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JAPONAI ŠANCHAJŲ JE NUŠOVĖ TRIS 
BRITŲ KAREIVIUS

Londone sukeltas nepaprastas 
prieš japonus

ŠANCHAJUS, spal. 29. — 
Šiandien vakarą japonų arti
lerija su šrapneliais apipylė 
čia britų ir amerikiečių rezi
dencines dalis tarptautinės 
srities vakarinėse ribose. Vie
nas šovinys sunaikino britų 
sargybos stotį. Du kareiviai 
užmušta ir keturi sužeista. 
Trečiasis britų kareivis užmuš 
tas kitoj tarptautinės srities 
vietoj.

Šios srities autoritetai dar 
prieš tai sukėlė protestus prieš 
japonų užsimojimus. Bet to 
nepaisyta.

Tarpe britų kareivių pasi
girdo murmėjimai ir grasini
mai japonams atlyginti. Bet 
britų autoritetai vengia susi

kirtimų su japonais be aiškaus 
Londono leidimo ir įsakymo.

LONDONAS, spal. 29. — 
Čia kilo nepaprastas sąjūdis 
ir užsidegimas prieš japonus 
gavus žinių iš Šanchajaus, kad 
ten trys britų kareiviai nušau
ta ir keturi sužeista.

Kol kas nežinia kas bus da
roma.

Tik užvakar japonų vyriau
sybė atsiprašė Anglijos už vie 
no britų kareivio nušovimą. 
Pažymėjo, kad buvus klaida 
ir sakė, kad tos rūšies klaidų 
bus vengiama.

Ir, štai, kaip japonai klaidų 
vengia. , ; ; 1

Anglija nenori ne Hansyti apie kotoniji 
grazna Vokietijai

LONDONAS, spal. 29. — 
Anglijos vyriausybė jaučiasi 
nepaprastai užgauta Italijos 
premjero Mus solini o vakaryk
ščiu pareiškimu, kad visos Af
rikos kolonijos turi būti grą
žintos Vokietijai.

kolonijų grąžinimas, nenori nė 
klausyti. Kas paimta, tai ir 
pasisavinta ir Vokietija ne
turi teisės reikalauti grąžini
mo.

Anglų spauda pareiškia, kad 
Italijos diktatorius neturi tei
sės nurodyti Britanijai, ką ji

Žinovai pareiškia, kad An-(turi daryti su paimtomis karo 
glija apie tokius dalykus, kaip laiku kolonijomis.

VOKIETU A KIŠASI Į LIE
TUVOS VIDAUS REI

KALUS
KAUNAS. — Paskutinėmis 

dienomis pranešta, kad minis
teris pirmininkas Tūbelis sei
me atsakė dėl ko nebus išleis
tas specialus amnestijos įsta
tymas. ^Amnestijos reikalas y- 
ra grynai Lietuvos vidaus rei
kalas. Bet Vokietija jau nekar 
tą parodė savo netaktą kriti
kuodama Čekoslovakijos, Bel
gijos ir kitų kaimyninių vals
tybių grynai vidujinius reika
lus, net tokiuose oficialiuose, 
kaip “Deutsche Diplomatische 
Korespondenz”, pranešimuo
se, tuo padrąsindama ir inspi
ruodama savo ‘privačią’spau
dą.

Ir šį kartą dėl mūsų minis
terio pirmininko atsakymo bu
vo išleistas vokiečių oficialus 
komunikatas. Tas komunika
tas Berlyno diplomatiniuose 
sluoksniuose (svetimų valsty
bių ambasadų) sukėlė didelį 
nusistebėjimą. Vokietijos ko
munikatas tų diplomatų laiko
mas keistu aktu, kuris aiškiai 
rodo Vokietijos vyriausybės 
nelegalų kišimąsi į Lietuvos 
vidaus reikalus, kuo padrąsi
nami nelojalūs elementai Klai 
pėdos krašte.

KINUOS MINISTERIS PA
SIUNTĖ POPIEŽIUI 

DOVANŲ
CASTELOANDOLFO, spal. 

29. — šventasis Tėvas Pijus 
XI suteikė privačią audienci
ją vyskupui Paulyu Pin, Kan
kino (Kinijoj) apaštališkam 
vikarui.

Vyskupas Popiežiui atvežė 
Kinijos finansų ministerio dr. 
Kungo dovanų — dešimtojo 
šimtmečio piešinių kolekciją.

MALDIN1NKIJOS I EUCHA
RISTINI KONGRESĄ

RAUDONIEJI VIENO KU
NIGO VIS 61 PASIGAILĖJO

BILBAO, Ispanija. — Ispa
nijos radikalai savo valdomo
se srityse išžudė eilę moksli
ninkų kunigų. Tačiau vienam 
atsitikime jie padarė išimtį. 
Pasigailėjo jėzuito kun. Rodės, 
žymaus astronomo, Tortosa 
astronomiškos observatorijos, 
Katalonijoj, direktoriaus.

Pradėjus radikalams šėlti, 
grupė ginkluotų milicininkų 

•pasiųsta kunigą Rodės suimti 
ir observatoriją sudeginti.

Kunigas astronomas nuvy
kusius “svečius” maloniai pa-

LLOYD GEORGE PUO1 
MUSSOLINI

Jam gaila Ispanijos “teisėtos* 
ir “demokratiškos” valdžios

LONDONAS, spal. 29. — 
Pasaulinio karo laikų buvęs 
Anglijos ministeris pirminin
kas Uoyd George parlamente 
puolė savo vyriausybę ir dik
tatorius, o ypač Mussolinį, 
kurs dirba už Romos imperi
jos atstatymą su kitų valstybių 
nuoskauda.

Savo vyriausybę jis puolė,1 
kad ji neturi reikalingos drą-

. . sos padėti Ispanijos ‘teisėtai’
,8itlko, pasveikimo ir pakvietė' riaugybei> kuri> anot jo> ko.

KRISTUS KARALIUS
Visam katalikiškam pasauly rytoj švenčiama Kristaus 

Karaliaus šventė, Šventojo Tėvo Pijaus XI įsteigta.

naaans spnsa
BERLYNAS, spal. 29. — 

Čia atvyko amerikietis legijo- 
nininkas (karo veteranas). įsa 
dor Gennett Jis kreipės j a- 
t įtinkamas nacių karines įstai 
gas reikšdamas noro bu vaini
ku pagerbti vokiečių nežino
mąjį kareivį. Kaip paprastai, 
tuos rūšies pagerbė jai pir
miausia ištiriami, kag jie per 
vieni. Bet Gennett yra zumeri: 
kietis legijonininkas, tad jatn 
išimtis padaryta.

Keturių nacių kareivių gar
bės sargyba nulydėjo Genne- 
ttą į nežinomojo kareivio pa
minklą. Kareiviams saliutuo
jant jis padėjo vainiką ir pa
reiškė; “Aš pagerbiu jūsų ne
žinomąjį vokietį kareivį. Teil-

WASHINGTON, spal. 29. 
J. Valstybėse rengiamos ke
lios gausingos maldininkuos į 
tarptautinį Eucharistinį kon
gresą, įvyksiantį Budapešte, 
Vengrijoje, 1938 m. gegužės 
mėnesį.

Sužinota, maldinmkijas jau 
rengia Chicago ir San Fran- 
cisco arkivyskupijos ir Cleve
lando vyskupija.

LENKIJA TEIS STAŠJ

KAUNAS. — Lapkričio 5 d. 
lenkai teis Lietuvių Komiteto 
pirmininką Stašį, kuris jau il
gai kalinamas Lukiškių kalėji 
me. Jj gins keturi advokatai.

j įstaigos vidų. Tenai 
aiškindamas aprodė visus 
paratus ir pažymėjo, kad res
publikoniška vyriausybė jam

sisi jis ramybėje, kurios ir 
mes gyvieji pageidaujame”. 
Po to Geanett pasišalino ir nu 
vyko į viėŠBiutf

Greitai apsižiūrėta, kad ant 
vainiko kaspinų padėti para
šai, kad tas yra nuo Ainerikos 
žydų karo Veteranų dviejų 
New Yorko postų.

Nacių policija pakvietė le-

a

jiems .voja |en demokratijos liki- 
a" mą. Jei iki šioliai Ispanijos 

reikalu nieko nenuveikta, sakė 
L. George, yra kalta Anglijos

pavedė veati Si, svarbi, mok- „riansyW> kuri bijo ir pirSt0 
slo istaig,, kadangi visoje tau.) pakelt. prie5 Masaolblį ir y. 
toje nebuvo žmogaus, kurs ga-
lėtų jį pakeisti.

Milicininkai su nepaprastu 
įdomumu klausė kunigo moks
lininko aiškinimų ir pasakoji
mų.

Paskiau jis “svečius” įkvie- 
tė į kambarį, kuriam yra mag
netinis aparatas. Prieš įei
siant į tą kambarį, kunigas iš 
savo kišenių išėmė raktus ir 
visokius metalinius daiktus, 
taip pat ir kryžiuką. Ir mili
cininkams sakė, kad ir jie pa
liktų ne vien šautuvus, bet ir 
kitus daiktus. Jis pažymėjo, 
kad metaliniai daiktai kenkia 
aparato veikimui, o net yra pa 
vojaus juos turintiesiems. Vi
duje milicininkai ramiai iš-

tus diktatorius, ši pati vyriau 
sybė bus kalta, jei Ispanijoje 
bns nustelbta demokratija ir 
ten iškils fašizmas.

Anglijos vyriausybė, sakė 
Lloyd George, pasitraukdama 
nuo Mussolinio užmiršta Gi

taras yra Britanijai 
reikalas. Gibraltaro eąst 
yra glaudžiai susijęs su Vi< 
žemio jūros keliais. U3 
Gibraltaro sąsiaurį, An( 
bus uždaryti keliai susisin 
su kolonijomis.

Šis pats Lloyd George 
dai ir gi puolė Mussolinį 
jo kišimosi į Ispanijos 
lūs. Jis sakė, kad ten
300,000 italų kariauja p: 
“demokratiją” gen. F] 
pusėje. Greit po to Muss 
Lloyd Georgeą pavadino 
dališku seniu ir nurodė, 
Ispanijoje yra tik apie 40 
italų savanorių, bet ne 300,i 
kaip tas senis tvirtina.

Lloyd George šį kartą vis 
pažymėjo, kad dėl Is 
enroponio karo nėra ko bij 
Karo nepageidauja nė Mu 
lini, nė kas kitas. Ne viena V 
stybė, o ir patį Anglija,

braltaro likimą. O juk Gibral- .surengusios prie karo.

POTVYNIAI ALLEGHENY 
TARPKALNUJOSE

JAPONAI SIEKIA Tl 
„ SU KINIJA

gijonininką į nuovadą iv4enąi klausė kunigo mokslininko aiš- 
per tris Valandas jį kamanti- il^iniTirų ir matė aparato vefld- 
nėjo ii> pagaliau paleido. Na-Imą
ciai patyrė, kad Gennett yra I jg observatorijos grįžę jie 
New Yorko žydas, dalyvavęs prane§g savo vadams, kad, jų 

nuomone, observatorija netu
rėtų būti naikinama, nes ji

pasauliniam kare ir karo 
teranų organizacijos narys. 
Jis užtikrintas, kad jo padė
tas vainikas nebus pašalintas.

SMERKIA RADIKALŲ PIK
TUS DARBUS ISPANIJOJE

PARYŽIUS, epai. 28. — 
Paryžiaus arkivyskupas kardi
nolas Verdier ir Westminste- 
rio (Londone) arkivyskupas 
A. Hinsley pasiuntė bendrą 
laišką Ispanijos primui kardi
nolui Goma.

Šiuo laišku smerkiami Ispa
nijos radikalų pikti darbai ir 
reiškiama nuoširdi užuojauta 
skaudžiai nukentėjusiai Ispa
nijos Bažnyčiai ir kunigijai.

ve-

. NACIONALISTŲ VALDO
MOJ ISPANIJOJ ATIDARY

TI UNIVERSITETAI

reikalinga mokslui ir šiai įs
taigai yra reikalingas nieku 
nepakeičiamas kunigas moks
lininkas. Vadai pritarė jų nuo
monei. Bet kad kun. Rodės 
nepabėgtų, įsakė jį ir jo veda- 

, mą įstaigą budriai saugoti.
SALAMįANCA, Ispanija. — |

Čia paskelbta, kad nacionalis-(ATSISTATYDINO BRITŲ
tų valdomose Ispanijos dalyse; 
atidaryta devyni universitetai, 
kuriuose prasidėjo kursai.

Pažymima, kad gausingi 
skaičiai studentų lanko univer
sitetus.

Prieš radikalų sukilimus Is
panijoje veikė dvylika univer
sitetų.

KOMISIONIERIUS PA
LESTINOJE

LONDONAS, spal. 29. 
Parlamente pranešta, kad at
sistatydino britų ankštasis ko- 
mrisionierius Palestinoje Sir 
Arthnr Wanchope. Į jo vietą 
kitas dar nepaskirtas.

PITTSBURGH, Pa. spal. 
29. — Dėl didelių lietų ir snie
go tirpimo Allegheny kalnuo
se patvino upės Pennsylvani- 
jo8, Marylando ir West Virgi
nijos valstybėse.

Kai kurie paupiais miesteliai 
dalinai užlieti. Kai kur nutrau 
kti susisiekimai, mokyklos už
darytos. Daug žmonių priver
sti apleisti namus.

VIDURINES MONGOLIJOS 
NAUJAS REŽIMAS

TOKIO, spal. 29. — Vidu
rinė Mongolija sudarė naują 
režimą ir pasiskelbė nepriklau 
soma valstybė. Iki šiol ji pri
klausė Kinijai.

UŽDRAUDĖ KOMUNIS
TAMS SUSIRINKIMUS

NESUTIKIMAI NESIKIŠI
MO PAKOMITETE

LONDONAS, spal. 29. — 
Nesikišimo pakomitetas šian
dieniniam posėdyje svarstė 
Ispanijos nacionalistų režimo 
pripažinimo kariaujančia pu
se klausimą.

Sovietų atstovas Maiskis 
griežtu pasipriešino ir nieko 
tno klausimu nenutarta.

Kitas posėdis įvyks antra
dienį.

KAS KITA YRA NACIŲ 
“IDEALAI”

BERLYNAS, spal. 29. — 
Nacių partijos pagonizmo 
skleidėjas Ą1 Rosenbergas pa
reiškia, kad Amerikos J. Val
stybės prizsikibnsios laikosi at
gyvenusių savo laikus idealų, 
nesusipažinusios su pasaulio 
istorija ir jo pažanga, jei kri
tikuoja. nacių tvarką.

ANGLIJA STATOSI DAUG 
KARO LAIVŲ

LONDONAS, spal. 29. —

MONTREALI9, Kanada, 
spal. 29. — Šio miesto majo
ras Raynault uždraudė čia 
komunistams turėti susirinki
mus.

PRIPAŽINTA NOBELIO 
DOVANA

STOKHOLMAS, Švedija, 
spal. 29. — Nobelio dovana

Anglija sparčiai vykdo karo I (prizas) pripažinta Szeged u-
laivyno didinimo programą. 
1940 metais ji tikisi turėti a- 
pie 140 naujų karo laivų.

ŠANCHAJUS, spal. 29. — 
Automobilio nelaimėje sužeis
ta Kinijos diktatoriaus gen. 
Čiangkaišeko žmona. Turi į- 
laužtą vieną šonkaulį.

niversiteto, Vengrijoje, profe
soriui dr. Al. Szent Gyorgyi, 
44 m. amž., už vitaminos C ty
rimus. u !

Saginaw, Mich., kalėjime lai 
ktomas bankų plėšikas nuteis
tas mirti ĮA. Čebatoris persi- 
piovė gerklę ir rankos riešus,

ŠANCHAJUS, spal. 
Japonams užėmus Čapei i 
kautynės apsistojo. Prani 
japonų kariuomenė laukia 
kvmo pradėti naują puol 
prieš užėmusius naujas 
cijas kinus.

Iš patikimų šaltinių sužin 
ta, kad japonai siekia 
su Kinija. Japonija p£ 
ja pradėti taikingus žygi 
kad nebūtų kas veikti susi 
kančiai Briuselyje 9 valetyl 
konferencijai.

Sakoma, japonams su 
tarpininkauja Vokietijos 
basadorius Kinijai dr. Os 
Trautmann.

Japonai stato tokias 
sąlygas:

Japonai laikinai oknpr 
penkias šiaurinės Kinijos 
vincijas. Aplink Šanchajų 
statoma nentralinė juostą, 
rią tvarko tarptautinė poli( 
sudaryta iš japonų, ar 
čių, britų, prancūzų ir 
karių.

Pažymima, okupuojant 
kias šiaurines provincijas 
ponai budės, kad sovietų 
riuomenė nebūtų sir 
Kiniją.

