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VATIKANAS NĖRĖM 
JAPONŲ KINIJOJE

Šventasis Sostas yra priešin
gas tik komunizmo 

įsigalėjimui
VATIKANAS, spal.’15. — 

Kai Šventasis Sostas jpareigo 
jo vyskupus ir misijas Kinijo
je padėti japonams ten kovoti 
prieš komunizmą, daug kas 
klaidingai suprato, kad Šven
tasis Sostas remiųs japonų žy
gius Kinijoje.

Šiandien iš Vatikano griež
tai užginamos tos klaidingos 
išvados. Ir dar kartų pažymi
ma, Bažnyčia nieku būdu ne- 
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sikiša j japonų kinų vedamų 
karų ir nesilaiko nė vienos ša 
lies. Bažnyčiai tik rūpi užkirs
ti kelių bedieviškojo komuniz
mo įsigalėjimui ne tik Kinijo
je, bet ir visur kitur.

Šventasis Sostas pareiškia, 
kad vyskupai ir visi katalikai 
įpareigoti padėti japonams, ar 
ba kinams kovoti prieš komu- 
oiziųų, bet stovėti atokiai nuo 
jų politinių nesusipratimų.

LONDONE VAIŠINAMAS 
JUGOSLAVŲ PREMJERAS
LONDONAS, spal.15. —1 

Jugoslavijos (serbų) prcmje-1 
ras dr. Milanas Stojadinovi-1 
čius vieši Londone. Anglijos 1 
vyriausybė jį vaišina, turi su 
juo pasitarimus.

BRITANIJA PLANUOJA 
TVARKYTI PRAMONĘ

Paskutiniais laikais Jugos
lavija susiartino su Italija. 
Tas labai neparanku Anglijai. 
Tad stengiamasi Jugoslavijų 
atitrkuktUnuo'*ltalijos ir pa
jungti jų britų reikalams. Ma
tyt, Anglija Jugoslavijai žada 
kokias nors koncesijas Euro
pos sūkuriuose^ *

OLANDŲ VALDOVE UŽ 
KRIKŠČIONIŠKĄ PASI- 

TVARKYMĄ

LONDONAS, spal. 15. — 
Kalbėdamas britų prekybos 
rūmų konferencijoje Manclies- 
tery ministeris pirmininkas 
Chamberlain iškėlė aikštėn, 
kad Britanijos vyriausybė sie
kia paimti paviršutinėn kon- 
trolėn visokių pramonę ir jų 
tvarkyti šalies naudai.

Jis pažymėjo, kad po pasau
linio karo polaipsniui tas pra
dėta vykdyti. Patsai pasauli
nis karas .vyriausybę jsųmoni- 
no, kad be tos kontrolės ji turi 
surištas rankas ir negali sėk
mingai veikti.

Ministeris pirmininkas sakė,HAGA, Olandija, — A- 
tidarant parlamentų karalienė kad pramonės kontrolė ši kar-
Wilhelmina kalbėdama pareiš
kė, kad valstybės reikalai turi 
būti krikščioniškai tvarkomi. 
Sakė, kad įstatymų leidimas 
ir visa šalyje tvanka turi būti 
Dievo įstatymu paremta. Tik 
tada Olandija ir kitos šalys 
tegalės nusikratyti šiandieni
nėmis suirutėmis ir nepapras-i 
tomis painiavomis.

i tų neturi būti griežta, jei pra-

SU BOMBA SUGADINTA 
BAŽNYČIA

DUBLINAS, Airija. — Ne
žinomi piktadariai Belfaste 
(protestantų valdomoj Airijos 
daly) susprogdino bombų ties 
Šv. Teresės katalikų bažnyčia. 
Sprogimas įlaužė bažnyčios 
sienų.

Šis įvykis katalikus labai iš
judino.

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO KARTAGENĄ

■ 1MOŠŲ VILNIUS jįk

Mūsų lenkų pavergtoji sostinė Vilniui turi labai daug 
gražių rūmų. Čia matome Rotužėsi portikųįir Kazimiero

m m 'i ii
bažnyčios bokštų.
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TRINŪS
TOKIO, spal. 15. — Japonų 

valstybės vyras veteranas ir 
valstybės tarybos narys vice- 
grafaR Kantaro Kaneko tvirti
na, kad Japonija Azijai >turi 
paskelbti Monroe doktrinų.

Anot jo, ši doktrina turi a- 
pimti visų Aziją. Kadangi Ja 
ponija Azijoje yra moderniau
sia ir tvirčiausia valstybė, ji 
turi stovėti tos doktrinos prie
šakyje.

Jei A. J. Valstybės naudo
jasi šūkiu “Amerika amerikie
čiams”, Japonija gali vaduo
tis “Azija azijatams”. Pas
kelbusi minėtų doiktrinų Japo
nija būtų atsakinga už taikos 
išlaikymų Azijoje.

Monroe doktrinos Azijoje 
klausimas nėra naujas. Kane
ko jį išjudina.

APIE 100 ASMENŲ UŽ
MUŠTA IR SUŽEISTA

MADRIDE

MADRIDAS, spal. 15. — 
Nacionalistų artilerija bom
barduodama šį miestų apie 100 
asmenų užmušė ir sužeidė. La-

PALESTINOJE VERDA 
KOVA SU ARABAIS

GEN. FRANCO NUSIKELIA 
{SAN SEBASTIAN

Naciai praneša, IcmI čekai pei 
daug giminiuojasi su

sovietais
BERLYNAS, spal. 15. 

Čekoslovakai Prahoje turi su
rengę mene parodų. Tarpe pa 
veikalų išstatyta keletas na
cius pašiepiančių paveikslų. 
Pajuokiama ir Hitlerio dikta
tūra.

Nacių laikraščiai puola če- 
koslovakus. Sako, tas yra pro
vokuojantis Vokietijai “įžeidi
mas”. Reikalauja tuos paveik
slus būtinai pašalinti.

Nacių spauda be to iškelia vakija.

aikštėn, kad Čekoslovakija t^
arti yra susigiminiavusi 
sovietų Rusija, kad Pi 
iškeltas Munaaymas šįmet 
pkričio 7 d. ittftninga 
bolševikų revoliucijos met u 
sukaktuves. Nežinia, kiek 
me yra tiesos.

Stebėtojai pareiškia, kad d 
šių ir kitų čekoslovakų 
Vokietija gali nutraukti dij 

į matinius santykius su Čekos Ii

ADF TURĖS TAIKOS 
DERYBAS SU CIO

ATLANTIC CITY, N. J., (unijas. CIO vadai pasiūlė 
spal. 15. — Yra galimumų kų ADF vadams. Pi
tarpusaviai kovojančių organi 
zuotų darbininkų vadams pa
galiau susitaikyti.

ADF (Amerikos Darbo fe
deracija) suvažiavimas nus
prendė iš savo organizacijos 
išskirti visas CIO (Committee

priimtas.
Dabar tariamasi paskirti 

stovus vesti taikos derybas,' 
rios turės įvykti We 
ne spalio 25 d. savaitę.

CIO komunistai kovoja 
šias sumanytas 4albt»

centrinės namai.
Vienas šovinys nukrito ir

susprogo iš teatro išėjusioje 
minioje.

KETURI NUBAUSTI 
KALĖTI

JERUZįALĖ, spal. 15. — 
Šventoje Žemėje verda britų 
kova su arabais.

Vakar įvairiose Palestinos 
dalyse 7 asmenys nužudyta. 
Sužeista keliolika,X *Čia numatomas karo stovio 
paskelbimas.

monėis vadai sutiks savanoriai 
pasiduoti naujai tvarkai.

Nurodė, kad kitokios išei
ties neturima, kad privatus 
pramonės valymas atgyvena1 
savo dienas. ,

BUS BANDOMA JAPONUS 
i KINUS TAIKYTI

ITALIJA PRIPAŽĮSTA ĮVY
KUSIUS SUKILIMUS 

ETIOPIJOJE

HYDE PARK, N. Y., spal. 
15. — Devynių valstybių kon
ferencija Kinijos reikalu įvyks 
Briusely, Belgijoje.

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 15. — Ispanijos naciona
listų vadas gen. Franco savo’, 
karo sėdybų iš Salamanca nu
kelia į San Sebastian, kad bu
vus arčiau Katalonijos, kiur 
nacionalistų kariuomenė pra
dės puolimus. Sakoma, kad bus 
puolama pati Katalomija. Na
cionalistų civilinė valdžia ir 
toliau pasiliks Salamanca mie
ste. t

Į San Sebastian jau nuvy
kęs ir Vokietijos ambasado
rius nacionalistų režimui.

EDENAS PEIKIA ITALIJĄ
CANT0N, O., spal. 15. — 

Streiko laiku Republic Steel 
Corp. dirbtuvėse birželio mė-1 
nesį policija sulaikė automobi-

YRA BEDARBIŲ, BET 
RA AMATININKt

NĖ

LONDONAS, spal. 15. —
Anglijos užsienių reikalų sek-.jį gU keturiais darbininkais ir 
retorius kap. Edenas alijoj juos ratj0 bombų ir dina- 
kalbėdamas peikė ltalijų dėl mito. • J J
jos nepasidavimo jAnglijos ir 
Prancūzijos užmačioms Ispani 
jos reikale.

Jis sakė, kad Anglija pra
deda “netekti kantrybės” ir 
Italija turi-kų nors daryti.

Dabar teismas juos visus ke 
turis nuteisė kalėti nuo 1 iki 
20 metų. »į

KALTINA CHICAGOS 
POLICIJĄ

ATKASĖ POŽEMINĮ 
TUNELĮ E-

In-

VALENCIJA, Ispanija, spal.
15. — Nacionalistų jūriniai lė
ktuvai dienos laiku bombarda
vo radikalų valdomų Kartage- 
na miestų ir uostų. 10 asmenų 
užmušta ir 20 sužeista.

Tarp žuvusiųjų yra radika
lų karo laivo J|ime I koman- 
dierius Venta.

ROMA, spal. 15. — Italijos 
vyriausybė oficialiai paskelbė, 
kad paskutiniais laikais Etiopi 
joje banditų (etiopų) gaujos 
keliose vietose puolė mažus i- 
talų garnizonus ir kovose žu
vo 58 italai, jų tarpe 41 kari
ninkas. Tačiau veikiai su to- •
mis gaujomis apsidirbta 
grųžinta reikalinga tvarka.

Prez. Rooseveltas. pažymi, 
kad tos konferencijos pirmoji 
užduotis bus bandyti sutaiky
ti japonus su kinais,

SUSIRGO MIEGAMĄJA 
LIGA

ir

PEORIA, III., spal. 15. — 
Viena 15 m. amž. mergaitė iš 
Lacon mokykloje susirgo mie
gamųjų liga. Paimta į ligoni
nę.

Nacionalistai lakinai bombardavo Gijon 
miestą ir apylinkes

HENfyAYE, Prancūzija, 
spal. 15. — Žiniomis iš Madri
do, nacionalistų lakūnai šian
dien bombardavo Gijon mies
tų šiaurinėj Ispanijoj.

Sakoma, buvo šiurpus ten 
lakūnų puolimas. Apie penkio
lika didelių ir ava-rbiausių na

mų sugriauta.
Be to su bombomis padeg

tas ir liepsnoja Infiesto mies
telis — arti Gijon.

Nacionalistų lalcūnai vakar 
daug nuoskaudos padarė Va
lencijai, Barselonai ir Karta- 
genai. \

CUKRAUS GAMYBA 
LIETUVOJE

Lietuvos cukraus akcinės ben 
drovės akcininkų metinis su- 
važiavimaa įvyko Kaune rug
sėjo mėn. 18 d. Du cukraus fa
brikai davę pelno per metus 1 
mil. 250 tūkst. litų. Akcinin
kai paaukojo Ginklų fondo 
25,000 litų, jaunųjų ūkininkų 
rateliams 10.000 lt., civilinei a- 
viacijai 10,000 lt. ir keliolika 
tūkst. litų kitiems visuomeni
niams reikalams. Išrinkta nau
ja valdyba. Šįmet cukraus fa- 
brikai pagamins apie 25,000.- 
000 kilogramų cukraus, kurio 
Lietuvai beveik pjkaks; mažai 
tekis įsivežti iš užsienio.

ASTURIJOS GUBERNA
TORIUS PRANCŪZIJOJE

LORIENT, Prancūzija, spal.
15. — Čia atvyko su kitais ra
dikalais Asturijos gubernato
rius. Jis iš Gijon pabėgo.

VILNIUS. — Betiesiant nau 
jųjį plentų tarp Lydos ir Tra- 
kelių, prie žižnog upės buvo 
atkastas tunelis, kuriuo galėtų 
du žmonėsi kiek susilenkę vai
kščioti. Tas tunelis eina po Žiž 
nos upe, kiton pusėn. Prie tos 
upės seniau buvusi pilis, ku
rios vienas bokštas buvo pas
tatytas viename krante, o ki
tas antrame. Jei priešai užpul
davo vienų bokštų, tai iš kitos 
pusės upės tuo povandeniniu 
tuneliu bematant subėgdavo 
daugiau žmonių į pagalbų. 
Tos senovės lietuvių pilies lie
kanos viename upės krante 

dabar tebėra.

Vadinamas “Citizens’ 
mergency Committee on 
dustrial Relations” rado, kad 
už įvykusias streikuojančių 
darbininkių kruvinas riaušes 
gegužės 30 d. So. Chicagoj y- 
ra kalta policija.

Šis komitetas nurodo, kad 
streiko pareigose esami polici
ninkai neturėtų su savim turė
ti jokių ginklų.

Laikraščiai praneša, 1 t 
Cooko apskrityje daugiau kai 
32,000 bedarbių šelpiama,] 
tuo tarpu privačios darbini 
kų samdymo agentūros 
piūčio ir . rugsėjo mėn< 
negalėjo gauti apie 14,000 
bininkų, kurių įvairios įmoi 
ir įstaigos šaukėsi.

Pasirodo, kad; įmonėms r« 
kalingi daugiausia amatinii 
kai, o tūkstančiai šelpiat 
yra paprasti, be jokio aro&t 
darbininkai. Šių gi yra visr 
pakankamai ir jie daugiausiĮ 
vargsta.

PRIEŠ MIRSIANT AT 1 
VERTE ISTORIKAS

BRIUSELIS. — Mirė 
mus olandų istorikas dr. H« 
ry Obreen. Prieš mirsiant Ji 
priimtas Katalikų Bažnyi

ir
Be to ir Vilniuje, Gedimino 

kalne, šiomis dienomis bekasi- 
nėdami lenkai surado griuvė
sius seniau buvusios liejyklos, 
kaip lenkai tvirtina veikusios 
Zigmanto ^Augusto laikais. 
Toje liejykloje buvo liejami tų 
laikų patrankų metalini*! svie 
diniai.

ŽUDIKUI ĮVYKDYTA 
MIRTIES BAUSME

200 SAVANORIŲ ŽUVĘ 
KALNUOSE

Užpereitų naktį Coolko aps
krities kalėjime įvykdyta mir
ties bausmė su elektra P. Chri- 
souslas, 40 m. amž., kurs 1936 
m. k»vo 14 d. vakare peršovė 
teatro, 3538 ^Archer avė., tvar 
kytojų. Teismas jį pripažino 
kaltu ir apeliacijos nepadėjo.

Kaune moterų darbo pa
klausa padidėjo, kad savival
dybės darbo birža tuojau duo
da darbo visoms užsiregistra
vusioms moterims.

