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iškilmės Sv
JE. VYSKUPAS REINYS 

LAIKYS ŠV. MIŠIAS

Svečias Vyskupas kalbės mūsų 
dienraščio radijo valandą

‘ - \ '.■• •J ; . * • • '
Su JE. Vysk. M. Reinio at- 4 valandą po pietų iš AVEDC

vykimu j Chicągą vakar rytą j (1210 fcilc.^ radio stoties. Ne
pradėjome švęsti Lietuvos ra abejonės, tą valandą visi 
krikšto 550 mėtoj sukaktuves J pasistengsime klausytis ‘Drau 
Šį rytą 10 valandą šv. Jurgio go’ rądio programos ir išgir-
par. 'bažnyčioj bus iškilmingos sti Svečio .Vyskupo kalbos.
jubiliejinės šv. Mišios, kurias 
pontifikuos svečias iš Lietu
vos JE. Vyskupas Mečislovas 
Reinys, Vilkaviškio vyskupi
jos koadjutoriais. Darbingasis 
svečias ir pamokslą pasakys.

Prie iškilmingų šv. Mišių 
asistuos: diakonu kun. J. Paš- 
kauakas, subdiakonu kun. A. 
Linkus, vyskupui bendraujan
čiu kunigu gerb. prelatus M. 
Krušas, garbės diakonai knn. 
A. Skripka ir kun. Ig. Albavi- 
čius; ceremonijų vedėjas — 
kun. A. Valančius, turiferia 
kun. P/ Katauskas, akolitai: 
kun. - J. Stankevičius ir kun. 
St. Gaučas.

Po šv. Mišių ir pamokslo 
bus palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

Tildmąsi, kad didžioji ir 
gražioji šv. Jurgio bažnyčia 
bus pilna žmonių.

AUKŠTOJO SVEČIO 
PASITIKIMAS

JE. Vysk. RėinyB j Chicagą 
atvyko vakar rytą 8:30 valan
dą. Union stotyje. Svečią pasi 
tiko kun. Ig. Alba vi čius, kun. 
M. Urbonavičius, kun. J. Paš- 
kauskas, kun. A. Linkus, d r. 
A. Rakauskas ir kiti. Stotyje 
laikraščio atstovai nuėmė foto 
grafiją. Nors Vyskupas ke
liauja jau kelintas mėnuo, 
nors paskutinėmis dienomis 
lėktuvu skrido, kad Aplankyti 
toliiųąją Kalifornią, tačiau jis 
pilnas rnergjjos, gražiai atbo
do ir pasisakė, .kad toje ilgoje
kelionėje pasilsėjęs.

• • • * ■
Iš stoties Vysk. Reinys nu

lydėtas į šv. Jurgio Ideboniją. 
Atlaikęs šv. Mišias padarė vi- 
zitą Vyskupui B. Sheil ir po-

Z

JE. VYSIKUP.AS REINYS 
KALKĖS PER RADIO

Maloąu yra* pranešti, kad 
garbingasis ganytojas sutiko 
pasakyti kalbą per dienraščio 
“Draugo” radio valandą, Jo 
Ekscelencija kalbės šiandien

DAUGIAU KAIP 20,000 
DALYVAVO KATALIKŲ 

KONERESfc

piet dienraščio 
dakcijai.

U Draugo” re-

Vakare Palmer House vieš
butyje buvo gražus Svečįo Vy 
skupo pagerbimo bankietas, 
kuriame dalyvavo keli šimtai 
žmonių. Bankiete dalyvavo; ir 
JE. Vysk. B. Sheil.

NACIAI NUBAUDĖ KUNI
GI UŽ LAIKRAŠČIO 

“ĮŽEIDIMU”

X
ANGLUOS KARALIUS BELFASTE

Taip andai Belfaste 
Belfastas yra šiaurinė

te sutiktas ir sveikintas Anglijos karalius Jurgis VI st» 
Airijos dalis, atskilusi nuo laisvosios Airijos.

karaliene.

DAYTON BEįACH, Fla., 
miesto

r
orą Eastern Airline keleivinis 
lėktuvas, iŠ Chicago skridęs j 
Miami.

Lėktuve buvo 9 asmenys. 4 
žuvo ir kiti petikii sunkiai su
žeista.

Nelaimė įvyko lėktuvui amo 
gus į elektros laidą, kurą per
eitą naktį, airporto valdybai

ŠŠiauii LklfbiuM’raidini KKuivo
- —•— — —------ 7 — 

rugp. 10. — Šąlia šio miest 
arrporto nukrito ios pakilęs

nežinant, 
Jcebo 
rė Florida

iestas šalia vieš- 
rtą. Tai pada- 

wer and Light 
kompanija ir apie tai nepra
nešė valdybai. Nežinota, kad 
tuo įelektrizuotu laidu paky
lantiems lėktuvams užstatyti
spąstai.

Tarp sužeistųjų yra vienas 
čikagįetis keleivis. Tarp žuvu
siųjų Y1"3 lėktuvo abu vąirinin 
kai. .

ŠILKO DIRBTUVIŲ DAR. 
BININKŲ RIAUŠES

KATALIKŲ ORGANIZACI
JŲ METINIAI SUVA

ŽIAVIMAI

Japonai tariasi kas darius su Kini j 
uz karininko nušovimą

Užimto Peipingo senojoj daly 
le tvjaponai kaip nartile tvanki

TOKIJO, rugp. 10. — Ja- tai atsakė šaudymais. F 
ponų karo laivyno viršininkai kiniečiai ir į japonus ėmė. 
šiandien anksti rytą susirinko dyti. Leitenantas nušautai 
į laivyno ministeriją svarsty- tomobilyje. Jūrininkas b 
ti įvykio Sanghajuje. Tenai bėgti į laukus. Ir šis pagi 
kariai nušovė japonų karo lai tas.,
vyno karininką ir jūrininką. Japonai aiškina, kad* 
Japonai randa, kad šis įvykis ninkas turėjo teisę važiuo 
yra susijęs su japonų žygiais i liu šalia airporto. Bet ui 
šiaurinėje Kinijoje ir kad tas kad japonai pirmutiniai- 
skaudžiai įžeidė japonų laivy-jdėjo šaudyti ir nušovė v 
ną. Laivynas sieks keršto kinietį kareivį, 
prieš kiniečius. Bet dar neži
noma, kaip ir kada.

ŽINOVAI PEIKIA DARBO 
VALANDŲ IR ATLYGINI

MO bilių

PRAHA, Čekoslovakija, rn- 
gp. 9. — Daugiau kaip 20,000 
žmonių dalyvavo katalikų kon 
grėsė, įvykusiam Mlada Bole- 
slav mieste, Siaurrytinėj Če 
koslovakijoj. Kongreso šūkis 
buvo; “Už Kristų ir šalį”. 
Šis gausingas katalikų šuva 
žiavimas buvo Leitmeritao ar- 
kidiozecijes arkivyskupo Anta 
no Weberio globoje.

Kongrese larp kitų kalbėjo 
ir Čekoslovakijos viešųjų dar
bų ministeris Jan Dostalek. 
Jis tarp kitko, pareiškė, kad 
'katalikų sąjūdžiui kaskart di
dėjant ir katalikų solidarumui 
stiprėjant, nieku būdu negali 
būti bolševizmo pavojaus Če
koslovakijoje.

Tr iš tikrųjų, kur katalikybė 
labiau ir plačiau klesti, ten nė 
ra vietos raudoniesiems agita 
toriams ir viliugiama.

STUTTG ARTAS, 
tija, rugp. 10. — Nacių teis
mas nuteisė katalikų kunigą 
G. Watschle 10-iai dienų ka
lėti ir 60 dol. pabauda už vie
no nacių laikraščio “įžeidi
mą”. Teismas nepasakė to 
“nukentėjusio laikyaščio 
vardo.

Vokio-

Viena „ moteriškė pasakojo 
kunigui, kad ji / skaičiusi vie
ną nacių laikraštį, kurs daug
rašo apie keliamas katalikams• -
bylas už nusižengimus prieš 
nedorovę. • Moteriškė sakius, 
kad jei tas teisybė, kas nacių 
rašoma, ji pasirengusi apleis
ti Bažnyčią.

HAZLETON, Pa, rugp. 10. 
— Šilko dirbtuvių nestreiRSuo- 
jantieji darbininkai ir darbi
ninkės šiandien čia susikirto 
su streikuojančiųjų pikietinui- 
kais. Keletas asmenų sužeista 
ir apetumdyta.

C.I.O. paskelbė streiką šil
ko pramonėje 7-se valstybėse. 
Žymi dalis darbininkų — vy
rų ir moterų, atsisakė strei
kuoti ir bando sudaryti nepri
klausomą uniją.

SOVIETŲ LAKŪNAI UŽ
PULDINĖJA LAIVUS

HENDAYE; Prancūzija, 
rugp. 10. — Ispanų * naciona
listų vadovybė praneša, kad 
sov. Rusijos lakūnai užpuldi
nėja įvairių valstybių prekybi
nius laivus Viduržemio jūroje 
ir kaltina naciūnalistus. .

TRYS SUŽEISTA

Kunigas jai atsakydamas 
larp kitko tarė vieną kitą ne
palankų žodį apie nacių lai
kraštį. Kadangi naciai turi 
gerai išvystytą girdėjimą, 
tuoj kunigą sučiupo ir pa|rau-

Ties Lake ir Pulaski gat 
gatvėkaris iššoko iš pasukamų 
bėgių ir smogė į kitą gatvėka- 
rį. Trys asmenys sužeista ir 
daugelis kitų sutrenkta.

kė tieson už laikraščio “įžeidi
mą >»

HARTFORD, Conn., rugp. 
9. — Šio rugpiūčio mėn. 14 i-
ki 18 d. turės 82-rąjį metinį*nacionalį suvažiavimą Catho-

t

lic Central Verein of America 
ir 21-ąjį metinį suvažiavjmą 
Catholic Women’s Union.'

Iš 20-ies valstybių " atstovai 
ir gtstovės šiuose suvažiavi
muose dalyvaus Connecticut 
valstybes Central Vetein šaka 
minės savo auksinį jubiliejų.

Keli arkivyskupai ir vysku
pai kalbės auvažavimuose.

JAPONAI IR KINIEČIAI 
BĖGA J SAVO SAUS

ŠANGHAJUS, rugp. 10. — 
Tūkstančiai japonų iš Kinijos 
bėga į Japoniją ir tūkstančiai 
kiniečių iš Japonijos į savo ša 
lį. Visi uostai Užkimšti bėg
liais.

- WASH1NGTON, rugp. <10:
J. Valstybių‘"senatai jau 

pravedė administracijos bilių, 
kuriuoV pramonių darbiniu 
karna nustatomos ilgiausios 
savaitės darbo valandos ir^rtię. 
žiausias (minimumas*) už dar
bą atlyginimas.

' Kongreso žemesnieji rūmai 
dabar šį bilių svarsto. Prez. 
Rooseveltas pageidauja įr rei
kalauja koveikiau jį pravesti, 
nes tas reikalinga administra
cijos programai.

Šio biliaus oponentai randa, 
kad tai naujas NRA aktas, 
tik turįs kitokį vardą. Studi
javę bilių žinovai pareiškia, 
kad šiuo biliu pakartojamos 
nelemtojo NRA klaidos. Jie 
sako, kad jei bilius bus pra
vestas ir vykdomas, tai žy
miai padidės bedarbių skai
čius; bus sumažinta visokia 
gamyba ir standarinis žmonių 
pragyvenimas; nukentės ma
žieji pramonininkai ir ūkinin
kai, kadangi pabrangs gamy
ba. ' • j| 9
Anot žinovų, didieji pramoni 

ninkai ištesės sumažinti darbo 
valandas ir skirtą darbinin
kams atlyginimą mokėti, bet 
mažieji pramonininkai bus pri 
versti uždaryti savo fabrikus, 
nes negalės konkuruoti su di
desniaisiais.