Žiniomis iš Paryžiaus, ir 
turima žinių, kad japonai 
kia taikos su kinais.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

matoma giedra; popiet kl
šalčiau.

Saulė 
si 4:46.

teka 6:20, lc
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Kur Pasaulio Išganymas

Jie ves intensyvių Katalikų Akcijų. Pats 
vyskupas važinės po visas parapijas tuos 
legijono skyrius organizuodafoas ir stiprin
damas. Legijono nariui turės būtį aktyvūs 
katalikiškosios spaudos platintojai.

Tai tikrai gružus Kristaus Karaliuos 
garbės kėlimas.

I

Pasaulyje šiandien tikras chaosas. Tiek ' 
.fiimg keršto, neapykantos, netikrumų! Val
stybės eina prieš valstybes, tautos prieš tau-

Net paskirų žmonių gyvenime daug ne- 
'gant&ikos ir eibės visokiausių nesusiprati
mų. Vargingiausia yra darbo žmonių padė- 
’|W- Juos visi išnaudoja. Juos išnaudoja ne 
'tik kapitalistai, kurie verčia sunkiai dirbti 
ttf tokį atlyginimų, iš kurio vargu gali pra

gyventi, bet įr tie, kurie kelia darbininkų 
vienybės obalsius. Darbininkus išvesti iš 

urdo į geresnį rytojų, į socialinį teisingu- 
siūlosi ir socialistai ir komunistai ir net 
kio plauko fašistai. Bet jų pasiūlymai 

nuoširdūs. Jie tik išnaudoja darbo žmo- 
siekti savo žemiškų tikslų, tuščios, as-

^neniškos garbės. Jie verčia žmones išsižadė- 
$į. patį brangiausi gyvenime dalykų, — tikė-

■, kuris veda žmones į laikinųjų ir am- 
ų laimę, kuris duoda viltį ir teikia vi- 
ų gerovių. Komunianas, socializmas ir 
fašizmas žmones darbininkus padarė ver- 

atėmė iš jų visokių laisvę, net laisvę 
binti Pasaulio Sutvėrėjų, Kristų Karalių, 

oris panaikinu priespaudą ir atnešė varg- 
s paguodų ir pagalbų. Kristaus įsteigto- 

Ražnyčia per devyniolikų šimtmečių gynė 
gina prispaustųjų žmonių teises. Ji yra 
bininkų užtarėja, mokytoja, civilizacijos 
ėja. Be to, Kristaus Karaliaus Bažnyčia 

šių dienų pasaulio netvarkų*3 siūlo įnešti 
ikrai išganingų ir tikrai pastovių tvarkų. 

Šių dienų pasaulis tikrai būtų laimin
iu jei jis priimtų Kristaus nustatytų tvar- 

ų. Išnyktų karai, nebūtų keršto ir neapy- 
.tęs, užviešpatautų taika ir ramybė. 
Valstybės juk išmėgino visokiausius bū- 

*ins, išmėgino visa, bet tvarkos, taikos ir 
jeresnio žmonėms būvio nesuteikė. Vietoj 

, turtine karus, vietoj meilės — ne- 
kųntų, vietoj socialinio teisingumo — be- 
ę, išnaudojimų. Kristų užmiršę valdo- 

, beširdžiai kapitalistai vis didesnes, sun
eš ir tiesiog nebepanešamus naštas už

aria darbo žmonėms, juos vargšais pavers- 
i.
Ir, štai, tokioj padėty esant, Kristaus 

iaus dieviškoji meilės dvasia per Jo
Katalikų Bažnyčių šaukia — atei- 

prie manęs, kurie vargstate.
Jau turėjome progos patirti, kad ne ko- 
izmo ir ne fašizmo pilnas keršto ir ne-

kantos mokslas, bet Kristaus Karaliaus 
gelija lengvina gyvenimo vargus, lygi- 

neteisybes, veda prie socialinio teisingu- 
Katalikų Bažnyčios vadai, remdamiesi 
ingaja Kristaus Evangelija yra nusta- 

kelius, kaip išeiti iš šių dienų chaoso. 
Rykime ir gilinkimės į popiežių Leono 

ir Pijaus XI socialines enciklikas. Ten 
lime tinkamų atsakymų, liečiantį ekonomi- 
ir socialinį gyvenimų.

■ Rytoj yra Kristaus Karaliaus šventė.
Irime Kristui karaliauti ne vienų kurių 

dienų. metuose, bet kiekvienų dienų, eikime 
Jp aųrodftais keliais, vykdykime Jo valių 
visuose savo darbuose ir rūpesčiuose, tuo
met pasaulis gėrės, susilalksime žemiškos ge
rovės ir amžinosios laimės.

LRKSA Pradeda Savo Vajų

Lietuvių lt K. {Susivienijimas Amerikoj, 
baigdamas savo gyvavimo 51 metus ir lai
mėjęs čarterio užregistravimų Massachusetts 
valstybėj, būsimame pirmadienyje pradeda 
naujų narių prirašinėjimo vajų.

. LUKJSA yra seniausia ir gausingiausia 
Amerikos lietuvių katalikų organizacija. Ta
čiau ji neišaugo taip, kaip galėjo išaugti.

Mūsų Susivienijimui išaugti buvo ir yra 
labai daug galimybių. Mes turime apie pus-, 
antro šimto parapijų, daug mokyklų, viso
kių įstaigų, kurios galėtų ir turėtų padėti 
Sus-mui augti. Tenka gailėtis, kad ligšiol 
šiam darbui neturėjome .stipraus, bendro fro
nto. Toli gražu ne visi dirbome, ne visi šių 
katalikiškų organizacijų rėmime. Per pirš
tus žiūrėjome net į tai, kad mūsų idėjos 
priešininkų organizacijos katalikus pas sa
ve viliodavo ir juos nuodydavo laisvamaniš
kais ir net komunistiškais nuodais. Rodos, 
jau bus atėjęs galas tokiam mūsų apsilei
dimui. Rūpinamės visokiais reikalais, bet 
savuosius apleidžiame. Gerai įsidėmėkime, 
kad LRKSA tai nėra vien tik kelių žmonių 
vien tik Vykdomojo Komiteto pr kuopų se
kretorių, bet visuomeniška, katalikiška, lie
tuviška organizacija. Nuo jos stiprumo gana 
daug pareina mūsų veikimas, mūsų taut.š- 
kas, net ir religiškas išsilaikymas šiame kra
šte.

Nors kartų išsijudinkime stoti savajam 
Susivienijimui į talkų. Mūsų moralinė pa
rama daug reiškia.

Vakaruose Susivienijimus, ačiū Dievui, 
išsijudina. Tik dar neužtektinai. Vien tik 
Chicagoj galėtų būti tiek Sus-mo narių, kiek 
šiandien yra .visoj organizacijoj. Turėtų ir 
galėtų tiek būti, jei tik bent šiek tiek dau
giau pasidarbuotume.

Giesmė Kristaus Karaliaus Šventėje

Pulki, pasauli, džiaugsmingai ant kelių— 
minios pragydo dangaus angelų.
Garbinkim, garbinkim Krintu Karalių 
Psalmių šventų gausumu!

Vargšų dejuojantį, 
didų svyruojantį,
Jis nuramins ir priglaus.
Kulio neradnsį 
džiugins nuvedusį 
amžiam malonė Dangaus.

Garbinkim, šlovinkim Jo karalystę— 
čia visi lygūs, visiem yr vieta.
Viešpatie, Viešpatie! Mokyk neklysti, 
džiaugkis linksmybe šventa!

T .
Taikoj, ramybėje, 
meilėj, vienybėje 
gink ir globok mūsų šalį; 
gelbėk dejonėse,

... tvirtink malonėse,
Kristau, Karalių Karaliau!

K. Inčiūra (“ Vilniaus Aušra’ )

DIKTATŪROS IR DEMOKRATIJOS

Pirmieji žingsniai ir tech- Iki šiai dienai demokratijų

foitadienis, ipaiių 90 d., 1937

««wmmnihr7

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i |>as ums moterų subezdžionė- 
jimo priežastis.

Kaune, kaip jau žinote iš 
gazietų, sudaryta komisija zu 
(zoologijos) sodui steigti. Zu 

i sodas be žvėrių, žinoma, ne
įgali būti. Taigi, planuojant zu 
sodų, sykiu kalbama ir apie 
žvėris. f

H. Dautartas kauniškiam 
l“Kuntaply” sako, kad visų- 
pinna ruošiant zu sodui pla
nų, reikia atsižvelgti j tuos 
žvėris ir paukščius, kurių pa
čioje Lietuvoje yra ir karių

M Liūtų narve reiktų rengti 
nuolatinį faifokliokų, nes tik 

' faifokliokuose mūsų salionų 
liūtai išlaiko savo liūtiškų iš
vaizdų, o už faifokliokų ribų 
dažnai atrodo, kaip peršlapu
sios vištos.

“Kupranugarių klėtkose bū
tinai reikia įrengti įstaigų re
gistratorių stalus, nes prie tų 
stalų sėdėdami po dešimt ir 
daugiau metų registratoriai 
užsiaugina kupras, bet jokios

• nio. Sako, savo krašto žvė- 
Diskas gabumas vesti žmones, priešininkai sako: rizikinga ,ims reikia pritaikyti ir narvus 
kad visiškai paneigtų denio- gimti, rizikinga gyventi « atsižve|giant į jų individuali- 
kratijų ir priimtų diktatūrų, net modernišku išbalzamavi- nos savybes Ir taip- 
prasideda su ekonominiu šū- mu kapai nežada nuolatinio
kiu. Garbėtroška — pavienis ' saugumo. Tačiau, jie pasako-j “Mūsiškėms lapėms reikia 
arba grupė, sako tautos žino ja, nėra jokios rizikos atiduo-Į pmdatyti tokį narvų, kurio 
nėnąs: “Mes duosime jums e
konominę laimę“.

nereikia importuoti iš užsie-1 karjeros nepadaro. Be to, ant

Kristau6 Karaliaus Legijonas

Oklahoma City vyskipas Francis Kelley 
■avo diecezijoj pradėjo ypatingai gražų sų 
judį. Jis organizuoja parapijose Kristaus Ka- 
Ifeliaus Legijono Skyrius, kurių tikslas žmo
nes priartinti arčiau prie Išganyto jaus. Į 
tagįjonų priimaipi Katalikai ir nekųtalikai.

iams vadovaus patvs kiūigai klebonai.

stalų reikia padėti po adatų, 
kad lankytojai matytų, kąd 
kur kas lengviau yra kupra
nugariui pralįsti pro adatos 
skylutę, negu kam nors be 
protekcijos padaryti karjerų.

“Iš paukščių svarbiausia 
reikia prisitaikyti prie papū
gų. Jų narveliuose reikią iš
kabinti kurio nors žymesnio 
ąsmens pareikštas mintis, kad 
jos į jas žiūrėdamos nuolat 
galėtų kartoti. Taip jau svar
bu neužmiršti povų narvus. 
Kad joe galėtų labiau pasi
pūsti ir išskleisti savo mar
gaspalves uodegas, jų nar
vuose patalpinti kokius nors 
nuopelnus. Pavyzdžiui dešimt 
metų vienoje vietoje sėdėjimo 
nuopelnų, arba penkiolika me
tų nieko neveikimo nuopelnus, 
arba dvidešimt metų nepabun- 
damo miego nuopelnus.

“Kas

ti diktatoriui tautos valdymų, Į kaniPe galima būtų pasodinti 
Iš Rusijos, Italijos ir Vo- kuri nors direktorių, kad jos 

turėtų prieš kų uodegų vis- 
ginti, o grindyse padaryti ko
kius nors pėdsakus, kad jos 
galėtų juos uodega visų laikų 
užtrinti. Jei šie įtaisymai ne
bus atlikti, mūsų lapės narve 
gali nustoti savo ypatingiau
sių būdo bruožų, kas priešta
rauja kiekvieno zoologijos so
do idėjai.

“Vilkų narvuose tektų pa- 
išdavikų. kabinti avių kailius. Būtent 

tuos pačius, kurie būtų nuvilk-

Pažadėjimas ekonominės lai, kietijos gyventojų buvo rei- 
mės yra gyvas sliekas ant' kalauta pasiaukoti sunkioms 
meškerės. Jei žmonės nuryja ! gyvenimo sąlygoms, kurių nei 
vilionę, jie tuomet jaučia ka- jokia kapitalistinė valstybė 
blį. Kablys pasirodo pažade nebūtų galėjus reikalauti, iš- 
jimo apribaviine bei pakeiti- skiriant karo laiku. Įspėjimai 
me. Kai pažadėjimas dabar buvo daromi kiekvienam pilie- 
yra padėtas, jis sako: “Mes čiui kentėti dėl valstybės. Už
duosime jums ekonominę lai tikrinimas, kad kalbos apie 
mę, bet, suprantama, jūs tu t maisto nedateklių arba pragy- 
rit daryti taip, kaip mes sa- venimo lėšų padidėjilmų buvo
kome; jūs būtinai turit duoti 
mums autokratinę jėgų.

Sykį žmonės padarė sutar
tį, sutiko su diktatoriaus rei-

darbas valstybės 
Greitai atlikti areštavimai vi

Rytoj įvyksta LKKSA Chicagos apskri
ties susirinkimas, kad tinkamai pasiruošti , . . ... .... . .
vajaus darbui. Neturėtų būti kuopos šiose kalftvunu, Jie atidavė yi- 
apylinkėse, kuri nebūt atstovaujama tame savo t®ise«. Visos idėjo* 
susirinkime. Taip pat turėtų atvykti visi apie va^džių pagal įstatymus 
tie veikėjai, kuriems rūpi mūsų, lietuvių ka- turi būti panaikintos. Visos 
talikų, vieningumas, susiorganizavimas. valdymo jėgos turi būti vieno

c< , . , ,, , žmogaus rankose. Jei nerei-Sus-nio centro ir kuopų yaldyboms lin-1. . . . . ... ...
kime geriausio pasisekimo pravesti šį vajų 1 ia i8 a . U
taip, kad galėtų pasidžiaugti ir tos organi- į *”7’ Statymų vietų
zacijos vadai ir visa mūsų visuomenė. i turi uiiinti diktatoriaus valia.

__________________ 1 Diktatorius turi neribotas tei-
♦ sės. Jis sako, kad tik jo pra- 
į dėtos programos tęsimu bu: 
galima prieiti ekonominės lai 
mės. Tik diktatorius, kuri? 
parūpino programų, gali lai' 
mėti. Ant tokių pagrindų dik
tatorius pamatuoja savo rei 
kaJavimų išsilaikyti pajėgose. 

Dabar prieinaiie prie gaiu-

Dvasininkai Kelia Galvas

Maskvoje leidžiama bolševikų “Pravda” 
sąryšyje su anksčiausios Sovietų tarybos rin
kimų kampanija skundžiasi pagyvėjusią dva
sininkų veikla. Ivanovskovo srityje viename 
valsčių puikiai atremontuota pravoslavų ba
žnyčia. Dvasininkai, be to, įrengė specialių 
patalpų jaunimui, organizavo chorų, renka
jaunimų, daro su juo kažkokius pasikalbė- tinių diktatūros gėlių, nuski 
jfmus. Kitame vaisiuje dvasininkai taip pat ntų diktatoriaus darželyje. D
pakėlę galvas. Jie traukių į save rinkikus 
ir ragina susirinkimuose statyti bažnyčių ka
ndidatus. Kiekvienas kolchozas turi bažny
čios įgaliotinius. Kjji kur kolchozams baž
nytininkai ir vadovauja. Sovietų spauda kol
chozuose visai negaunama. Bažnytininkai da
rų viską, kad kolehoeininkai laikraščių ne
gautų. Viename valsčių laiškanešio pareigas 
pasiėmė bažnytininkas, kuris agituoja prieš 
laikraščių išsirašyuią. Jis pats ir aukas rink
davo bažnyčioms.

Laikraštis klausia, kų daro vietos parti
jos vadovybė, jei viso to nepastebį.

Ar tai nebaisu! Tik pagalvokit, dvasi
ninkai rūpinasi bažnyčių atremontavimu ir 
tuo, kad į tarybų būsimais rinkimais patek
tų tikinčiųjų žraonįų! ,

Visai netenka stebėtis, kad po tokios 
bolševikų spaudos agitacijos yra šaudomi 
dvasininkai ir tikintieji žmonės. O čia, A* 
merikoj, lietuviškieji bolševikai nori įtikinti 
žmonėms, kad Sovietų Rusijoj yra demokra
tija ir kad busimieji rinkimai būsiu demo
kratiški, nes naujoji konstitucija “garantuo
ja“ net ir religijos “laisvę“.

ktatoriaus priešininkai ir kri 
tikai įkalinti, ištremti, išžudy
ti. Masių žudymas, kruvini 
valymai, visi gyventojai nuo
lat bauginami. Teroras, kaipo 
socialinė įstaiga.