PARjYŽIUB, Bpal. 15. 
Pirenėjų kalnuose rasta 
200 britų ir amerikiečių i 
norių, tarnavusių Ispanijos 
dikalams. Matyt, jie nuo 
žuvę. Lavonai vilkų sudi 
ti. Tik iš drabužių galima 
kuriuos identifikuoti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — D« 

besuota ir šalta; numatomi 
lietus, arba aniguliavima*.

Saulė teka 6:05, leidžia 
si 5:07.



DRAU Šeštadienis, spalių 16 d., 1937

kė, kad iš ateitininkų tarnaujantieji Val
stybės aparate pasižymi sąžiningumu ir 
uoliu savo pareigų ėjimu. Jei taip, kam 
toji jaunuomenės dalis turi būti posū
niais tėvynėje? Mano supratimu, nė vie
na Lietuvos jaunuomenės srovė bei or- 
gaiizacija neturėtų būti nei privilegi
juota} nei spaudžiama. Servilizmo dva
sia tūri kuogreičiausiai išnykti, nes tai 
silpnina tautą”. I ,

; < Tikrai teisinga pastaba. Matyt dr. Kon
čius ir daugiau tuo klausimu buvo parašęs, 
bet tai cenzoriui nepatiko ir dėl to žymi ra
šinio dalis išbraukta.

Autorius rašo, kad yra ir dvasinio tau
tos regreso žymių:

“Nemaža inteligentų šeimų turi po 
vienų, du kūdikiu. Ar tai nebus mūsų 
išsigimimo žymės! Ponius ir panelės 
daug gražiau atrodytų tautiškais drabu
žiais, kaip su dažytomis lūpomis šlaman
čiuose šilkuose”.

> i Kadangi Lietuva yra Žemės ūkio kraš- Mums išrodo. kad Šiemet Vilimu ui-;( t0 tokio kraJto gyventojai tur8tlj
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Spalių Mėn. Devintai Praėjus

— žydai ir kiti anų kraštų 
įmonės skaito atbulai. Reiš
kia, pradeda nuo dešinės; mes 
gi nuo kairės. Kitaip sakant, 
skaitymas mūsų būtų kaip ir 
kairiarankis, apart skaičiavi
mo. Skaičiuojam lr mes *ne 
nuo kairės, o tik nno dešinės, 
nors mažai kam taip atrodo. 
Pavyzdžiui, rašom $2000.00. 
Pirm, neg sužinom, jog du 
tūkstančiai dolerių, skaitlinę 
perbėgun ir tik atgal grįžda
mi sužinom, jog turim $2000. 
Vadinasi, žydai jr kiti ne yien 
skaidines, bet ir visų kitų taip

gyvenimo eigoje suvalgo apie 
penkiasdešimts tonų maisto. 
Dalinai, skilvis yra didžiau
sias žmogaus priešas ant že
mės.

— Svaiginančių gėrilnų ša
lininkai porina, būk apie pen
ki šimtai milijonų gorčių gur
gės visuomet esti kur nors 
po žeme paknista, kad da ge 
riau išsivaikščiotų.

M

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS irys daro: pamatei vyrų, tuoj 
rankas į užpakalį atmetei ir

Sniutniog dienos, tavorščlai, 
užeina ant Lietuvos vyrų;

iš tolo šauk — “Labas ponas, 
labas!” Tas būdas, žinoma,

grobimo dienų (Spalių mėnesio devintų) mi
nėjo daugiau lietuvių kolonijų. Chicagoje tik 

"kelios parapijos pasiliko nesurengusios pra
kalbų Vilniaus vadavimo reikalams apsvars
tytu Tokių, rodos, buvo tik dvi, neminint 
apylinkių, būtent Waukegano ir Chicago 
Heights. Nieko negirdėjome, kad spalių 9 d. 
būt buvus paminėta tokioj gausingoj Cleve
lando lietuvių kolonijoj, Wilkes Barre apy
linkėse (išskyrus Pittston, Pa.) ir kai kur 
kitur. Connecticut valstybėj, rodos, tik Wų- 
terbury surengtas paminėjimas. Massachu- 
setts taip pat ne visos kolonijos minėjo spa
lių devintų. tbaljl

Vilniaus užgrobimo dienų minėti pir
miausia nusitarė A. L. R. K. Federacija. Tuoj 
po to skaudaus įvykio 1920 metais, Federa
cijos centro valdyba viešai paskelbė, kad Vil
niaus užgrobimų minės kiekvienais metais 
spalių mėn. 9 d. Tų dienų pavadino lietuvių 
tautos gedulo diena. Šitum valdybos nusista
tymui pritarė ir Federacijos kongresas. Po 
to ir Lietuvoj imta minėti spalių devintoji.

• Žymus Federacijos veikėjas, buvęs amerikie
tis kan. F. Kemėšis buvo sumanytojas įstei
gti Lietuvoj Vilniui Vaduoti Sąjungų, su 
kuria Federacija artimai kooperuoja.

Iš to, kų čia paminėjome, aišku, kad A- 
merikos organizuo tiesiems jĄiętpviaims kata
likams rūpi Vilniaus vadavimo reikalai. Fe
deracija kiekvienais metais ragina visas lie
tuvių kolonijas darbuotis dėl Vilniaus atva
davimo, moraliai ir materialiai remti lenkų 
persekiojamuosius Vilniaus krašto lietuvius ir 
jokiu būdu nepraleisti Vilniaus užgrobimo 
dienos nepaminėjus. Federacijos vaidyba tu
rėtų sužinoti ir viešai spaudoje paskelbti, 
kurios kolonijos surengė spalių devintosios 
paminėjimų ir kurios ne. Temato lietuvių vi
suomenė, kam rūpi Vilniaus vadavimo rei
kalai ir kam ne. i i

pasižymėti savo paprastumu ir elgesyje ir 
apdaruose. Jo manymu, moterims geriau tik
tų tautiški rūbai, negu importuoti šilkai. Tuo 
atžvilgiu esu reiktų pasimokyti iš Šveica
rijos, Švedijos ir Danijos.

Dėl spaudos cenzūros kun. Končius sako:

— Samuel Insull, buvęs ga
rsusis Chicagos žmogus, į A-
merikų atvyko apie penkios 

raita iireiiki*. Kas, galų ga- atgaJ. Jr tuQ.
Ie, yra kur kas geresni tvar- jau ptistojo prie Tt,onias Mi.

moterys pradėjo kelti buntų geras, bet kų daryti tuo atvė- 
prieš bučiavimų joms rankų.'ju, jei, sakysim, kuris vyras 
Moterų buntas dėl to vyrų'iš mandagjumo bėgtų iš užpa- 
“ kultūringumo,” gal, dar ne-i kalio rankų bučiuoti? Tada 
būt kilęs jei jie būtų kaip rei- jau bėgti nuo jo arba, sugniau-
kia joms rankas bučiavę. Ir 
mano delnas rodo, kad jei jau 
bučiuoji rankų, tai bučiuok

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje

Praėjusių vasarų kun. dr. J. Končius, 
Mt. Carmel, Pa. lietuvių par. klebonas, lan
kėsi Lietuvoj. “XX Amž.” įdėjo jo rašinį 
(kurį cenzūra gerokai apkarpė), kuriame 
jis atpasakoja savo įgytus tėvynėje įspū
džius. Jis rašo, kad Lietuva yra padariusi 

v žymių pažangų ir ekonominiu ir kultūriniu 
atžvilgiu. Anot jo, ir švietimo atžvilgiu da- 
4oma didelė pažanga. Tik jis konstatuoja 
liūdnų reiškinį, sakydamas, kad mokytojuose 
ir besimokinančioje jaunuomenėje silpnėja 
ickalizinas. Kas tam kaltas? kun. Končius 

, Jį
“Paklausus kai kurių mokytojų ir ki

tų valstybės tarnautojų, kokios yra jų 
tokio atšalimo ir stokoe pasišventimo vi
suomeniniame darbe priežastys, paaiš
kėjo, kad jie esu neoficialiai suvaržyti 
ir tapę lyg ir automatais; jiems esu ga
lima dirbti tik tam tikros pakraipos or
ganizacijose bei rateliuose, bet ne ten, 
kur kiekvienas labiau būtų linkęs. Ne
normalu. Kam visa Lietuvos visuomenė 
tempti ant vieno kurpalio! Inteligentijai 
ir moksleivijai turėtų būti duota laisvė 
veikti tikybos, auklėjimo ir kultūrinio 
darbo srityse”.
Kun. dr. Končius pastebi, svetimtaučių 

žalingai įtakai Lietuvoje rodoma perdaug 
tolerancijos. Gerb. veikėjui išrodo, kad ypoč
skaudus yra ateitininkų klausimas. Dėl to 
jis rašo:

“Ypač, man atrodo, skaudus ateitinin
kų klausimas. Vienas asmuo, kurs stovi 
prie Lietuvos dabartinio vairo, pareiš-

žus kumštį, gerokai bakstelėti 
į nosę.

Iš tikrųjų, tavoršeiai, sar
mata mums, vyrams, Aineri-taip, kati žmogus pajustų, o

son. Ir čia dirbo visokius da-»fe banališkai arba kaip E. Ši-ke, kati Lietuvos vyrai, jau 
rbus ir darbelius. Bedi rbdn- Mikienė “Lietuvos Aide” ra- seniai ilgas kelnias nešiojanti, 
mas ■ sugalvojo pats sau pra-,^0, “bučiuoja rankų, o, ištik- tokie bevaliai, kad negali at- 

mėsų užšaldytų. Ačiū šiai tva-| nionėA įeiti. Įėjęs, kai matai j bučiuoja savo nykštį.” .prasti nuo kvailo pajunkime 
rkai, lietuviškas kumpis, arįj^j^ padangių. Pa-!Gal, ir nevisi, bučiuodami mo- ir kad, pagalios, pačios ino-
skilandis, būna taip skani s, gįr<xjiitifc sunkių laikų viešuj
kaip ir vietinis. Tokiu pat|lai> kai krit6 Valstybės” ki- 
būdu norima ir kitus valgo- nukrito ' ir jo. Edisonas, 
mas dalykus, kai, ve, uogas, koi žinonia- niekad turt;nltu

ka, negu mūsiškė.

Iki šiol valgydavom tik

“ Neribota spaudos laisvė Lietuvos gy
venime būtų gal ir kenksminga, bet da
bartinis jos suvaržymas yra perdidelis. 
Sveika kritika valstybės ir šiaip žmonių 
gyvenime vaidina svarbų vaidmenį, ir ji 
labai reikalinga”.
Čia irgi yra neužginčijama tiesa. Nena

tūralu ir kraštui nesveika, kuomet valdžia 
draudžia spaudai rašyti vienais kitais val
stybės reikalais ir verčia spausdinti tai, kų 
valdžios organai parašo ir laikraščiams pri
siunčia. Tuo būdu išeina, kad visus laikraš
čius redaguoja ne jų leidėjų pastatyti redak
toriai, bet valdžios paskirti cenzoriai.

Toliau kun. Končius rašo, kad Katali
kų Bažnyčios ir valstybės nesantaika yra 
opus skaudulys Lietuvos gyvenime. Jis tei
singai pažymi, kad Valstybei ir Katalikų 
Bažnyčiai lygiai turėtų rūpėti žmonių tiky
binis, dorovinis ir ekonominis padėjimas. Jis 
savo rašinį taip baigia: - -j .t

“Šios dvi jėgos tūrėtų sutarti.ir harr, 
ironingai veikti. Deja, taip nėra. Dide
lių kivirčų kaip ir nėra, bet visokių ne
susipratimų ir ginčų esama nemažai; tie 
kivirčai jau tęsias daugelį metų ir to
dėl nėra normalūs. Katalikai Lietuvoj 
tudaro 80 nuoš., o Latvijoj katalikų yra 
tik 30 nuoš. Latvijoj Šventojo Tėvo yra 
paskirtas nuncijus ir gyvena Rygoj, ir 
las pats nuncijus Lietuvoje yra charge 
d’affaires. Nesantaika tarp valstybės ir 
Bažnyčios dažnai veda prie labai liūdnų 
rezultatų. Gerų norų susitaikyt vyriau
sybei ir Bažnyčiai nestinga. Tačiau ka
žin kodėl jie nerealizuojami? Amerikos 
lietuviai, ypačiai katalikai, labai trokš
ta, kad Lietuvoj būtų ramybė tarp Val
stybės ir Bažnyčios, ir kad mūsų janna 
tėvynė žengtų dorovės ir gerovės keliais 
pirmyn. Amerikos lietuviai jiuoširdžiai 
visokiais būdais rems Lietuvos reikalus, 
kada čia tėvynėj bus geresnis susigyve
nimas. Nesusipratimai tarp Bažnyčios ir 
Valstybės ir įvairūs kivirčai jaunuome
nės auklėjimo srity žymiai atstumia A- 
merikos lietuvius, ir tai labai kenkia 
Lietuvai. Daugelis aunerikiečių nenori į 
Lietuvų vašų ros atostogoms vykti, nes 
tos neigiamos apystovos slegia mūsų 
dvasių ir erzina mūsų nervus. Todėl da
žnai išsivežama karčių įspūdžių, ir toki 
santykiai stumia žymių tautos dalį A- 
merikoj atšalti nuo Lietuvos ir greičiau 
nutautėti”.
Aišku, kad taip. Kuo greičiau Lietuvos 

vidaus politinis gyvenimas įeis į normales 
vėžes, tuo bus sveikiau valstybei, tuo geres
nį vardų ji turės užsienyje, tuo lengviau bus 
dirbti lietuvybės palaikymo darbas jos išei
vijoje.

terims rankas, savo nykštį bu- terys jau buntų kelia ir viešai 
čiuoja, ale, anot priklod®, už pareiškia, jog “vyrų nuomonė 
vienų dešimtį koroja, kad moterys norinčios, kad

slyvas, kriaušes užšaldyt. Ki
taip sakant, neužilgo ragaū- 
sim Lietuvos ne tik mėsų, bet ( 
ir jos uogas it kitus vaisius. 
Puiku!

nebuvo. O jo darbininkas, mat, 
kur tai jį išlenkia.

joms būtų bučiuojama ranka, 
yra ciniška ir klaidinga.”

Buntas prieš rankų bučia
vimų Lietuvoje jau faktus, tik 
dar nenustatyta būdai prieš 
tokį vyrų, anot Šileikienės,

— Gaisro dūmai ir šiaip jau šunuodegi avimų. Viena tokių 
likučiai nepaprastai toli nu-jbuntovščikių E. Masiulienė so
skrenda. Ugniagesiai tvirtina, 
kad garsaus Chicagos ir Bai

ko, kad visos moterų organi
zacijos turi gražiuoju prašy-

— Mokslas jau ant tiek 
pažįsta orų, kad numena jo
atmainas, kai, ve, lietų, snie-, ~u - 'j '• , vaikas,
gų, žilumų, šaltį.'Tuo pat ke-iropQ Sak°’ wn^ netiklh L. Šileikiene tačiau sako,

timorės gaišro kibirkštys Eu ti vyrų nebučiuoti joms ran-

Įpykus ant vaiko mokytoja 
šaukia:

— O, kad bent keletui dienų 
būčiau tavo motina, aš-----

—r Gerai, aš galiu paklauati 
savo tėvelio, — pertraukė jų

Amerikos Darbo Federacija savo metinę 
konvencijų laiko Denvery, Colo. Be kitų su
manymų konvencijai yra pasiūlyta užgirti 
štai kas:

Ekonomiškai boikotuoti Japoniją.
Priešintis Sheppard-Hill biliui, reikalau

jančio pramoninės mobilizacijos karo metu.
Priešintis darbininkų konskripcijai karo 

metu.
Reikalauti įstatymo draudžiančio gaben

ti streiklaužius iš valstybės į valstybę.

liu toliau einama. Dabar no 
rimą permatyti ir žemės at
mainas. Išeitų, už valandėlės 
galėsim iš anksto nugirsti n- 
pie žemės drebėjimų ir kitus 
ūmius judesius. *

— Liuteris pradėjęs savo 
darbų, kai pamatė, kad nele
ngvas, pasivadino muzikų sau 
už antrininkę. Kur neprieida
vo su iškalba ir savos rūšies 
įrodymais, ten pasivadindavo 
muzikų. Taip kad kur kas 
daugiau pasekėjų įgaudavo 
giedodamas, negu kalbėdamas. 
Tame, imat laike, giedotu vien 
tik grynai lotynų kalba. Reiš
kia, giedojo tik tie, kų loty
niškai mokėdavo. Kitaip sa
kant, — tik choras. Daug p;až 
taip, kaip dabar kai kurie kad 
norėtų. Liuteris, prie choro, 
ir visai bažnyčiai giedoti pa
taria. Visos bažnyčios giedo
jimas traukdavo žmones prie 
Liuterio.

