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T. SĄJUNGA REIŠKIA 
UŽUOJAUTĄ KINIJAI

Nusprendė sušaukti devynių 
pasirašiusiųjų valstybių

konferenciją
ŽENEVA, spal. G. — T. Są

junga šiandien prieš uždary
siant suvažiavimą padarė svar 
bų sprendimą Ązijos Rytų 
klausįmu.

Dauguma balsų priėmė pa
tariamojo komiteto rezoliuci- 
ją, kuriąja Kinijai reiškiamd 
užuojauta, smerkiami japonų 

■ žygiai Kinijoje, ir sušaukiama 
paairašusiųjų Kinijos neliečia
mybę saugoti sutartį devynių 
valstybių konferencija.

Kaip žinoma, tarp pasirašu- 
siųjų šią sutartį yra Amerika 
ir Japonija.

Spėjama, kad T. Sąjunga šį 
kartą aštriai nusistatė prieš 
Japoniją po pasakytos prezi
dento Roosevelto kalbos, ku
rią a jis netiesioginiai peikė 
japonus dėl nepildymo tarp
tautinių sutarčių.

Čia spėjama, kad Amerikos 
J. Valstybės prisidės prie Są
jungos nutartos konferencijos.

ŽYMUSIS SVEČIAS PAS CHICAGOS KARDINOLĄ

Jq Eminencija kardinolas Mundelein, ębicagos arkivyskupas, ir JE. prezidentas Roo
seveltas. Nuotrauka padaryta kardinolo rfezi Jencijoje pereitą antradienį ten viešint prezi
dentui. *.......... (lAcme Photo.)

KiHnio skiriamos dovanos nacio vadam: 
už “pasižymėjimas’Jf

Rheinfeldene bus statoma ne 
Kristaus, bet Hitlerio statu!

AMSTERDAMAS, Olandi-. Naciai viešai nęprisipažįst 
ja. — Vokieti os diktatorius kad, jie persekiotų Kata n i 
Hitleris 100,000 markių dova- Bažnyčią ir kunigiją. Bet li
ną (prizą) pripažino Alfredui sidengę jie kiek įmanyda: 
Rosenbergui, naujojo pagoniz- spaudžia kunigus ir tikint ur 
mo kėlėjui. Tai nacionalė Vo- sius. Baigia uždarinėti U 'alk 
kietijos dovana už pasižymėji- kiškus laikraščius. Ka.Jiki 
mą literatūroje. Hitleris ui-1 jaunimo susirinkimai va; 
draudė pasižymėjusiems vokie-jini. Visoj Vokietijoj užu; a 
čiams priimti žinomas Nobelio ta kur nors viešai iškelti l‘( 
dovanas tuo pagrindu, kad jog' piežiaus vėliavą. Maldi •.niki 
gali tekti ir Vokietijoj gyve- 'jos į šventoves ir gi var. m<» 
nantiems žydams. Tad jis nu-'Antai, Koenigswintery d i -ii 
sprendė atitinkamais laikotar- iš akmens kryžius užlieta*

lapais Burodū, kaip galima pabaigti 
kara Kinijoje

TOKIO, spal. 6. — Japonų 
vyriausybės užsienių spaudos 
biuro viršininkas paskelbė, 
kaip galima pabaigti karą Ki
nijoje. Ir štai kaip: Kinija ne 
turi priešintis japonams ir 
mesti šalin turimus ginklus.

Taip įvykus, vedantas karas 
būtų nutrauktas, pareiškia tas 
vžršinirtRAs, ir 'kinai karo ne
pralaimėtų.

Japonai negautų progos kau

tis, jei Kinija neturėtų ginklų, 
jis aiškina. Japonijos ginklai 
nenusukti prieš Kiniją. Jie 
nusukti prieš svetimšalių įta
ką, su kuria Kinija išnaudoja
ma iki pavergimo.

Girdi, kaip tai būtų gražu, 
kad Kinija išsigįnkluotų ir pa
sitikėtų tik japonų karo jėgo
mis. Kinija jaustųsi laiminga, 
nes Japonija užtikrintų jai ne 
liečiamybę.

PASAULIO SPAUDA APIE 
ROOSEVELTO KALBĄ

Dažįska, kad prez.WASHINGTON, spal. 6.— 
Pasaulio spauda visaip svars
to prez. Roosevelto sakytą 
Chicagoj karingą kalbą. Daro

čiai pripažįAa, kad prez. Roo
sevelto kalb t yra reikšmingas 
faktorius pastoviai taikai ‘pa
sauly,

HITLERIS KRIKŠČIONIŠ
KAI NUKALBA, BET JO 

DARBAI KAS KITA

įvairiausias išvadas ir pareik- Vokietijos nacių spauda a- 
štas mintis vienaip ir kitaip < bėjo ja, kad prez. Roosevelto 
aiškina.

Britų spauda reiškia palan
kumo prez. Roosevelto kalbai.

ISPANŲ RADIKALI! KARO 
LAIVO ĮGULA ANGLIJOS 

KALĖJIME

CHICAOO MAJORAS NE
PAMIRŠTA AIRPORTO 

EŽERE

Bet kai kurie laikraščiai abe
joja pažymėdami, kad Ameri
ka vargiai keis savo atvienėji- 
mo nusistatymą.

Prancūzijos spauda džiugau 
ja Amerikos palankumu Eu
ropai. Net radikalų laikraš-

kalba-kuo neės padėtų pašto, 
viai taikai.

Sovietų laikraščiai taip pat 
reiškia palankumo. 0 japonų 
spauda pareiškia, kad prez. 
Roosevelto kalba gręsia pa< 
šaulio taikai. Sako, taikos ne
galima siekti grasinimais. Rei
kia pirmiau įsigilinti į gyvuo
jančias ten ir kitur aplinkybes.

BERLYNAS, spal. G. — 
Diktatorius Hitleris kalbėjo 
gausingam nacių susirinkime 
Deutschland salėje. Jis pradė
jo kasmetinę — iš eilės Jau 
penktąją — kampaniją suda
ryti fondus nacių vykdomai i 
žieminio šelpimo programai. 
Gyrė nacių šį organizuotą 
darbą. Sakė, pereitais metais 
“laisvomis” aukomis surink-, 
ta daugiau kaip 163 milijonai' 
dolerių. i

piais pasižymėjusius vokiečius 
apdovanoti vokiškomis dova
nomis.

Gavęs šįmet 100,00 markių 
nacionalę dovaną Roeenbergas 
nėra jokia literatas, arba žur
nalistas. Jis yra niekas dau
giau, kaip tik atkaklus kovo
tojas prieš krikščionybę ir 
naujojo pagonizmo tarp nacių 
gaivintojas.

Reiškia, Hitleris mielai su
tinka. su Rosenbergo pažiūro
mis ir jo darbą prieš krikščio
nybę karštai remia.

. • • 'T--* Z -tC.-M

VARŠUVOJ MOKYTOJŲ 
RIAUŠĖS; 200 AREŠ

TUOTA

LONDONAS. — Prieš kokį 
laiką į Anglijos uostą Fal- 
mouth užsuko ispanų radikalų 
valdomas sugadintas karo lai
vas Jose Luiz Diez. Reikėjo jį 
taisyti. Jūrininkai paleisti iš 
laivo iki pataisysiant.
' 40 jūrininkų nuėjo į Švč. P. 

Marijos bažnyčią ir ten išklau
sė Mišių.

Kai laivas> pataisytas ir tu-

Chicago majoras išnaujo iš- 
eliakelia airporto ežere klausimą.
Jis pareiškia^ kad Chicago 

būtinai turi įsigyti airportą e- 
žere. Anot jo, airports turi 
būti arti miesto biznio centro, 
bet ne už trylikos mylių nuo
šio centro, kaip yra šiandien. 

Visas vargas, kad neturima
pinigų saloą_ padirbimui. Anot 
majoro šiam projektui ręika-

BRITAI SMERKIA JAPONŲ 
LAKŪNŲ ŽYGIUS KI

NIJOJE

LONDONAS, spal. 6. — Bri
tų masinis susirinkimas įvyko 
Albert salėje. Priimta rezoliu
cija, kuriąja smerkiami japo

VATIKANAS SMERKIA 
NEPAGYDOMŲJŲ ŽU

DYMO sujudi

Hitleris aiškino, kad ši kam 
panija yra tikrai krikščioniš
ka. Bedarbių šelpimo darbą 
vyriausybė galėtų paimti į sa-

6. -

rė)b apleisti uostą, 66 jūrinin- linga daugiau kaip pusdevinto
kai griežtai atsisakė grįžti į 
lava Lankiusieji bažnyčią pa
reiškė, kad jiėrris grįžus į radi
kalų raidėmis sritis jie bus 
sušaudyti. Kiti gi pažymėjo, 
kari jie negrįš į Ispaniją kovo
ti ir lieti savo brolių kraują.'

Anglijos policiniai autorite
tai juos visus, kaipo svetiraša 
Liūs, uždarė kalėjiman Exetere 
ir lauks vyriausybės sprendi 
mo, kas su jais turi būti daro-

milijono dolerių. Taip apskai
čiuoja inžinieriai.

Majoras sakosi vyksiąs į 
Waihingtoną ir ten darbuosią- 
is gauti iš vyriausybės pagal
bą. Tas priklauso nuo paties 
prezidento sutikimo.

ŠANCHAJUS, spal. 6. — 
Kinai šio fronto vienam ruože 
pasitraukė į naujas pozicijas.

ma.

4 ŽUVO SU BOMBONEŠIU

VIENįA, Austrija, spal. 6, 
— Austrų kariuomenės bom
bonešis'lėktuvas dėl tirštų rū
kų nukrito ties Kagran. Žuvo 
juo skriflę visi keturi lakūnai

VATIKANAS, spal 
Plinta sąjūdis tėisėtai numa

nų lakūnų žygiai Kinijoje — rinti‘(nužudytu) «u nuodingais
civilių gyventojų žudymai ki-| vaistais visus sunkiai ir nepa- 
nų miestuose. Raginama vy- gydomai sergančius žmones, 
riausybė imtis ekonominio Šio sąjūdžio priešakyje stovin
spaudimo priemonių prieš ja
ponus.

MAŽĖJA ALKSTANČIŲJŲ 
SKAIČIUS

Iš Stateville kalėjimo pra
neša, kad tenai kalinių alkio 
streikas tirpsta. Iš kelių šim
tų streikuojančių vakar belikę 
tik apie 60.

GAZO KOMPANIJA CHICAGOJ 
PRALAIMĖJO APELIACIJĄ

SPRINGFIELD, 111., spal. ratos jai pakankamos.
6. — Gazo kompanija paga- To to kompanija kreipės į 
lian pralošė valstybės vyriau- apygardos teismą ir įrodinėjo, 
siąjam teisme. kad minėta komisija neturi

Ši kompanija savam laike teisės jai diktuoti ratų. Teis

HYDE ĘARK, N. Y., spal. 
6. — Prez. Rooseveltas grįžo 
iš ilgos kelionės šiaurvakari
nėse valstybėse.

sugalvojo didinti ratas už ga- 
zą net iki 1*6 nuošimčių. Ji 
pasisakė, kad turinti per ma
žas pajamas. Tuo reikalu ji 
kreipės į valstybės prekybos 
komisiją. Ši rado, kad gazo

tieji tai vadina “gailestinguo
ju užmušimu”, o moksliškai 
“euthanasia”.

Vatikano dienraštis Oss. Ro
mano smerkia šį sąjūdį. Visi 
tikrieji mokslininkai krikščio
nys sąjūdžiui priešingi. Nie
kas neturi teisės atimti žmo
gui gyvastį. Sąjūdis yra pago
niškas.

MASKVA SIUNČIA 4 LĖK
TUVUS IEŠKOTI DINGU

SIŲ LAKŪNŲ

mas nusprendė komisijos nau
dai.

Kompanija tad apeliavo į 
vyriausiąjį teismą, šis teis
mas vakar nepriėmė kompani
jos apeliacinio skundo.

juodu rašalu. Kai anglai tuj 
ristai pasidarė to kryžiai 
nuotraukas, narių poli )u| 
mandagiai jas konfiskavo.

Rheiitfeldene, Badem i 
vincijoj, protestantai pilnai 
vienoje aikštėje pastot 
Kristaus statulą. Miesto l<< 
mistras neleido. Ji^ par< -U 
kad ta vieta numatyta L, t U 
rio statulai.

Tai vis vyksta daugi įsit 
Rosenbergo pastangomis. Ii 
už tai jam skiriamos naci u t 
lės dovanos.

