnų sekmadienį trečių 
nesigailėta. Žmonių buvo ga-1 valandų popiet. Pageidauja 
na daug. Paniinėjinias'-galima ma, kad skaįtlingiau rinktųsi 
pavadinti pavykusiu. Man ta- savos parapijos žmonės. Bin- 
čiau rodosi, kad būtų daug g0 reikalus tvarko S. Kaspu- 
naudingiau tokius paminėji- Itytė, M. Paekevičiūtė, Jobu 
mus rengti atskirai kifekvie- Tkacli, E. Stankus, J. Urbo
no j kolonijoj. Daugiau žmonių nas ir kiti.
turėtų progos juose dalyvau- j ------------
ti. . j Spalių 24 d. sodalietės ren-

—--------- "i gia card party. Kortų lošimas

daug svečių iš kitų kolonijų, malonų priėmimų, motinai A- 
Bus gražių “praizų”, karš- loyzai, seserims — Alphon- 
tos kavos ir skanių pyragai-1 sai, Gabriellei, Angelai, An

taninai ir visoms, kurios ko
kiu tik būdu mus vaišino. Nuo 
širdžiai ačiū Motinai Baptis
tai už pakvietimų -mūs pas 
save pietums.

Ačiū kapelionui kun. J. V. 
Skripkui už nuvežimų auto 
mobiliu ir aprodymų įdomių

cių.

10 d. pas kun. A. 
buvo užvažiavęs 

“Draugo” redaktorius L. Ši
mutis su ponia, kun. J. Vaiš-1 
noras, kun. J. PIkutis ir K. 
Vaišnoras. Gražioje nuotaikoje

Spalių
Jurgutį

praleista kelios valandos lai- ! vietų Pittsburghe ir už vai
ko. V. | šes. Ačiū pittsburgiečiams, pas

kuriuos buvom pakviestos ir 
kurie mus pavaišino.

Ačiū Martinaitienei už vai
šes ir jos dukrelei A. {Barti-

Rugsėjo 26 d. turėjome pro ninkienei, kuri dar ir puikio- 
gos dalyvauti Šv. Pranciškaus U1js dovanomis apdovanojo. A-

Padėka

Mūsų bažnyčios pataisymui įvyks parapijos salėje trečių 
aukos tebeplaukia. Po penki-1 valandų popiet. Laukiama 'Vienuolyno Rėmėjų 6 seime, 

Pittsburgli, Pa==

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

.mes, už kuriuos Jis jų davė 
I susilaikėme, ir auejojome duo
ti savo gyvybes, nė net už Jį.
(Jis nėra prašęs, kad mes

Spalių 14’ta Diena

“Aš gerasis Ganytojas, Ge
rasis ganytojas duoda savo 
gyvybę už savo avis”. — Sv. 
Jono X, 11.

“Jo gyvybę “už tave”! O, 
stebėtinas davinys I neprižadė
tas, bet duotas; ne už prie- 
telius, bet už priešus. Duotas 
be sųlygos, be suturėjimo, be 
sugrąžinimo. Pats nežinomas 
ir nemylimas, Jo davinys ne
ieškomas ir neprašomas, Jis 
davė Savo gyvybę už tave; 
daugiau ne kaip karališka do
vana — didžiausias davinys, 
kokį Dievybė galėtų sumany
ti. O, meilės puikumas! “Aš 
guldau savo gyvybę už savo

DR. VAITUbH, OPT.

QFTO
vįs

ąuv juuv 
UOTAS

Su viri JO metų praktikavimo 
M&JL0 ninfn.vlni»k

Palengvins akių } te m pilna, kuri* 
esti prfiiia“timi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, aervuotu- 
mo, akaudamą aktų karkti, atitaiso 
trumparegystę ir taltregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose a teiti- 
ainiuose •gaaminavimaa darpmas su 
elektra, parodančių mui-uuaias klai
das. Speciali kty'dp. atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va‘undoų piro 10 iki t v. 
NedMioj pagal sutarti- Daugely 
alsi Ūkimų akys atits4aumwv b* Ski
ntų. Italuos pigios kalu Dieniau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

Nors trumpai teko viešėti 
Pittsburghe, bet įspūdžiai pa
siliks mūsų širdyse neišdildo
mi.

tų padarytume), bet Jam! Bet Norime prausia tarti pa
tas praėjo ir Jis jautriai at- dėkos žodžius seserims Šv. 
leido nelintį, nedėkingų šutu-,ipranciškaus už nakvynę ir 
rėjiutų ir maloniai priėmė va-

• 4 . VIII •rgingų mažų skubų kvapų ir,^ 
dulkės taškelį kas buvo visa 
kųl mes turėjome paaukoti. Ir' 
dal>ar Jo brangi mirtis ir Jo1 
garbinga gyvybė yra visa “už 
tave”. — HaveTgal.

Aš daviau Savo gyvybę už 
tave, savo brangiausių krau
jų aš praliejau, kad tu būtu
mei atpirktas ir apsaugotas 
nuo nelaimės ir kaltės. Aš da
viau Savo gyvybę už tave — 
kų tu esi davęs už Manei 

Tepersistatome prieš save 
Tavo paties paveikslų, ramiai 
žiūrintį į mus ir amžinai žiū
rintį į gyvenimo kovų, nei ne
paisantis jo menkiausio veik
smo; ir leisk mums gyventi! 
it matantį Tave, kurs esi ne-

avis”. (Šv. Jono X, 15). O matomas.