Bažnyčia daro taip pat. Ba 
žnytinį giedojimų irgi įsilei
džia. Reiškia, ne vien Liute
ris, bet ir Bažnyčia mišių lai
ke visų žmonių giedojimų pri
pažįsta. Tai tųda, kada atsi
rado Stacijos, Litanijos, ir ki
ti dabartiniai visų žmonių 
giedojimai, žodžiu, bažnytinis 
giedojimas sudavė Liuteriui 
skaudžiau, negu visi kiti smū
giai.

Labai gailu, kad šiame lai
ke, kuomet visas pasaulis dre
ba ir sekančios dienos sulauk
ti nesitiki, atsiranda tokių, kų 
prisidengę neva Bažnyčios 
skraistę, ir dar kartų visos 
bažnyčios giedojimų lauk šluo
ja. Jei tai būtų ištikrųjų Ba
žnyčios nuožiūra, nebūtų taip 
koktu. Bet kai apsidairai ir 
matai, kad tai tūlų asmenų 
užgaida, pikta!

porų mėnesių laiko kol jos (kad tas mažai ^kų padės. Ne- 
ten buvo susektos. Taip. Ir gi, sako, kiekvienam vyrui

prieš pasisveikinimų gali pa
aiškinti: “Atsiprašau pone, 
aš esu tos organizacijos narė, 
o mes esame nutariusos ne- 
\luo&*vyVaiūfis rankų bučiuoti.” 

— Gyvulys .girdėjimų sau- Vienintelė preimonė, vyrui ke- 
go labiau negu kokį kitų jau-jhant rankų bučiuoti, traukti 
sinų. Tie, kų kaunasi danti- jų atgal. Bet, sako, vėl neman

dagu — gali žmogų insoltinti. 
Ar nereiktų, sako, pasielgti

da daugiau stebuklų oro ban
gose dedas, apie kurias žmo 
gus niekad neišgirsta vien dėl 
to, kad akis nemato.

■ p-?’

mis, pirm, negu kramtyti.? 
pradeda, ausis kuotoliausiai 
atgal patraukia, kad tokiu 
būdu apsaugoti jas nuo pavo
jaus. Ar tai britų arklys, n r 
šuo, ar kokis kitas sutvėri
mas, riaušių laike, kuomet vi
sų gyvybę ištempia, ir nieko 
negaili, apie ausis neužmirš
ta. Iki paskutiniam kraujo la
šui girdėjimų gina. Jei pasi
taiko ausies netekti, tuo pa
tini ir noro gintiesi netenka 
ir ūmai pasiduoda.

LIETUVOJE PRIVALOMAS 
GIMINIŲ GLOBOJIMAS

kaip kai kurios kaimo mote- rius.

— Petriuk, — klausia mo
kytoja, — pasakyk man, ko
kius tu žinai dangaus kūnus?

— Danguje kūnų nėra, yra 
tik Bielos, — atsakė Petriukas.

• y
Išbandant naujų mūviu ar

tistę, reziserius sako:
— Man rodos, kad ji turi 

silpnas kojas.
— Ale už tai, žiūrėk, kokie 

jos pečiai, — atsakė direkto-

Dėdė Kastukas Sako
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Sporto Komisija.

Dainų Šventė

KAUNAS (Tsb.) — Did
žiausias visos Lietuvos dninų 
šventės yra nusistatyta ruoš
ti kas penki metai. Dabar di- žmonės, kurie įdomauja 
džioji dainų šventė įvyks 1938 sportu, klausia: kų Chicagos

KAUNAS (Tsb.) - Betur
čių globa IJetuvoje dabar rū
pinasi valdžia, savivaldybės ir 
labdaringos organizacijos. Su- 
yirUntama, pasiturintieji žibo-' 
nes globoja savo šeimos na
rius beturčius ar paliegėlius, 
Tačiau, dažnai jmsitaiko, kad 
pasiturintieji gyventojai ap
leidžia savo beturčius artiniuo 
sius, kuriems jie turi prievolę 
gelbėti. Dalidr yra kilęs suma
nymas šitų dalykų siutvarkyti 
atitinkamu įstatymu. Įstaty
mas nustatys, kas kokius savo 
artimuosius vargšus turės šel
pti ar duoti pilnų išlaikymų. 
Jeigu, pavyzdžiui, pasiturin
tis sūnus atsisakys duoti savo 
susenusiams tėvui išlaikymų, 
tai tokį tėvų paims globoti sa
vivaldą bė ar labdarybės orga
nizacijos ir iš pasiturinčio sū
naus bus išieškota tėvui išlai-— Tuo susidomėję pasako 

j®, j°g apskritai žmogus visojkyti reikalinga suma

n;etų vasarų — Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metų t u- 
kaktuvėmis. Šioje šventėje da
lyvauti ruošiasi trys šimtai 
chorų su apie 15,000 daininir 
kų-ių. Jau prieš trejetų me-

Amerikos Lietuvių Sporto Ko 
mitetas veikia toj srity j? Tai
pgi nori žinoti, ar bus spor
tininkų iš Chicagos, kurie 
vyks į Lietuvų rungtyniauti 
sekančiais metais? JLiti klau-

tų užsiregistravusiems chorą- simus kreipia į raportus 
nis buvo išsiuntinėtos gaidom 
tų dainų, kurios bus dainų 
šventės programoje.

Šiemet riMenį įJarijampo 
’.ėje ir Panevėžyje įvyko ra
joninės dainų dienos, į kurias 
suvažiavo po jkeįliasdešimts 
chorų. Šios dienos praėjo ia
bai iškilmingai. Chorai paro 
dė gerų pasiruošimų. Dainų 
šventėje dalyvauti užsirašiu 
šių chorų pasarengihių patik 
rins vyriausi dirigentai; šve
ntėje dalyvauti bus leidžiama 
tiktai gerai pasiruošusiems 
chorams. Daugelį chorų jau 
tikrino. Iš tikrinimo duomenų 
jau galima esu spėti, kad be 
\eifc visi chorai bus tinkamai 
pasiruošę, ir didžioji dainų 
švrr.tė 1938 metais parodys 
visų lietuviškosios dainos gro 
žj ir galybę.

is
buvusių sporto parengimų. 
Nori Žinoti, kodėl laikraščiuo-, 
se nepaskelbta finansinis ir 
kiti raportai! Į visus tuos 
klausitnus sakau: raportų iš
duos komiteto pirmininlcas 
greitu laiku.

Jau trys mėnesiai praslin
ko po vizito svečių sportinin
kų iš Lietuvos, o komitetas 
dar neturėjo susirinkimo. Lie
tuvoj kitais metais broliai 
lauks mūsų sportininkų iš A- 
merikos, tad nereikia snausti. 
Kitos kolonijos irgi žada pri
sidėti prie padengimo lėšų. 
Reikia chicagiečiams pradėt 
judėti.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

Niekad nereikia pasiduoti 
nuliūdimui, ko negalima iš- 
ve: gi i. *
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Paskaitos Apie 
Lietuvos Krikštą !$ AMERIKOS UETUVIŲ KATALIKŲ VEIKIMO CENTRO

i

£

Chicagos Lietuvių Katalikų 
f ederacijos apskritys, pralei 
dęs Vilniaus užgrobi1..o pami 
nėjimų, ruošiasi kitiems dar
bams. Štai, praėjusj penkta
dienį, tai yra spal’.’} 15 d., 
Aušros Vartų pur. saloj pra
dėjo visuomenės kursus, ku
riuose paskaitos eis kiekvienų 
ocnktadienį. Pirmiausia, visa 
paskaitų ciklų duos g<> b kun.

Į Teisingi Kaltinimai

ROSELAND. Visų Šventų- 
jų parapijoj daugelis žmonių 
kaltina katalikiškų laikraščių

J “Draugo” ir į‘laivo” vie
tos agentus ir raporterius, 
kad nesirūpina kuodaugiau
sia išplatinti dienraščio “Dr- 
go” ir savaitraščio “Laivo.” 
Kai kurie taip apsiprato su 
bedieviškais laikraščiais, kad

Federacijos Sekretoriaus Raportas 
XXTV Kongresui 

Po Dviejų Metų
Nuo paskutiniojo A. L. R. K. Federaci

jos Kongreso, buvusio 1935 m. rugpiūčio 
mėn. Pliiladelphia, Pa., praėjo du metai. Dėl 
to ir mano raportas, kaipo Federacijos se
ki tioriato vedėjo, bus už du metus. Savo,

savo mirusius juose garsinu rte st iaos ^jaryti bent tnlmpą „a
ir teisinasi, kad nieko blflgo

Mykolas Urbonavičius iš Lie- nedarų.
U erai sako priežodis: “Pa

sakyk man su kuo draugau
ji ir kų skaitai, o aš pasaky
siu kas esi.’ Rap.

tavos istorijos apie Lietuvos 
kiikštų. Tos paskaito - duoda
mos mūsų tautos krikšte 550 
metų sukaktuvių proga. Pra
šome chicagiečių į šias idn-i-----
mins paskaitas atvykti Neuž-j Kad visuose dalykuose fano- 
mirškit, kad paskaityt br.s nes žiūrėtų galo, neapsigautų 
kiekvienų penktadieni, ir protingiau elgtųsi.

Mažesniomis Kainomis
PIRKITE

ŠALTO ORO REIKMENIS

Peoples Krautuvėse
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

DIDELIU PATOGUMU

Pisisklrklte dabar Alyva kūrenamą šildomą pečių. 
PEOPLES Krautuvėse rasite didžiausį paslrink’mą 

mažiausiomis kabiomis — OIL HEATERS. 
AMERICAN

ALCAZAR FLORENCE
MOORE

SPIRO-FLAME
QUAKER

ETC.
Kainos nepaprastai mažos:
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters nuo___
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters nuo ....
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo ..

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

#2950
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sų veikimo apžvalgų, kad duoti šiokį tokį 
vaizdų, kas rūpėjo ir rūpi Federacijai.

Kalnų, tiesa, nenuvertėme. Bet kiek mū
sų, t. y. Vykdomojo Komiteto’, jėgos, laikas 
ir sųiygos leido, dirbome, kad zienyti lietu
vius katalikus, kad juos, kur reikėjo atsto
vauti ir jų vardu tarti autoritetingų žodį. 
Mūsų pastangos, kaip matysite iš šio trum
po raporto, nebuvo tuščios. Šis tas vis dėlto 
yra padaryta.

Valdyba ir jos susirinkimai
Aš Federacijos XXV Kongrese nebuvau. 

Tuo laiku, kada įvyko Kongresas Philadel- 
pbijoj, aš buvau Pasaulio Lietuvių Kongrese 
Kanne. Sugrįžęs sužinojau, k«<d man vėl 
užlieta Federacijos sekretoriaus pareigos. Ki
ti išrinkti į valdybų ir pareigomis taip pa
siskirstę: Dvasios Vadas — kun. Jonas Švag- 
ždyb: pirmininkas — dr. Antanas Rakaus
kas; vice-pirmininkai — kun. Juozapas Če- 
pukaitis ir Antanas Kneižys; sekretorius — 
L. Himutis; iždininkas — kun. Ignas Albavi- 
čius: nariai — kun. Jonas Balkūnas, kun. 
Pranciškus Juras ir A. J. Mažeika.

Grįžęs iš Lietuvos 1935 m. rudenį su 
I jais visais mačiausi ir tariausi mūsų orga
nizacijos ir bendrai lietuvių katalikų visųo- 

' meninio veikimo reikalais. Šiaip jau suva- 
žuoti visiems į posėdžius nebuvo galima, nes 

' gana toli vieni nuo kitų gyvenom. Bet chica- 
giečiąi, centro valdybos nariai gana dažnai 
susirinkdavome ir tardavomės įvairiais rei
kalais. Tokių susirinkimų eRame turėję apie 
dešimtį. Svarbesnieji nutarimai būdavo pra
nešami visiems centro valdybos nariams. Ga
vus narių pritarimų, nutarimai straipsnių 
formoje buvo skelbiami spaudoje.

Spausdinimo* Enciklikų
Šį pavasarį Jo Šventenybė Popiežius Pi

jus XI išleido labai svarbių enciklikų apie 
į komunizmų. Pasiūliau Federacijos Valdybai 
jų išleisti lietuvių kalboj atskiroje knygu
tėje. Pritarimų gavau. Tik darbas dar neat
liktas. Reikia jų versti lietuvių kalboje. Tai 
padaryti apsiėmė Tėvų Marijonų Seminari
jos profesoriai* Kaip greit vertimas bus pa
darytas, knygutė tuoj bus išleista. Pasirodė, 
kad šiam sumanymui ir Federacijos skyriai 
pritaria. Iš kai kurių jau gauta užsakymų.

Jei skyriai pasistengs greitu laiku iš
platinti enciklikų apie komunizmų, reiktų ir 
kitas popiežių enciklikas socialiniais klausi
mais išleisti į atskiras knygutes ir jas pla
čiai paskleisti žmonių tarpe. Reikalas yra 

j didelis, nes mflsų žmonės, net ir veikėjai, vi
sai nedaug tėra susipažinę su svarbiomis en
ciklikomis, kurijos aiškiai nurodo kelius išė
jimui iš to ekonominio ir socialinio chaoso, 
kokame šiandien yra atsiradusi žmonija.

Kalbant apie knygelių spausdinimų, tu
riu priminti, kad atspausdinau į knygų Fe
deracijos XXV kongreso referatus, protoko
lų ir raportus. Atspausdinau net 5000 eg
zempliorių, nes norėjau plačiai paskleisti tas 
idėjas, kurios reiškiamos referatuose ir šiaip 
pranešimuose. Siuntinėjau kunigams klebo
nams, Federacijos skyriams.ir visiems, kas 
tik jų pareikalavo. Taip pat atvežiau ir ger
biamiems kongreso atstovams.

Federacijos Tarybos Suvažiavimo*

Federacijos centro valdybos nutarimu, 
1936 m. Lietuvių R. K. Susivienijimo Ame
rikoje auksinio jubiliejaus seimo metu (bir-

Kaidrce fl3,
Blanketai 
Matrašai
Siūloma specialiai Mažom Kainom
$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po . ....... MI 69
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po 0295
$9.50 vatiniai matrasai po.......  ......................$5««

$20.00 springsiniai matrasai po ... ........... £9 95

: Į želio mėn. 30 d.) Chicagoj buvo sušauktas

rURNITURE
iANUFACTU RINO COMPANY!