ŠANGHAJUS, rugp. 10. — 
' Bepartyviai stebėtojai aiški
na, kad japonų karininko ir 
jūrininko nušovimas yra pa
čių japonų kaltė.

Įvykis oficialiai taip išaiš
kintas:

Už 10 Rffiia nne 
ir prancūzų mies'to kvartalų
yra kiniečių Hungjao airpor- 
tas, šalia kurio eina iš minėtų 
kvartalų kietas kelias. Kinie
čių kariuomenė saugoja air
portą, kadangi japonai dažnai 
bando jį apžvalgyti.

(Vakar anksti rytą japonų 
karo laivyno antrasis leitenan 
tas Obyama automobiliu lei
dosi. į airportą. Automobilį 
valdė jūrininkas Saito. Air? 
porto sargyba bandė važiuo-

užsakė 15 lėktuvų

WASHINGTON, rugp. 10. 
— J. Valstybių karo laivynas 
užsakė 15 naujų vidutinio di
dumo jūrinių lėktuvų vertės 
554,300 dol.

Kas blogiausia, nukentės ir 
patys ūkininkai. Gaminiai pa
brangs ir ūkininkai begalės į- 
pirkti sau reikalingų daiktų.

Dėka šalies administracijos 
nusistatymui, jau ir šiandien 
ūkininkai ko pigiausia turi 
parduoti -savo produktus, o 
miestuose už tuos pačius pro
duktus žmonės moka nepap
rastai didėles kainas.

Užimtoj senojoj Pafij 
miesto dalyje japonai į 
nuosavą tvarką. Pirmii 
atidarė visus miesto varta 
leidžia visiems, kas nori, 
kyti tą miesto dalį.

Japonai iš knygų pardi 
vių ir knygynų pašalina 
nepalankius kiniečių rašto 
ypač apie kiniečių nacio

jančius sulaikyti. Japonai į,nuošė.

300 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ 
KORĖJOJE

TOKIJO, rugp. 10. — Dide
li potvyniai ištiko šiaurinę 
Korėją. Apie 300j asmenų žu
vo ir daugiau kaip 150 sužeis
ta.

MIRĖ IŠGĖRĘS ANODIJOS

SARTININKAI, Tauragės 
apskr. — Stirbaitynės kaimo, 
Žygaičių valsč. gyventojas 
Juozas Saldukas, 38 m. amž., 
grįždamas iš vaišių! netoli sa
vo namų staigiai mirė. Paaiš
kėjo, jis buvo išgėręs anodi
jos! Liko žmona Tr 4 metų sū
nus.

Sartininkuose geriama ano
dija. Net moterys jąja vaišina
si, Dėl to čia ir pasitaiko pa
našių marčn).

KAITROS IŠDEGINO ~ 
JAVUS

ŠVĖKŠNA. — Neseniai 
siautusi oa kaitros smarkiai ii 
degino apylinkės ūkininkų ja
vus, neg čia daugiur žemė yra
smėlėta. t; J

Padaryta krata Tsing 
universitete. Japonai 
kad ten ir gi mokoma -1 
nams priešingų dalyku, 
jų įsakymu sulaikytas- 
i&nokėjimas profeeoriami

Bendrai, japonai tvh 
kaip savo namuose ignort 
mi kiniečius.

Savo keliu japonų ka 
menė energingai veikia . 
kiniečius Peipingo šiauri] 
vakariniam ir pietiniai

UŽDARE RAUDON 
, MOKYKLĄ

MADRJAS, Indija. — 
rašo autoritetai Kottao 
uždarė vasarinę mokyklą 
rioje mokiniai buvo supai 
narni su komunistiškais l 
pais

PER DVI PARAS 1,500 
biĮKALU NUKAUTA

PARYŽIUS, rugp. Į 
Ispanijos nacionalistų 
bė praneša, kad peri 
nacionalistų kariuomenŠ 
rido rytiniam šone ir Sa 
dero fronte daugiau Irti 
500 radikalų dukovė^ B 
oras trukdo nacionaUM 
giavnną.

va

PLATINKITE “DRAU

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

besuota; ttumatomas liet 
perkūnijomis; maža ten 
taros atmaina.

Saulė teka 5.-54, 1«
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norius priima — ueo « vaL Ugi 6 »aL popiet.
IL M K RATUS KAINA: J. Amerikos vaistytose:
— »k.4ie. Pusei nialų — t>.6U; Trims mlne- 

— 11.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose vai* 
» prenumerata: Matams — 17.00: Pusei metų 
.00. Pavienis num. 1c.

toibltny kainos prisiunčiamos pareikalavus,
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Lietuvos Krikšto Sukaktuvių 
Minėjimas

Šiemet minime Lietuvos krikšto 550 me- 
ųukaktuves. Lietuvos katalikų visuomenė 
reikšmingų sukaktuvių minėjimų prade- 

vasarų vyskupijų Eucharistiniais Ko-

prisipažįsta saro knygoje “Grįžimas i* SS 
ER”, kurios per 5 mėnesius išpirko 227,000 
egzempliorių, jis vykęs į Rusijų, kad ten 
nebematytų vargšų, o tačiau jų radęs “daug, 
perdaug”, Yvon, prancūzas technikas, kuris 
išgyveno Sovietų Rusijoje vienuolika ‘metų 
savo rašte ‘‘Kas pasidarė iš Rusijos revo
liucijos” piešia ruskiių darbininkų padėlį 
juodžiunsiemis spalvomis. Citrine, generali
nis “Trade Unionų” sekretoriūs, savo kny 
goję “Ai ieškojau Rusijoje tiesos’1, rašo, 
kad Rusijoje viešpataujanti priespaudos si
stema. kokios kapitatiamas niekad nebandė 
įvesti. Dar labiau nupurto žmogų tai, kų 
prancūzas mūrininkas yra rašęs “Pbpttlaire” 
laikraščio stra'peniuose apie Sovietų darbi
ninkų likimų; jis tarp kita ko pareiškė no
rų, kad mūsų darbininkai niekad taip že
mai nenuslinktų socialiniu atžvilgiu, kaip, 
atsidūrė dabarties rusas darbininkas. Ame
rikonas Smith, kurs trejus metus darbavosi 
Rusijoje kaip pramonės darbininkas, savo 
knygelėje “Aš buvau Sovietų darbininkas” 
juodai aprašo Rusm proletariato likimų. Vi
sos tos nuomonės, baigė savo išvedžiojimus 
T. Pellegrin’as, patvirtina tiesų, kad visuo
menės sistema, remiama bedievybe, pergale,

Trečiadienis, rugp. 11 d., 1937

Iš Musų Veikimo Centro
(18 Federacijos oeniro raštinės — 2334 So. Oakley Avė., 

Chieago, Illinois)
*■ 11*1*11 m ii m i ■■ Į-tr-mifr

DIDŽIOJO FEDERACIJOS KONGR] 
BELAUKIANT

acte

Ko e Dalyvauf J. R Vysk. M. Reinys, 
tus Skaitys Kun. K. Urbonavičius, J 

Dr. A Rakauskas ir Kun. P. juras

“Laiminu A. It R. K. Fo- Tautos Fondų ir Amerikos 
deracijos kongręsų”— iš ank Lietuvių Tarybų. Šios orgu 
sto parašė Jo Eiuinenoi'ja llo- n i zacijos surinko šimtais tūk- 
stono Kardinolas. “Kongrese st&nčių dolerių aukų Lietuvos 
tikrai /būsiu” — pasakė gar-Į reikalams, Lietuvos vardų plu 
bingasis svečias iš Lietuve* čiai pasaulyje garsino, dvi 
J. B. Vysk. M. Reinys. “ Visi j(x nepriklausomybės kovojo, 
kongrese atstovai ir visi sve- Reindama parapijas, k a tai i ki- 
čisii malonias triūsų kolonijoj škas draugijas, Lietuvių kata 
bus pasitikti ir pavaišinti” likų vienuolijas ir jų vedamas

' ° kitaiS n,e,8is Jra“«*. puitieka atskirų žmoni,, nelink, k..
| pozityviai prisidėti prie socialinio klausimo-1

sako kun. Pri Juras, dv.
įtuvos Nepriklausomybės 20 metų 
ėmis.
Ir mes, Amerikos lietuviai katalikai, ne- 

ime praleisti neminėję tų brangių sukak- 
ių. Tiesa, mes nepadarysime minėjimo 
p įšpūdingu ir iškilmingu kaip Lietuvoj, 
i esame išblaškyti po plačiųjų Amerikų,
, vis dėlto jausimės atlikę savo pareigų, 
prie esamų sųlygų, kukliai surengsime 

proga ir'grynai bažnytinių ir, kaip mes 
atę sakyti, svietiškų iškilmių, parengimų.

Štai, šiandien Chicagos lietuvi®! k&tali- 
L renkasi į Šv. Jurgio Parap. bažnyčių, 
i krikšto jubiliejų pradėti iškilmingai ba
loje. Esame tikrai laimingi, kad tose 
oriškose iškilmėse turėsime garbingų ai
vų iš Lietuvos, J. B. Vysk. Mečislovų Rei- 
kūris šv. Mišias pontifikuos ir iškilmei 

taikintų pamokslų pasakys. Tai 'mūsų ju- 
iejinę šventę padam iškilmingesne ir daug 
kšmingesne.

Be to, busimąjį setanadienį, rugpiūčio 
d. visose Chinagos lietuvių bažnyčiose bus 
auros krikšto minėjimas ir tikintieji Lie 
ros intencija išklausys šv. Mišių ir priims 
Kommijų. Be to, J. E. Vyskupas Reinys 

lankys visas Lietuvių bažnyčias ir pasa- 
B pamokslus, lr tai priskaitome prie ju- 
įejaus minėjimo. ,

Šiandien jubiliejų minime per “Dran- 
h radijo pusvalandį 4 vai Kalbės J. B. 
skupas Reinys.

Reikia, tačiau, manyti, kad su šiomis 
Bomis įvykstančiomis iškilmėmis jubilic- 
is minėjimas neužsibaigs. Atvėsus orui, 
lenį reiktų surengti eilę paskaitų ir 
ledyti, kų yra davęs Lietuvai krikštas. 
■'Mūsų dienraštyje jau yra buvę viena* 
as rašinys apie Lietuvos kriketų. Juose 
vo daugį istorinių žinių. Tikime*, kad mū- 
. dienraščio malonūs skaitytojai jomis pa- 
laųdojo. Ateity ir daugiau duosime raštų 
) reikalu.

tuo tarpu s v ei kinai n e katalikiškųjų Lie
pą ir jos katalikiškos visuomenės atstovų 
E. Vyskupų Mečislovų Reinį. Tegyvuoja 

tolikiška, laisva ir nepriklausoma Lietu-
t 5

Bolševizmas Subankrutavo 
Socialiniame Klausime

Grego riaus universitete, kaip praneša- 
p“P. G.”, T. Pellegrin’as skaitė paskaitų, 
k tema: “Bedievybė ir socialinis klausi- 
i*”. Paskaitininkas išdėstė, kad visi paža- 
i, kuriuos davė bolševizmas, pasirodė ap- 
nltngi. Aiškiausias įrodymas yra nuomo- 
b, pareikštos “bolševizmo draugų” ap’e 
Igimą komunistinės visuomenė* bandymų.

paskutinių laikų turime nuomones Pe- 
in'o, Celine'*, Andriaus Gide’s, Yvon’o, 
trine's, Kleber’o, Legay’o^ Andriaus Smi-
’o ir Villio Schlaunm’o.

