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JAPONAI RIMTAI ŽIŪRI J 
VALSTYBIŲ AKCIJĄ

Sako, Kinijos rėmimas bus 
karinis žygis

BRIUSELIS, lapkr. 17. — tomas kariniu jų aktu ir, žino- 
Japonų oficialiuose sluoksniuo' ma, tas bus nepakenčiama.

AMERIKOS PIJONIERIŲ ATMINIMUI□no POLITINIS TERORAS ’ 
REIŠKIASI LENKIJOJ

i . ’. * - j •.

Policija sukoneveikė planuo
jamą politini perversmą

VARŠUVA, lapkr. 17. — Slavekų. Dvi bombos susprog-

se pažymima, kad Japonija ne 
paprastai rimtai tėmijasi į 
konferuojamų čia valstybių 
planuojamų akcijų prieš japo
nus Tolimuosiuose Rytuose.

(Anądien ir Italijos delega
tas įspėjo valstybes, kad jos 
atsargiai elgtųsi, kadangi Ja
ponija, remdamosi tarptauti
niais įstatymais, turės teisę
blokuoti visus Kinijos pakraš- 

Pareiškiama, kad valstybių čius ir skandyti vežančius ka- 
sprendimas remti Kinijų karo ro medžiagų ir ginklus kinams 
medžiaga ir ginklais bus skai-Į prekybinius laivus.

Britanijos ministerio tarybos prezidentas 
Halitax Berlyne

BERLYNAS, lapkr. 17. —jvimasis yra nepaprastas. Ma- 
Atvyko Anglijos ministerių ta noma, Anglijos vyriausybė pa-

Krokuvoj leidžiamas lenkių vy 
riausybės dienraštis “Ulustro- 
wany Kurjer Codzienny” pat
virtina gandus apie gręsian
čius Lenkijai rimtus politinius 
sukrėtimus. Dienraštis tvirti
na, kad tautinio vieningumo 
partijos rėmėjai planavo iš
žudyti šios partijos priešus.

Anot laikraščio, žudymų vy 
kdymas buvo planuojamas na-, 
ktį spalio 31 d. Bet policijai

dintos: viena jo apartamente 
Varšuvoje, kita jo viloj net .Ii 
Varšuvos. Niekas nesužeisi, 
bet dideli nuostoliai padary ta.

Slavekas yra tautinio vie 
ningumo partijos priešininkas. 
Jis yra Lenkijos naujos kons
titucijos autorius. Šia koris’i- 
tucija retodamies Pilsudskio 
legijonininkai šalį valdė.

Kitas kesininaųsis nepavyko

ryboe prezidentas vicegrafas 
Halifax. Jam vykstant iš Lon
dono nurodyta, kad jo kelionė 
esanti privataus pobūdžio. Gir 
di, jis norįs pasisvečiuoti pas 
Hitlerį, oro ministerį Goerin- 
gą ir kitus.

Bet kaip Londone, taip čia) paslaptis kolkas 
spėjama, kad Halifaxo svečia- Į ma.

siryžo bandyti, ar nebūtų ga
lima Vokietijos atitraukti nuo 
bičiuliavimosi su Italija ir Ja 
ponija. Rasi, Vokietijai už tai 
bus žadama grąžinti kolonijas 
Afrikoje, jei ne visas, tai nors 
jų dalį.

Tačiau Halifaxo, lankymosi 
neatidengia-

M?*4** S.,

Pramini subrazda apgailėti karo skeli 
nemokėjimą Amerikai

PARYŽIUS, lapkr. 17. — 
Prancūzijos senatorius H. Be- 
renger šiandien turėjo paskai
tą apie politinį stovį Europo
je ir Azijos Rytuose.

Jis iškėlė aikštėn pavojų 
Prancūzijai dėl sudarytos Vo
kietijos Japonijos Italijos 
prieškomunistinės sąjungos. 
Sakė, kad ši trilypė sąjunga y- 
m niekas daugiau, kaip tik 
garinė sąjunga, nukreiptf 
prieš Prancūziją ir Britaniją.

Šiame atsitikime, sakė se
natorius, Prancūzija reikalin
ga galingosios Amerikos pa
galbos. Deja, Amerikos pagal
ba abejotina, kadangi Prancū
zija jau ilgi metai užmiršus 
savo būtiniausią prievolę — 
mokėti karo skolas Amerikai.

Senatorius randa, kad Pran 
cūzija nutraukusi skolų mokė
jimų padarė didžiausių klaidų, 
kurių vargiai bus galima ati- 
taisyti. 1 • ;

BELGIJOS KARALIUS 
LONDONE SVEČIUOJASI
LONDONAS, lapkr. 17. — 

Čia atvyko belgų karalius Le
opoldas III. Anglijos karalius 
Jurgis svečių tikrai karališkai

Šie jaučiai ir vežimas iš MarietĮta, O., bus panaudoti iškilmėms Amerikos pijonierių 
atminimui. Su šiuo vežimu iš Insraich, Mass., bus važiuojama į Marietta taip, kaip 
kitados yra vykę pijonieriai j šiaurvakarų teritorijų ieškodami laimės — tinkamos sau į- 
sigyventi vietos. Pagal plano su šiuo vežimu iš Ipswicho bus išvažiuota gruodžio 3 d. ir traukta. Jų tarpe buvb buvę 
Mariettag bus pasiektas atein. metų balandžio 7 d. jministeriai, senatoriai, seimo

atstovai ir kariniai viršinin

kai.
laikraštis nepažymi, ar ry

šium su tuo san kalbininkai bu 
vo ir ar bus areštuoti.

Maršalo Pilsudskio įpėdinio

pateko skirtų nužudymui as- J. Rutkovskį, tautinio
menų sąrašas ir tuo būdu pla-| vieningumo partijos jaunimo 
nai supainioti. Daugiau kaip orKanizacijos vadų, kurį pulk.
300 asmenų į surašę buvo į-

ŠIANDIEN LATVIJOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ
Lai dzivo neapkaryga Lat

vi ja, lai dzivo braliy .latviškų 
tauta! •t . .

Šiandien, lapkričio^ Į8 d. 
Latvija mini 19 metų nepri
klausomybės sukaktį. Ta pro
ga sveikiname brolių latvių 
tautų, palinkėdami ir ateity 
daryti tokių pažangų, kokių ji 
padarė savo laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo metais. 
Taip pat linkime, kad tarp 
dviejų broliškų tautų užsimeg- 
stų dar artimesni ir tampres- 
ni ryšiai.

MASKVA KEIČIA SAVO 
NUSISTATYMĄ

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Sov. Rusija visiškai netikėtai 
paskelbė, kad ji modifikuoja 
savo nusistatymų Ispanijos

pasitiko ir jo pagarbai surengi klausimu. Pažymi, kad ji to
liau nesipriešins nesikišimo ko 
miteto planui Ispanijos nacio
nalistams pripažinti kariau
jančios pusės teises, jei dalis 
svetimšalių savanorių bus iš
traukta.

tos vaišės ir kitos didelės pra
mogos.

Prieš keletu dienų Anglijos 
karalius iškilmingai vaišino ki 
tus do karalius: Bulgarijos 
Borisų ir Graikijos Jurgį.

Matyt, Anglijos karaliui va- J 
dovaujant sudaromas koks tai 
karalių frontas.' Sakoma, tas 
yra ryšium su pastovios taikos 
Europai užtikrinimu.

SIRIJA TURI VARGO SU 
NUKENTĖJUSIAIS

NACIAI RANDA NAUJA 
RAUDONŲJŲ PAVOJŲ

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Nacių spauda randa kad sov. 
Rusijos ekspedicijos šiaurinio 
ašigalio srityjef mokslu tik pri
dengiamos. Iš tikrųjų gi jos 
vykdomos bolševikų raudono
sios propagandos sumetimais. 
Tai niekas daugiau, tašo 
“Berliner Boersen-Zeitung”, 
kaip tik Maskvos komunistų 
priešakinės sargybos pasaulio 
revoliucįjai.

KITAS BRITŲ LAIVAS 
UŽPULTAS

BARCELONA, lapkr. 17. — 
Nugirsta per radijų, kad bri
tų prekybinis laivas Cardlum 
šaukias pagalbos.

Sakoma, Ispanijos pakran- 
čiais nežinomi lėktuvai jį už
puolę.

Japonija pripažins Ispanijos 
nacionalistii vyriaasybe

AMERIKOS AMBASADO
RIUS OlllITTAS VAR-

VARŠUVA, lapkr.
Visiškai netikėtai čia atvyko 
Am. J. Valstybių ambasado
rius Prancūzijai W. C. Bullitt.
Politiniouse sluoksniuose tas 
sukėlė nepaprastų įspūdį. Jis 
turėjo ilgus pasitarimus su už 
sienių reikalų ministerių J.
Becku.

jAnglija ir Prancūzija yra 
priešingos sudarytai trilypei 
— Vokietijos Japonijos Itali
jos — prieškomunistinei sųjun 
gai. Prancūzija dirba, kad Len 
kijų sulaikyti nuo prisidėjimo 
prie tos sąjungos. Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris 
Delboe žada atvykti į Varšu- 
vų tuo reikalu. Tačiau pirmiau 
■Delboso atvyko ambasadorius 
Bullittas. Spėjama, kad, rasi,
ir Amerika susijungus su An-įyienas paspruko.
glija ir Prancūzija prieš minė- j_________
tų trilypę prieškomunistinę sų 
jungų.

Italijos ir Japonijos diplo
matai įdomauja Bullitto atsi
lankymu. Bet kol kas nepatir
ta, kokiais tikslais atvyko.

17. —

HENDAYE, lapkr. 1'

Šiuo mestų Kaune beveik nė
ra bedarbių. Darbo biržoj tė
ra užregistruoti 185 asmenys, 
kurie jau jokio darbo ar tai 
dėl Renumo ar kitų priežasčių 
dirbti nebegali.

DAMASKAS, Sirija, lapkr. 
17. — Sirijos butoritetai ka
muojasi rasti reikalingas pas
toges 50,000 žmonių, nukentė
jusių nuo potvynių, įvykusių 
prieš porų savaičių.
x

Potvyniuose 1,235 asmenys 
žuvo.

JUGOSLAVIJA PRIPAŽINO 
ETIOPIJOS UŽKARIAVIMĄ

ROMA, lapfkr. 17. — Jugos
lavijos vyriausybė pripažiną 
Italijai Etiopijos užkariavimų. 
Ji yra devintoji valstybė, pri- 
pažinusi Italijos karaliui Eti
opijos imperatoriaus titulų.

Kocas neseniai paskyrė. Rut- 
kovskig užpultas ties eavo uft. 
mais Varšuvoje. Į jį paleis tn 
trys šūviai, bet pepataiky a. 
Užpuolikas pabėgo.

Varšuva pakeista kovos la1 
ku. Kelios galingos poli’i nė 
grupės bando iš prendi n t 
Moscickio paveržti" vaJ lži

maršalo Smigly-Rydz remia- Prezidentus puolamas dėl
Iš Salamanca, Ispanijos, pas- ,rnas pulkininkas A. Kocas šį
kelbta^ kad japonų vyriausybė 
šio lapkričio 25 d. 

>4flttci°n*li«tų vyriausybę.

Tas įvyks Vokietijos Japo
nijos padarytos prieškomunis- 
tinės sutarties vienerių metų 
sukaktuvėmis.

pripažins

SUGAUTI TRYS PABĖGU 
GROBIKAI

met suorganizavo tautinio vie
ningumo partijų tikslu paimti 
į savo rankas valdžios vairų. 
Neužilgo ši nauja partija sus
kilo į sroves. Prieš keletą sa
vaičių kesintasi prieš pulk. 
Kocą, buvusį Lenkijos banko* 
viršininkų.

Patirta^ kad pereitų sekma
dienį dukart kesintasi nužudy
ti buvusį premjerų pulk. V.

vykdomų kai kurių stambių, 
reformų, priešininkams 
karnų.

Kiek anksčiau buvo 
ta, kad prezidentas Mbscic! 
taręsis su socialistų partijos 
vadais ir reiškęs palai !<nmo 
daugiau liberalei, vyriai y tas 
formai, kad tuo bilda patrauk
ti į savd pusę maršalo Pi,<! tri
škio pašalintas politines gru-14
peš. • .

SYRACUSE, N. Y., lapkr. 
17. — Teismo nuteisti kalėti 
tryg pavojingi grobikai pabė
go iš Onondaga apskrities ka
lėjimo, Jamesville, N. Y’. Jie Į 
turėjo būti greit paimti į Al- 
catrazų, San Francisco įlanko
je.

Vyriausybės agentams ėmė

> t
TIRPSTA SKURDŽIAUS 
KELLY PALIKIMAS

Prieš trejis metus mirusio 
Chicagoj “skurdžiaus” J. Ke
lly palikimas — apie 150,000 
dol. — dėl kurio keletas lietu-' A
vių nusivylė ir nukentėjo, tir
psta kai sniegas pavasarį. Be
liko vos keliosdešimts dol. Ti
kriesiems paveldėjams mažai 
kas teks išmokėjus įvairius mo 
kesčius ir apmokėjus eilę ad
vokatų ir visas kitas lėšas. Ir 
vis dar nelikviduotas.