4179-83 Archer Avė.
S. NAKROŠIS, vedėjas

2536-40 W. 63rd St
M. T. KEŽAS, vedėjas

Federacijos Tarybos suvažiavimas. Suvažia
vimas buvo gausingas, nes jame dalyvavo 
mūsų didžiųjų organizacijų atstovai ir be
veik visi Tarybos nariai. Gaila tik, kad Ta
rybos posėdžiams nebuvo užtektinai laiko ir 
dėlto nemaža dalykų liko neapsvarstyta.

Federacijos centro valdyba pasiūlė Ta

rybos suvažiavimui apsvarstyti kongresų lai
ko klausimų’. Taryba priėmė tokį nutarn

“Federacijos Taryba vienbalsiai nutarė 
šiais metais Federacijos Kongreso nešaukti 
ir ateityje Federacijos Kongresus laikyti kas 
du metu. Tarybos posėdžius šaukti regulia

riai kas metai, sutaikant su centralinlų or
ganizacijų seftnais”.

Šis nutarimas paaiškina kodėl pernai ne
buvo Federacijos Kongreso. Jei kas manytų, 
kad tas nutarimas nebuvo vietoje, prašome 
šiame kongrese tuo klausimu išsitarti.

Matau reikalo į savo raportų įtraukti 
Tarybos suvažiavimo priimtas rezoliucijas, 
kurias vykdėme, kiek mūsų gyvenimo sąly
gos leido. Rezoliucijos tokios:

I.
Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Fe

deracijos Taryba, susirinkusi savo posėdin J 
1936 m. birželio 30 d., norėdama, kad Lie
tuvių Tauta, tiek dang kentėjusi ir taip kar
žygiškai į nepriklausomų gyvenimų prisikė
lusi, vis sparčiau žengtų kaip dvasinės, taip 
medžiaginės gerovės keliu ir kartu vis į švie
sesnį ir geresnį savo gyvenimų ir kad visur ( 
gyvenantieji lietuviai vis tampriau jungtųsi 
į vieningų lietuviškų šeimų didingiems lie
tuvių tautos užsimojimams gyvendinti, ran
da ręik&linga pasisakyti šiais svarbiaisiais 
mūsų tautos reikalais:

Dėl nenormalių santykių tarp Lietuvos 
vyriausybės ir Katalikų Bažnyčios.

Jau daug laiko praėjo, kai tęsiasi ne
normalūs santykiai tarp Lietuvos dabartinės 
vyriausybės ir Katalikų Bažnyčios. Nuo to 
labai daug kenčia ir didžiausiomis aukomis 
sukurtoji Lietuvos valstybė ir visa Lietuvių 
tauta. Mums visiems gerai žinoma, kad lie
tuvių katalikų pastangos buvo, yra ir bus 
išlaikyti lietuvių tautų tokioje aukštumoje, 
kad ji galėtų sėkmingai eiti visokeriopos , 
pažangos keliu. Lietuviai katalikai niekad 
nieko nėra padarę, kas kenktų lietuvių tau
tos gyvenimui, bet, priešingai, jie buvo, yra 
ir bus svarbiausiuoju lietuvių tautos gyvas
tingumo ramsčiu. Todėl Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenė labai apgailestauja, kad 
santykiai tarp Lietuvos dabartinės vyriau
sybės ir Katalikų Bažnyčios vis dar nesu
tvarkyti. Kadangi tai daro daug žalos ir 
lietuvių tautai ir valstybei ir ypač trukdo
mas vieningas darbas lietuvių tautos ir val
stybės gerovei, be ko mūsų tautos gyvastin
gumas ir net išsilaikymas yra neįmanomas, 
todėl mes, atkreipdami į tai Lietuvos vy
riausybės dėmesį, laukiame, kad tie santy
kiai būtų kuo veikiausiai sutvarkyti.

n
Draugijų ir Spaudos Reikalu

Amerikos lietuvių katalikiškai visuome
nei yra gerai žinomi Lietuvos vyriausybės 
išleistieji draugi) ir spaudos reikalu įstaty
mai. Pagal tuos įstatymus spaudos laisvė 
visiškai panaikinama, o draugijų egzistenci
jų.bei veikimas suvaržomas ir pavedamas vi
daus reikalų ministerio asmeniniai nuožiūrai. 
Kadangi gyvenimo pažanga gal Dm a tik tuo
met, kai palaikoma visos tautos iniciatyva 
ir pastangos, kadangi aukštas kultūringumas 
ir vispusiškoji tautos gerovė atsiekiama tik 
laisvu ir darniu tautos jėgų pasireiškimu, 
todėl mes, žinodami kokiuose tarptautiniuo
se pavojuose yra Lietuva ir tikėdami, kad 
Lietuva gali išlikti gyva tik tuomet, kai ji 
bus ankštai kultūringa ir dorovinga ir kai 
tautos nariai savo asmenybe galės ne tik pri
lygti, bet ir pralenkti savo kaimynus, mes 
kreipiamės į Lietuvos vyriausybę ir, lietu
vių tautos likimo vardan, reikalaujame ne
trukdyti lietuvių tautos draugijinio ir spau
dos gyvenimo.

m
Vilniaus ir kitų Lietuvos Okupuotų kra

štų vadovavimo reikalu.
Amerikos lietuvių katalikiškoji visuo

menė skandžiai pergyvena, kad Lietuvos sos
tinė Vilnius ir žymi dalis kitų Lietuvos že
mių tebėra svetimųjų užgrobtos. Tai didelė 
Žala visai lietuvių tautai, tai didžiausias nu
sižengimas teisingumui.

Amerikos lietuvių katalikiškoji visuo
menė darė ir darys visa, kų tik ji pajėgia 
okupuotiems kraštams išlaisvinti. Visų Ame
rikos lietuvių katalikiškųjų organizacijų vei
klos vienu svarbiausiųjų punktų buvo ir yra 
šis reikalas. Panašiai elgiasi ir kitos lietu
viškosios Amerikos lietuvių organizacijos. 
Taigi Amerikoj gyvenanti lietuvių išeivija 
šiųme darbe aktingai dalyvauja.

Taryba dar kartų pareiškia katalikų vi-; 
•uomenė* didelį susirūpinimų Vilniaus ir ki-' 
(ų okupuotų Lietuvos žemių vadavimo rei
kalu ir įpareigoja Federacijos skyrius akty
viai prisidėti Vilniaus vadavimo darbe ir 
moraliai ir materialiai.

(Daugiau bus.)

UŽSIBAIGS PIKNIKŲ SEZONAS
Vytauto Daržo vartai užsidarys visai žiemai

Kol tie vartai dar neužsidarė šiame darže 
dienraščio “Draugo” reporteriai, korespon
dentai, bendradarbiai ir visi ją bičiuliai tu
rės pikniką ir visu bendrą suvažiavimą.

PROGRAMA BUS

ŽAIDIMAS BINGO SU 
100 DOVANŲ |

VYTAUTO ŠOKIŲ SALĖJ
KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 

RAPORTERIŲ IR AGENTŲ

PIKNIKE
SPALIO 24 B., 1937 M.
VYTAUTO DARŽE

Užkandžiams kepti avinai ir jauni par
šiukai, ir kitoki skanūs valgiai ir gėrimai.

Linksmins atsilankiusius smagi muzika 
Antano Budrio vedama.

,1

Kviečia skaitlingai atsilankyti,

RAPORTERIAI.

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUM-GLEA N ER 
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia 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.

BEVERL Y SHORES
EXTRA BARGENAI

Išpardavimas lotų ant “Ibines 
Highyyay'1 pačiam viduryj “Bev- 
erly Shorea” už TREČDALĮ pre
kes, tęsis Ilk trumpų laikų. lie
tuviai pasiskubinkite paMnaudo- 
ti šia proga mMlplrk<Iaml visai 
pigiai puikiausios Ir derlingos 
žemės prie ežero kranto; dėl 
namų statymo. <161 Investmentt) 
Ir geriausio biznio. Taip pat ga
lima išmainyti lot na su Šia ge
resne pmgresinga vieta.

ši puiki vieta randasi apie 
50 mylių nno Chicagos. Grei
čiausių tronsportarljų galima pa
siekti per vii. ainių laiko. Taip

pat yra po priežlflra garsios kompanijos, kuri Jums maonial pa
tarnaus, užmokėdama kelionę “romui trip" visiems kostumie- 
riams, kurie norės len nuvykti dėl pasiteiravimo. I.let.iviama 
lietuvaitė išaiškins visas smulkmenas.

šiuo reikalu kreipkitės J “Draugo1' raštinę. Teaišku* siųskit 
| DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė. n<»x n«. Paduokite v»vo 
vantų, antrašų. telefono trumerj Ir |iažyir«-klte patogų laikų, kada 
.paskirtas žmogus galėtų pas Jos pribūti dėl platesnio |>aalž- 
klntmo.

I

RAINA LOTŲ (TIK TREČDALIS)
00x125 pėdų po *025, randasi patogiausioj vietoj.
00x 125 pėdų po *225, kampiniai lotai.
50x 125 pėdų po *105, gražioj vietoj arti kelio.

Visi kiti lotai prie pat varniena parduodami už pigias kalnas. 

“LIETUVIAI, TIK NEPASIDUOKITE KITATAUČIAMS.”



X Šeštadienis, spalių 16 d., 1937

Teisių Skyrius
Ruso Chas Kai, 6322 S. AVestern Ave., Chicago

KLAUSIMAS: Prieš kelis nėra reikalo, nes aš jį par 
metus pasirašiau vekselį (ju- duodu. Dabar apgailestauju, 
dgement note). Vekselis buvo kad perpigiai pardaviau. Arj 
padarytas trims metams, bet galiu sulaužyt savo pažade 
be mano žinios ir negavau jintųZ
jokių notų U tolsti». Vėliau ATSAKYMAS: Gali. Įsta 
sienojau, kad nota i.žrokor- tylnai sako. ..žc,u5s par
duotas (confossod tilo judge- )llo BUtartia batinai turi ba, 
niont). Noriu ,arduot savo (a verba, agreenlen,
uanių. Ar galiu j| parduot be in relationsliip to land is not 
atmokėjimo padarytos skolos! foVei^le)

ATSAKYMAS: Nepasakyta, i KLAUSIMAS: Žinomas ko 
kiek buvo vertės tas vekselis altullCTi, >Mjęs tavernan iS. 
ir kokiam teisme jis užrekor- ; „lainė $25 8Ulnai Cl,ki,
duotas. Jeigu judgementaa y- augrjfc su pastaba “Not sut
ra Munieipal Court ir žemiau {i(.ient {and,„ nega|i
dviejų šimtų .talerių; jei ne- m# |() žl„„gaaSi kuris
gauta, ir nebus gauta, notų čekį aĮnt.w a„oguS( karis ų 
vadinamų executicn (putikri- paraJė sako_ kad jjg bu.
minas teismo proeeduros) t ,.Q vogtas p,,^^ viaai

•rnr

Ar Žinote, Kad:
Didysis Anglijos kentėtojas! 

šv. Tomas Morus mėgdavo sa 
kyti:

— Aš turiu visiems neti-

seserų namo ir svetainės, yra 
sklypas žemės, kuris visų lai
kų buvo miesto gatvaitė.

šiomis dienomis City Coun- 
cil išrūpinta, kad ši gatvaitė 
būtų uždaryta ir tuo ji tam
pu parapijos žemė. Ant jos i;i,diems ir abe,ojantiems, ku
bus statoma nauja svetainė. 110 Puo^a katalikų tikėjimų, i 
Visi dokumentai jau gauti. įrotlyntų, kurio jie niekad ne . 
Šiam sumanyme daug pasi- sugriauti: niekas Ii l
duibavo pats klebonas su pa- A»* mirties valandų nesi-
palba vietinio vyskupo J. E. buvęs geras katalikas Į
E. Iloban.

ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus Susipratę kata
likai remia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

Remkite Savuosius 
Biznierius

LIETUVIAI DAKTARAI
Re*.:

14'6 W. 09 81

Mėlynakė

MS IŠ ROMO, ll«

AKIŲ GYDYTOJAI

Antano Smėlelius, Lietuvos prezidento, rūmai, kurie yra j 
pastatyti j> dvare.

DR. VAITUSM, OPI.

Spauda — tai galinga jėgų 
Tų jėgų gerui panaudoję, so 
kursime kultūros žadinius, ap

LIETUVIAI DAKTARAI

Bazaras ■jo Liet.Jj$feupkratų klū 
ko Onai 'Rkiemieuvi.

dovanojo 
bas, teko

Svečiai

Šeštadienio vakare

LIETUVIS
OFTOMET.KICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Ruvirft 2 0 metų prakt'kuvinio '** . 

Mano Garantavimas 1
[•n lengvi* h akiu i tempi ui a, Vrt5r> 

esti prieia-tlmi g-htos skaudėjimo, 
svaigimo, akių at temimo, nervuotu- 

bazate mo. skaudamų akių karst), alitui^o .
trumparegy -vte ir toltregysię. Prtrei.- i

Praėjusio sek’madienio va-
-motus laiko nuo dienos užre- pavarde (forgery). Ar;^a,e baigėsi mūsų parapijos . - _ trumparegystę ir toliregystę. Prlren-
kordfLvilllO iu<l<rLMlPntd.s buj •• x . • • •* a 1 lzirpiu VMIU nfyvil HVO Klebono SVSUO rllb gia teisingai akinius. Visuose atniti-
KOiuavimo, juugeuieutas mm atgaut pinigus IŠ to, Nazaras, KUTO Visais atzvil- ktmuo** e»aa minavimai daromas su
bevertės ir narna galima na1'- - , • . » iriais buvo sekmimras Puakn- sait,ene au šeimyna, luescin- elektra, parodančią mužausias uiui-7 , namų ganu a pa ymogauS) kuriS yra pagrasęs. DUVO HeKllimgas. rasfcll- (, das, Speclalė atyda at k r, planu ,
duot be atmokėjimo skolos.

Tai OANal

OR. F. C. A'INSrUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai,: 2— -4 ir 7—9 tai vakar 

KetveiKitis y*Bval sutarti
23*)5 So. Leavitt St 

Tel OANal 1"M

KLAUSIMAS: Duktė susi
tuokė Crown Pointe, India
noj. Po mėnesio susipyko su 
vyru. Vyras jų apleido saky
damas, jog vedybos buvo ne
legalus. Ar taip yra t

ATSAKYMAS: Vedybos y 
ra legalės. Nėra skirtumo, jei 
apsiveda kitoj valstybėj. Pa
gal įstatymus, jis turi būt pri- 

-versta^ nžlaikyt žanonų, taip 
kaip sųlygos leidžia.

tini vakaru svetainė bovo,skieng su dukterimis ir dr. ; ^k.^Ta
A TC A l/A'M A i « Tnnaific- taisomos. Va'andoA kuo 10 iki Iv.
ATŠAKA MAS. lokiam a.- pį^utėlo žmonių, kad nei/witl ‘ t .SSL l£*al

sitikime legaliu atžvilgiu is- praeįti Bebuvo galima. Visi Antradienį apsilankė klel»o- mv. tūbine puti.* k*;»Muinn‘tmi.
matytojas čekio, mainydamas jankytojai patenkinti dovano-1™ giminaičiai iš Cicero, III., 47įh^’RnnS^dD7^E’ 
pats, užtikrina, kad čekis yra • • 1 t.. Phone Boutevard 7589

geras ir parašai tikri. Tų da
rydamas pats ima atsakomy 
bę ir iš nieko negali gauti 
prarastų pinigų.

