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NACIONALISTAI SIBILE RADIKA

LUS ARAGONO FRONTE
KRŪVA PINIGŲ IŠMOKĖTA R PAGROBTASIS NEGRĄŽINTAS

15,000 radikalų nukauta 
sužeista; kiti blaškomi .

ir

lai didelis lietuviu kataliku laimejima:
ATIDAROMA DURYS PLATESNIAM 

VEIKIMUI
BOSTON, MASS., spaliųLietuvių R. K. SusivienijiJ

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 20. — Valencijos radika
lų režimas prieš keletu dienų 
skardžiai šaukė, kad jo kariuo
menė sėkmingai vykdo puoli
mų prieš nacionalistus pietry
tuose nuo Saragossa.

Dabar apturėta žinių, kad 
nacionalistai sutriuškino tų ra 
dikalų puolimų po penkių pa
rų kruvinų kautynių. Daugiau

kaip 15,000 radikalų nukauta 
ir sužeista. Kiti blaškomi.

Asturijos fronte nacionalis
tai paėmė Villaviciosa upės 
žiotis — už keliolikos mylių 
nuo Gijom. Iš Villaviciossa 
miestelio radikalai suspėjo pa
sprukti.

Tokiu būdu Asturijos fron
tas jau keliose vietose sulaužy
tas.

mėn. 20 d. (Telegrama LRK
SA prezidentui L šimučiui).: 
Licence granted here for disa- 
bility and death benefits. For- 
warding licenre. — C. A. Ven-

mas Amerikoj įregistravo 
vo čarterį Massachusetts vt 
tybėj ir dabar ten galės ve 
nė kieno netrukdomas, lej 
liai. Tai yra didelis laimėjij 
mas, nes tuo atsidaro duryi

PAKOMITETAS PRIPAŽI
NO ITALIJOS PLANĄ

Matyt, bus siunčiama tarptau
tinė komisija Ispanijon

■ ■ ■’
I

cius.
Tai reiškia, kad galų gale į platesniam Amerikos lietuvi' 

mūsų didžioji organizacija —'katalikų veikimui.

Prendentas Rooseveltas pasisako 
monetarines sistemos gerinimą

WASHIN,GTON, spal. 20., Anot prezidento, minėta

LONDONAS, spal. 20. — ’ 
Tarptautinis 9 valstybių nesi
kišimo pakomitetas popieti
niam posėdyje daugumo balsų 
pagaliau pripažino savartbrių 
ištraukimo iš Ispanijos reika
le Italijos pasiūlymų ir pir
mininkų įpareigojo tų sumany
mų vykdyti.

Vadinasi, Anglija ir Prancū
zija pasidavė Italijos griež
tam nusistatymui.

Priešpietiniam, posėdyje bol
ševikų atstovas Maiskis palio
vė triukšmavęs prieš Italijų

pastebėjęs, kad įAnglija su 
Prancūzija atsisako nuo savo 
pirmesnių sumanymų ir links
ta pasiduoti Italijai.
.r?*..*--. •. * •- '■v—'-*-,-'— 

Italijos sumanymu nesikiši
mo komitetas siunčia. Ispani
jon tarptautinę komisijų, ku- 
kurios pareiga bus patirti sa
vanorių skaičių abiejose pusė
se ir davinius pranešti komi
tetui, kuris spręs savanorių 
ištraukimo tvarkų ir naciona
listų pripažinimo klausimų. 

Italija laimėjo.

— Čia atidaryta naujas feda- 
ralinis atsargos bankas. Prez. 
Rooseveltas dalyvavo atidary
mo iškilmėse.

Kalbėdamas prezidentas pa
reiškė, kad tik šalies monetari 
nės ir kredito mašinerijos to
bulinimu yra galima ateityje 
išvengti kraštutinio be saiko 
išpučiamojo gerbūvio ir ekono
minės bei finansinės krizės. narna.

šinerija ne vien turi būti ge( 
narna, bet ji turi gelbėti v 
riausybei siekti savo užbriežt 
jų tikslų šalies gerovei.

Prezidentas nieko-nesakėJ 
pie didelius nenormalunN 
biržose. Tik rado, kad feder i 
linių atsargos bankų sisten 
gera, vien tik turi MU tol

U. 5*^-

KĄ SAKĖ BUVĘS KANDI
DATAS LANDŪNAS

JAPONAI NEPASISTUMIA 
PIRMYN ŠANCHAJAUS

FRONTE '
ŠįANCITAJUS, spal. 20. — 

Kinų lakūnai šiandien puolė 
japonus kai kuriose šio fronto 
dalyse. Apie padarytus nuos
tolius nieko nepatirta. Čia nu
sistebėta, kad šį kartų padan
gėse nematyta nė vieno japo
nų lėktuvo.

Kai kuriose fronto dalyse 
japonų kariuomenė ir vėl pra
dėjo spausti kinus. Tačiau ja
ponams niekur nevyksta pasi
stumti pirmyn.

Žiniomis iš šiaurinės Kini
jos, ir tenai vietomis sulaiky
tas japonų veržimųsis. Patys 
japonai tačiau praneša apie 
savo pavykimus.

EXTRA!
PARYŽIUS, spal. 20. — 

Gauta žinia, kad asturų mies
tas Gijon dega, gatvėse vyks
ta kruvinos riaušės. Sakoma, 
gaisrus sukėlęs nacionalistų 
bombardavimas. Numatomas 
miesto puolimas. Iš rytinio 
šono nacionalistai yra tik už 
10 mylių.

NACIAI PALEIDŽIA PRO
TESTANTUS DVASI

NINKUS

Tokia krūva pinigų išmokėta — viso 50,000 dol. Ch. S. Rosso pagrobėjams, bet pagrob
tasis negrąžintas. /Vyriausybės agentai visoj šaly ieško gfobėjų ir pagrobtojo Rosso. Išmokė
tų banknotų serijų numeriai paduoti spaudoje, kad būtų galima sučiupti piktadarius. Išmo

kėta 750 dvidešimtdoleriniais, 2,500 dešiintdoleriniais ir 2,000 penkdoleriniais banknotais.
(Acme Photo.)

BERLYNAS, spal. 20. —. 
Naciaį paleido iš kalėjimų 47 
protestantus dvasininkus. 78 
dvasininkai dar kali 
dvasininkai kovoja 
cių pagoniškų, ideolo

Šie

KATALIKŲ KUNIGAS MI
SIONIERIUS IŠVADUOTAS

PEIPINGįAS, spal. 20. — 
Pranešta, kad Mandžiuke ban
ditų pagrobtas katalikų misio
nierius kun. G. A. Donovan iš
vaduotas.

Grobėjai už jo išlaisvinimų 
reikalavo 50,000 dol.

NEPAPRASTA AUDRA 
JUODOJE JŪROJE

ISTANBULAS, spal. 20. 
— Nepaprasta audra siaučia 
Juodojoj jūroj Turkijos pa
kraščiais. Apie 100 laivų su
lamdyta, 20 jūreivių nusken
do.

Šešių buorinių laivų jūrei
viai šaukiasi pagalbos. Per 
bangų kalnus negalima jų pa
siekti. Vakar lakūnai iš lėktų-• * 
vų išmetė jiems maisto.

Dancige naciai areštuoja katalikas, 
puola kataliko vyskopa

VARŠUVA, spal. 20. — 
Dancigo mieste ir srityje įsi
galėję naciai hitlerininkai iš
griovė visas radikalų politines 
partijas. Dabar puolėsi griau
ti centro (katalikų) partijų. 
Areštuojami katalikų kunigai 
ir pasaulininkai vadai.

Be kitko jie pradėjo pulti 
Dancigo vyskupų O ’Rourke. 
Kreipėsi į Vatikanu, kad jis 
būtų atšauktas. Naciai išjudo 
prieš vyskupų, kai jis įsteigė 
lenkams dvi parapijas Danci
go srityje.

PREZIDENTAS GRĮŽO J , JAPONAI STEIGIA MON-
WASHINGTONĄ

"VVASHINGTON, spal. 20. 
— Prez. Rooseveltas iš Hyde 
Parko grįžo į Washingtonų. 
Atlikęs kai kūrinos svarbes
niuosius reikalus jis žada ir 
vėl vykti į Hyde Parkų.

ITALIJA ĮVEDA NAUJAS 
MOKESTIS

ROMA, spal. 20. — Italijos 
vyriausybė nusprendė įvesti 
naujas mokestis ir pakvietė 
svetimų šalių kapitalus į savo 
imperijų.

GOLŲ RĖŽIMĄ

PEIPINOAS, spal. 20. — 
Japonai praneša, kad Japoni
ja suplanavusi šiaurinėj Kini
joj steigti mongolų nepriklau
somų valstybę. Naujos valsty
bės valdovu biisiųs princas 
Teh.