VOKIEČIAI IEŠKO ARIJIE- NAUJAS MADRIDUI KARI-
TIŠKŲ LIUDIJIMŲ 

LIETUVOJ

NIS GUBERNATORIUS

Daugis Vokietijos piliečių 
kreipiasi į Kauno kurijų pra- 
šydami liudijimų, kad jie yra
arijų kilmės. Šie vokiečiai yra 

kelerius metus piktadarius su ki| .g Lictnvos 
sekti ir suimti. Ir, štai, dėl ne
apdairumo visi trys išsilaužė 
iš kalėjimo.

Šiandien čia du

UETUVOS KONSTITU
CIJOS PROJEKTAS

MADRIDAS, lapkr. 17. — 
Ispanijos radikalų režimas 
šiam miestui paskyrė ka r inį 
gubernatorių — gen. Car<l<v- 
nal.

Buvęs ikišiol guber , - 
rium gen. Miaja pasilieka ,vy« 
riausias vadas centriniam ka- 
ro fronte.

sugauti, o

ABIEM DANTIS EME 
GELTI

'Ministerių kabinetas pradė
jo svarstyti konstitucijos pa
keitimo projektų. Kabinetas 
tuo reikalu posėdžiauja beveik

PLANUOJA MAŽINTI 
SMUKLIŲ SKAIČIŲ

YVASHINGTON, lapkr. 17. 
— Prezidentui Rooseveltui ir. 
viceprezidentui Gameriui va
kar staiga ėmė dantis skaudė-

Cbicago miesto tarybos f ii 
nansų ir “laisoių’i pakeri i’»i- 

kasdien. Apsvarstęs pakeitimo tae bando rasti miestui reika-
projektų, ministerių kabine
tas jį perduos redaguoti speci
aliai teisininkų komisijai. Po 

to pakeitimo projektas jau bus

ti. Viceprezidentas vakar buvo ►persiųstas seimui antroj sesi-
pas dantistų ir dantys ištrau
ktas, o prezidentui dantys gy
domi, atšaukus nustatytus die
nos darbus.

PENNSYLVANIA JO NE
REIKALAUJA

Policija paleido Harry Bur- 
ns, kurs savanoriai išpažino 
kad prieš 33 metus pabėgo iš 
kalėjimo Sunbury, Pa.

Sunbury autoritetai pranešė 
Chicagos policijai, kad jie ne
reikalauja Burnso.

joj vasario mėn. pradžioj.
• ———— BM ■

PATO ATSTOVYBE 
PABALTIJUI

Lenkai nntarė atidaryti Pa
baltijy‘savo telegramų agentū
ros “Pato” atstovybę. Atstovu 
skiriamės grafas Šembekas, 
lenkų užsienių reikalų vicemi- 
nisterio brolis. Dabartinis “Pa
to” atstovas iš Rygos atšau- besuota; temperatūra kyla;

lingu nors du milijonus dole
rių metinių pajamų.

Planuojama pabrangti i 
“laisnius” smuklėms nuo €00 
iki 1,000 dol. per metus ir su
mažinti smuklių skaičių. Bet. 
to dar nebūtų pakankama.

Kinijos vyriausybė įsj-\)O 
civilius kinus pasitraukti U 
ruožo, kuriuo japonai veržiasi 
Nankino link.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 11,..

kiamas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

kare numatomas sniegas. 
Saulė teka 6.43, leidžia

si 4:27.
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Meiną kasdien, ttskyrus sekmadieniu*. 
Bendradarbiams ir korespondentams ralių negrąžina,

fei neprašoma tai padaryti ir nepristun*iama tam tiks
lui paMo ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise lai 
syti ir trumpinti visus prisiųstus ralius Ir ypač ke 
respondenetjas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo raiyti trumpai lt allklai (iel galima raiomaje 
■asilaite) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų Pasenusios kores
pondencijos lalkrašUn nededamas.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi "> vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:

Metams — $6.00; Pusei metų — tl.to; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 71c. Kitose val
dybėse prenumerata: Metams — t?.SI; Pusei metų

— 14.00. Pavienis nunf. Ic. ,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pa<*eikatavua

bet taip pat ir jų auklėjimu. Jie geru mvo 
pavyzdžiu turi rodyti kelių į dorų gyvenimų 
Nepakanka, kad mokytojas mokyklos aieno- 
se pasakotų savo vaikams, kaip jie turį elg
tis: reikia ir už mokykloa sienų rodyti jiems 
geras ir gražus pavyzdys. Ko verti mokytojo 
pasakojimai vaikams, aų>i* blaivybę ir yadp 
romų, jei tie patys vaikai po pamokų mate 
mokytojų girtų Urba nepadoriai gyveaaofeį

VILNIAUS PADAVIMAI
Vilniaus bgvndas y r* dlru- duodama tėvynei mvo gyvybę, 

štnėję Narbutas, Strijkovskis, akie pakėlusi į dangų, ramiai 
Kojelavičius, Kraševskis, Ra. kaukė mirties. Vyriausias kri- • 
horskie ir kiti autoriai. Prieš Vė kitų padedamas vertė į 
keletu metų Katine atspaus- duobę didžiulį akmenį. Tačiau 
dinta« nedidelis Vilniaus pu.< įvyko stebuklas,: akmuo į duo- 

vL7w’eVdorinanM^^^ davimų rinkinėli*, ~ į jį ir su- bę įkritę* nepalietė mergaitės,
Ii suvaidinti geros, gerai sutvarkytos ir gerų įteikta visa, kų rinkinėlio su-.tik iš jos rankų išmušė ir že- 
vadovų tvarkomos drausmingos organiaaci- darytojas P. Vingis suminėtų mėn įspaudė gėlių pluoštelį.

rašytojų raštuos rado įdemeu-’
nio. . -

Vilnius Ir Amerikiečiai

Gavus žinias, kad šiomis dienomis len
kai patraukė teisman kelis šimtas Vilniaus 
krašto lietuvių veikėjų ir kad K. Stasys nu
teistas metams kalėti ir piniginė bausmė jam 
uždėta, Amerikos lietuviai tuo buvo sujau
dinti, šaukė masinius susirinkimus, išnešė 
protesto rezoliucijas.

Tai parodtl kad amerikiečiams Vilniaus 
reikalai ir vilniečių lietuvių vargai gyvai 
rūpi ir, nėra abejonės, rūpės ir ateityje.

Amerikiečių susirūpinimu Vilniumi džiau 
giasi ir Vilniui Vaduoti Sųjungos vadai Lie
tuvoje.

Spalių mėn. pabaigoj Kaune buvo Vil
niui Vaduoti Sųjungos metinis suvažiavimas, 
kuriame padaryta pranešimas ir apie ameri
kiečių veiklų. Apie tai ‘“XX Amž.” prane
šama:

“V. Uždavinys, po prof. M. Biržiškos, 
prof. Kemėšio, doc. Vitkaus, P. Babicko, Š. 
Amerikoje lankęsis kaip penktasis VVS de
legatas, skaitė paskaitų apie Vilniaus vada
vimo darbų tarp Amerikos lietuvių, kurie 
pirmiausia sudarė Lietuvos pavergtų kraštų 
vadavimo k-t^su red. L. Šimučiu-priešaky. 
Tik sugrįžus is Amerikos kan. Kemėšiui, su
organizuota Lietuvoje VVS. Paskaitininkas 
jrjminė didelį amerikiečių lietuvių prisiri
simų prie Lietuvos ir Vilniaus, kuriuo tačiau

JOS.
Šiais laikais visuomenės auklėjime svar

bi vieta tenka gerui spaudui. Gera spauda 
visuomenę šviečia ir auklėja, netikusi — žmo
nes tvirkina ir padedu gaminti nusikaltėlių 
kadrus. Skambiais pavadinimais kriminali 
niais romanai, kuriuose iškeliama plėšikų, 
žmogžudžių ir kitų stambesnių nusikaltėlių 
žygdarbiai, o jie patys padaromi didvyriais 
ir net idealistais, gadina jaunuolius, kartais 
nu vesdami juos net iki plėšikavimo,

Vilniaus padavimas reikėtų 
ne rinkinėlio, bet gana storo 
tomo, nes, kiek žinoma, jų ap
stu ne tik senųjų rašytojų raš
tuose, beit ir visokiuose archy
vuose ir liaudyje.

Populiariausias padavimas 
yra apie Gedimino sapnų. KaĮžūliai platinama twdil aattaorelinė Ir 

pornografine ltteKfcttro, stotim afeftttytojlu Gedimino pasapnuo
ištvirkauti arba propaguoja tytiob tflaypt Ut gehešmis vilkas lietuviams
mo veiksmus. ': '

Tų pačių žalų, kaip ir bloga spauda, pa
daro teatrai ir kinai kuriuo** iMaaa aepo-

yra Vilniaus emblema. ViK 
niaus įkūrimo ■ padavimas vv 
eoje lietuvių tautoje toks <y-

Pamatę tokį stebuklų, VISI

šoko prie kunigaikščio, mal
daudami dovanoti mergaitei 
gyvybę? Ir krivės pripažino,, 
kad ėk dabar pasireiškusi ti
kroji dievų valiu: dievai paro-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ’ bar išsikapstys iš šio trhibelio,
----------- j ji žinos,( kad ateity, siunčiant

Nors sykį, tavyrščiai, į triu-’į Hetuvų visokius kabelius, 
belį pateko ir mūsų Federaci- turi prie jų prisegti doviera- 

nostig (įgaliojimus) su “A-jos členstva, kuri siuntė kab- 
legramą Lietuvos prezidentui 
protestuodami užmislui panai-

dė, kad jiems pakanka piuoš- j j^tį filosofijos fakultetų Vy- jimais, ba kitaip ne tik tie ku
telio Lietuvos laukų gėlių, f taute Didžiojo universitete ir heliai Lietuvoj bus niekam ver- 
Gyvybė* reikalingo*. tėvynei, o1 prašydami neleisti skriausti, ti, ale ir patys dar atsidurs 
ne dieyama, ^Lietuvos katalikų. Steponas ant “A- K. B. Sinodo“ sūdo.

(budimma» sutiko dovaneti Geidutis, “Amerikos Ka-
nvergaitei gyvybę, nusprendęs, talikų Bažnyčios Arkivysku

merikos. Katalikų Bažnyčios 
vyskupų ir.primų“ pasisaini-

— Jonai, kų tu darytum,
kad ir ant gėlių aaujelės pas- P*8 ’r Primas,’’ cicilistų ga- jei aš numirčiau?
tatyta Vilniaus pilie bus 
lingu ir garsi

gy

domus ar kriminalinio turinio filmo® arba vau, kaip ir bet kuria konkre-i Vilniaus oadavimn
vaidbumai. ^mcs.ir patev 4»-«- “Z
dncnn oq!q Ylos tnatya tvalftint Aminus *desnę žalų, nes jas mato įvairaus amžiau* 
žmonės ir net analfabetai, kuriems spauda
kartais gali būti ir neprieinama. ... x

Labai žalingų darbų atlieka ir periodinė čiai žinomas, bet a.a. Valž- 
spauda, vadinamieji bulvariniai laikraštukai, I ganto tinkamomis progomis 
.kurie kasdien mirgėte mirga įvairiais dvi- pasakotas ir į visų kitų poda- 
prasmiais straipsniais, kur aprašinėjamos į- viinų pirmų eilę dėtas, 
vairios šlykštybės ir būti ar nebūti nusikal-
tėlių padaryti darbeliai, kurie dažnai būna • ._ p • D
įvairiai pagražinti. Tokių laikraščių leidėjai P,15< lai žanemae, ners ir sū
dei asmeninio pelm>, atlieka labai žalingų glaustai čia papasakot inas. 
visuomenei patarnavimų.

Kovoje su paktu didelį darbų gali atlikti 
pati yisuomenė, pirmiausia Pradšd&ma šalin
ti pikto daigus, atsirandančius pas save; kie
kvienas sųžiningai ir stropiai su pasiaukoji- f
mu, atlikdamas savo darbų, šviečia savo pa- įveikiama. Krivių krivaitis 
vyzdžiu kitiems ir tuo būdu juos auklėja j plakęs, pilis būsianti galinga, 
Be to, ir savo darbu galima prisidėti prie
visuomenės auklėjimo darbo. Taigi preven-

Yra kitus padavimas, liečiųs 
Vilniaus kūrimų, ne taip pla-

Kurdamas Vilnių kunigaikš
tis Gediminas sušaukė kuni
gus* burtininkus, krives patar
ti, kas daryti, kas daryti, kad 
pilis būtų garsi ir priešų ne-

Bet yra ir tokių, kuriuose at 
siepindi vėlesnieji Vilniaus gy 
vehimo įvykiai. Padavimuose 
minimos Vilniaus vietos, Lie
tuvos žymių vyrų pavardės. 
Tokie imi davimai liečia šulinė- 
lį šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
katedros kryžių ir kt. 

įdomus

zietoj užprotestavoja, kad Fe
deracijos členetva neturėjo 
biznio tokį kabelį siųsti, ba 
ji nėra tos, bažnyčios membe- 
rįs ir netųiėjo išsiėmę iš ar
kivyskupo ir primo doviera- 
nosties (įgaliojimo). Genio-
Člo užprotestavojimoe 
skamba:

— Kų daryčiau? gailėčl 
veikčiau, užuojautas rasyčif

— Ak, tu veidmainy! JulT 
tu manęs nekenti, mane šmei- 
ži, man garbę plėši. Ir tu 
man mirus verktum?!