KINAI ATMUŠĖ JAPONI

RYGA, spal. į6. — Žiniomis 
iš Varšuvos, ten streikuojan
tieji pradžios mokyklų mokyto 
jai bandė atgauti policijos už
darytą mokytojų organizaci
jos buveinę ir susirinkimų sa-

vo rankas ir reikalingus fon- lę. Policija pasipriešino. Kilo 
dus surinkti .skirtomis mokės- Į riaušės. Apie 200 mokytojų a- 
timis. Taip nedaro, kadangi reštuota
toks darbas nebūtų tikslingas, Apie Šį įvykį uždrausta lai- 
jis neturėtų auklėjamos dva- kraujams skelbti. Anot moky-

ŠANCHAJUS, spal. 6 
Japonų kariuomenės kori i a 
ja (kuopa), šiandien han l F 
laužti kini) frontą .ties :ni»*sb 
tarptautine sritirtiL ’’

Artilerijai ir lakūnam pa 
dedant japonai puolėsi . rie 
kulkosvaidžiais apdraust'i- ki 
nų apkasus. Kinai paeiti 
darban kulkosvaidžius, o »p< 

liknai su durtuvais 
veržėsi kai skruzdės pėr'sftv

sios., Kas kita 
kampanija, kuri bendruome
nes pažadina prie pareigų dau 
giau rūpintis saviškiais.

Kaip matosi, Hitleris krikš
čioniškai nukalbtų bet jo dar
bai nekrikščioniški.

MASKVA, spal. 6. — So
vietų vyriausybė siunčia į 
šiaurinio ašigalio sritį keturis 
didelius, kiekvienas keturių 
motorų, lėktuvus ieškoti rug
piūčio mėnesį ten dingusių 6 
sovietų lakūnų, šie lakūnai 
dingo skrisdami iš Maskvos į 
Am. J. Valstybes.

- ----------v..L. M

organizuota nuošimčių pradžios 
mokyklų uždaryta Varšuvoje 
ir apylinkėse.

VALENCIJOS RADIKALAI 
SUVARŽO MILICININKUS

MADRIDAS, spal. 6. — Is
panijos radikalų režimas pas
kelbė-nuosprendį, kuriuo mili-
cininkams (armijai) griežtai 
draudžiama kištis į politiką, 
priklausyti kokioms nors orga 
nizacijoms ir sauvaliai rengti 
bet kokius pąredus. Karinin
kams uždrausta reikšti bet ko
kias savo nuomones spaudos 
atstovams.

Milicija, anot nuosprendžio, 
neturi priklausyti jokiai poli
tinei partijai, arba ugijai. Ji 
skirta grumtis su priešu.

Vyriausybė reikalauja, kad 
mokytojai perorganizuotų sa
vo uniją. O mokytojai priešin
gi, kad unijos reikalus vestų
skirtas mons. P. Muši oi iŠ Si-«
lezijos.

Daugiau kaip 54,000 moky
tojų visoj Lenkijoj streikuoja. 
Nemano pasiduoti.

kių lavonus.
Kinai laimėjo. Apie 50 a po

nų įsiveržė į apkasus ir t p 
kliuvo kinų nelaisvėn. I U k 
gyvi japonai paspruko atga 
savo pozicijas.

NEVIZUOJA PASŲ | 
KINIJĄ

IR AM. J. VALSTYBES 
SMERKIA JAPONUS

Japonai skubotai rengias kur 
ti nepriklausomą respubliką 
šiaurinėj Kinijoj.

w£SHINGTON, spal. 6. — 
Valstybės departamentas šian
dien formaliai paskelbė, kad 

! japonų žygiai Kinijoje nesu
derinami su tautų santykiavi
mo principais, priešingi devy
nių valstybių pasirašytai sutar 
čiai ir Kelloggo Briando pak
tui.

Valstybės departamentas sa 
vo pareiškimą baigia, kad Am. 
J. Valstybės Kinijos klausimu 
sutinka su T. Sąjungos spren
dimais.

^11*8-*' ‘y • f... x —----

TOKIO, spal. 6. — 
kos J. Valstybių generkh u 
sulas C. R. Cameron puškeli 
kad narinčių vykti į Kinu i 
merilrieČių pasai turi bū n : 
žymimi, kad jie netinkami K i 
nijai. Su tokiais pasais išv \ k 
į Kiniją amerikiečiai "ca 
gauti vyriausybės saugos.

Generalkonsului iš Wasl n 
tono nurodyta taip daryti. -1

PLATINKITE “DRAUDA

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

matomas pragiedrėjimas 
daug vėsiau.

Saulė teka 5:53, 1<
si 5:22.



“DRAUGAS” ' prie Michigan ežero klausėsi visas pasaulio,
nes toji kalba lietė via didėjantį karo pa- 

IJ1I1UAN1AN DAILY FRLEND vojų. Europos politikam* ypač patiko p.
jriptions? oZ“,Y'£.rC—t w1wuT,'a« Moat)M R-oosevelto pasakymas, kad jei karas užsi- 

oner.eoi00:8u°Moit2Stt_"»«!M; liepsnotų, tai ir Jungtinės Valstybės nega
lėtų jo išvengti. Nors tais žodžiais - Prezi
dentas norėjo perspėti šio krašto žmones, 
kad reikia dėti visas pastangas neprileisti 
pasaulį prie karo, nes kitaip ir Amerikai 
tektų į jį įsivelti, bet Europos politikai ma
no,' kad p. Rooseveltas eina buvus'o prezi
dento Wilsono keliais ir, krizei kilus, įsi
maišytų į Europos reikalus. Ir šio krašto 
kai kurie laikraščiai suprato taip, kad Pre
zidentas jau lyg ir pakeitė pirmykštį savo 
nusistatyhnų laikytis visai neutraliai tarp
tautiniuose konfliktuose.

* ,o>*
irtislng in "DRAUGAB" brtngs beat reaulta. 
rtialnv rates on appllcatlon.

tUGAS” 2334 S. Oakley Ave, Chicago
“DRAUGAS”

Uelna kasdien, liakyrua sekmadlealu* 
Kdarblains tr kore»pen«eaia<HS raktų negrųlln*. 

iroAoiua Lai padaryti Ir neprtslunčiama tam tlk«- 
kto lenkių. Redakcija pasilaiko sau tais* Ui- 

ir trumpinti visos prisiųstus raktus Ir ypa® ko- 
tda-ncijM sulyg save nueilkroa Korespondentų 
rakytl trumpai Ir aikklal (Jei galima rukomajs 

iO®le) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven- 
t polemikos it asmenlikumų. Pasenusios korės- 
lencijos lalkraktln sėdėdamos.
faktorius priima — nūs 4 vai. Ilgi *• vai. popiet. 
.KNUMEKATOS KAINA: J. Ara»t:x«a valstyMse: 

— $6.00; Pusei melų — *S.SU; Trims mėne. 
- f2.00; Vienam m 8 nesi ui — 75 c. Kitose val- 
prenunterats: Metams — |7.00; Pusei metų 

1.00. Pavienis nnm. to.
kainos prteiančiamos pareikalavus.

'fa

Pittsburgiecių Veikla

Pittsburgh, Pa. ir apylinkėse gyvena 
la daug lietuvių. Pittsburgho diecezijoj 

apie dešimtį lietuvių parapijų. Trys iš 
jų užlaiko pradžios mokyklas. Šv. Kazimie
ro parapija (didžiausia ir seniausia Pitts- 
bnrgbe) turi įsteigusi ir aukštesnę mokyk
lą — High School. Be to, netoli nuo miesto 
yra Sv. Pranciškaus Seserų motiniškieji na
mai, kuriuose užlaikoma ir mergaičių aka-

įija.
Be bažnyčių ir mokyklų, to miesto bė

riai yra įsteigę ir kitokių įstaigų, kurios 
tmingai veikia. Turi banką, pramonės ir 
©kybos įmonių.

Seniai PiUsburgho lietuviai katalikai
&jo įsisteigti sau laikraštį. Bet vis dėl 

ąr kitos priežasties to padaryti nepa-
;e. Prieš keletą metų jie įvedė savo sky* 

dienraštyje “Drauge” ir jau nuo 1932
(tų gyvai jį veda. Tąsi skyrius padeda 

Jiems judinti katalikišką ir tautišką veiklą, 
•rganizuotis.

Daugumoje parapijų veikia Federacijos 
JA y riai, kurie yra susirišę į stiprų ir veik
lą Federacijos apskritį, kuris palaiko arti- 

;aą kontaktą su mūsų veikimo centru — 
Federacija. Apskritys rūpinasi katalikiškos 
ir tautiškos veiklos išjudinimu. Jis kasmet 

fia Vasario 16 d. paminėjimą ir taip 
Vilniaus užgrobimo dieną (spalių de- 

itą) surengia prakalbas. Federacijos aps- 
tys neapleidžia ir Katalikų Akcijos rei- 

' kalų. Jis rūpinasi katalikiškos spaudos pla- 
šaukia katalikiškųjų draugijų kon- 

jijas, ateityje planuoja steigti koloni- 
")nw studijų ratelius. t

Pittsburgho apylinkėse taip pat gana 
sėkmingai veikia lietuvių R. K. Susivieni
jimo kuopos. Jos irgi tyra susiorganizavusios 
j apskritį. Apskritys pastaruoju laiku jau 
ima daryti planus LRK&A seimui, kuris bus 
1938 nu gegužės mėnesį Pittsburghe. Nėra 
abejonės, kad pittsburgiečiai tą seimą ir jo 
iškilmes surengs gražiai. Susivienijimo aps
kričiui ateis į talką ir Federacija, ir kuni
gai ir visi uolieji lietuviai veikėjai.

; Visuose kilniuose darbuose linkime pitts- 
bhrgiečfems geriausio pasisėkimo.

toje, laiku ir pasakyta geni. Juk Ameri
kos politikai negali žiūrėti užmerktomis a 
kimi s į iai, kas aplink juos dedasi. Jie turi 
kalbėti ir perspėti. Jungtinės Valstybės yra

nis negu tas, kuris užsibaigė prieš devy- 
nioliką metų. . ;

Prezidentai ir Kardinolai

i i

Kuomet praėjusį pirmadienį prez. Roo
seveltas lankėsi Chicagoj, jis pietavo sn J. 
Em. Kardinolu Mundelein jo rezidencijoj. 
Daug kas dabar spėlioja^ kodėl Preziden
tas nepietavo su gubernatorium, majoru ar 
kitais panašiais ponais, bet pasirinko Ka
talikų Bažnyčios kunigaikštį — kardinolą, 
pats nebūdamas kataliku.

.Vieni mano, kad Prezidentas su Kardi
nolu kalbėjosi politikos dalykais, kiti — 
kad tarėsi apie teisėją Black, kurio pasky
rimas tiek daug triukšmo šalyje sukėlė, dar 
kiti manė, kad gal jiedu apie Hitlerį kal
bėjosi.

Nors ištikrųjų nieks nežūto, apie ką 
tiedu dideli vyrai kalbėjosi, vis dėlto labai 
daug svarbos priduodama jų susitikimui. 
Jiedu nesuvažiavo tam, kad politikos klau
simus rišti, bet tai buvo draugų susitiki
mas. Prez. Rooseveltas ir Kardinolas Mun
delein yra seni pažįstami ir draugai iš jau
nų dienų. Be abejonės, Katalikų ^Bažnyčios 
priešai pavydi, kad prezidentas draugauja 
su kardinolu. Reikia pasakyti, kad prez. 
Rooseveltas ir daugiau katalikų dvasiškių 
turi savo draugų tarpe. Vienas iš jų yra 
prelatas John Ryan, žinomas fekononiinin- 
kas ir sociologas, Katalikų Universiteto pro
fesorius. Prel. Ryan yra vienas iš preziden
to artimų patarėjų ekonominiais klausimais. 
Ir aplamai yra patirta, kad prez. Rpose- 
veltas yra palankus katalikams.

'tinimu,

Dei Prezidento Roosevelto Kalbos

į. Prezidento F. D. Rooeevelto atsilanky
mas Chicagoje ir jo pasakytoji kalba prie 
keliolika tūkstančių dolerių kainavusio til
to atidarymo, buvo taip svarbiu, istorišku 
įvykiu, dėl kurio daug rašė viso pasaulio 
•pauda ir specialiai rinkoei valstybių mi-

<'Šusteriu kabinetai, kad ji apsvarstyti. ,

Brangiai kainavusio tilto atidarymas 
savaime buvo svarbus įvykis. Jia daug reiš
kia Chicago* miestui. Tai buvo* realizavi
mas to, ko miestas siekė per ištisą metų 
eilę. Ir, žinoma, tik dėka prez. Roosevelto 
toji pažanga padaryta.