400,000 DOL PAVOGĘS 
IŠ BANKO

DAUGIAU MOKESČIŲ UŽ 
PAJAMAS

TOPBKA, Kas., spal. 20. 
— Buvęs respublikonų parti
jos kandidatas į prezidentus 
Al f. M. Landonas vakar va
karų per radijų kalbėjo res
publikonams. Sakė, kad pasku
tiniais keleriais metais maža 
pažanga padaryta šalies gero
vę gaivinti.

Kaltina prezidentų Roose- 
veltų, kuriam, esu, trūkstą rei 
kalingų šalies tvarkytojo ga
bumų, kuris nuolat siekia vis 
daugiau sau valdžios įgyti, ne

WASHINGTON, spal. 20.
—- Wiscon«ino valstybės sena
torius La Folette grįžo į Wa- 
shingtonę.' Jis pranešė, kad »« »® k«w«to-

ciją.
Landonas pareiškė, kad jau

darbuosis skirti didesnes mo
kestis už pajamas.

Šis senatorius pageidauja, 
kad šias mokestis mokėtų ir 
turintieji mažas pajamas.

JAPONŲ VYRIAUSYBE 
MAŽINA KARO IŠLAIDAS

TOKIO, spal. 20. — Japonų 
vyriausybė nusprendė sumažin 
ti karo ir kitokias* išlaidas.

Padarytas planas: sumažin
ti visokius vartojimus namie; 
padidinti aukso gamybų, ir 
praplėsti įvairius substitutus.

laikas respublikonų partijos 
vadams subrukti ir neleisti 
prezidentui įsigyti, daugiau vai 
džios, sulaikyti “carizmo” į- 
sigalėjimų.

Anet jo, šalies gerovei grų- 
žinti yra reikalinga pirmiau 
grųžinti senųjų tvarkų.

DU AMERIKIEČIAI ŽUVO 
ISPANIJOJ

BOLŠEVIKAI TURI KUO 
GĖRĖTIS

MADRIDAS, spal. 20. — 
Pranešta, kad du amerikiečiai 
radikalų savanoriai, J. Dallen 
ir G. Hemdon, žuvę Aragono 
fronte.

BURLINGTON, Iowa, spal. 
20. — Uždarytas First Natio
nal bankas. Rasta pavogta 
400,000 dol. Kaltinamas kasi
ninko pavaduotojas Kurrle.

MASKVA, spal. 20. — Vie
tos laikraščiai su pasigėrėjimu 
praneša, kad rytiniam Sibire 
24 “Šnipai” daugiau sušaudy
ta. Pažymima, kad jie “tarna
vę” japonams.

Trūksta laukų darbininkų 
Marijampolės ir kai kuriose 
kitose apskrityse. Ūkininkai 
dėl darbininkų stokos negali 
laiku nudirbti kai kuriuos ru
dens darbus.

LENKUOS ŽYDAI PUSI
DENOS STREIKAVO

VARŠUVA, spal. 20. — į 
kar visoj Lenkijoj žydai įv 
dė pusės dienos streikų, 
protestas prieš įvedimų lei 
universitetuose atskirų sėdi 
nių žydams studentams, kl 
jie nesipainiotų tarp lenkų 
dentų. Tas padaryta lenks 
studentams reikalaujant.

Pusę dienos visur buvo 
darytos žydų mokyklos, 
duotuvės ir įvairios jų konĄ 
ros.

Kai kur žydai bandė šukei 
demonstracijas, bet policija^ 
susiburimus išvaikė.

PLĖŠIKAS CHEBATORU 
ĮKALTINTAS

BAY CITY, Mich., spal.' 

— Federalinė “grand ju 
įkaitino policijai žinomų p 
kų ir žudikų Tony Chebat 
sunkvežimio vežėjo H. P

• J 1
rio nužudymu rugą. 29 d. 
land, Micb.

Cbebatoris, Detroito ir 
8ylvanijos žudikas, su savo 
bru J. Gracey rūgs. 29 d. u 
puolė Midlando bankų. Grį 
cey nušautas, o Cheb&torie si 
gautas. Apsišaudant peršauti 
minėtas vežėjas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — D 

besuota; maža temperatūri 
atmaina.

Sanlė teka 6.-09, leidi! 
si 5:00.
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■“DRAUGAS’* KRIKŠČIONIŠKOS DOKTRINOS SAN- 
BROLIJOS KATfiKETtNlS KONGRESAS

Spalių otėn. 12 d. su jaukiu | mokiniams diskusijos klubus.

so pasaulio katalikų veikimo ir gyvenimo. 
'Jie to, NCWC per 18 mėtų labai sėkmingai 
saugojo ir gynė katalikų reikalus fifotoe kra
šte ir taip pat daug kartų Užstojo pareekio- 
jamuopias kitų k raitų katalikas.
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lBalna haaįHep. Hekyrua aekmadlenlu*. 
radarbtanta Ir koreapondentama raitų nefrųitna, 

tai padaryti Ir neprlalunčlama tam tUut- 
akclja akallalko vau tala* tart-

• — uv1r.M **-auPt afcve nuoHOroo. Koreapoudenttt 
““ ' ‘ jattma raiomaja

patatojrmamn ven- 
Paaenualoa koma

ra*y« tfnmpki Ir aliklai tjel 
16) palleMiht dldellua tai*pub 1 
polemikos Ir aameMtkumų. 

encljoa lalkraAUn nededamoa 
ktoriua priima — ano 1 vai. tiri "i vaL popiet. 
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Pasitarnauja Priešams

Vienas iš didžiųjų NCWC laimėjimų yra pokfliu Coronado viešbuty, St. kuriuose jie' galėtų išspręsti
tas, kad j Katalikų Akcijų ft reikta Dūks 
taučiai pasauliečių žmonių, kurie drauge su 
vyskupais ir kunigais veda kilau apaštala
vimo darbų.

Prie vyskupų valdomos Nacionalės Ka
talikų Gerovės Konferencijos yra sudarytos 
vyrų ir moterų tarybos — National Coubcfl 
of Cathoiic Men ir National Cvuaeil of Cat
holic Women. Sios tarybos veikia autonomiš
kai ir veikia tikrai pasekmingai.

Louis, MO., užsibaigė trijų die kilosius klaustoms religijos, 
nų Krikščioniškos Doktrinos ekonomijos ir sociologijos sri- 
SahbranjOs KatekCtinis Koh-tyse. O tais klausimais jie be 
gTesas. Kongresas Visais art. galo įdomaujasi.

Prieš tiek laiko einančios Kaune “Lietu
vis Žinios ”, bedieviškas dienraštis, paskel
bė Visų eilę nesąmonių apie Lietuvos dvasiš- 
kiją Pirmoje Vietoje tų nėsųmonių skelbėjai 
nuduoda visai nešinų, kiek Lietuvoje yra 
vyskupijų, kokia kunigų būklė ir koks jų 
nuaistatymas santykiuose su savo vyriausy
be ir žmonėmis. “L Ž.” skelbia apie kuni
gų perteklių Lietuvoj, kuomet aiškiai yra ži
noma, kad jų ten dar trūksta. Be to, tas. 
dienraštis per akis 'mehioja rašydamas apie 
kažkokius kunigų reikalavimus Vatikanui, 
ko visai nėra buvę.

Bedievių laikraštis, skelbdamas nesųmo- 
nes ir tiesiog melus apie Lietuvos dvasiški- 
jų, suprantama, norėjo pakirsti kunigų au
toritetų, pakenkti jų geram vardui ir tuo 
pačiu būdu užduoti smūgį katalikybei. Bet 
tuo savo pasielgimu “Liet. Ž.” prisidėjo prie 
neigiamos propagandos prieš Lietuvų užsie-

Štai, Ubicftgo Tribūne anų dienų įdėjo, 
savo korespondento Baltijos krašte Donald 
Itey rašinį, kuriame jis panaudoja visas “La 
Ž.” nesąmones ir melagystės. Savo rašinio 
pabaigoj dar prideda ir provoktškos propa- 
gtodos.

Tingi, '‘Lietuvos Žinios” savo nesąmo
nėmis ir melagingomis žiniomis pasitarnavo 
Lietuvos- priešų propagandai prieš Lietuvų.

Reikia pasakyti, kad Amerikos katali
kų susiorganizavinio ir veikimo prietiNHMft 

b j seka Anglijos, Austrijos it kai kurtų tortą 
J kraštų katalikai. w

Kaip žinoma, prie N, C. W. C. prikltea- 
so ir mūsų veikimo centras — A. Lt. R. K. 
Federacija.

Katalikiškam veikimui čia Vadovauja 
Amerikos Katalikų Veikimo Centras — Na
tional Catholic Welfare Conference, kurio 
vyriausias centras yru Vašingtone.