K1 .įAUSIMAS: Mano sesers 
vyras neužlaiko tinkamai sa
vo moters, kas nemalonu man

mis.

Širdingiausia padėka re’S- 
kiania parapijos komitetui ir 
bazaro komisijai, kuri nuo
širdžiai darbavosi. Nors ba
zaras tęsėsi tik šešias dienas, 
vienok parapijai liko gražaus 
pelno. • Užsibrėžtasis klebono į.

ir visai mūsų giminei. Jis tikslas sukelti $1,000 įvykin-!

' Juofisaitienė ir sūnus Justinas. 
Pilietybės klasės 

Girdėjau, kad spalių 18 d. 
mūs parapijoj prasidės pilie
tybės pamokos tiems, kurie 
nori tapti Amerikos piliečiais. 
Visi nepilieeiai pasinaudokite 
proga.

Pamaldos

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK "HIRURGAP 

VIRginia 1113 4070 Archer Ave
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liefios ir Rugpiūčio mene 
si uis nebus valandų popiet, bet nue
10—12 ryto.

Tel. C tino:
EAlayette 4017

Tel. • amų:
HEMiock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.
Rp«. fiso vai.: 10—12 A. Ii.

A 8—9 P. M.
Trečiai, .eniais ir Sekmadieniai!

I Mirai -intart

1ŪŪ. NORAK
PHYSIOIAN 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 

Kės. 2I2« K. 5tli Ave., Maywood Av. 
Pitone Maywo<xl 2413

OR. P.. ATKOČIŪNAS
I DANTISTAS
u 446 So. 49th Ct.. Cicero, 1IL

Tarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. v.
314j So. Halsted St., Chicago 

Paned., Sered. ir Subat. ano 2—0 »-

t uždirba 40 dol. j savaitę, bet
KLAUSIMAS: Atėjęs re»l-j dažnai moteriai neduoda nei __  __ r ______

Steitinkas pas mane sake, jog, rj0 ^r dėl tos priezos- Į 27 metų parapijos gyvavimo 
aš noriu parduot savo namų.|ties gaiį suiaužyt vedybų ak-‘bazarų rekordus. Bravo, rock 
Atsakiau taip. Kai paklausė, M .foidiečiai! Tikrai pradėsbne
už kiek, atsakiau — už ketu
ris tūkstančius dolerių. “O.1 -aTSAKiMAS. Negali.
K.” tarė realsteitininkas, “na 
raas parduotas”. Jis norėjo,, 
kad aš pasirašyčiau kontrak
tų, bet aš jam atsakiau jog

Per visų spalių mėnesį, kastas: gryno pelno liko $1,100., , .. .a. , v_ 1 trečiadieni ir pėnfctadieių, mu-1Šįmet parapija sumusė visų , v , . , „ • , isų bažnytėlėj kalbama razan-

36 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 CANaI 0923

"lietuviai ADVOKATAI

čius. Daug susirenka žmonių 1
JvvLI H J* bnluH

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

Res. 6958 So. Talman Ave.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marqoe«te Road

Vat if »—•
Ketv « NedčtMMBM aMitarna

! skolų mažinti.

— Pasirašytos Lietuvos Bra = 
/.iii-jos Prekybos Ekstradicijoa 
sutartys.

“Norge” šaldytuvas, kurį

viešai pagarbinti dangiškųjų 
Motinų ir paprašyti malonių 

Laimėta sklyPas žemės 
Parapijos nuosavybėje, tarp

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenui 
Rea. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: RtfPublic 9723

fel. Calnmet 6974
OFISO VALANDO8: 

t ryte iki 8 vakare iSskiriant aek 
madienina ir trečiadienio*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
umcAflrriiL. >

teee •». e»«a ct.
a tirt » »■) vai

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

AMERICAS 
LEADER AT įil a oEs

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES VV.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.

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

2415 West 64th Street
BOVLSYARB 7171

L. M. HO1RKC8 
te*. HEAILOt K «240

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak. Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki S 
Panedėlio; Seredoa ir Pčtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
z TaUfonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL
Telefonai REPuhiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westera Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Proepect 1012 
Rea. TeL RopuMic 6047

Office Houra
2 to 4 and Z to 9 P. M. 

Banda? b v Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and SURGEON

1645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanOos

Nno 2 iki 4 ir nuo 0 iki fl vak. 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiao Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tol 0AW MVI

DR. P. Z. ULATORIS
GYDYTOJAI IR (OORSRGAR 

1821 So. Halsted Street
’teaideneija: M80 Se, Artesian Ava 

‘ VALAW0O8:‘h ryto iM S popiet
< iki 8 vaL

AJtKOnonų

ĮVAIBOS DAKTARAI

feL OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJ A8 IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
ValHsdne: 1—5 ir 7—8 

Seredomis' ir Nedėl. pagal mkarti 
REZIDENCIJA

6631 S. CaOTomia Ave. 
Telefonas RBPnblic 7R68

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
5<alrvTn«« a»r»dnmiii ir snhntnmia

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TeL HBMlock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po plet Ir 
7 Iki 9 vakar*

Trečiadieniais Ir Šeštadieniais 
pagal sutarti

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJĄ BUtCKį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 1 
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 užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OVIflAS

4729 Sa Ashland Ave.
2 labo*

CHICAGO, ILL.

Ttlafonaa IDDvray 2820

0FI80 VALANDOS:
'akam. Nedėliotai* nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai no niptu ir nno 7 iki 8:30 v v

DR. MADRIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
T«L YAR4* 0994 

Km.: M. FLAm 2400
VALANDO8:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliotni* nno 10 iki 12 dienų

DR. 1. SHINGLMAN
VtL RANDAMI SAVO OFISE 

Praktikuoja >0 metų
RenmartkmM kr MnUe* Ligoe 

jo SpadalybA
Val&ndoe 11-11 A. M.. I-A 7-1 P. M. 

Rezidencija 1914 So. 49th Ct.
TM. Olen* MM 

Oftaaa 4MR W«»t 1»ik Street
Ctoero. III.

=3B

Offiee Phone Re*, and Offiee
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St
VaL •-« p» Ir 7-V vak. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
(XOWARSKAS> 

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

Nedšllom tr Trečiadieniai* 
Pacai Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 pepiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Otc. REPahlIo 7 B M 
MHroae Park <30

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

Antrad., keCvfvtad: Ir senkMdlnntah- 
•-■11 v. rytų; 1-6 ». p.; «.» ▼. v. 

•eAtatfleataks ano t v. r. U*l * p. p.
161 Baraadmy 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadtoalala Ir trečtad tentais Bu o 

10 v. r. Iki » vai. vakaro 
ieitad tentais nuo I v. tkt • v. V. 

Hekmadtralate paaal mtartlea.

T*L POUlrvard 7042

! DR. C. Z. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal *nt«r<

fel. Ofiao BOUlevard 8813-18 
Rea. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nno 6d8—8:38 

756 West 35th Street
Ofiao Tel. VIRginia 0036

Recidencijo* TaL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao mL: 2-A ir 8-6 p. m. 

Reaideaeija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9-10 A. M. 
Nedoliomia pagal ant artį

Chieago* Uelevtų Iv. Kryiiaua U- 
fooinA kaip Jų pripažino American 
Medical Aaaoeiatioa Ir American 
Oollage af Snrieoas, yra Olas* A 
rtMaa. Tai yra, anUčiansi Ameri
kos medikaliai antoritetai m&*ų U- 
poaint priskyrt prie gertaasių Ame
rikos Mgenbūų. Reikale aandokitė* 
jee patarnavimu 9706 W. 69th Bt, 
ttl. HBMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



Šeštadienis, spalių 16 d., 1937 DRAUGAS

Rugsėjo 26 d. 6-tam p. Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkui Vyčio kryžiaus ordino III laipsnio įteikimo iškilmės Klaipgdoje. Viršuj kairėj \al- 
stybės Prezidentų. Antanų Smetonų ir vyriausybės narius bei karo vadovybę gelež. stotyje sutinka Klaipėdos krašto gubernatorius Kubilius ir įgulos 
viršininkas gen. št. pik. Lanskoronskis. Dešinėje Valstybės Prezidentas įteikia pulko vadui vėliavų. Apačioje Valst. Prezidentas sveikinasi su kariuome
nės daliniais.

ŽINIOS IŠ WAUKEGANOTOKSINO LIETUVIU ŽINIOS nių atidarė F. Dešris, Vieny- Į

Su Nauju Klebonu

i bės pirmininkas, pasveikinda- 
r. mas naujų klebonų ir palin- j

. , v. . , „kėdamas geriausio pasisekimo
i įvyko gražios naujo klebono x w •, « Kenosoj. Mokyklos vaikučiai,
| kun. Pr. Skrodenį© priitntu-1 gražiai priruošti seserų Pran-

KENOSHA, WIS. —- Spa-[vės. Jas surengė katatikiškų- ciškiecių, sveikino klebonų
lių 10 d., parapijos svetainėj jų draugijų Vienybė. Progra- damomis ir muzika ir įteikė
...................................... ............. , - ■, i.............. ................... ....................................... —dovanų. Parapijos choras, ve-

* dainas V. Butautaitės, gražiai 
1 padainavo tris- dainas. Muzi
kalų programos. dalį išpildė 
L. Stankus, smagiai pagrojęs 
akordina.

Baigianties programai nau
jas klebonas nuoširdžiai dėko 
jo už sveikinimus ir suruoštų 
progų arčiau susipažinti su 
parapi jonais; pasižadėjo iš 
visų jėgų dirbti parapijos la
bui. Fmmas darbas bus me
tinis parapijos bazaras, kuris 
prasidės pabaigoj šio mene-

svečias kun. J. Mačiulioms. 
Paskui svečius vaišino ska

niais pie tais šeimininkės: Ona 
Laueienė, Teklė Juškienė, O- 
na Vyšniauskienė, EI z. Deš- 
rienė, Gen. Pilligor, St. Ali
šauskienė, Dom. Kasiulienė. 
Prie stalų patarnavo sodalie- 

[ tės, ir choro narės. Kitur pa
tarnavo R. Stankus, V. Man-

RADIOS VISADOS KETUS PIRMIAU 
SU NAUJAIS FAGEUMIMAIS

Dabar 1938 matų modelis žymiai skiriasi nuo kitų RA 
DIO*. švelnennin balnas, aiškiui groja, išvaizda ko 
puikiausia. o> kaina na kiek nėra brangesnė.

Roosevelt Furniture Co.

ĮSPŪDINGOS NAUJOS BAŽNYČIOS 
KAMPINIO AKMENS PAŠVENTINIMO 

IŠKILMES

Spalių 10 d. vaukeganiečia- 
nis pasiliks istorinė diena. Tų 
dienų pašventintas kampinis 
akmuo naujos ŠV. Baltramie
jaus bažnyčios.

Diena iš pat ryto buvo lie-

Pasir^šymas dokumento I
Pasirašoma dokumentas. Ra 

šosi visų draugijų pirminin
kai, bažnyčios statymo komi- j 
sija, komitetas, miesto majo
ras Mancel Talcott, steito at-

tinga. Manyta, kad tas pa- stovas Niek Keller, pašto vi- 
kenks iškilmėms. [Bet Dievas! rgįn. Joseph Daly ir dvasin
davę, kad apie 3 valandų nu-, kija. Visi parašai, sykiu ir 
stojo lietus kritęs ir dangus ’ dienraščio “ Draugo ” nume- 
išsiblaivė. . ! ris,. įdėti į tam tikrų dėžutę

ir įmūryti į kampinį akmenį.
Nuo Lietuvių Auditorijos Pašventinimo apeigas atliko 

tuojau pasirodė lietuviškos ir monsignoras Krušas. Pritai- 
amerikoniškos ir draugijų ba- kintų pamokslų pasakė kun 

šio. Taipgi trumpai kalbėjo ^nytine^ vėliavos. Ilgoj eise- J. Paškauskas. Giesmes giedo

slinko į tų vietų, kur tiek 
daug triūso ir darbuotės dė
ta, ypač draugijų, kad sulau
kus dienos, kada bus pradė
ta statyti nauja bažnyčia.

Nuo klebonijos pusės pasi
rodė Angelo Sargo draugija, 
su savo vėliava, seserų Razi

noj dalyvavo moterų, 'mergai-; jo parap. choras, ved. varg. 
čių ir vyrų draugijos. Eisena S. Žvliaus.

Šaunus bankietas 
Po pašventinimo apeigų. 

Lietuvių Auditorijoj buvo ba 
nkietas, kuriame dalyvavo 500 
žmonių, taip pat visi svečiai, 
Waukegano ir No. Chicago 
majorai, aldermonai ir kiti 
miesto valdininkai. Programų 
išpildė Šv. Baltramiejaus padiavickas ir P. Plutas. Komi- n,įgrisių lydima. Paskui ėjo 

tetų šio parengimo sudarė: P. |monsįgnorae M. L. Krušas, a- rap. choras. Pasakyta eilė ka
Dešris, 0. Laueienė ix A. Krau . gį^Hotojai: kun. P. Lukošius, 
jalis. Visas pelnas paskirtas kuw Vaitkus ir kun. J. Paš- 
parapijai. jkauskas, Juos vietoj pasitiko

Auluoto jai;
Vladas iBitautas $5.00.
Po $2.00: Stasys Jocius ir 

Kaz. Labanauskas. ' Kraujaliūtė, J. Urbikas, J.
Po $1.50: Stasys Ališauskas Klevickis, P. Stankus, V. Ali- 

ir Aleksas Mockus. šauskas, J. Steponkus, K. Sta-
Po $1.00: O. Beitienė, M. nkienė, A Petrusevičia, J. 

Misiūnienė, J. Zalatorienė, P. Daukša, S. Buika, J. Vyšniau-

klebonas kun. J. Pužauskas 
ir vikaras kun.. V. Urba.

Ibų. Vakaro toastmasteriu bu
vo kun. V. Urba.

šaunų bankieto menu pa 
ruošė: B. Žakienė su pagel- 
bininkėmis A. Pipčiene ir A. 
Vaitekūniene. Geresnio menu 
negalėjo nei būti. Visi buvo 
sotūs ir patenkinti.

Tarakevičius, S. Tamašauskas, 
M. Drhktenie, M. D^uktenio- 
nė, A. Foras, A Lukošius, D. 
Valauskienė, P. Valauskaitė, 
A Lebeckis, L. Lebeckienė, 
P. Cepukėnas, T. Kumskaitė, 

į V. Ališauskas, I. Venckienė, 
1O. Druktenienė, J. Druktenis, 
K. Šarauskas, A. Šarauskienė, 
S. Juška, M. Buschman, O. 
Laurinaitienė, Pį PiHtauskas,

)A. Juška, J. Kavaliauskas, M. nė.

akas, P. Šlekys, P. Jusis, J 
Tamokaitis, A. Klevickis, S. 
F. Ralys, C. Labanauskienė, 
J. Laucius, K. Klevickis, J. 
Vadapolas, K. Lukauskas, P. 
Sasnauskas, K. Šimanskis, K. 
Varnienė, A. lauraitis, A. 
Kraujalis, P. Dešris, K. Stul- 
gaitis, Sr., K. Stulgaitis, Jr., 
J. Blaževičia, R Stankus, V. 
Mandravickas, E. Vadapolie- 

Dalyvis

Šv. Antano draugija laiky
tam susirinkime spalių 10 d. 
rado senų nutarimų, kuris bu
to kaip ir nenirštas, kad 
visi vietos biznieriai įgytų 
naujų varpų naujai bažnyčiai. 
Komisijon seniai jau buvo iš
rinkti pavyzdingi biznieriai: 
J. Bakšis ir L Žigas. Dabar 
belieka tik darbų varyti pir
myn, nes naujai bažnyčiai rei
kės ir naujo varpo.