Bet Chicagos ar kito miesto daroma 
pažanga šiais laikais pamali ui nėdaug o- 
peifia. Daugmtm didžiųjų pasaulio valstybių 
sėdi lyg ant kokio vulkano ir valandas 
skaito, kuomet tas vulkanaa išsiverš. Jo* 
visos yra atkreipusio* navo dėmesį į Dėdę 
Banių, seka jo kiekvieną žygį ir kiekvieną 
pasakytą žsdį. Joms labai rūpi žinoti, ką 
mano apie karo pavojus Jungtinių Valsty
bių vairo vairuotojai, kurion pusėn jie* pa
kryptų karui ištikus.

I Ir dėl to pr«į. Roosevelto kalbos, mo
komos Chicagoj atat naujai pastatyto tilto

Sumažėjo Lietuvos Gyventojų 
Prieauglis

•a —I ■ ■ ■ »
Centr. Statistikos biuro duomenimis, šie

met liepos mėn. Lietuvoje priaugo 2,124 as
menys. 1936 m. liepos m. priaugo 1,731, 1935 
— 2,110. Iš viso per pirmuosius 7 mėn. bu
vo U,691 jungtuvės (1936 — 12,119, 1933 — 
11,935), gimė 34,323 kūdikiai (1936 — 37,224, 
1935 — 34,719), mirė 20,756 žm.' (1936 — 
19,781, 1935 - 21,818) ir priaugo 13,569

Žiaurumai Nesibaigia'

didėja. Kai kuriose dabar Rusi.yos ribose 
eaančiofte tautose eina judėjimas, kad nuo

la gruziną revoliucionierių, kurie norėję 
Gruaijoj padaryti perversmą, ją visai at
skirti nuo sovidtų ir paskelbti nepriklau
soma valstybe. ,,

Htalino žiaurumai dar labiau nustatys 
žmones prieš jo valdžią ir paragina nerusus 
organizuotis ir siekti nepriklausomybės.

Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Nuo kada žmogus prade- rintieji lapės uodega uosi* 
jo naudotis arkliu, veik nega- braukė. Lininė skepetaitė vi 
Įima atsakyti. Gana to, katT sai netikėtai prie nosies pa
jau nuo labai seniai. Žinia kliuvo. Kadangi kitados dan- 
tik tiek, kad 'jau Mozės lai- tinių nebūta, turtingesnės mo 
kuose pradėta galvoti, kaip terys, norėdamos kiaurus dn- 
sutvarkyti arkliui padus. Pa- ntis paslėpti, pradėjo nešioti 
stebėta, mat, kad, kuo sun- trapkines kaip ir skepetaitės 
kiau arklys veža, ar neša, tuo ir jomis bumą. pridengti su 
greičiau nagai išbrinksta. Iš svetimu kalbant. Pamažėli
pradžių pradėta juos tik ap-

ie tik no vien* tokia tran | Didžiai ^šenavotas protesor.! .je, t ik po vieną vokiu trap- . laisvadarį, kur) tik pagauna,
kinukę nešioti ir ja ne tik Aš, žemiau pasisainijęs, esu tuoj deda į kalabuzę 
burną pridengti, bet ir nosį laliai užinteresuotas laisvama-1 Mat, sakoma, kati kišenėje 

pasagų. Rymiečiai jah mokė-' pabraukti. Betgi trapkas no- nvbe, nes dabar gazietose nia- špygą galima rodyti kad ir 
davo pakalti arklio kojas pa-(sį erzina. Už tat vietoje trap- tyti,-kad svietas organizuojasi caruį Stalinui, kad ir pačiam/ 

tokioj* pozicijoj? kaj"joe"daug"galipadėti Tik’ žinon,a’ kinės, pradėta tik šiaip jau į laisvamanių sosaides, o tos j0‘ “rojuje.” . Bet pamėgink
palaikyti taiką’pasaulyje. l)ėl to reikia «<*. « toli gražu nebuvo pa- audeklo šmotelį vartoti ne sosaidės šaukiamos į juniją, jam parodyti viešai, tuoj ta- 
džiaugtis, kad prez. Rooseveltas yra paei-, mūsiškėms. Germanai vien burną pridengti, bet ii^kad visi iš vieno galėtų lais- ve pastatys prie sienos. Taip

.... ... nosį nubraukti. Galutinai iš-|vai mislyti. , . ir laisvamaniai. Kol jie tik
sivystė nūdieninė nosinė, v , Mfln labai k aš laisvai, mislija, tai niekas jų į 

, . noriu prisirašyti prie laisva-1 nepaiso; jie niekam nepavo-
Mažoms tautelėms pas-(lna.njų. Bet, kai aš pradedu jingi. Ale kaip tik pradeda' 

kui didžiule. sekioti neviSuo.!smarkiai mis]yti> a,

rodo, kad iš to laisvo miely- 
mo jokio požitko nėra. Man

Tačiau, mūsų manymu, Prezidento kai- laužyti. Kiek vėliau, apipie 
ba apie taiką buvo pasakyta visiškai vie- įdygti, pg_ paskiau apraišioti.

Galutinai prieita prie pTiem

ryžęs viską daryti, kaa tik yra jo galėję, daugiausiai prisidėjo šioje sri 
kad neprileisti valstybių prie naujo pašau-į tyje. Penktame amžiuje ar 
linio karo,'kuris galėtų būti daug baisės- kliai jau buvo gerokai aprū

puti pasagomis. Lietuviai, 
matyt, irgi nesnaudė. Ypač 
karo arkliai būdavo pakalti. 
Taip kad kautynių eigoje, ar 
klys pasagomis daugiau išku
rnėdavo, negu kareivis ranka 
Prieš lietuvių raitelius visi 
kaimynai drebėjo.

— Audeklas kitime išlaiko 
ilgiau, negu sulenktas ar tik 
šiaip jau numestas. Senovės 
egiptiečiai buvo tai labai ge
rki įsitėmiję. Įsukdami miru
sių kūnus audeklan, nei ma
žiausios rinkelės nepalikdavo 
Viskas kai suprosyta. Tokio-

met išeina sveikatom Dičkės 
tautos turi tam tyčia išsidir
bę būdą įžymesnius savo vei
kėjus pagerbti. Nekartų užte
nka mažo kryželio ant garbin
go asmens krūtinės. Ne ki
taip sumanė pasielgti ir Lie
tuva. Kai kuriuos Amerikos 
lietuvius ėmusi tokiais ženk
lais apsagsto. Dabar kai pa
sirodo tai tie nekalti kryže
liai pažiebė daugiau ketšto ir 
neapykantos, negu kitados 
margas Juozapo ži ponas Jo
kūbo sūnuose. Rimtesni lietu
viai tik nusikvatoja, ir už-je padėtyje audeklas išlaikė 

tūkstančius metų. Ir, gal, ir' tenka; betgi taikosi ir tokių, 
da tiek ar ir ilgiau galėtų ką jaučiasi labai nesavi. Iš ša- 
trunėtu ! lies žiūrinčiam atrodo ve kaip.

Kaip kitur, taip ir čia Lietu-
Net ir New Yorke, kur vos valdžia galėjo būti dau-

tiek ligoninių ir geriausių gy; giau atsargesnė. Išaukštintų
dytojų esamą, visados apie 
penkiasdešimts tūkstantių vai 
kų gero manymo neturi, feion

giau garbės padarė Lietuvai 
tuos ženklelius priimdami, ne- 

skaitlinėn daugiausiai įeina į gu Lietuva jiems juos priseg-Į 
žvairi vaikai. dama. Betgi matosi ir tokių, ‘

kuriems ir šie neužtarnauti.•
Ir tik dėl to ir jie garbingų 
asmenų suole raivos, kad jų 
drauagi, giminės, geri pažį
stami prie Lietuvos valdinin
kų arti stovi. Suprantama, 
tokia teisybė bile teisų asmenį 
ožio ragan varo. Atsargumas, 
kai šiluma, kaulų nelaužo.

— Ir dabartinės namų avi
žos istorija be žingeidumo ne- 
apseina. Jos amžius! Senovės 
babilioniečiai jau pažino avi
žą. Tik, suprantama, ji nebu
vo tokia graži ir brandi, kai 
šiandien. 'Gyvuliam duodavo; 
betgi patys nevartodavo. Gre- 
kai ir rymiečiai jau auginda- 
vo ir gyvulius ja šerdavo. 
Germanai pirmi ką pradėjo 
avižą valgyti. Nuo jų ir kiti 
išmoko avižą naudotis.

asmenys (pernai 17,443, 1935 — 12,901).
Jungtuvės Šiemet sumušėjo 2^8 proc., gimį- j ,ja kitaip po pasaulį trankos 
mai 4,6 proc., mirimai 0,2 proe. ir natūrai. Gana kad jie

licijos priežiūroje esti. Kitųprieauglis 10,6 proc.

— Apie aštu<|ni šimtai tūk-1 ja senamiesty tikrino butus 
stančių Amerikos jaunuolių Dabar tikrina naujamiesty 
užsiimdinėję vienos ar kitojį
rūšies šelmystėmis. Vieni va
gia, kiti žmogžudžiauja, kiti

kraštų jaunuoliai politika su
sidomi ir tik apie revoliuci
jas galvoja. Amerikos jauni
mui, apart svetimo kišeniaus, 
daugiau niekas nerūpi. Ir da 
biskį. Kitų šalių jaunimo nie-

. Sovietų Rusijoj tebetęsiami žmonių su
ėmimai ir sušaudymai. V<« tai ttėl neištiki
mumą dabartinei santvarkai. Tai reiškia,
kad nepasitenkinimai Stalino valdžia jo pa- , ,,
tie. v.k»ryk5.-ių paeekūjų Urpe smarkiai ika8-. Policija nesuvaldo

Turi būti taip, kaip jie nori 
Amerikos jaunimas tuo gere-

Rusijos atsiskirti. Neseniai buvo didelė by- MŪS, kad policiją gerbia. \ ie-
nas poliemonas šimtus tokių 
padaužų suvaldo.

— Lininė nosinė, vj?le»n:s 
dalykas. Pirm to, prasčiokai 
nešiodavosi kiškio koją ir ja 
nosį šluostė; geriau pasitu-

TIKRINA KIEMSARGIŲ 
BUTUS

KAUNAS. — Tam tikra sa
vivaldybės sanitarinė ko>misi-

DIDŽIAUSIA LENTPIOVt

KLAIPFDA. — Viešvilėje, 
Klaipėdos Krašte, arti Nemu
no, Miškų Departamentas pe
rka didelę lentpiūvę. Iki šiol 
lentpiūvg daugiausiai apdirb
davo valdiško miško medžia
gą

MAUDYMOSI LAIKAS 
BAIGĖSI

KAUNAS. — Rugsėjo 13 
dieną savivaldybė atleido vi
sus valtininkus, skęstančių 
gelbėtojus. Šią vasarą gelbė
tojai valtininkai išgelbėjo a- 
pie 150 žmonių.

pradėta, lapės uodegos vieto-

Ketvirtadienis, spalių 7, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Mielas kostiumeri Kaup^įu- 
---------— kai!

Nesakysiu iš kurio, ale vis- Difrensas yra toks; laisvū
no iš jūsų vakar gavau tokią maniai visi dar yra laisvi ir 

jie gali laisvai mislyti. Dėdė 
SAMAS jų nebaderiuųjn. Bet

gromatų

rodos, kati ta sosaide per siau
rai užsibrėžusi. Mano galvos 
supratimu, tos sosaidės var
das turėtų zvanyti taip; “Lai
svamanių ir laisvadarių sosai- 
dė.” Ba, jei toje sosaidėj bū
tų galima ne tik laisvai misly
ti, ale ir laisvai daryti, tai aš 
ir pašenavotą propesorių ne- 
baderuočiau ir tuoj prisi ra
šyčiau prie jų sosaidės.

Dabar, pašenavotas prop., 
prašau pavirožyti man, ar y- 
ra difrensas tarp laisvamanio 
j r laisvadariol

Jūsų vožnaus kampelio šte- 
davas kostiumeris,

Džiovas Kapstiekas,
Kandidatas į Laisvamani ų- 

laisvadarių sosaidę.

Sykį generolas įsakė patik
rinti jo pulko kičinę, kad ka
reiviai gautų gerą maistą. 
(Vieną dieną tikrintojas pama
tė du kareivius nešant katilą.

— Ei, sustokit! — sušuko 
jis. — Duokite man paragauti.

Vienas kareivių nubėgo at
nešti samčio.

— Ir jūs tą velnio buizą va
dinate sriuba! — paragavęs 
sušuko tikrintojas.