Dvidešimties metų sovietų 
valstybės rekordas, pridedant 
15 m. fašizmo ir 4 m. naciz; 
mo, teikia stipriausios įrody
mus, kad teroras yra norma
lus sandraugas diktatūros si
stemoje. Tik teroras yra už
tektinai galingas įrankis vi 
sumos pasiekimui diktatūrom 
šalyse.

Po teismų, parlamentų ii 
seimų nustelbimo, po žpionių 
pasidavimo autokratiniam va
ldymui, po jų pasidavimo te
rorizmui, ar pradinis ekono
minės laimės prižadėjimus iš- 
slpildė! Ar diktatūra įvykdo 
ekonominę Iarinę,.kurių paža
da*

sų, kurie drįso guostis bei ti nuo vilkų prieš juos į nar
skustis. ffb’i' ^ų pasodinant. Tie kailiai zo-

Kai kurie agitatoriai nuo- ologijos sodo lankytojams ge 
lat bando žodžiu ir per spau-'riausia galėtų byloti apie mu
du įtikinti amerikiečius, kad sų vilkų kiln^ę ir jų paskirtį 
bolševizmas yra reikalingas margame gyvenime.
Amerikoje. Jie smuikuoja dūli <.Bradžionių „ane tektų į-
diktatorm ausies. Jie užsimir- rengti pastotinilJ Paryžiaūa .......... ................... ...........
šta paaiškinti žmonėms, kad, 'nia(Įų galionų, nes mūsiškės ’ studentus fuksus ir žiūrovams 
jei demokratinė valdžia būtų Į,eztĮįįOJ1ps viena antrų pamėg- puikiai bus pavaizduota, kaip
panaikinta Amerikos respub 1
likoje, tai čia būtų tokie pat “|ionUt karic vra svarbiausia 
pyragai, kaip yra dabartinė
je Rusijoje, Italijoje ir Vokie
tijoje. Įsteigus bolševizmų, šio 
krašto ftnigracijos įstatymai 
nebūtų reikalingi. Gal ir vie
tiniai gyventojai tada kraus
tytus į Kanados miškus. Imi
grantai važiuoja tik į tas ša-

neišeina iš madų

Degė Kauno Ūkio 
Bankas

KAUNAS. — Kaune buvo

liečia stambesnius 
žvėris, kaip dramblius ir meš
kas, tai joms ypatingai dide
lių narvų ruošti nereikia. Pa
kanka įruošti kokį nors salĮo- 
nčlį« į jį įleisti kelis jaunus

elgiasi meškos ir kaip gracin
gai lankstosi drambliai.“

susigrūdimu netrukdytų ug
niagesiams darbo.

Nemaža baimės gaisras su
kėlė ir pirmame CTkio banko 
namų aukšte buvusių krautu-

užsidegęs Kauno Ūkio bankai vĮy ir jų kainlynų
tarpe. Tame pat name yra vi-Gaisras kilo antrojo aukšto 

lis, kur nėra diktatūros. Rusi-J patalpose. Greit buvo iškvie- 
ja yra didelis kraštas ir dųr Į sti gaisrininkai, kurių suva- 
netirštai apgyventas, bet nei, žiavo gesinti viso keturios ko- ratjįo 
patys uoliausi bolševizmo a- fmandos. Didžiuliai juodų dfl- 
paštalai nesiskubina važiuot’ nių debesys nuolat ritosi iš

narnų į orų, tai kildami aukš
tyn, tai paskandindami did
žiulius Pienocentro ir Pažan
gos rūmus ar visų Laisvės a- 
lėjos pusę. i

gyvent. Sovietų krašte demo
kratijos principai ir žmonių 
laisvė yra dažniausia išaiški
nama tik budelių šautuvų* šū
viais.

Tiesa, ir demokratijos nė
ra be ydų. Turtuolių įsigalė
jimas ir sukoncentravimas gė
rybių kelių asmenų arba ma
žų grupių rankose neša skur
dų ir yra kenksminga gyven 
tojų didžiumai. Demokratijų 
piliečiai išrenka savo atsto
vus į seimus, parlamentus, le- 
gislatūras įr kongresus ir blo 
gumai galima pataisyti įsta 
tymais. Suprantama, tokio# 
progos nėra diktatūros vals
tybėse. Tačiau žmonės vilio 
jaiui ieškoti ekonominės lai 
mės diktatūroje.

Žinoma, reikia reformų, bet 
ne tokių, kaip diktatoriai pa

Gaisras sutraukė į gatves 
minias kauniečių. Jie pradėjo 
grūstis vis arčiau gaisro vie
tos, užtvenkė beveik visų lai
svės alėjų ir Daukanto-gatvę. 
Tvarkai palaikyti buvo iššau
kta rezervo policija ir nuova
dų policininkai. Nemaža dar
bo jiems teko, iki smaluo
jančių minių nustū’mė toliau 
nuo gaisr.0 vietos, kad savo

daro. Diktatūra kiekvienų nu
skriaudžia, panaikindama žmo 
nių laisvę ir mylimiausiae į- 
staigas, brangintas per išti
sus šimtmečius ir laikytas ar
ti širdies. Adv. N. ValaMna

sa eilė krautuvių: latvi jos 
radio fabriko VėF atstovybės 

aparatų parduotuvė, 
“Maisto” krautuvė ir kt. G re 
(imame name, kiek žemesniu 
me už Ū. banko namus, ant
rame aukšte yra gyvenamieji 
butai, Tarptautinio banko ko
ntora, pirmame aukšte: “Dro
bės“ krautuvė, viena juvele- 
rinė ir kt krautuvės. Namų 
ir krautuvių savininkams gai
sras daug baimės įvarė ir jie 
tuojau griebėsi atsargumo 
priemonių — kai kurie buvo 
pradėję viskų krauti į čemo
danus ir dėžes, bet gaisrų, pa
lyginti, greit likvidavus, ap
rimo ir neprisėjo dangintis.

Kokia Ūkio banko gaisro 
priežastis tuo tarpu sunku 
pasakyti. Gaisro priežastį ti
ria administracijos organai. 
Banko kasa — joje buvę pi
nigai, vertybės popieros, vek- 
solįai, svetima valiuta — ne
nukentėjo, kasa likomepaiies- 
ta.
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RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuiiškis

ta j tę Patį Paveikslų. — Dru- 
mmond.

Kurį Jūs Non Nematote/ 
Mylite

“Nematote!” Kūno priedan
ga aptemdo mūsų dvasios a- 
kis, nei mes nematysime, iki 
neužeisime j skliautuotas pa
danges. j'Bet mes visgi Tave, 
Viešpatie, mylėsime, tikėdami 
Tavo maloniam žodžiui.

“Nematote!” bet toli bran
gesnis nei kas nors kas su 
tinka matymų; mes ieškome 
Tavęs per dienų ir pasitikime j

KRISTUS KARALIUS
Bastūnas

ti

CHICAGOJE
Po Misijų

TOWN OF LAKE. — Spa
lių 24 d., Šv. Kryžiaus baž
nyčioj baigtos vienos savai
tės misijos, kurias vedė misi
jom kun. B. Pauliukas, domi
nikonas. Per visų savaitę iš- 

Jis su savo Viešpačiu dalijasi kara- kalbingas -misijonierius skelbė

\Ant savo apdaro ir ant savo strėnos jis turi parašyta: Karalių 
Karalius ir viešpataujančiųjų Viešpats.” (Apr. XIX, is).

raliams Jokūbo namuose per amžius ir jo 
karaliavimui nebus galo.”

Kokia, tat, mums garbė tarnauti Viešpa
čiui, mūsų Dievui — karalių Karaliui! Ga
lingiausi ir didžiausi žemės karaliai mūsų 
Karaliaus pavaldiniai, o prasčiausias, žemiau
sias, Dievo karalystėje pavaldinys yra kara
liaus.

ERBŲ SEKMADIENYJE mes ap
vaikščiojamo mūsų Išganytojo iškil
mingų įžengimų į Jeruzalę, kai di
delė minia, išgirdusi Jėzų ateinant, 

“pasiėmė palmių šakų, išėjo jam priešais ir 
šaukė; Osanna, palaimintas, kurs ateina Vieš
paties vardu, Izraelio karalius!” Kelioms 
dienoms praslinkus, teismo rūmuose, Piloto 
kalinys, mūsų Viešpats, buvo etačiai užklaus
tas; “Tai tu esi karalius!” Jėzus atsakė: 
“Tu pats sakai, aš, esu karalius. Aš tam

Spalių 30-ta Diena

“Kurį jūs, nors nematote, 
mylite”. — Šv. Petro I, 8.

Svarstant Kristaus karak- 
terį, nėra tikros kliūties kad 
mes gal niekad neturėjome 
matomo susidūrimo su Juo 
Pačiu.

Gyveno sykį jauna merge
lė, kurios tobula karakterio 
malonė buvo nusistebėjimu tų, 
kurie jų pažino. Ji nešiojo ant 
jos kaklo auksinę sagutę, ku
rios niekam niekad nebuvo 
valia atidaryti. Vienų dienų, 
nepaprasto užsitikėjimo valan
džiukėje, vienai iš josios drau 
gių buvo leista palytėti jos
slapt, sprenžin, ir sužinoti/u tošine pagalba. Klek kun karalystes kanlo galia,

iJ. Zabulionis džiaugiasi, kad

m , .. * Igimiau ir atėjau į pasaulį, kad Būdyčiau a-
ravmu per naktį. T Išimtame,pįe tiesų.” Abiejuose šiuose atsitikimuose
darbe arba tylioje naktyje, Kristus pasisako ne tik eeųs karaliumi, bet 
mes palaikome Tavo mylintį ir paaiškina kokia ta karalystė, kurioje Jisai
budėjimų apLink save.

Atlaidai

BIJUTIŠKIS. —
29 d. buvo šv. Mykolo ir 40
vai. atlaidai per tris dienas.

karaliauja.
Kristus atėjo pas mus, tapo žmogumi, ap

sigyveno tarp mūsų, kad geriau, veikiau ga
lėtų įsteigti dvasinę, ne laikinę, ne svietinę 
karalystę. Jisai tų drųsiai ir aiškiai teigė 

Rugsėjo ir aiškino; “Mano karalystė ne iš šio pasau
lio; jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, 
mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau išduo
tas žydams; bet dabar mano karalystė ne iš 
čia.” Kaip tas mūsų dangiškasis Karalius 

Kaip jie savo
Žmonių nemažai lankėsi, taip
gi nemažai ir kunigų atvyko skiriasi nuo žemės karalių!

įvaldyme, savo kariavime skiriasi! Žemės

jos paslaptį. Ji pamatė para
šytus šiuos žodžius — “Kurį 
aš nors nemačiau, mylėjau”. 
Ta buvo jos gražaus gyveni
mo paslaptis. Ji buvo pakeis-

■Jaugelis parapijiečių atliko iš
pažintį. Komunijų per tris 
dienas išdalinta virš 1600

BijųtiškietisgHHHHHUHUHIHHIHHHj
| DIDIS RUDENINIS |

Į Išpardavimas į
DRABUŽIAM PLOVYKLIŲ

| PROGRESS Ė
į KRAUTUVĖJE £

KAINOS NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOS

S

n
5

pasiekia savo tikslų bebrisdami per kraujo 
ir ašarų tvanus, pamatuoja savo pergalės 
rūmus priešą lavonais. Jie kardu užkariau
ja, kardu valdo, kardu gyvuoja, 'kardu ir 
krinta. Mūsų KaraBus, vienok, užkariavo 
mūsų širdžių karalystę, ne plieno kardu, bet 
“kardo dvasia, kuri yra Dievo žodis.” Jojo 
pergąjė buvo kruvina, taip; bet ne priešo 
krauju. Ne. Jisai Pats Savo kraujų išliejo, 
kad Jojo priešams nereikėtu. Jojo pergalė 
buvo ir priešų pergalė; kų Jisai laimėjo, tų 
ir Jojo neprieteliai laimėjo. Tame užkaria
vime nebuvo nugalėtųjų, nes1 visi buvo nu-w 
galėtojai; visi džiaugėsi tos pergalės vaisiais.

Žemės viešpatystės apsiaustos, aprubežiuo- 
tos tautinėmis ribomis. Kristaus Karaliaus 
viešpatystei nėra nei ribų, nei rubežių, nei 
pradžios, nei pabaigos. Saulė niekados ne
nusileidžia Kristaus Karaliams karalystėje! 
Jojo karalystėje randasi visų šalių, visų 
kraštų, visų tautų, visų valstvbių žmones. 
Jojo karalystė nepripažįsta iokdo rasės, pri
gimties, kraujo ar kalbos skirtumo; joje visi 
lygūs, visi broliai.

Kristaus karalystė amžina. Žemės kara
lystės kardu kilo, kardu ir kris. Visų žmo
gaus statytų karalysčių likimas tas pats: iš- 
kįla, išgarsėja, savo role atlošia ir užleidžia 
savo vietų kitai, kuri taip pat stos, muš. žu- 
jdys ir žus. Kristus KaraBus nemarus; Jisai 
ir mirties karalius. Ateis toks laikas, kad ir 
mirtis sau į dantis pasižiūrės, o Kristus Ka- 
'ralius vis karaliaus. Jokia istorija niekados 
neparašys Kristaus Karaliaus karalystės pa
skutinįjį lapų, joks paminklas niekados ne- 
paženklins Jojo karalystės karstų. Jojo ka
ralystė, kaip ir Jis Pats, nemari: “Jis ka-

Kiekvienoje katalikų šeimo- 
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

s■
■■

Geriausia proga pasiskirti plovyklę už šias 
negirdėtai mažas kainas

$84.50 Naujos Westinghouse plovyklės po .. $49.50
$89.50 Naujos Thor p'.ovyklės po.................$59.50
$iS9.50 Naujos Apex plovyklės po ... $64.00
1937 metų mados A.B.C. plovyklės po .. $54.50
$88.00 vertės pernaujintos Maytag po .. • • $44.50
$89.50 Naujokos prosinimui mašinos po .... $59.50
$69.50 Naujos Bee Vac plovyklės po .. ......... $47.50
$50.00 Naujės Bee Vac plovyklės po .. $29.50

Didelė nuolaida už senas plovyklės dabar mainant 
ant naujai

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI IKI DVIEJŲ METŲ

REUMATIZMAS 
SAUSGELE

Nealkankyklte savęs skaus
mais: Reumatizmu, SaiiagSle. 
Kaulų Oeilmy. arba MMIun- 
«r1u — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kilno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo.

CAPSICO COMPOITNT) mos- 
tls lengvai prašalina vtržmlng- 
tas Ilgas: mums Šiandien dau
gybe žmonių siunčia padlko- 
nes pasveikę. Kaina BOc per 
pažtę B Be. arba dvi už tl.OS. 
Knyra: “NAkTTNTfl SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
B0 oentų.

■ Justin Kulis
3269 SO. HALSTED 8T. 

Ohlcago. UL

3224 SOUTH HALSTED STREET
J. KALEDINSKAS, vedėjas 

■ Telefonas: VlCtory 4226 —o-- Chieago, Tll.

j Pasiklatuykii mūsų graiaui Lietuvliko Programo rytoj, Nedėlioj
11 vai. ryte, ii stoties W0ES, 1360 kilocykles, M

liškųja garbe, karališkąja didenybe, nes tar
nauti Dievui reiškia valdyti.

Koks viešpats, kuris karalius gali savo pa
valdinius taip gausiai apdovanoti, kaip Dan
gaus KaraBus! Pasaulio istorija gerai mums 
parodo žemės valdovų ir jų dovanų nepasto
vumų. • Šiandien liaurų vainiku gerbia, ant 
rankų nešioja; rytoj kilpų taiso, pastolų kar
tuvėms stato. Kardinolas Wolsey ištikimai 
ir su visišku pasišventimu tarnavo savo ka
raliui, Henrikui VIII. Netekęs karaliaus ma
lonės, kardinolas, su karčiu nusivylimu ir 
susikrimtimu prisipažino ir prasitarė: “Kad 
būčiau nors pusiau taip uoliai tarnavęs sa
vo Dievui, kaip tarnavau savo karaliui, Jisai 
nebūtų palikęs mane senatvėje karšėti nuogų, 
nebūtu palikęs mane mano priešams ir ne
prieteliams.”