PLATINKITE “DRAUGĄ“

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL GAJUI 2ME

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vei.: 3—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TsL OAHal 0198

OR. A. J. MANIKAS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginis 1113 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. f 

Kasdieu išskyrus sereilų, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir RagpiūČio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto-

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 M P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AMD SURGEON

10 N. Broodw&y, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dienų ir 1 

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

Bes. 9I2S t>. 6ti» Avė., Waywo 
Ptoupc Maywpod »4|»Y

M. P. inotiMti
DANTISTAS

1446 So. 49th CL, Cicero, III. 
(JUm., Ket\. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

8147 So. Halsted 8t., Chicago 
Paned.. Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

čiū M, Tamasonienei, J. Mil- 
ler, A. Balinskienei pas ku
rias taipgi vakarų smagiai 
praleidome, A. Miller, Sher- 
man. ,

M. Sudeikiene, B. Cicėnie- 
nė, J. Saudvitienė, J. Stugie 
nė, U. Mažeikienė, A. Snars- 
kienė.

»T1 I W'H UI 91 W» | im pi f R.Ri ■ .
30 METŲ PRITYRIMAS

Akys egzaminuojamos — akiniai 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0023

LIETUVIAI ADVOKATAI
BOUlgvard

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

j

Tol. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DBNTIHTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

, 10 vak ryto iki 0 vai. vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniai! 

Pagal Sutarti

Tehephone: BOUlevard 2600

JDSEPH J. GRiSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Roekuell Street 

Telephoae: BEPubJie 9723

r«L Calamet 6974-
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniu!

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. nix

Ras. 6958 So. Talman Are.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tai. HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
K«tv. ir Nedėliomie suaitarue

Subat ome Cicero)
1448 So. 4»tb Ct

Nuo 8 Iki 9 vai. vak 

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTI M I ERO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES YV.H.F.C. (1420 K) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai, vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACTJIM-GI.EANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Remia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

%•=

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BIRCKA!
Per pereitus dvidešimts pehkius metus Emil Denetnark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Dėl 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, Ine.
»t Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

3S

S

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cęrmak Road
Metropolitan State Rask name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredog ir Pėtnyfioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefoųag CANaJ 1176 

Namai: 0459 S. Rockwell SL 
Telefonai REPnbiic 9000

Offiee Houra
2 to 4 and / to I P. M. 

Sunday b/ Appeintvent

DR. STRIKOLTS
PHYBIOIAH and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoe

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 rak- 
Nedeliomie pagal sutarti 

Ofiao Telef. BOUlevard 7820
Nantą Tetaf. PROapoct 1939

Tel. OANa’ 0807
Bes. PHOepeet 6669

DR. P. Z. ZMATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rvudancija: 0600 So. ^rtaeiaa Ava 
f ALANUOS: if ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

KM & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue 
VALANDOS:

Paaedėlį, Utaroinka ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredej ir Petny&ej n«o 2 iki 6 v. ▼. 
Sabetoj nuo 12 iki 6 ▼. ▼.

T«L Prospect 1018 
Bes. Tek BapabUc 6647

įvi»ūS DAKTARAI

T«L OAHal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—S ir 7—8 

8eredomie ir Nedėl. pagal .nutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia Avė. 
Telefonas REPublic 7R68

Tel. Office Wentworth 6390 
Bei. Hyde Park 3395

OR. SUSANNA SIAUS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
:<aUyTnw nerodomi* ir imbatoe»ie

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Hlinois.
TeL HEMlock A1U

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadlenlaifl ir Šeštadieniai* 
pagal autart)

DR. CHARLES SEGM
DUSAS

4729 So. Ashland Avė. 
S labos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
vakaro- Nedaįiųpsis ųoo 10 iki 11 
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. no oietu ir nnn 7 iki 8:M v. ▼

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B OHBURGAJ
4631 So. Ashland Avė. 

T< Y4B0 HM 
B«M m PLAaa 8406 

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼, ryto; 2-6 ir 7-6 o. vak. 

Nedaliomis pne 16 iki 12 dienų

DR. J. SHIN6LMAN
rDABI SAVC 
tlkueja SO m

VfcL RANDASI SAVO OfnsE 
Praktlkaeja »0 metų

Bemsatfa
Jo

Valentine 11
Reaidenclja 1914 So 

Tek _

4- 7-g P. M. 
4»tb Ct.

Cteero. III.

Offiee Phone Res. and Offiee
PROspeet 1088 8369 S. Leavitt St
Fa*. 9-4 pp. Ir V-*vafc. OANal 0700

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

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

Neddtiom Ir Trečiadieniai* 
Patsai ButertĮ -

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAPaysHe 6016 

VALANDOS:
2—4'popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
pagal Hiitnrtj

Te*. Ofc. REPehlie 7SM 
Metime Park eao

OR.A.R. LAURAITIS
DEN TĮSTAS

2429 Kert Marguette Road
Antrad., keivlrtad. Ir oepktadleaialr 

9-ilf v. ryt*; 1-5 p. p.; 8-9 v. v. 
gertadlenlata nuo 9 K r. iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK. ILL.

Pirma dieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Aeitad ten leis nuo I V. Iki • v. V. 
Sekmadieniais pagal sutartie*.

Tai. POUlevard 7048

DR. C. Z. YEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb 8treet 

Vai. f am 9 ryto iki 8 vakare 
Seredej fgd sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 6911-14 
Res. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofise vai. aus 1-0; nuo 6:39—8 JI 

756 VVest 35th Street
is 0036

srly 9844

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vali: 2—4 ir 9—8 p. m. 