Visi tie žmonės ilgesnį laikų, kai kan 
t po kpletų metų gyvenę Sovietų Rusi
te; jie nuvyko į tų kraštų, kad ten rastų 
m nusistatymo patvirtinimų, jog bolše* 
□nas socialinį klausimų jau išsprendė, bent 
’pręs. Bet liko visiškai apvilti; kų jie 
ie savo įspūdžius paskelbė, tai yra bolše- 
zmo apkaltinimas. “Viskas Rusijoje žū- 
”, rako Perain savo knygoje “Sugrįži- 
i- į Prancūzą jų”. Celine vadina Sovietų

rence, 'Mas*., klebonas ir žy
mus mūsų visuomenės veikė
jas, pas kurį įvyks kongre
sas. “Kongreso programa bus
turininga ir įdomi” — pa- 

Šiorais dienomis Ispanijos vyskupai iš- Federa-

išsprendimo.

Ispanijos Vyskupų Balsas

leido bendrų ganytojiškų laiškų, kuriame 
paduoda civilinio karo faktus. Šį ganytojiš
kų laiškų pasirašė du Ispanijos kardinolai, 
šeši arkivyskupai ir 35 vyskupai.

Apie Ispanijos naminį karų, kuris jau 
eina antri metai, daug yra prirašyta ir pri
kalbėta. Bangiausia skleidžiama netikrų ži
nių, kuriomis klaidinama kitų kraštų žmo
nes. Netikslių žinių garsinimų pasižymi ir 
didieji AJmerikos dienraščiai. Vyskupai savo 
rašte atitaiso neteisingas žinias.

iPe to, vyskupai praneša, kad civiliniam 
kare Ispanijoj sugriauta 20,000 bažnyčių. 
Kai kuriose diecezijose išžudyti net 80 nuo
šimčių kunigų. .Išžudyta ir 300,000 tikinamų
jų, kurie išdrįso savo nuomonę pareikšti. 
Praneša apie baisias tikinčiųjų kančias ii 
tūkstančius kankinių, kurie mirė dėl tikė
jimo baisiausiai kom muštų ir jų talkininkų 
kankinami.

Katalikų Bažnyčia Ispanijoj, kaip ba 
koma vyskupų laiške, karo neieškojo ir ne 
ji jį pradėjo. Ji pasidarė aplinkybių auka. 
Kraštui nelaimę užtraukė ispanų tautos prie 
sai.

Ganytojiškas laiškas baigieųtas atsišau
kiant į pasaulio vyskupus ir tikinčiuosius 
pagelbėti skleisti tiesų, kad Ispanijos kata
likai kovoja ne kitokiais sumetimais, o tik 
dėl tėvynės ir tikėjimo.

rijos centro pirmininkas. ‘Uo
liai ruošiamės, kad šeiminiai 
parengimai svetelius patenki 
nių” — taip praneša K. Ven
cius, Federacijos skyriaus La- 
urence pirmininkas.

Šie žymių asmenų pareiški
mai garantuoja, kad šių metų 
Federaiijos kongresas tikrai 
bus svarbus ir įdomus. Jo rei
kšmę gymiai pakelia tas fak
tas, kad kongrese bus iškil
mingas Lietuvos krikšto 550 
metų sukaktuvių paminėjimas 
ir kad tame paminėjime da

mokyklas, palaikydama visų 
lietuvių katalikų religinį vei
kimų, kaip čia, Amerikoj, taip 
ir Lietuvoj, Federacija ir pln- 
žnyčiai daug nusipelnė.

Tai praeities darbai.
Bet Federacija yra susirū

pinusi ir savo tautos ateiti- *
mi ir šiame krašte gyvenan
čių lietuvių religine ir tauti
ne gėTove. Dėl to ji ir toliau 
veikia, mus vienija, kelia mu
myse tikybinę ir tautinę są
monę.

Federacija savo darbais į- 
sigijo mūsų tautiečių tarpe 
pagarbos ir pasitikėjimų. Bet 
j«' ir Aukštoji Amerikos dva 
siškija užgyrė. Jos konstitu
ciją užgyrė kardinolai, arki
vyskupai ir vyskupai. Fede
racija praklauso prie Ameri
kos Katalikų Gerovės Konfe-

J. E. Vysk. M. Reinys, maloniai sutikęs šiandien pasa
kyti kalbų “Draugo” radio valandoj. Mūsų valanda, kaip 
žinote yra 4 vai. iš WEDC (1210 kil.) stoties.

A. L. R. K. FEDERACIJOS XXVI 
KONGRESAS

Rugpiūčio 24, 25 ir 26 dd., Lawrence, Mass.

Amerikos Lietuvių Romos J vykęs Kongresan atstovas tu- 
Katalikų Federacijos XXVI rė* užsiregistruoti Kongreso 
Kongresas ir kartu jubilieji- j Rengimo Komisijoj, kongreso
nis paminėjimas 550 metų su išvakarių ir rytmety j 6v. Pra
kaktuvių Lietuvos krikšto į- nciškaus parapijos ofise, 94
vyks Šv. Prnciškaus parapi
joj, 94 Gradford st, Lawren 
ce, Mass.

Bradford st., o kongresui pra 
sidėjus — sesijų svetainėje. 
Registracijos mokestis — $2,

a «• __ n. . tiž kūnų mokesti atstovas-eAntrMienį, rugpiučio 24 d ,
gaus kongreso ženkleli, kon-

šalin Nusiminimas

Visų laikų popiežius Piju* XI kartoti
nai kelia aikštėn 'tvirto Dievu pasitikinčio 
optimizmo reikalų. Apie sveikų optimizmų 
kalba ir Miunsterio vyskupas mons. grafas 
Galenas, pranešdamas apie praeitaisiais me
tais savo vyskupijoj puikiai pavykusias re- 

’ kolekcijas. Anot jo,, ir sunkiausiais laikais 
neturi mums* viskas tamsiai išrodyti. Nega 
Įima vadams, o ypačiai dvasiškiams, tik ge
resnių laikų žvalgytis, klausinėti, kag bus 
ateityje, duotis supainiojamiems graužiamo
jo nusivylimo, kuris jokių gerų- vaisių neža
da ir tai, ka* juoda, dar labiau išjuodina. 
Juo laikai sunkesni, juo labiau ir didesniu 
savęs išsižadėjimų sielų vadas turi stengtis 
savo parapijiečiams duoti ko jie šiais lai
kais labiausiai stinga. Juo labiau aštrėja 
kova ui ir prieš Kristų, juo kiekvienam ka
talikui tnri būti aiškiau, dėl ko jo paties ii 
visų žmonių kovojama. Kiekvienas, sako tas 
pat* vyskupas, šioje kovoje tegul žino sau 
vietų. Nors ir baisiausiai grumtųsi, tenenu 
simena, turėdamas akyse šį šūkį: kryžius 
stovės aipiials.

Tikrasis Katalikiškasis Veikhpas

Prancūzų vyskupas Gononas neperseniai 
yra išsitaręs apie katalikiškųjį veikimų. 
“Gausioji mūsų darbuotė, kuriai iki š diei 
taip uoliai buvome pasišventę, iš savęs mum* 
aėra tikslas. Jas tikslas yra prisiauginti ko
votojų katalikų. Mes, reikia pasakyti, kai 
kų būtidk esame pražiopsoję, būtent, iš no

yvaus J. E. Vyskupas Re? rencijos (National Catholic 
nys. Garbingasis'Ganytoja? v-.
pontifikuos iškilmingas kon
greso atidarymo šv. Mišias, 
pasakys pamokslų ir bus' su 
mumis posėdžiuose.

Didysis Amerikos lietuvių 
katalikų veikimo centro — 
Federacijos kpngresas, kaip 
jau buvo keliais atvejais ske
lbta, bus rugpiūčio 24, 25 ir 
26 dienomis.

J šį Federacijos kongresų 
dar kartų nuoširdžiai kviečia
me atvykti gerinamuosius mū 
eų kunigus, profesionalus, vi
suomenės veikėjus organiza
cijų vadus apskričių draugi
jų bei skyrių įgaliotinius.

Gyvename ypatingais lai
kais, kuriuose yra daug ir 
visokių pavojų. Daug mūsų 
tautiečių medžiaginiai dėl bu
vusio* ir dalinai dar tebesan
čios depresijos kenčia^ Daug 
yra pavojų netekti .tautybės 
ir net tikėjimo. Turime gel
bėtis. Tam reikalinga vieny- 
bp. Prie vienybė* mus šau
kia Bažnyčia, šaukia ir tau
ta. Šventasis Tėvas jau daug 
kartų ragino tikinčiuosius su
siorganizuoti ir dirbti išga
ningų apaštalavimo darbų.

Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacija — tai mūsų 
vienybės organizacija, tai mū 
eų katalikiško veikimo cent
ras. Ji jau veikia nuo 1906 
metų. Karo metais ji įsteigė

— Kongresas prasidės 9:30 v. 
rytų (E. D. S. T.) pontifiką- 
lėinis šv. Mišiomis, kurias 
laikys ir pamokslų sakys J. 
E. vyskupas M. Reinys, Šv.

Welfare Conferenęę). Tai
daug reiškia. Tuo būdu pa- „ ... , w
., . , , ... Pranciškau* parapijos boznysidaro atdaros durys garsinti t— i j j

lietuvių tautos vardų spaudo
je ir per galingąsias Ameri
kos katalikų organizacijas. 
Tas padaro Federacijų, kai 
po katalikiškų organizacijų, 
pilnai legalizuotų. Tuo būdu 
galime veikti drųsiai ir auto 
riteringai.

Suvažiuokime į Federarijo" 
kongresų gausingai, kad tų 
daug nusipelniusįjį veikimo 
centrų dar labiau sustiprinti 
ir jo veikimų praplėsti visur, 
kur tik yra apsigyvenęs di- 
dėsnis lietuvių būrelis. Kad 
palengvinti svarstyti aktua
lieji šių dienų reikalai, kon
grese bus skaitomi šie refe- 
latai: “Kų davė Lietuvai kri
kštas” — kun. K. Urbonavi
čius; “Popiežių enciklikos ii 
šių dienų socialinės aktua'i- 
jos” — dr. A. Rakauskas; 
“Mūsų veikimo trūkumai” — 
kun. Pr. Juras.

Leonardas ftimotis,
ALJtKF Sekretorių a

Stiprus pasiryžimas tvirti
na žmogaus kūnų ir dvasių 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

Laimė priklauso ir tiem?, 
kurie netaip greit prisipažį
sta nugalėtais.

ti jaunų, savarankiškai beridarbuojaučių ka
rių. Me* iki Šiol džiaugdavomės, matydami 
didžiosiomis šventėmis pilnas bažnyčias žmo 
nių. Bet tomas dienomis į bažnyčias suplūs- 
Lančios minios tuo nebūtinai išsiduoda, kuo 
esančios. Dažnai taip daroma iš įpročio, 
malonumo arbą Šiaip nuvalkioto pagrindo.

įsijų “skurdo valstybe0. Andrius Gide visai tinkamo Bažnyčiai jaunimo prisiauklė- IDabar yra pats laikas praverti akis in leis

cioj
Po bažnytinių iškilmių visi 

alstovai-ės ir dalyviai-ės tuo
jau vyks į Šv. Marijos para 
pijos svetainę, 501 Ilaverhill 
st., kur bus laikomos Kon
greso sesijos.