Tėzus Kristus yra KaraBus, taip, bet Jisai 
Kryžiaus KaraBus. Jisai Savo pavaldiniams 
nieko daugiau nesiūlo, nežada, čia, ant že
mės, kaip tik vargų, persekiojimų ir kryžių. 
Jisai, tiesa, KaraBus, bet tik tų, kurie pasi
rengę savęs išsižadėti, kentėti, ligi dugno iš
lenkti kartybių taurę, po kryžiumi suklupti, 
ir galų gale ant jo išsitiesti. Nes Jėzus 
merdės ligi pasaulio galo; tad turime ir mes. 
Jisai vis daugiau ir daugiau žmonių paver
gia, daugiau ir daugiau tautų ir žemės kara
lysčių užkariauja ne kanlo ar ginklų galia, 
bet Savo meilės galia. Jisai vienintelis Ka
raBus, Kursai, norėdamas parodyti Savo ga
lybę, vartoja silpnybę nugalėti galybę, pasi
renka silpniausius nuveikti didžiausius dar
bus.

Matome, tat, kokia garbė būti Kristaus 
pavaldiniais, Kristaus tarnais, Kristaus prie- 
teliais; “Aš jau nebevadinu jūsų taniais, 
nes tarnas nežino, kų jo viešpats daro. Jus 
aš pavadinau prieteliais.” Vienok, jeigu no
rime su Kristumi karaliauti, turime su Juo 
ir kentėti. Jeigu mūsų Karališkasis Vieš
pats tiek kentėjo už mus ir dėl mūsų; ar gi 
nepravartu ir dera, kad mes, Jojo pavaldiniai 
nors kiek ir dėl Jojo pakentėtume? Auko- į 
kime, tat, savo vargus, nuliūdimus, skausmus 
ir sielvartus Dangiškųjam Tėvui; aukokime 
Jam visų šių mūsų vargingų kelionę; pasi
aukokime Jam patys, Jojo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus, mūsų Karaliaus vardu. Taip pa
sišventę, visi mūsų 'kasdieniniai kryželiai iš
pirks mums dangaus karalystėje pilietystę; 
parūpins mums šiltų vietų Kristaus Kara
liaus rūmuose; kur visus mūsų vargus ir 
sielvartus, kaip Kanos vestuvėse vandenį į 
vynų, Kristus pakeis į džiaugsmų. Nes mes 
amžinai su Kristumi gyvensime, su Kristumi 
karaBausime; su tuo Kristumi, Kursai yra |; 
viešpačių Viešpats — karalių KaraBus.

ir apie spaudų, kaip galima 
atskirti gerųjų nuo blogosios. 
Kokį didelį palainūnimų, ra
mybę gauna tie žAnonės, kurie 
skaito, remia ir kitus ragina 
prie kat. sjiaudos. O kokį d? 
delį nusiminimų velka tie, ku; 
rie neklauso nei savo dvasios 
vadų, nej misijonierių nepai 
so Dievo įsakymų, bumoja 
ant bažnyčios, jirenumeruojft
bedieviškus laikraščius, Kiek

Dievo žodį, visus ragino pasi-’ jie nustoja Dievo malonių! Jie 
naudoti yjiatingomis malonė-, visi sakosi katalikai, ir esu 
mis. nieko nėr blogo, jei skaito be

dieviškus laikraščius. Girdų
“Draugas” nieko nerašo. 12 
kur gi jie žino, kad “Drau
gas” nieko nerašo”, jei jo ne
skaito.

Kai šv. Antanas sakydavo 
pamokslus, tai iš jūrų-marių 
suplaukdavo prie krašto vi
sokios žuvys ir iškišę iš van
dens galvas klausydavo pamo- 
kslų. Taip ir mes, katalikai, 
savo parapijose klausydami 
pamokslų ir vedamų misijų, 
naudokimės malonėmis savo 
sielos išganymui. Rap.

Po misijų, vaikščiojant po 
žmones aiškiai matosi, kas pa
sitaisė. Pas tuos žmones ka
talikiškoji spauda atsirado 
ant stalo, dien. “Draugas”, 
“Ijaivas” ir “Draugo” kale
ndorius 1938 m. puošia namus.

Gi pas tuos. kurie nepasi
naudojo misijomis, kurie, gal, 
juokus darė iš dievotų žmo
nių, riogso ant stalų iŠtnėtyti ’, 
bedieviški raštai, girdėt ne
švarios kalbos. Pakalbinus už
sirašyti katalikiškų laikraštį, 
gauni labai negražų atsaky
mų.

Gaila tų žmonių, tų šeimy
nų, kurios žudo save ir savo 
centais remia blogųjų spaud.J

Per metus Chieagoj daug 
būna misijų lietuvių bažny
čiose. Misijonieriai sako gra
žiausius jiamokslus apie kata-

NACIONALISTAI SU
TRAUKIA KARIUOMENĘ

HENDAYE, spal. 28. — 
Madrido radikalai praneša, 
kad nacionalistai sutraukiu 
kariuomenę Madrido pietvaka
ruošė. Jie numato ten puoli- 

likų tikėjimų; nekartų aiškina'mų.

Vanta Baltumo - Svariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mierą su cfty sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

GERKIT TIK GERA ALŲ

gltnbrosia
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato j alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite gTeitų ir teisingų pa
tarnavimų. ___ J

2415 West 64th Street

1938 METŲ
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI
Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chieago, III.

Biznio Telefonas BOLLEVARD 7,7»
U M. NORKUS 

Re*. HEMLOCK *240

A G1ANT PREHISTDPIC 'TUPTLE COTiES 
CRA3HING ~THROUGH THE JUNGLE 
T0WARD THEn---- _J"

rv



ŠeStadlenis, spalių 30 d., 1937

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. VVestern Avė., Chicago

dalį, bet ji«v’s atideda ir ati
deda. Ar galiu priversti jų 
patenkinti mano prašymų? 

ATSAKYMAS: Įstatymas

Kertinio Akmens 
Pašventinimas

mena - mūro bažnyčių. Tik šių jos klebonijos, kuri dar ne- disertacijos “Puerperal fever”
vasarų pradėjo mūryti, o jau įrengta. Iš Bijutiškio išvažia 
išmūrijo iki langų. Parapijo-i vų j Kaišiadorims.
nai pasiryžę būtinai ateinan- Kks Amerikietis

laida, už kurių knygų kolek- 
cijonieriai siūlė $675.00.

--------------------------------------------------------- . .... , .. , STIRNIAI. Stingų pa- /.j ų metų vasarų oaigti bažny-
Esu uštuo- ji,no, gali iSreikalallt, kad a,o- “k“: ,JeI “7". I »P“P»M 3 «• buvo irto- si ,tatvti;

..... ................ perveda vaikui nejudinamų rįnė diena, nes J. B. Kaišia-1 _ j •_ _ ,
turtų, pervedimas sunku sv 'dorių vyskupas J. Kukta pa-', *.° P*etlJ vyskupas
laužyt. Teisme reikėtų įrodyt, šventino naujos bažnyčiom ke- ydl,Ma* PĮ*loĮ° J’ ^abako ir 
kad turtas dukterei buvo ne rtinį akmenį. Iškilmėse daly- kun> .J‘ M®ldaUe’» >8vyko w 

liko man $.5,000.00. Po jo mir- dovanotas, tiktai duotas taip Vavo daug kumgu ir didelė Stirn1^ Pak®hu‘ įstodamas. Pr Arthur L. Heį 
'-'ties aš ištekėjau. Su untrulsakant dėl parauk,mo. minia itXB. (Bijutišky pas kun. J. Žabu- Kalstai, Kas., Illinois umver-

„ v .. , .. . , . ’ lionį pažiūrėti pastatytos nau- sitetui padovanojo visų savoPašventinęs kertini akmeni, * i . , , , ,; ,/ ....... ■ ■■■. —....— privatų knygynų, kurj suda-ant laikinai parengto alto

KLAUSIMAS:
Ikiolikos metų amžiaus ii' bai- kykla gražintų pinigus, 
gęs aukštesnę mokyklų, Prad KLAUSIMAS: Prieš deiim- 
dėjau mokytis inžinierystės. ų metų mirdamas vyras pa 
Kursas kainuoja $250.00. Pi
nigus įmokėjau. Man tas kur 
sas nepatiko ir jo nelankiau.
Noriu atgauti įmokėtus pini-

Didele Dovana Illinois 
Universitetui

Dr Arthur E. Hertsler iš

Atsarga gėdos nedaro.

Ne tas duug dirba, kas 
daug dirba, bet tas, kuris tu
ri gerų tvarkų.

LIETUVIAI DAKTARAI

gus, bet mokykla atsisako grų 
žinti. Ar galiu legaliu būdu 
atgauti pinigus.

ATSAKYMAS: Jei veikei
be tėvų, arba globėjų, igalio-|jos kad man sugrąžintų savu

vyru sumaniau nusipirkt na
mų.* Nenorėdama, kad mano 
antras vyras turėtų teisių prie 
to nanv), aš j j užrašiau sau ir 
dukteriai. Antrasis vyras mi
rė, o duktė apsivedė. Prašau

■IUUZHHHUUUMHHMHHV

I-JR '^!7

JI

Jfj-

paranki
KLAUSIMAS: Prieš ketu

ris metus jaunoji pora išnu »
I mavo kambarius. Jne vyrus'r’aUB vyskupas atlaikė nušias 
mirė ir ji grįžo į savo mies- *r P*s*kė tai iškilmei pamok 
tukų palikdama vienų metų PUF* parapįj eėius, kad 
amžiaus kūdikį. Ji sakė, kad nebi.j° sunkaus darbo, nori- 
vaikų atsiims nuo manęs už aukų Dievo namams sta-
mėnesio ir užmokės už išlai-i^i i* klebono J. Kazlaimko 
kymų. Bet nuo tos dienos ne d«rbštymų ir visus ragino di- 
gavau jokios žinios ir nega- vienybėje, kad bažnyčia 
liu surast, kur ji gyvena. Aš 8rait būtų baigta. Po mišių 
tą kūdikį myliu ir norėčiau jį įteikė palaimnjmų. 
augint kaipo savo sūnų. A r j Stirnių parapija yra nauja 
jis legaliai man priklauso? į ir nedidelė, bet žmonės labai

ATSAKYMAS: Ne. Jei no-

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
H ANTTdT A fl

1446 So. 49th CL, Cicero, III.
yra ir pirmoji žyniaus Ame-1 U tom., Ketv. ir Pėtn. io—-9 vai. v. 
t__  . .. 1 3147 So Hai St Hhipaan

ro 7,000 tomų. Knygų tarpe

likos daktaro Oliver Wendell 3147 So. Hai ted St., Ohicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez.:

2456 W. 69 St.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OlTOMETRICALbY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirk 20 wm4ų praktikavimo 
Mano Garantavimo*

Palengvina aklų įtempimų, kas e»- 
tl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso

[geri ir darbštūs. Iš vien au^^in^^gkiniSa^lSS^’^Si- 
rite vaika^invti TuriteVbu >klebonu darbuodamies, greitu
rue vauią įsunyu, įurue anų, nanisbitvR c-rakin «k- lda«- "p"5*’* atkreipiama jSU savo vyru, eiti į teismų į laj*CH pasifliaiya grasią a K- | mokyklos valkus. Kreivos akys ati 

tŲ pirkti Zenitn Ra- 9 ir patiekti “petition for adop r ,
dio dėlto kad Ze- ”• Si° ,lBrb<l “liVokat° LAIMĖTI

DR, A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredų, 
Sekmadienį susitarus. 

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

TeL OANal 2345

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntftrtį.

Štai dėlko visi ture-

nith radio metus 

pirmiau laiko pasi

rodo markete

$100,000

SU

naujais pagerini

mas; antra, dėlto, 

kad Zenith radio iš

vaizda yra kur kas gražesne už 

kitų radio; svarbiausia, kad Ze

nith Radios dirbamos Chicagoj. 

Chicagos žmones juos padirba. 

Eįi Taigi, -^visi ’ pirkite Zenith.

Roosevelt Furniture Ko-ja yra 

centras Zenith Radijų. Jūs ne

tik radio rasite Roosevelt Furni

ture Kompanijoje, het ir daug 

visokių rakandų.

Roosevelt Furniture Co.
YRA RADIO CENTRAS

! 2310 W. Roosevelt Road8 Tel. Seeley 8760

B jf M -S

DR. F. GJ»iraN»s

negalėsite atlikti.
KLAUSIMAS: Prieš šešis 

mėnesius mūs klebonas norė- NERcJKIA JOKIO AUKŠTO 
jo sukelt $5,000 numokėjimui MOKSLO
„,orgKS,M. Aš v,«.. p.»d,-| ,;aujas ir.Ureainga|j k(|n,es.
jau: jeigu sukels »4,e«0.00, su $25O,OOO dovanomis bu-
dovanosiu $500.01). Ui t«JW |vo paskelbtas Siame taikreMy- 
savaičių atėję, klebonas sako: je> DirM aj Dvigub<> Svplllu.
“Aš jau turiu $4,000.00, da
bar duok tamsta savo dova- 

* ną $500 00”. Aš atsakiau, kad 
j mano šeimoje įvyko pas:keiti- 

nias ir negaliu išpildyt savo
pasižadėjimo. Ar gali parapi-l 
jonai priverst mane atiduoti 
$500?

ATSAKYMAS: Ne. Pažadė
jimas buvo, kad turi būt iš
rinkta $4,500.00, o klebonas 

. turi surinkęs tik $4,000.00. Dėl 
to sutartis gali būt sulaužyta

5
Miesto Darbininkas 

Gauna $12,000 
Atlyginimo

taisomos.
Valandos nuo 10 Iki 8 vai. vak.

Nedėlioj pagal sutartį, 
lta mjely atitik imu ak y m atilsi o-

i)M». be akinių. Kaklo* plglo* kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2138 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0402

PHYSICIAN and SUROEON 
10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dienų ir 

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

mo Old Loki eigaretų veda 
šį kontestų. Žmonės iš visų 
Amerikos dalių, iš miasteiių 
ir kaimų stoja į koniestą.

Šiame konte-ste nėra jokių 
mįslių išrišti. Nereikia žody
no arba encykiopedijos. Dar
bininkas ir profesorius, visi 
turi lygių progą laimėti pirmų 
dovanų. mpifc . j 

Old Gold vėl duodu jums) 
progų laimėti vienų iš 1000

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

Tel. Cainmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 lyte iki 8 vakaro išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A, P, STULGA
dantų gydytojas 

3259 S. Halsted Street
CIIICAGO. UL.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Snndays by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROBOM

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiao Telef. BOUlevard 7820 
Namą Telef. PROipect 1930

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
| ovnTTOJAR Ut OMĮBURGAR 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. CANai 0957
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

O iki 8 vai. Vakaro

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
dovanų; daug iš, mūsų skaity- Į Telefonas CANai 1175 
tojų jau įstojo į šį kontestų. Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Jie visi sunkiai dirba laimėti
dovanų. Jei jūs dar neįstojote 
— tai dar yra laibo.

Nuvykit pas arčiausių ci
garetę dealerį ir įsigykite 
Old Gold Kontesto Buletinų 
su pilnais įstatymais ir smulk

Prieš metus prie Ogden ir 
17 gatvių sunkvežimis, pri- 
klausųs Associates Investment' menomį^ kontesto. Šekit pata-
Co, sužeidė miesto darbinin- rimus atydžiai. Jei jūsų dea-

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Res. Tell Pepnblic 5047

Tel. CANai 6122

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

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubiic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaikų ligų gydytoja 

6000 So. Halsted St.
V alandos 3—4 j>o )ūetą, 7—8 v. vak. 

ižskyrus acredoinįs ir subatomis

kų Daniel Ryan, 57 m., gyv. gite pįrm^ pakelį Old Gold
7612 S. Marshfield avė. Būvi 
sulaužyta koja. Dabar apy
gardos teisme teisėjas Pa ui 
McWilliams nukentėjusiam iš

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISHeigaretų, jei jie nepatinka 
jums, jūs gausite du kart jū
sų pinigus atgal.

Žinokite irgi, kada išbandy- ^i5**s/jtokwell Street 
kompanijos priteisė $12,000 ieris neturi Buletinų, kreip-, Telephone: REPubiic 0723 
atlyginimo. kitės į DRAUGo raštinę.

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. B. J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS TR REZIDENCIJA
2808 VVest 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMiock 0111

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

Trečiadieniais ir ŠeStadieniais 
 j>agal sutartį.

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ett CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0994 
Rez.: TaL PLAz* 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NwTėIiomisnuo_10ikiT2vaL_dicnį

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja 30 metų
Reomatizmaa lr tirdiea Ligos . 

jo Specialybė
Valandoa 11-12 TmT 3-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1924 So. 49th Ct 
TaL Cicero 3686

Ofiaas 4900 134h Street
Cicero, IŲ-

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Sa Ashland Avė.9 lubos
CHICAOO, ILL.

MIDwm» 38
VALANDOS

3880Telefonai
OFISO V ALA'

Nno 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfleld Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 poptet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPubiic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTA8

2423 West Martuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
ŠeStadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniąis pagali sutartį.

TsL LAPaystte 8016

DR. G. J. SVEHCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
0FI8O VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

TeL BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KBNwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Residencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4157 Archer Avenue
. Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. .