Beddeaeija
> 9939 Be. Olarsmont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal nutarti

Ofiso Tai. V
Resideacijos TsL

Chicagos Ustnvių Iv. KryUaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Mediral Aasociatioa ir American 
Oollege of Svgaons, yra Olaes A 
rfllies. Tai yra, ankl&ansi Ameri
kos msdikalisi autoritetai mfiaų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu. 8700 Wh fH. 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatą ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Ketvirtadienis, spalių 14, 1937 ttWTTTWXW

Iš Federacijos Chicagos fe*0*4 kolonija* rengiasi ižkil-
▲ i o • • i • mingai: pamaldomis bažnyčiųApskrities Susirinkimo . . . ri »į>or ir pjągfaaiojin,} svetainėse

1 paminėti Vilniaus užgrobimo 
Sus-mas įvyko spalių 7 d., gyj^ų 

Aušros Vartų parap. svet 1
Buvuk.1 trijų apskričių )».' “ P“™Pijl P™*

nuro išvažiavimo pranešimų 8i""J nebuTO- Nebuvo ir i8 «’ 
padarė M. SrupSivnė Pelno PyH"kik> kolonijų ir nežinia, 
kiekvienai apskričiai liko pų kl^ Ž°* veikia.
$44.US. Vienbalsiai nutarta ir j A. Budriui iškėlus klausi- 
kitais metais rengti bendrą mą kas link spalių 9 dienos 
išvažiavimų. Iš Feder. apskr. aukų siuntimo Lietuvon, L.

Simutis paaiškino, kad visoms 
kolonijoms, organizacijoms ir 
pavieniai, nepriklausantieji

komisijon išrinkti: Ig. Saka
las, P. Fabijonaitis ir A. Bu- 
cevičius.

Apie Spalių 9 d. paminėji-

sotnybės 20 metų sukakties ' 
paminėjimui, komisijos narys 
L. šimutis pranešė, kad komi- 

J sija jan ruošia planus tai su
kakčiai paminėti. Planai vė
liau bus paskelbti.

Lietuves krikšto minėjimas

Štai, Kas Dėjosi Ir 
Dėsis Mūsų Kolonijoj

Federaeijai, gali aukas siųsti 
mą, rengiama kolonijose pra-' per Fed. ar Liet. kons.,bet Fe- 
nešimus padarė iš North Side' deracijos skyriai, apskrytis ir
— A. Bacevičius, West Side j organizacijos siunčia per Fe-
— P. Fabijonaitis ir viet. kleb. deracijos centrų. Visos auko«, , damas dalyvauti visus buv. 
kun. M. Urbonavičius, |Brigh- siunčiamos V. V. Sų-gai peri Vyčių redaktorius ir bendra-

WEST PULLMAN. — Spa
lių 3 d. suruoštus gražus va
karas - bankietas pagerbimui

Paskaitų^vvdįaTTun-M. kun' S' OauM' P™*1*"* »' 
Urbonavičius, pranešė, kad P'ld“ P“r“1’' ,nok’'kl°8 v»ik°- 
pra.l«dant .palių 15 d. kas čiai lr P“™?' c,,oro vyrų kv0‘ 

penktadienį vakarais, Aušros,
Vartų parap. šulėj bus ren-1 
giauius paskaitos. <

Jei kuri kolonija norėtų pas 
save surengti paskaitų apie 
Lietuvos krikštų, (ne penkta
dieniais), gali kreiptis į pas
kaitų vedėjų kun. M. Urbona
vičių.

Liet. Vyčių Chicagos 
apskrities s-imeTs

Kun. M. Urbonavičius, MIC.
Vyčių dvas. vadas pranešė, 
kad Vyčių apskritis rengiu 
seimelį spalių 24 d. paragin-

rtetas.
Publikos buvo pilna sve

tainė. Vakarui vadovavo kle
bonas A. Linkus: ir pasakė 
gražių kalbų. Ant galo kalbė- 

I jo kun. S. Gaučas ir dėkojo 
visiems už pasidarbavimų.

Dovanų kun. S. Gaučas ga
vo nuo dr-jų: Šv. Veronikos, 
Šv. Juozapo, Šv. Kryžiaus, 
jaunimo klūbo, Moterų Sų-gos 
kuopos ir parapijos komiteto.

Vakaro surengimu daug di
rbo trustisas J. Savičius ir: 
M. Pesko, Yuškienė ir O. Šliu- 
žienė.

ton Park — P. Vaičikauskas, Federacijų, yra įtraukiamos į 
Marąuette Park — B. Nenar-Į[knygas, skelbiamos spaudoje

darbius, veikėjus bendram pa
sitarimui/

Spalių 21 d., 7 vai. vakare, 
parapijos svet. bus rodom:

tonis, Roseland — Ig. Saka- ir tie surašai padedami į ar- ALRK Susivienijimo vajus gražūs iš Lietuvos atvežti ju- 
Sus-mo centro pinu. L. ši- domieji paveikslai. Paveiksluslas, Bridgeport — A. Budris,' ehyvų.

Cicėno — Jovarauskas. Visos Vas. 16 d., Liet. nepriklau-

K ie k v ienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

rodys Žigas. Pelnas eis perpus 
su parapija.

Ne tas daug uždirba, kas jimo kuopoms padėti naujų 
dav g dirba, bet tas, kuris tu-’narių vajuje, kuris prasitjės i Dabar mūsų parapijoje vi-1 

lapkr. 1 d. Ypač darbuotis,, su smarkumu rengiamasi prie l 
kad įrašius kuodaugiausia jau|“Halloween Party”, kuri į- 
nitno. Kitų tautų: lenkų, slo- vyks spalių 3L d., Vytauto

m utis prašo, kad visi koloni- 
. jų veikėjai padėtų Susivieni-

ii gerų. tvarkų.