Vakare, 7:30 vai., toje pa
čioje svetainėje, kur bus lai
komos Kongreso sesijos, įvyki 
koncertas, kurį išpildys Šv. 
Iianciškaus parapijos Šv. Ce
cilijos choras, vadovaujant 
vaigoniiūnkui - mužikui Povi
lui Sakui. •

Trečiadieni, rugpiūčio 25 d. 
— visų dienų kongreso sesi 
jos.

grtso programų — knygų, vi 
sų kongreso pramogų — kon- 
eeito, bankieto ir šokių bi
lietus ir Palangos ir kitų žy
mesnių vietų aplankymo ba
sais transportacijos ženklus 
Tai daroma atstovų patogu
mui ir palaikymui visų krū
voj.

Informacijos atvykus į 
Lawranoe, Mass.

4 *
L a w rence, Mass., miestas 

yra nedidelis, skaitoma apie 
88,COO gyventojų, tai suradi
mui Kongreso vietos, nors ir 
neinantiems, sunkenybių ne
bus, -nes Šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčia yra pačiame 
vidurmiestyje. Vienok, pato
gumo dėlei, atvykusiems trau 
kiniais ar busais, parankiau, 
šia paimti taksi, už kurį rei
kia mokėti tik 25c ir vykti į

Vakare, 7 vai., Šv. Pran- Šv. Pranciškaus parapijos o-
ciskaus parapijos bažnytinėje 
svetainėje, 94 Bradford st., 
pagerbimui J. E. vysk. M. 
R'inio ir visų kongreso at- 

.‘tovų-vių įvyks bankietas.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 2<‘ 
T. — rytų kongreso aosijv 
užbaiga. Po piet, specialiai? 
busais atstovai aplankys Pa- 
langų, tekstilės išcLirbystes ii 
k L & s žymesnes vietas (sight 
seeing), o vakare, Šv. Mari 
jos svetainėje įvyks šokiai.

Atstovų registracija

Kongreso Rengimo Komisi
jos nutarimu, kiekvienas at-

ti* į katalikiškų darbų. Iš čia bus laimė. Kri
kščionys, nebeturį užkariautojo dvasios, ne
bėra nė apaštalas. Parapijos gyvenimui ma
ža vien tik vaikščioti į bažnyčių ir šaukti 
parapinės geAiomenės susirinkimus. Parapi
ja turi augintis karių, visomis jėgomis pasi
ryžusių skleisti pasaulyje Kristaus Naujie
nų”.

fisą, 94 Bradford st., ki 
lauks Renginio Komisijos a: 
stovai ir atvykusius aprūpins' 
reikalingomis informacijomis 
ir apsistojimo vietomis. At
vykę automobiliais — važiuo
ti prie virš-nurodytos vietos. 

Apsistojimo vietos
Atstovams apsistoti * reko

menduojame Ambaasador vie
šbutį, 572 Es*ex st. Kambarių 
kainos — nuo $2.00 iki $3.00. 
Kurie norėtų apsistoti pas 
privačius lietuvius, lai iš an
ksto būtinai praneša Apsisto
jimo Komisijos pirmininkui 
— F. A. Krancevičius, 48 
Tenney st, Lawrenoe, Mass. 
Vietų pas privačius žmones 
turėsime gana apsčiai. Apart 
to, mūsų gražioj Palangoj, «o- 
daliečių vasarnamyj galės a- 
psistori merginų ir moterų 
bent pora desėtkų.

(Tęsiny* 3 pusi.)



Trečiadienis, rugp. 11 d., 1937

stetijas, tragedijas, komedi
jos, apyskaitas, filosofijos vci 
kalus, lietuvių kalbos vado 
vėlius, higienos ir sociologi
jos veikalus, leido jaunuome
nei skiriamus laikraščius. 

Kitais metais sukaks 9) 

(Tęsinys 4 pusi.)

“Classified” skyriuje vi a 
pigiai teateina. Naudokite; 
tuo skyrium. *

kydavo universitetus. Jis stu
dijavo Greifswaldo, Hallės, 
Leipzigo ir Berlyno univer
sitetuose. Universitetuose ji« 
domėjosi kalbų mokslu, visuo 
tinę literatūra, filosofijos is
torija, įvairiomis filosofijos 
šakomis, sociologija ir kitais 
mokslais. Jis minėtus moks
lus studijavo ne dėl diplomo, 
bet tam, kad galėtų pilniau 
ir giliau pažinti Europos kul
tūrų. Jis savo studijomis dau 
g i aus i a rinkosi tas mokslo ša 
kas, kurios, jo manymu, ga
lėtų sužadinti geriausių tų 
laikų gyvenimo supratimų. Su 
sikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, Vydūnas kurį brikų 
mokė Telšių gimnazijoje^ ' 

Vydūnas iš pat jaunystė? 
buvo susipratęs ir karštai-sa- 
vo tautų mylįs lietuvis. Jis 
'abai anksti pradėjo dirbti 
tautinį darbų, žadinti vokie
čių slopinamų lietuvių tauti
nę tųmonę. “Vaikas būdama* 
ir pastebėjęs, kaip doriškai 
silpninami yra lietuviai vo 
kiečių, kaip jiems apreiškia
ma panieka, pasiryžau — sa 
ko Vydūnas — savo amžių 
tara skirti, kad lietuviai ga
lėtų jaustis garbės vertais 
žmonėmis”. Susipažinęs su au 
Ūžtaisiais mokslais, Vydūnas 
įsitikinęs, kad tautiškumas y- 
ra glaudžiai susijęs su doro- 

, ve. kad žmonės, pertraukda- 
’ mi ryšį su savo kilme, savo 
. tėvais protėviais, gadina sa- 
. vo dorovę ir intelektų, truk- 
į do tavo dvasios -r sielos tar

pimą, praleidžia veltui savo 
amžių. Todėl, pasak Vydūno, 
tik tasai galįs būti šviesus, 
doras, kilnus ir taurus, kuris 
atjaučia savo asmenyje savo 

t tautos gyvybę, kurs klausė sa 
Y° tautos gyvenamo gaidos ir 

> leidžia jai skambėti iš savo 
gyvenimo. Vydūnas lietuvių 

, tautiškumų daugiausia« kė'o 
dainėmis. Jis- suorganizavo 
lietuviškų chorų, kuris savo 
giesmėmis ir dainomis paįvai
rindavo įvairias lietuvių iš- 

, kilmes ir pramogas. Ilgainiui 
. iš Vydūno suorganizuotojo 

choro išaugo lietuvių giedu- 
? tojų draugija, kuri savo dai- 
j noinis yra labai daug nuvei- 
į- ku.-i Mažojoje Lietuvoje. Vy- 
c tjūnus pats chorui diriguoda- 

✓o, pats jam komponuodavo 
j giesmes ir dainas, kurių jis 
. išleido kelius rinkinėliu?.

Lietuvių giedotojų draugi- 
. ja įnešdavo ne tik koncertus, 

liet ir vaidinftnus. Kadangi 
. tieir.s vaidinimams trūko tin

kamų veikalų, tai Vydūnas 
pasiryžo jų parašyti. Pirma
sis d:dėsnis Vydūno veikalas, 

’ skiltas vaidinti buvo “Pasi- 
1 ilgimas Veldėtojo”, kuri jis 

parašė 1898 m. Nuo to laiko 
’ Vydūnas beveik kiekviena 

riais mr-ais parašydavo po 
vienų, o kartais ir po keletu 
veikalų. Jis rašė dramas, mi-,

TĖVELIAI PASISKAITYKITE
(Iš italų kalboe laisvai vertė Kun. A. Drasdys)

(Tęsinys)

Vienoje Liono priemiesčio 
apgriuvusioje pašiūrėje 1907 
m. buvo rastas bemirštųs pa
vargėlis, vardu Jokūbas. Ra
dusios jį moterys norėjo pa
kviesti mirštančiam kunigų.

— Kunigų! Niekados! — 
sušuko nelaimingasis.

— Prieš trisdešimt metų c5 
turėjau savo motinai, kuri de 
gė kunigų neapykanta prisie
kti, kad, kol būsiu gyvas be
įeisiu jokiam kunigui peržen
gti mano bedievių tėvų na
mo slenkstį. Prisiekiau. Mu
du c u sese re Laura augom be 
tikėjimo. Didžiausias mudvie 
jų niptsnis buvo kur ir kaip 

daugiau džiaugsmų ir v-iiiginiinii. Vienų vėlyvų 
grįžę iš šokių kavinės 

'’rhdoine motinų sunkiai dejuo
jančių. Ji šaukėsi kunigo. Ne
norėdami vargintis prie ser
gančios motinos lovos pakvic 
tėme jai slaugę. Bet ji vi3 
m-nustojo šaukti prašydama 
tai manęs, tai dukters pa- 

Icviesti kunigų. Manydami, 
kad ji šaukia klajodama nuo 
karščio, nuėjome ilsėtis. Ne
trukus slaugė pranešė, kad 
motina miršta. Ji mirė. Po 
metų mano sesuo ištekėjo už 
vieno masono ir buvo taip ne- 
Uiminga, kad pati nusižudė. 
Likęs vienas, tėvų paliktų tu
rtų greitai praleidau smagu 
riavimam. Netekęs nei turtų, 
nei draugų buvau išmestas i 
gatvę ir taip valkiojausi pen
ketų metų, kol visai nuplyšo 
paskutinieji man© drabužiai. 
- - Gelbėk bent savo sielų -r 
ragino jį moterys — daryk 
gailestį už savo nuodėmes. — 
Nėra man pasigailėjimo. Pri
siekiau neapykantų Dievui ir 
jo tarnam ir priesaikų išlai
kysiu. Ir prasidėjo baisiausi 
keiksmai... Pavargo, sunkiai 
atsiduso. Dar kas tai baisaus, 
nesuprantamo pasigirdo iš jo 
iūpų ir tai buvo paskutiniai 
jo žodžiai.

Tai ne gyvenimo išimtys

Tai nuolatiniai blogoi auklė
jimo padariniai.

Kurie tėvai, kurios motinos 
norėtų matyti savo vaikų to
kių gyvenimo pabaigų! Kad 
to išvengti, pasišvęskite ir 
dar kartų pasišvęskite duoda
mi savo kūdikiam tikrų ir 
nesugriaunamų gyvenimo pa 
grindų,, kurį gaus religiniam 
auklėjime.

H. Religinio auklėjimo .es
mė visųpirina yra 1. motinos 
pamokymuose. Kiekviena mo
tina yra pirmoji vaiko mo
kykla. — Až visuomet prisi
menu tų vaizdų, kuomet, sė
dėdamas ant motinos kelių, 
stengdavausi ištarti Jėzaus 
vardų ir maldos žodžius, ku
riuos mario (motina taip rū
pestingai nuolatos man kar
todavo — dažnai sakydavo 
kunigaikštis De Maistre. Po 
to jis tvirtindavo: — Jei mo
tina tikrai laikys sriu parei
ga išugdyti kūdikio prote Die 
vo pagarbų, o širdyje įdiegti 
Dievo baimę, galima tikrai 
tvirtinti, kad jokios pagundos 
ir pradedantieji augti ydų pa
linkimai to nepajėgs išnaikin
ti. Nei katalikiška mokykla, 
nei katekizmo painokos nepa
jėgs padaryti to, kų gali pa
daryti rimti motinos pamo
kymai. Katekizmo pamokose 
ir mokykloje religiniai pamo
kymai vaikui bus sausi, sve
timi, nesuprantami ir nuobo
dūs, jei iš kūdikystės vaikas 
prie tų klausimų nebus tin
kamai paruoštas. Štai dėl ko 
šiandieninis katalikų pasaulis 
taip rūpina^ ypatingu mer
gaičių auklėjimu. Mergaitė, 
savo laiku tapusi motina, pa
ti būdama religinga, sugebės 
ir savo kūdikiams duoti re
ligingų išauklėjamų. Napoleo
nas I paklaustas kaip ir ka- 
da reikia pradėti kūdikio au
klėjimų, atsakė; — auklėjant 
motinas. Tas pat Napoleonas 
kartų poniai Pompadour sku
ndėsi: — mums reikia moti ‘ ' *• ’ I - •> *
nų, tuom, tarpu mums trūks
ta motinų.