Rezideneija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryiians li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
Oollege of Surgeona. yra Olasa A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jog patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tol. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu tą daktarą, dentistų, advokatą ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE
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VflSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS bai graši mūra bažnyčia. Ji tfu formalius įgaliojimus. Tuo

su visatiniais atlaidais, sukai 
bf jo Ražančiaus dalį ir davė 

vvM<»cin 6vč. Sakramentu palaiminimų,
* "" V' I’o pamaldų sekė Dariaus ir

popiet, prasti* Sv. Petro pa- ()i|.-no ka.,uharyje pag,,^ 
rupijos milžiniškas bazaras, nau, tretininUų „„j skani 
parap. svetainėjeJUazaras bus vakarignf) kllri ge.
laikianas per isUs» lapinu™ tretin|nke ir gera
mėnesi _ sekmadieniais 3 va . y. Malijona Baradins- 
popiet ir penktadieniais 5 val.'kien- A igO5e ir vakarienė. 
vakare Ir baigsis gražiais be.^ j*, didelig bQrelig
brangiais įslaimėjimais Pade- .. . , , . , . .\a va- • rriv, , • • | tininkų, kurie, vadovaujant
kones Dienoje (1 lanksg.v.ng kukliai pir,u Onfd Va|auskie.

Parapijos Bazaras

gražiai išdažyta, išpuošta bra 
ilgiais altoriais, įvairiais ra
kandais ir aparatais. Tu ėjo 
senus vargonus ir 8 varpus, 
bl gražioji bažnyčia laimingai 
stovėjo iki karo. Karo laiku

tarpu labai nuoširdžiai pra* 
Sau visus j^svainiečius ir sa-. 
vo pažįstamus atskirai kiek
vienais aukoti Josvainių bal
nyčių* v-ūpo atliejiiuui aukas 
ii jas siųsti šiuo adresų; Re*.

Josvainių bažnyčia labai nu-‘Dr. P. Kaučiukas, Josvainiuii

Day) suvalgius skanių vaka 
rienę. Numatoma, kad baza
ras atneš parapijai apie $2000 
pelno, nes gerb. klebonas kun. 
Skruodenis, MIC. su savo pa
dėjėjais uoliai ir sumaniai vei

nei, atlieka grąžius Dievui, 
Bažnyčiai ir tautai darbus.

Mūsų Sodalietės
Praeitų sekmadienį, mūsų 

i odalietės turėjo parap. sve-

Buenos Aires Jono Rimšos rugpiūčio 23 d. parodos atidarymo iškilmių dalyviai; 1. me
nininkas Jonas Kimša, 2. Lietuvos ministeris J. Aukštuolis, 3. Latvijos ministeris P. Olinš, 
4. Lietuvos konsulas Kučinskis, 5. Lietuvos pasiuntinybės sekret. Blavesčiūnas.

Mirtis Aplankė j Turėjau iš Lietuvos važiuoti vaduokįm Vilnių. Man buvo
. . Praeitų pirmadienį, Šv. Petro Latvijon, o iš ten į Vilniaus leista važinėti ir būti Lenki-

naujanybės bus bazare, inalo-l mėlis gerai pavyko, nes *o» (9 V&1 lepkų joj daugiau kaip ? diwQg>
nėkite ateiti ir pamatyti bei parapijos, vadovaujant veik- gt(KU j, atnašavo! Tummntų stoty mane pati- ne pas gimines, Mat, tėvelių
laimėti vienų, kitų sau reika- lai P*rn1' .ai °c ^te*’ 80 , trys kunigai trejas šv, Mišias ko lenkų muitininkai, priėmė kaimas arti Lietuvos sienos, 
bngų daiktelį. j d* le s a ai gr la ar uo- u- Onos Demenčintės - Wil- mandagiai. Važiavau antros Bet negalėjau ilgai būti, nes

Tretininkų iškilmė* 61 ia parapijai jj01n8 sielų, kuri po vienQW die- klesos vagonu. Lenkų karini-, reikėjo gauti leidimas iš Var-

kia. Kurie įdomaujate kokios , tadiėje bunco party. Parengi

Praeitų sekmadienį, 2:30 po 
piet, Šv. Petro bažnyčioje į

pagalbų.
Vaikų Farg

n.,8 sunkios ligos spalių 22 nkai cigaretąia “čestavojo”, 
diepų, būdama pačios jaunys- konduktoriui pilni mandagu-

vyko įspūdingos bei iškilmių- paeitų antradienį, 2:30 v. },-.s grožyje ir vos pradėjo sa- mo. Manau »frU, gana puiku 
gos apeigos, kuriose buvo pri- P°P*et> niūsų mokykloi 'a^'( vo naująjį moterystės iųomų, Bet apsirikau. Atvažiavęs vie 
imta j Tretįjį šv. PnmciHom. kai’ vml.vauj.nt gerb. su šiuo pasauliu, ton čia jau kiti įstatymai. Ko-
Ordenų trys nauji nariai ir lein® m°kytojom&, turėp pa-, paliko dideliame liūdesyje sa- mendantas negali duęt leid;- 
septyni padarė profesijų. A.
peigaa atlikinėjo mūsų buvęs 
gerb. klebonas kun. A. J. An
driušis, MIC., kurs, taipgi, su
teikė Šv. Tėvo palaiminimų

rę, kurioje dalyvavo buvęs ir«o vyrų, tėvelius, brolį, sesu- mo važiuoti į gimtinį kaimų.
dabartinis klebonai. Par? bu 
vo labai jauki ir maloni.

šuvos.

Aplankiau Vilnių ir visas 
jo įdomybes, lietuvių širdžiai 
brangias: Gedimino pilį, Tri
jų Kryžių kalnų, katedrų, šv. 
Kazimiero kapų, Aušros Var
tus, Šv. Petro istorinę bažny
čių, Šv. Kazimiero bažnyčių.

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Feel full of pep and pogsess the 
alender form you erave—you can't 
if you listen to gaąalpera.

To take off excess fat go llght oa 
fatty rneate. butter, cręam ąnd sug- 
ary eveeta — eat mqre fruit, and 
vegetables and take a hąlf t eąspoo ri
fui of Kruschen Saite in a glaes of 
bot water every morning to elimi- 
nate excess waste.

Mrs. BUmą Verille of Havre de 
Grace, Md . writes: “I took off 20 
Iba.—my clothes fit me fine now."

No draetic cathartics— no conati- 
pation—būt blissful dally bowel ac- 
tton when you take your UtUe dally 
dose of Kruschen.

Krūtinės Slogos, kurios gali išsi- 
VJThtrti | nutolinę, paprastą! pa- 
etigvvja pavartojus rujuinant-ią. 

šildančią Mnateęole. Mnsternk* nė
ra tiktai mostė. Jtogl yra "CtĄin- 
lur-Irrltant.” .Milijonai yrą varto, 
jv ia l*'r 25 n». Hektarai rekomen
duoja. Galima gauti apUeiooee.

ŪK’D BY MULKINS
O4Ui/

NEW 1937

RINSO

FREE! ’

Nereikia Nieko! 
finokėti

Lengvus
Išmokėjimai

Senų skalhiamų 
mašina galit 
mainyti ant

naujos

Atvykit pas mus prieš perkant 

kitur! Mes duodam didelį 

mainos atrokavimę ir mes 

pigiau parduodam.

THOR - MAYTAG - CROSLEY

Lipsky » MUSIC AND S RADIO STORE

4616 West 14th St. Tel. Cicero 1329

tę. ir gimines. Lai gerasis Die- Apgailestavo mano padėtim 
vas duoda Onai amžinų laime Pasisakė pažįstus mano j ^gto potušę^ir kitas 
dangaus linksmybėse, ( rį, švogerį ir senų tėvelį, bet, Į ,nesnes vįetas.

--------- -------- ( dadfirė, esu man čių nepatiks,;
RACINE. — šv. Ka^uiiiero nea vietiniai* žmonės labai į Vilniuj, mūsų sostinėj, ne- 

parapijos bazaras prasidės 31* skurdžiai gyvena. Po to krei- sįma^° jokių krautuvių, savi- 
d. spalių vakare, parap. sve-t pės pas kariškų komendantų. , n*nkai juodom barzdom. Krau 
tainėj, 815 Park avė. Bazaras (Tas davė leidimų važiuoti pasĮ^uv®8 kaip buvo, taip ir tebė 
tęsis per ketuiįs sek*niadio- tėvelį įr svečiuotis 7 dienas ra siaurom durim, mažais la 
nius, vakarais. Pradėsiant ba- au sąlyga, kad niekur neisiu
žarų, hus marga programa, iš kaimo. Mūšų kaimas nuo 
Kleb. kun, J. S. Martis pra- stoties atstu .viena Amerikos
nešė, kad šiemet į bazaro ko
mitetų išrinkti sekantieji vei
kėjai: Š. Ša pikus, A- Petro
nis, O. Sokelienė ir K. Nor
kienė. Klebonas kvietė visus 
prisidėti prie bazaro kas kuo 
gali: aukomis, darbu, patari-, 
niais, sumanymais.

RaciniečiaI gali pasigirti vie 
ningu veikimu parapijos rei
kalais. Visur pavyzdinga tva
rka, dėl to ir medžiaginiai pa
rapija stipriai stovi.-

Šv. Kazimiero bažnyčioj iš
kilmingai bus apvaikščiota 

1 Kristaus Karaliaus šventė spa 
lių 31 d. Mišios bus laikomos 

1 prieš išstatytų Šv. Sakramen
tų.

Buvau trumpam laikui iš
vykęs aplankyti Lietuvą, kur 
viskas labai patiko. Aplankiau 

|J Kauną, Panemunę, kurortus,
Pažaislio vienuolynų, garsų 
mineralinėmis varvomis Birš
tonu, Klaipėdų, Falangų, Ža
garę, Šiaulius, Radviliškį, Ku
ršėnus, didelį eukr&us fabri
kų Kuršėnų dvare, prie Pa
venčių gelžkelio, Joniškį, Uk
mergę, Uteną įr Zarasus, eže
rų kraštų, kur labai dažnai 
iš Kauno atvyksta ekskursi
jos, nes labai geras plentas.
Autobusu ima nuvažiuoti G daro, linki viso gero

ngais. Niekur nemačiau sta
tant naujų trobesių arba re
montuojant krautuvės. įB. V.

Kėdainių a» bkr., Ištliuanią. 
Ku tikra pagarba ir prie*

lankifii'iu
Kun Fetrua Katfinkui 

Josvainių bažnyčios admL 
nistratorįųs. 

P. S. Aukotojai ir jų aukos 
bus paskelbtos iš sakyklos ir 
pasimelsta už ge radėjus.

K. P. K

kentėjo, Traukdamiųsi rusai 
Įjadėjo daug dinamito dėžučių 
varpinyčioj, norėdami jų su- 
spiogdinti drauge su varpais, 
laimė, kad ne visos dinamiU 
dėžutės sprogo ir tai nuo spro 
gimo visos čerpės nuo bažny 
čios stogo nukrito, visi Inn- 
gai išbyrėjo ir vienas vnii«s 
susprogo. Bažnyčios sienos 
mažai {sprogo. Susprogdinto 
varpo dalis paslėpta varpiny
čioj, po grindimis, o jo ske
veldros užkastos Šušvėje, bet 
atsiradus išdavikui varpo ske 
veidros liko išvežtos į Vokie- 

I tijų. Klebonas Iz. Gudavičius 
* padarė daug skuboto bažny
čios remonto, o klebonas Pr. 
Vasiliauskis didesnę bažnyčios 
stogo dalį apdengė rinkine 
skarda, pataisė vargonus ir 
kitus bažnyčios remontus at
liko, už tai jam garbė.

* Dievo Apvaiados rėdimu if 
arkivyskupo paskyrimu nuo 
šių i. ttų birželio mėnesio pri- 
seina man valdyti parapijų ir 
rūpintis Josvainių bažnyčios 
gerove. Per šį laikų padaryti 
nauji, ąžuoliniai varpinyeio? 
įrengimai, išpiltas ir sutvar
kytas šventorius, pataisytas 
stogas, sienos ir k. O susprog
dintų varpų nutarėme atlieti. 
Jis bus apie 50 pūdų svorio 
ir kaštuos apie 16,000 litų. 
Tam tikslui josvainieciai au
koja varpelius, varinius daik
tus ir pinigus. Varpas bus 
reikšmingas, neg jis pasblarys 
iš smulkių žmonių dovanėlių 
bei varpelių. Prie to prakil-į ■ 
naus darbo labai maloniai 
kviečiu ii prašau prisidėti vi
sus Amerikoje gyvenančius 
jpsvaituečius ir mano pažįsta 
mus no.;.’, r,mažomis aukomis 
O atlietas T arpas savo aidais 
skelbs gc.aofjų duosnumų. A- 
8nienims. norintiems parinkti 
minėtam tiktlui aukų, gavęs 
jų prielanku sutikimų pas'ų

KALĖDINĖ BKSKUK8IJA 
Į LIETUVĄ

vedų'
laivynas
NĘW YORK—KLAIPĖDA

Per Gotbenburgą, Švediją 
lipiausia U New Y ar ko

įmOTTNlNOHOI.M — iapkrlfiH K 
GK1IMHG1.M----------------ąruodilo 8

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Ekakuraijij broAlūrtlM ir kainoral. 
t La, gaunama nemokamai pas vi
sus mūsų autorisuotua laivokordių 
agentus, arba

Sw«dtah American Line
ĮSI Na Michigan Avė. Chieago

mailė, bet pian reikėjo aplan
kyti Palūšės 'parapijos kapi
nes, kur palaidoti mano bra
ngūs giminės. Nuėjus pas ko
mendantų, pasirodė labai sva
rbus dalykas; ne jo galėj duot 
leidinių. Siunčia pas Karo Ko
mendantų. Tas išklausęs mano 
prašymų, pataria važiuoti pas 
Storastų. Nuvažiavęs į Šven
čionis pasisamdžiau advokatų, 
užmokėdamas 7 zlotus. Tas 
parašė prašymų, su kuriuo 
priėjau prie didelio pono, ku
ris tiek galybės turi, kaip ca
ro laikais gubernatorius. Pri
ėmęs prašymų liepė ateiti už 
4 ir pusės vai. Atėjus jau lei
dimas buvo gatavas. Išeinant 
sekretorius dar sulaikė, ne« 
didelis ponas norįs pastatyt 
kelis klausimus. Atsakęs į vi
sus klausimus, gavau doku 
mentus, su kuriais jau galė
jau aplankyti kapus už 3 kilo- 

1 metrų. Tat matote kokie Vil
nijoj veikia įstatymai. Aš, 
nors Amerikos pilietis, tačiau, 
turėjau jų laikytis. Man tas 
nepatiko, bet ponai sako, kad 
tik čia, nes labai arti yra bai’ 
si siena Lietuvos. Nors mane 
siuntinėjo nuo Kaipošiaus prie 
Ainošiaus, bet visur manda 
giai priėmė. Policijeuitas arba 
kareivis saliutuoja, duris ąti- 

Esų,
valandos, Iš Zarasų iki Lat
vijos sienos trys kilometrai. 
Čia ir muitinė. Važiuojant iš 
Latvijos reikėjo pereiti per 
tų muitinę. Muitinės viršinin
kas -moteris pilnoj uniformoj. 
Kaipo Amerikos lietuviui ro
dė mandagumo.

Lietuva man labai patiko, 
nes jinai yra laisva šalis. Bet 
aš nesu laisvos Lietuvos; eš 
Vilniaus lietuvis, ten mano 
gimtinė Švenčioauų apskr.

Visiems Jovainiečiams
Ir Mano Pažįstamiems

Svarbu Žinoti
Josvainiuose 1903 m. rūpes

čiu klebono kun. J. Navicko, 
parapijiečių ir Amerikoje gy
venančių josvainiečių pinigais 
pastatyta gotiško stiliaus la-

reikia su Amerikos piliečiu 
poniškai elgtis. Aš čja tik 
vienų įstatymų pažymėjau, su 
kuriuo turėjau reikalo. Bet 
jų yra daug- Mūsų broliai pa
vergtoj Vilnijoj turi jų lai
kytis. Aš nesuprantu, dėl ko 
Amerikos lietuviai inteligen
tai nuvažiavę Lietuvon bijo. 
ar nenori, aplankyti Vilniaus 
krašto. Pavergtam Vilniaus 
krašte, gal, surastų daugiau 
kų nors parašyti, kaip kad

IOKN. voim 
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Double lėsted/Doub/eAdion!
BAKINGHlV powder

25 ounces for 254 
Full Pack -- No Slack Filliim

to

DAYS
Jau atsidarė mokyklos. Mokiniams ir vėl yra

reikalingos visokios knygos. “DRAUGE’’ galite gagįtL

Katalikų Tikybos Katekizmas — kun. V. K. .. 20o

Katalikų Tikybos Katekizmas — vertė S. M. K.
1—1 skyriams ........................................................ 15c

5^-6 skyriams.......................................................... 20c

Vaikų žvaigždutė — P. Bendorius 
Pirmoji Dalis ...,.................................................. 30c

ntroji Dalis j

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

Šventoji Istorija —» kun. luater ............. .
Giedojimo Mokyklą ....................................  $1.00
Mandagumas —■ kun. A. S, .................................   20c

Ir daug kitų reikalingų knygų.
Mokykloms duodame nuolaidų.