Praeitų penktadienį labai

sunkiai automobilians sužeis
tas Pranas Sadauskis. Guli Vi- 
ctory Memorial ligoninėj. Yrn 
geras parapijonas, narys Šv. 
Autelio ir kitų draugijų. Na
riai prašomi aplankyti. įlin
kiui greit pasveikti.

Šv. Juozapo draugija, Lie
tuvių Auditorijoj, buvo sure
ngus bunco ir card party. Va-j 
karas pasisekė. Vedėjais bu-Į 
vo P. Levonaitis ir Kaz. Am-Į 
broziūnas. Geriausieji lošėjui 
kortomis ir bunco laimėjo 
“casli” dovanas Ktan. Pala
bink is, J. Jakutis ir J. Tam- 
kevit ia.

ftv. Juozapo draugija ren
gia-i prie paniinvj2.no 35 me-[ 
tų* gyvavimo. Tai bus lapkr.
7 d. Enrikas

PARYŽIUS, spal. 14. —
Valencijos radikalai skelbia, 
kad jie jau vykdų didelį puoli
mų prieš nacionalistus Arago- • 
no fronte.

.vuolatlnls susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgį, Švediją) 

Laivu išplaukimai 15 New Torko

KVNC8HOLM--------spalią 28
GR1P8HOLM — — spalių 28 
UROTTNINGHOI.M — lapkr. 18 
ORIPSHOLM-----------gruod. 8

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraMlO. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Swedfch American Line 
181 No. Michigan Avė., Chieago

r-r y »
Zy _______

JfacSafatft, -urfur rna&t, 
. ru>t/usuj 3aJan(f

■ ■ ■ k s * iVaigii GarattiimasĮ 
ir tonui Pri- 

ziureįimas
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
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
šią knygą galima gauti per paš
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

01.10
RASTINĖJE

I S

čpeič Gorusis

fer ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doubk lėsfettfDoubkAdioaf

bakingIVV POWDEK
, SimePriceTodaY»s45>earsAęo 

25 ounces for 254
Full Pack No Slack Fillirtd

mll:ons of pouncs have be 
,’SEO 3YOU3 GOVEMMEN

SKAITYKITE BIZNIERIŲ

Tonjs Lukošius,
DRABUŽIŲ

VALYTOJAS
Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas Brighton 

Atliekame darbų 
.... ir gerai, kaip vynio

tai p ir moteriškų rūbų. 
/. furkautus išvalome, 

taisome ir perdirbame į v$- 
'madų.

2555 W. 43rd St.

Jau atsidarė mokyklos. Mokiniams ir vėl yra
reikalingos visokios knygos. “DRAUGE ’ galite gauti.

Katalikų Tikybos Katekizmas — kun. V. K. .. 20c
Katalikų Tikybos Katekizmas — vertė S. M. K.

1—4 skyriams ..................................................... I5c
5— 6 skyriams....... '..................... .. ...................... 20c

Vaikų Žvaigždutė — P. Bendorius 
Pirmoji Palis ....................................... •.............. 30c. i • ]
Antroji Palis ....................................................... 40c

Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis
Antroji Pakis ....................................................... 40c
ABC Pradžiamokslis........................................ 30c

Švento,)i Istorija — kun. Šuster ...........  30c
Giedojimo Mokykla ............................................ $1.00
Mandagumas — kun. A. S........................................... 20c

Ir daug kitų reikalingų knygų.
Mokykloms duodame nuolaidų.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakfey Avė. Chicdgo, Illinois

paniinvj2.no


6 šeštadienis, skalių 16 d., 193H

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kvieslys

CICERO. — Brangieji pa
rapijonai, biznieriai, profesi
jonalai ir bulvariečiai!

Šv. Antano parapijos ba
zaras jau baigiasi. Šis sekma-

namo grįšti. Ačiū už prielah- 
kumą!

Kum H. J. Vaičūnas,
Klebonas

CICERO. — Ciceros lietu
viai gražiai minėjo Vilniaus 
užgrobimo sukaktį. Spalių & 

dienis ir trečiadienis — pas-j d. klebonas atlaikė šv. Mišias
kutiniai bazaro vakarai. Nuo
širdžiai visus kviečiu atsilan
kyti, paremti parapiją, pasi- 
draugauti ir laimingais tapus

už Lietuvą, ir pasakė progai 
pritaikintą pamokslą. Altoriai 
buvo papuošti Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis.

' Spalių 10 d. po piet, para
pijos salėj suruošta programa 
ir kalbos. Programą išpildė 
parap. choras vedamas varg.
A. . Mondeikos. Kalbėjo dr. A. 
Rakauskas, Federacijos cent
ro pirmininkas. Kitas kalbė
tojas kun. Vaičūnas plačiai 
išdėstė, jog lenkai, užgrobda
mi Vilnių, pasielgė nekrika 
čioniškai. Po klebono kalbos 
padaryta rinkliava Vilniaus 
reikalams. Sudėta virš $30.00. 
Paminėjimą surengė Federa 
cijos skyrius. Programą vedė
B. Kazlauskas, Jr., jaunas 
šios kolonijos veikėjas.

I
Draugo Kalendoriai 

i 1938 Metams
J

a T

. ■<

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

Bridgeporto Didziuh g
Progress !

KRAUTUVĖJE |

DIDIS FALL FASTIVAL ■

Išpardavimas i
SENSACINIAI SUMAŽINTOS KAINOS ANT 

GERIAUSIŲ NAMAM REIKMENŲ
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Spalių 9 d. Ročių šeima mi- 
t/jo 25 metų sukaktį savo su
sižiedavimo. Šv. Mišiose abu 
ėjo prie šv. Komunijos. Po 
Klišių klebonas suteikė palai- 
'tninimą ir palakė gražų, tai 
progai pritaikintą, pamokslą.

Ročių šeimyna yra pavyz
dinga ir kaipo katalikai ir 
kaipo lietuviai. Ročius yra 
aktyvus parapijos komiteto na 
rys. Linkime jubiliatams gy
venti ilgus metus ir visokios 
Dievo palaimos.

!»l.

Gali paPasakoti apie Chicagos gaisrą. Vienas Chicago Retired Firemen’s Ass’n narių, 
Charles SchroedeT (kairėj), kuris gaisrininkų suvažiavimui pasakoja, kaip 225 gaisrinin
kų gesino didįjį Chicagos gaisrą 1871 m. Dabartinis Chicago gaisrininkų viršininkas Mi- 
ęhael Corrigan prašo pasakojant ir dūmą užsitraukti.

Parapijos bazaras eina visu ' kiame visų kitų parapijonų, 
smarkumu. Beliko tik trys va- biznierių, profesijonalų ir bul- 
knrai. Daugelis parapijonų, variškių.

name, 5648 S. Justine st. Be vai. popiet, 
rengėjų dovanų, žinomas biz- Pati Ogentienė ir dukrelė

HMl

biznierių, profesijonalų ir bui- J 
vmiškių lankė bazarą ir gra- 

I žiai parėmė. (Bet daugelio dar 
nesimatė. Taigi, juos ypatin
gai kviečiame nors užbaigoje 
ateiti ir paremti savo parapi
ją. Iš biznierių parapijos ba-

žvalgas senis

Stanley Danta Ciceroj

■ r

M” šis Naujos Mados Eroeler 

Iždirbystės Parlor Setas 

$100.00 vertės už

Ciceroj daugiau ir daugiau 
apsigyvena žymesnių žmonių, 

zare atsilankė šie: Paul Put- Štai, chicagietis St. Danta pir- 
n’m, Grigas, Lenart, Miliaus- ko bučernę ir grosernę nuo 
kas Frank, graborius A. Pet- M. Maseliūno adresu 1543 S. 
kus, Family Drug Store, J. 50 ave. Jis yra gerai patyręs 
Angliskis, K. Vasiliauskas ir bizny. Užpirko daug naujo 
keletas kitų. Iš bulvariškių stako. Kas atsilankys į St 
bazare buvo: Kaulių, Dekan- Dantos bučernę, bus nustebin
tų, šukių, Makauskų, Valan-,tas. Pakalbinus užsiprenume- 
tinų ir keletas kitų šeimų. Ti-,uioti “Draugą”, Danta atsa-

nierius R. Andreliūnas, 6324 
S. Westem ave., taip pat ža
dėjo gražią dovaną.

Po žaidimo įvyks traukimas 
laimingo iš knygučių nume
rio. Visos knygutės reikia su
grąžinti.

Pelnas skiriamas Statybos 
Fondui. Rėmėja

Nuo DRAUGO reporterių 
ir agentų pikniko, kurs įvyks 
spalių 24 d. Vytauto Parke, 
prasidės platinimas DRAUGO 
kalendorių 1938 metams. Tų 
kalendorių dalis jau dabar 
gatava, o iki minėto pikniko 
bus gatavų tiek, kad jų bus 
kiekvienoje Chicagos ir apy
linkių kolonijoje ir bus ga
lima gauti pas DRAUGO a- 
gentus.

šiemet kalendorių spausdi
nimą paskubinome dėl to, kad 
būtų užtektinai laiko pasiun
timui į Lietuvą. Svarbu, kad 
tie kalendoriai Lietuvą pa
siektų prieš didžiąsias šven
tes — Kalėdas ir Naujuosius 
Metus.

DRAUGO skaitytojai, 
yra užsimokėję už metus 
gaus kalendorių dovanų. Per
kantiems 25c. Siame laike ge
riausia agentams platinti 
DRAUGĄ ir naujus skaityto
jus apdovanoti visų mėgia
mais kalendoriais. Prašome 
visų agentų atsišaukti ir pra
nešti, kiek kalendorių norės 
ekstra platinimui.

Šiemet DRAUGO kalendo-

Elzbieta ruošia pramogai da
ug dovanų. Visos bus rankų 
darbo. Be to, Ogentai žada 
visus pavaišinti. O kam nėra ' labai gražiai atrodo. Tu- 
žinomas Ogentų vaišingumas. • ri daug grašių naujų paveik- 
Pas juos visuomet malonu bu- ! 8lV Pirmą puslapį puošia
voli. Visa Ogentų šeimyna y- 
ra įdėjusi širdį į rėmėjų veik
lą. Rap.

Tai yra nepaprasta vertybė. Nepraleiskite progos šį 
siūtą pamatyti per šį išpardavimą.

$75.00 gražūs seklyčiom 
SETAI

£38.50 .
$85.00 3-jų dalių moderniš
ki miegamų kamb. setai

£59.50
$40.00 vertės gražūs, nau

jos mados 9x12 kaurai
£24.50

$119.00 Refrigeratoriai ne
toli 5 cub. pėdų mieros

£79.50
$400 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga

dėl namų už
£255.00

£ $8.50 Coil lovom spnngsai
£4.95

►

$109.00 puikūs Console, 
12-kos tūbų radios

£59.75
$30.00 Studio Coucbes

£19.95
9x12 gražios klijankės

£3.95
$40. 5-kių dalių Breakfast 

SETAI
£19.95

$25. gražūs nauji Lcunging 
Krėslai

£12.95
Naujos mados Zenith 

1938 metų Midget Radios
£19.95

Imame senas dalykus į mainus 
ant naujų.

Lengvus Išmokėjimai

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, vedėjas '

Telefonas: VICtory 4226 Chicago, III.

Paeiklaosykit mūsų graians Lietnviiko Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vaL ryto, U stoties WOES, 1360 kilocykles.

kimasi, kad ypač baigoje vi
si bulvariškiai atsilankys į 
bazarą.

Iš profesijonalų bazare bu
vo matytis: dr. Atkočiūno ir 
dr. Dowiat žmonos. Kitų taip 
pat laukiame.

Iš mechanikų kurie “heat 
ir plumbing” darbus gerai at
lieka, atsilankė Kaz. Andre- 
jauskas ir Verpučio žmona.

Juozapas Kiškūnas, jaunas 
gabus laikrodininkas, su žmo
na atsilankė į bazarą ir lai
mingai darė biznį.

Rimdžius, Dry Goods Store, 
taipgi dažnai į bazarą atsi
lanko. Nuo kitų neatsilieka 
ir Rock and Warren. Jie pir
miausiai bazarą parėmė. Bar- 
tašytė, valgyklos savininkė 
frie 14 gatvės, bazarą parė? 
fnė.

Ačiū visiems, kurie bazare 
jau buvo ir parap. rėmė. Lau

kė: “Chicagoj prenumeravau 
“Draugą”, Ciceroj irgi nebū
siu be jo”. Išėinė $6.00 iš re- 
gisterio, sako: “Nešk ištisus 
metus”. Dar priminė, kad ne
užmirščiau ateiti prieš Kale

ndas paimti kalėdinio pasvei
kinimu į “Draugą”.

Iš trumpo pasikalbėjftno, bu 
vo galima suprasti, kad St. 
Danta bus patenkintas Cice
roj.

šeimininkėms verta susipa
žinti su nauju parapijonų. 
Nuo savęs irgi linkiu kuogre- 
riausio pasisekimo. Rap.

Andreliūno Dovana
Rėmėjų Pramogai

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
sk. kortavimo ir kauliukais 
žaidimo pramoga bus spalių 
17 d., 3 vai. popiet, Ogentų

DETECTIVE RILEY
OuR h eco, melo caf-ove bv vtoouę
GAN05VBRS.IS A9OUT TO BCTORTURED 
IM TWFlR SPBOAL CHAM8EC OF H3RBOSS 
VMBM 5U00BXV R MVtffcRiOUS FIGUR6-

Bunco Ir Card Party 
Pas Ogentus

I0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 sk. rengia bunco ir card 
party pas Ogentus, 5648 So. 
Ju.-tine st., spalių 17 d., 3

Šis pasipūtęs kalakutas y- 
ra kilęs Lietuvių Labdarių 
farmoj, kurią valdo M. Šil
kas. Jį gaudysime “Draugo” 
reporterių piknike Spalių 24 
d., Vytautu darže. Vienas iŠ 
laimingųjų pikniko dalyvių 
Padėkos (kalakutų) dienoj tu
rės gerus pietus.

ccetps CioseR amo
CUDSBR---------WWO iŠ HF AMO
Vftten- opės HC SF6-K*1

GRANU UPEI

Visi maloniai kviečiami į 
Iškilmingą Atidarymą Kas- 
pers Taverno, 2259 West 23rd 
Place. Telefonas Seeley 7882 
šeštadienį ir Sekmadienį, Spa 
lio-Oct. 16—17, 1937. Bus ge 
ra muzika — Skanūs Valgiai 
ir Gardūs Gėrūnai.

Kviečiai visus atsilankyti 
Kasparas ir Veronika Kras- 
zewskiai savininkai.

Taipgi nepamirškit, kad a- 
teinantį sekm. Spalio 24 d. 
Vytauto parke paskutinis šių 
metų piknikas, kurį rengia 
Katalikų laikraščių Reporte
riai.