2. Kad išauklėti gerų krik
ščionį, kūdikį reikia jis mo
kinti Dievų pažinti. Kas yra 
Dievas, kų jis yra dėl mūsų 
padaręs, kur Jis yra (nepa
mirštant paaiškinti, kad Jis 
visada 'mus mato, ruošia už- 
nokesnį, ar bausmę); parei
gų jį pažinti, mylėti garbin
ti; pareigų krikščioniško gy
venimo, ypatingai kasdieninės 
maldoš; bažnyčios ir jos apei
gų meilę; didžiųjų nuodėmių 
ir ydų neapykantų... O, jei 
visos motinos tai suprastų, 
nereikėtų tiek skustis taip da
žnai pasitaikančiais žemiau
siais jaunimo iškrypimais. 
Viktoras Hugo pasakoja apie 
nubaudimų dviejų jaunuolių 
Paryžiuje už vagystę ir su nu
liūdimu priduria: -*• Jei mes 
sakomės turį teisę juos baus
ti, didesnę teisę turi jie mums 
prikišti; — Kų padarėte jūs 
dėl mūsų, kada mes netaptu
me vagiliai.

3. Gražiausias pamokymas 
— geras tėvų pavyzdys. Žo
džiai sujaudina, pavyzdžiai 
patraukia, sako senas lotynų 
priežodis. Gražiausiais žod
žiais išaiškintos vaikam ti
kėjimo tiesos bus be jokios

Neduokit ne virškini tu ui pakenkti 
jūsų sveikatai. Skaitykit p. David- 
son'a linksmą laišką: “ Kellogg’s 
All-Bran buvo man tikras radinys, 
tai firmas palengvinimas, kurį turė
jau. Tikėkite man, būsiu rėmėjas 
Kellogg All-Bran kol gyvas būsią” 
— C. T. Davidson - 722 N. State 
St., Sacramento, Calif.

Paprastas nevirškinimaa vada^ į 
daugelį ligų. Nemalonus kvapas, 
spauguots oda, mirgėjimas prieš a- 
kis —-tikrai pranašai blogesnių da-' 
lykų ateityje.

Nuveikite ndrirškinimą su skaniu 
gatavu-valgymui cerealn — Kellogg’s 
All-Bran. Tik vallgykite su šaukš
tu kasdien — kroniškuose atsitiki
muose su kiekvienu vagio. Duoki
te jį su pienu ar vaisiais. Virkite 
jį į skanius pyragaičius, duonas ir 
t.t. • «* •» '4B

Jums patiks šis gardus natūralūs 
būdas vietoj netikro pilsų Ir vaistų 
veikimo. Pirkite Kellogg All-Bran 
pas savo groserį. Daromas ir gua- 
rantuojamas Kellogg Bsttle Creek’e.

Laikai vis gerėja 
Bizniai gyvėja 
Pramonė plečiasi 
Darbai daugėja 
Progų atsiranda vis dau- 

tomis progomis!
Jei turi kų parduoti, pa 

skelbk ‘įDrauge”.
Jei nori kų pirkti, paskelbk 

Drauge”. ,
Jei darbo nesusirandi, ph 

skelbk ‘ Drauge’’.
Jei nesusirandi buto, pa 

skelbk “Drauge”.
Tomis progomis pasinaudo

si, jei jų susirasi. O jų ėusi- 
Šitokie trumpi skelbimai 

rasti gali per “Draugų”.

Vydūnas yra vienas iš įžy
miausių šių dienų lietuvių ra
šytojų ir filosofų. Jis^yra gi
męs 1668 metais kovo 22 d. 
Jonaičiuose prie Šišos, netoli 
Šilutės, Klaipėdos krašte. Vy
dūno tikroji pavardė yra Vi
lius Storoęta. Vydūno tėvas 
buvo dvasininkas — protes
tantų kunigas. Jis savo sū
nui suteikė pirmąsias mokslo 
žinias.

Vydūnas iš pat mažens bu 
vo linkęs prie muzikos ir ga
na anksti jos pradėjo moky
tis. Vidurinį mokslų Vydūną? 
ėjo Pilkalnyje ir Ragainėje 
1888 m. išlaikė mokytojo eg 
zaminus ir buvo paskirtas Ki
ntų bažnytkaimio mokytoju. 
Dirbdamas mokykloje pate

UIH V
Look 01d '
Ultien K’s So Emy 
To Look Voung...
mitu ciairoi

Is your ktir grty ’
Is lt" going gpty?
Is it drab, ftded or strtektd ?

Don’t lot these tell-tale mark s of are remain. 
They moko you look and fool old beyond your 
yoart. Eroso thoM quickly and simply wi»h 
Clairot which shompoos, roconditions and tint* 
your hair bock to its own natūrai-looking color 
...glowing with youthful higblights... in ono 
triplo-actiori troatmont. .» .

vertės, jei tėvai savo žodžius 
neparems pavyzdžiu, gražiu 
religingu gyvenimu. Tušti ir 
be vertės bus tėvų žodžiai a- 
pie gero, kataliko pareigas, 
jei patys tėvai bus tingūs 
prie maldos, mišių klausymo, 
sakramentų priiminėjimo. 
Kiek tėvų šiandienų skundžia
si, kad vaikai jų negerbia. 
O kokių pagarbų patys tėvai 
rodo Dievui! Kuo remiasi tė
vų pagarba, argi ne Dievo 
įsakymu? Jei patys tėvai 
tuos įsakymus taip dažnai 
laužo/ kokių teisę jie turi rei
kalaudami, kad'vaikai jų įsa
kymus laikytų? Sėsi . vėjų, 
pjausi audrų, sako priežodis. 
Štai dėl ko reikto rimtai ati
daryti akis ir pirma pažiū
rėti į savo gyvenimų, kad juo 
nesugriautum savo pamoky-

FEDERACUOS XXVI KON 
GRESAS

• (Tęsinys iš 2 pusi) .

Kongresui įnešimus ir svei
kinimus laiškais ar telegra
momis prašoma siųsti šiuo 
adresu: kun. P.JM. Juras, 91

Fdford st., Lawrence, Mass. 
udringi gyvenimo laikai, 
Tėvo noras įtraukti kuo- 

’daugiausia pasauLionių į ka
talikiškąją akcijų, komunisti
nė banga ar ištautėji’.no pavo
jai ragina kiekvienų geros ve 
lios asmenį susirūpinti ateiti
mi. Todėl šis Katalikų Fede
racijos Kongresas turės sulo
šti svarbų istorinį vaidmenį 
išeivijos gyvenimui. Rengimo 
Komisija deda visas pastan
gas; kad šis Kongresas teiktų 
garbes Dievui ir tėvynei. Mū-/O
sų pastangos neatneš teigia 
r.iųjų vaisių, jeigu lietuvių 
kolonijų veikėjai nesuvažiuo- 
1ų skaitlingai rišti bėgančius 
gyvenimo klausimus. Skatina
mas Dievo ir tėvynės meile 
kviečiu suvažiudti į XXVI 
Federacijos Kongresų kuo- 
sknitlingiauaiai.

K. A. Venčius, 
Kongr. Reng. Kom. pirm.

Ask your beouticien. Wrl»o for FREI beeklet, FRU 
advlco on caro of hoir and FREE boaidy analysfe.
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dramatinę kūrybų, pirniLau-i . — Kad prisvilusį, ar pride 
šia reikia pažinti jo filosofi- gūsį, valgį dar galima būtų 
jų. ')vartoti, reikia imlų nuimti

Vydūno visuomeninis veiki nuo ugnies ir vittalų perpilti 
mas ir raštai matus rodo di- j kitą Svarų indų. Perpilant 
dėtį jo susirūpiaiia* mūsų reikiu Žiūrėti, kad nepatektų 
taurinė* kultūros augimu, di- prisvilęs valgis. Paskui p.’.o 
k^aiu mūsų tautinės sųmonės dų ręlkb įstatyti į šaltų van 

šviesinimu. Jis savo raštuose dvaį, plėti truputi cukrau** ii 
rodo kaip lietuviams reikia paruošti valgį, kaip papras. 
g>v,»uti, kad j?e būtų stipri, tai. IMuegusį puodų lengvai 
galinga ir kultūringa tauta, godtna išvalyti vandeniu ir 
Jis savo raštuose skelbia, kad soda.
tautbs augimti ir tobulėjimui — Kad mazgojami męzgi- 
t rikiu viskų aukoti. Tsb. nja: nesusitrauktu, reikia ji*

iš vakaro pamerkti į šaltj 
vandenį ir ant rytojaus pro* 
syti dar ne visai išdžiūvu 
sius. l*rosyti reikia po siū
lais ii niekuomet įstrižai.

-- Muilo galailiukus gtdima 
suna.doti š.uo būdu: surin
kus ir sudėjus į blukinę, dar 
pridėjus Riek vazelino, vir
ti iki gabaliukui susilcis. Ta
du supilt* į tam tikras pada
rytas i oi mas ir pastatyti, kad 
atauštų. Vėl bus muilo gabu*

Morkus

š Po Mano Balanos

pa—Senis Jozuė, įpėdinis Ma- mvartoju. O Itetgi ir jie vn- 
žiešiaus, pirm mirsiant, susi- dilinsi Komos katalikai. Ir jų 
vadina žydus ir atpasakoja mišios taip geros, kai ir mūs. 
jiems pavojų mišrių vedybų. Siiijiečių Komos katalikų kn* 
Mptyk, jis puts žydus pažade- nigai Ictyniškui visai nei lie
teli žemėn įveda. Žemė pati sunokimu. Ir pas juos viskas, 
buvo lubui žydams atatiakan- o viskas sava kolba eina. O 
ti. Tik, ot, nelaimė viena, kad betgi ir jie vadinasi Komos 
ten gyveno dai gvbė kitataa- katalikai, lr „ų mišios ir pa
čių. Kas kas, betgi jaunuo- maldės niekuo neprastesnės 

-bai tuojau susipažįsta ir pra už mūs. O net ir tie patys ai 
.deda tarpusavyje moterystės nai daug.au vartoja anglų, 
ryšius mazgyti. .Jozuė, moty nega lotynų kultų apeigose, 

-damas tai, susišaukia visus Tik kaž n dėl ko lietuviui taip 
ir visiems lygiai pabriežia to- savo kalinis pabūgo! Ne vien 

jkių verybų pavojus. Ištikrųjų? tik kai kurie klebonai, bet 
pilė tauta, svetimų įtakon už- > ia*t ir kai kurie vargouinin- 
kliuvusi, nekartų atsispiria kai geriau mirtų, negu lietu-

- priešais didžiausius pavojus 
ir kas vra jos, išlaiko. Betgi Į

pasirodžius mišrių vedybų vie 
aulai, palieka bejėgė, it ryto 
rasa saulei pasirodžius. Kaip 
sykis ir mes dabar su tuo I