ŠVIESA AKię SMAGUMUI! 
ŠVIESA SRA2IIKUI!

SU NAUJOMIS 1038 I. E. S.

v

Geresnės Šviesos 
Geresnio Regėjimo

LEMPOMIS—

v

I. E. S. Studentų 
•Bridge Lempa

Sarivel srm-stlver. bro- 
nze. arba Ivory lr gold 
flnish-sllk shades su 
belge arba ha na.na- 
heart spalvo
mis ......... 5J290

vakų, čekų, ukrainiečių susi 
vieny muose priklauso tūkstan-

Antanina Butkienė
(|m> lAvete UerniHAllS)

Mirė gpaJio 12 d.. IM7 m 
9:00 vaj. vok., suirtu k ua <1 
metų amžiaus.

Kilo Ift Raseinių apskričio, 
' Kvėdarnos parapijas.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko didelis ųie nuliūdime 

glmlnee: Totu liūs lr daug ki
tų giminių lr draugų.

Kūnas puAarvotas Masalskio 
koplyčioje 3S07 LJtuanlca Avė.

Laidotuvės jvyks fte&tadleaj, 
spalio 1« d. IA koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta j 6v. 
Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
piynaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
sta inus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: <il**>inčs ir Draugai.
Laidotuvėmis rūpinasi 

dorins Pupauskas.
Iel-

Laidotuvių direktorius A. 
Masalskis. Telefonas BOU- 
ievard 4137.

ą Urba Flower Shoppe 
^4180 Archer Avenue i

| U8Ms Mylintiems — Vestuvėim — i 
Bank i et Miue Laidotu vėma — 

Papuošima nis.
Phone LAFAYETTE 5800

parke. Bus daug įvairuinio. Šo
kiams grieš Phil Palmers or-

čuu jaunimo, gi musų — tik kestra. Visus iš anksto kvie- 
kelėtas šimtų. ! čiame atvykti.

Nutarta varyti plati agita-1
cija spaudoj ir žodžiu.

Labdarių aeimae
Labdarių Sų-gos 18 seiman 

lapkr. 7 d. įgaliota atstovai: 
O. Ivinskaitė, J. Šliogeris ir

Spalių 3 d. Pranas ir Va
lerija Badavieiai minėjo 25 
metų vedvl it gyvenimo su
kaktį. Per sumų visa šeimy
na priėmė šv. Komunijų. Da-

! Ig. Sakalas,., Aukų paskirta ag huva suvažiavusių gimiaių
$5.00. Seimas įvyks Šv. My- ir draugų pasveikinti jubiliar 
kolo parap., 1644 Wabansia tus. Svečiams suruošta pietūs, 
avė. Prasidės su suma 10:30 kuriuose dalyvavo ir kunigai, 
vai. ryto. Sv. Mižio. bus lai- • ' miaSdBn)i 25
komos nž m.rnsius labdarius. .me,ų vedybinio gyvenimo su-

ABD atstovė, Rudienė pra 
'nešė, kad Šv. Kazimiero aka
demijos naujų patalpų staty- 

! bos fondas silpnai auga. Visos 
i kvietė paremti ARD rengia- 
{mų buneo party akademijom 
auditorijoj, lapkr. 14 dienų.

A. Budris įnešė metinę Fe- 
deraeijai mokestį $1.00 nuo MANISTEE, MICH. — šir- 
Vilniaus Vadavimo Sų-gos dingai ačiū Labdarybės drau- 
Bridgeporto skyriaus. įgijai ir geraširdžiams žmz>-

Švečias iš Lietuvos K. Či- nėms už aukas. Mineralinės

kaktį, paaukojo bažnyčiai kie 
likų vertės $242. Tikrai graži 
auka! Rap.

Vargšas Prašo 
Pagalbos

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Vatas Baltume - Svariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424 1

PETRAS STIRBIS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 * 620 W. 15th Avė.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

A

išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnumių '

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Sųviri 50 metų prityrimo

JOKN. Y 01/2 
HA/RIS A 

FRIGHT/HFRE. 
1/SE M Y FOM-OL/

/

torcad k> paint tha way to hair 
heahh to their men folkl For wcnw, 
kr»ow that o keoilhy head producat 
handsaata Kairi And that'i why 
vomen «verywher« are pointing to 
Fom-ol. the remarkable foaming oi 
ihaiaoeo which fin* aourūhat tho 
teolp, than takas tho dūli, parchod 

»hah and bringz H bock to glowirtg 
health. Fom-oi ia to econoatieal; o 
little oom a long itmjf. Alk your 
druggijt for the regular 50e tižo. 
Or. write fnr a oenerout trio! boh> 
de. endodno 10c to cover ąeehing

FOM-OL

N 4r

k :

•i • N a,.

Pirkite tiesiai IS dirbtuvės Lr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliu^ | 
žymenoių Chicagos LAeluvią

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

AUTI GRAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 61O3Į

CHICAGO, ILL.

LAIDOTU 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I.E.S. End.Table 
Lempa

Holopbane rffleetor- 
plated stlver, bronza, 
arba btonde flnjsh 
ftilko a h a d e s in 
eggshell er

$^95

MAŽAS (MOKĖJIMAS

Balansas mėnesiniai 
sykiu su elektros bila

•Jūs gausit? dvigubą patenkinimų iš šių I.E.S. 
lenųtų! Jog ne tik pagrąžins jūsų namą, bet 
ir apsaugos jūsų regėjimų. Pamatykite eilę. 
gražių madų... floor, bridge, suingūig arm, 
student, end table, ir pin it up modelių. Pri
einamos kainos — lengvus išmokėjimai.