— Siur veikčiau, iš džieugs-
taip .mo, kad mirei

t Amerikiečiai, kur tik neva
žiuos, visur nori pasirodyti e-
sų slnart.

“Vienaų amerikietis, atvy
kęs į Europos didmiestį, už-

“Lietuvių Vismonveuės 
Dėmesiui

“Iš 1937 metų, lapkričio 6 
d., “Draugas“ išspausdino
tekstų telegramos prezidentui... , . .

šventojo Kaaimiero Smetomit kuriūje , statyki*. (Atsisėdęs ,

jaunoji karta ne taip jau sielojasi, Bet pa- tyvinės priemonės kovai su nusikaltimais y 
staruoju laiku, suaktyvinti veiklų, daūg A- j ra daugiausia visuomenės rankose, 
merikos lietuvių protesto rezoliucijų dėl Vil
niaus pavergimo gauna Vašingtono seimas Į 
ir kitos įstaigos, o taip pat būtinai ir lenkų 
anfbasadorius Vašingtone. Tik V. Uždavinys 
Amerikoje suorganizavo 20 naujų VVS sky
rių, kurių iš viso <labar ten yra 50 ir apie 
100 VGF punktų. Labiausia Amerikoje Lie
tuvų ir Vilniaus vadavimų remia lietuviai ka
talikai, ypač A. L. B. Kat. Federacija“.

Gerai, kad mus pagiria. Tačiau Vilniaus 
vadavimo reikalams dar daugiau galėtume 
padirbėti ir daugiau aukų tain tikslui sudė
ti. Ligšiol tik Spalių mėn. 9 d. (Vilniaus 
užgrobimo dienų) šiek tiek labiau dėl Vii- j 
niaus išsijudiname. Keiktų, kad visada budė- 
tume ir visada dirbtume Vilniaus vadavimo 
darbų.

įįa -----------------------—

Taip Ir Yra

jei jos pamatams bus paauko
ta mylimiausių vienturčio sū
naus gyvybė, tokio, kurį pati 
motina įstumtų į duobę ir už
verstų ant jo akmenį.

kuriame- šventasis nutapytas 
trirankis. Tas paveikslas yra 
Vilniaus katedtcs šv. Kazimie
ro koplyčioje. Šv. Kazimieras 
atvaizduotas dviejose dešinė
se rankose laikantis lelijų, o 
kairėje — rožančių.

Apie tų keistų šventojo pu- 
-veikrių t^ks podaVimas. 

Vilniuje gyveno dailininkas,

Visuomenes Perauklėjimu 
Besirūpinant

Šiuo klausimu dabar daug rašo Lietuvos 
spauda. A. Vaitkevičius, rašydamas “XX 
Amž.“, tarp kitų dalykų teisingai pastebi:

Kur šeimoje vyrauja nepadorumas, otia- 
limas nuo religijos ar net jos niekinimas, al- 
koh(Jizmas, svetimo turto ir vyresniųjų ne
gerbimas, ten vaikai, nematydami gorų po- Tautininkų laisvamanių laikraštyje “V- 
vysdtių, įgyja blogus palinkimus — ir tokių bėję“ P. Jurgėla pagyrė Amerikos lietuvius

Bolševizmo agentai Amerikoj, norėdami 
įtraukti į savo judėjimų tikinčiuosius žmo
nes, dažnai pasako ir parašo, kad, girdi, bol
ševikai nėra' priešįngi tikėjūnui, jiems rūpi 
tik darbininkų gerovė.

Bet tai yra netiesa. Apie tai nekartų 
jau esame rašę.

Tai patvirtinama dar ir šiuo pranešimu.
Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas da

bar rašus knygą, kurių pavadinsiųs'“Stali
nizmas, ateizmas, pasaulio revoliucija“.

Toj knygoj Stalinas parodysiąs ne tik 
kad ateizmas sudaro jo visos sistemos pa
grindus, bet taip pat pažymėsiąs, kad tarp 
tikėjimo ir komvftiizino niekada negali būti 
talkos. Komunizmas, lygiai kaip ir nacional- 
socializmas, į kiekvienų žiūri kaip į mirtinų 
priešų. ,

Per dvidešimtį metų pasaulis turėjo pro
gos įsitikinti, kad bolševikams rūpi ne žmo
nių gerovė, bet kova su tikėjimu.

Pagyre

šeimų vaikai, jei jų nepalenkia į gerų mo
kyklų, virsta nusikaltėliais, kurie valstybei 
ir visuomenei daro didelę žalų. Vadinasi, tė
vai, kurioms rūpi, kad jų vaikai išaugtų do
rais žmonėmis ir gerais piliečiais, neturi nuo
dyti jų sielų piktais pavyzdžiais. Vaikai ne
gali būti paliekami be priežiūros, nes tada, 
net gerų tetų vaikai gatvėje randa progų 
ir sąlygų nueiti slidžiais nusikaltimo keliais.

katalikus dėl jų organizuotumo, sakydamas:
“Šiaip ar taip žiūrint į šiuos reiškinį ne*-, 

vis dėlto tenka pripažinti gražus Amerikos 
lietuvių katalikų vadų vieningi tnas ir Veik
lumas. Šių veikėjų parašai surinkti labai grei

kėdę, jis ima girti darbo pa
sidalijimų, kurio dėka Ameri
koje esą pasiekta didelio pa
tarnavimų tobulumo. “Kiek
vienas tik siaurų savo darbo 
šakų turi gerai išmokti ir jąja. 
verstis ~ tai tik tada pavyz
dingai bus dirbama,“ dar pri- 
duqa- -7. Skutėjas tno tarpu 
išmuilina jam veidų ir atsisė
do į kampų skaityti laikraš
čio. Po poros minučių* klausia 
amerikietis nustebęs: “Na pa
galiau I Kada Tamsta pradėsi 
mane skųsti? — “Ko Tamsta 
stebies. Pas mus irgi prakti
kuojamas darbo pasidalijimas. 
Mes čia tik išmuiliname, o 
skųstis Tamsta turėsi eiti į ki- 

Jei Federacijos členstva da-!tų gatvę“

si ir protestuojama Amerikos 
katalikų varde.“

“Amerikos Katalikų Baž
nyčios “Sinodo Valdyba, patik
rinusi ir apsvarsčiusi telegra- 
mo tekstų šiuo turi pareigos 
reikšti, kad telegramų pasira
šę asmenys dar nėra ^Ameri- 
kos Katalikų Bažnyčios įta
riais, neigi kada nors buvo 
įgalioti bei įpareigoti tokiųypač garbinęs karalaitį. Prie 

Kunigaikščio pasiuntiniai jo karsto tapytojas patyręs į- telegramų pasirašyti ir siųsti 
netruko rauti Itetuvę, karštai (vairių malonių. Kai popiežius Lietuvos Vyriausybei.
mylėjusių savo tėvynę ir sufi-1 Kazimierų Jiakėlęs j palaitnin- 
kurių jai paaukoti vienintelį tuosius, dailininkas nuspren-
mylimiaUsį savo sūnų. . i 

Atvyko motina su sūnum į
vietų, kur buvo iškasta duobe

dęs nutapyti palaimintojo pa
veikslų. Paveikslų baigęs, dai
lininkas pastebėjęs, kad deši-

‘1937, lapkr. 13 d.
“Steponas A. Cheniotis,

‘Amerikos Katalikų Bažny
čios Arkivyskupas ir Pri

pirmam pamato akmeniui įver- jnioji ranka perdaug atlenkta į 

sti. Atsistojo ant duobės kran-1(šalį> ne dailiai atrodo ir per 
to ir jau rengėsi į jų stumtLilgu. DŪ1 to, tų rankų užtepė 
savo sūnų. Bet vaikinas pVieš' kitokiais dažais, o jos vietoje 
mirdamas paprašė kunigaikštį nutepė kitų, alkūnėje įlenktų 
leisti jam kriviam#? duoti tris rankų. Bet dažai nutrupėjo ir 
klausimus: kas pasaulyje yra paveiksle pasirodė užteptoji
bmgvtauaias, kas saldžiausias* 
ir kas kiečiausias.

Krivių atsakymas jaūnikai 
Čio nepatenkino it jis pats at 
sakė: tahgviatteiag yra motinai 
ant rankų vaikas, saldžiaosias 
— kūdikiai motinos pienas ir 
kiečiausia — jo motino* širdį*.

ranka. Dailininkas mėgino dar 
keletą kartų rankų užtepti, l>et 
ji vistiek, dažams nutrupėjus, 
išlysdavo. Tuomet dailininkas 
nusprendė užtepti antrųjų al
kūnėje sulenktų ranką. Bet ir 
Čia dažai netrupėjo ir ranka

mas. M

Augusto dvasia, pasirodžiusi kova su katalikybe, štai, šv. 
pilies kalne, klajodavusi po Kazimiero gandras drąsiai at- 
Vilniaus gatves ir pastatus, skridęs prie katalikų religinės 
kur karalius gyvas būdamas eisenoj ir Valandėlei atsitūpęs 
lankė ir turėjo įvairių išgyVe- ant šv. Kazimiero vėliavos, — 
nimų. Itai turėję reikšti greitą* galų

,... ... . . , 1 visoms erezijoms Vilniuje,v įlmuje buvusi ir poslaptin-•. . , , . , .
, , , kaip ir gatvėms, kurias gand-ga būrėjo <rvardąusko knyga, .0 

pergamentinė, juodon odoa’. °‘
įrišta, pilna "įvairiausių užkei- reformacijos
kimo būdų, burtų, velnių ir?* ^ykožą Radvilų aF“

pasirodė. Palaikę* tai «tebūklu mirusių vėlių iššaukimo for-',^a į tikėjimų, pį
___ ________________ ________ *Ta Imvoro rrafoLnci « ^CS KPpt&S IT H Ji t fft&iO Ptt(Po to atsakymo, Gediminas menininkas metė sumanymą-mulių. Ta knyga patekusi į dęakeptos ir ant «talo pa e as
užtepti kurią nors rankų ir Vilniaus jėzuitų akademijos

biblioteką. Tą pavojingą kny- ftved^ Girnas \ ilmuje taip
suabejojęs, ar dievai tikrai to
kie žiaurūs, kad gali trokšti 
vaikino kraujo ir ar krivės 
kartais neapsiriko. Gediminas 
nusprendęs, kad jaunikaitis 
gyvas Lietuvai gali būti nau
dingesnis, fiei miręs, ir liepęs

tokį trirankį paveikslą pado
vanojo katedrai.

Pirmiau tas paveikslas puo
šė šv. Kazimiero karstą kara> Minėmis prie sienos prirakinę, 
lių koplyčio* požemiuose, o Bet kai vienas jėzuitas, kun. 
kai vėliau šventojo kūnas per-

gą jėzuitai padėję atskiron Pradži« «au'
spinton ir dar stipriomis gran siem8 Puvimams. Pasakoja

ma apie švedų kareivį, norė
jusį apiplėšti Aušroe vartų

B«Wla«, k»*» iidrjsęs pa- «»• p.veik.1^ paskui

keltas į dabartinę koplyčių, 
paveikslas padėta* ant alto-

tai, nes tie veikėjai gyvena toli nuo vienas1 ieškoti kitų būdų, ktul pilis bū 
kito. Gal netrukus jie palys matys, kad tie'tij neįveikiama, 
viri protestai ir pareiškimai daryta be jokio I Krivės .vėl tarėsi, būrė ir riaus po sidabrinių karstu.
reikalo, nes girdėti, kad filosofijos skyrius 'pagaliau pareiškė, dievai trok

Iš pradžių darydami tik menkus nusikalti- paliktas universitete.
mus, sakysime, vagiliaudami svetimus vai
sius ar daržoves, kankindami gyvulius, jie 
vėliau virsta tikrais vagimis — recidyvistais 
ir žimogžudaiais.

Visuomenės auklėjime, be šeimos, svar
biausių vietų užima mokykla. Todėl mokyk
los turi būti pedagoginiam darbui atridavu 
šių religingų mokytojų vadovaujamos. Juk
mokytojams tenka tokia i»t, gal dar atsa- 
kingesnė pareiga, negu tėvams. Mokytojas 
ne tiktai turi rūpintis vaikų’ išmokslinimu,

“Tačiau tokio veiktum? ir 
turėtų pasim^iyti ir AumUdm lietuvių tau
tininkai, kurie ligi šiol nevieningi, neorgani
zuoti ir rodo dar menką veiklumą gavo tau
tinėje veikloje. Mūsų tautininkai turėtų gy 
vai ir sutariamai veikti“.

Teisybė. Tautininkai daug pretenzijų tu
ri, tačiau naudingų tautai darbų nedaug bė
ra nudidbę. Dėl jų neveiklumo ir nesutarimo 
koiūunistai ir socialistai baigia užvaldyti jų 
organizacijas. '1

į Štą nekaltos mergelė*, kuri ga
ji pasiaukoti. Dievų valia bu
vo plačiai po Lietuvą paskel
bta.