- pavojum akys į akis jau sto- 
I vinį. Kova pusėtinai atkakli.
(jalini pralaimėt, jfiet galim 
ir išlaimėt. Žydų padėtis ne
buvo geresnė už mūsų. O bet- 

: gi jie išsišiepė, dantis suka
ndo, laikėsi ir atsilaikė. Pa
mėginkim taip ir mes. Lai
kykimės ir nepasiduokJm.

| — Rooseveltas, dabartinis

Amerikos prezidentas, laba* 
sparčiai pačių garsiausių pa
saulio vyrų suolan stūmėsi. Ir 

..stūmėsi ne su veidmainiavi
mu, ar karo ginklu, bet vien 
tik tikru ir grynu savo as-

• meniškumu. Pažiūrėk į so
vietų Stalinų! Net šiurpas su- 

į'krato! Tas žmogus, gal, turi
■ milijonus vergų. Bet vargiai 
A ners vienų tikrų draugų. To-

[
kios pat kepurės yra Hitleris,
Mussolini ir kiti. Jei ne gin- 

' klo jėga, kažin kur jie atsi- 
? kliūtų. Betgi, štai, ‘ve žmo- 
£ gus vien tik su gryna ranka 
i ir šypsena ant yeido žengia 
. pirmyn žaibo greitumu. Ne 
L tik draugai, bet ir priešiuiu- 
| kai, po saldžia jo šypsena pa 

linksta. Kai viskas eina ge- 
į iai, tik tik nusišypsoja; kai 
• viskas į priešingų pusę nu*
; krypsta, — šypsenų da ir šir

dingiausiu nusikvatojftnu pa- 
• lydi. Tokia asmenybė, kai am- 
l žinastis, viskų pragyvena.

Tel O riša1 Rre. :
LAlayette 4017 24’6 W. 68 Bt

M. eenui:
HEMiock 6286

ULIUViAI DAKTARAI- >• - V •» • I —
M OANaJ 6S4T— Verdant pupeles, reikia 

v i nai irtais i vandens įpilti. 
Tada joa bus skanesnės.

— Kad kepti vė (petelnė) 
neutsidootų pirniytšč.'ais kep
amais, reikia į jų įpilti acto 
(vinigerio) ir gerokai pakai
tyti. Fasktti išplauti.

— Šilkiniai rūbai ir bet ko
kia šilkinė medžiaga ilgiau iš 
silaiko> jei prosiuatua šiltu 
prosu. Nuo karšto proso me
džiaga greit genda.

GYDYTOJAU It OHIRUROAS
2158 W. Cermak Road
Vai. t 2-4 ir 7-8 rai. vakare 

Ketvergei! pe^al eutarti
2305 So. Leavltt St. 

Tai OANal 0466

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2.-4 ir 6—8 P. II. 
Rea. fi«o vaJ.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadreni^B 

vatai tetarti

LIETUVIAI DAKT
GYDYTOJAS It OHIRURGAB

YIRgiaia 1116 4679 Arcber Ava

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdieu išskyrus seretlų, 

sekmadienį susitarus.
Si rie lio, Liepos ir Rugpinčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nua 
19—12 ryto.

DANTISTAS
1448 So. 4Vth Ct. Cicero, UI. 
(Jtarn., Ketv ir Pėtn. 16—9 vaL v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—• v.

Gaisrininkai veda didelę kovų au liepanomia Chiengo 
Curtain Stretcher kompanijos lentų sandėly. Gaiama kilo 
praėjusį sekmadienį, padarydamas nuostolių $10,000 vertės.

‘‘Likimo bangos”, ‘‘Karelai 
tė“, “Pasaulio gaisras“ lr kt. į 
Šie visi veikalai yra grožinės ■ 
Kteratūros kūriniai. Iš Vydū- į 
no mokslo veikalų paminėti 
ni bent šie: “Mirtis ir kas 
tolias”, Slėpiningoji žmo
gaus didybė“, “Visatos są
ranga“, “^manijos kebas“, 
“Likimo kilmė“, “Apsišvie
timas“, ‘Gimdymo slėpiniai’, 
*Mfisų uždavinysw, “Tautos 
gyvata “į ’ “ Sveikata, jaunu
mas, grąžė“. Vydūnas savo 
gausinguose veikaluose svar
sto visatos, žmonijos, tautos 
ir paskiro žmogaus pagrindi
nius buities klausimus, spre
ndžia žmogaus gyvenimo ir 
mirties, valios ir .likimo, ny
kimo ir tobulėjimo proble 
mas. Tie svarbūs vuokslo ir 
žmogaus gyvenimo klausimai 
nagrinėjami ne tiktai Vydūno 
filosofiniuoee veikaluose, bet 
taip pat ir jo dramatiniuose 
kūriniuose. Jo filosofija ir 
dramatinė kūryba yra glau
džiai tarp savęs susijusios- 
Vydūno filosofija duoda jo 
kūrybai ne tiktai idėjų, bet 
taip pat ji turi lemiamos rei
kšmės jo stiliui, kuriamojo 
žmogaus dvasinei kompleksi
jai ir, pagaliau, pačių kūri
nių konstrukcijai. Todėl no
rint gerai suprasti Vydūno

DRAUGIJOS NARIAIAMS&IK08 LIETUVIŲ DAKT.
(Tęsinys iš 3 pusi.)

’ t *

metų, kai Vydūnas pradėjo 
rašyti. Per tų laikų jis yra 
išleidęs arti 100 įvairių vei
kalų. Iš tų veikalų svarbes
nieji bus šie: “Prabočių Še
šėliai“, “Amžinoji ugnis“, 
“Mūsų laimėjimas“, “Jūrų

OPTOMETRISTAS 
1601 S. Ashtand Avenue 
YahmGast Yrn ž* n m» 9 iki 12

bqq 1:3O iki 8 rai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 83rd Street

Chicago, Illinois 
- TeL HEMiock 6111 ‘

Ofleo Valandos: 2 lkl 4 po piet lr 
7 lkl 9 vakare

Trečiadieniais lr Šeštadieniais 
pagal autart)

DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniai* 

Pagal8iitartį
LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800
feL> Calomet 6974

OFISO VALANDO8:
9 ryta iki 8 vakare įžak in ant 

madienius ir trečiadieniusKur tik nepasiversi, visur va- 
lparaisie'tį sutiksi. Vienur pa
čioje gyveninio viršūnėje vai
ruoja, kitur tik paprastas iš
matų šiukšles šlavinėja. Bet
gi visur dirba, kruta ir no
riai ir meiliai pažangos eilė
je straksi. Įsivaizduoti lietu
vio išeivio eigų be jo įtakos, 
veik negalimas dalykas. Kur 
vienas, tai ir kitas. Tai ypa 
tingas pažangaus lietuvio bū
das, kurio kitur veltui ieško 
tai. Ant kiek darbštus, ant 
tiek ir kuklus. Net ir taip 
kuklus, kad per tų kuklumų 
mažai jį kas mato. Kai nu
diegia ausį visoki “Dakta
rai“, “Aukštus Mokslus Bai- 
gusieji”, “Moksluose Įsigili
nusieji“, ir da įdomiau pasi
vadinusieji, tikras ir papras
tas volparaisietis da arčias 
prie širdies prilimpa. O, kad 
tik da daugiau jų būtų! 
varpai“, ‘žvaigždžių takais’,

LIETUVIS ADVOKATAS 
4831 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rookorell Street 

Telephone: REPubiie 9723 DANTI8TA8

4845 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaLr nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pnaeJ —tarti

DANTŲ GYDYTOJAS

3256 S. Halsted Street 
CH1CAGC. IU.

Offiee fioara
2 to 4 a«d / to 9 P. M.

Sunday b/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0H 

4845 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valanffoe

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti

Ofise Telef. BOUIevard 7620
Namų Tetof. PBOsped 1980

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 VV. Cermak Road
Metropolitan State Bank. name 
Valandos kasdien nno 6 iki 6 
Pnnedibo, 8eredet ir PėtoyČMB 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1176

Namai: 8459 S. Rockwell St 
Tetefonas ftEPnbHc 9000 »

Ofiso vai. ano 1—S; nno 6:30—8:30 
• 758 VVest 35th Street

Ofiso «TU. VIRginia 0036
BssidencijM TeL BEVerly 8144

GYDYTOJAS IX CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valaadpa 9—19 A. M. 
Nedėliomis pagal rotartį

LIZTUVIAJ ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėtj. Utarninke ir Ketverge
mo 2 iki G v»L vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj mm 12 iki 6 t. v.

«< Praapad 1018

GYDYTOJAS B OHIRUROAS

2201 W. Cermak Road*
▼alaades: 14-6 ir 7—8 

Seredomis1 ir Nedėk pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tstifonas RBPaMic TM8

— Kiek daug tJlrro gero 
Amerikon lietuvių tarpan Va 
Iparaiso universitetas įnešė, 
ne taip jau lengva atsakyti.

■— Grekų katalikai nei žo- 
džio savo mišiose lotyniškai

GYDTT0JA8 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 

6 iki 8 vaL vakaro '

Offiee Phone Ree. and Offiee
ntOspect 1028 2369 8. Laaritt St
lai. B-4 po. tr T-a rea. OAMal«7aa

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC....TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA- 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

TaL Office Wantvorth < 
Rea. Hyde Paifc 3396(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IB OHIRURGAB 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėllom lr Trečiadieniai* 
Pagal —tarti

OFISO VALANDO8: 
vakare. NedUimnia aae 10 Šri U 
Nno 16 Iki 12 vai. ryto, aao 2 Iki 4 
vaL an pieta ir mo 7 ild 8:30 v. v

Moterų lr vaikų ligų gydytoja
6900 SoTHalsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—6 v. vak. 
RUrvrae Moadoreie iv anbatnmie

GYDYTOJAI IB OHIRURGAB 
Ofltts 4300 S. Fairfield Avė.

TaL LATayrtto 6016* 
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—8 vakare
Trečiadienaia ir Sekmadieniaia 

. .pegHl Hntartj.

Ree. 6958 So. Talmu Ava. 
Rea Tel GROvehiU 0617 
Office TeL HEMiock 4848GYDYTOJAI IR OHIRURGAB

4631 $0. Ashland Avė. 
TaL YABda 0094 

Bca.: T4L PLAaa 6400 
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
12 diep«

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marquette Road 

VaL 2—4 Ir 7—6 vak. 
Ketv. ir NedBIiereie anaitaraa 

• 8ubatoms ClceroJ 
1«4< So. 4»th Ct.

Nuo < tfcl • vai. vak.EMIL DENEMARK, Ino.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. TeL Crawford 4100

DENTI8TAB
6423 Weet Harųnette Road 

tntrad., ketvlrlad. ir nenktadlentak* 
v. ryta: t-* p- p : «-» v. v.'

Mtadlealels aue » v. r. Ifcl 1 p. p. 
161 Broadwar 

MELUOSI PARK, ILL
nrnredletttala lr trečtaOleiriale ana 

M v. r. Ikt » rei. vakaro
toPtadlentate nue f v. tkt t v. v.

Ohicagoe Uetovių Iv. Kryilane M- 
<oninė, kaip Jų pripalino American 
Medical Aeeodation ir Amencan 
CoBege of Snrgeona, yra Clase A 
rfiiies. Tai yTa, aoktčianei Ameri
kai medikaliai autoritetai mdeų 11- 
goninų priakyri prie gerlanaių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitde 
Jae patarnavimą 2700 W. 66tli BA. 
tol. HEMiock 6700

TIK BUGBUO
ee Moteto (Ma Atlantic City 
rrakttkaoJa •• metų 
maUamae »r fltvgiee Ligos 

J» ftrectalyfcė
« It-lt A.1L. 6-4. T-« P. M. 
denoUa lt SI <o BOth Avė.