— Ne...'. — atsakė nusi
gandę kareiviai. — Tai van
duo, kuriuo kičiną išplovėm ir 
dabar nešame išlieti.

aa—t
eilėje matosi tokių, ką dau

Iš ALRK Labdaringos 
Sąjungos Centro 

Susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugsė
jo 29 d. Dievo Apvaizdos po 
rap. salėj. Iš pranešimo ap’e 
centro pikniką įvykusį rūgs. 
mėn. 5 d. Labdarių ūkyje pa
aiškėjo, kad piknikas praėjo 
linksmai, nes jame labdarių 
ūkio visi skolų dokumentai
— morgičiai sudeginta aid 
sukrauto laužo. Ckis šiandien pinskas yra oicerietis, todėl 
yra laisvas nuo visų skolų Labd. 3 kuopa Cicero, 111. ir
Lieka tik kelti fondą našiai

Komisija draudžia namų sar-j£janis jr seneliams prieglau- __ ____ __
gus laikyti netinkamose pa-įjų statybai. Tad yra kuomi j Teįkalui ’ prisidėjo ir centras 
talpose. 'džiaugtis už tokią Dievo pa-!jį sykį

laimą lietuviam^ geraširdžia 
ms, labdarybę «visais būdais 
lemiančiais.

Kuopos piknike lenktynių

Naajps ūkas prieglaudoms 
ir seimo reikalu

Prieglaudoms statyti nau
jos vietos — ūkės klausimas, 

vo su įvairiais užkandžiais ir gslbūt teks dar svarstyti ir
gėrimais svetelius vaišinda • 
mos.

Iš šio pikniko, prieglaudų 
statybos fondui pelno lik® 
$223.85.

Labd. ccntiss širdingai dė 
koja vLiems kuomi nors pri- 
sidėjusie’,n«.

Labd. k uepos neima atos
togų po sin kaus vasaros da 
rbo. Jos rūpinasi naujais pa
rengimais veikti žiemos se 
zone fondo kėlimui ir vieto* 
vargšų sušelpiami, tikėdamos

laisvai daryti, tuoj Dėdė SA
MAS juos gaudo ir sodina 
ant loskavos duonos.

Ot, koks yra difrensas.

Prof. Kampininkas.

iš gerašin’čs visuomenės gaa 
sios paramos. . z

Vargi© Atsišaukimas
Skaitytas laiškas nno varg

šo A. Lapiško, iš Mercy Ii 
goninės, Mcristee, Mieh., ku
rioje kaptltonu yra lietuvis 
kun. Jonas Gervickas.

Lapinskas laiške džiaugiasi 
ligoninės pagalba ir jaji' len
gviau galįs vaikščioti. Pristi 
gęs lėšų lo’esniam gydymui
si. Vėl prašo Labdarių finan
sinė* paramcf. Kadangi La-

vėl nutarė pasiųst piniginę 
parauną j Mercy ligoninę. Tam

sekančiame Labdarių 18-me 
seime.

Labd. Są-gos 18 seimas į- 
vyke lapkr. 7 d. 1937 m., 
North Side, 8v. Mykolo par. 
svetainėj, 1644 Wabansia av., 
Chicago, IH. Seimas prasidės 
*u iškilminga suma, 10:30 v. 
ryte. 6v. Mišios bus laikomos 
UŽ visus mirusiffg labdarius. 
Seimo posėdis prasidės 2 vai. 
po piet.

Su , referatai* nužiūrėta 

(Tęsinys 4 pusi.)

I
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REDAKTORIAIS ADREaAli: Pittsburgho Lietuvių Žinios Kastas J. \ ai tuo ra* 
OKMFS UJ* AGENTAS 

201S Carson St.
Telvl. UeiilKM-k 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai

Kristus Gimė Betliejuje tikn* Bam^ ant žem§8 ir gy
veno tarpe sugedusių žlnoniu. 
kaip koks svetimasis. 3. Jis 
gimė tarpe piemenėlių, kurie 
dabojo būrius avių ir galvi
jų dėl to, kad Kristus yra 
(Jeras Ganytojas bei Piemuo. 
Kuris daboja sa\j avis — ti
kruosius ir atskiria nuo gal
vijų — netikinčių. 4. Jis gi
mė kūtelėj, dėl to, kad žemė 
yra palyginta dangaus tvar-

Vilniatis Užgrobimo 
Paminėjimas

KAULAS: Kodėl Kristus 
gimė Betliejuje, o ne savo 
mieste?

JONAS: {Betliejus yra ka
rališkas miestas, kuriame šv. 
Juozajias buvo gimęs. Kadan
gi ciesorius Augustus išdavė 
paliepimų surašyti visus žibo 
nes, kiekvienas turėjo užsi
rašyti ten, kur jis buvo gi
męs, o ne ten, kur gyveno. 
Tad šv. Juozapas ir Šv. Ma
rija turėjo eiti į Betliejų už-

Pittsburglio Federacijos a-
pskritis iškilmingai ruošiasi' j . . .r . . . | los ir geryklos savamnuas.paminėti Vilniaus užgrobimo ... _ .. .., , . T„ ... Mirė širdies liga ir regis ve
ruboVli k olJvzvc, • • T iro n irn

žys gerklėn buvo įsimetę

Stepas, Lubert Chas., KiziS| Sodalietės vieno kambario'Apgailestaujame, nes buvo 
•L, Dermeikis J., Pūkinas S. įrengimui ir baldų supirki- maloni, simpatiška moterėlė 
ir Vainauskas Jonus. , mui spalių 12 d. parap. sve- Laimingai gyventi kitame

Spalių 1 d. staigiai mirė tainėje rengia pasilinksmini- mieste.
Jenas Jokubauskas, valgyk I mų. Praeitų savaitę choro pa

rengimas naujos klebonijos

tadienių vakarais.
gražios dovanos. 

Sjialių 9 d. šokiai
tuvių kiūbo salėj,' 
purap. salėj.

Praeitų vasarų mt 
nas kun. V. Sadui 
kun. J. Andziulaičiu 
ron, Ohio, aplankė

teliui. 5. Jis gimė ne karališ
kuose rūmuose,- bet paprastoj 
kūtelėj dėl to, kad kiekvie-

sirašyti — išpildyti karaliaus nas galėtų ateiti pas Jį: pie- 
paliepimų. * fnenys, karaliai net ir ange-

. lai. 6. Jis gimė paslaptingai 
KAULAS: Kodėl Kristus 

pegalėjo pasirinkti sau gere 
ės vietos gimti, bet kūtelę?

dėl to, kad Jis yra Didis Die
vas paslapčių, Kuriam niekas 

j begali išgvildenti Jo paslag- 
JONAS: Pirmas dalykas,! čių gilumo, Kuris 'myli pas-

laptingas širdžių maldas ir 
paslaptingai ir gausiai atmo
ka. 7. Jis buvo paguldytas ant 

1 šiaudų — ėdžiose, nes šiau
dai bei šienas yra gyvulių 
maistas. O Jis pats prižadėjo 
būti žmonių maistas. Ėdžios 
yra padarytos iš medžio ir 
Kristus ten buvo paguldytas, 
reiškia, kad Jis turės atsi
gulti ant medžio kryžiaus, 
kad mus atpirkus. 8. Jis gi
mė' apie vidurnaktį, kada y- 
ra didžiausia tamsybė, išreikš 
damas, kad didžiausia dalis 
žhnonių gyveno nuodėmės ta-

kad Juozapas ir Marija buvo 
neturtingi, negalėjo gauti bra
ngių namų. Antras dalykas, 
kad visi gerieji namai buvo 
užimti turtuolių, nes tuo lai
ku buvo daug svetimų žiūri
nių Betliejuje, kurie iš anks
to pasisamdė vietas ir užei
gos buvo pilnos. Trečias daly
kas, ir svarbiausias, kad Kri
stus atėjo ant žemės mokinti 
nusižeminimo ir dėl to panie
kino gražias užeigas. Šv. Au
gustinas pasakė: “Žiūrėk,
Tas, Kuris valdo visų pasau
lį, Pats guli kūtelėj ant šiau
dų; Kuris maitina visus žmo- msybėje ir nepažino Tikrojo

sukaktį. Kalbės “Draugo 
ledaktorius L. Šimutis. Sese
rų Prarfciškiečių akad. stu
dentės ruošias deklamacijoms.' 
Nortli Side choras padainuos 
pntrijotinių dainų. Grieš Cu- 
no orkestrą. Praeitais metais »
Spalių 9 d. paminėjimai su
trukdavo minias žLnonių. Ma 
romą, kad ir šiemet žmonių 
skaitlingai suplauks.

Vilniaus užgrosimo sukak
ties paminėjimas įvyks spa ii u 
10 d., lygiai 3:30 po piet, Pi
liečių svetainėje.

Nuoširdžiai kviečiami Pi i ls 
biirgho ir apylinkės lietuviai 
skaitlingai dalyvauti.

Pittsburgho Federacijos 
Apskričio Valdyba

North Side

Dievo. 9. Jis gimė žiemos lai
ku. Net ir Palestinoj tuo lai- 

Visagalė tvirtybė pasiskyrė ku naktys esti šaltos. Tas 
silpnybę dėl to, kad silpnieji reiškia, kad daugelis žmonių 
ir menkieji taptų sustiprinti.

nes, net ir dangaus angelus, 
o Jį maitina Motina Marija.

Didžiausias Gydytojas abejo 
iš dangaus gydyti sužeistas 
širdis visokiais pasaulio su
gedimais. Jis pasiėmė visas 
žmonių silpnybes Ant savęs.
Būdamas turtingiausias pali
ko beturčiu, kad per Jo ne
turtų mes’ thptume amžinai 
turtingais”.

KAULAS: Jonai, išaiškink 
man Kristaus gimimo reikš
mę?

JONAS: Kristaus gimime 
randame daug gilių ir pasla
ptingų reikšmių: 1. Kristus 
gimė Betliejuje, kas reiškia 
— Duonos Namas. Dėl to šv.
Jeronimas sako, kad Kristus ros valios.” 12. Kristus gimė tos žlnonėms. Tik truputį kas

Spalių 1 d. po trumpos li
gos pasimirė geras D. Žen
gimo parapijas narys Juoza
pas Martusevičius. Paliko nu
liūdime žmonų Karolinę, dvi 

• dukteris Josepbine Sparrow 
ir Ievų Antonaitis ir vednsį 
sūnų Vincentų. Visi gyvena 
North Side.

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko spalių 4 d. Prie šoninių 
altorių šv. Mišias laikė: kun. 
A. Jurgutis ir kun. J. Piku- 
tis, abu iš Bridgeville. A. a. 
Juozapas buvo nesvyruojąs 
katalikas, priklausė prie V. 
J. draugijos ir prie kitų vie
tinių draugijų. Draugijos pa
rūpino grabnešius. Gana daug 
įmonių dalyvavo pamaldose 
bažnyčioj. Prie karsto ma
čiau gana daug dvasinių vai
nikų. Tai šv. Mišios, užpra 
šytos artimųjų giminių. Lai

turėjo šaltas širdis, nuodėk 
mėse užkietėjusias ir nepaži
no tikros Dievo meilės ir ne
turėjo artimo meilės. 10. Kri
stus nužengė iš dangaus. Kaip 
įasa nukritus iš padangių na
kties laiku atgaivina vystan
čių žolę, taip Kristus atėjo
iš dangaus atgaivinti silpnas . dotuvėse patarnavo Adomas 
žmonių širdis. 11. Kada Kri- (Marčiulaitis, graborius nuo 
stus gimė, Romos Bažnyčia S. S. Lietuviai nepadarys 
buvo uždaryta dėl to, kad ' klaidos, jei kreipsis prie so- 
tuo laiku buvo ramybė vo tautiečio. Lietuviai turi 
tarpe tautų. Dėl to Kristus Alenų didelę silpnybę — sa- 
yra vadinamas Ramybės Ka-jvųjų nepaisymas, o svetimų- 
ralaitis. Dėl to ir angelai a-pų rėmimas.. Rodoma perdi

Spalių 10 di visi Homcste-,Stebuklingų vietų 
durų varpeliui įtaisyti davė ado lietuviai važiuoja į Vii Į aplank(į jęiag
pelno $25.00. Bažnyčioj ko- niaus už,grob?.i>o sukaktie- Toronto Ottawu 
miūtų parengimas suprki- paminėjimų, kurs įvyks Pi- »v Juozapo stebuklf 
mui baldų naujos klebonijų? liečiu svetainėje, .1721 Jane gv Onos vietų 
raštinei, girdėjau, davė pei-, Street, Pittsburgh, Pa. Gir- Bostonų, E

nkai atėję restoranan dirbti1 no netoli $200.00. Jie vėl la dėjau, kad kalbės “Draugo“ ^ew Yorkų CajndetS 
rado duris dar užrakytas. Pa-1 vėsi suruošti senųjų. šokius,' redaktorius L. Šimutis. Dėdė Atlantic City ir \Va 

kuriems ir orkestrą bus /suda
ryta iš senesnių muzikantų.
Vadįi as, bus tikrai lietuviški i

šokiai, todėl, kad šoksim tai Šiemet mūsų bažnyčioj su-f 
Jokubauskas buvo labai mu- Šoksim.