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

30c

&
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CICERO NAUJIENOS
Cicero S. A. P. Ž. i Visos parapijos draugijos 

____ taip pat kų nors rengia: tai
Turbūt, nei vienoj lietuvių vakarienę, tai bunco parties, 

kolonijoj nerastumei tiek da-: tai šokius arba vaidinimus, 
ug visuomeninio veikimo, kiek! Taip, kad nėra sekmadienio, 
Cioeroj. Paimkime parapijų. | kuris nebūtų užimtas. Net 
Pasibaigus piknikų sezonui, paprastais vakarais svetainė-

jėgas turi sunaudoti darbui, 
o ne tinginiui. Kas nenori di- 
tbti, tas tegul ir nevalgo.

šokių Vakaras

tuoj suruošta parap. bazaras. 
Bazarų baigus, ruošiamasi prie 
parapijos metinio bankieto, 
kuris įvyks lapkričio 21 d., 
parapijos salėje.

je būna kas nors veikiama. 
Cicerieeiai veiklūs žmonės. Ti 
nginiauti jie nemėgsta. Čia 
yra sakoma: Dievas žmogui 
davė jėgas darbui, todėl tas

PEOPLES š
KRAUTUVĖSE I

AUTUMN HARVEST 5
Didis Išpardavimas j

AUKŠTOS RŪŠIES PREKIŲ REIKALINGŲ ■ 

Rudens ir Žiemos Laikui 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Neužilgo ciceriečius kviesi
me į mokslų. Žiemas vakarais 
turėsime pamokų, paskaitų 
darbininkų klausimais. Be to, 
bus suruošta keliolika paskai
tų apie sveikatų.

Jaunimui taip pat bus su
rengta keliolika konferencijų 
apie tai, kaip reikia jaunuo
liams organizuotis, mokytis į- 
vairių amatų ir t.t. Jaunimui 
paskaitos bus lietuvių ir an
glų kalbomis.

Ciceros sodalietės rengia šo
kių vakarų lapkričio 7 d., Ci
cero Cdmmunity House. Grieš 
gerai žinoma ir mėgiama Ro- 
yale Club orkestrą.

Prisirengimas eina visu sma 
rkumu. Atsilankiusieji šio 
vakaro ilgai nepamirš. MD

Kas Buvo Katalikiškos 
Spaudos Bendradarbių 

Pikniko Rėmėjais

Per Visus Šventus Šv. An
tano bažnyčioje rytų bus to . .
kia tvarka: pirmos Mišios 5 &ai ® °'*a’

Katalikiškos spaudos ben
dradarbių pikniko rengėjai su
silaukė gražios paramos iš 
šių biznierių, kuriems širdin-

A.L.R.K. FEDERACIJOS 26 
KONGRESO NUTARIMAI

vai., kitos bus: 6:30, 7:30, 9, 
10:30 ir 12 vai. Vakare iškil
mingos pamaldos: mišparai, 
pamokslas ir procesija.

Uždflšinėje dienoje, antra
dienio rytų, mišios prasidės 5 
vai. Viso bus laikoma 9 mi
šios. Pastarosios dvi visų pri
sidėjusių intencija. Mišios bus 
valandomis ir pusvalandžiais. 
Pastarosios bus apie 11 vai. 
Vakare 7:30, įbus iškilmingos 
pamaldos už mirusių sielas, 
pamokslas ir procesija.

Išpažinčių mūsų bažnyčioje 
klausoma kasdien nuo anksti 
ryto, prieš šventes po prisa
kymu ir vakare nuo 7:30 vai.

Varg. A. Mondeika ruošia
si prie bažnytinio koncerto. 
Choras ir solistai žada išpil
dyti daug naujos bažnytinės 
muzikos.

T0WN OF LAKE — Al
bert Jacobs, garadžiaus savi
ninkas, 4553-59 So. Marshfi- 
eld avė., aukojo $2 ir žadėjo 
“Draugui” kalėdinį pasveiki
nimų.

A. F. Chesna, 4501 So. Pau
lina st., aukojo dovanų ver
tės $2 ir ta proga davė porai 
mėnesių “Draugui” skelbimų 
apie savo pirtį, kurioj pasi- 
gydoma nuo slogų.

Wjn. Kareiva, 4644 S. Pau
lina st., kiaušinių, sviesto ir 
sūrių olselininkas; Kaz. Bū
ras, Illinois Meat Market, 
1858 W. 47 st.; Barskis Fur- 
niture Co., 1748 W. 47 st.; 
New City Fumture Mart, 1654 
W. 47 st.; Peoples Restaurant, 
1628 W. 47 st.; Harper; Jučus 
Sisters Restaurant, 1608 W. 
47 st.; Ogentų šeimyna, 5648 
So. Justine st.; Br. ir Stella 
Belunskiai, 4530 So. Honore

(Tęsinys)
Kongresas reiškia pageidavimų, kad ko

lonijose būtų steigiami visuomeniniai studijų 
rateliai, kuriuose būtų ruošiami katalikų ak
cijai veikėjai ir kuriuose būtų dėstoma ir 
diskusuojama socialiniai klausimai. Taip pat 
rengti tais klausimais paskaitų ciklų.

Kongresas nuoširdžiai dėkoja Garbinga
jam Svečiui iš Lietuvos J. E. vyskupui M. 
Reiniui, kuris malonėjo atvykti į Federacijos 
XrX|VI kongresų, atlaikyti pontifikalines šv. 
mišias, pasakyti pamokslų apie Katalikų Ak
cijų, pasakyti kalbas per radio ir Kongreso 
posėdžiuose apie aktualius socialinius ir dar
bininkų klausimus. Kongreso dalyviai Jo Ek
scelencijos turiningų kalbų ir jo dalyvavimų 
jų tarpe neužmirš ir pažada, kad dar didesne 
energija varys mūsų visuomenės organizavi
mo, katalikiško apaštalavimo ir tautybės pa
laikymo darbų. Federacijos Kongresas, at
sižvelgdamas į Jo Ekscelencijos nuopelnus 
mūsų tautai ir Lietuvos katalikų organizuo- 
tajai visuomenei ir, atsimindamas malonų 
atsilankymų į Kongresų, J. E. vyskupų M. 
Reinį pakelia Garbės Nariu.

Federacijos Kongresas randa nepriimti
nu Tarybos nutarimų, šaukti Kongersų tik 
kartų į 2 metus. Šis Kongresas pasisako, kad 
kongresai ateity turi būti šaukiami vienų 
kartų į metus.

Pageidaujama, kad visos Lietuvių Kata
likų idėjinės organizacijos šauktų savo sei
mus bendrai su ALRK (Federacijos Kongre
su. Kongresas įpareigoja Federacijos centro 
valdybų tuojau po šio kongreso pranešti apie 
šį pageidavimų visoms Lietuvių Katalikų i- 
dėjinėms organizacijoms.

Federacijos Kongresas prašo Gerb. Kle
bonų steigti spaudos platintojų ir korespon
dentų ratelius savo parapijose.

Kongresas yra nuoširdžiai dėkingas Šv. 
Pranciškaus parapijai, Federacijos vietos 
skyriui, o ypač klebonui gerb. kun. Pranciš
kui M. Jurui už šaunų kongreso, jo iškilmių 
surengimų ir ypač už suorganizavimų radio 
valandos, per kurių buvo transliuojama kon
greso programos dalis.

[Federacijos Kongresas užgiria centroClremlatlMg Heater

Pasiskirkite dabar Alyva kūrenamą šildomą pečių. 
PEOPLES Krautuvėse ‘rasite dldžiausį pasirinkimą 

mažiausiomis kainomis — OIL HEATERS
:aiT—

ALCAZAR — FLORENCE 
MOORE — QUAKER 

SPIRO-FLAME 
— 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

$OQ.50

»48m
’5959

— _ B
ĮBlanaetai i J T13’
[Matracai 
| Kaldros

Siūloma specialiai Mažom Kainom
$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po .......... $j.69

$5. vert. pilnos mier. vilnom išpildyto® kaldros 9^.95
$9.50 vatiniai matracai po ........ ................. ’5”

$20.00 springsiniai matracai po ... ............... *9OT

S. NAKROŠIS. vedėjas M. T. KEŽA, vedėjas

Biznierius Bemadišius jau 
baigia įruošti savo naujų gy
venimui namų. Namas išiaa- 
ko labai gražus, modemiškas 
atrodo. Viduje dar nebuvau. 
Bet matosi, kad bus puikiai 
įrengtas.

■. — ■ I ■— - «
Svarbu

Iš valdžios atėjo praneši
mas, kad 16 ir 17 d. lapkri
čio bus daroma bedarbių su
rašąs (cenzas). Lapkričio 20 
d. vidurnaktį jau turi būti 
viskas paštui priduota. Laiš
kų nešiotojai atneš tam tik
ras korteles. Kurie nedirba, a- 
rba suvis mažai tedirba, tu
rės tas korteles išpildyti ir 
pasiųsti paštui savo apylin
kėje. Ciceros apylinkėje, kad 
palengvinus šį darbų atlikti 
ir kad suteikti žmonėms tik
rų ir pilnų informacijų, mies
to valdžia paskyrė klebonų 
kun. H. J. Vaičūnų. Gerb. 
klebonas apsiėmė patarnauti, 
padėti lietuviams ir valdžiai 
tame reikale. Todėl, jei bus 
kokie reikalai tame bedarbių 
surašymo klausime, kreipkitės 
į klebonų, kun. Vaičūnų, pa
rapijos ofisan 1515 S. 50th 
avė. Telefonas Cicero 231.

rURNITUREi
MANUFACT UBINO COMPANY!

4179-83 Archer Avė. 
2526-40 W. 63rd St

I. NAKROŠIS, Vedėjas 
įl. T. KEŽAS, Vedėjas

KrautovM atdaro* Antradienio, Ketv1tradl*»do, ArAtadlrnfc? vak.

Kurie ir kurios dar netu
rite Amerikos pilietybės po
pierų, eikite pasimokyti. Pa
mokos būna tris vakarus j sa
vaitę parapijos mokykloje. 
Mokytojas Mr. Smith yra pa
tyręs. Jis teikia visokių pa
galbų norintiems gauti pilie
tybės popieras. Neatidėliokite, 
ypač bedarbiai. Nes, kai kada, 
gali būti pervėlu. Būkite pa
tys sau gera darantieji.

S. A. P. radio

valdybos ligšiolinį nusistatymų visiomis gu
st.; Jonas ir Anelė ir jų sū- 11111011118 priemonėmis dirbti dėl Vilniaus at- 
nūs Kinčinai, 4441 So. Honore ™davim° ir dirbt per Federaciją ir jos sky. 

st.; B. ic Stella Šamai, b551
So. Hermitage? Augustinas ir 
Ieva Misevičiah 4636 So. Her
mitage st.; Zigmas ir Ona 
Siredkiai ir jų’Bfinus, 4541 S.
Paulina st.; Juozas ir Uršnlė 
Laurinai, 4601 So. Paulina st.;
Dominikas ir Bronislava Pi- 
varūnai, 4622 So. Marshfield 
avė.; F. Urbeliai, duonos ft 
keiksų kepėjai, 1800 W. 46 
st.

BRIGHTON PARK — Juo
zas Koncevičius, 2557 W. 43 
st., Barber šapas sav.; Niko
demas Abaravičius, 4600 So.
Fairfield avė.; Kazimieras ir 
Frances Vertelkai, saldainių 
pardavėjai, 4558 So. Wash te
na w avė.; kontraktoriai Joka
ntai, 4138 Archer avė.; eks- 
presininkas Juozas Šarauskas,
4428 So. California avė.; My
kolas Vertelka, sav. bučernė?,
4406 So. Talman avė.; Kastas 
Zaromskis, 4531 So. Sacrame- 
nti; p. Jovaiša, 4449 So. Ca
lifornia suteiki didžiausių do
vanų.

BRIDGEPORT — Biznie
riai Kučinskai, savininkai 
New Procesą Baking Co., 3401 
So. Morgan st; Aleksa Bak
ing Co., 3339 So. Morgan st.;
M. Vaitkus, 3310 So. Lituani
ca avė., sūrių išdirbėjas; Al
binas Wozbut Bakery, 3548 
So. Emerald avė.

Kongresas nutaria steigti Amerikos Lie
tuvių MuSsiejų. Tokiam muziejui vieta numa
toma Marianapolio Kolegija. Valdybai pave
dama dėl to susitarti su Kolegijos vadovybe.

Kongresas mato reikalo paraginti veikė
jus susirūpinti visuomenės blaivinimo reika
lu ir taip pat ragina Liet. Kat. Blaivininkų 
Sųjungų gaivinti savo veikimų ir centre ir 
skyriuose, o kur tokių skyrių nėra, juos su
organizuoti.

Kongresas1 dėkoja Kunigų Vienybei, kad 
ji pakvietė Amerikon J. E. vyskupų M. Rei
nį, įnešusį į mūsų visuomeninį veikimų daug 
gyvumo ir taip pat kun. J. Balkūnui ir kun. 
Pr. Jurui už surengimų maršruto ir už išgar
sinimų Amerikos katalikų spaudoj.

Kongesas dar sykį pakartodamas lietu
vių katalikiškosios visuomenės nuolatinį rū
pinimusi savo jaunimo reikalais iš širdies 
kreipiasi į visuomenės vadus, ypač į parapi
jų klebonus, prašydamas organizuoti mūsų 
jaunimų į centralines organizacijas.* L. Vy
čius, Kat. Studentų ir Profesionalų Sųjungų, 
ALRKS., Moterų Sųjungų ir Lietuvių R. K. 
Darbininkų Sųjungų, kas geriau užtikrintų 
nepažalotų katalikybei ir lietuvybei ateitį A- 
merikoje.

Kongresas nutaria, kad kiekvienais me
tais būtų surengta jaunimo savaitė. Kad sėk
mingiau pravesti tokios savaitės programų, 
į jos surengimo talkų kviesti gerb. kunigus,

visuomenės veikėjus, centralines organizaci
jas ir spaudų. /

Apsvarsčius ir priėmus svarbias rezoliu
cijas, einama prie Federacijos centro valdy
bos rinkimų.

Iš apskričių skyrių pasiūlytų kandidatų 
Kongresas rinko 9 į centro valdybų. Daugu
ma balsų išrinkta šie.* kun. P. M. Juras, kun. 
J. Balkfmas, Juozas B. Laučka, dr. A. Ra
kauskas, komp. A. Aleksis, Leonardas Šimu
tis, kun. K. Urbonavičius, kun. I. Albavičius 
ir kun. dr. J. Navickas, MIC.

Kandidatais išrinkti.* A. Kneižys, kun. J. 
Vaičiūnas ir A. J. Mažeika.

Kongreso dalyviai nuoširdžiai padėkojo 
kongreso rengimo komisijos vadui gerb. kun. 
Pr. Jurui, šv. Pranciškaus par. klebonui ir 
visai komisijai, kongreso prezidiumui, o ypač 
jo pirmininkui A. Aleksiui ir visiems prisidė- 
jusiems prie kongreso pasisekimo. J. E. vysk. 
Mečislovas Reinys pasakė turiningų kalbų, 
raginančių į kilnų katalikiškųjj ir tautiškųjį 
veikimų, palaimino kongreso dalyvius, sukal
bėjo maldų ir tuo istroškasis Kongresas užsi
baigė. Kongresų užbaigus sugiedotas Lietu
vos himnas.

Vakare, Šv. Pranciškaus lietuvių parap. 
svetainėje įvyko šaunus bankietas. Dalyvavo 
beveik visi atstovai ir daug įžymių svečių, 
tarp kurių ir miesto majoras Walter Oriffin. 
Toastmasteriu buvo būsianti advokatė Julė 
Jakovonytė iš Brockton. Ji labai gabiai vedė 
programų. Pasakyta daug kalbelių su linkėji] 
mais Jo Ekscelencijai, vysk. M. Reiniui, ki 
ris pasakė labai gražių ir nuoširdžių kalbų, 
kleb. kun. Jurui ir Kongreso Rengimo Komi
sijai. Dainavo parapijos choras, vyrų choras 
ir solistė Irena Libbey (Prancūzė, bet daina
vo lietuviškai ir vienų dainelę prancūziškai), 
vadovaujant muzikui Sakui.