žvilgiais buvo nepaprastai t j 
kmingaS. Jame dalyvavo. 32 
arkivyskupai, vyskupai ir tū- 
kstkntba? minia kurfgų, vie 
nuolių ir. pasauiiečių.
, Kad geriau Supratus šio 
Kongieso svarbumų, reika h n- 
ga Sikoti šiuos Krikščioniško 
Doklrtbos Snnbrohjos tikslus:

Apie šiuos dalykus plačiai 
kalbėjo p. Bertha W. Maho- 
ney iš Erie, Pa., kuri yra ne 
tik savo mieste Švietimo de
partamente (Board of Educa-

PO SVfcTĄ PASIDAIRIUS į juj”, būdami kontakte su vi
sokiais komisarais, tokių ste-

Juokmgi, tavorščiai, tie lie
tuviški balšavikai. Padėk

buklų nematė, o čia mergiš
čia, kuri, gal, nei originalaus

tion) pirmininkė, bet ir uoli jieūis ant delno juoda, jie sa-'brfrtioko nėra. mačius, pftsako-
veikėja tos diecezijos disku
sijos klubuose. Ji nurodė, kad 
pasisekimas klubuose ir vi

1 —Teikti religinį auklėji- į sam katalikiškam veikime bus 
tmų Viešų mokyklų mokiniams-i sėkmingas tik tada, kada kle- 

' benai ir kunigai pirmininkaus

kys, kad tai balta. Didesnių ja apie daromus Rasiejuj ste- 
atžagareavių, tur būt, dar nė- buklus. O tamsūs lietuviški 
ra buvę ant svieto. balšavikėliai išsižioję jos kiau

so ir tiki tiems stebūklams.

KrikščionScęjų InriRKįfe 
Rekalingumag

• . •
Dr. A. Maceina, rašydamas tno klausi

niu “XX Amž.” tarp kitko sako:

Krikščioniškai lietuviškos kultūros kū
rėjai ir palaikytojai mūsų krašte yra ne tik 
krikščioniškai nusiteikę žmonės, bet ir visos 
krikščioniškos institucijos: mokslo, n»eno, vi
suomenės ir religijos. Šiuo metu, kada visoj 
Europoj eina grumtynės už krikščioniškus 
ar nekrikščioniškus gyveninio pagrindus, šios 
institucijos mūsų tautai turį ypatingos reikš
mės. Jos fteitralizuoja neopagdft»mo ir ateiz
mo įtakas, jos pozityviai ugdo krikščioniš
kųjų kultūrų, jos saugo »mūsų gyvenimą nuo 
svetimų įtakų ir tuo būdu dirba gilų tautinį 
darbų. Lietuviškumo pagrindai glūdi lietu
viškame mąstyme, lietuviškoje kūryboje ir 
lietuviškoje visuomeninėj santvarkoje.

Dirbdamos KrikMžoftyMs fiffeat Mtt- 
čioųiškosios mūsų krašto

ėms.
2 — Dėstyti tikybų katali

kų jaunaomenei nelankančiai 
feataiHkiŠktos ftakfiteanias mo
kyklas.

3 — Surengti tikybos kur
sus suaugusiems net ir neką 
teliktoms.

4 — PaaJrtft&ti tėvas auk
lėti namie savo vaikus reli
giškoje dvasioje.

Kongrese btfvo patiekta JSa 
nbroKjos visų tnetų veikimo 
raportai ir nuspręsti planai 
ateičiai. Raportus ir Referatus 
skaitė vyskupai, kunigai, bro
liai - vienuoliai, seserys - mo
kytojos ir pasauliečiai. Be ra
portų dar buvo nemaža ir de 
monstracijų, nurodančių kaip 
visas Sanbrolijos darbas btlvo 
vykdomas.

Didelį įspūdį padarė kalbė
tojai vaizdingai atpasakodami, 
kokį milžiniškų auklėjimo da
rbų padarė italų, mekrifconų.

tuose klubuose ir ragins para 
pijiečius kad patys organizuo 
tų šiuos klubus. Ji vardan vi-

. Neseniai skaitėte “Drauge” 
apie didelius žmones; garsų 
romunų rašytojų Panait Is- 
tratį, belgų intelektualų Vic
tor Sergo, garsų prancūzų

,, , . rašytojų Andree Gide, kuriesų pasauliečių maldavo kum- .
gus veikti ir skleisti šį neap
sakomai naudingą darbą.

Taip pat buvo daug disku- 
sudta apie katalikų studentų 
darbuotę nekatalikiškuose uni
versitetuose, kur jie turi su
organizavę studijų klubus 
“Newman Clubs”. Tiems klu
bams vyskupo paskirti kuni
gai vadovauja, ir pagelbsti 
katalikų studentams išspręsti 
įvairius tikėjimo klausimus/ir 
žmonių gyvenimo problemas.

Iš visų raportų ir referatų 
aiškiai matome Bažnyčios di
delę atsakomybę už studijuo
jančius katalikus studentus ne 
katalikiškuose universitetuose. 
■Kongrese referatus skaitė šie 
dalyviai: J. E. arkivyskupas 
<L F. Rumniell iš New Orleans

ištiestomis rankomis bėgo į 
balšavikų “rojų” — Rasie- 
jun, nebežadėdami daugiau 
grįžti į buržuazinę Vakarų 
Europą. Ale pagyvenę me-

Pasakvlcit dabar, ar gi ne 
juokingi tie Tietūviški balša- 
vikėhail

1 ji et a viski vadinami tauti^ 
čiai figeriuoja suoYganfeut 
tautišką vienybę, knri esą s^ 
štapūos Amerikos lietuvių 
tautėjimą ir išspirs pro duri^ 
Stalino agentus, visuomenės

is, kitus ir paragavę to išnaudotojus.
pftbėgo iŠ Tokiems .figeri(Bns ta.

»» t. rojau* atgal , buržua- nei
- zij, .r parašė knygas - fe- saky^m> Bfooklyno T

tą apie strošnų Stalino cariz-'^.. ---- , ,.e 1 . e nava nežino, kur dingo jo
m«, apie biurokratiškumą, »-Uetin1ai tavortiSai. .,Mhltuiis
p,e darbiu,nkų .snaudoju,,, 'g iSkatbingaais Augū-

, armėną vargą, ap.e tai, kad -r
karybos tr kulMros amuMin, garhft,CT Syfą, kurie

mgti it ktaąJtafctičiMm, taip kun G B.-Ęord iž Columbia

Bolšcvfkai Rengiasi Rinkimams

Vakar buvo rašyta apie tai, prie Lokių 
“rinkimų” rengiamasi žSovietų Rusijoj. Bu
vo pažymėta, kad tai nebus rinkimai, bet' 
pasityčiojimas iš rinkimų.

Prie tų “rinkimų” (jie bus gruodžio 12 
d.) diktatorius Stalinas jau seniai “rengia
si”. Devynis šimtus žmonių įvairiose Sovie
tų Rirmjos dalyse jis sušaudė. Taip padarė 
dėl to, kad jie buvo jo politiniai priešai, 
ners savo laika daug prisidėję prie holše- 
vikiėkųjų dalbų.

Dabar pranešama, kad Tolimuose Ry
tuose dar sušaudyta 24 žymūs bolševikai, ku
rte pavadinti “teroristais”, būk tai šnipinė- 
jnriais Japonijos naudai. Žinoma, jie nebuvo 
nei šnipai, nei teroristai, o tik kur nors 
kuomet nors pasakė žodį prieš diktatorių 
•Stodiną ir už tat turėjo užmokėti savo gy
vybe, . ,

Dėl to “N-nos” padarė tokių pastabų: 
“daigu tokia daugybė šnipų išdavikų, tero
ristų ir sabotažnikų galėjo veikti, nežiūrint 
viso bolševikų žvalgybos budrumo, tai to 
gaivalo tenai, be abejonės, yra labai daug. 
Todėl šaudymams greitai galo nebus”.

Vadinas, prieš “rinkimus” Stalinas ne
pajėgs visų savo priešų iššaudyti. Šaudymai 
eis ir po vadinamųjų rinkimų. Jie eis tol, 
kol Rusijos politinis gyvenimas neateis į 

• normales vėžes, kol nesusidarys tokia val
džia, kuri turės daugumos rasų tautos pa- 
sitikėjimą

čia dirba lietuviškom©
Prieš keletu -metų kilusi abejonė dėl lietu
viškumo santykių su Krikščionybe buvo tik 
nesusipratimo padaras.

Štai kodėl bet koks krikičioia&ųjų ia- 
stitacijų naikinimas ar sftpnioiūuū Bitio tta-
tu reikštų silpninimų tų veiksnių, korto fM-tnamuose katalikiškoj dvasioj,

pat akliems, nebyliams it kur
tiems, ir kaip juos auklėja re
ligijos dvasioje.

Bet vieną įdomiausių demo
nstracijų viSMAe Kongrese bu
vo ta, ktfti ■ nurodė, kaip tė- 
vai turi auklėti vaikas sftvo

zityviai pagelbsti kultūriniam ir pofiitlnlflrtn 
mūsų tautos savarankiškumui ifiaRtikyti. Be
abejo, mūsų krašte, kaip ir kituose, esama 
žmonių, kurie norėtų mus sujungti sū savo 
rytietiškomis ar vakarietiškomis siniputijo- 
mis. Jie todėl ir dirba krikščioniškųjų in
stitucijų nenaudai administracijos ir legis- 
liaeijos srityje. Bet mes BOfėTttme demas
kuoti jų paslėptas intencijas. Vistiek kokiais 
motyvais ir kokiais sumetimais būtų jų vei
kimas pridengtas, tikrumoje jis eina mūsų 
kultūros ir mūsų valstybės nepriklausomu
mo sąskaita.