JUkjvM Katėk ^ąrttae
Naudokite patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų 

ny, kurių skelbimus matote DRAUGE.

4

■e4n ■■

daug.au


Trečiadienis, rugp. 11 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

Marijonų Rėmėjų 
19-€o Skyriaus 
Susirinkimas

MAGDALENA PIE2IENC
• (po tėvais Pudivelaitė)

Mirė rugplOčlo 9 d.. 1937 tu, 
1:20 vai. ryte, aulaukęa 32 Me
tų uiužiaUM.

A a. Krank i. Tamulis gimė 
mitinio 19 d., 1906 m., Chicago, 
IlUnola

Paliko dideliame nultodlme 
niottrl Uernlce Ir podukrų Ber. 
nlee, brolj Juoe&pą, aesvrj Jud
ita, patėvį ir pamotę Leoną ir 
Vincentą SeruuąkUM, puaecae- 
rę Ir pusbrolį* Harriet Ir* Wal- 
tur fterauskus, uoftvĮ Ir uoš
vienę M 1clutei ir Jueephlne Or- 
lak Ir gimines.

KUnus pašarvotas 4344 Bo. 
Hemutage Ava, tel. BOUIevard 
4344.

Laidotuvės Jvyka penktadie
nį, rugpiaėdo 18 d. Iš namų 
3 vai. ryto bus atlydėtas J Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sietą, l’o pa
maldų bus nulydėtus J Keseur- 
ection cemetery ir palaidotas 
(umliijos loto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažyl 
sloinus-as dalyvauti šiose lai- 
tU/LUVOMO. *

Nuliūdę: Moteris, Ptodufcrė, 
Brolis, Besta*, Patėvis, Pmsartt-, 
Hssseserė, PusbroUs, Uuftvts, 
lu^vteaė ir ■"‘-Bsf-'

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiūčio 9 d„ 1937 m., 
sulaukus pusės amž. Gimė Tarai ii u sodžių ie, Taura
gės apskrityje. Amerikoje išgyveno apie 20 mėty.

Paliko dideliame nuliūdime sūnus: Praną, Bene
diktą ir Stasį, ir jo žmona Ona, dukterį vienuole 
Pranciškietę M. Fetjciia, seserį Aguftu Baršketienę 
Lietuvoje. Brolj Joną Pudžveiį ir jo žmona dalijamu 
ir daug kitų giminiu ir pažystamu.

Priklausė prie Nekalto Prasitlėjimo Panelės Švč. 
Motery ir Merginu draugijos ir prie Šv. Pranciškaus 
Sesery Vienuolyno R&nėjų, Brighton Parke.

Kūnas pašarvotas Jono F. Eudeikio koplyčioje, 4417 
So. Fairfield Avė., Brighton Parke, Chicagoje.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugpiūčio 12 d., 
1937. Iš koplyčios 8:30 vai. rtyto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švč. parap. bažnyčia, kurio- 

l je įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Magdalenos Piežienės giminės, draugai ir 
pažystami esate kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskatinį patarnavimu ir atsisveikinimu.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, Duktė, Sesuo, Brolis, Giminės
ir Pažystami.

Laidotuvių direktorius Jonas F. Eudeikis, 4608 So. 
Herrnitage Avė. Telefonas YARds 1741.

Šiandie 7:30 vai. vakare, 
Aušros Varty parap. mokyk- 

Kuries kuopos dar nesugrų jos kambary bus Marijonų Rė 
žinot laimėjimo knygutes, nuo mėjų 19 skyriaU8 (We„t g^o) 
širdį ai prašau jas šiomis die susįrinkimas, į kurį kviečiami 
nomis būtinai grųžinti. L®*-1 visi gįO8 kolonijoj nariai at- 
mejimas dovanų knygučių nu- siiankytį ir naujų atsivesti, 
merų traukimas bus per su- Susirinkimas svarbus, tat ir 
si pažinimo vakarų, rugp-15 J. pagedaujama kt odaugiauriai

šiam darbui ypatingai gra -. susirinkti, Įs’tėmykite, š‘an- 
žiiJ\ prisidėjo išparduodamos 
knygutes ir tolimesnės M. R. ■ 
kuopos, būtent

LOCK SPRUNG OPEN BY 
INVADERS

Valdyba9 kp., Roek- 
ford, Iii., 15 dol.; 56 kp., 
Springfield, III., 10 dol.; 70 k)., Westville, Ilk 10 dol.; (UI 
■>., Melrose Park, 10 dol.; 
pi k pu, Gary, Ind., 15 dol. 
Kai kurios Chicagos ir gi la
bai gražiai pasidarbavo kny
gučių platinime.

Svarbu dabar, kaip pasida
rbuos bilietų į pramogas pla
tinime. Kaip koncerto, taip 
bankieto bilietus reikia būti
nai iš anksto išplatinti. Ypa
tingai bankieto bilietus, nes 
reikalinga žinoti, kiek jų yra 
išplatinta, kad pranešus gerb. 
seselėms, kiek vietų ipsservao-

Atostogauja

Kun. J. Juška, vikaras Šv. 
Kryžiaus parap. Town of 
Lake, linksmai leidžia atos 
togas po įvairias vietas. Sy
kiu važinėjasi ir kun. S. Pei 
rauskas vikaras Šv. Jurgio 
parap. Laimingai grįžti į Cln 
cagų.

werSfwppcl

4180 Archer Avenue
MyUnlMMg -JVesf T*— — 

Papuošimams.

Drangai padėjo pabėgti. Oak Lawn policijos stoties nar- 
vas suimtiems uždaryti. Atvaizde parodoma, kaip gengė 
plėšikų įėjus į nesaugojamų narvų nulaužė užraktų ir pa- 
liuosavo savo draugus — Jolin Filas ir Steve Kasper. Poli
cija deda pastangų pabėgusius suimti.

Kun. M. Švarlis sugrįžęs į 
Šv. Kryžiaus parap. ėmėsi ne 
lengvo darbo. Draugijas ir 
pavienius ragina pardavinėti 
bilietus po 10c vadinamo ‘La’ 
ko kontesto’. Darbas sekasi. 
Pelnas eis Šv. Kryžiaus baž
nyčiai. S. J

Giedraitienė, mok. Žemaitis, 
Žilys, kpt. Meškauskas, muz 
Karka ir mui. Paulauskas.

Dabartinė 1 kp. pirm. ir 
buvusi M. S. centro narys B. 
Bytautienė išvyko atostogų į 
Michigan valst. Narys

A. Staškevičius, vice, hurm 
Kličmanas, dir. Elisonas, dir

Taigi, ne vėliau sekmadie
nio, rugp. 15 d., susipažinimo 
vakare, būtinai reikia prnne-! 
šti seimo reng. sekretorei Sa- 
kulienei, kiek bilietų išpar
duota. Jei kas nepraneš, bi
lietai, kas tūri pasiėmusio<, 
bus skaitomi prie išparduotų.

Karta primena, ir kviečiu, 
visas Chicagos kuopų sųjun- 
gisles būtinai dalyvauti sei
mo pamaldose pirmadienį, 9 
yal. ryto Gim. Šv. Pan. parap. 
bažnyčioj. Visos seimo atsto
vės in corpore eis prie šv. 
Komunijos. Būtų gražu, kad 
ar kitos sųjungietės prisidėtų 
piie bendros šv. Komunijos.

i • • • .
Chicagos sųjungietės nuo 

seniai troško turėti pas save 
Mot. Sų-gos seimų, taigi, tu
rėdamos jį, pasirodykite, kad 
ištikrųjų norėjote, kad prisi
dedate prie visų seimo darbų.

S. S®kalienė,
Seimo reng. kom. sekr.

išdirbėjai aukSteonės rūšies 
paminklų Ir grabnamių |įtF’ LAIDOTUVIy F - DIREKTORIAI N

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

UDIII AkIPC PATARNAVIMAS
ilvlDULAIIbt dieną ir naktį
n v r A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I IX A1 MIESTO DALYSE

Širdingai dėkoju J. E. .Vy
skupui Mečislovui Reiniui už 
atlaikytas šv. Mišias mano 
sveikatos intencija laike L. 
Vyt?ių jubiliejinio seimo, Day 
tęn, Ohio.

, J' i . b
Ne<S-4teUg<p4lAibų^-Ame rikė

je, Jo Ekscelertcija jau yra 
įsigihnęs jaunimo, ypač Vy
čiu, širdyse.

Lai Ekscelencijos valandė 
lės Chicagoje būna linksmos.

Bronė Paliliūnaitė

Red. atsakymai. J. R. (Bvi- 
ghton Parke). Pranešimų a- 
pie ARD susirinkimų negalė
jom įdėti į antradienio num, 
nes pervėlai gavokne.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiestai ,lt dirbtuvės tr
taupykite pinigus

Važinėjasi Visos Ir 
Visi

BRIDGEPORT. — Mot. Sų- 
gos 1 kp. veikėja Valančiū- 
naitė, einanti kp. finansų rašt.

z . ,
pareigas buvo išvykus porai 
mėnesių į Vandalia, Wis. Grį
žo pasilsėjus ir jau matdin 1 
kp. susirinkime rugp. 3 d.

M. S. 1 kp. išrinko dvi at
stoves į M. S. seimų: garbės 
narę A. Nausėdienę ir buvu
sių ilgus metus kp. pirm. Ę- 
lenų Nedvarienę.

1 kuopa turėtų teisę siųsti 
4 atst., bet, kadangi pasta
raisiais laikais atimta privile 
gija visoms garbės narėms 
dalyvauti seime bfe mandatų, 
tad siunčiame tik dvi.

ARTI GRAMO AVĖ.
__ ' •

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phpne YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139MATYKITE JJ ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACVUM-CLFAMER 

ATLIEKA 32 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus fa* 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. Wabash Avė., Chicago.

Rugsėjo 12 d: Panevėžy re 
ugiama Dainų Šventė. Jau da
bar yra norinčių dalyvaut net 
28 chorai.

Į komitetų įeina apskr. virš.

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 We«t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1648 West 46th Street* * • bri
Phone BOUIevard 5203-5566

Ant svieto neteisybė karie
toj važinėja, o tiesa pėsčia 
Įhikštinėja.

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULhnan 5703

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
J.. E. VYSKUPO M. REINIO MARŠRUTAS 

CHICAGOJ IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883Didelė 223 puslapių knyga 

su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepiniui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, Ir tt. Taipgi yra vi* 
šokiu naudingų patarimų 
šeimininkėms.
tių knygą (atima gauti per pal
tą arba r altinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avi.

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10 
raitinsje 

. #1.00

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrnitage Avė.'
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Trečiad., rugpj. 11 d., Šv. Jurgio bažn. pamaldos, jun
giant 550 m. paminėjimų Lietuvos krikšto. -

Ketvirtad^ ragpj. 12 d. Šv. Antano parap., Cicero, III.
Penktad., rngpj. 13 d., Dievo Apvaisdoe parap.

Sekmad., rngpj. 15 d., ryte Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolijoje; 3 val. ŠŠ. Petro ir Povilo bažn.; 7:30 vai. Visų 
Šventųjų bažnyčioje. ,

Pirtnad., rugpj. 16 d., Moterų Sųjungoe seime ir Gimimo 
P. Šv. parapijoje.