Visas Kongresas ir vakarai praėjo labai 
didingai ir entuziastingai. Klebonas kun. P. 
M. Juras, šį Kongresų rengdamas įdėjo labai 
daug širdies ir sveikatos. Tai buvo istorinis 
Kongresas, kokio tur būti nėra buvę mūsų iš
eivijos istorijoje.

A. J. Aleksis, Kongreso pirmininkas.
A'. Vaišnoras, Vice pirm.
Adv. K. Kalinauskas, Vice pirm.
Petras Aikšnoras, Rašt.
Mikas Bigenis, Rašt.

Apaštališkojo Delegato telegrama Federaci
joj Kongresui

Alexander tAleksis, chairman Lithuanian 
Roman Catholic Federation of America 46 
Congress St.

His Excellency the moet rėrerend Amle- 
to Cicognani Apostolic delegate to the United 
States directs me to inform the delegates of 
the Lithuanian Roman Catholic Federation 
of America assembled at the twenty sixth 
National Convention at Lawrence that he as 
the Reprensentative of the Holy Father in 
the United States if profoundly grateful for 
their pledge of filiai submission and devotion 
to the' Sovereign Pontiff an their action, 
His Excellency promlsed actively to support 
the principlee of Catholic Action. His Exce- 
llency archbishop Cicognani wi«hes me to 
assure the delegates that he has transmitted 
their sentiments to his Holliness Pius Ele- 
venth.

Right Rev. Francis L. Phelan Chancelor 
Kardinolo telegrama Kongresui

Alexander J. Aleksis, chairman:
Lithuanian Roman Catholic Federation 

of America, deeply grateful to delegates of 
Lithuanian Roman Catholic Federation o f A- 
merica assembled in Convention at Lawrence 
for their expre«sion of loyalty and their 
pledge of devoted Service. Gladly do I send 
to the delegates my blessing and most cor- 
dial vdshea for the success of their Conven
tion.

Cardinal O’Conmiell.
(Daugiau bus.)

MARQUETTE PARK — 
Stanislovas ir Ona Šambarai, 
6500 So. Talman avė.; sav. 
moderniškos bučernės, Jonas 
ir Bronislava Pužauskai, mė
sos orderių išvežtotojai, 6559 
So. Campbell avė.; M. Miniat, 
mėsos orderių išvežiotojas, 
6456 So. Whipple st.; R. An- 
dreliūnas, laikrodžių krautu

vės sav., 6324 So. Western 
avė.

WEST SIDE — Gold Shield 
Bakery, 2306 W. 24 st., sav. 
Juozas ir Barbora Kaminskai, 
Wistort (Bakery, 2238 W. Cer
mak Rd.; Kasparas ir Vero
nika Kaševskiai, tavernos sav. 
2259 W. Cermak Rd.

18-TOS GATVES KOLONI
JA — Antanas ir Veronika 
Cukrai, tavernos savininkai, 
732 W. Cermak Rd.

Šv. Kazimiero kapinių gas- 
padorius J. Krušas jau po 
pikniko prisidėjo $5, apgailes
taudamas, kad pasitaikė šalta 
diena ir daug parengimų, k u- 
rie sutrukdė geresnį pasiseki-,

mų. J. Krušas patarė paduo
ti prašymų Vytauto Parko va
ldybai, baigti pkinikų sezono 
baigimų rezervuotų kat. spau
dos bendradarbiams.

Kam Teko Dovanos

zas Baublys net iš North La
kotos. Dabar jis vieši Chica
goj pas brolį Povilų, 2250 W. 
69 st.

“Palangos” orkestrą veda/- 
ma A. Budrio, 2339 So. Hoyne 
avė., visus patenkino.

Piknike buvo ir garsiaknl-
“Draugo” prenumeratas lai bj8 lietuvių mėsos produktų 

mėjo Ona Sekleckienė ir J. kompanijos — Leo Packing 
Mačeikienė iŠ .Bridgeport. o,., 4538-40-42 So. Marshfield 
“L«vo” prenumeratas laimė- ave Toji kompanija gamina 
jo Julija Stugienė, 4642 So., jVairių mėsiškų produktų. Ga- 
Wood st., ir Aldona Jurgins, minama modemiškomis maši- 
Rt. 7, Box 146, Blue Island, jyomįg Savininkai yra du bro- 
111.; knygas: C. Ivanauskas, I liai Poczulpai. Jie gyvena Ma- 
726 W. 18 st. ir Frank Sum-|rqneĮįe parke.
iTlers, 8261 Buffalo ave.

Beje, piknike bnvo svečias
ir 4‘Draugo” skaitytojas Juo- PLATINKITE “DRAUGI”

n rt 41
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nRITTOTS

VIETINĖS ŽINIOS J viepog progos, sako, skamba rių treinerei Mįss. L. Wullcee, 
j laukai nuo jaunimo dainų. La kuri netoli Klgin gyvena au- 
' bai dažnai dainuojama dainos tomobilin trailery. Naktį liū-

BUDRIKO PROGRAMA

Kam nėra malonu pasiklau-
Dr-ja fiv. Juozapo Mini dr-ja dirbo Dievo žuvus'“‘ « sulindo gytį geros radio programos!

Cjj hrl ’ 1 M15 ’ *r 8avo brolių lietuvių nau ^‘ir^n8- Į į namo skiepi- [Tokių programų jas išgirs i-
aiaaDrUų JUD1I1£]Ų ĮdH. Attti|Hnkft hua niložir(JžįHi žodžiu, j. Andrišiūnas grį-'

žo pilnai patenkintas Lietu-'I
vos gyvenamu. Ir sveikatų ge-1 
rokai pataisęs. Rapoi teris

RYTOJ RENGIA KONCER 
TĄ - BALIŲ

dai. Atsilankę bus nuoširdžiai 
priimti.

l)r-jos pirm. V. Mftciel pais 
Sekretorius V. Rėkus.

RADIO
te ryt vakare, t. y. sekmadie
nį iš WCFL radię stoties, 970 
kil. nuo 7:30 iki 8 vai.

keletu naujų ir gražių muzi
kalių kūrinių, taipgi gražios 
liaudies dainos žyniaus dai
nininko papildys pprogramų.

Leidėjai šių gražių progra
mų jau 9 metai deda pastan
gų, kad šios radio programos 
visiems patiktų. Beje, primi-

ntina, kad leidėjo šių progra
mų — Juozo Budriko inoder-* 
niškoje rakandų krautuvėj, 
3409 S. Halsted st., dabar ei
na didelis rudeninis išparda
vimas rakandų, radių, skalby
klų ir pečių. Kainos žymiai- 
nupigintos. V. V.

NORTH SIDE. — Draugija 
6v. Juozapo Globėja, švęsda
ma sidabrinį jubiliejų, kvie
čia visus nortbsaidiečius, taip 
pat draugijas, į jubiliejinį ko
ncertų - balių rytoj, 31 d. spa- į Primintina, kad iūsunųv{ 
lių, parap. svetainėje. Prad- sekmadienį, būtent spalių įpė-

LRKSA Apskrities 
Susirinkimas

Primintina, kad rytoj, 11
Raudonos Rožės Kliu- valttn<1,> prieS P-et »» radio 

L \7-L- stoties W0ES eis nepaprastai
graži ir jdonu programa, r.u-

---------- rias reguliariai kas sekmadie-

Budriko didžiulė simfoninė 
radio orkestrą yra prirengus

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Vienas didžiausių šokių va- nį leidžia Progress lietuvių 
karų Ciceroje įvyks šeštadie- bendrovės krautuvė, 3224 So. 

, . nio vakarų, spalių 30 d., Liup- Halsted st. Dainuos Pirmyn
žia 5 v. vakare. Šokiai prasi- nėšio •» ą ų pa j gyj^ svetainėje, prie 14th st. choro dainininkai-ės. Tarpuose
dės 8 vai. vakare. ..„ ie J ir 40tli court. Vakarų rengia grieš šauni muzika, kalbės

Draugija savo jubiliejų no-' V usivienijimo n Į Cicero Lietuvių Raudonos Ro- teisių patarėjas. Programos 
ri atžymėti bankietų, per ku- . . .. ... . , . . .zes pašalpos ir sporto klubas, vedėjas J, Romanus papasa-
rį bus nušviesta draugijos da- r us 8U8irin ?raa8’* un ^'[Paimta viena iš garsių radio kos daug įdomių dalykų, da
rbuotė per dvidešimts penkis W * V. ‘ 'lbU . ? g 1 * orkestrų, Mac McCloud veda- pamirškit pųsikląusyti. RdP. J

„5^ apylinkių kuopų atstovai, kad .. ,,
metus. Be to, bus graži prog- , . f T .. . , mą. Mac McCloųd yra pūgai-i, o © h » galutinai nustatyti naujų na-1 .. ,<o. . / ... ,------  ----------------- & ...............• . . : sėjęs per “Sinclair Minstrel

rių prirašinėjimo vajaus pla- c., ,,, • Show” ratilo programų,
nūs. Vajus prasideda pirma-

Tame pat vakare bus diM>

r
raina, kurių rengia varg. N.
Kulys.

Visi nortlisaidiečiai nuošir- dienį, lapkričio 1 d. Nauji na-
darni gražūs “door prisės 
taipgi bus “Waltz” kontes- 

mis sųlygomis. Į Liet. Kai.[tas. Laimėjusieji gaus dova- 
Kiekvienas nepasisekimas Susiv. Amerikoj galima prisi-inų $13.00. Komitetas visiems 

mokina mus, kaip ateityje tu-‘
rime vengti klaidų.

iai kviečiami pasidalinti su riai galės apsidrausti savo gy
ja tuo džiaugsmu. Per 25 vybę ir sveikatų palengvinto-

3 ’ 7 T

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
44 METŲ SUKAKTUVIŲ

JUBILIEJINIS BALIUS
su programų, šokiais ir dovanų laimėjimu.

Sekmadienį, Spalio-Oct. 31 d., 1937
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 So. Halsted St.
P.rograiAlnė dalis — Juokų Juokai, 4 veiksmų komedija, kuriu 

Išpildys grupė po vadovyste J. Saurlo. Po programo šokiai. Vaka
ro pradžia 5 v. v. Programas prasidės 6 v. v. įžanga 3 5c y patai.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

:^I

— J?

Kas nori būtinai atsiekt: 
sumanytų tikslų, — niekad 
ne imi i Įsta jį siekdamas.

Oil Batners Sale

Aliejinių Pečių pasirinki
mas visų išdirbysčių: Ame
rican, Quaker, Coleman, 
Norge, Aleazar.

Kainos nuo >29.00 
ir aukščiau

ALYVOS 50 GAL. DYKAI
Gvarancija 1 metus dykai

<
1938 MODELIAI RADIOS 
R.C.A. Victor, Philco, Ze

nith ir kitų.

Nieko nereikia įmokėti
Jūsų Senjį Radio vertų 

iki $50.00

Midget radios po $7s95 
ir aukščiau

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

žynius Rtulio programas WCFL 
970 k. Nedėliomis kaip 7:30 vak. 
WHFC 1420 k. Ketvergais kaip 
7 vai. vak.

teik---

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

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

rašyti iki 50 metų amžiaus.' atsilankiusiems užtikrina lin 
Priimami ir vaikai. Visos? ksmų vakarų, 
parapijose veikia Sus-mo kuo
pos, taip kad nesunku bus 
susirasti jų valdybas ir per 
jas prisirašyti prie didelės, 
senos ir stiprios organizacijos.

Grįžo Iš Lietuvos 
Kupinas Gražių 

Įspūdžių

^Draugo” rašėjas.

Dariaus-Girėno P, F. 
Komiteto Pramoga

Sekmadienįf spalių 31 d., 
“Margučio” svetainėj 6812 S. 
Western avė., įvyks pramoga 
kori ravimo pinoklio ir kitų. 
Laimėtojams bus duodama do-

BHI1DGEPORT. — Spalių ™nos. Pus taip put užkand- 
16 d. grįžo iš Lietuvos veikė-_ gėrimo ir t.t. 
jas, buvęs L. Vyčių 16 kp. na
rys, daug pasitarnavęs tautai,
Jonas Andrišiūnas. Lietuvoje 
išbuvo 17 'mėnesių ir visų lai
kų gyveno pas savo brolius 
turtingam ūky Gilbonių kai
me, Panevėžio apskrity. Be
tn, aplankė svarbesnes vietas KLG1N, ILL. — Bidamas 
ir sako, kad visur esanti gra- j gatve patrolmenas C. Pingree 

tvarka. Žmonės linksmus ‘ naktį vieno namo skiepe iš-

Visi kviečiami dalyvauti. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

n' Komitetas

A. # A

JURGIS PAVILIONIS
Mirė spalio 28 d., 1937 m.. 

10:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sę amžiaus. „

Kilo li Vaškų parap., Gud- 
galių kaimo.

Amerikoj Išgyveno 24 metus.
Pullko dideliame aulifiditne 

molerj Kotrlna. po tėvais Raz
maitė, dvi dukteris: Emilija ir 
Birutą, brolj Antaną Pavlltęnj 
lr jo šeima, dvi seseris: Juze
fą Bukauskienę Ir jos šeima lr 
Apolonija Ogentienę lr jos šei
ma, ir daug kiti( giminių. Lie
tuvoje brolj Doųilnlnką Pavl- 
lionj ir jo šeimą ir sese r Į Ago
ta Bukauskienę ir jos šeima 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct., 
Ciceroje.

Laidotuvės Jvyks antradieni, 
lapkričio 2 d. Mišios bus 9 
vai. ryto, šv. Antano bažny
čioje. Ii koplyčios po pamal
dų bus nulydėtas J Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Broliai, Gesta y fa- Giminės.

Laidotuvių 
thony Petkus.

ELENORA
HESUSPARAITE

Jau nukako vieni metai kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylima dukrelę 
Elenorą Btsusparaitę.

Netekome savo mylimosios 
lapkričio 2 d.. 1936.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžina atilsį.

Mes atmindami ta jos liūdna 
praslšalinima iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias už jos siela Spalio 31 d., 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. parapijos bažnyčioje, 10:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę lieka Tėvas, Motina 
ir Sesuo,

Irba Flower Shoppe 
Į4180 Archer Avenue

— Vestuvėms — J 
Bankletams — laidotuvėms —

Papuošimams. 
LAFAYETTE 5800

Trys Liūtai Skiepe

31
viskuo patenkinti.

Kaune susitiko ir draugavo 
su buv. amerikiečiu Pranu 
Zdankum, kuris dirba valsty
biniam banke.

Lankė Palangos kurortus, 
valdiškas vietas, kareivines 
(nes ten turi giminių, užiman
čių aukštesnes vietas tarny
bose). Jam ypač patiko tas, 
kad kareiviai, kiekvienų va
karų, prieš einant gulti, at
lieka vakarinę maldų “Mari
ja, Marija”.

i Atlankė ir prieš keletu me- 
1 tų grįžusį Lietuvon plačiai ži
nomų bridgeportietį visuome
nės veikėjų, Vyčių 16 kp. na
rį, daug Lietuvai pasidarba
vusį per pasaulinį karų, Juo
zų Pabijonų (Pabijanskų), ku
ris gyvena savo ūky (dvaro 
centre) ir pavyzdingai įsikū
ręs Joniškio apylinkėje, Mad- 
ginų kaime. Pabijanskas ve
dęs ir augina du sūnelius.

Grįždamas parvežė visokių 
rankdarbių, stebėtinai gražių 

' audinių, įvairių rankomis iš
drožinėtų dirbinių, kurie kie
kvienų stebina. Sako, ne tik 
jaunimas yra linkęs prie dai
lės, bet ir seniai, 70 m. amž., 
išdirba tokius daiktus, kokių 
negautum Amerikoje už did
žiausius pinigus.

Andrišiūnas taip pat nega
li atsigėrėti Lietuvos .jųunaja 
karta, jos dainom. Prie kiek*

girdo keistų riaumojimų. Pa
švietęs lempute, pamatė skie
pe tris liūtus. Tekinas nubė
gęs į stotį pranešė naujienų. 
Atvykus policija tikrai rado 
skiepe tris suaugusius liūtus. 
Pasirodė, liūtai priklausė žve-

Norėdami mylėti tėvynę tik
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. S. Pelicv

T
LIUDVIKAS

RUTAVIČIUS
Mirė spalio 28 d.. 1937 m.. 

18:80 vai. ryte, sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo Iš Telšių apskričio, Al
sėdžių parap., Jonikų kaimo.

Amerikoj Išgyveno 87 metua
Paliko dideliame aullfiėlme 

švogerį Stanislovų Guda ■«- 
sers dukteris: Helen Caubte 
lr joe vyrų, lr Bernice Gudas. 
Lietuvoje seserį Barbora Par- 
galauskienę lr daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas Isehavt- 
čiaus koplyčioje: 3814 W. 33rd 
Place.