Pamatę atėjo skaisti merge
lė, paripuošuai, kaip į didžiau
sia* iškilme*, *u rūtų vainikė
liu ant gahm* ir laukinių gė
lių pluošteliu raukuose. Bernai 
nusilenkė kunigaikščiui ir kri- 
vėins, pati įšoko į dučbę, ati-

Beje, ir garsiojo burtininko 
Tvardausko vardas Vilniui ne 
eyetimas.

Daugelio autorių raštuose 
įritinama* padavimas apie ka
raliaus Zigmanto Aug^to Pa
simatymų su savo mirusio*

žvelgti, kas toje knygoje para 
Syta, kambaryje kilusi tokia 
velniava, teks triukšmas, to
kia smarvė, kad vargšas drų- 
'aaolis turėjo pabėgti į savo 
kambarį, Ir visą naktį drebė
jo. O rytų, pasirodė, visas 
grąndinės nutraukto* ir Tvar- 
daunkio burtų knyga dingo. 
Tai padarę patys velniai. Bet

kardu k irtus į paveikslui į vei
dą ir dėl to skaudžiai nubaus
tą: kai kokio* jėgo* taip stum 
tą, kad nedorėlis išlėkė iš kop
lyčios pro langą ir ištižo atsi
mušęs į vartų sienų. Avedo 
kraujas sienoje labai ilgai bu
vęs matomas, nes niekuo ne
galima buvę jo užtepti.

Yra atskiras padavimas a-
m I UlOlj 111a OI* O<*TV HUiUOlV* * u u j « a . • yk _
imono* Barbores Radvilaitė* |Vėliau knyga atsiradusi Kro-'l>,e Zolotarenką, žiaurų kazo- 

|kų vadą, su savo pulkas įsi- 
brovusį Vilniun 1G55 m. rug- 
piūčio 8 d.

(Tęsiny* 3 pusi.)

vėle. Tų seansų Tvanlauskas 
suruošė viename Vilniaus pi
lie* bokite. • J j-

Vėlian ir paties Zigmanto

tavo* bibliotekoje.
Apie retą Vilniaus bažnyčią

neišgirsi irklavimų. Padavi
muose atsispindi ir kalvinizmo
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Pittsburgho Lietuvių Žinios Klausimai ir atsal

ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI
Kristaus Stebuklų 

Reikšme

RAULAS: Jonai, pasakyk 
man, koks yra skirtumas •• 
apaštalai ir Kristaus moki
niai ? ‘

JONAS: Kristus iš pat pra 
džios turėjo septyniasdešimta 
du mokinius. Iš jų pasirinko! 
dvyliki} apaštalų. Kristaus 
mokiniai yra tie, kurie ret
karčiais buvo su Juo ir buvo 
ištikimi Jo sekėjai. {Bet apaš
talai yra tie, kurie visuomet 
buvo su Kristumi, kurie klau-

dirva neneša vaisių be darbo, 
taip ir mes, jei nesirūpinsime 
apie dvasiškų gyveninę, nera
sime jokių vaisių anapus kar
sto.

Kristus dažnai vartojo pa
vyzdžiu — vynuogynų dėl to, 
kad Palestinoj vynuogynai y- 
ra didžiausias žmogaus biznis 
(naudingas užsiėmimas), nes 
ten vynas yra vartojamas, 
kaipo maistas, o ne apsigėri- 
mo priemonė. Jis vartojo pa
prastus pavyzdžius, kad žmo
nės suprastų, jog kaip be da-

šv. Kazimiero Parapija

Šv. Kazimiero bažnyčioje 40 talaitis, F. Radgers, F. ir K. 
valandų atlaidai prasidės sek-1 'Gutauskai ir vienas narys iš

madienj, lapkričio 28 d., 10:30 
vai. ryto. Atlaidų metu pa-

T. and T. Hardware. Nors ne- 
naugiausia žmonių buvo, bet

geidaujama, kad kuodaugiau-l esantieji labai gražiai links- 
siąi žmonių prieitų išpažinties minosi ir visi buvo patenkinti
ir priimtų šv. Komunijų. Iš
pažinčių klausys, be vietinių 
kunigų ir misijonierius kun. 
A. Morkūnas, ir svečiai kuni
gai - kaimynui rytais ir va
karais per visas tris dienas. 
Šeštadienį po piet, 2 valandų 
bus vaikų išpažintis. Misijo
nierius per visas dienas rytais 
ii vakarais sakys pamokslus.

sė kalbų, 'matė visus Jo sto- j
buklus. Toks yra palyginimat : raulas, Kodėl Kristus,

rbo nerinksi vaisių, taip be į Sekmadienį, lapkričio 28 d., 
rūpesčio neišganysi savo šie-į3 valandų po piet bus ypa

tingas pamokslas jaunimui.

apaštalai reiškia — vyskupus, 
o mokiniai — kunigus.,

RAULAS: Kų reiškia Eva
ngelija?

JONAS: Evangelija reiškia 
visų Kristaus mokslų bei Dio- 

žodį — Linksmų Naujienų.
Dėl to linksma naujiena, kad 
pei daug tūkstančių metų žmo 
n “s latfkė ateinančio Atpirkė
jo, Išgelbėtojo ir Atnaujinto
jo žemės. Kuomet Jis atėjo, 
pradėjo mokyti apie amžirhs 
‘j, 'meilę Dievo ir artimo, kuo- 
labiausia trūko tarpe pagonų.
Todėl visiems buvo “linksma 
naujiena” išgirsti Dievo žodį, 
kas reiškia Evangelija.

RAULAS: Kodėl Kristus, 
būdamas Dievas, o visgi var
tojo tokių paprastų kalbų; ne
vartojo aukštų, moksliškų žo
džių!

JONAS:’Čia apsirūkė Kri-. . „ ... ._ .
, iv tx_- *• t- I oti, o ne vien žodžiu mokyt:staus Dieviška Išmintis. JisiT, . x ,___  _

atėjo ne pas mokslininkus, ne i
pas išminčius, bet pas visus, 
o ypač neturtėlių ir pavargė-

būdamas Dievas, vartojo žen
klus, kadangi Jis žodžiu ga
lėjo viskų padaryti?

JONAS: Ir dabar yra tas 
pats. Pavyzdžiui, šerifas eina 
suimti nusikaltusį žlnogų. Jis 
uždeda rankų ant nusikaltėlių 
ir sako: “Aš areštuoju tave”. 
Tas reiškia, ne vien žodžiu, 
bet darbu. Kada teisme skai
to svarbų dekretų, visi priva
lo atsistoti, kad girdėtų ir su
prastų. Čia reiškia darbų.

Taip ir Kristus, kada sutei
kė apaštalams Šv. Dvasių, ‘.ai 
kvėpė lant jų, reiškia jog tik
tai matomai jie gauna tų Die
vo malonę. Kada Kristus da
vė apaštalams galių mokyti 
žmones ir krikštyti juos — pa
kėlė rankas aukštyn, reiškia,

West End

KLAUSIMAS: Aš namie pa‘J 
rsinešu ir atlieku savo darbų.

■ Ar mano algos turi būti užre-- 
^korduotos socialės apsaugos.

Lapkričio 14 d., Šv. Vardo) apylinkės gana daug suvažia- 
draugijos nariai ėjo bendrai j vo. Matėsi tarp dalyvių ir kun. i ATSAKYMAS; Taip. Ihir- 
prie šv. Komunijos. Av. Sa- J. Misius su būreliu northsai- bininkai, kurie atlieka prani?>-

senoviška muzika, užkandžiu , 
ir kitkuo. Kiek pelno liko, dar 
neteko sužinoti. Nors vakaras 
nepasisekė, kaip tikėtasi, be*, 
komitetas nenusimena: jis ~u 
pasitikėjimu žiūri į ateitį. A- 
Itityje manoma vėl' kų nors 
naujo sugalvoti.

Pats 'misijonierius yra Ameri
koje gimęs ir augęs, gerai pa-ė
žįsta jaunimų, tat ir pamoks
lų pritaikys šių dienų jauni
mo gyvenimui. Antradienį, la
pkričio 30 d., 3 valandų p-y 
piet, priėmimas naujų tretini
nkų ir profesija. Pirmadienį ir 
antradienį mišios šv. bus 5, 
8, o suma 9 vai. Vakarais pa
maldos 7:30 vai.

Spinduliečių 'mergaičių -šo
kiai naujos klebonijos šiokio 
Įrengimui įvyks lapkr. 22 d,, 
o ant rytojaus, lapkr. 23 d., 
šv. Kazimiero parapijos cho
ro operetė ir koncertas - teat
ras vakare lygiai 8 vai. Ope
retės vardas “Apkalbos ir 
Meilė” labai juokinga ir pa
mokinanti, taipgi

, . , , . 1 .’i gražiomis dainelėmisateis galybe iš aukštybių, ir | *_______
kad jie (apaštalai) turės dir

Kristus atėjo iš dangųus nuo 
Tėvo ir apaštalų galybė ateis 
r.uo Tėvo, bet Kristus yra tei
kėjas bei įrankis tos galybės.

Kristus taip gi vartojo se
kančius pavyzdžius: “Sūnų 
palaidūnų”. Tas reiškia dide 
lę Dievo mielaširdystę cnt 
žmonių darančių atgailų. ‘Pra
rastų avį’, kad Dievas priims 
ir paklydėlius, jei tik grįš at-1 
gal prie Dievo. “Penkias ne
išmintingas panas”, kad mes 
būtume prisirengę visuomet 
piie mirties, nes kada atsigul
sime ant mirtino patalo, bua 
per vėlu. “Prarastų pinigų”, 
kad žmogaus siela yra bran-

Praeitų 'savaitę bažnyčios 
komiteto surengtame senoviš
kame baliuje iš 53 pakviestų 
mūsų lietuvių biznierių atsi
lankė tik sekantieji: S. Siuio-

krainentas buvo išstatytas vie
šai adoracijai, kuri baigėsi pa
laiminimu.

Šių savaitę mūsų sodai iečių 
l.ingo, kuriame duos 25 sidab
rinius dolerius dovanų, atro
do, bus pasekminga, nes la
bai daug iš anksto tikietų iš
parduota. Jų pavyzdį pašnab
ždomis žada pasekti mūsų vai
kinai ir už kokios poros sa- 
vaičių surengti dar praiLnut- 
nesnį bingo, kokio dar iki šiol 
čia nebuvo. Vienu žodžiu, visi 
dabar susidomėję klebonijos 
išpuošimu. Dar iki šiol negir
dėjau, kad kas būtų prisimi
nęs apie staltieses, peilius, 
bliūdus ir kitokius reikalin
gus daiktus prie stalo, čia 
reikėtų moterims apie tokius 
dalykus pagalvoti. Buvo kal
bama, kad sųjungietės moterys 
kų nors naujoje klebonijoje į 
taisys, bet dabar nieko negir
dėti.

Teko nugirsti, kad home- 
papuošta j steadietės moterys čia pas 

mus South Side rengiančios 
“card party” seserų naudai. 
Kai kurie pastebi, Kad tai vi
sai ne vietoje. Kodėl gi, girdi, 
liomesteadietės negali ’ureng-

diečių.

Šv. Vincento Lyceo.n vaiki

nės darbų namuose, yra dar-; 
bininkai tos kompanijos, ku- > 
riai jie dirba, taip pat kaip

Šv. Vincento Moterų klubo 
kortavimo vakaras gerni pa
vyko. Nors lietus lijo ir oras
šaltokas buvo, bet svetelių iš kare, mokyklos svetainėje

-L.

nai šauniai darbuojasi, kad kurie fabrike dirba. Jie ir jų 
ruošiamas iš kalakutų vaka darbdaviai turi mokėti taksus, 1
ras pavyktų. Vakaras įvyks 
lapkričio 22 d., 8:30 vai. va-

Homestead

Smarkiai susirgo Anelė Le
onienė. Nuvesta { Homestead 
ligoninę turėjo pergyventi su
nkių operacijų, bet dabar eina 
geryn. Taip pat sveiksta ir 
Regina Petraitienė.

Darbai pas mus galima rū
kyti visiškai sustojo ir atro
do, kad per žiemų žmonėms 
bus vargo. Su darbais susto
jo ar parapijos darbuotė. Visi 
nuliūdę. Dėdė

RINKTINĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

VILNIAUS PADAVIMAI

Lapkričio 18-ta Diena

“Viešpats išklauso beturčių 
troškimų; tavo ausis girdi jų 
širdies maldavimų”. — Psal
mė IX, 17.

Išnokite supinti su maldo
mis kasdieninio gyvenimo rū
pesčius, menkniekiiųus liūde
sius, mažus nedateklius. Kas 
tiktai liečia jus — tebūna pa
kitėjęs žvilgsnis, persimainęs 
garsas, nemaloningas žodis, 
žaizda, pareikalavimas, kurio 
negalite sutikti, liudėsis, ku
rio negalite atidengti — pa-

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
Zolotarenka ir jo kazokai 

Vilniuje darė pasibaisėtinų 
žiaurybių; žudė, plėšė, degino, 
kankino. Zolatarenkai mėnesį 
Vilniuje pagyvenus, Vilniaus 
Vilniuje ieškoti reikėję.

kurių feikalauja fcocjalės Ap
saugos Aktas. FLI8.

MILIJONAI STOJA 
NAUJĄ OLD GOLO

KONTESTĄ 1
y

Ar Jūs Įstojote?