Vaikelio Jėaaus paveikslas, 
toliau Šventoji šeimynėlė, šv. 
Kazimieras, moterys prie 
Kristaus grabo, švč. Marija 
tarp Lelijų, Vaikelis Jėzus ir 
šv. Jonas, Kristus su apaš
talais kviečių lauke, Kristus 
sve&uose pas Mortą ir Mag 
daleną, šv. Mykolas, Kristus 
Karalius, Vaizdelis skaistyklo
je kenčiačių Sielų, Kalėdų 
vaizdelis — Užgimimas.

Primename, kad dabar lai
kas užrašyti į Lietuvą gimi
nėms DRAUGĄ ir LAIVĄ. 
Dabar užrašius, jie pradės 
gauti tuos laikraščius prieš 
Kalėdas ir tuomi jų Kalė
dinis džiaugsnfas bus padidin
tas ir gaus DRAUGO kalen
dorių dovanoms. Dar visi ži
nokite, kad galima gauti Ka
lėdinių plotkelių su įspūdin
gais gražiais paveikslais ir 
lietuviškais sveikinimais pa
siuntimui į Lietuvą. Tais rei
kalais kreiptis į DRAUGO 
raštinę 2334 So. Oakley Ave.
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ĄeStadienis, spartų 16 d., 1937 nmms

VIETINES ŽINIOS Pasižymėjęs Lietuvis 
Sportininkas

Rengiasi Prie Vajaus VYČIŲ VEIKLA

Lietuvių R. K. SutCvieniji
mo Amerikoj kuopos turi ge
rui Įsidėmėti, kad naujų

Kcl'irtadienj vakare įvyko 
tikies Vartų parap. Vyčių 

na- choro susirinkimas, kuriame 
a H

lapkričio 1 d. Kuopų nevedant oro vistiek turuU 
v>|l» ybos turi pasirūpinti, kad išvaž.avinių j Vytauto dar/a 
gerui prie. to daria, prisiruoš- Tų pačių dienų vėlai vakar* 
ti. Kuriom.; kuopoms reikės dabftigti savo pasilinkrtninui.o 
kokios nors pagalbos, kreip- pramogą Vyčiai žadėjo susi- 
kitės į apskričio valdybų, ji važiuoti Koselando parapijinė 
kiek galėdama pagelbės. I’a- je dainėje. Pramatyta, kud 
žadėjo pagelbėti ir Chicagoj pa.novūt Vyčių draugai vUur 
gyvenant:e i centro valdybos pasiicdys.
nariai — kun. Baltutis ir L. Suvirinkime atsilankė ge’t 
Šimutis, centro pirmininkas, kun. J. Jakaitis ir paragino 

Lietuvių Katalikų Susivio jaunimų tvirtai laikytis savo 
nijimas yra stipri ir labai nau kaul’Viškos organizacijos..

nų pnrašiiigjnno vajus p a nutarta ateinantį sekmadienį
sules

dingą apdraudos organizacija. 
Joj gali apsidrausti visi: ma
ži, jauni ir suaugę. Turto iž
de turi apie pusantro milijo- 

dolerių. Ji yra griežtoj 
aidžios priežiūroj. Tad, lie

tuviai katalikai, susidomėkite 
šia organizacija ir vajaus me
tu, palengvintomis įstojimo 
sųlygomis, prisirašykite. Kuo
pos yra visose parapijose.

Narys

ue

Pramoga Gražiam 
Tikslui

i't'
orga^i

Rxp

Gerai Dar, Kad Ne 
“Draugo” Skaitytojų 

Vaikai

CICĖNO. — Policija suga
vo bevaginėjant keletu lietu
viškų vaikėzų. Visi dar nepil
namečiai. Daugiausia vogė au
tomobilių dalis iš garadžių.

Vaikas, tai vaikas, bet jei 
tėvai nežino kur jų sūnus bei 
duktė būna po 2 ar 3 vai. na
kties, tai jau bloga.

--------- j Jei aš bučiau teisėjas, tai
BRIDGEPORT. — P. Star- pirma tokių vaikų tėvus bau- 

žinskaitė rengia bunc/j party J s< iau, o paskui va.kus. Rap. 
pastatymui naujojo altoriaus Į
Žalpių bažnyčioje, Lietuvoj.
Pramoga bus spalių 24 d., 2, 
vai. po piet, Woodmano salėj,
3253 So. Linie st.

P.

Lazdauskai švęs 33 m. 
Vedybų Sukaktį

Kada futbolės rinktinė pra
randa 9 lošėjus jiems pabai
gus mokslų, vedėjui (coach) 
‘-unku rasti 9 naujus lošėjus 
jų vietas užimti.

Šiemet De Paul universite
to futbolo vedėjui nebus daug 
rūjMsčio ap:e vienų iš tų po
zicijų. dėl to, kad šiemet 
••guardo” pozicijų užima Pra- 
n->kus Jenkevičius, 'vienas 
geriausių lošėjų, kuris pri
klauso prie De Paul futbelės 
rinktinės.

Pranas yra lietuvis, gimęs 
Chicagoje, gyvenantis West 
Sidėje, 2322 So. Leavitt st. 
Jisai baigė Aušros Vartų pa
rap mokyklų ir įstojo į šv. 
Ignaco aukštesnę mokyklų, 
kur jis pradėjo lošti futbolę

Paskutines Bazaro j Pagirtinas Atmnimas
Dienos I ---------
------------ ! CICERO. — Spalių 11 d.

N*'RTH SIDE. — Spalių lu Ant. Johnsonienė minėjo vie- 
ir 17 d. bus paskutinės haza- nų metų mirties sukaktį savo 
ro dienos. Sekmadienį bas vyro Bronislovo. Viskas buvo 
traukiami trys laimingieji im 1 gražiai, kaip mūsų tikėjimas 
metini dovanotum (cash), $li; mokina: gedulingos trejos šv. 
$15 ir $25. Laimėjusiam t? i Mišios, sykiu ir egzekvijos, o 
pat dovana bus įieikta. po pamaldų namuose pietūs.

d. Budrikas aukojo gražų Ant Johnsonienė nors ir na 
raibo. J. Bertais, Rooseve’t šlė, bet su “llraugu” nemano 
Furniture, — gražų staliukų, skirtis.
Levus Style Shop — moterie-j 
kų diesę. Polonia Coal Co. -- 
tonų anglių. Visoms toms do
vanoms bus traukiami laimu ■ 
gie ji numeriai. f

Aukotojams tariame širdin
gų ačiū; ypač Sinithų Seimy 
nai, kuri gairuja geriausi. 
tftkaadas savoABirbtuvėj. O.
Smitblenė pardavė bazaro ti
kimų jau už $llG.OO.. w • r -

Kūne dar nebuvo parap 
bazare, prašome atsilankyli 
nors ant užbaigas. Kovniteti- 
ir dai bininkai lauks visų.■ t

RaPorter’j

PLATINKITE “DRAUGĄ”

4. > A
MARTINAS VENCKUS

Mirė spalio 14 d., 1937 m., 
9 vai. ryto, sulaukęs pusę am
žiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Sllulfų parapijos, Kauno rėdy
tos.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nu'lūdlme 

seserj Uršulę Petrauskienę lr 
Jos šeimyną, du brolius: Joną 
ir Kazimierą ir Jų šolmynas lr 
daug kitų giminių; o Lietuvo
je kitas gimines.

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

Vandens Baltumo - švariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mlerą su clty seater saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Pitone 9000 020 W. 16th Ate.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

MARŲUETTE PARK. - 
Staržinskienė ne pirmą Spd:ų 17 d., Barbora ir Pet- 

tokių pramogų rengia. Ji yra ras Lazdauskai, 6838 So. Ma- ’r buvo išrinktas į All-Catbo- 
pasišventusi geriems darbams.! pievvood ave., švęs 30 metų 
Niekuomet nektsisako prTsidė-' vedybinio gyvenimo sukaktį, 
ti prie parapijos, ar vienuo-' Jų intencija, Gim. Pan. Švč. 
lynų, ar labdaringų reikalų.' bažnyčioje klebonas kun. Bal- 
Būsimai pramogai pati ruošia tutis laikys šv. Mišias (sumų).
gražių dovanų.

Ypač paeinantieji nuo Žal-
Lazdauskai yra pavyzdingi pa 
rapijonai; ypatingai Lazdaus-

pių turėtų atsilankyti į šį va-'kienė kuri nenuilstančiai dar- 
karų. Po žaidimo bus dar mu- buojasi parapijos draugijose, 
alkos ir visi galės pasišokti.' Lai Aukščiausias teikia jie-

Rap. ms Ugiausį gyveninių. Rap.

Lengvus
Išmokėjimai

Senų skalbiamų 
mašina galit 
mainyti ant 

naujos

lie rinktinę 1933 m.,
Nuo pat įstojimo į De Paul 

universitetų jis lošė futbolę. 
Jisai yra vienas iš geriausių 
“giūtrdų” rinktinėj. Pereitais 
mefais jis pasižymėjo Arkan- 
sas Tech lošime, kada jis su- į 
Ftubde vienų iš garsiausių 
‘■’mi-backs” futbolininkų ta- 
ipc.

Pranas yra aktyvus mokyk
los veikime. Jis vicepirminin 
kas “Wranglers” aukštesnių 
k,esu studentų organizacijoj 
ir narys “Acolytical” draugo
vės, taip pat narys “Ekcno- 
n i kos Forum”.

Lrrigęs mokslų, Pranas me
no mokytojauti ir tuo pačiu 
laiku būti futbolės instrukto
riam.

JUOZAPAS
POCEVICIUS

Mirė spalio 14 d., 1937 m., 
3:50 vai. po pietų, sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskr., Se
namiesčio parap., Nausėdčs km.

Priklausė Aušros Vartų Švč. 
Panelės Marijos Vyrų ir Mote
rų, lr Slmano Daukanto drau
gijoms.

Paliko dideliame nuliūdime 
tris sūnus: Arimas, marčią Ma
rijoną, Juozapą, marčią Anas
taziją ir lAurlną, tris anūkus, 
brolj lr brolienę, Mykolą lr 
Kastanciją Pocevlčius. du pus
brolius: Povilą lr Petrą Poce- 
vlčlus ir daug kjtų giminių; o 
Ue tuvoje dvi seseris: Elžbietą 
ir Agniešką, trlą, pusbrolius Ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 1409 So. 
49th Ave., Cteeroje.

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
spalio 18 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas 1 šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Pa pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pine*. • "

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

Nuliūdę: SflHūs, Marčios,
Brolis, Brolienė. Pusbroliai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telef. YARds 1138.

Kūnas pašarvotas 4418 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvės Jvyks plrmadien), 
spalio 18 d. iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapine*

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

Nuliūdę:
Giminės.

Sesuo, Broliai lr

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

įUrba Flower Shoppe j 
4180 Archer Avenue!
Gėlės Mylintiems — Veatuyė

Bankietoims — 
Papu

■ laidotuvėms ■ 
ošimams.

LAFATETT® &8OO

-

Demokratų Šokių 
Vakaras

I

q Išdirbėjai aukštesnės rūšie* 
paminklų lr grabnamių

-------o-------
j Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
r,

Suvirš 60 metų prityrimo 
i .

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės U 
taupykite pinigus 

-------o-------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

ARTI GRAND AVE.

Telefonas 
SEEIey 61O3|

CHICAGO, ILL.

Atvykit pas mus prieš perkant 

kitur! Mes duodam didelį 

mainos atrekavimų ir 

pigiau parduodam.

mes

THOR - MAYTAG - CROSLEY

MUSIC AND 
RADIO STORE

Marųuette park. — 
Lietuvių Demokratų 13-to wa- 
rdo organizacijos šokių vaka
ras bus spalių 16 d., Marąuette 
Park salėje, prie 69 ir West- 
ern ave. Vakaro rengimo ko
mitetų sudaro: A. Zekienė, O. 
Juozaitienė, S. Cibulskis ir 
biznierius A. Vitkus. Iš vai- 
dybos įeina: dr. J. Poška, J. 

J Juozaitis, J. Lcnkartas, A. 
I Visli, J. Jacko, J. Stankus ir 
F. Druktainis.

Šiuo vakaru klūbas pami
nės 3 metų gyvavimo sukak
tį. Klubas narių turi 900. Tųl 
skaičių norima dar padidinti. 
Klubas daug turi reikšmės 
vietos lietuvių gyvenime. Rap.

PETRENAS 
APTIEKA

Turime pilnų eilę viso
kių gyduolių ir nami
nių vaistų.

Receiptus sąžiningai 
iš pildome.

2359 So. Leavitt St.
CHICAOO, ILL.

A. A A 

ANTANAS PILIPAITIS
Gyveno po numeriu 6637 So. 

RockvveU St. Mirė spalio 14 d. 
1937 m., 8:30 vai. vak., sulau
kęs pusę amžiaus.

Kilo iš Suvalkų Rėdybos, 
Gelgaudiškio valsčiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Oną, posūnj Juozą Zal- 
kų, pustorolj Roką Jurkšą lr 
kitas glnęlnes.

Priklausė Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus lr D. L K. Vytauto 
Draugijų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
3354 So. Halsted Street.

laidotuvės Įvyks antradlenj. 
spalio 19 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydytas j Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: 'Moteris,
Pusbrolis Ir Giminės.

Posūnis,

laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telef. YARds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4603-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyseLipsky’s

4616 West 14th St. Tel. Cicero 1329 Skaitykite Biznierių 
Bargenus

KUac|Ute mfiuj Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarai!, 
10:10 vaL vakaro ii W. H. F. 0. gtotie* (1420 K.) — Pranešėjai 

P. IALTIMIERAS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

K'

A. Petkas
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Ave. 
Phone GROvehiU 0142

S. M. Skutas 718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp
Juozapas Eudeikis

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A' 
TfiVAS Tel. VIRginia 0683

P. I. Ridikas 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lactaic ir Susai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1}27Q

]. Uulens 4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
A. Masalskis

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

d



BHXUOXH Šeštadienis, spalių 16 d., 1927

VIETINES ŽINIOS

Misijos šv. Kryžiaus 
bažnyčioje

TOWN OF LAKE. — Atei
nantį sekmadienį, spalių 17 
dienų, ftv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje prasideda misijos, 
kurios baigsis sekmadienį, 
spalių 24 d., 3 valandų po pie
tų.

Misijos — tai ypatingų Die 
vo malonių laikas, kuriame 
Viešpats pasiryžęs teikti gau
sias malones kiekvienam jas 
lankančiam. Taigi tame bra
ngiame ftv. Kryžiaus parapi
jos laike nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šiose misijose vi
si vietiniai ir kaimynai lietu
viai ir pelnyti sau tų gausių 
Dievo malonių. Taigi, malo
nieji, nepraleiskite šios bran
gios progos, kuri ne kasdienų 
tepasitaiko. Lai bus tikras 
dvasios atgaivinimas ir sura
minimas.

Kun. Al. Skripkus,
Šv. Kryžiaus parap. kleb.

Baigiama Didelis 
Darbas

BRTGHTON PARK. — Prie 
baigos eina padidinimas N. P. 
P. Šv. parapijos bažnyčios. Da 
rbas pradėtas prieš kelis me
ninius ir bus baigtas gruodžio 
mėnesyje. Taip pasakė kleb. 
kun. A. Briška “Draugo” ko
respondentui.

Įsidėmėtina, kad atnaujini-; 
mas bažnyčios, įtaisymas nau-1 
jų sėdynių dar 300 žmonių, 
atnaujinimas sanktuarijos ir 
visas kitas darbas bus atlik
tas be skolos parapijai. Tasai 
darbas, sakė klebonas, kai
nuos $25,000.

“Aukos, —* sakė klebonas, 
“plaukia. Draugijos ir pavie
niai kooperuoja. Jų dėka vis
kas bus atlikta be skobs pa
rapijai”.