KrikšttofaiflflM insmucijoa totbų kttfite 
reikia ne naikinti If aUpflfcti, būt ūgttyti ir 
stiprinti. Kai kurie pasitaikantieji jų trū
kumai reiktų pašalinti, kad jos galėtų ne
trukdomos dirbti šiuo meta nepakeičiamą 
kultūrinį it valstybinį darbą. Krikščioniškų
jų institucijų egzistencija yr» susijusi su 'mū
sų tautos egzistencijos perspektyvomis.

Universiteto; ponas Robert 
Sheran iš Minnesotos Univer-

nėra elementeriškiausių sųly 
gų, kad menas viriškai nus
mukęs ir t.p.

Dabar žiūriu, kokia tai mer
giščia J. Bondžinskaitė važi
nėja po lietuvių kolonijas ir 
sako spyčius ftpie balšavikų 
rojaus stebuklus. Esą, “So
vietų Sąjungos žmonės, apsi
valę nuo klasinių priešų, ste

dar neseniai žuvis gaudė, pie
tus drauge valgė, liftksniiposi, 
tai kaip jie galės surasti ki
tas, kitose kolom jose, “tau
tiečius” tai figeriuoąamai vie
nybei!

buklus daro ekonominėj, kul- 
Siteto; kun. D. M. Cleary iš tūrinėj, meno ir apšviestos sri-
Corneli Universiteto; kun. V. 
Mooney, jaunimo direktorius, 
iš N. C. W. C. Washington, 
D. C.

Reikėtų pažymėti vieną į-

tyse.”
Vadinas, žmonės, po metas,

kitus išgyvenę balšavikų “ro- tėvo.

Mokytojas klausia vaiko 
motiną; Iš k» Tamstos Sūnus, 
pagaliau, įgijo tokį nepapras
tą žinojimo troškulį? 1

Motina šypsodamasi: Žino
jimą iš manęs, o troškulį iš

— ir tai patys tėvai demon- domią pastabą, kurią suteikė 
stracijas paruošė, jie diskusa- kun. D. M. Cleary iš Corneii
vo bendras Tytbietines ir va
karines maldfts, maldas prieš 
ir po valgio, religinius daik
tus namuose^ pav., švęstą van
denį, kryžių ir t.t. Šiose dis
kusijose dalyvavo garsus St. 
bouiso gydytojas dr. ThOs. K. 
Purcell, K. &. &

Universiteto. Ju sakė kaip 
vieną kartą jam teko užvesti 
kalbą su vienu to Universite
to profesorium, kuris bedis- 
kusuodamas su kun. D. M. 
Cleary apie Katalikų Bažny 
Čią pareiškė, kad jisai tik,

Latviai Atsisakė Rungtyniauti Su Lenkais 
Vilniaus Pagrobimo Dieną

Spalių devintoji — Vilniaus visai atsisako Latvijos - Len- 
pugrobimo diena — Lenkijoje kijos tarpvalstybinėse futbolo 
ir -Lietuvoje kasmet minima, rungtynėse dalyvauti. Latvių 
tačiau visai kitokiais jaus- (šitoks draugiškas kaimyniškas 
mais ir tikslais. Lenkai tą elgesys Lietuvos visuomenėje 
dieną džiūgauja, kad jie, pa- padarė labai gero įspūdžio.

.stu ^o‘8tbdii«L *gospe^ara’
Daug jdobiią žitttą š«teikė, Wib Kataliką tikėjimo, kadan- Į me ą spa tą «ten. ieną

................. - • .. , . JX pagrobė Lietuvos sostinę<i jis jaučia, jog didesnis , .. . . T .
- -i- • ..... . . su dideliu .plotu Lic-t ....sigilininias ji tiesiog i tą v . i

nyčią atvebtą - o dėl tokiJ^F“ m^NAK. epai. 19. -
'Lietuvoje susikaupia liūdni j f<ja viešįs Cbicagos finansiniu
atsiminimai apie brangiosios

referatas a$ie tikybos dėtdy-
mą aukštesnių mokyklų nw 
kiniams, apie sėkmės ir kliū
tis šioj srity sutinkamas. Bu
vę įtikinančiai nurodyta, kad

ptofesorįus — dar neprisrrui- 
žingsnio — jis Universiteto

reikia suorganizuoti' gęs. Kongrese Dalyvavęs

NENUMATO NAUJOS 
DEPRESIJOS

Stiprėjantis Katalikų Veikimas

Amerikos katalikų veikimas pastaruoju 
laiku auga ir stiprėja. Taip yra dėl to, kad 
vis labiau susiorganizuojama ir visas veiki
mas sucentralizuojama.

Tą centrą įsteigė Amerikos vyskupai 
1919 metais. Po aštuoniolikos metų organi
zuoto darbo vaisiai pasirodė gausingi. Daug 
padaryta švietimo srityje, išpopulerizuota 
katalikų socialiniai dėsniai, žymiai patobu
linta katalikiškoji spauda, kuriai centras (jo 
įsteigtas spaudos biuras) teikia žinių iš vi-

Ilgametis LftKŠA sekretorius JVttfts B. 
Šaliūnas minėjo 50 metų amžiaus sukaktį. 
Mūsų visuomenei jis nuo seniai yra žinomas. 
Susivienijimo valdyboje darbuojasi liuo 1922 
metų. Yra buvęs vice pirmininku, iždo glo
bėju, o.sekretoriam yra nno 1926 m. Be 
yra buvęs L. Vyčių rekretorins, FlMeracijos 
iždininkas ir kitose cirgaftifcacijoHe darbavu- 
sis. PasatfKnio Kar© metu tarnavo kariudme- 
nėj, buvo laiškų cenzorium ir su Amerikos 
misija važinėjo po Baltijos valstybes kaipo
perkalbėtojhs. Ilgiausių metų!

« • •
Popiežius Pijus XI per savo 15 popie

žiavimo metų Katalikų Bažnyčią yra labai 
praplatinęs. Apie tai galima spręsti iš to, 
kad jis yra įsteigęs f05 naujas vyskupijas, 
28 abatijas, misijų šalyse 28 naujus apašta
liškus vikarijatns ir 15 apaštališkųjų pre
fektūrų. Tai labai dideli Katalikų Bažny
čios laimėjimai. .

Klaipėdai Ttukfta Mirties Šprertdi£hy 
Vykdytojo

■■ ■■ , !■ .Į ■
KLAIPĖDA. «- Kaltūrin- pėdoje mirties sprendimų vy- 

gos valstybės ieško galimai, kdymas turi būti atliktas nu- 
šfelnesuių tnirties sprendimo
vykdymo būdų. Nuteistajam 
mirti gal nedaug turi reikš-

sostinės netekimą ir keliamos 
ryžtingumas anksčiau ar vė
liau, vienokiu ar kitokiu bū
du, atvaduoti 'Gedimino mies
tą.

Šiemet lenkai, tarp kitų iš
kilmių, Vilniuje numatė su
ruošti spalių mėn. 9 dieną

kas gėn. C. G. Dawes pareiį 
kia, kad jAm. J. Vahdybėse 
kartą nenumatoma nauja dep-” 
resija, ypač finansinė.

MJVO du lakūnai

COLONtA, N. J., spal. 19.
teistąjain galvos nukirtimu tarpvalstybinės futbolo rung- “ rhl ^nrri ’n'A mechanikai 

tynęs tarp Lenkijos ir Latvi-,’akftnai .ŽUTO "Bkri‘e 
■jos. Tačiau latviai atsisakė tą ’4VO Prtvaft« i’ktnvu. 
dieną rungtynėse dalyvauti is

tam tikru kardu 
Klaipėdos teismai turi keb-

mės, kuriuo būdu jau bus bau- Itt/nų sū savo mirties sprendi 
smė įvy kdyta, — svarbu, kad mų vykd^nais neranda bu-
nebūtų ilgai kankinamas^ Bet 
yra mirties bausmių tokių 
priemonių, |curiomis visuome
nėje sukeliamas ypatingas pa
sibaisėjimas. Prie žiauriausių 
priemonių tenka priskaityti 
galvos nukirtimą. Šitas seno
viškas žiaurus mirties baus
mių vykdymo būdas tebėra 
Vokietijoje. Pagal dar vei- 
kiteirtus Klaipėda kraite Vo
kietijoje įstatymus, <r Klai

delio, kuris norėtų it sugebė
tų mirties bausmes įvykdyti. 
Klaipėdos kalėjime jau ilges
nį laiką sėdi ar penki dideli 
nusikaltėliai, kuriems yra pri
teista mirties bausmė. Tačiau

pareikalavo, kad lenkai rung
tynėms skirtų kitą laiką Lat-

Liošianiųjų ir pasienio kor
tų nanjiems pteSiniattis paga

viai lenkams nurodė, kad jie- minti Lietuvos Raudonasis 
ms nepatogu rungtynėse daly-|Ktyž?us paskelbė konkursą; 
vauti kaip tiktai Vilniaus ttfri būti įteikti iki
grobimo sukaktuvių dreną., 1938 metų vaaario mėn. I die-
Jeigu lenkai neskirs ruūgty-

teisrno sprendimų įvykdymas Į kitą laiką, tai latviai
vis atidėliojamas, nes nenorą- —oaatw i maa 
ndtona žmogaus, kuris norėtų gin unkiTsti galvas. Klaipėdos 
ir sugebėtų pagal įstatymų teismo prokuroras lankėsi ir 
reikalavimus nuteistuosius nu
galabyti — viena kardo smfl-

noa. Už trnkanriftuffiuft pieši
mos paskirtos trys premijos

įooo # mo mų.