. ..- - - - - - '1Dirbėjai Old Gold Cigafelų; 
ir vėl neužmiršo lietuvių sa-'l 
vo naujame Old Gold ketvir-| 
tadalio milijono doleri 
testo,' kaip matote šii 
'skelbimuose.

Daug mūsų skaitytojų 
įstojo. Jei jūs dar neįstoj 
tai dar yra laiko. Nauji 
konteste nėra mįslių išril 
Mekanikas su profesorin 
ri lygių progų laimėti piiBet Dievas Zolotarenkai tų

žiaurybių nedovanojęs. Kai1 dovanų.
Zolotarenka kautynėse žuvo ir !
jo lavonų cerkvėje pašarvojo,
dėjosi baisūs dalvkai: lavonas '
. .. .. . • .L . ,, iGold Kontesto oficiali bule3!sokmejes karste, vaitoięs.. Fa-1.

.. ‘ v. v Įtina su pilnomis smulkmeno-"ganau, per pačias uz. Zolota- . , ; , „ , ...
. ,, ... ,. rims kontesto. Sekite patari-,renku pamaldas dėl nežinomų . ... . T . . H

. . .. v mus atydžiai. Jei cigarpriežasčių užsidegė cerkve iri 
žiauraus kazoko lavonas gais
re sudegė.

Nuvykit pas arčiausių ct 
garėtų pardavėjų įsigyti OI

verskite ji į maldų ir pasiųs
ti pas save, kuomet mes taip j.jte tai pas Dievų. Apreiški-
ūžimti klebonijos baigimu, fia

lių gelbėti, dėl to Jo kalba 
buvo kad visi suprastų; ne 
tam, kad pakutentų mokslini
nkų ausis gražia kalba ir auk
štais ir nesuprantamais žod
žiais, bet tam, kad neturtėliai 
pavargėliai suprastų ir sura- 
•mintų nuliūdusias beturčių ši
rdis. . ‘

RAULAS: Kodėl Kristus vi
suomet vartojo gamtiškus pa
vyzdžius, palygindamas dan
gaus karalystę!

JONAS: Raulai, kad pilnai 
suprastum Kristaus mokslų, 
turi persikelti į anų laikų gy
venimų ir aplinkybes: kų žmo- 
rėš darė, kuom ažslėmė; kantiškais daiktais, 
buvo jiems brangu ir malam:; 
kas buvo svarbu ir teisinga.
Tokius pavyzdžius Kristus va
itojo. Pav., Kristus vartojo 
“Ganytojau ir avis”, dėl to 
l ad anais laiktn ‘ganytojas’ 
turėjo būti išmintingas žmo- 
grs, kaip užlaikyti avis, nes 
avys reiškė žmogaus didelį tū
rių. Ganytojas turėjo būti drų- 
sts,-nes turėjo apginti avis 
nno žvėrių. Dabartiniais lai
kais mes praradome reikšmę 
ganytojo (piemens). Kristus 
vartojo — “lauko lelijos”, nes 
tai yra skaisčios, nekaltos, gra 
šios gėlės, vaizduojančios ne
kaltybę ir skaistybę.

Jis dažnai vartojo, pavyzd
žiui, javus dėl to, kad javai 
ĄTa žmonių turtas, stipri bė, 
maistas. Kaip dirvos išduoda 
vaisių, taip ir mes privalėme

navičius, J. Chubis, A. Mar-į kas nors neaišku. J. B. T... r--------
North Side• • ' • ”• C 1 . * r

• ' • * '
Moterų klubo “card party” piie šv. Komunijos. Tuojau po 

’ —’ 1 j. pirmųjų Mišių įvyko Var-įvyks lapkr. 21 d., 3 valandų 
po pietų tik ne Lietuvos Sūnų 
svetainėje, kaip buvo pirmiau 
skelbta, ir ant *tikietų rašo
ma, bet Slavokų evangelikų 
svetainėje, ant Beaver avė. ir 
Franklin (užpakalyje lietuvių 
Dangun Žengimo bažnyčios). 
Vinj prašoma tai įsidėmėti ir
kitiems pranešti. Įžanga sve- 

gesnė už pinigų ir privalome į tainėn nuo Franklin gatvės. ’, 
daugiau rūpintis ja, negu svie I Lietuvos Sūnif draugija išnuo

mavo savo svetainę moterų 
klubui lapkr. 21 dienai, bet 
pasirodė, kad svetainė bus už
imta tų dienų ir tų pačių va-

J. V. 3.

Bridgeville

Lapkričio 13 d. susituokė 
B. Pliopa su J. Juškevičiūte. 
Vestuvių vaišės buvo sureng
tos jaunosios tėvelio pastogė
je. Linksmintasi, kų gali gau
ti. Pamiršta viskas: ir duo
tieji pažadai ir kataliko pa
reigos, susilaukus sekmadie
nio. Ūžta ir širdyse kartota: 

.“Pasigėriau, kaip gaidys, kas 
gi mane pabaidys”.

Praeitų sekmadienį L. R. K. 
S. A. vietinė kuopa nutarė sių
sti į seimų delegatų ir svarstė 
kitus savo organizacijos rei
kalus. Mūsų kuopa yra gana 
skaitlinga nariais ir tvarkin
gai vedama. V.

?< Jėzaus draugijos susirin
kimas mokyklos kambaryje. 
Susirinkimas buvo gyvas. Iš 
kalbų ir nularJmų triško ener
gija ir noras darbuotis. Nuta
rta greitu laika įsigyti V. J. 
ženklus (badges) ir vėliavų. 
Vyrai, jūs nežinote, koki jė
ga jumyse slepiasi, tik reikia 
tų jėgų išjudinti ir nukreipti 
geron pusėn. Kokia plati dar
bo dirva. Jus laukia kova su 
Kristaus ir bažnyčios priešais. 
Tų kovų jūs turite garbingai 
laimėti. Jūs esate Kristaus ka

lendų. Susidarė kebli padėtis,’reiviai, jo vardo apgynėjai, 
nes moterys jau turėjo pasi-Taigi drųsiai pirmyn. Jūs pa
darę tikietus ir daug jų iš .sėkmingiausias ginklas, tai do- 
anksto buvo išpardavę. Kas ! ras, gražus, pavyzdingas eige- 
buvo daryti? Tačiau moterys,! sys visur ir visuomet.
kaip moterys, jos iš vandens] ------------
mok. sausoj. iSSokti. Rntnbau- Masų soda]iet4s ka.
*’“» so Masadulskiene ilgai 'iko nusiminę). ,yg prisiėgto3 
nelankę, pasileido ieikoti ki- dvasioje. Mat j, nc.
toe svetainėj, ir joms greitu did8jl. Nenusiminkite, mergai 
laiku pavyko surasti labui pa l,Jg Nesvarbu kiek jtoĮ> bet 
tegi» vieta, nes prie pat W-.swbu kokio8 jfls Kas Mari. 
nyčios. Toji slavokų svetainė,
gal ne sykį mums patarnaus 
ateityje.

Lapkr. 14 d., antras mėne
sio sekmadienis yra Vardo Jč- 
zaus ir bendrai vyrų sekma-

jos globoje randasi, tam nėra 
ko nusiminti ir rankas nulei
sti.

mus, kurių nepadarytumėte 
žmogui galite padaryti Vieš
pačiui. Tiktai atsiduokite ma- 
Idai, koks nebūtų atsitiktus, 
kurs to reikalauja.

Aš norėčiau lėkti į Tavo 
prieglobstį iš šios mano šir
dies; aš nesu savo paties, bet 
Tavo, “Dieve buk man gai
lestingas!”

Yra vienas šalia Tavo sosto, 
ir mano vienatinė viltis ir 
maldavimas yra Jame, viena
me, “Dieve būk man gailes
tingas!”

Jis užstos manų priežastį, 
bus mano išguldinėtojas; Jis
mano visas---- ir vardan .Jo
“Dieve būk man gailestin
gas!” - J. S. B. Monsell.
— ______
kurie neflirtuotų su laisvama
niai? ir sykį nepasisekimų su
tikę, nemaldautų jų paramos. 
Tik silpnavaliai savo įsitikini
mus doleriais matuoja.
_________-2_______________

Beware Kidney
Gerins if Tired,
Nervous, Aching
in too Ron Dovn, Rerrous, aoffn A«hlnt 

or BvoUen JolaUt Do you Oet Up Rlghta, or 
Irom Burntng

Sus-nio 87 kuopa ir mažai 
gyvybės terodo ir apatijai pa
siduoda. Čia reikia naujo krau

esa-t 1

trus cauM ofUi _ 
ln tM body dūrina

riMiMTS or Bl»<1der md 
troubla. Oralnary mt<

KSafactory ln 1 JTMl 
saaaietM ėm necd or101014, aa ...Ko >.v>«va»v ■ ... v siRmiI. Tnssbnne p«r

atnešti dvasinių vaisių. Kaip, PLATINKITE “DRAUGĄ” |dienia. Gana daug vyrų ėjo'jo, naujų jėgų, jaunų narių,

i

or by

Uito flahuna Įtid- BUSt prov« entlrely 
nd b« •zactly the

, ■0 . ______ik and M ezactly 1_
money back lt suar- 

dnietlot for 
(uarantoa proUcU 

Suos Oo.

pardavėjas neturi bulet 
Ikreipkitės į “Draugo”
:nę.

Vilniaus padavimai yra I Kai įstosite į kontestų} 
mums visiems pažintini, kaip turėsite ne. tik progų 
ir bendrai visa, kas liečia Vii- turtų, bet susipažinsite 
nių. Laikraščio straipsnelyje
jų visų, kad ir sutrauktai, ne- 

atpasakosi. Tik tiek įsidėmėti
na, kad ir padavimai, saviškai 
vaizduodami Vilniaus miesto 
gyvenimo įvykius, aiškiai ro
do, kas buvo Vilniaus tikrieji gubo Švelnumo Old Gold/tf 
šeimininkai, kas buvo Vilnius ' garėtų, jūs gaus’.te du ki

1 Lietuvai.

TRAP

rašt

lailni

Dvigubo švelnumo Old Gr 
Cigaretais. Gigaretai, 
jus nepasiekia drėgni arbad 
nešvieži.

Irgi žinokite, kad jums ne-j^l 
patiks pirmas pakelių Dvi-,

kuri

A. <G. kiek mokė jot už juos atgal.;

WISE
The wiae and pleaaant way to relieve a cough due to a cold ii a 
Smith Brothers Cough Drop. (Two kindsi Black or Menthol—5<.)

SaHliBrM.C«aghDr«ps are tbe only drspscontainmg VITAMINĄ
This is the vitamin that raitas the resistance of the mucous 
membrana of the note and throat to cold and cough infections.

1938 METU
“DRAUGO” KALENDORIAI 11

JAU GATAVI "■

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

Maža$ sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

1 DRAUGAS .
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.



Ketvirtadienis, lapkr. 18, 1937

Kun. A. T. (S&maU)

RAUDONOSIOS MEKSIKOS PRANCIŠ
KONAI KANKINIAI

(Skiriu šv. Pranciškaus Idealų Skleidėjui 
Gerb. Kunigui Pranciškui M. Jurui)

-* Tikybinio persekiojimo isto- j gai sukalu) 26 metai amžiaus,
X riju Raudonoje Meksikoje ge 'jis prašėsi būti priimtas ,
S rai žinoma katalikams ir iš Pranciškonų Ordinų. Jo pri- .
- naujo nereikalinga kartoti. Į gimtas atsidavimas vienatvei j dvasinių rekolekcijų gyve*
- Tačiau, dviejų naujų prancii- ir vienybė su Dievu maldoje nimui, dėl to viršininkai jo 

konų kankinių žuvimo už ti-'neabejojamai padarė didelę j- neapsunkino vienuolijos išbla

je. Tačiau, jis buvo labai bra- j Kartais atsitikdavo, kad ke- niuga gyvata kartais iškrės- 
ngus savo konfratrama, ne.- lioms dienoms Tfvas Junipe- davo daug netikėtų špoaų. 
jo nuolankumo, malonumo, ras de la Vega išvažiuodavo Nors jis nemokytas, bet buvo 
nuostabaus pasiaukojimo arba į savo tėviškų ir nuo žmonių supratlyvas, sumanus ir vik- 
atsidavimo dorybės siekė pa- gavęs stipendijų šv. mišioms J riai prisitaikindavo prie visų 
čių viršūnių. Per kelerius me atlaikyti, gautus pinigus išda- darbų, kurie būdavę jam ski
tus jis gyveno Pio-Mariano lindavo elgetoms ir vargšams. Į rti. Jis buvo* palinkęs lengvai 
kolegijoje Kveretaro mieste. Iš to pasirodo, kokių gailės- imti svarbaus dalykus, ir ta jo 
kur kandidatai buvo ruošiami tingų širdį Tėvas Junipe ras1 Itngvamanybė dažnai surūpin 
Pranciškonų OrnJaui. Kadmi- de la Vega turėjo skurdžiams davo vyresniuosius; visgi jis 
gi jo troškimas buvo atsiduo- ir vargšams. būdavo visada klusnus ir tuo-

Broli, Humilu Martuuau 'JJU “udav"ei bent kuri" da'- 
O F M ’ |b», kurs buvo jam skirtas at-

tarpu Tėvo Jaaipera Jia iSUI‘in'ai tar“''° °’Tuo
kėjimų tVumpa istorija yru1 takų į jį, kad tapo pranciško- ^kančiomis pareigomis, bet <je la Vegos būsiantis bendra? r<^nu* įv*^08® vienuolijose,

gana interesinga. Ir įdomu ka- ,nas. Sausio 1 dienų, 1901 me- jam pavedė eiti prefekto pa- kankinystės mirtyje, būtent, taip pat ir naujokyno rfltano

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ SKAITYTOJAMS
Kito Proga Bflt Turtingais 

Per Vis# Gyvenimų!

talikams žinoti, nes apie juos, tais, jis apturėjo Sv. Pranciš- r0i£3S, kad dažiurėtų semina- brolis Humilis Martinezas taip kuriuos turėjo apleisti ir .„

Daug mūsų skaitytojų 
nmnis ir prašė padėti jienis 
naujame Old Gold konteste 
Mes to negalime daryti. Mums 
būtų linksma, kad visi mūsų 
skaitytojai ‘ laimėtų dovanų, 
bet visi turi atsakymus pada
ryti patys.

rašė

Per šį kontestų mūsų lai
kraštis dėl Old Gold nori gau
ti naujų draugų. Mes žinome, 
kad šie cigaretai padaryti su 
Prize Crop tobaka patiks jum 
ir jie yra visada sviežūs.