Jonas buvo nevedęs ir pats 
vienas gyveno savo biznio 
vatoje. Ankstį rytų darbini

sveukę policijų dasigav.o vi
dun ir rado a. a. Jonį. .i?u 
sustingusį ant grindų. Nebu
vo nei nusirėdęs. A. a. Jotas

West End

Rūgs ėjo 29 d. suorganizuo
tas bingo klūbas, kuris pra 
dės rengti bingo vakarus pa 
rajujos naudai. Bingo vaka 
rai buvo ir praeityje čia ren
giami. Bft 1935 m. miestas 
juos panaikino. Mat, kai ku
rie ruošdavo “gemblėriškus” 
bingo vakarus savo naudai. 
Todėl miestag uždraudė. Bet 
girdisi, kad Pittsburghe vėl 
pradedama rengti bingo va
karai, tat ir čionai sumany
ta suorganizuoti bingo klubų 
ir pradėti ruošti vakarus pa
rapijos labui.

pus, taigi pasiturįs žmogų*
Mirė nepalikęs jokio tęstame 
nto Iki jo turtelis pereis per 
visokių patarnautojų rankas 
dikčiai sumažės ir mažai kas 
beliks giminėlns, kurie gyve
na toli kasyklose. Kūnas pa
šarvotas pas graborių Mar 
čiulaitį. Kuomet ir kaip lai
dos neteko sužinoti. Regis, 
laidos Bentleyville, Pa.

Šv. Kazimiero Parapija 
•

Nesustodami dirbame ir di
rbame prie klebonijos staty
bos ir vis dar negalime prie 
galo prieiti. Nors jau išsitin- 
kavojeme, langus, duris su
sidėjome, bet dar reikia šim
tai kitų mažų dalykėlių at- Spalių 3 d. sodalietės ėjo 
likti. bendrai prie šv. Komunijos.

Takažauskienė su Mrs. Co- Po pamaldų laikė susirinki- 
nnors dar vis tebesidarbuoja Į nių, kuriame nutarė suruošti 
kodektuodamos naujos klebo- l pramogų parapijos labui. Va- 
nijos reikalams. Praeitų sa
vaitę.sukolektavo $29.75. Au
kojo šie: A. Jakuconienė $1,
M. HarrĮs .50, Jasulaitienė 
.50, Ona Jacunskienė $1.00,
Polo Bros. $10.00, John F.
O’Toole Atty. $5.00, T. Sla- 
nčauskienė .75, Dr. John Ko- 
lski, Will and Baumer Can- 
dle Co. $5.00. Į bendrų kle
bonijos fondų aukojo: Ona 
Burkiritienė . $2.00, Antosė 
Šviežikienė $y0.00. Ačiū vi
siems: darbuotojams, darbuo
tojoms ir aukotojams - auko 
tojoms.

Praeitų sekmadienį jau pra 
gydo bažnyčioje vargonai.

tėję sveikino sakydami: “Raidelė pagarba svetimtaučiams, Nauiaa vargonininkas Kazys
mybė ant žemės žmonėms gc-'o nepasitikėjimas savo tan-Į^®^8’. atrwd°, neblogas mu-

yra Gyva Duona, kuri maiti- kaipo kūdikėlis, kad kiekvie
na visus gyvus ir mirusins. 2. nas galėtų ateiti ir pagarbin- 
Kristus gimė toli nuo Savo į ti be baimės tik iš gilios mei- 
namų — Nazareto dėl to, kad lės, nes kūdikius visi myli. 
Jis nužengė iš dangaus Savo' J. V. 8.

Spalių Septinta Diena

“Kiekvienas težiūri, kaip 
jis stato”. — 1 Kar. III, 10. j

kad 'mano darbas užbaigtas; 
ir aš randu, kad mintis, ku
lių taip ilgai laikiau never
ta stovėti akmenyje.

Ir klausimas ateina, jo bo
kštams bekyšant aukštai virš 
žemesnių miesto sienų, ar aš 
iškėliau žemės purvų prie 
tavo kojų, dangau, ar gal pa
traukiau tavo krištolų žemyn f 
— Ona Robeson Brown.

Ne apgailestavimu to, kas

nors ••krepšt”, tuojau bėga
me į svetimtaučių bažnyčių, 
mokyklų ir krautuvę. Tų ma
tant žmogus pradedi abejoti 
apie ilgesnį išlaikymų savo 
tautinės gyvybės čia Ameri
koje. jSavoĮi; grftelė (tui lėtų 
būti brangesnė už svetimų pa

sukas ir geras organizatorius, 
kų parodė pirmos savaitės jo 
darbuotė. Šv. Kazimiero pa
rapijoje galima turėti chorų. 
Linkime naujam vargoninin
kui ištvermės ir pasisekimo.

Kun. Skripkus pakrikštijo 
Elžbieta dukrelę Kazimiere 

locių. Visi gėrisi mūsų atro-' Kregždėj ir Marės Ajmašius. 
montuota iš lauko bažnyčia
Jei mums pasiseks jų papuo
šti iš vidaus, tai turėslne^la- 
lai jaukių švarių bažnytėlę, 
kurios pilnai užteks northsai- 
diečiams dar daug, daug luk
teliu. Visi noriai deda aukas, 
kad tik taisymu darbas eitų 
sparčiau. Po penkinę auko

Kūmais buvo Peter Zawojski 
ir Petronė Leknickas. Mote 
rystėn eina Juozas Virbickas 
našlys, su Rozalija Stanelai-

Donorą
1). C. Parapijonams 
klingų vietų parvežė^ 

i tinų daiktų.

si tuokė net keturios poro? 
Iš jų, viena jaunoji prieš ves
tuves perėjo į katalikų likė 
Jimų. Tai Račiūnienė. Birž. 25 
d. .ji iš pravoslavų perėjo į 
katalikų tikėjimų, o ant ry
tojaus ėmė šliūbų per šv. Mi
šias ir priėmė pirmų kartų 
šv. Komunijų. Reginys buvo 
įspūdingas. Bažnyčioj per 
šliūbų buvo ir jos sesuo ir 
motina, kurios dar tebėra 
pravoslavės. Viena porelė dar 
bus surišta spalių 9 d.

Turėjime ir du piknikus. 
Vienų surengė donoriškiai, o 
kilų cbarleroiškiai. Abu davė 
gražaus pelno parapijai.

Girdėt, kad klebon 
aptverti visų parap. 
vybę dratine tvora. T 
kimasi gauti iš A 
AVire and Steel Cri. K h 
su komiteto nariu 
Launikoniu buvo nuvy 
dirbtuvės viršininkus, 
žadėjo tvorų duoti dy 
liau iš dirbtuvės atsi 
inžinierius, kurie iširi 
vietų.

kaia* įvyks spalių 24 d. 3:30 
po piet, mokyklos svetainėje.

Stanislovienė, Genienė iš 
Ginger Uill paaukojo gražių 
rankų darbo kaldrų, kurį lei
džiama išlaimėjimui parapi - 
jos naudai.

Rengiama du šokių vaka
rai. Vienas spalių 9 d., o ki
tas lapkr. 20 d.

Traeitų sekmadienį iškil
mingai švęsta Šv. Pranciš
kaus diena. Tretininkai ii 
daug žmonių dalyvavo1 pama
ldose. Kun. V. Sadauskas sa
kė pamokslus, kurie be abe
jonės pažadins daugiau /.mo
li.ų dėtis i Tretininkų broli 
M-

Šios kolonijos lietuviai ža- Į 
da skaitlingai dalyvauti Vii- j 
niaus užgrobimo paminėjime.

Vietinis

Homestead

Netikėtai pasimirė a. a. Vi
ncas Dimža, 60 m. amž. Ne
tekome vieno senesniųjų ir 
gerų parapijonų. Velionis pri 
klausė Švč. Jėzaus Vardo dr- 
gijai per daug metų. Iškil
mingos laidotuvės įvyko spa
lių 4 d. iš ŠŠ. Petro ir Po
vilo bažnyčios. Palaidotas šv. 
Magdalenos kapuose. Paliko 
dideliame nuliūdime žmonų 
su trimis vaikais.

Mūsų klebonas ir vėl pra
dėjo ruošti “bingo” parapi
jos labui. Pramogos bus StŠ-

Girdėjau, kad į (Bingo klu
bų įsirašė nauji nariai: P. Ja
kštai tė, E. Karuža. Naujas

Nesveikuoja mflsų klebo
nas. Turbūt, šaltį pagavo. 
Senis Dėdė linki kupveikiau- 
r.iai pasveikti.

Aš padėjau kiekvienų ok- neatitaisoma turi tikras dar-j jo; Rutkauskienė Ona, Adams( vargonininkas ir gi labai sn- 
menį jo numieruotoje vietoje, bas būti atliekamas, bet ge- sidomėjęs klubo darbuote
bokštelis ir bokštas ir laip
tai, stulpai ir išdrožinėjimai, 
kurie stovi ant jų veido; ir 
Juš žinau, kad mano darbas 
y ra puikus.

Tačiau abejonė apie jo gro 
žį ir vertę auga stipryn, dar

liausiu pasinaudojimu tuo • rkymas, — Dievo padarymas, 
kuo esame. Ne besiskundimu, . nors tai būtų žmogaus klai- 
kad neturime teisingų įran- da; o vyriškasis ir išmintin- 
kių, bet geru vartojimu įra- gasis būdas yra žiūrėti į sa
ikių, kuriuos turine. Kuo vo neprielankumus stačiai ir 
mes esame, ir kur nies esame, sužinoti kų galima iš jų Į>a- 
yra Dievo apvaizdinis patva- daryti. — F. W. Robertam

Reikia pažymėti, kad, ačiū to 
klubo darbuotei, statoma nav 
ja klebonija. Sakoma, kad 
per rugsėjo mėnesį klūbas už 
dirbo apie tūkstantinę. Va 
lio Bingo klūbui ir jo darbi 
ninkama ir darbininkėms!

Pastaromis dienomis ims 
J. Mikalauskų buvo svečių 
net iš Detroit, Mich., Jurgis 
ir Kazys Vai učiai.

Sena parapijenka Ona A a 
čienė apleidžia Homestead ir 
išvažiuoja į Rocbester, N. Y., 
apsigyventi pas savo dukte
rį Petronėlę Pikūnienę. Kiti 
vaikai pasilieka ant vietos.

Darbai Donoro j ėjo' 
gerai virš pusantrų 
Žmonės gerai uždirbdav 
dabar darbai pradeda 
ti. Kai kurie dirba tik 
tris dienas į savaitę, 
būdu žmonės. pradeda 
mauti ir susirūpinę apie 
nnnčių žiemų.

No tų žmogų galima vi 
ti laimingu, kuris mato ape 
kui lik juodas puses, arba 
ris ieško tik linksmybių, 
tų, kuris randa kelia tarp 

, d v»< j ų kraštutinumų.

PLATINKITE “DRAUGI

Prašau ragauti. Šiomis dienomis Clncagoj seimnoja, Na
tional Restaurant Ass’n. Delegatų via 11,000. Suvažiavimo 
proga rūmuose .666 Lake Slioro drive suruošta valgių paro
da, kurios vyriausias virėjas Fred Newman vienai delegatei 
duoda paragauti “freneli fried” bulvių.
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BARIŲ DIRVA
Centro Susirinkimo1

(Tęs:nys iš 2 pusi.)
vieuti kun. A. Bričką, N. P.

Šv. parap. kleboną ir mo- 
į arba merginų; snpažindi- 

iinuj jaunimų su labdarybe.
Seimo rengimui įgaliota ko 

tnisija: J. Motekaitis iš Cice
ro, III. ir Svde’.vienė iš Town 
o t Lake.