Arkitektūriniu atžvilgiu re- 
montas ir padidinimas bažny
čios yra artistinis. Ark. Že.l- 
dokas ir jo darbininkai darbų 
atlieka tikrai gražų.

Klebonas sakė, išrūpinsiąs

i rų žmonių, gerų darbininkų mentų krautuves Chicagoje — j MABQUETTE PARK. — 
3409-3417 S. Halsted st. Čia , Marijonų Kolegijos ir Semi- 
geriausia yra pirkti pečius —' nariuos Rėmėjų skyrius lai- 
Čil Heaters: American, Qun-.kye susirinkftnų sekm., spalių

Daug yra biznierių. Viena di
džiausia įstaiga šioj kolonijoj 
— Peoples Furniture kompa
nija, kuri remia parapijų. Tai-j kers, Norge, Coleman, Samuli 17 d., parapijos svetainėje
pgi yra ir žymių profesi joną ir kitokius, 
lų. lėlius' --------

DAINUOS ŽYMŪS 
DAINININKAI

valandų po pietų. Valdyba

MAIMJUETTE PARK. - 
Labdarių Sųjungos 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekm., spa
lių 17 d., parapijos svetainė
je, 2 valandų po pietų, šiam 
susirinkime bus renkami at- 

| stovai į seimų, kuris įvyk?

“Draugą” Atlankė 
Svečias Iš Lietuvos

Rytoj, 11 valandų prieš piet 
l akar dienraščio redakcija radio klausytojams bus malo- 

aplankė svečias iš Lietuvos nu pasiklausyti gražios ir į-
kun Boleslovas Liubauskaa, domios radio programos, ku- , . ,, , ,
, ...... ... ‘ x . • | lapkričio 7 d., Šv. Mykolo pakuria amerikiečių tarpe įsbus nas nuolat kas nedeldiem lei-1 ... . . .. „ u u
pora menesių. Laikinai yra dzia Progress bendroves krau 1 _______

KUN ANTANAS BRIŠKA ! ciceroJ Pas kun. J., tuvė, 3224 So. Halsted st. Kaip' Sekmadienį, spalių 17 d. 1
irmbrnas K p p ftv a^ bnų. Paskiausiu laiku visuomet, leidėjai stengusi vai. po pietų, paprastoj vie-

. pa. pj svečias darbavosi Čekiškės pu-pakviesti gerų talentų prog-^oj, įvyksta draugijos “Lie
surapijoj, Katino arkivyskupijoj •amai išpildyti. Ir rytoj tiuly- tuvos Ūkininko” mėnesinis

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

7/
»COR y°UR

E Ve s

Night and Morning
Dėl akių pavarguHlų nno Saulės,
Vėjo ar Dulkių, \arinkite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu> 
sias akta,.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVrite for Free Book
"A W<wld oi Comforl for Yo»r By«' MURINĘ COMPANY cViTago

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELES

. Su įspūdingais Kalėdų vaizdais^ lietuviškais ir lotyniškais 
atatin’caniais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos; yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

tam tikrus atlaidus maldau
jantiems prie šio altoriaus.

Bažnyčia gerokai padidinta 
Pirmiau buvo 500 sėdynių, da
bar 800. Tai padaryta išgrio
vus du mokyklos kambarius 
Užpakalinis bažnyčios galas 
taipgi pailgintas.

Sanktuarijoj bu? penki nau
ji altoriai. Didysis altorius —
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios — bus dedikuo
tas Panelės Švenčiausiios Liu- 
t do garbei. Klebonas lankėsi 
stebuklingam Lourdes mieste 
1924 m. ir iš ten yra parve
žęs relikvijų, kurios bus įdė
tos į altorių. Tai bus pirmu- 
tir.'s altorius Amerikos lietu
vių bažnyčiose pašvęstas I’an 
£ v. Liurdo garbei.

Sanktuarijos grindys bu? 
padirbtos iš marmuro, o ln 
bos išdek-oruotos šventųjų at
vaizdais. Į sanktu'arijų bus 
gal ina įeiti tiesiog iš dvieju NORTH SIDE. — Šv. Ra- Kazimiero akademijoj,
naujų zakristijų. Viena Ims žarč’aus draugija sekmad.1 Prašomos, kurios gali, at- 
kurdgams, kita- - mišiose pa-į spalių 17 d., tuojau po roil- ir dovanų tai pramogai,
rarneutojams. , parų rengia pietus parapijos

Senoji bažnyčios dalis taip-, svdelnėje. Tų dienų baigsis

Renkami “Draugo”
Platintoji ir Bendra

darbiai

vaus visų mėgiami solistai, du-' sirinkimas.
etas, kvartetas ir kiti. Be to, 
bus naudingų patarimų <r į- 
comių žinių, ypač iš Progresą 
krautuvės didelio Fail Fe.-t- 
ival išpardavimo, kuris čia

10WN OF LAKE. — Sek oficialiai prasidės sekant: an- 
mad.tnį, spalių 17 d., 2 va!, j tiadxcrį, 19 d. spalių. Mato- 
po pietų, Ogentų name, 5648 nėkit nepamiršti patys ir ki- 
S. Justine st. įvyks katalikiš-! tianis priminti, kad užsistaty- 
kų laikraščių agentų ir rnpo- tų radio ir pasiklausytų.

Rap J.

Pranešimai

rteilų susirinkiknas pasitari
mui apie rudeninį piknikų Vy 
tauto parke, spalių 24 d.

Po susirinkimo bus bunco
žaidimas ir vaišės. Po to vi>i - T_ . . ,.. . -.r . x , i ftvK Kazimiero Akademijosvažiuosim i Vytauto parkų .. , . ... , Rėmėjų centro susirinkimas »-apzuureti kuri vieta tiks ko- , ,, f . ... . ,vvks spalių 17 d., 2 vai. pokiai rudeninei pramogai. ! : . „ . . , , •1 , Lietų, Šv. Kazimiero akademi-Pirnunmkas V . ,...........................

joj. ARD skyriai prašomi at- 
_ . _ siųsti atstoves susirinkiman,

Bazaro Baigimo Proga su raportais kasi ink Statybos

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

4854 Ro. MrpIowo<k) Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžius. Prležaatla 
pardavimo — našlė. Atslteuklt 10717

PARDAVIMUI OARADMUS

Pardavimui 40 karų garadžius Ir bu
tas. Randotil West Sldėje ant biz
nio gatvės. Maišyta aplellnkė. Da
ro gerą taisymo bizni, pilnai lSren- 
dnotas, savininkas nori prasišalinti 
lft biznio. Parduos už prieinamą kal
ną. Rašykit:

DRAUOAS
2384 So. Oakley Avė., Box 356.

Manant statyti aaa naują 
tr pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

0739 So. Maplewood Avė., 
Telefonaa PROspeet URS.

IRAKO DARDO

Mergina 19 m. amžiaus, baigusi auk
štesnę mokyklą Ieško stenografijos, 
knygų tvarkymo arba generalinio 
ofiso darbo. Kalba lr rašo lletu- 

J Žurkauska& Dirm. vlftkal. Telefonuoklt Hollycourt 3527:
’ Klauskit — Sophie Kasputis.

I. Lukošiūtė, fin. rašt.
PARDAVIMUI NAMAI

10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė lr 7 kambarių fletaa. Tinkamas 
dėl buCernės arba grosemės, tiktai 
$8990.00. Lengvi išmokėjimai. BĮ 
n| ir visą {rengimą parduodama 
glal. Gera proga geram blznler 

10146 St., Iawrence Avė., 2 ' 
tų — 5 kambarių mūrinis nama< 
3 karų, šilto vandene šildomas ga
radžius — I. C. transportacija, tik
tai $7900.00. $1500 eaSh, balansas
Išmokėjimais. Pirmas aukštas dy
kai. Atslšaukit:

F. G. MAURER & CO.
10323 So. Michigan Avė.

Tel. I'ullman 2220.

tVANTED IVOMAN

STANISLOVAS BALCHIU-

..ne dust

{tai♦llflg
Housework. Assist plaln cooklng. No 
household laundry. Two children. 
SmalI apartment Experience un- 
neces&ry. Tel. GRAceland 7188.

HKIKALINGAS PARDAVĖJAS
Degtinės pardavėjas parduoti taver- 
nams. Geras atlyginimas (eommiss- 
ion). Gera teritorija. Atslšaukit: 
Roseland Tobacco and Llųuor Store

11418 So. Mk-hlgan Avė.

PARDAVIMUI NAMAS

Drailgijžt Rengia Pietus Fondo bunco party, kuri įvyks I NAS, pirma gyveno Ashland Balto mūro krautuvė. Namas 35x125 
* & | lapkričio 14 d., 3 vai. po pie 1 V-lvania Neseniai miręs . ■•■V?-'“ «•?..<OT~Ponnavlvnnia Neseniai miręs ĮSrenduotaa kaipo tavernas,I ennsyivama. nesentai Hiiięs kambarla, viršui. Namas randasi ant

jo brolis Kazimiero Balchiu- Cermak arti Damen gatvės. Tule-
J ,-i • x fonuoklt savininką:nas jam paliko visų savo tnr- Brookfield 5863,
tų. Jei žinote kur Stanislovas ___ pardavimui rakandai

A. Nausėdienė, 
ARD centro pirm.

Balchiunas dabar gyvena, pra- pa>I.<javjmui pigiai vartoti naminiai 
ŠOme pranešti: rakandai. Galite pirkti visus arba

Charles 8. Chelden, Advokatas 
1316 N. American Bldg.

po vieną. Atslšaukit: 3357 Lituaniea 
Avc. (Krautuvėje).

gi bus atremontuota, naujai 
iš kžyta. Darbas jau pradė
tas.

Klebonas kun. Briška sa
ko, kud dedikacija bus prieš 
šv. Kalėdas. Į tas iškilme-, 
bus pakviesta vyskupas ir vi
sa Chicagos lietuvių dvusiš- 
kija.

Parapijos choras, vadovau
ja!..as art. Justo Kudirkos, 
jau rengiasi iškilmėms.

Nekalto Prasid: P. ft. pa- 
1 api ja suorganizuota kh!».
kun./Briškos 1914 metai.-, kuo 
met si vieta išrodė kaip ko-l D j 
kia farma. Nebuvo nei gat-

parap. bazaras. Būtų gražu, 
jei viro? narės prisidėtų. Lau
ksime visų atsilankant.

Marijona Januškienė

R A DIO
BUDRIKO PROGRAMA IŠ 

WCFL
. A

Primintina, kad ryt vaka
re nuo 7:30 iki S vai. nepa- 
mirštumėt pasiklausyti pui
kios radio programos iš sto-

T0WN OF LAKE. — Dr- 
jgiia Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimų 
sekm., spalių 17 d., 2 vai. po 
pietų, parapijos mokyklos ka
mbaryje. Valdyba

Philadelphia, Penna. SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS “DRAUGE”

Katalikiškų laikraščių 
raporterių diena Spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. įžangos 
tikietus įsigykite išanksto.

THE BRIDGEPORT .
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

H0W OFTEH CAN VOU 
KISS AND MANE UP?

I?BW busbands can naderatand 
P why a wlfe ahould tora firom a 
pirą—n t oompanion Into • stare* 
for ooe whole weekln every mootta.

You can aay "Im eony" and 
klas mm* make up easter before 
macrlagetban after. Be*lse. Ifyoa 
*aat to taold your hiubond. yon 
*on t be a three-quarter *lfs.

For three generaUooe one *omaa 
nas told anotber ho* to go "smll- 
lug through” *tth Lydi* B. Plnk- 
fcaa's Vegetable Oompound. It 
belps Naturc tone up the system. 
tbus leesenlng the dlscomforts from 
the functlontJ dlsorders *talch 
*omen raust eadure in the three 
ordeols of Ufo: 1. Turnlng from 
glrlhood to *omaahood. 2. Pre- 
perlo* for motherhood. 3. At> 
proachiog “mlddle age.”

Don’t be * three-ouarter *fla. 
take LYDIA B. PINKHAM’B 
VBOBTABLB OOMPOUND and 
Oo -smlUng Through.'*

ne dshes
Senos mados, malkomis arba an- * 
glimis kūrenamas pečius labai 
vurglna jus lr yra nešvarus lr 
nesveikas. Duokit savo šeimynai 
švarią lr sveiką šilumą, jtalsykit 
Sun Flame Aliejini Pečių. Sis 
pečius, tai padirbtas, kad šiluma 
eina ) kambarj, o ne | kaminą. 
Ateikit paslteirlautl apie š| pečių. 
Turime jums tinkamą mlerą.

Sun Klanu
Oil Burning Heater

Šiuo? ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia pirkti. 
Didžiausias* pasirinkimas namų rakandų ir radio.

Lengvūs Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nuo.......... Č66.OO ir aukš.

Dykai 50 Galionų Aliejaus

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409.3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010—8167

vių, ir klebonas aukštais gu
miniais batais turėjo vaikš
čioti po žmones rinkdamas au 
kas. Bažnyčia pastatyta pel
kėse. Bet tuojau žmonės pra
dėjo kolonijų apgyvendinti ir, 
štai, šiandie yra viena iš di
džiausių lietuvių parapijų A- 
merikoje.

Šioje kolonijoje gyvena ge-

« ■ ■ ■ ■ « ■

nudriko žymūs radio programai -.
Nadėllojc: WCFL — 970 Kil., kaip 7:30 v. vak. 
Ketvergais: WHFC — 1420 KIL, nuo 7 Iki 8 vai. vak.

REUMATIZMAS Z 
i SAUSGELE ■
■ Nealkankyktte aavąa akaua- * 

_ mala: Reumatizmu, 8au«ggle, ■
■ Kaulų GAlImų, arba MMIun- H 
B glu — raumenų aunkumu: nes H

skaudėjimai naikina kūno gy- ■
■ vybg Ir dainai ant patalo pa-g guldo. ■

H CAPBICO COMPOUND mot- ■ 
tla lengvai prašalina vi riminė- g|

■ taa liga*; mums šiandien dau-
_ gybė žmonių siunčia padėko- ■
■ ne* parvelka. Kaina 10c per _
■ paltą ABe. arba dvi ui ll.Ot. B

Knyga: ’iALTINTfl FVKTKA.-B
■ TOR” augalai* gydytla kaina
g 50 centų. ■

■ J u sti n Kulis 2
SS69 80. HALSTED 8T. B 

Ohicago. UL g
!•■■■■■■■■■■■

Budriko radio orkestrą yra 
pasirengus palinksminti klau
sytojus naujais muzikaliais kū 
riniais, prie to dar bus gra
žių dainų. Šias programas lei
džia ir finansuoja Jos. F. Bu
drikas, kuris užlaiko radio, 
rakandų ir muzikalių instru-

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .........................$600
Mine Run ................. 5-75
Egg .......................... 6 00
Nnt ...................   600
Screenings (Indiana) 500

PIRKIT DABAR! I KAINOS
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

TcL ARDmore 6975

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670(

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

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

GRANT WORKS COAL 
YARD

16th St. ir 49th Ct.
ČIOBRO, ILLIH0I8 

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

s»
JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTA8 DIDŽIAUSIO FIEL on, RAFIN1RTUOTOJO MOJ 

TERITORIJOJ

MF.S GREITAI PRISTATOME m GARANTUOJAME PILNU MTRRĄ 
SU CITY SEALER APMfR$TAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS AAUK1TE 

CANai 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS
J1

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 -5ag^yjrT^X^~Į