(Tęsinys 5 pusi)

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 8o. Halsted St., Chieago 
paned., Bered. ir Subat. nuo 2—9 v.

u b uvo mažai 
spaudoje.

rašyta lietuvių kaus abitų. Ta proga jam duo
tas Junipero vardas, kurį la-

[ir
Tšvas Junipe ras de la Vega . bai pamėgo, nes brolio Juni-

ristus, kurie ruošėsi j kunigy- pat gyveno tame pačiame nau- 
* jokyne. Jie abu buvo neatski

Kuomet 1915 metais prasi- riami draugai, ir vienas kitam
brolis Humilis Martinezas pero (kurs buvo vienas iš dėjo civilinis karas ir Kate d- padėjo visuose įeikaluose ir

Kortu pradėjo vienuolinį gyve- pirmųjų Šv. Pranciškaus sekė- kų Bažnyčia tapo baisiausiai sunkenybėse. 
nAnų tame pačiame novicijate jų) — meilė ir’kūdikiškas ma- persekiota, Tėvas Junipcru.^ Brolis Humilis Martinezes

►- ir po tais pačiais dvasinio gy- Ūmumas jam labai patiko ir de la Vega su Kitais vienuo- gimė rugsė> O dienų, 1873 
veninio vedėjais, kartu dirbo tuo visu troško sekti ir gy- liais buvo priverstas pabėgti, metais, Santa Maria Chavin- 
įr meldėsi toje pačioje vienuo- venti. Jis pabėgo j savo tėviškę, kur da kaime, Zamoros vyskupi
joje ir kartu garbingai mirė j' Sekančiais metais, būtent, kaimynėse apylinkėse ėjo ga joje; ir krikšto metu gavo Ha. 
dėl žiauraus kruvinojo bude- sausio 29 dienų, 1902 metais, nytojavftno pareigas, visada 1 d ri jono vardų. Jo tėvas buvo 
lio neteisingo nuosprendžio. brolis Juniperas de la, Vega būdamas atstu vienu žingsniu‘Mykolas Martinezas ir nioti- 

TėV0® Juniperas ue la Vega vienuolinių įžadų pa- nuo persekiotojų seklių. na 4— Doloree Gilaitė. Nors,
• O. F. M? |PraHt* profesijų. Sekančių trk - rjl8 metais Tėvas junįpe/po bovo .M*urtjr;gi’ bet

, Tėvas Juniperas de la Ve- metų laikotarpyje jis 0M-'ldS ()e ja Vega gavo leidimų Pam* r ži u

į juos piekadU nebegrįžti, kuo
met prasidėjo tikybinis perse
kiojimas.

(Bus daugiau)
i«.v -r ti ra;
AKU/ GYDYTOJAI

z/

DR. VAITUSH, OPT.
IJKTLVIS

OPTOMETRlCAiaY AKIŲ 
SPKCIA14STAS

Suvirš 20 motų praktikavimo 
Mano Garantavimo*

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien Išskyras Seredą, 
Sekmadieni susitarus. 

Rirlelio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10-^12 vai, ryto

Tel, Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HSMlock 6266

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ol'iao vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Ree. ofiso vai.: 10—12 A. M.

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
 i tują! sutartį.

Rea.:
2456 W. 69 St.

gimė birželio 15 
'1S74 metais, Kveretaro pro
vincijos miestelyje Bemalo. 
Jis buvo pakrikštytas Aure
lijaus vardu. Jo tėvas Ignas

. , . roję krikščioniškoje dvasiojo,ir vėl apture hus- 
' vę viešai eiti šventosios k und 

190.) metais, jis buvo leistas gyytės pareigas. Ne po ilgam
padaryti iškilmingų profesijų. jo viršininkai nusprendė įku- žiaus, jis, kaip broliukas i- 
Pinuia tapimo pranciškonu, 1 rti naujus rūmus naujokynui. stojo į Šv. Pranciškaus Ordi-

dienų, i’kivė studijoms prisirengti ku- '.:.,;srįžtį 
nigystei, ir vasario 16 dienų, 1 Rugpiūčio 31 dienų, 

įlietais, būdamas 28 metų am-

TeL CANai 2345

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2158 W- Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt SL 

TaL CANai 0402

DR. W. Y. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
T«l. Melrose Park 660 

Res. 2126 8. 5th Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

de la Vega ir motina Ignaci- brolis Junipėras de la Vega jKotoneo mieste, ir Tėvas Ju 
f* ja Velaskvezųitė j) uvo žinomi daug jr-uolinį mokinosi, dėl i ni peras do la 'Vega, būvu teąp

iš jų dievobaimingo gyvenimo to dabar jau buvo bebagian įsiimtas, nės jiš tinkamai buvo 
ir savo sūnaičiui davė krikš-; tis reikalingų mokslų, ir lie- prisiruošęs dvasinių pratimų 
čioniškųjj išauk.'ėjimų tuose pos 30 dienų, 1905 metais, ap- gyvenimui. Čia jis praleido a 

. sunkiuose tyrfcno metuose, ku-į turėjo Šv. Kunigystės sakra-
riais Katalikų Bažnyčiai buvo . mentų. 
išplėšta nuosavybės ir patys Priverstas pabėgti

* ?• 
i f

 i 
» A

 4

vienuoliai buvo išvaryti iš jų 
^vienuolijų.

‘{(Kuomet Aurelijui de la Ve-

f

Palengvina aklų Įtempimą, ka* es
ti priežastimi galvos skaudBJlnto, 
hvalgtmo, aklu aptemimo, nervuotu- 

. mo, skaudama aklų karflt). atitaisė 
trumparegystę lr tollregystę. Priren.

1901 ria teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas darumas sų 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos nuo 10 lkl 8 vai. vak.
, Nekėlioj pagal sutarti.

Daugely aPdtlklnių akys atital-o- 
plgios kaip

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

nų. Brolis Humilis Martinezas 
atįiko savo novicijatą J
suTėvu JUnip«riide1ayeg«,l471? ASHLAN0 AVE.
.r rugsėjo 20 d.en», 1902 me. phong 758B
tais, buvo priimtas padaryti

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
’ DANTŲ GYDYTOJAS 

< 3250 S. Halsted Street
CHYCAGO. ILL.

Ros. 6058 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
avnyroJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Ręad
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv, ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Ciceroj
1446 So. 49th Ot.

6 iki 9 vai. vak.
Offiee Houra 

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

DR. STRIKOL’IS
PBYSIOIAM and SUROBOM 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiao Telef. BOUtovard 7820 
Namų Tefrf. PROspact 1860

pie trejus metus, duodamas (laikinų profesijų, ir vasario 1 
dvasiškas koaifet encijas novi- , dienų, 1907 metais, jis sudarė 
ei jauns ir klausydamas išpaži- .iškilmingus amžinuosius įža-

Tel. CANai 0257
Ree. PROapsct 6659

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

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

’ 6 iki 8 vai. vakaro

METU PRITYRIMAS 
egMuninnojamoa —. akiniai 

priUikoai

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avenue
Valandoa: kasdien nno 9 iki 12: 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

‘-.i i. . n i n- —
LIETUVIAI ADVOKATAI"

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telafonaa OAMal 1176 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPnblic 9600

KAL S ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVeatem Avenue
VALANDOS:

Pauedėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare- 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nao 12 iki 6 v. v.

Tai. Prospect 1012 
Rea. TeU. Pepnblic 3047 ‘

-tąaus.
ir taikinga nuotaika, kurių la- J Brolis HumHis Martinezas 
bai brangino. ! buvo visada linksmas ir jo ug-

* e. A4 l
SR

Per visų jo vienuolinį gyve- nčių; ir jam patiko toji rami 
nimų nieko nepaprasto nepa
sireiškė jo kalboje ar elgesy-

GERKIT T"i<1E,< ALŲ
i&tnbroria

SOUTH SIOE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
STA ALŲ, nes jie Šino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (VVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. * . ~ '

2415 West 64th Street
Teiefo BOtliEVARD 7171

U M- MORKUS 
Rea. HEMLOCK *240

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHING|

MIDWEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVE. TEL CANAL 3764
VIC. YUKN1S, mgr.

Super-pyro-Prestone—Zerone-Anti Freeze

. GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUUį BUtCKį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 1 
kurie jie parduoda parodo, )cad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. 6RISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

,4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tek YARda 0964 
Rea.: TaL PLAta 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

Buick - Cadillac - LaSalle
I 3860 Ogd

.'.tf, JT": a 7TZŽZ
en Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SE6AL
0FI8AS -

4729 Sa Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Talafonaa MIDiray 2880 

OFISO VALANDO8:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po plotų ir nno 7 iki 8:36 v. v.

TeL OAMal 6122 v

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

Valandoa. 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedėį. pagal sutartį. 

.REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Talafonaa REPnblic 7868
Offiee Phone Res. und Office

PROnpaot 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp, ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(BX>WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd SL. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 & Fairfield Avė. 
TaL LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį. 

TaL ofi. REPnblic 7696 
Melreae park 680

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Wart Mar«ūette Road
Antrad., .ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6 9 v. v.
Sektadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

III Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šefitadieniais nno 2 v. iki 9 V. v. 
Sekmadieniaia pagali sutartį.

TeL Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 8365

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

0900 So. Halsted St.
Valandos 2—4 |>o pietų, 7—8 v. vak. 

i&hkvniH seredomis ir subatomis

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

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutartį.

TeL BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZa’IS
DANTISTAS

4645 Sa Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakaro

TeL LAFayette 8016

DR. C. J, SYENCISKAS
DRNTI8TA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vaL takam 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį.

TeL Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofise TeL VIRginia 0036

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS*

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

- Rezidencija
8939 Sa. Olaremont Ava

Valandos 9—10 A. M.

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goniai, kaip Ją prlpaiine American 
Medical Association ir American 
CoUege of Snrgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2704 W. 69th St, 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų. advokatų ir biznierių, 
įį kurių skelbimus matote jūsų dienrsštyje DRAUGE.



1
X

Ketvirtadienis, lapkr. 18, 1837

SVAMBUS PRAKBSIMAS 
MUS? SKAITYTOJAMS

ir įsigykite Oficiali Old Ghold teris neturi bidetinų, kreipi 
.Piešinių buletinų su pilnais j- tės į ”Draugo” raštinę.
statymais kontesto. Šekit pa- — - — . . ______
tarimus-atydžiai. Jei jūsų dea- SKAITYKITE “DRaVTGĄ

CHICAGĄ APLANKIUS
(Tęsinys iž 4 pusi.)

6itune liaujame konteste nė
ra jokių mįslių išrišti. Dėlto 
šis kontestas lengvesnis už 
pirmų. Pirmų dovanų laimėti 
gali mekanikas arba kolegijos 
profesorius. Siame konteste 
nebus “tipsterių” nes atsa
kymai turi būti originalūs.