Ne tas dang uždirba, kas 
Kaune, ieškodamas budelio,! daug įdirba, bet tas, koris tu- 
bet nesurado. I ii gerą tvarką
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Kristui Gimus

KAULAS: Kristui gimus, 
kas pirmiausia atėjo Jį aplan
kyti ir kodėl?

JONAS: Angelai. Kadangi 3 
Kristus yra tikras Dievag, to 
dėl angelai atėjo pirmiau, ne

j JONAS: Angelas taip liepė, 
nes, jei būtų grįžę tuo pačiu 

! keliu, tai būtų sustoji pas ka- 
ralių Erodų, kuris tykojo Kri
stų nužudyti, ir pasakę, kur 
yra Kristus. Be to, randame 
ir gilesnę reikšmę. Jie grįžo 
kitu keliu, taip ir mes, jei 

(norim nueit į amžinų gyveni-

, Velionis buvo kilęs iš Liškia- * Sodalietės praeitų savaitę su 
vos. i šokiais neblogai uždirbo vie-

Amžinų atilsį duok jam, Vie I nam kambariui išpuošti. Cho* 
špatie! [ras su naujuoju vargonininku

------------- ’sodalietėms nepasiduoda: spa
Praeitą savaitę pas mus la

nkėsi svečias iš Lietuvos mi- 
sijonienus kun. Bonaventūra, operctę Naujas
0. P., kurs anais metais vedė • b(,g^
čia misijas. Sakė, Ataenkoįe darbšUs ir mok,B jaunim,

lių 26 d. rengia pasilinksmi
nimų, o kiek vėliau žada vai-

gu kas kitas.
KAULAS: Kodėl angelai j>jo ">* Prival» Ten8‘ hl°*™ darb1 

pirma pas piemenis, o no pas 5’P^ nuodėmės, bet eiti keliu 
gerus žmones?

JONAS: Tas rodo, kad pie
menėliai buvo geri. Be to, Kri
stus atėjo pas mažutėlius (dva 
šioje), o ne pas mčkslininkus 
— puikuolius. Tiesa, atėjo ir 
karaliai, bet vėliau, 

i KAULAS: Kas karaliams 
Įpasakė, kad jie eitų ir pagar
bintų Kristų?

kantrybės, nusižeminimo, klu
snybės ir savęs išsižadėjimo.

KAULAS: Kodėl Kristus 
buvo krikštytas du kartus?

JONAS: Kuomet Kristus 
mokino apaštalus, jis aiškiai 
pasakė: “Aš neatėjau panai
kinti įstatymų ir pranašysčių, 
bet išpildyti...” Todėl Jis bu-

išbūsiųs net apie porų metų. 
Gal kada ir vėl teks mums iš
girsti gražių jo pamokinimų. 
Dabar buvo tik sustojęs pa
keliui į Chicagą.

Praeitą sekmadienį kun. J. 
Skripkus Karolina - Patrici
ja pakrikštijo dukrelę Prano 
Venslovo ir Irenos Narauskai- 
tės. Rpmais buvo: P. Mali
nauskas ir EI. Garliauskienė.

Bingo klubas kas kart sma-
vo krikštytas pagal Senų Į- rldau .darbuojasi dėl to ir sek-

JONAS: Jiems apreiškė j statymų, kaipo vaikas, nes to
kia buvo tėvų pareiga. 0 kai 
suaugo į metus — 30 metų, 
turėjo būti krikštytas, kad 
mokinti viešai. Bet čia yraz
dar svarbesnis dalykas. Kris
tus tapo krikštytas vandeniu, 
nes nuo tos valandos pradėjo 
mokvti Naujų Įstatymų. To
dėl Jis turėjo būti krikštytas 
nauju būdu. Tuo pačiu kartu 
Jam duota vardas Jėzus, kas 
žydų kalboj reiškia — Išga
nytojas. Tas vardas yra did
žiausias už visus vardus, nes 
pats Dievas Tėvas praminė 
Jam tų vardų Šv. Panai Ma
rijai dar pirm Įsikūnijimo.z 

J. V. S.

nauja žvaigždė, kuri vedė 
juos iki Betliejaus.

RAULAS: Daug yra ant da 
ngaus žvaigždžių. Kaip jie ži
nojo, kad tai yra nauja?

JONAS: Trys karaliai bu
vo mokyti, jie galėjo pasaky
ti, kuri Y’ra sent* žvaigždė, o 
kuri nauja. Be to, jie buvo ti
kintieji ir labai mylėjo Dievų, 
nes tik gilus tikėjimas juos 
vedė pas Kristų, ne tik atvy
ko pagarbinti, bet dar ir do
vanų atnešė: aukso, myrų ir 
kodylų.

KAULAS: Kų reiškia . tos 
dovanos ?

JONAS: Auksas reiškia, 
kad Kristus yra karalius. Ka-I • . • '
raliui priklauso viskas, kas i 
tik yra gražu, brangu. Kaip 
auksas niekad negenda, taip 
Kristaus mokslas nėra klaidi
ngas. Kodylą reiškia maldų. 
Kadangi Kristus yra Dievas, 
todėl Jam priklauso malda, 
kaipo Dievui ir mūsų Gera
dariui. Myra reiškia pašiau- 
kojimų. Kadangi Kristus per 
Savo kančias atpirko mus, pa
darė laimingais ir per Jo nuo
pelnus mes turime Šv. Sakra
mentus ir visokias kitas ma
lones. Kaip iš myros išeina 
gardus kvapas, taip iš Kris
taus išeina visokios mums 
malonės.

RAULAS: Kodėl karaliai i 
namus grįžo kitu keliu? Kų 
tai reiškia?

Šv. Kazimiero Parapija

prie savęs patraukti. Tik dau
giau jaunimo turėtų spiestis 
į chorų. Daina yra gražiau
sia meno dalis.

Homestead

Pastaromis dienomis advo
kato teises gavo mūsų para
pijonas Kleofas Barzdiliaus- 
kas. Jis yra pirmutinis mūsų 
bažnyčioje krikštytas, Hotne- 
stead augęs ir pradžios mok
slų ėjęs. Teisių mokinosi Notre 

mės būna geresnės. Per rug-jDame ir Duąuesne universite- 
sėjo mėnesį klebonijos staty-. tuoąe.
bos fondui uždirbo net $954.-j Linkime Kleofui geriausios 
32. Jei taip ir toliau eis, kle-į kloties, Dievo palaimos ir pil

Po ilgos ir sumuos ligos mi
rė vienas seniausių parapijo- 
nų — a. a. P. Navickas, kurs 
prieš keletu metų tarnavo prie 
bažnyčios zakristijonu. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmonių. 
Be mūsų klebono, prie šoni
nių altorių mišias šv. laikė 
kun. J. Skripkus ir kun. J. 
Kopera. Palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse šeimyniškame 
sklype. Jo sūnus Juozas da- 

'bar eina zakristijono parei
gas. Pirmiau keletu metų baž
nyčios komitete buvo. Velio
nis buvo žinomas kaipo “Dė
dė Povilas”. Liko moteris, 
dvi dukterys ir trys* sūrtūs.

- -- - -A-- -4—

bonijos statybos lėšos bus ap
mokėtos pirm, negu bus bai
gta patį klebonija.

M. Takažauskienė su Mrs. 
Connors savo darbų taip pat 
varo visu smarkumu. Nors ir 
tenka nuo blogos valios žmo
nių patirti nemalonumų, bet 
į tai nekreipia dėmesio, nes 
dirba gražų darbų. Jų darbo 
vaisius vėliau paskelbsime, 
kai viskų sužinosime nuo kle
bono. Girdėt, kad jos jau yra 
surinkusios apie $300.00. Kle
bonijoj liko baigti tik vidaus 
darbas, nudažymas ir kiti ma
žmožiai. Klebonas sako, nesi
skubinu; esu, bus gerai, jei 
Kalėdas švęs naujoje kleboni
joje.