Kati sldmp,. nuMltnti h- hHn» Baktna. «napnt| - aabMeim* kahaa. 
ka«a prrkatr ant lrar»w UmukėSma.

»

commonuKAmi cnson ciecirk shops
Oewniewn—72 W. A4em« St.. 132 S. Deorhem SI. — bl.lAthtolph 1200. Lacat 1219

kiras padarė pranešimą apie 
Lietuvos katalikų veiklų.

L. Šimutis pasiūlė, kad spa 
lių 24 d. Vyčių apskrities sei
mely būtų suruoštas Aro. lie
tuvių jaunimo teismas, kad 
kaltintojai ir gynėjai taip pat1 
būtų parinkti iš jaunimo tar
po.

P. S. Kadangi Liet. Vyčiai 
pasirinko savo seimeliui spa
lių 24 dieną, o tų dienų ren
giamas išvažiavimas Vytauto 
parke katalikiškų laikraščių 
raporterių, korespondentų, bi
znierių ir profesijonalų, ar 
nebūt gera komisijoms jmsi- 
tarus. vieną parengimų iškel
ti į kitų dienų. J. Alioguris

vanos čia gydo ligą, / paleng
vina skausmų. Galiu geriau 
pavaikščioti. Gera būt ilgiau 
čia pabūti. Bet stoka lėšų.

Dėl to prašau draugijų, or
ganizacijų ir geraširdžių žmo
nių gelbėti mane aukomis.

Adresas: J. Lapinskas, Mer
cy Hospital, Manistee, Mich.

—Su**®* **<e*a*»

SKAITYKITE 
BARGENUS

BIZNIERIŲ
DRAUGE”

4562 tmo«wey 
4833 Irriae OeA 8t»d.
2733 Mllwavkaa Ava.

4731 W. MeAee St. 
3440 S. Stata 8». 
48348. Azfeien4 AtM,

832 W. 83/8 St.
MD e.92M St.
11848 S. Mktttea Ava.

V. Gainaitei Padaryta 
Operacija

CHilCAGO HEIGHTS, DlJ 
— Spalių 4 dienų, ARD cen
tro sekretorei, V. Galnaitei, 
padaryta nosies operacija Me
rcy ligoninėj. Operacijų pada
rė žymusis Mercy ligoninės 
galvos epacijalintne dr. Carl 
■H. Schaub.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SEHIADBIA IR DIDUAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Viri Telefonai YARŲS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 Sotttti Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KtoaaųMto mteų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:80 vaL vakaro ii W. H. P. O. stoties (1880 K.) —

P. 8ALTIMI75RAS

A U D UI A U P C patarnavimasHmDULAnbt DIENĄ IR NAKTĮ

TA V Y a j KOPLYČIOS VISOSE 
O I KAI AREŠTO DALYSE

A. Pilto
S. M. Skito

/. bn is Eudeikis

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. • 
Phone GROvehiU 0142

718 We«t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Western Aj 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

LadraezirSani
tolias

S. P. Mažeika

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULIman 1?7Q

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. ' 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139
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VIETINES ŽINIOS

Kaip Pas Mus Minėta 
Spaliu 9 d.

BRIDGEPORT. — VVS rū
pesčiu spalių 9 d. paminėji
mas prasidėjo šia programa: 
Pirmiausia komp. Pociaus ve 
damas parap. choras pagiedo
jo Lietuvos himnų, “Vytauto 
maršų” ir “Vilnius”. Paskui 
mergaičių Antifonalis choras

niša, E. Sainienė iš Chicago 
Heights ($2.00), V. Balanda 
S. Petrauskaitė. Smulkių au
kų _ $7.05. Viso — $19.05.

Aukos bus pasiųstos Vil
niaus reikalams. Priėmus re
zoliucijų, kurių dr. Rakauskas 
perskaitė anglų kalboje ir ku
rių nutarta pasiųsti Amerikos

nų sukaktuvių baigės ir publi- 
padainavo "K-nr banp.oįa Na- ka iSsiskirsW ,Ur ,abiau puii. 
liūnelis”, "Vakaras” ir k,- <iirbli u- vi|nLaus >tTn.

Širdingai dėkojame prof. A.
Pociui už paruošimų gražiom

tas pritaikintas tai dienai dai
nas. i

baigia pasveikti. Tai ištikima 
per ilgus metus parapijos cho
ro nare ir gabi dainininkė.

jungietės tttrėtų jaunom pa
dėti.

Lai gyvuoja Ciceroj Mote-
Taip pat dar vis nesilnato mū- rų Sųjungos 2 ir 48 kuopos, 
sų veiklių parapijonkų U. Ju
cienės ir M. Maleddenės. Jos 
taip pat sunkiai sirgusios. Vi
soms linkime greit sustiprėti.

širdų pasidarbavimų parapi
jos piknikuose. Per tris pik- 
l ikus gryno pelne padarė pa- 
lapijai šešis šžntus dol. Kun 

Reporteris M. švarlis ragino platinti ko-dienoje, 
ntestų kortas, o pirm. J. Če- ;

IŠ Sąjungiečiy Slis-mo l‘uliene ragino visas nares 
_____ _ stcti į kontestų.