Visos .organizacijos prašo
mos šeiniau prisiųsti po 3 al 
stovus-es. Visi atstovai pra-

Lietuvių Namas 
Jeruzalėje

Tat, darbas jau pradėtas, nendrės. Daržuose anga daug
Fondas pavestas globoti ir tabokos, prie kurių ir davii-

prižiūrėti J. E. vysk. Teof. nės, kur jų džiovina.
T'. . . , , . Matulioniui Kaune, tarpinin-
Lietuvių namas Jeruzalėje, , . . . . T • , • *» . . . .. kaujant kun. A. Linkui, Ame-

vau ir 
.911 m.

bažnytėlę pastačiau nis reiškinys, nes maža tėra 
Raseinių apskrityje tokių t 

ipylinkių, kurios pasižymėtų 
Pivošiūnų klebonas kryžių, rūpintojėlių gausumu, 

kaip minėtos. Reiktų susirū
pinti tų rūpintojėlių globa ir 
neleisti žūti liaudies menui.

Kun. A. Deksnys

Rochestery pas kun. Bakšį
šventoje Žemėje, tai lietu- ' ""''r'"' **“’ . sveėiavaus tris dienas. S k-

vių atstovybė prie Kristaus ” , . . - I inndienį atlaikiau sumą, pa-
, j i Gorėdami daugiau informa- »• , v -x ,Giabo. 1 i , t\ ir prašiau aukų Kaišedorių ka

Tik prašau, 1, Pini j' “f"1.?' k",b0,"‘.1
” . uz vaisęs, o parapijonams uz

<d[’ a’wOMillv>a .V” A “ck*s nwtle’t,‘ri ir'vieškeliu Saudininkai - Lyda-
Lmkų, 12259 Enierald avė.. j uflea N y ( '

lapiją, kurią aš suorguniza-
Kun. A. Linkus =

atsirado aukotojų, štai, kun 
D. Mikšiui pasidarbavus Phi-
ladelpbijoj, Šv. Andriejaus pa Chicago, Ilf? 
lapijoje aukojo:

Kun. Juozas Čepuka t.s —
$100.00, Petras Mykala'jūnas 
— $100.00, Marcelė Mykala- 
jūnas — $100.001, Staniškių 

Tokio kumuflaižas. Bijoda- šeima — $100.00, kun. I>. Mi-
'n>i japonai kinį lakūnų beiti- ksys — $100.00, Juozas Mor-

feomi dalyvauti seimo Mišio- j)aniavįn-o jų sostinės Tokio, kūnas — $25.00, Dr-stė Šv. busu. Savo rūšies malonus]
sc. Po Mišių vietos sveta nėj mįe8te pradėta kaniuflaži oti Ilaižnnčiaus — $10.00, Marijo- važiavimas. Busas ėjo greitai

visi didesnieji ir svarbesnie- na Zenkauskiūtė — $5.00, Ie- ' — apie 60 mylių į valandą,
ji butai. Šiame atvaizde vie- va Riškevičienė — $5.00, E- Sėdynės patogios, bet tolime-

milija Laužikaitė — $5.00, A- suė kelionė via tik varginau 
nastazija Šimkevičienė, Bur-

AKIŲ GYDYTOJAI

Iš Detroit Per Kanadą 
Į Rochesterj

Kelionę atlikau Greyliound

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMErHIUALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

ir svečiams,bus atstovams
metus.

j seimą užkvietimui orga 
nizacijoms, profesijonalains 
biznieriams ir visiems nužiū 
retiems geraširdžiams asme 
nbna laiškus išdalins vietinės 
kuopos. Chicagos apylinkėse, 
kur nėra kuopų ir be laiškų 
visi kviečiami dalyvauti sei
me bent svečiuose, jei neturi 
organiz. įgaliojimo.

na departamentinių krautu
vių, kurios stogas ir sienos 
apdengtos juodu audeklu.

Nyksta Liaudies 
Menes

RASEINIAI. Važi lojant 
tai - Lydu

vėnai - Raseiniai, tenka ma
tyti daug kryžių, rūpintoji 
lių, kurie geifekai apleisti 
diena iš dienos nyksta, o nau
jų retai testatoma. Tai retes-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso: Rea:

LAlayette 4017 2450 W. 09 St
Tel. namų:

1 HEMldck 6886

DR. A. G, RAKAUSKAS

LILTUVlAI DAKTARAI

Kiek Kuri Kuopa 
Uždirbo

geros. Ačiū visiems pasidar
bavusiems ir dalyvavusiems.

Dabar kuopos rengiasi prie 
seimo, kuris bus lapkričio 7 
d. Šv. Mykolo par. salėj. Kuo 
pų veikėjai dalina draugijoms 
kvietimus į seimą. Jei kas 
neturėtų kvietimo laiškų, krei 
pkitės į sekretorių Ų. Fabi- 
jonaitį, 2222 W. 23rd Place, 
Chicago, III.

lington, Pa. — $100.00.
Šv. Jurgio parapijoj, She-

nandoah, Pa.: Elena Sinkevi
čienė — $100.00, Ona Kval- 
kauskaitė — $100.00, Ona

SuvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų įtempimą, kur} į 
esti prle2a«tlml galvos skaudėjimo, j 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 

o, • I trumparegystę ir tollregystę. Prlren- 
CitOlVje I g,a teisingai akintus. Visuose atsiti- 

,. .. . I Kinuose egzaminavimas daromas supolicija peržiūri dokumentus. (elektra, parodančių mažiausias klal-

ti
rei-

T«1 CANaI Z.H45

DR. F. G. ININSKUNAS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
2158 W. .Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti 
2365 So. Leavitt St. 

Tat OANal 0198

Iš Detroito į Kanadą 
ki© važiuoti tuneliu.. .. ... J . - i gimiinae erza minavimas naroniMH su

GYDYTOJAS IR -THIRURGA8
~ v. ,• I das. Specialė atyda a tk r,/planu i 1 VIRrtnia 1118 4070 Archer AvėAmerikoj gimę gąh važiuoti, mokykloa valkus. Kreiv«, akys atl- vrKginia 1110 nrvusr avė

DR, A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rea. 7fiso vai.: 10—12 A. M.

A 8—8 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. W, V. NORAK
PHYSIOIAN AND SURGEON 

10 N. Broadway. Melrose Park
Valarųkts nuo 10 iki 12 dienų ir 1 

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

lies. 2126 H. Sth Avė., May wood Av. 
Phone Maywood 2413

laisvai, o svetimtautis turi
Kvedaravičienė — $50.00, Ro -! parodyt pasą. Įvažiavus j Ku
melikių šeima atiminimu! tėve-! nadą, pastebi didelį skirtumą 
lio a. a. Antano Romeikos — tarpe turtingos Amerikos ii

taisomos. Va'andos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutarti. Daugely 
atsitikimų akys atitaiMimo^ be aki
nių. Kaitins pigius kaiti nlruilan.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone" Boulevard 7589

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kaadieu išskyrus seredų, 

sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir BugpiMio mėne
siais nebus valandų ,popiet, bet nuo 
10—12 ryta

DR. P.. ATKOČIŪNAS1
DANTISTAS

1440 So. 49th Ct, Cicero, 111.
(Jtarn., Keti. ir Pėtn. 10—8 vaL v.

3147 So. Halsted St, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—0 v.

Labdarių Sąjungos išvažia 
vinie į nuosavąjj ūkį rugsėjo
5 d. "kuopos gražiai pasidar
bavo 4r nemąžai pelno pada
rė. Šios kuopos pridavė cen
trui pinigų: 1 kp. — $57.00; 
3 kp. — $35.00 ; 5 kp. — $50;
6 kpt — $15.00; 7 kp. — $20; 
8 kp. — $81.11.

Nors tą dieną oras buvo 
vėsus, tačiau išvažiavimo pa
sekmė?, kaip matome, buvo

LIETUVIŲ - PRANCŪZŲ 
DRAUGIJA

$25.00, Elena Matusevičienė
— $25.00, Juoaefa Colešienė
— $5.00, Petras Celešius — 
$5.00, Kotryna Jankevičienė
— $5.00, Marijona Stankevi
čienė — $15.00, Viktorija Ka
zlauskienė — $5.00, Kotryna 
Sarpalienė — $10.00, Ona Dau
girdienė — $5.00, Ona Liušie- 

KAUNAS. — Lietuvių-Pra-, _ $10.00.
ncūzų dr-ja atidarė prancūzų • — 
kalbos ir literatūros kursus. I
Lankytojų nestinga.

Kanados. Miesteliai jau me
nkesni, žemė prastesnė, ūkiai 
prastesni ir javai sėjamii ki
tos rūšies. Matos stirtos ru
gienių ir kvietienių šiaudų. 
Kukurūzai menkesni, tiktai j 
papkornąi. Dideli platai už- j 
rėti grikiais, gal tam, kdd i 
bitelės daugiau medaus suifc- j 
štų. Auginama ir cukrinės

30 METŲ PRITYRIMAS 
ėkya ųgaanuanojamoa — akinia* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0628

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

T«L LAFayette 8010

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

AMERICA’S 
LEADER AT

KAUNAS. — Visuomene 
mini praloto Pauliaus Janu- 
šgvičiaus 70 įlietų sukaktuves. t

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

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

GRANT WORKS GOAL 
YARD

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

Tel. Cicero 311Adomas Bernadlšlus, sav.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠA LT I M I E RO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 0d 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. ■ 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak.

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 82 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabaeh Avė., Chicago.

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

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
< Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI
telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 972?3

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredoe ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANaI 1178 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue 
VALANDO8:

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

I Seredoj ir Petnyčiej nuo 2 iki 8 ▼. v 
Subatoj nue 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospeict 1012
Tel. RgpabUc 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

8į

Tel. Calumet 6974
OFISO VALANDO8: 

ryte iki 8 vakare iftakiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR, A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGC. ILL

Offiee' Houra 
2 to 4 and l to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoe

Nno 2 iki 4 ir ano 0 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagai sutarti

Ofiso Telef. BOUIevard 7820
Namų Telef. PROspect 1930

TsL OANal 81H r

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7—8 

Seredomis1 ir Nedėk pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California A ve.
Telefonas REPubiic 7868

Res. 6958 Sa Talman Avė.
Res. Tel. G&Ovehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2423 W. Marquette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoms Ciceroj 
1«4« 8o. 49th Ct.

Nuo (I iki 9 vai, vak.

TsL OANa' 0267
Res. PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

0 iki 8 vai. vakare

TsL Office Wentwortk 6330 
Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
italrem. «.r<wln«ni» ir nnhatnmis

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinoia 
Tel. HEMlock 6111 

Ofise Valandos: 2 Iki 4 po piet Ir 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais Ir ŠeStadlenlais 
pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL01*18 AS
4729 Sa Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, DLL.

Telefonas KUhray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakar*. Nadėlioiaia aus 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki >«A0 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TsL YARds 0994 *

Įsa.: TaL PLAn 2408
VALANDO8:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 dipnų

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja »0 metų 
Renmatlmnaa ir Širdim Ugna 

Jo Specialybė
Val&ndoa lt-lJ A. M. J-A 7-1 P. M. 

Rezidencija 1924 So. 49th Ct.
TeL Olom* sese 

Oflaas 4SSO Wmt ISth Street 
Ctoero. III.

Offiee Phone
PROspect 1028 
Vai. 8-41*, te 1-9

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

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

Nedėltom tr Trečladienlala 
Pasai Sutarti

Res. and Qffiea
2369 8. Leavitt St. 

OANal O7SS

DR. A. J. SHIMKUS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 4300 S. Fairfleld Avė. 

ToL LATaysMs 8018
VALANDO8:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Treėiadienaift 4r Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tel. POUlrvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nao 9 ryto iki 8 vakarų 
Seredoj pagal autarti

Tol. Ofim BOUIevard 6913-14 
Rea. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1—3; nno 0:30—8:38 

756 VVest 35th Street

Tel. Ofc. REPublie 7SSS 
Park S8O

DR.A.R. LAURAITIS
DBHT1STAB

2423 Wsst Maranette Road
Antrad.. ketvtrtad. Ir neuktadtenlatr
•zĮt v. rytų; 1-8 p. p.; «-• j, v. 

ieitadlenlata nno • v. r. Iki J p. p. 
181 Broadvray 

MELROSE PARK. ILL4
Pirm a dieniai* Ir trečiadieniais nno 

IS v. r. Iki • vai. vakaro 
ieitadtentala nno 2 v. Iki • v. v. 