Vaišnoriūtė, iždininkė — Ona 
Varanauskiūtė, jos padėjėja - 
Uršulė Bikinienė. Skundų ko
misija susideda iš: B. Galinie
nės, K. Varanauskienės ir A. 
Šulskienės.

Linkim naujai draugijai pa
sisekimo visuose darbuose. To 
kios draugijos mums labai ir 
reikėjo.

Praeitų sekmaalenį klebonas 
pakrikštijo Robertu - Juozu 
sūnelį Juozo McDemitt ir A- 
delės Zupkiūtės. Kubinis bu
vo Augustas ir Elzbieta Zup- 
kai.

Bažnyčioje paskelbta, kad 
inoterystėn eina: Kazimieras 
Sakalauskas su Loreta Ben- 
daravičiūte.

Praeitų savaitę mūsų kle
bonų aplankė jo motina Teo
filė iš Pittsburgh. Tai buvo 
paminėjimas jos gimtinės die- 
fios. Tų dienų ji kas met pra- 

nai pasitikime, kad jis ir pa- leidžia pas savo sūnų kunigų.
siliks ištikimu kataliku.

Zigmanto Petraičio išrinki
mu į Justice of Peace susido
mėję ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. Didelis būtų 
mūsų lailnėjimas, jei Ziggy 
būtų išrinktas.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 21-ma Diena

“Taip sako tas, kurs laiko

jis bus man sūnus” (Apr. 
XXL, 7). Visi tos garbės sim
bolizmai yra pergalės, palmių, 
valdomųjų lazdų, vainikų, so
stų simbolizmai.

Yra galima žmogui būti ne
samam sykiu su gyvenimo di- 
■ dele kankinių, reformatorių, 
filantropistų, ir nugalėtojų
kariuomene, ir visgi neišvys-1 
tyti nei kiek jų kareiviškos 

savo dešinėje septynias žvaig- dvasvis. Žmogus gali pereiti 
ždes”. — Apr. II, 1. j per gyvenimų ir nelaimėti jo-

Visi pažadėjimai “nugalė- kių pergalių, nusileisti kiek- 
tojui” (Apr. II, 7). Klausyk 1Į vienam priešui, nieko nenu- 
“Kas nugalės, taip bus ap- galėti, nieko neatlikti; bet tai 
vilktas baltais rūbais;... ir iš-Į ne tokių dangus laukia, 
pažinsiu jo vardų mano Tėvo j Dangus neatveria savo var- 
akyvaizdoje ir Jo angelų aky-1 tų nugalėtiems. Poilsis yra 
se” (Apr. III, 5). “Kas nu- garbė duodama apvaini k uo
gai ės, tam aš duosiu sėdėti tiems nemirtingiems, kur prie 
su manim mano soste, kaip ir
aš nugalėjau ir sėdausi su ma
no Tėvu jo soste” .(Apr. III, 
21). “Kas nugalės, tai pavel-

Aukos bažnyčios remontui 
nesustoja plaukę. Dešimts do
lerių aukojo: Vsnckus Jonas. 
Po penkinę paklojo: Kruša A., 
Kruša J., Miller Chas., Kui
zinas A., Dovydas Ant., Ma- 
žukna Jonas, Sparrow John, 
Peczko J. ir Butkus Juoz6s.

Duosnume sunku sukirsti 
northsaidiečius, nors darbai 
truputį silpnėja.

Girdėjau, kad norima su
rengti kokį ten didelį šurum- 
burum apie Kalėdas. Kokiam 
tikslui, nesužinojau. Vadovau
ja V. J. pirm. ir parapijos ko
miteto narys St. Staponkus.

Sunkiai tebeserga Motiejus 
Jurgelis.

West End

Tuo pačiu laiku buvo ir dau-

Spalių 16 d., bingo klubas 
pradėjo vakarus parapijos nau 
dai. Dalyvių prisirinko pilnu
tėlė svetainė. Nors buvo trū
kumų, bet mėgėjai buvo pil
nai patenkinti. Girdisi, kad

giau svečių: kun James La- Ue bing0 ¥akarai bug dažnia0
vai mfian VUbnnD drmurflc dnr I Y. . .v

; ruošiami. Nors pasišventimo 
ir sunkaus darbo reikia ren
gėjams parodyti, bet parapi
jos labui tas noriai daroma.

Nuo pirmojo bingo vakaro 
liks gražaus pelno.

vėl, mūsų klebono draugas dar' 
iš mokyklos laikų ir k. Dėdė

North Side

tuvių vaikeliai. Lietuvių, ap- 
švietos ir išganymo darbui se
serys pašvenčia savo pastan 
gas, talentus, laikų ir visų gy 
veninių vienuolyne.

Be mokytojavimo ir auklė
jimo jaunuomenės parapijinė
se mokyklose, ir be katekiza- 
eijų įvairiose parapijose, Šv. 
Pranciškaus seserys praplati
na savo dvasinę veiklų lietu
vių tarpe nauja apaštalavimo 
bei misijonieriavimo progra
ma. Ši programa tapo patvir
tinta Pittsburgho diecezijos 
vyskupo Hugh C. Boyle ir J. 
E. vysk. Tbomas J. Walsh iš J 
Nevrarko, N. J., kurio inicia
tyva ir po kurio jurisdikcija 
seserys niokosi misijonieriavi
mo eigos vienam šios diecezi
jos vienuolyne.

Šiais metais Šv. Pranciš
kaus seserys apaštalauja Bos
tono, Newarko, Brooklyno ir 
Hartfordo diecezijose dvasiš
kos valdžios leidimu.

Gerb. klebonų susipažinimui 
su seserų apaštalavimo , pla
nais ir sąlygomis išleista in
formacijų knygelė, kurių ga- 
lZna gauti rašant į

St. Francis Convent, 
Mt. Providence,

K D. No. 9 So. Hills 
Pittsburgh, Pa.

Spalių 17 d. moterų klubas 
buvo suruošęs bingo 'mokyklos 
kambaryje. Šios rūšies pramo
gos negalime išvystyti ant di

du ŠŠ. Petro ir Povilo (mo- j desnės skalės, nes mažai tu- įKonibnijos. Jų armija vis di- 
terų ir merginų). Jos tikslas < vietos — tik vienų kam- ■ dinasi. Tas duoda gerų pa- 
— bendrai darbuotis parapi- j })arį. Tačiau moterys kruta ir Į vyzdį. (
jos naudai. Į valdybų įėjo: ^gana .Kur yra noras, ten atsi- ' 

randa tt galimybė. Laikas no

Praeitų sekmadienį susior
ganizavo nauja draugija var-

klebonas krrti. Vasiliauskas 
pirmininku; Anelė Miliutienė 
— padėjėju, O. Paulukienė — 
raštininke, o jos padėjėja P

rthsaidiečiams pradėti rūpin
tis apie įsigijimų savos sve
tainės. Gana gera svetainė ra
ndasi pardavimui ant Rees- 
dale str., tik truputį tolokai 
nuo bažnyčios. Be nuosavos 
svetainės mūsų rankos suriš
tos — apie didesnį sistematiš- 
kų parapijos veikimų sunku 
ir galvoti. Tik moterys šiaip- 
taip susiranda veikimui dir
vų. Jos rengiasi ir prie savo 
metinės “card party”, kuri 
įvyks lapkr. 21 d. lietuvių sve 
tainėje. Besirengdamos prie 
savo didelės “parės”. sekma
dieniais ruošia mažus “bin 
gučius”. Kas jas gali už tai 

(papeikti? Atsiranda visgi žmo 
'nių, kų parūgoja ant žemiau 
i nepasirašusio už moterų pagy
rimų. Man atrodo, kad tai nė-

Spalių 17 d., parapijos mo-
z

tinėlės ėjo bendrai prie šv.

• į) ISodalietės šauniai darbuoja
si ruošdamos kortavimo vaka
rų parapijos labui. Vakaras 
įvyks spalių 24 d. 3:30 po 
piet, mokyklos svetainėje. Spė 
jama, kad ir iš apylinkės sve
telių skaitlingai suplauks.

Nepasiduoda ir Šv. Vincen
to Lyceum vaikinai, kurie kas 
metai suruošdavo sėkmingu • 
pramogų. Ir šiemet jie žada 
kų tai suruošti prieš Thanks- 
giving dienų. Nelaimė tiktai, 
kad darbai čionai sumažėjo.

Vietinis

Seserų Apaštalavimo 
Planas

PITTSBURGH, PA. — Šv. 
Pranciškaus Trečiojo Ordino 

ra joks perdėtas gyrimas,'tik Seserų Instituto pirmaeilis ti- 
tiesos pasakymas, atidavimas kslas yra tas, kad seserys gy-

Vagilius Prigavo 
Automobilių Pardavėją

Spalių 14 d., vagilius užė
jęs į automobilių pardavimo 
vietų paprašė parodyti jam, 
gerų antrarankį automobilį. 
Pardavėjas nusidžiaugė gavęs 
kostumerį ir ėmė rodyti vie
nų, kitų automobilių. Ant ga
lo privedė ir prie beveik nau
jo, kurį net garantavo.