Mūsų parapijos moterys su
organizavo siuvimo kursus. 
Rodos, vienų sykį savaitėje

vyriausybei, Tautų Sųjungai mokyklos kambaryje rinksis 
ir spaudai, paminėjimas litui-', į siuvimo pamokas. Gavo pa

Pirmas kalbėjo pralotas M. progra„loSj kalbėtojuos.ir „i
Ia Krušas. Vaizdžiai nupiešė 
vilniečių vargus po lenkų jun
gu ir pareiškė vilties, kad Vi
lnius greitu laiku turės grįs
ti Lietuvai, jei tik mes vie
ningai dirbsime, bruzdėsimo, 
protestuosime prieš gnobuo- 
nius lenkus ir t.t. Paskui ka
lbėjo kun. M. Urbonavičius, 
taip pat plačiai aiškindami)* 
apie lenkų daromas skriaudas 
Lietuvai.

Paskutiniu kalbėtojum bu
vo vilnietis K. Čibiras, “XX 
Amžiaus” atstovas, kuris pats 
yra ragavęs lenkų “pyragų”. 
Jis pareiškė, kad kų laikraš
čiai rašo apie lenkų žiauru
mus Vilniaus krašte, viskas 

•tiesa. Jo kalbos publika klau
sės atsidėjusi.

Po kalbų buvo renkamos 
aukos. Aukojo šie asmenys po 
$1.00: A. Pocius, M. Paulavi
čiūtė, A. Bubnienė, J. Šalte

nis, M. Žvaikauskas, B. Kile- 
vičius, J. Mazeliauskas, J. Di-

sic‘as už aukas.
Rengimo K»>m'sija

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

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

Jurgio bažnyčios. Marijonų 
Vienuolyne už jos vėlę atlai
kytos . trejos Mišios vakar ir 
bus dvięjos Mišios laidotuvių

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Rotoranas-Tavernas, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis— mirtis. AtsISauklt:

8108 Bo. Kedale Avenue

tyrusių mokytojų. Tikrai gir
tinas darbas, nes kiekviena 
moteris, mergaitė tiri būti 
pramokus šito amato.

Baigus susirinkimų, komisi
ja visas pakvietė j atstovėms 
pagerbti vakarienę, kuri bu
vo suruošta kitam kambary. 
Per Vaišes atstovėms įteikta 
po gražių dovanų. Atstovėmis

Parapijos bazaras sėkmingai 
tęsiamas. Jau tik keturi va
karai beliko, t. y. du šešta-1 
dienio ir du sekmadienio va
karai. Praėjusį sekmadienį at
silankė nemažai biznierių, ku
rie gerokai parėmė visus ba
zaro biznius. Kitais vakarais 
tikimės dar daugiau jų susi
laukti. Ateinančiam sekmadie
niui rengiama daug naujany- 
bių, nes tai bus jaunimo va
karas. Kasmet užbaigusieji 
šios parapijos mokyklų para
pijos bazare daro savo “re-

Ateinančio penktadienio va- 
• kare šaukiamas L. Vyčių 4 
kuopos susirinkimas. Per va
sarų nebuvo jokio veikimo, 
bet dabar laikas jį atgaivinti. 
Laikas sustiprinti šitų jauni
mo draugijų, kuri savo laiku 
turėjo vadovaujančių rolę Vy
čių organizacijoje.

variūnienė, M. Sudeikienė, J 
Siugienė, S.. Šimkienė, O. Va 
zuienė, S. Bartkaitė, B. (’icė į 
n:cnė ir J. Čepuliene. Atsto
vės įteikė savo pirm. J. Čepu- 
• enei gražių dovanų — pini

A. a. Antanina Butkienė bu
vo prisiglaudus Marijonų ū- 
kėje nuo 1932 metų. Keletą 
senelių dar ir dabar yra glo
bojama Marijonų ūkėje. Se
niau jų būta dar daugiau, bet 
dėl keletos metų pasėlių su
naikinimo ūkėje ir lubai sun
kios finansinės būklės, jų 
skaitlius sumažėjo.

PARDAVIMUI NAMAS

4854 8o. Maplewood Ave., krautuvė, 
4 kambariai, garadžlus. Priežastis 
paj-davlmd— našlė. AtsiSaukit 10787 
80. Michigan Ave.

PARDAVIMUI GARADŽIUS

Pardavimui 40 karų garadžlus Ir bu
tas. Randasi West Ridėję ant biz
nio gatvSs. MaiSyta aplellnkė. Da
ro gerų taisymo blsnj, pilnai lSren- 
duotas. savininkas nori prasisalinti 
IS biznio. Parduos už prieinamų kal
nų. Rašykit:

DRAUGAM
2334 So. Oakley Ave., Box 356.

023.00 Vilniaus 
Lietuviams

ROSELAND. • - Vilniui Va
duoti Sųjungos skyrius spalių 
9 d. paminėti surengė gražų 
vakarų. Publikos susirinko 
skaitlingai.

Vietos klebonas kun. Paš
kauskas, vakaro vedėjas, per
skaitė laiškus iš VVS cent- 

unionTodėl jų skaitlingai | ro ir pasakė įžanginę kalbų, 
laukiame sekmadienį, spalių Vokalę programos dalį išpil-

l >>

17 d.

Domicėlė Šulekaitė po sun
kios ligos ir operacijos “ jau

Geriau atsųkyti patarnavi 
mo, negu padaryti jį nema 

iloniu būdu.

dė parapijos ir Šakar - Makar 
chorai. Gražių kalbų pasakė 
adv. J, Grišius.

Į VVS skyrių įsirašė nema
ža narių. Įžangos nei kolek- 
tos nebuvo, o vis gi centrui 
pasiųsta $23.00.

ęVATTVVTTE

ŪARCDYMA GESO ŠILUMOS

TAUPUMAI

€129 Fcnore Street — Šilto Oro Šiluma ,i 
APŠILDOMAS AUTOMATIŠKAI GESU

UŽ TIKTAI $96.28* I METUS? , .