Jei dar nejstojote į konto- 
tų, tai dar yra laiko. Nuvykit 
pas arčiausių eigaretų dealerį

Motin oę Marijos kilnumo* pasiūlė aplankyti jų seimų
Ui valandėlė v*l atsidaro Kors * 8 kel.io"fB 

durys ir .eina gort. Motini.“ ™t.kau, tuoj >r nu-
Marija, tos pačios Sesutės Iv- «• >-Vos parap,
.. •’ j salę, kur v„o seimo posėdžiai.

c ,, .. Erdvi, graži, pulki salė, tai— Sveikas, sveikas, Kape- ’ ®’
. », tik tokiĄj. ir posėdžiauti tolume, tiesdama rankų tarė Ale* . . , . r ,

tinėlA laukėm Taroutm, k,am 8enn0‘-
kun. A. Baltučio nuopelnas

- lAbai .man malonu ap- kuris cllittlg0,
lankyti gerb. lAotlhHę. ir P*-1 parapij, (gvvuoja„«» da. 
matyt. Mot n»k, Namu, pra- uk 10 „letų) laip gražiai 
kuu priunti mano giliausi, pa-, sl tvarks , lr ut -i(
garb,. Ačiū, ačiū, Gerbiama- ir puiki k,ebcoijl

I iV mokykla ir salė ir Lt— Va 
Sesutė minėjo, kad dav J ]jo* jauniaus.ai Chicagos pa 

Tėvelis be Mišių, taigi P4"11* j rapijail Įeinam į salę. Ji pii 
šyčiau dabar į koplyčių, o pa- na Moterų atstovių ir viešnių 
skui pasišnekėsime. Gerb. Mo- kurios gyvai svarsto savo rei 
tinėlės Marijos rimtumas, ku- kalus. Čia sėdi ir jų dvasioj 
klumas, nusižemininias it’ma-'vadas kun. A. Linkus. Kun 
loni veido išvaizda mane Urba supažindinai »maiie ga juo 
siog sužavėjo. Tai kjlni As- $ale įr mes abudu atsisč 
menybė, pamaniau eidamas į' da,n Tačiau tvartcdarė (pa 
koplyčių, tai tik tokia Asnic- vardęs neatsimenu) tuoj pra 
hybė ir galėjo įsteigti šį vie- nega pirmininkaujančiai p-le 
nuol>Tių ir juo sumaniai vado- jokūbaitei, kad yra atvykę;
vauJa- svečias iš Lietuvos. Pirminiu

Didelio įspūdžio padarė ko- kė tuoj kviečia Svečių pasvei 
plyčia. Tai didelė, graži, jau- kinti seimų ir bent trumpa 
ki ir maloni koplyčia. Trys’pranešti kaip darbuojasi Lie 
gražūs marmuro altoriai, ypač tuvos moters. Noronis neno 
didysis, su gražia Jėzaus Si r- iroms, nors ir nepasirengusiu! 
dies statula ir grotelės. Pili- jr netikėtai užpultam, tačia

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge

Tel. CANal 9565 

WEST SIDE VIEŠBUTIS

KAMBARIAI RENDON. DIENAI 
AR SAVAITEI

SAI.fi KKNDON DfiL VISV PARKNGIMV
VESfcLfiMS, ROKIAMB, BAGIAMS 

WaMcr NcKao, sav, VIRTUVE. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI

2435 So. Leavitt Street Chicago, NI. Į

DAfcY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15fc AV*.

ONA ŪSIENE
(po tėvais VaratfMttė)

Mirė lapkr. 17, 1887 m., 1:80 
vai. ryte sulaukus pusę am*.

Kilo IS Sakiu a.pskr., Na«- 
mleadto parap. Bartkų kalint).

Amerikoj išgyveno 83 metus.
Palike dideliame nttllftdlmo 

vyrą Prancišką, 3 dukteris A- 
delę, Oną Ir Eleną, 3 Sūnus 
Prancškų, Justiną ir Edvardą. 
2 Žentus Liudviką BednerJ ir 
Kazimierą Bk-etteKStien, 1 anū
ką Tarną, 1 seserj Petronę Sta
naitiene ir švogerĮ Petrą, 2 
broliu Prancišką ir Šoką, pus
broli Prancišką Valalt) ir gi
mines. o Lietuvoj 2 broliu Jus
tiną Ir Antaną Ir ją Šeimynas 
ir gimines. /

Kūnas pašarvotas 1224 So. 
48 Ct. Tel. Cicero 5092-J.

Laidotuvės ĮVykS pirfn&idteni, 
lapkričio 22 d. IS namą * vai. 
ryto tus atlydėta j Sv. Antano 
parap bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldą bus nu
lydėta Į Sv. Raaimiero kapines.

Nuoki rdiial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti štose lal- 
dotuvSae.

Nuliadę: Vyras, Dukterys,
SiinM, žentai, Anūkas, Sčmio. 
švogerta, Broliai, Pusbroliai Ir 
Gimirife

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus Telef. Cicero 2l«9.

Išdirbėjai aukšteon&a rūšiai
paminklą ir grabnatnlų

Didžiausia paminklą dirbtuvė 
Chicagoj

Pirkite tiesiai W dirbtuvės ir 
taupykite pinigu*

ttee attikome darbą dangellul 
žymesnių Chlcages Lietuvių

žuoliniai Kuoku, šaunūs var- nešti Lietuvos moterų darbuo-’ 
gonai. Tai pasidarbuota a. a. įę bei Jų nusistatymų. Ar joms 
kun. Staniukyno, nes tai jo sveikinimas patiko, ar iš lnn j 
nuopelnas, tai gražių aukų su- ndagumo — nežinau, tačiau 
rinkta, tai, nesigailėjo visuo- j visos smarkiai plojo, gi M 
menė aukų ir jis savo sveika- Brenzaitė tuoj priėjo ir ūž
tos!... Taip, a. a. kun. A. Sta- kvietė į jos ruošiamus atsto 
niukynas tai buvo Seserų K a- vėlus pagerbti pietus, graži a- 
zimieriečių įsteigėjos, Tėvas ir hbtelyje, ant ežero Michi-
Globėjas. Tokiu jos jį ir da- kranto, kur tuoj ir ausi-j
iiar laiko. Po, Mišių ir po pus- vežė kun. Linkus. Pietuose da
ryčių nuveda mane Sesutė į lyvovo apie 200 atstovių, kon- 
kapelianijų. Čia pasitinka ka- p. Daužvardis, L. fciinu-
pelionas gerb. kuh. B. Urba tis <v 7 kunigai. To baliaus 
su malonia šypsena, rūkyda- plačiau neminėsiu, nes tai bu-: 
mas prabyla: vo gražiai ir plačiai aprašyta

— A, sveikas, kapelione! *«Drauge”.
Tai dabar būsim du kapelio-
nai. “Shnilis - simile Kau- «• Chw*M

amt GJRAMB Ata J

Telefonas 
SEEIey ŠIOS

CHICAGO, B4L
Urba Flower Shoppe 
4180 Archet Avenue

Eklplioeija plieno fabrike. Užvakar Chieagoj įvyko eks 
pLiozija. Carpegie -. Illinois Steęl fabrike,82 gatvių j^Sp 
Chicago). Du darbininkai žuvo ir apie (fftimts sužeista.

čia dabar, kas čia, ar čia jū ‘'stebuklai” ir tas viskas taip 
ra, klausiu? Ne, tai ne jūra, ūmai padaryti, 
tai ežeras, sakau, kad neina-j Važiuojam toliau gražiausia, 
tyt noi galo nei krašto, man j miesto dalimi, pro muziejų, 
jis vaizduoja Baltijos jūrų! pro universitetų, pro katedrų. 
Taip, ežeras Michigan, tai CĮii Koks gražus miestas, kokie 
vagos papuošalas. Kaip gra- puikūs pastatai, kaip gražios 
žiai tvarkomas jo krantas, vi- medžiais apsodintos, gatvės! 
sa paežere vedamas naujas O jau tų gelžkelių, gelžkelių, 
puikus ir platus betoninis ke- ant kiekvfena žingsnio! Nie- 
lias, sodinami medžiai, parkai kur Amerikoje neteko matyti 
ir t.t. Privažiuojam vienų-kitą tokio gelžkelių tinklo, kaip 
ežeru k ų. Kų tai reiškia, klau- čia. Chicaga, mat, tai Ameri 
siu, šie ežerukai, ar jie iškas- kos vakarų centras, taigi či« 
ti? Ne, paaiškina kun. Linkus, viskas ir jungiasi, taigi [rau
tai neiškasta, tik čia būta vis kiniai ir lekia iš čia į visus 
to pinties ežero Michigan, tik; plačiosios Amerikos kraštui, 
čia viskas išpilta. Ir čia, sako, Kitur gelžkelių kompanijos 
kur važiuojam tai prieš keie- bankrutuoja, gi čia vis nau- 
tų metų buvo ežeras. Štai, sn- j jus gelžkelius tiesia, tai ma- 
ko, čia 1932 m. buvo pašauti Į tyt ir darbo turi. 
nė piaroda, ve, dar ir nek, ri,.
paviljonai riogso...

Tu, sviete, pamaniau, tei
tik Amerikoj galima tokie

JONAS BŪkerKAS
Mirė lapkr. 17, 1987 m., 2:20 

vai. popiet, Sula h kęs pusę amž.
Kilo iŠ Biržų apskr., Papilės 

pąrap., Kubilių kaimo
Amerikoj išgyveno 27 m&tus.
Paliko dideliame ntaltAdime 

moterį Elzbietą po tėvais W 
tartaltė, sfldų Klemensu ir sd- 
serĮ Elzbietą Eralooonienę Ir 
švog-erj Pfctrą ir Jų šeimyną, o 
Lietuvoj ęeserĮ ir šVog-erĮ ir Jų 
šeimyną, brolj ir Jo šeimyną 
uošvius ir dvi švogerkas ir du 
švogerlus ir gimines ir pažĮsta- 
mue Prlklaeeė prie Oarfield 
Park Paš. Klubo, ChicogOe 
Liet. PoA. Dr-jos Ir Palaimin
tos Lietuvos -Dr-Joa Gyveno 
3849 W. 18 8t- Tel. Crawford 
IMI

Kanas pašarvotas grabottaus 
Petkaus koplyčioj, 1419 SO. 49 
Ct, Cicero, ni.

Laidoto vės Įvyks aubatoj, 
lapkričio 2d d. Iš ko^lyčtbs 8 
vai. ryte kos atlydėtos Į SV. 
Ahtaho parap. bažnyčią, kortoj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
vbIRmUo stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. KažiYntero ko-

■gir LAIDOTUVIŲ F DIREKTORIAI . H
NARIAI ONCAGOS, OCHROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1MDIII Aline PATARNAVIM/ 
ImDULANbt DIENĄ 1RNAK

nvr AT KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
&ALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES W.HJ\C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 Hd Kh30 vaL vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 fld 930 vaL vak.

8354 So. H&bted St. 
Pfcoaė SOUlevMd 4089

2314 W««t 23rd Pilfce 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULlman j^70 

4348 So. California Ava. 
Phone LAEayette 3572

DBAIJOA

LAOOTUVIŲ DIREKTORIUSTAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
3319 Lituanica Avė. 
Phone TABds 1138-1139IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY 8307 Litaaaica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

SENIAUSIA IS DOMIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4603-07 So. HermNage Avė.
4447 Sootti FaMletd Avenue -

TeL LAFAYETTE 0727

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109
6854 So, Weštern Ate. 
Phone GROvehill 0142

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIU FE0IU IK BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio taipraio — 
Todtl Karščiau Dega Ir Maliau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS s

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5156 S. VVestern Av. Chicago, Illinois

. B. KAN APAUK IS, Savininkas

Tl8 Yteat 18th Street 
Phone MONroe 3877

koplyčios visose 
Chksgos dalyse

DYKAI 1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5666

IR 4704 So. Westen> A- 
TEVAS T.1, VOtginis 0681

et
3



6
= PHatrgsB (^efylrtndięnla, Iąp£r. 18, 1937

VIETINES ŽINIOS

Misijonierius Sukelia 
Daug Minčių

VVEST SIDE. — Kas tik 
Šiomis dienomis lanko Aušros

Kun. St. Petrauskas 
Ligoninėj

BRTDGEPORT. — Kun. 
Stanislovas Petrauskas, Šv.

Vartų parap. bažnyčia, tas1 Jurgio parap. vikaras, praė- 
dvasiškai atsinaujina. Gerb. jusį antradienį lapkričio 16 d., 
misijonierius savo pamokslui- pasidavė apendiko operacijai 
se sukelia daug minčių, ver- Šv. Kryžiaus ligoninėj. Sek- 
čia protauti. ’ mingų operacijų padarė dr. Si-

Taigį įdomu išgirsti tiesos Į monaitis. Lagonis po operaci- 
žodį/ Tada mūsų galvoje pa-' jos eina geryn.
atdaro šviesiau ir širdyje len
gviau.

Visi vestsaidiečiai lankyki
tės į šias misijas, o įgysite
■neįkainuojamų turtų. , . .

m . . _................„ v. . Praėjusi šeštadieni dr. A.Taapgi misijonierius pačioj , . . ~
... , v. . . . .Rakauskas ir jo» žmona dain.rndz.oj rag.no pne į Rakande-

blaivybes. Sake, kad misijų

Paminėjo Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktį

metu visi susilaikytų nuo svai
galų. Taip darantieji po misi
jų daugelis liks kandidatais į
pilnus blaivininkus.

nė, minėdami 15 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, su
ruošė gražių puotų, kurioj, be

Rap. Chicagos lietuvių veikėjų, da-

lyvavo ir svečiai iš Lietuvos: 
kun. dek. Kapočius ir K. Či
biras. Jubiliatam sudėta daug 
linkėjimų.

Dr. A. Rakauskas yra žy
mus ’katųlikų visuomenės vei
kėjas, ALRK Federacijos cen
tro pirm. ir Moterų Sų-gos 
centro daktaras - kvotėjas.

• Rap.

širdinga Padėka

BRIGHTON PARK. — Ne
galiu praleisti neišreiškęs pa
dėkos šioms mūsų draugijoms:
Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
moterų ir mergaičių, mergai- ...... .
čių P. Sv. Sodalicijai, Moten, Den,ok,rat,» »rgan.aaxa4a la.ke

Iš Politikos buko CICEROS ŽINIOS
ŽINIOS IS 12-to WARD0 

• -
BRIGHTON PARK. — Lap. 