Nakmadlonlala panai autartioa

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reaidendjos TaL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rosideaeija
8939 Bo. Claremont Ava

Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomia paęsl sutarti

Chicagos Sotavh} iv. KryMaus li
goninė, kaip Jų pripailno American 
Medical Assodatioa Ir American 
College of Surgeons, yra Olass A 
rfiiiea Tai yra, ankičiauM Ameri 
kos medlkaliai autoritetai mftsų li
gonis* priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naadokitAe 
jos patarnavimu. 2700 W. 69th BK, 
toL HBMlock 8700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokaty ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



Ketvirtadienis, spalių T, 192* nitrois

Pranešimai

Prezidentui atsilankius. Vaizdas Chicagoje pre^z. Roosevelt atvykus atidaryti naujų tiltų per Chicago upę, kuriuo pietinė miesto dalis sujungta su 
šiaurine dalim. Marinų paradas Randolph ir Mich gan gatvčbiis linkui naujo viatiukto. —

- - -y.-— ■ .. ■! ■ « .» '!■ "■ ............... ■■ ■■ ,1, y.,1 f—1 »*!■ ■ I. ■ ■t.mi .-Į ■ »■

VIETINES ŽINIOS

po pietų. Žmonių buvo daug. 
Šiais metais bazaras bi s tru-i

CICERO. - šeštadienis, "'P**- ,iktai ’Stu«n'B 'a 
Spalių 9 d. Cicero lietuviam. įkaru’- <»«'• »«*» ’is0 *■*?»• 
primina vienų svarbiausių i- vak>mi lr llu sektnadienio 

popieč.a*. Manoma, kad bft-

Šis Tas Ir Dar Kas T t

vykių. Tų dienų lietuviai mi
ni užgrobimų sostinės Vii 
niaus. Diena neužmirština.

Ciceroj Vilniaus užgrobimų 
lietuviai minės šeštadienį, 8 
valandų rytų šv. Mišiomis, o 
sekmadienį, spalių 10 d.< 3:30 
po pietų, parapijos salėje bus 
programa, kalbos. Svečiai kal
bėtojai bus Dr. Rakauskas 
ir kiti.

žaras bus sėkmingas.
‘ Drauįri '’ ra&jjcs

Daugelis Svečių 
M. Rakauskaitės 

Koncerte

Pereitų šeštadienį, 5 valan
dų vakare, suskambėjo vedy
bų varpai: Pranciška Šileikiū- 
tė tapo Edvardo Mikučio fcmo 
na. Bažnyčia buvo pilna drau
gų susirinkusių pažiūrėti šliū- 
bo. ; «

Konsulas Daužvardis (gar
bės pirmininkas koncerto re-' 
ngiino komiteto) su žmona, 
teisėjas J. T. Zūris su žmo 
na, mūsų laikraščių redakto
riai, biznieriai ir profesijo 
nalai, chorų vedėjai ir t. p.

Į
Visi iž anksto turi bilietus 

pirmam sezono koncertui žy
mios artistės. Ji visur nedai-

ALIOE SKIRNIČK 
(po tėvais Ttdalas)

Mirė spalio 5 d., 1937 m., 
8 vai. vakare, sulaukus 20 
metų amžiaus,

A. a. Allce gimė Brooklyn, 
N. Y.

Paliko dlde'lame nuliūdime 
vyrą Joną Skimlčką Ir ką tik 
gimusi sūnų, motiną Oną Ta- 
laiaa, po antru vyru Vana
gienė, patėvi TamoStų Vana
gą, seserĮ Bernlcą, brolj Sta
nislovą, du .dėdes: Antaną ir 
‘Jokūbą Talalas Lr daug kitų 
.giftiinlų.

Kūnas pašarvotas 231 Wci,t 
UOth Street, Roselande.

Laidotuvės Jvyks šeMadic- 
n), spalio 9 d. Iš namų 8:00
vai. ryto bus atlydėta i Visų 
šventųjų pait&piios bšžnyčtą, 
kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta 1 6v.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamrus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Motina, Se
suo Patėvis, BroMs, Dėdės Ir 
Giminės.

A. A A
VERONIKA GAILIŪTĖ
inlrS SptUio 6, 1937. 11:20VU. 
sulaukus 21 Dietų amžiaus.

Olmė WestvUle, UI.
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvą Juozapą, Ir motiną Oną. 
po tėvais Oelumblckaltė kuri 
paeina Iš Alsėdžių miestelio, 
seserį Oną, X tetas lr kūmą 
Veroniką lr jos vyrą Antaną 
Cukrus, tetą Domicėlę lr Jos 
vyrą Juozapą Gricius, dėdę 
Kazimierą kūmą lr jo moterį 
Petronėlę Gabius, 3 pusbro
lius: WakerJ Ir Tamošių Gai
lius, Albertą Gricius, 2 pusė
se res: Justiną Grlcaitę ir Al
doną i'ukraitę ir daug JiUų 
giminių ir Uetuvsje daug gi
minių.

Kūnas pašarvotas 4422 do 
Artesian Avė, Ted. Vlrglnia 
0569.

Laidotuvės Jvyks Šeštadieni. 
Spalio 9. iš namų 8:30 vai. 
ryto Mis atlydėta J Nekalto 

par, bažtPrasidėjimo par. žnyčią. ku-

Vakare apie trys šimtai lnuos. Tai pirmas ir paskuti-,'
svečių suėjo į puošnų Park 
liolme Conimunity namų, kur 
įvyko puota. Jaunai porai su
dėta daug linkėjimų. Ir aš 
linkiu Mikučiams viro. geriau
sio jų naujame gyvenime.'

nis koncertas Chicagai, Ma-, 
rijonos Rakauskaitės balsas if j 
dramatiškas talentas pats už 
save kalba. Koncerto pradžia 
8:15 vai. vak. . N. .a=r3=

Į Rengiasi Prie Vajaus

rio J {vyks gedulingos pamaldos 
už Velionės sietą. Po gamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

N uoširdžiai kvledtssme virus 
gimines, draugus-g«s tr pažys- 
tarųus-mas dalyvauti Mo»e lai
dotuvėso.

Nuliūdę Tėvas. Motina, Se
suo, Tetos, Dėdės, Pusbroliai. 
Pnaescrės Kintai lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius 8. 
Skudas. Tel. MONroe 3377.

K iekvienam žmogui pasitai- 
Metinis parapijos bazdras ko laimė, bet jos neįgyja, jei 

prasidėjo pereitų seldnadienj jfrie jos nebūna prisirengęs,

BEVERLY SHORES
EXTRA BARGENAI »

ft|Mnl»\tma« lobi ant “Danes 
Htgltway” ui trečdali prekės, 
lšelnvlsl paalnsiirtokite Ma pro
ga. nusipirkdami visai pigiai 
puikiausiem žemė* prie ežero 
kranto. rtH namu statymo, <į:*l 
invtstmenttj tr geriausio biznio. 
Taip i>at galima Išmainyti lo
tus su šia geresne, prngrenbign 
viela.

Al pulki virta randasi apie 
50 nulių mm Chlcagna. Gret- 
ėlaiMų transpnrtaelją galima pa
rtekti per ralamlą laiko. Taip 
|*st yra pa priežiūra garsios kom
panijos. kuri Jams maloniai po-

tamuuH, „imokėtbinta kelionę “rwmd trtp" tįsiems kostnmle- 
rlamu, kurte norės tea nuvykti dėl pasiteiravimo. įdėta via m s 
llrliunMė išaiškins visas smulkmenas

šiuo reikalu kreipkitės j “Draugo“ raštinę. ląlškns idųsklt 
1 DRAIGAB, 1M4 An. Oakley Avb no* M. Paduokite savo 
vantą, antrašą. lolet<wio mimrrj ir pai) irėklte patogų laikų, kada 
paskirtas žmogų* galėtų pas Jna pribūti dėt platesnio paaiš
kinimo.

CHTCAGO HEIGHTS, ILL. 
— Vietos Lietuvių R. K. Su* 
sivien?jAno Amerikoj kuopa, 
kun. A. Martinkui, klebonui 
padedant, rengiasi prie nau
jų narių prirašinėjimo va
jaus, kuris prasideda lapkri 
čio 1 d. Netrukus įvyks pra
kalbos. Klebono užkviesti pa
sižadėjo atvykti su prakalbo
mis Susivienijimo centro d žą
sies vadas kun. A. Baltutis 
ir prezidentas L. Simutis, f 
prakalbas žada snsirinkti ne 
tik nariai, bet visi šiame mie
ste gyvenų lietuviai. Ch. H.

DOMININKAS
VAIŠVILAS

kuris mirė rugp. 17, 1937 
m. bua perkeliaimaB iš 
skiepo (vault) ir palaido
tas Šv. Kazimiero kapi
nėse Spalio 9, po pamal
dų Šv. Jurgio par. bažny
čioje. Pamaldos prasidės 
•8:40 vai. -ryte. A. a. kilo 
iš Andrejavo par.. Sausų 
kaimo. ‘

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šio 
se pamaldose ir perkėli
me. Po perkėlimo širdin
gai kviečia atvykti i na
mus po nilm. 3023 Llo- 
yd Ave.z '

Meldžiame ištarti amži
na atilsį už velionio sie
lų.

U1H7S AOilžft p»xlų lotas panluodaiiMs
TIK TRETDAMM KAINOS.

lAke Erom luta are sold at rėmam* ble prkvn 
slze and Inrattnn.

platesnio paalš-

' •»
ui H2A.

t«> tlie

r • r/ g-/ «g -> r •

Asthma Cause
Foughl la 3 Minui**

By dtaadMng *nd remevlny

dm-TiMi taotiMT

TOVVN OF LAKE. — la
bdarių Sujungus 1 kuopos mė 
nesinis sus-mas įvyks spalių 
8 d., po pamaldų, jiaTapijos 
svetainėj. Visi nariai uialouė-

Siuvėjų lx>kal6 269 A. C.
W. of A. misi rink i mas įvyks 
penktadienį, S d. spalių, A- 
nialgaiuated centro name, 333 kitę susirinkti, nes yra daug
F»|. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. T. Prusis, sekr.

TOVVN OF LAKE. — Sv. 
Pranciškaus Vienuolyno R*- 
mėjų 3 sk. mėnesinis susirin
kimas įvykg spalių 8 d., po 
Ražančiaus pamaldų, parapi
jos svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite si sirinkti ir atsives
ti naujų narių. Atstovės pa- nitais, 
pasakos įspūdžius iž seimo

svarbių reikalų svarstyti. Ne
pamirškite ir naujų narių at- L 
sivesh. Valdyba

Į-jjT'Lr fiesT.'nrnmsi

Vadais dažniausiai tampa 
hk savo vertybės ir darbo 
tvarkos dėka.

Būti meiliam, reiškia būt. * 
įtenkintum pačiu savim :i 1

Valdyba PLATINKITE “DRAUGĄ’/

l GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTO11AI 
KELNER — PRUZIN

Geriaunias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė. ;

VENETlAN MONUMENT CO., INC. I’

... ~i a.

M K S.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBA J AI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai flv. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽtAtJSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

' 4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

V A T k°plyči°8 visose 
L' A IVL Chicagos dalyse

Klraatkite mtou LMnvių radio programų PtnuuhenlO vakarais, 
10 :S0 vaL vakaro li W. H. T.' 0. itotira (1480 K.) —

9. 8ALTlMItAA8

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamių 

—■ -o-----
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 50 metų- prityrimo 
■ ■ S -

Pirkite tiesiai U dirbtuves k 
taupykite pinigus 

■ • s ■*
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERM 
AVENUE

ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 61 OS

CHICAGO, ILL.

LAIDOTU 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A kl P C PATARNAVIMAS 
flmDULAIlbt DIENĄ IR NAKTf
nw A r KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

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

I.J. Zolp 1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 52C

loozapas Emleikis IR . 4704 So. Westera 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

tackauiE ir Simai
2314 We«t 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULIman 1^70

1 Lielevičius
S. P. Mateika

4348 So. California Ava 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

*■
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Per naujo tilto atidarymą, Chicagoj. Platforma ant naujo tilto, kurioj prezidentę Rooseveltų turi apsupę žymiausieji miesto, apskrities ir valstybės demokratų lyderiai.

Ketvirtadienis, spalių 7, 1937

VIETINES ŽINIOS

Pranešimas Taksų 
Mokėtojams .

Mokesčiai - vienas kasdieni 
rio gyvenimo nemalonumų. 
Kaip sykį esu rašęs, taksai 
nebuvo ir nebus malonus da
lykas ne tiktai Almerikoje, 
bet ir visame pasaulyje. Pi
nigus reikia mokėt iš savo 
kišenės palaikymui valdžios.