• Cla vienas 1S tūkstančių Chicagos namų, kurie patvirtino 
smagumą, parankumą, Svarumą Ir taupumą Geso gilumos. 
Palyginkite Šildymo išlaidas per pereitus tris metus su Jūsų 
išlaidomis — Ir atminkite, Geso šiluma yra vlenlntėlė pilna 
automatiška Šiluma!

1934- 35 (Lengva Žiema) .
1935- 36 (Labai Salta) . .
1936- 37 (Normale Žiema)

$ 98.88 
100.46 
89.51

Kitaip sakant, paprasta kaina apšildymui SIo medinio namo 
gesu buvo tiktai $96.28! Nutarkite dabar, .kad poal 1 luošuo- 
Jus nuo pečių kūrenimo rūpesčių vartodami pigią geso Šilumą.

LEISKIT MUMS PARODYTI KAIP LENGVA 
YRA ĮTAISYTI GESO ŠILUMĄ JŪSŲ NAME

* Vidutinė metinė kaina 1933-36-37 metai*

Geso-Vienatinė Pilna Automatinė šiluma

mOOHM COOCtrr . . COMSTAMT MOT WATI« .. SUIMT StHMOSSĄTIOM . OA> mATIKO

THE PEOPLES GAS IIGHT A N D COKE COMPANY

S. Miknevičius,
VVS sk. rašt.

Tikrai apgailėtina, kati lig
šiol 50,000 Chicago lietuvių 
nepriaugo prie įkūrimo prie
glaudos mūsų seneliams. Rei
kėtų, kad parapijos subrus-

. . ... . ... . tų remti Labdarių Draugijųgine ir pareiškė dėkingumo;. , . . ' .. . . . ....... I ir toji smarkiau ryžtųsi pa-sn iung;eto.n3 ir komisijai (Co- . . .‘. . r, , rūpinti musų seneliams prie-oubenei ir Bartkaitei) uz do ‘glaudų. Negi galime tikėtis, 
kad Marijonai pajėgtų vietų 
parūpinti, ir priežiūrų suteik 
ti, ir išmaitinti visus Chica
gos lietuvius paliegėlius se
nelius. Labdarys

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungoų 21 kuopos mė 
nesinis susirinkimas įvyko 
spalių 10 d, Susirinkimas bu
vo labai skaitlingas. Be to, 
atsilankė klebonas kun. A.
Skripkus, dvasios vadas, kun. įj mūsų kuopos buvo: B. P 
J. Juška ir kun. M. Švarlis.

Iš Moterų Sųjungos seimo 
pranešimų padarė B. Pivarū- 

' nienė, papildė M. Sūdei kieno, 
kuri patiekė raportų, ir iš ap 
skrities suų-mo.

Pranešta,* kad serga Sirei- 
kienė, Kupetienė, jas lankyti 
apsiėmė Važnienė, Sūdei kieno,
Srubienė, Vanagienė. Kita na- Į varas ir už gražų priėmimų 
rė Aleksandravičienė pranešta Gudinskienės aukotų gražią 
jau sveiksta. (dovanų — rankų darbų, Ini-

I Labd. Sų-gos se?mų išrin- ’ raėjo B. Bartkaitė. 
ktos: E. Gedvilienė, J. Čepu-; M. S. 21 kuopa gerai gy i 
lienė ir Važnienė. Aukų pa- j vuoja. Turi daug narių ir visi • ■ - —‘.kirta $5.00.

Pirm. J. Čepulienė pranešė,
kad mūsų kuopa laimėjo M. 
Brenzaitės ir Šrupšienės do
vanas už naujų narių prirašy-į 
mų. Visas kreditas priklausė 
kp. vice pirm. M. Sudeikienei. 
nes ji tlaug naujų narių pri
rašė; jai pagelbėjo pirm. J. 
Čepulienė. Nutarta nusifoto- 
giafuoti. Į komisijų įėjo J 
Čepulienė ir C. Bartkaūtė.

Visos narės susirinks spalių 
31 d. į parap. salę, 2 vai. po 
piet. Iš čia važiuos į Precir. 
studio, 4309' Aicher ave.

Pranešimų iš Šv. Pranciš
kaus Rėmėjų seimo padarė 
M. Sudeikienė ir S. Bartkai
tė.

Klebonas kun. A. Skripkų 
dėkojo sųjnhgietėms už nuo-

Visos vien

Manant statyti aaa naają namt. 
ir pertaiRvti seną. pašaukite 

JOHN VILIMAS 
ContnctoT and Bnilder, 

(5739 So. Mapletrood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas Jaunas Vaikinas mo
kintis ana ūdos darbą. Turi būti bai

gęs pradinę mokyklą, reikalinga tė
vų rekomendacija. Darbo va’andos 
nuo 8 iki 6 vai. Atsišaukite:

Progrese Printing Company, 
3428 Sn Morgan St.

Tel. Yards 0128. 
Pageidautam, kad gyventų Br.

geporto aplellnkėi.

RENDON UI.ETAS

naujų ųsiraso. 
dirba.

Valio, sų jungietės! Dirbkite 
Dievui ir Tėvynės labui.

Sųjungietė

Dėl Mirties Marijonų 
Ūkėje

Antradienio vakare Marijo
nų ūkėje mirė pabėgėlė senu
tė Antanina Butkienė, išgy
venusi virš šešešdešimts metų. 
Septyni metai atgal ji palai
dojo savo vyrą; vaikų netu
rėjo, gi laidotuvėmis rūpina
si jos geras kaimynas Izido
rius Pupatiskas. Pašarvota 
laidotuvių tvarkytojo Masal
skio koplyčioje 840 W. 33 St. 
Laidotuvės šeštadienį iš šv.

GOAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .................... $600
Mine Run ... ..... 575
Egg ........................ 6 00
Nut ........................ 6 00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

TryYi kambariai Ir tualėtos, kamba
riai Šviesūs Ir Svarūs. Renda tiktai 
18.00 J mėnesĮ. AtslSauklte;

913 W. 2 Oth St., arti Peorla St. 
Chicago, Illinois, 

r*
PA.RDAVIMII NAMAS

Parsiduoda sekanti namai už pri
einamas kalnas-

Dviejų pragyvenimų medinis na
mas, 1309 So. 49th Ave.. ęicero, III.

Namas su bizniu. Toje aplelinė- 
je tiktai tas vienas biznis gali bū
ti. randasi 4545 Center St., Lyons, 
111.

Namas ir 6 lotai pigiai Bellarood, 
III. «

VlrS minėtus namus parduoda Sv. 
Antano Lietuvių parapijos spulkos. 
Kreipkitės pas sekretorių Jos. Mo- 
seris, 1603 Šo. 50th Ave., Cicero, III.

IEŠKO DARBO

Čia Augusių Sąjungos 
Kuopa «

CICERO. — Čia susiorga
nizavo kita (nauja) M. Sų-gos 
kuopa. Susirašė keturiolika 
čia gimusių ir augusių narių:
O. Stasaitė, J. Rašinskaitė, Z. 
ir F. Šemetulskaitės, M. Bar- 
tašaitė, A. Vaičūnaitė (duktė 
centro raštininkės), A. Gas- 
paraitienė, M. Kavaliauskie
nė, P. Zakarieųė, O. Gudienė,
P. Vaičulienė, M. Raubienė, H. 
Marcinkienė, B. Skirienė. Kuo 
pai duotas 48 numeris.

Susirinkime rugsėjo 25 d., 
nutarta prisidėti prie klebo
no kun. H. J. Vaičūno pager- 
btuvių vardinių proga. Aukų 
paskirta $10.00.

Į valdybų įėjo: pirm.. P. Za- 
kariene, vice pirm. — M. Ba- 
rtašaitė, nut. rašt. — O. Sta
saitė, finansų rašt. — O. Gu
dienė, iždin. — F.< Šemetuls- 
kaitė, ižd® globėjo^—- J. Ra
šinskaitė ir Z. Amietulskaitė, 
koresp. — A. Vaičūnaitė ir M. 

1 Bartašaitė. z
Jaunos kuopos narės kupi

nos energijos darbuotis. Pa
rapijos bazare jos turi būdų, 
kur randas dang gražių daly- 

Į kų. Laimėtojai būna patenki
nti.

Dabar Ciceroj randasi dvi 
M. S. kuopos. Abi turėtų su
tartinai dirbti. Senesnės sų

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

Help Kidneys
Don’t lake Draitk Drugį

Your Kidneys contsln S mUUon tlny tub 
or Uiters whlch may be endaniered by n» 
lect or draatlc, Irrltatlng drugį. Be careft 
lf functional disorders of the Kidneys 
Blsdder make you suffer from Oettlnš 1 
Nlghts, Nerrousness, Leg Palns, Clrcl 
Dnder Eyes. Dlzzlness. Backache, 8woll 
Jolnts, Ezcess Acldlty, or Bumlng Psssagei, 
don't rety on ordlnary medicinos. Plght 
such troubles wlth the doctor's prescrlp- 
tlon Cystez. Cystez stsrts vorkfng ln 8 
hours And mušt prove entlrely satlsfactory 
ln 1 veek, and be eractly the medicina yon 
need or money back la guaranteed. Tele
phone your drugglst for Cystez (Slss-tet) 
today.

Mergina 19 m. amžiaus, baigusi auk
štesnę mokyklą leSko stenografijos, 
knygų tvarkymo arba generalinio 
ofiso darbo. Kalba Ir ražo lletu- 
viSkal. Telefonuokit Hollycourt 3527: 
Klauskit — gopfole Kasputis,

REIKALINGAS VIRĖJAS

t Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
“Draugas,*’ 2384 So. Oakley Ave. 
Box No. GS09.

Praleistas turtas vėl galima 
įgyti darbštumu, netikusi 
sveikata vaistais ir dieta, ne
sunaudotas laikas dingsta am-

gltnlirosiia 
SOUTH SIDE BREfflNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio TelefonM BOULEVARD 717»

odav. The guaraatee protecU you. Copc. 7.1 n H t 937 The Knox Co. Amai.

L. M. NORKUS 
Rea. HEMLOCK 4240

-7”

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirfipinkit kuru dabar. 0- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Reiš
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir jų pri- 
atatymag lengvas. Dabar 
pirkdama^- gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

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

Tel. Cicero 311Adomas BernadišJus, sav.

JŪS IR JŪSŲ DRAUGAI KVIEČIAMI Į

GRAND OPENING
MARQUETTE PARK TAVERNO 

. 2709 West 71st Street

Šeštad. ir Setai. Spalio 16*17
19 3 7r

Užkandžiai — Gera Muzika — Šokiai

Geras Alus
Visi atsilankykite

Tel. GEOvehill 3673 louis Antanavičius, Savi

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PUED OIL RAFINTRIL’OTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ y

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNU MTERU 
SU CITY 8EALER APŽIfRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE

X CANal 2020

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

KURUI AIJEJ.AI VISOKIEMS ŠILDYTU VAMS

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8462 -