Vagiliui patiko ir paprašė 
išbandymui jį pavažinėtų. Pa
rdavėjas sutiko ir išvažiavo 
-- net į laukus. Bevažiuojant 
vagilius paprašė, kad jį nu
vežtų į tūlų miestelį, kuf ’gy
vena jo žmona. Esu, pasikal
bėję ir apžiūrėję automobilių 
pirksiu.

Kiek pavažiavus vagilius į- 
sakė sustoti ir atstatęs revol
verį atėmė la’krodėlį, nuvil
ko plesčių ir tuščiais kišenini s 
lauke paliko pardavėjų.

Šis atsitikimas pamokina ir 
turistus, kad nereikia kreipti 
dėmesio į prašančius pavėžy 
ti, nei įsileisti į automobilių. 
Įsileidus gali panašiai atsitik 
ti kaip šiam pardavėjui, ku
ris su tuščiais kišeniais lau 
kuose paliktas turėjo pėsčias 
atgal plumpti. Pittsburgietd

šai niekad netikėtai neužpuo
la, kur audros niekad nepaky
la, kur visi netikrumai praė
ję, jo poilsis bus įgartiingas.

kiekvienam to, ko jis yra ver 
tas. Būtų ne pro šalį, jei mes 
visi užsikrėstumėm moterų vei 
klumu — gal ir svetainę grei
čiau su8irastumėm. Visa ne
laimė su kai kuriais mūsų vy
ručiais, tai jų svyravimas, įsi- 
tikrinimų nepastovumas, dvi- 
lipumas, noras sėdėti ant dvie 
jų kėdžių — katalikiško ir 
laisvamaniško. Turima baimės, 
kad perdaug nepadarius baz- 

inyčiai. “Kur tas kunigas tuos 
pinigus ir deda”, nuolat kar
tojama. Kur širdis padalinta, 
ten, žinoma, ir veikimas šlu
buoja.

Klausyklos mūsų bažnyčioj 
jau baigiamos įleisti sienon.

vendamos sulyg Serafiškojo 
Tėvo Šv. Pranciškaus regula. 
Popiežiaus Leono XIII ir Pi
jaus XI patvirtinta, turi s'e- 
kti asmeniškų tobulybę, ieš
kant visada didesnės Dievo 
garbės ir savo artimo išgany
mo. Jų ypatingasis artitnas y- 
ra kiekvienas lietuvis, ir lic-

Jro anksčiau kelsi, juo ii 
bus tavo gyvenimas*g'.sns

Žmogui patartina daugiau 
klausyti, o mažiau kalbėti.

Vadais dažniausiai tampa 
D k savo vertybės ir darbo 
tvarkos dėka.

dės, ir aš būsiu jam Dievas, o -- W. F. [Bartbol^mertv.

Didelė biržoje panika. Per radio ir spaudų alarmuojama 
apie nepaprastų biržoje šėrų kritimų. Šiame atvaizde parodo- 
jua Chicagos birža, kur eina skubus pardavimas ir pirkimas 
sfy'ų, kurių kaina laipsniškai nukrito. Biržoje panika yra Vadovauja tam darbui Vikto

ras Kunca. Jis ir pagelbinin- 
kų susiranda.

blogas ženklas. Kai kas dėl to spėja užeinant didesnę depre
sijų, negu neseniai pergyvenome.

BINGO SU 100 DOVANŲ
įvyki

“Draugo” Raporterių ir 
Raiytojų Piknike,

SeknuuL, Spalių 24. 1937 
Vytauto Parke

Rn Kino tikietn ga!i laimė
ti vieną iŠ 100 gražiausių 

dovanų
Tikietaa 10c Pradžia 13 ▼. ryto

Pasinaudokit visi: dideli ir maži, — išsikirpk šį zuiki' 
tikietų ir damokėjęs 15c, Vytauto Parke spalio 24 d., gaus 
[tris tikietus Bingo žaidimui, vertės 25c.



Ketvirtadienis, spalių 21, 1937.

K AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VEIKIMO CENTRO ! ŽINIOS B WAUKEGANO
V
Federacijos Sekretoriaus Raportas 

XXIV Kongresui

(Tęsinys) _ •

Dar 1936 m. kilo klausimas, kad suor
ganizuoti Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
Vilniui Vaduoti Sųjungos centrų Amerikoj. 
Tokį spaudimų darė Vilniui \aduoti Sųjun
gos atstovai Amerikoj — kan. F. Kemėšis 
ir p. V. Uždavinys. Buvo sumanyta sušaukti 
tanu tikslui seimų.

Kadangi Federacijoj buvo nusistatymas 
Vilniaus reikalais rūpintis per savus sky
rius, pasisakėme prieš tų sumanymų. 1937 
W vasario mėn. laiške į skyrius buvo pra
nešta :

“Tuo tarpu Vilniaus Centro ar Tarybos 
neorganizuoti, nes ne vienas, bet keli kon
gresai yra nutarę, kad Amerikos lietuviai 
katalikai Vilniaus vadavimo reikalais rūpi
nasi per Federacijos centrų ir kad Federa
cijos skyriai yra drauge ir Vilniui Vaduoti

snumu džiaugiasi visi parapi- Į nialdi, nėra to, kas kurių die- 
jonai. * j nų sulaikytų nuo bažnyčios.

Pranciškus ir Domicėlė Li- j Bažnyčios meilę dar padidi- 
ckai aukodami savo ir savo' no šiomis dienomis paauko- 

senat-
Organizacijos stovis t naujos bažnyčios statymo < ir mergaičių ne taip jau se-

Finansini* organizacijos stovia paaiškės fuDj. aukojo *400 Sv. Ona. niui minėjo 10 metų gyvavi-.Bunaus aukas džiaugsmo ir j dama Šimtinę. Kad ir sei 
kiiame raporto skyriuje. Čia noriu pažymėti,' dnulgij. w *100; Kazys ir’iuo sukaktį. Ji uuo seiliau y-1nuo6"durnu įteikė šimtinę. U-įvėje išgulėjo padidinti s 
Kad Federacija šiandien turi.33 aktyvius n^įuįka Burbai, Antanina ir ra pasižymėjus duosnumu. cka' K"“1“ P»''yalžm ‘r navoj (Tęsinys 5 pusi.)
skyrius ir penkis apskritus. Prie centro .pri- j u^čM, Ju|ė r,u. Šiuo sykiu ši garbingoji dr...-, aū,,« >*“ra“kė P™ «-»> |------------ ----- -----------------------
klauso sios centrai,nes organizacijos: Lietu- Antoni. gija) su 8iv0 veikHa valdylm, duosnumo baznyė.m. , LIETUVIAI DAKTARAI
vių R. K. Susivienijimas Amerikoj, Moterų , i , , v . . Kazys Lickus •Sųjunga, U D. S., Lietuvos Vyčiai, L. B. K. > Vnmler Vėrė klebomis kun. pnnuko.o bnznyS.os statymu., JA’
Labdarių Sųjunga,-Vargonininkų Sųjunga. Jaoaas J- Cužauskas (trecių ,$1000.00. Tokiu draugijos duo i|nrh.,iiinu 
Šiemet į centrų užsimokėjo savo mokesčius šimtų), Pranciškus ir Domi-.
179 draugijų. Aušros Vartų parapijoj Wor- Liekai, Kazys Lickus, Ma

savo

rė Junevičienė, Jonas ir Mani 
Lrigučiai, Jonas Urbaitis ir 
Jeronimas ir Stasė Aimulynai.

Burbai užaugino, rodos, pe
nkis sūnus ir tris dukteris. 
Jei visi lietuviai tėvai užau-

cesler, Mass. klebono kun. K. Vasio rūpes
čiu įsisteigė naujas Federacijos skyrius.

Kandidatei į oentra valdybių 
Federacijos skyriai ir apskričiai nomi- 

i.awo šiuos kandidatus į centro valdybų:
Kun. Ignas Aibavičius, Chicago, Ui.,

.nuz. A. Aleksis, Waterbury, Conn., kun. Jo
nas Ambotas, Hartford, Gonn., Antanas Ba- gintW P° L’-ek vaikų, tai šian- 
ccvičius, Chicago, III., kun. Jonas Balkūnas, die Lietuvoje būtų ne pusant-1
Maspeth, L. I., Petras Bložis, Cicero, UI., “ ~1,u---- “1
kun. J. Čepukaitis, Philadelphia, Pa., adv.
Juozas Grisius, Chicago, III., kun. Pranas

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMT5T.RICALLY AKIU 
SPECIAI.ISTAS

SuvlrS ŽO metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Kų^ys Lickus — jaunas vy- į 
umu, dideliu 

darbštumu, verčiasi automobi
lių bizniu, lr gerai sekasi.

Marijona Junevičienė pali
ko našlė. Jos laimei visi vai
kai yra užaugę. Būdama pa

DANTI8TA8
1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
ntkrn., Ketv ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

314/ So. Halsted St, Chicago
Pened.. Sered. ir Subat. auo 2—9 v.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso?