Antrad., rugpj. 17 d., 7 vai. vak. Šv. Mykolo parap. 
bažn.; 8:30 Moterų Sųjungos sefrno banluete.

Trečiad., rngpj. 18 d. Šv. Kryžiaus parap.

Ketvirtad., rugpj. 19 d., šv. Pranciškace parap., Indiana 
Harbor, Ind., ir Šv. Kazimiero bažn., Gary, Ind.

Penktad^ rugpj. 20 d., pas Tėvus Marijonus is Aušins 
Vartų parap. , •

šeštad., rugp. 21 d., apleidžia Chieagų.
Km. Jl Uukna

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 Weat 23rd Place 
Phone CANaI 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhnan 1270

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI - MBS.
A. BITTIN
I'"1',ir m ib. 'Ik! n- isB

BHHfl L ■į.?’7 E, '"K , n’ r« r į ir • ».|j

Ka" m . $1.r> on •, ,k.
*£’*■£; A t.-.n k n nti s limbas

3958 VVest lllll, St., 
Telefonai BlVariy 0005 ' 

akersai Sv. Kari miero kapinių vartų.

Klamykite mūsą Lietuvių radio programą Pirmadienio vakaraia, 
10:00 vaL vakaro Ii W. K T. 0. atotiee (1410 X.) — PfliiĮM 

, P. 4ALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Oeriausiae patarnavimu — Uoteria patarnauja

IX.-r W ril — ' rV * ♦ *'w v *

fe ir
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos ' Lietuvių
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VIETINES ŽINIOS Idos Gira. Sv. Pan. parap. ba-1 kare šeiminis bankietas atsto 
žnyčioj. Pamaldose dalyvauja vėms pagerbti Šv. Kazimiere 
Jo. Bkscvleūcija vyskupas M. seserų vienuoiyno auditorijoj 
Keinys. Kviečiame Chicagos Dalyvauja aukštieji svečiai; 
katalikus ir visų kuopų sų v>skupas M. Reinys, Lietuvo 
jvngietes skaitlingai dalyvau- konsulas P. Daužvardis sv 
ti šeiminėse pamaldose. * žmona, Chicagos lietuvių dva 

Tų pačių dienų vakare, tos ‘ įMuję, profesijonalai, biznie 
pačios parap. salėj koncertas r‘ab visuomenės veikėjai. Ba 
ir šokiai. Koncerte dalyvau- įžanga tik, $1.00. Pei
ja Marijona Janušauskienė, harhietų gerb. seserų pasta® 
Ona Biežienė, (dr. Biež'o žmo S^ni akaderaikės išpildys prt 
na), Kastas Sabonis, Leoka- £n‘Mi
dija Sabonienė ir jų dukrelė Suminėjus visas seimo pra 
Silvija McElroy. Šokiams uogas nuoširdžiai kviečiu va 
grieš Metricks orkestrą. Įža idu visos seimo rengimo ko- 
nga 50c. raitijos atsilfeikyti į jas, ptr

Antradienį, rugp. 17 d., va- gerbti seimo atstoves ir karti

Klebonas nuoširdžiai ragi
no parapijonus dalyvauti pi
knike.

Išrašomi atvažiuoti visi bu
vusieji Šv. Kryžiaus parapi
jonai. Visįems bus malonu 
sueiti su savo pažįstamais. 
Perkant bilietų iš anksto, ga
lėsite laimėti gražių dovanų.

MRENT>rCKyAMA<» KAMBARYS

MOTERŲ SĄ-GOS SEIMAS JAU ČIATAT Rtndon ( kambarių pirma* fleta*. 
Kama* randa*! po adresu 2260 W. 
34Qi Street

PARPS VTMTT TAVKRN*q
* Vos kelios dienos beliko iki 
Moterų Sųjungos seikno.

• Seimo rengimo komisija di
rba pastaruosius prisiruošimo 
darbus. Bet juk visos seimo 
sėkmės priklausys ne nuo via 
nos komisijos. Jei Chicagos 
visuomenė ir M. S. kuopų na
rės nerems seimo pramogų, 
aišku, veltui nueis ir gražūs 
komisijos pasiryžimai bei no

ma seimo eigų ir jo pramo
gas, kviečiu gerai visa įsi
dėmėti ir paremti moterų pa
stangas.

Seimo išvakarėse, rugpiū
čio 15 d., sekmadienio vaka
re, Gim. Švč. Pan. parap. sa
lėj atstovių susipažinimo va
karas, buneo ir kortomis lo
šimas ir vaišfoimasis. Įžanga 
tik 25c.

Plranadienį, rugpiūčio 16 d. 
9 vai. ryto iškilmingos pama-

Carslduods pledai taverna*, pilnai |- 
rvngtas, gerai Išdirbtas blinta, lietu
viu kolonijoj. Atsllauklt 2956 West 
(ISi h Rtvevt.

Parapijos Piknikas
Narna* būdavot** 1922 m. Kainavo 
lt 6.900, šlaAdlen parsiduoda už 
110.990. 6 krautuvė*, viriui daktarų
ir advokatu oflaal.

Rondo* IS.'.O.OO j mėnesi, Narna* 
randasi Brldgsporto lietuvių ilrdvj. 
Turi būti parduota* j 16 dienu. Ka* 
pintis* tam laimė. Ka* pralota, ta* 
gailėsis. Randasi 3216-97 So. Hals
ted St. Reikale matykit: M Plata- 
kla. 1226 So. Union Avė., antros lu-

ARD Piknikas

Rugpiūčio 15 d. Marų u et te 
parke jvyks Šv. Kaz. Akad. 
Rėmėjų centro piknikas. Rė 
mėjoe darbuojasi, kad tinka
mai priėmus svečius — seso- 
lių prietelius. Visas pelnas 
eis akademijos Statybos Fon 
dui. ,

Tikimės gražios visuomenė.- 
paramos. Tenka girdėt, kad 
suvažiuos daug svečių ir iš 
kitų kolonijų. •

Tikietas tik 10c. Bus išlei 
eta apie 15 dovanų. S. J.

PARDAVIMUI MAMAS

šlamut i te Park aplsHnkėj — 2 f lė
tų mūrinis namas, abu f lėtai po 6 
kambarius, 2 dideli kambariai bels- 
monte. 2 karų garadžiu*. antra* na
rna* nuo kampo. Dėl Informacijų 
šaukit CANaI 1116,

Taigi, dar kartų prlminda

DIDŽIAlhIAS BARGENAS

Priverkta* parduoti 2 aukštų narna. 
3 lr 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Pa-duosiu u*. |1900 mažiau negu
vertas. Savininkas visada namie. 
Atsifte ūkite 3904 So. Rmerald Avę.

PARDAVIMU NAMAS

Pardavimui pigiai 4 kambariu 
galow, Hot Wat«r Heat, 1 cį 
ra d ži us lotas 35'x 126. Reika- 
slšaukit adresu 6637 So. Af 
Avė , Tel. PROepect 2267^

Vyčių Veikla PARDAVIMUI NAMAS

917-19 West 33rd Street. Lotas 
61 x 146. 2 aukštų namas steam ap
šildomas, name yra 2 krautuvės lr 
vienas vl-nuolika kambarių fletas. 
1936 taksai tiktai 1234.10 Parsiduo
da už 98«00. Reikale matykit Mr. 
W*l)lls. Northern Trust Co.. 60 So. 
LaSalle St

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskritys laikys mėnesinį su
sirinkimų ketvirtadienį, rug
piūčio 12 d., Aušros Vartų 
paiapijoj, 8 vai. vak. Visos 
kuopos prašomos atsiųsti at
stovus į ŠĮ susirinkimų, nes 
bus daug svarbių reikalų sva
rstymui. .Taipgi bus raportas 
iš Vyčių seimo. I. Pakeltytč

REIKALINGAS VIRĖJAS
Reikalinga* prityrę* vyras virėja*, 

turi mokėti lietuviškų kalbų. Rašy
kite;
'•Drauga*.” 233-4 So. Oakley Avė. 
Box No. G309.- ,- ,

PARDAVIMUI NAMAI

4 fletų mūrinis, po 4 kambarius, fur- 
nace apšUdomi. 2 aukštų medinis, 2 
lietai po keturis kambarius. 1 krau
tuvė (taverna*) lr 6 kambariai už
pakaly. 1 medinis krautuvių namas, 
skersai nuo vartų didelės Hejinyftioe 
(Poundry) Ciceroje, visi ant kam
pinio loto. 75x125 parsiduoda už 
117.600. visi taksai užmokėti.- 2 fle
tų taCrinls. 2106 S. 61st Ct. bargenas 
Už lk.500. 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace apšildomas 2 karų 
gnr&džiiis .arti 25th lr 55th Ct. už 
|5 000.00.

Kreipkitės j: W--ftcm Agency & 
Loan Corp., 6005 W. Cermak Rd. 
Tel. Cicero 1005.
J. Bdward Jedlan Prea

F. J. Zimanai. V-Pres.

19 iki ’75Ū
bATEAR-AH

Geri barbenai Marųuelte Parke:
1. du flelai po šešis kambarius. 

2. du fletai po kenktus kambarius, 
Irgi keli cottages, visi mūriniai na
mai. Du blokai nuo bažnyčios ir 
parkės

Kada matysite tai sakysite, kad 
t|krl bargenai. Atsišaukite J Petef 
M. Kra-iczunaa, 5952 So. ■' RicHmųnd 
St., subitoj po piet arba nedėliojo 
visų dienų, kitomis dienomis po 4:00 
vai. vakare. _____________ ______

HbMhrtHĮ

Viešėdamas pas draugus 
Žuvo. James Kern, 14 m. am- 
žiaus, iš Frankfort, Ind., at
vykęs į Chicago paviešėti pas 
savo draugus adr. 2620 N. 
Bockwell st., iškrito pro lan
gų nuo trečio aukšto ir užsi
mušė. Pasirodė, jis miegoda
mas vaikščiojo. Tų ligų sako
ma, gavęs prieš tris metus iŠ 
didelio susijaudinimo rtAl nu
žudymo jo draugo. Žemiau 
namas, kuriame Kern buvo 
apsistojęs.

REIKALINGA MERGINA

Nuolatiniam namų darbui, nereikia 
skalbti, turi mylėti valkus. Alga 
|8-00 j savaitę. Telefonuokite Van 
Buren 7236.

Manant statyti* sau naujų namų 
ar pertaisyti sęūų, paiaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

8739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

c. H1Q-ll'4go K.

OONTRAOTOR 

2223 West 23rd Plaa
Atlieka visokius medžio darb 
didelius ir mažus, už prieina: 
kainų. Apkala namus žingąlii 
Dedame stogus.

Tori 35 metus patylimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAOO

Help Kidneys

3417 S. Halsted St.; 3409 S. Halsted St, 
TeL BOUIevard 7010

Iksas troaklaa—s Doetora stm- 
illad Cystss <Sloa-T»x). worfc« 
aad mri. ha 43 hoora lt mint 
vltallty aad Is gnarantaad ta 
faal 19 yaare yaangar ln ana 

aonay baeii on ratam ot araptr 
Cyataa eoste only le a doaa at 
aad tbe gusrantae protaeta roo.

panedėliais ir
Paklausykite Budriko gražių programų W.C.F.L. 970 K. Nedėlio mis nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare W. A. A 

Petnyčiomis kaip 5:00 vai. vak. W.H.F.C. 1420 k. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Pasitaikanti proga turi rei

kšmė* tiktai tiems, kurie mo 
ka jų sunaudoti.

Tel, REPublie 8402 - Pocahontas Mine Run jCRANE COAL COMPANY, 5332 So, Long A
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