Laidotuvės |vyk> pirmadie
ni, lapkričio 1 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Antano parapijos bažnyčių. Ci
ceroje, k-urloj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie- 
!»• Po pamaldų bus nulydė
tas I šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimta**, draugus-ges ir pažy
stamus-as dalyvauti šiose lal- 
doluvšse.

Nuliūdę: Švogeris. Sesers
Dukterys, Resno tr Glmtaės.

Laldotųvlų direktorius 
chawlci |r gtnel. T»lefo*as 

W 3Uš'CANi

M

L — v

direktorius An- 
Tel. Cicero 2109.———

PRANCIŠKUS
RAŽAITIS

Mirč spalio 29 d.. 1937 m., 
9:45 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskričio, 
Nemakščių parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Elena, po tėvais Mar
tinkus, dvi dukteris: Bernice 
Gulla, žentą Angelo ir Helen, 
du sūnus: Joną ir Juozapą, 
marčią Bernice, anūkę Ange
line lr daug kitų giminių.

Prlklauaė prie Teisybšs My
lėtojų organizacijos lr D.L.K. 
Vytauto draugijos.

Kūnas pašarvotas 3354 Litu
anica Avė. Tel. Yards 8109.

I-aidotuvčs jvyks antradieni, 
lapkričio 2 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parap. bainyčlą, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys. 
Sūnūs, žentas, Marčios, Anūkė 
tr Giminės.

I-aldotuvlų direktorius 8. P. 
Mažeika. Telef. YARda 1138.

AIA
ADOMAS STONIS

Mirė spalio 28 d., 1937 m., 
7:35 vai. vakare, sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo iš Lietuvos.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Helen, sūnų Adam, 
žentą Raymond Cepek lr du a- 
nūkus: Grace ir Thomas, tria 
puabroliua: Stanislovą, Petrą lr 
Pranciškų 8tontus ,ir gimines. 
Lietuvoje vieną brolj ir tris 
seseris.

Kūnas pašarvotas 4855 So. 
Kolin Avė. Tel Lafayette 0456.

Laidotuvės jvyks antradieni, 
lapkričio 2 d. Iš namų 8:30 
vai. ry«» bus atlydėtas j 8t. 
Richard parap. bažnyčią, 60th 
Street ir So. Kostner Avė., ku
rioj |vyks gedulingos pamaldos 

_už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas | Šv. Kazimiero
kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnus, ten
tas, Anūkai, Pusbroliai, Brolis, 
Seserys tr Giminės.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ JR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klaas|kit« mdių Listuvių radio programų Pirmadienio vakarai!, 
10 :M TaL vakaro ii W. H. F. 0. gtotiea (1420 K.) — PraneMJaš 

P. IALTIMIEBAS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų ir grabnumių
-------o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

-------o------
Suvirš 60 metų prityrimo

-------o-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 

taupykite pinigus
-----o----

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

ARTI GRANO AVE.

Telefonas
SEEIey 61O3|

CHICAGO, ILL.• M N. <*•—***

NARIAI CrilCAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D III * U P C PATARNAVIMAS 
AlflDULAIIbt DIENĄ IR NAKTJ

A T KOPLYČIOS VISOSEU 1 K A l MIESTO DALYSE

hozapas EnteiKis
P. I. Ridikas

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Westem A' 
TGVAS Tel. VlRginia 0883

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

LacMcz ir Su
i. Lnlmias

? I .’

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1^70

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas

3319 Litoaniea Avė. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

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

718 VVest 18th Street 

Phone MONroe 3377
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MININT A. A. SESERS SCHOLASTIKOS 
30 D. MIRTIES SUKAKTĮ

Kuomet mirties angelas nu-į tome, kad ji pati savo dar- 
siveda į amžinybę iš žmonių bais ir triūsu pastatė sau gra^ 
tarpo bet kurį asmenį, tada,! žų neišdildomų paminklų A-
pasilikę draugai, maldomis 
nulydi jo sielų pas Sutvėrėjui, 
o jo kūnų, su dideliu liūdėsiu, 
sugrųžina “motinai žemei”. 
Tariau nuliūdę draugai susi
ramina gyvu atmin?mu asmens 
iš šio pasaulio iškeliavusiu. 
Tad, ir šiandien, nors su nu
liūdimu Šv. Kazimiero Sese
rys mini 30 dienų sukaktį a. 
a. Sesers M. Scholastikos mi
rties, vienok raminasi malo
nia gyva atmintimi: ji mirus, 
bet jos darbai gyvena ne tik 
Šv_ Kazimiero vienuolyne, bet 
ir visuomenės gyvenime.

Žmonės įvairiais būdais pa
gerbia mirusius asmenis — 
pastatydami gražius pamink
lus mirusiųjų garbei arba už
vardindami vietas, miestus, m 
mus ar šiaip įstaigas jų var 
du. Gražus tai paprotys.

Šiandien prisimindami a. a. 
Seserį Scholastikų aiškiai ma

merikos lietuvių tarpe. Taip, 
ne nnt akmens, ar išnykstan-

jų pasigėrėti gražiais veika
lais — drama, komedija, tra
gedija — arba pasiklausyti
giažios klasinės muzikos.»

Tos minios stebėdavosi ir 
gėrėdavosi akademikių gabu
mais, drąsa, gyvumu ir muzi
kalumu bei puikiai suloštai* 
veikalais. Bet, kažin, ar k'lo

čių žemukų paminklų ji klausiraaa kur Sa|tin;s
rašė savo vardų, bet į sielas 
jaune stos lietuvių kartos A- 
merikoje, kur pasiliks amži
nai.

Daug ir įvairių prakilnių 
darbų atliko a. a. Sesuo Scho
lastika per tuos 25 metus sa
vo darbuotės vienuolyne. Sun
ku čia visus tuos atmintinus, 
gražius ir prakilnius jos dar
bus aprašyti, tačiau negalime 
prūleisti šių progų neprisimi
nus bent vienų įspūdingiausių, 
būtent: jos meilę ir pasiauko 
įimų meno srityju.

Apie jos garbingus darbui 
nuveiktus muzikos ir dramos 
srityje teliudija tūkstantinės 
minios, kurios kelis kart me
tuose skubindavosi į Sv. Ka
zimiero Akademijos auditori-

tų gražių veiksmų! Kur ta 
Šilelis, kuri visų tų drųsų ir 
gyvybę teikė! Kur ta ugnis,

KAIP IŠTROŠKUS AŠ ESU!

r.

K

) I

tir.ių patarimų savo mokyto
jos, kuri nuovargio ir ligos 
piislėgta sėdi kėdėje. Jos rū
pestingas veidas išblyškęs, si
lpnutis balsas vos pašnabžda 
įsakymus, bet jos akyse žiba 
paslaptinga jėga ir energija. 
Ir čia, prie savo mylimos la- 
vintojos, tos jaunos artistės,

Pranešimai
Moterų Sųjungos Chicago? 

apskrities susirinkimas įvyk? 
šį sekmadienį, spalių 31 d., 2 
vai. po pietų, Melrose Parke. 
Prabaščiaus salėj, 22nd ir 
Lake st. Kuopų, priklausančių'

nebus patogu atvykti į sve
tainę, pršaomos važiuoti tie
siog į studija 5 vai.

Studijos adresas: 430!) So. 
Archer ave. Valdyba

CLASSIFIED

apskričiai atstovės prašomos 
kurios taip sužavėdavo visų1 skaitlingai suvažiuoti, 
publikų, sėmė sau drųsų ir Vald
pajėgų. Taip, šitoji režisorė, 
a. a. Sesuo Scholastika, kuri 

kuri šildė ir gaivino visų ai-;sau nieko jau negalėjo patla-
mosferų! Ir jei šie, scenoje Į7ti, nes bejėgė, bet dėl kitų bus sekinad, spalių 31 d, tuoj
atlikti veikalai, taip sužavė-1 ^ainPa tikrai nepaprastų jėgų
davo visų publikų — lai kaip drųsuolė ir vadėl O, kaip aiš-
daug gilesnį įsp.idį būtų pa- *r neišdildomai ji Įrašo

į lietuvių jaunuomenės sielas: y , •grųzink šiame susirinkime,darius ta drama už scenos!

Praverkime paslapties už
dangų ir pamatykime, kas 
darosi už scenos. Čia būrelis 
mergelių apsirengusios įvai
riais kostiumais ir kiekviena 
tobulai išlavinta savo relėje, 
laukia tos valandos kada tu
rės scenoje pasirodyti -- pa
dainuoti ar pašokti ar kilų 
jai pritaikintų rolę atlikti Bet 
dar prieš atsidarant scenai 
visos atydžiai klauso pasku-

“Sau nieko! Kitiems viskų!”

Šiai nuostabiai Šv. Kazimie
ra Seserų vienuolyno gėlelei, 
Dievas tesuteikia pavėsio so
stų, ramybės laimę ir šviesos 
spindėjimų!

Kun. B. Urbia

Bargenus

Skaitykite Biznierių

brangioji^ v,saD0* 

nhjžiosto ir nehimsiu!

—m.. . .

V
ISOS KITOS vadovaujančių cigaretų rūšys gieda pagyrų 
giesmę apie savo puikius tabakus. Tų patį daro ir Old Gold! 
Neauga geresni tabakai už tuos, koki naudojami Old Gold’uose. 

Bet čia tik vienas punktas Old Gold’s dainoje.

Old Gold teikia jums ekstra patarnavimų ... svarbiausia jums 
šį Rudenį ir Žiemų ... Kada garo šiluma išdžiovina atmosferų ir 
gręsia šalčiai ir gerklės varginimai.

Nuvėsęs tabakas yra aštrus ir erzinantis. Todėl Old Gold 
uždeda ekstra Cellophane užvalkalų ant kiekvieno pakelio. Tas 
dubeltas apvilkimas dubeltai apsaugoja Old Golds šviežumų. Jis 
saugoja juos nuo nuvčsimo ir išdžiūvimo. Nei garo šiluma, nei 
sausas žiemos oras negali pereiti kiaurai per tų dubeltavų Cello- 
phane'o šarvų.

Tie puikiausi, šviežiausi Old Golds kerta naujų gaidų . . . 
Malonių jūsų skoniui muzikų!
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JOS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S 
naujame $250,000.00 Piešinių Konteste. Gaukite (stojime blankų Ir visus detallikumus bile cigaretų krautuvėje

Rytoj L. Vyčių 24 Kp.
Buneo ir Kaziravimo 

Pramoga

_______ . WEST SIDE. — Rytoj, 4
BRIGHTON PARK. - FeJ™1' Jiet 

, .. , - - , • giama buneo ir kortavimo praderaciios skyr. susirinkimas fmoga. Rengia L. 3 ycių 21 kp. 
Visi kviečiami atsilankyti. Vi
sas pelnas skiriamas būsimo 
kitais metais L. Vyčių sei'mo 
reikalams. Dovanų bus labai 
daug.

Dar sykį kviečiame visus. 
Po buneo bus pasilinksmini
mas. M. pB.

po pastarųjų Mišių šv. Visi 
draugijų atstovai, kurie tu
rite buneo tikietų prašomi

Į kad būt galima raportų iš 
duoti ir baigti senus dalykus.

Rašt.

BRIGHTON PARK. — la
bdarių 8 kuopos nepaprastas 
(ekstra) susirinkimas bus se
kmad., spalių 31 d., tuojau po 
pamaldų. Visi širdingai pra 
šomi susirinkti, nes yra labai 
svarbių reikalų svarstymui. 
Prašome nepamiršti ir naujų 
narių atsivesti. B. G.

Marąuette Park Lietuvių A- 
merikos Piliečių klūbo mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, spalių 31 d., 2 vai. 
po piet, parapijos salėje.

F. A nis, klūbo koresp.

Sęjungiečių Dėmesiui

T0WN OF LAKE. — Spa
lių 31 d. visos sųjungietės pra 
šomos susirinkti į parapijos 
svetainę, iš knr 4 valandų po 
pietų važiuosime į Preoin stu
dijų nusifotografuoti. Kuriom

Asfhma Cause
Fought ln 3 Minutes

By dls»olvlng and removlng mueus or 
phlegm that cauaea strangllng, choking, 
Aathma attacka, the doctor'e preacrlptloa 
Mendaco removea the cause of your agony. 
No amokea, no dopea. no inlectlona. Ab- 
solutely taateleas. Burta vork ln 1 minutes. 
Sleep soundly tonlght. Boon feel veli. years 
younger. stronger, and eat anythlng. Guar- 
antead acompletely satlsfactory or money 
back. U your druggist Is out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don’t auffer another 
day. The guarantee proteeta you.

Manant statyti aaa naują namą 
ar pertaisyti seną, palaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Mapleirood Are., 
Telefonas PROspeet 1186.

PARDAVIMUI NAMAI
10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė Ir 7 kambarių f lėtas. Tinkamas 
dėl bučernės arba KTo«em6s. tiktai 
$8990.00. Lengvi ISmokėjimal. Biz
nį lr visą Įrengimą parduodama pi
giai. Gera. proga geram biznieriui.

10140 St., Iawrenee Ave., 9 Be
tų — 5 kambariu mūrinis namas, 
3 karų, Šilto vandens Šildomas ra
mdžius — I. C. transportaclja. tik
tai $7900.00. $1500 cash. balansas
iimokejimais. Pirmas aukStas dy
kai. AtsiSaukit:

F. O. MAURER A CO.
1032$ So. Michigan Ave.

Tel. Pullman 2220.

PARDAVIMUI NAMAS
Balto mūro krautuvo. Namas 35x125 
ptdų... ISrenduotas kaipo tavernas, 
kambariai viriui. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen gatvės. Tele
fonuokit savininką:

Pmokfleld 58(18. 
P ARD AVIM II RAKANDAI

Ton Lukošius
DRABUŽIŲ

VALYTOJAS
Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbų 
greitai ir gerai, kaip vyriš
kų, taip ir moteriškų rūbų. 
Taipgi furkautus išvalome, 
taisome ir perdirbame į vė
liausių madų.

2555 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 1310

.THE BRIDGEPORT 
1 KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

- 4*/

Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po viena. AtsiSaukit: 3357 Lituanica 
Ave. < Krautuvėlei,

PADAVIMUI NAMAS
Dvieju aukStu mūrinis namas, attl- 
kas, vonios, uždaryti porčlal, dviejų 
karų garadžius. Kaina $4.900. Ne-a 
parduosiu agentui. Savininkas:
So. Chrlsttana Ave. (pirmiau 
Turner Ave.).

PARDAVIMUI DUONA

Vienos dienos senumo duona lr py
ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 West. Roosevelt Road Ir 
1528 So. Kedzie Ave,.
PAIESKAU BROLIO

PaieBkau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO. kuris paeina Ift Lietuvos, 
Alytaus apskričio, Butrimonių vals
čiaus, Greikoniu kaimo. Daugiausia, 
gyveno Scranton, Pa. Buvęs Ame
rikos kareivis pareitam kare. Pra
šau jo paties atsiBauktl, arba kas 
žino kur jis yra, praAau pranešti. 
Turiu labai svarbų reikalą su juo. 
Kas pirmiausia praneS apie JĮ. a.r 
Jisai gyvas ar miręs, gaut $20.00 
dovanų.

RaSykit arba atslšaukit I 
ALEX LAKSTUTIS

71 Sehool Street 
Thompsonvllle, Conn^>—

PARDAVIMUI PARMOS

NAUJAS GIESMINĖMS
Žodžius ir melodijas parašė ! 

Seirijų Juozas.
I dalis — Aaventiu53 ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. AI. Ka
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės niėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanuus- 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Švenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmėi i 
Dievų, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $L 
kitiems instrumentams po 
50c.

"DRAUGA8”
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Hl. 
arba pas autorių

KUN. J. 2IDANAVIČIUS 
260 East Main Street

Amzterdam, N. V.

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ...................... $6 00
Mine Run ............... 5.75
Egg .......................... 6 00
Nut ........................... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT D AB AR 11 KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

3 aJcerial žemčs, 6 kambarių namas, 
barnS lr daugiau budlnkų gražių me
delių, 1 karvė, 150 vlžtų ir visi Įran
kiai. Randasi ant 105 gatvBs Į va
karus.

10 akerlų žemūs su gerais budlnkala, 
sodas, elektros Šviesa, gasas. randa
si ant Archer a ve. Parduos pigiai 
arba mainys ant Chicagos namo.

CHA8. ZEKAS 
4708 So. Westem Ave.

___________ Chicago, Illinois________

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

V ACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 3$ 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 Ave., Chicago.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega —- Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRTUOTOJO BIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIF.RĄ 
SU CITY SEALER APMCRfcTAIR, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAUS PEČIAMS BAIKITE
OANal 2020

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

KURUI AIJBJAI VISOKIEMS BTLDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 ** Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