I
Kiekvienas pilietis gauna 

Laiškus iš County Assessors 
Office. Jame būna blanka va
dinama “Schedule of Perso
nai Property”. Ją reikia iš-. . v. . „ , . moteris. Speciales tam valan-pildyt ir grąžint County As- , . z . ...e- - TV , dos bus nuo pirmos iki pen-sessors ofisui. Išpildymas la
bai paprastas; beveik kiek
vienas gali jų išpildyt be jo
kios sunkenybės. Neišpildžins, 
kaip daugelis žmzjnių kad nu
meta į gurbų, susilaukiama 
daug nesmagumo: taksavimo 
■mašina tada būna priversta 
aplaksuot patį jūsų turtų ir 
da penkiasdešimts nuošimčiu 

-uždeda baudos už neišpildy- 
mų. Na, ir kam ieškot sau 
nesmagumo! Geriausia išpil
dyt. Ypač kas turi mažų ar 
di ’» lį biznį. Neišpiklžius mi 
nėtos .blankos, pavyzdžiui, jei 

(••.galio taksavimo bus dvide 
ain.tjj dolerių, tai taksavimo 
mašina už neišpildomų blan
kos, uždės bausmės dar dvi 
dešimts arba penkiasdešimts 
nucš. daugiau, kaipo pabau
da.v’ * *

1937 metų blankos turi būt 
.-•ugi ųžintos prieš balandžio 1
(1., 1938 metų. Dabartines
Markos yra siunčiamos tik- rauskienė, suruošė turtingų 
(ai pavieniams. Jos yra viena į vakarienę. Programos vedė- 
balta, kita gehona. Baltųjų, jum buvo kun. P. Katauskas; 
reikia išpildyt ir pasiųst įI Kalbėjo klebonas kun. A. Pa
virš minėtų vietų, o geltonų- Hutis, dr. Rakauskas, dr. Ka-
jų (dublikatų) pasilikti sau 
Jeigu taksuotoljas padarytu 
klaidų ir aptaksuotų turtų
•hi ilgia u, negu jis vertas, ta- kordionistai Jonikas ir Siun
dą su dublikatu galima pa-’kus gražiai akordionu pagro 
rodyt, kad taksavimo jnašina
padarė klaidų. Vėliau tokios 
blankos bus siunčiamos ir 
korporacijoms.

PASTABA: Šios blankos 
turi būt sugražintos bėgiu 
dvidešimts dienų, nuo dienos 
gavimo, išskiriant sekmadie 
sius.

Po balandžio pirmos bus 
atspausdinta ir pasiųsta kie

| kvjenam piliečiui taip vadi
namų “Valuation of your pro 
perty”. Gavus tų knygutę, 
reikia surasti savo varda® ir 
žiūrėt, ant kokios sunkos esi 
rptaksuotas. Jei matysj, kad 
perdaug, tada gali eit į Board 
of Appeals ir parodyt, kad 
perdaug aptaksuota. Jeigu 
bus perdaug, Board of A p 
peals, išklausęs skundo, si>- 
mažins sumų. vai. po pietų. Bus gerų kal- 

Apylinkės gyventojams ‘ir būto jų, kurie papasakos Vii 
savo klientams mano raštinė Į niaus lietuvių gyvenimų. Be 
pagelbės išpildyt blankas, dv- to, kalbės svečias iš Lietuvos 
kai. Gali ateit vyras arba, K. Čibiras.

Vokalę programos dalį 15

kių kasdieną, išskiriant šeš
tadienius. Miano sekretorius 
visiems patarnaus šiam da
lyke. Galima padaryt ir a- 
psintmentų. Ofiso adresas: 
6322 So. Western avė. Tele
fonas Prospect 1012.

Adv. Charles P. Kai

Dar Apie Kun. P. 
Lukošiaus Pagerbtuves

MARŲUETTE PARK. -- 
Spalių 4 d., Vytauto parke j
suruošta pagerbtuvh; bankie- .mis da,nomK Kalbėtojai bu.- j 
tas parap. vikarui kun. Pra- T .nparap
nciškui Lukošiui vardadieny) 
proga.

Suvažiavo būrys rinktinių 
žmonių; jų tarpe buvo matv- 
profesijonalų ir biznierių, šei 
mininkės: Jonaitienė, Kar- 
mauskienė, Goberienė ir Mo-

zwick, adv. Dobbs, Ig. Saka
las, Baublienė, A. Samoška, 
Jonaitienė ir Oąkeliūnas. A-

jo. Ant galo kun. Lukošius 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
rž gausius linkėjimus ir do
vanas.

Po vakarienės visi sustoję 
užtraukė “Ilgiausių metų”.

S.ruošimu šio pagerbimo 
daugiausia-darbavosi parapi
jos komiteto nariai: Oškel’.ū 
nas, Petkus, Žiškus ir kitų 

Ieva Lukošiūtė

Vilniaus Užgrobimo 
17 Metų Paminėjimas

MARQUETTK \PARK. — 
Visi žinome, kad spalių 9 d. 
sukanka 17 m., kaip lenkai 
išplėšė Lietuvos širdį Vilnių. 
. Reikia suprasti, kų kenčia 
mūsų broliai, suspausti len
kų erelio sparnais, okupuo
tam Vilniaus krašte.

Spalių 9 d. gražus paminė
jimas bus sekmadienį, spalių 
10 d., parapijos salėje, 3:30

pildys parapijos choras ir so
listai, vadovaujant B. Janu
šauskui. Visi kviečiami atsi
lankyti. Konstancija Skelly

Vilniaus Diena 
Brighton Parke

Spalių 8 d., tuoj po pamal
dų visi parapijonai susirinks 
į parapijos svetainę Vilniaus l 
užgrobimo sukakties paminė-j 
jimui. į

Parapijos choras, ved. va- j 
rgon. J. Kudirkos, atidarys 
programų su “Mes be Vii-, 
niaus nenurimsim” ir kito-'

Lietuvos konsulas P. Dauž- 
vardis, kun. A. Briška, adv. 
jBagdžiūnas ir J. Kudirka.

Tame vakare laimingasis 
gaus Lewis Style shop fur- 
kotį. Pelnas tos lioterijos ski 
riamas Vilniaus vadavimo rei 
kalams.

Tat, visi spalių 8 d. į pa
rapijos svetainę!

Vakarų ves J. Enčeris.
Komisija

Pagerbė Kleboną
SO. CHICAGO. — Praėju

sį pirmadienį mūsų Šv. Juo
zapo parapijos klebonijų už 
plūdo Chicagos lietuviai ku
nigai. Jie suvažiavo pasvei
kinti mūsų klebonų kun. Pra 
nciškų Vaitukaitį jo vardo 
dienoje .Klebonas jiems,iškė-. 
lė šaunius pietus. Mfisų kle
bonas yra populiarūs ne tik 
mūsų sochicagiečių tarpe, bet 
visur yra plačiai žinomas,1 
kaipo gabus pamokslininkas 
ir mūsų laikraščių bendrada-1 
rbis. So. Oh

Svarbus Federacijos 
Chicagos Apskrities 

Susirinkimas

Ketvirtadienio vakarų, spa
lių 7 d., 8 vai. Aušros Vartų 
parap. salėj įvyks svarbus Fe
deracijos Chicago apskrities 
susirinkimas. Tai bus prieš 
Vilniaus gedulu susirinkimas, 
kuriame pasakys kalbų atvy
kęs iš Lietuvos svečias žur 
nalistas, “XX Amžiaus” at

Vandens Baltumu - Svariai Dega

FUEL OIL'f *>'■ • ’ *

Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierg su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS

gltniirožia 
SOUTH SIDE BREVIING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. i

2415 West 64tb Street
Biznio Telefonaa BOULEVARI> 717g

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDAIAURIO FUEL OIL R AFINTRIUOTOJO UOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ M1RRĄ 
SU CITY SEALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS '

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANai 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
• 2430 West 26tb St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

stovas K. Čibiras. Skyrių ir 
dr-jų atstovai kviečiami skai
tlingai susirinkti. Valdyba

Lankėsi Redakcijoj

Anų dienų mūsų dienraščio 
redakcijų atlankė Kazimieras 
Čibiras, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos. Taip pat lankėsi 
naujas Kenosha, Wis., lietu
vių parap. klebonas kun. Pra
nciškus Skruodenis, MIC.

L. M. NUKRIS 
Rea. HEMLOCK «24O

KataĮiklškų laikraščių 
reporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. Įžangos 
tikietus Įsigykite išanksto.

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ,..................... $6 00
Mine Run ... ....... 5 75
Egg........................ 6 00
Nut ........................ 600
Screenings ............. 4-75

PIRKIT DABAR,, KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokius medžio darbus, 
lidelius ir mažus, už prieinamą! 

kkainą. Apkala namus žingeliais.] 
[Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAGO

Buy gloves wlth whot 
lt savęs

Nereik mokėti 60c ut • 
dantų mostl. Llsterine J 
Tooth Pašte gaunamos po ! 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI I 
velkis. Ją vai-todan.au pur 
metus sutaupai 33.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*
ARE YOU ONLY A< 

THREE ŪUAFHER WIFE?
[EN.beeaose they are meu.eaa

. nevrr undentand a thrte- 
quarter wlfe—a elfe wbo la all lova 
and kladneaa three weeka ln a 
month and a heli oat Um raat si 
the Urna.

No matter how your back acher 
—how your nervas acreain—doo'l 
take lt out on your huahand.

For three gnnentlone one wom» 
haa told aoother bow (o go "epu.. 
Ing through” wlth Lydia B. mnk- 
hara'a Vogetabte Compound. It 
halpa Natūrą tone up the eyatea, 
thua leaaenlng the d laoomfor u ftnm 
the funetionai dlaonlera whlcb 
women mušt nndure ln the thret 
ordeala of UfS: I. Tumtng Irom 
glrlbnnd to yromanhondz 2. Pre- 
parlng for motherhood. S. Ap- 
proaehlng "mlddle age.“

Doa't be a thrm-auauter «Uh. 
teka LYDIA* I. P1NKHAM8 
VBOBTABLB COMPOUND and 
Oo "HmlUng Through.”

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Rotorana.«-Tnvemas, gera vieta, pfa 
glal parsiduoda, pardavimo priešą/ 
tis—mirtis. At«išaukit!

3803 Sn. Kedzie Avenue

RENDON KAMBARYS

Rendon Šviesus, apšildomas, gra’.us 
kambarys; atslšaukit

2522 VVest 45th Street 
Chicago, III, 

PARDAVIMU NAMAS

4354 So. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžius. Priežastis 
pardavimo — našlė. Atslšaukit 107 S 7 
So. Michigan Avė,

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką, kalbą. Rašy
kite;
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G309

REIKALINGA DARBININKAI

VYRAI
Automobiliu mekanikal ............. 330.
Drlll Press operatorius .............. 318.
Elektiikinių Motorų taisytojai .. 325.
Mekanlkų padėjėjai ...................... 312.
Duonkepiai ................................... 325-35.
Indų plovėjai............................... 312-15.
Virėjai ............................................ 318-30.
Valytojai ................................ ‘. .. 312-16.
Prltarnautojal .................................... 318.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose .. 312-22-35.
Pritarnaujojos .......................... 312-18.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės ................................... 32-12.
Beauty Operatorios .. 312.50 lr aukš. 
Prosytoja Moterų dreslų .... 312.
Viešbutyje Patarnautojos .... 350.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West VVashlngton Street 

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800

ifanant statyti sau naują namą 
ir pertaisyti seną, pažaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

8739 8o. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

REIKALINGAS DARBININKAS

Pe,kalinas '’a-blnlnkas Okles darbu,, 
ūkis netoli Chicagos. Alga 315.00 į 
mėnesĮ. Atsišaukite i Stanley:

423 East 64th 8treet,
Pirmos lubos. 

REIKALINGA MERGINA, _— --- ■
} Itafln, atrodanti dėl nuolatinio ofi

so darbo. - Tur mokėti lietuvių kal
bą. dirbti ant rašomos mašinos

Į (typevvriter) lr turi mokėt, skort- 
' K'nd Pu,yrimas nereikalingas. At

sišauk,t:
• COUNTY BUILDING 

Clark Ir VVashlngton 8t., Room 507.

REIKALINGA DARBININKE

Į Moterie arba mergina, nuolatinis 
' namą - darbui. Nėra sunkio aka 
! blfho 3 nereikia virti, nereikia 
1 gus plauti, geras namas. Reikid 
I paalHktl vakarais.
į Telefonuoklt Falrfax 0601

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

RENDON SALĖ
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Avė. Sav. Petras 
Vengeliauskas pasiūlo savo 
kostiTmeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi- 
gi renda. Tel. Laf. 4112

Neatidėk rytojui, kų gali 
padaryti Šiandien.

į vienybę nesueisim, jei 
rftstjbė slėgs mūsų širdis.

Ateik laukiamas, išeik my- 
' limas.

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

todan.au