10 d. 12-to Wardo Lietuvių

Nuoširdus Ačiū

rr
CLASSIFIED

PARDAVIMUI DUONA

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

Duokite savo namui
GERESNĖS ŠVIESOS 

GERESNIO REGĖJIMO
Gražybes Pritaikymą

•Jūs turite dvigubą naudų, kada modemiauoja- 

te su naujomis I. E. S. Geresnio Regėjimo Lem- 

pomis!. . . Pirmiausias jūsų pelnas, akių ra

mumas, dėlto, kad šios lempos padirbtos pagal 

specifikavimus Illumination Engineering Society 

— geresniam regėjimui.

Antras jflsų pelnas, gražumas. Dėlto, kad 
* . • ’ • *

šios lempos ne vien pačiom turi grųžumo, bet 

priduoda minkštų, be spindėjimo šviesų, kuri
9

daug pagrųžina jūsų kambarių įrengimus.

Pamatykite parodų I. E. S. lempų visose

Commonwealth Edison Elektros Krautuvėse.

DOWMTOWM—72 W. ADAMS mttT-132 «. DteteOtN STRHT 
T.l.yk—. BAMtelpk 1200, Ueol UIS

4562 Broodamy 42M W. Matfb** Sk M3 W. 6SrJ St
4S33 Irvtaą terfc Mvd. 3460 S. State Sk 29S0 L 72s4 St.
2732 MRw**ka* Av*. 4S34 S. Askknta Av*. 11046 S. Mkhlųos Av*.

Mortos Shower Party
■ *

VVEST SIDE. — Biznieriai
Juta&s ir Barbora Kaminskai,• •
užlaikantieji gražių duonos ir 
keiksų kepyklų, 2306 W. 24 
st., netrukus turės dvejas ves
tuves — išteka dvi jų duktė- j 
rys — Morta ir Stefanija, Mo
rtos “sbower party” įvyksta 
šiandie, lapkričio 18 d. Tre
čios vestuvės tuose pat namuo 
se įvyks dėlto, kad jų draugė
Irena Gerlikaitė p-nų Kamin- domi savo tikėjimo ir tautos 
skų name gyvenanti taipgi iš
teka. Rap.

Sųjungos kuopai, Šv, Kazi
miero Karalaičio, Saldžiaus’-is 
Širdies V. J. ir. Apaštalystės I 
Maldos dr-joms, kurios auko-Į 
mus prisiilėjo prie mūsų baž
nyčios darbų.

Šios draugijom, remdamos 
parapijų šiuo svarbiu laiku, 
atliko labai gražų darbų, pt 
to, Apaštalystės Maldos dr-ja 
laikytame susirinkime, lapkri
čio 5 d., nutarė įrengti bažny
čioj puošnų langų su draugi 
jos parašu. Te Dievulis laimi
na jus visus, nes visi esate 
naudingi ir reikalingi. Puoš-

CTCERO. — M. Sų-gos 2 kp. 
bunco žaidimo vakaras, įvy
kęs lapkr. 11 d., Jauk šų na-

V Ienos dienos senumo duona tr py
ragai pardavimui ui pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 West. Roosevelt Road Ir 
1633 Bo. Kedzie Avė.

. PARDAVIMUI BUČERNfc
Parsiduoda bučernė Ir groceroė, ru 
elektrlkinlu šaldytuvu lr mėsai plau- 

, styti mašina Parduosiu arba liren-
muose, buvo sėkmingas. Kuo- duosiu. Pardavimo priežastį patlr- 

. ... x • , ,Ue ant T*et0*-pai liks nemažai pelno.
Rengimo komisą ja, 2 kp. va

rdu, dėkoja Jaukšams už pri
ėmimų pramogos į savo na
mų, taip pat pardavimų dau
giausia bilietų ir jų dukrelei 
A. Valančienei, kuri daug kuo 
prigelbėjo, aukotojams: Ked
zie Avenue Store, Roosevelt 
Fum. Co., p. Stonienei,, F.
Globienei, A. Janaonienei, S.

Garfieldparkiečių 
Lietuvnj Klubo 

Vakaras

Gyvenantieji Garfield Park 
apylinkėje lietuviai turi įstei
gę vyrų ir moterų pašalpinį 
klubų, kuris rengia šaunų ru 
deninį balių lapkr. 20 d., Law- 
ler svetainėje, 3929 W. Madi- 
son str. antros lubos (virš 3 
sisters restaurant). Šokiams 
grieš geriausia Chicagoj or
kestrą.

Be to, tame vakare norin
tieji įsirašyti į klūbų jaunuo
liai nro 16 iki 25 metų bus 
priimami dykai, nuo 26 iki 45 
m. už 1 doL įstojimo.

Naujas narys

Užuojauta

tvirtovę, garbinate Dievų ir 
teikiate naudų žmonijai.

P. S. Draugija Šv. Teresės 
aukojo $58.60. •

Kun. A. Briška

Širdingas Ačiū

Noriu tarti širdingų ačiū vi
suomenei, kuri susirinko taip 

‘ skaitlingai paremti mano de
biuto koncertų lapkr. 7 die
nų, Lietuvių auditorijoj. Ypa
tingai turėjau garbės ir malo
numo matyti konsulų ir ponią 
Diaužvardžins. ‘

Nuoširdžiai ačiū “Draugui” 
ir kitiems laikrašeiartts, kurie 
skelbė mano koncertų, taipgi 
radio valandų leidėjams, ‘Mu
zikos Žinioms’, ir visiems, ku
rie kaip nors prisidėjo mano 
pirmo parengimo. Ačiū prog
ramos dalyvianis. Būsiu visuo-

susirinkimų Yuškos svetainėj.
Kadangi per vasarų susirinki
mų nebuvo, tat šį sykį narių 
susirinko daug, be > to, daug 
įsirašė ir naujų narių. Pasiro
do, žmonės įdomauja politika.
Pirm. Yuška atidarė susirin
kimų, o rašt. Kaminskas per
skaitė ftiportų iš praeito vei
kimo. Pasirodo, or-cija 'auga 
nariais ir finansais. Teisėjas 
Zūris užgyrė organizacijos vei 
kimų ir žadėjo lankytis kas
susirinkimų. Nėra abejonės, jei tP°čiūnienei, A. Jaukšienei,
žmonės susiinteresuos ir lan-[^^ovar^s Bakery, Sable ir Kai- 
kys or-jos susirinkimui, atei- kariui. Visų dovanos buvo 
tyje mes drįsime pasikviesti brangios ir įvertinamos, už 
ir žymių politikierių ir parei- kų tariame nuoširdų ačiū.

■ kalauti daugiau lietuviams da- “ kp. sų-tes džiaugiasi tu- 
rbų 12 warde. j-ėdamos tiek daug pritarėjų,

Sus-me išrinkta prganizaci- toi rėmėjų. Tas parodo, kad 
nė komisija. Manoma, suorva- visuomenės sentimentas su 
nizuoti apie du tūkstančius , mumis.
narių šiame warde.

j profesijonalų ir biznierių, kų- 
Dėl mirties a. a. M. G,urin- rie taip širdingai teikė skel- 

skaatės,. K. A. Rėmėjų 9> bimus programos kųygelėn ir 
skyrius reiškia užuojautų tė- tuomi pridavė man daug in

# » • I   • • • • _ • • A 1 *
veliui Gurinskui ir visai gi
minei. -•

Lai Dievas suteikia velionei 
amžinų ramybę, gi /nes, rė 
mėjos, jos neužmiršime savo 
maldose.

Korespondentas

RADIO

Ačiū visiems atsilankiusicm 
į mūsų pramogų ir atsiprašo
me, jei kas buvo negera.

Komisija

7 iki 8 vai. vakaro iš stoties
Skambių lietuviškų dainų WITFC, 1420 kil.

bei geros orkestro* kožnam 
malonu pasiklausyti, vpatin

MRS. DUDO.
160 E. Kenslngton Avė. 

Tel. Pullnuui 1411.
PARDAVIMUI TAVERNAS

Namas Ir taverno biznis, su sale, ku
rią galima lėrendųotl dėl visokių pa
rengimų. Naujai lždekoruota. Šilto 
vandens Žiluma. Randasi lietuvių 
aplellnkėje. Atsižauklt )

MOONLIGHHT TAVERN 
1820 West 46th Street 

Chicago. iiiinois
PARDAVIMUI NAMAS

Wost S.dėje pardavimui 3 fletų na
mas su bučeme lr groserne, biznis 
Išdirbtas per 30 metų. Gera vieta. 
Lietuvių seniai apgyventa. Kreipki
tės pas savinlnka.

2316 So. Hovne Avė.
Chlcago. minols

NAUDOKITĖS

Mūsų ištaigoje randasi pigiai ant 
pardavimo keli Šimtai visokių namų. 
rezidencijų, Aapartamentų, biznio niį- 
mų Ir Įlotų, kuriuos apturėjom 
davimui nuo bankų recelveriu 
insurance kompanijų, dlėlto prašo 
atsilankyti dienomis lr vakarais 
adreak:

Ernest Geissler 
2749 W. 63rd 8t„ arti California Avė. 

Chicago, Illinois

Dabar pas Biidrikų eina di
delis išpardavimas radių, ska- J

gai sekmadienių vakarais, lbyklų ir rakandų. Duodamos 
Taip mes gėrėjomės pereitų se- dovanos su kožnu pirkiniu. K. 
kmadienį puikia radio' prog ■ ■ ... ■ —1 assrr
raina, kurių patiekė Jos. F.
Budriko radių ir rakandų 
krautuvės Chicagoje, 3409- 
3417 S. Halsted st. iš stoties 
WCFL, nuo 7:30 iki 8 vai.
Vak. Gražus baritono daina-
vimas kaip ir harmoninga Bu- 

met dėkinga ir1 neužmiršiu tų 1driko radio orkestrą visiems.
labai patiko. Primintina kož-

1 spiracijos ir energijos toliau 
darbuotis lietuvių tarpe.
' Jadvyga Gricaitė

E. Kelpšienė. rašt.

Asthma Cause
Foughl ln 3 Minntea

By dlssotriag and 
Bhugm that eatuei mucos or

. ___ , rsaeve* tbe cause of your agony.
^se«u&-

«eep eeundly toolght. floon feel areli, yeare 
yannger. stsaager. and eat enythlng. Ouar- 
anteed ajaaptately eatlefactory or money 
back. U your drdgylet la out aek Ūse to 
order Mendaeo for you. Don’t tuffer another 
day. The gnarantoe proteets you.

Kunigai ir Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ PLOTKŲ 
Atsišaukite arba rašykite: 

ALICE CERKAUŠKI 
5230 S. M&rshfield Avė.

lanant statyti aaa naują namą 
o. pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

6739 8o. Ifaplevrood Ave^ 
Telefonas PROspeet 1186.

SL

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESININKAS
Perkėlė savo biznį iš

2507 West 69th Street
į naujų vietų po num.

6921 S. Westem Avė.
Telefonas 3713

tmų.

'te

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

nt
CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokios medžio darbas,! 
didelius ir mažas, až prieinamą! 
kainą. Apkala narnos Bingeliais.] 
Dedame stogus.

Tori SS metai patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAOO

nam klausytis Budriko puikių 
radio programų ne tik sekma
dienį, bet ir kas ketvergų nuo
f

COAL
Anglys

Žmogaus gyvenimas būtų 
labai nelaimingas, jeigu lai
kas nesuminkštintų skausmų.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik 
rastis.

Kiekvienas nepasisekimas 
mokina mus, kaip ateityje tu
rime vengti klaidų. ,

THE BRIDGEPORT
knitting mills;

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

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ...................... 36-00
Mine Run ............ 5-75
Egg ..............:......... 6-00
Nut «••..••••••••• 6*00
Screenings (Indiana) 500

PIRKIT DABAR 11 KAINOS
GREITAI KYl.A 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai: '

1-—BalsckM Motor Salos DYKAI prlrencą Jfl*ų 
hanH karboratortų Ir generatorių žiemos va- 
Ilnčjlnutl.

Itr duos >0% nuotakios kat pirksit heaterj.

Bate Motor Salos
“U wlll Likę Us” 

Archer Avenue Tel. Vlrglnia 1515

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardas gėri 
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata paša
linau slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernas. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta-1 
Vernams orderius pa-| 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit | 

mūsų labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHICAGO, ILI*

5 Kunigai turėtų įsigyti |
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio,. M.I.C. para-] 
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapį knygą.e

Kaina $1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, 111.

Klysta kiekvienas žmogus, 
bet paklydime pasilieka tik
tai beprotis.

SKAITYKITE
BARGENUS

BIZNIERIŲ
"DRAUGE”

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VAOUtJM-CDEANER 
ATLIEKA 13 DARBU8

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

ie-

>
JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DID3IAU8IO FUKL OIL RAFINTRIUOTOJTO 

TERITORIJOS
ŠIOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNU MTERU 
8U CITY SEAI.EK APtlfRSfrAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET KEIKIA AIJEJAU8 PENIAMS SAUKITE

CANai 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS SII.nYTUVAMS

Į CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue^Tel. REPubiic 84G2 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