LATayette 4017 
Tel. rami):

HEMIock 6280

Res.:
84C6 W. 69 St

OR. A. J. MANIKAS DR. A. G. RAKAUSKAS

Sųjungos skyriai, šio patvarkymo nutarta Jur“s’^7““’ p“' 
laikytis, kol Federacijos kongresas jo neat- ,,a8’ P*-’ ± * Kneižys,
šauks. Centro valdybos nariai yra įsitikinę,
kad Federacija turi užtektinai kompetenci
jos ir jėgos ir toliau rūpintis Vilniaus vada
vimo reikalais.

Tuo būdu šis klausimas ir šiabne kon
grese reiks svarstyti.

Dėl santykių sa Lietuva
Koks buvo Federacijos nusistatymas link 

prie Marianapolio Kolegijos (jei Kolegijos 
vadovybė su tuo sutiktų), nes ten jau yra 
nemaža pradžia ir Federacija savo įdėlį ten 
jau yra įdėjusi.

Federacijas stipendininkai
Federacijos skolininkai, vadinamieji sti

pendininkai, vis dar neatsilygina. Iš ameri
kiečių tik vienas kun. J. Šlikas atmokėjo 
skolts $100.00. Kiti ir į laiškus neatsako.
Daugelio ir adresų nesusekame. Ligšiol ne
norėta imtis griežtų priemonių, bet jei ir to
liau skolų kolektavimas taip eis, reiks tai 
daryti. ' į ,

Iž Lietuvoj gyvenančių stipendininkų, ko- 
lektuoja Ateitininkų Susišelj^aio Fondas, ku
rio pAešaky stovi kan. PT^Dogelis. Ir ten 
dalykai ne taip jau lengvai eina. Sulyg su
sitarimo, už iškolektavinių Susišelpimo Fon
das ima pusę iškolektuotos sumos, o kitų 
pusę depozituoja į bankų Federacijos vardu.
Kiek stipendininkų Lietuvoj moka ir kiek 
pinigų sukolektuota, tuo tarpu žinių dar ne
turime.

Rengiantis prie Kongreso
Pasirodo, kad nebe taip jau lengva yra 

surasti Federacijos kongresams vieta. Šį ko
ngresų siūlėme pustuziniui mūsų žymesnių 
kolonijų ir iš visur gauta neigiamas atsaky
mas. Susirašinėjimui reikėjo išeikvoti nema
žai laiko. Taigi, tenka dėkoti gerb. kun. Pr.
Jurui, kad jis nepabūgo tos naštos, kokia 
vietos šeiminikui tokie susivažiavimai pa
prastai uždeda. Nelengvai duodasi įpiršti 
mūsų veikėjams ir referatai. Kongreso daly
viai, be abejonės, bus dėkingi Kun. K. Urbo
navičiui, dr. A. Rakauskui ir Kun. Pr. Ju
rui, kad jie paruošė referatus.

So. Boston, Mass., prel. M. Krušas, Chicago,
111., kun. dr. Jonas Navickas, MIC., Thomp
son, Conn., B. Nenartonis, Chicago, Ui., Ona 
Nevulytė, Chicago, III., kun. N. Pakalnis, 
Brooklyn, N. Y., adv. Ant. Lapinskas, Chica
go, U L, red. Sofija Sakalienė, dr. S. Šlakienė, 
Chicago, UI., red. Leonardas Šimutis, Chi- 
cago, lik, kun. Jonas Švagždys, Brookton, 
Mass., kun. M. Urbonavičius, MIC., Chicago,
111., kun. K. Urbonavičius, Boston, Mass.,
kun. J. Vaičūnas, Cicero, Ilk, Anastazas Va
lančius, Cicero, Ilk, kun. J. Valantiejus, Wa- 
terbury, Conn., K. Vencius, Lawrence, Mass., 
Kaz. Vilniškis, Brooklyn, N. Y., Juozas Lauč- 
ka, Brooklyn, N. Y., dr. Ant. Rakauskas, 
Chicago, Ilk - -

$5.006.00
6.00

rn niilinnn T»»E arti rioKimlu * aklų įtempimą, kur)10 milijono, Del aru (lesinus esn prieža-timl galvos skaudėjimo, 
rniliinnn svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso
Antonija ir Jonas Latvai- trun,paregy8tę ir tollregystę. Priren- Antuuija Lt tiuuttb AJtttvat teisingai akinius. Visuose ataiti-

čiai pamatę bažnyčios sienas .J;“““
mūrijant, išsyk paklojo šim X?'.,/-
tų. Latvaitienė jau kelinti me- ' "><>•• nuo 10 jkl 8,v-* NedSIloj pagal sutarti. Daugely
tai kai našlauja. Ji laiminga 1 •*sUUt,n”» «kye atiminimo., be akt-
užsiauginus gerus sūnus ir
dukterį. Visi vaikai motinos , ____
kiaušo. Iš Latvaičių šeimynos1 PhOne Bou,evard 7589

nių. Kalnus pigios kaip ulrmlau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

jau ketvirtas šimtas. Latvai
tienė ne tik šftntinę paklojo 
bažnyčios statymui, bet dar 
ir dvejas Mišias už saviškius 
užprašė.

Julijona Raudonienė (Lat- 
vaičiūtė) irgi našlauja. Ji au
gina dukrytę Kristinų ir lei
džia į parapijos mokyklų. Jos 
apsukrumas yra nemažas: sau 
pasidaro būvį, savo dukrelei; 
be to, išgalėjo ir bažnyčiai ši
mtų paaukoti. Tas rodo jos

J oj ištikimumų savo bažnyčiai.

Evaristus ir Antonija Van- 
der Vėrė tėra jauna šeimyna.

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

uuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

GYDYTOJAS Ii CHIRURGAS
VIRginia 1113 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

' Kasdieu išskyrų* seredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir B ;gpiHČ;o mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.______ ________________

TaL OANal 2S4S

DR. F. C. WINSKDNAS
OYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St.

TaL OANal 0<92

OYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
4142 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntarti

DR. W. V. NORAK,
PHYSICIAN AND SURGEOJ 

10 N. Broadway. Melfose
Valandos nuo 10 iki 12 dieną 

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

Res. 2126 S. 5tli Avė., Maywood Av. 
Phone Mayvvood 2418

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Oalnmet 6974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek 

madienius ir trežiadieniua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. TLL. .

TaL OANa' 0867
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas 

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

6 iki 8 vai. vakaro
(eigos | l't'kleracljos iždų nno nigs. t d. 1835 m. Iki 

rugsėjo 1 d. 1937 m.
Amž. Raž. dr-ja, Philadelphia. Pa. ... 
šv. Kazimiero dr-ja, Philadelphia, Pa.
Šv. Elenos dr-ja. Philadelphia. Pa. . .
St. Clair, I’a. šv. Teresės Sod. dr-ja . .
St. Clair, Pa. šv. Vardo dr-ja t............
St. Clair, Pa. Moterų Ražančiaus dr-ja .... 1.0(1
St. Clair, Pa. Šv. Kazimiero parapija ............ 2.00
Philadelphia. Pa. šv. Kaalmlero parapija .... 100
Chester, Pa. Aušros Vartų parapija ................. 1.00
Philadelphia, Pa. šv. Kasimiero Sodctliečių .. 1.00 
Philadelphia. Pa. Gyvojo Raž. dr-'
Maspeth, L. I., N. Y. už Vilniaus 

ženklelius
Pittsburgh, Pa. Fed. apskritys už Vilniaus

pasus ir ženklelius ................. ....................... 23.30
Norwood, Mass. V. Kudirkos namuose su

rinktos aukot. Vilniaus naši........................... 8.10
Montellc, Mass. SLRKA kuopos duoklė .... 1.00 
Montello, iMass. Šv. Monikos dr-jos duoklės 1.00 
Montello, Mass. Nek. Pras. P. Šv. dr-ja .... 1.00 
Chicago, III Aušros Vartų parapija už Vil

niaus pasus ir ženklelius .......................... 3.20
Chicago, Iii. Fed. 19 skyrius, trijų dr-jų

duoklės .............. ...................................................... 3.00
Girardville, Pa už Vilniaus pasus lr ženklelius 5.36
Cicero, III. Fed. 12 sk. dr-jų duoklės ............ 9.88
Fed. 19 sk. Chieago, III., už Vilniaus pasus

ir ženklelius ............................................................. 6.10
Rockford, Iii. parapijos dr-jų duoklės............ 13.48
Sheboygan, Wls. draugijų duokles ....................... 4.00
Archer Heights. Fed. 60 sk. duoklė 1.00
Boston, Mass. Fed. 3 sk. Vilniaus našlaičiams 16.00 
Boston, Mass. Fed. 3 sk. Jėzaus Nukryžiuo

to Seserims ........................................................... 16.00
Philazlelphia, I’a. Fed. apskr. už Vilniaus pa

sus lr ženklelius .................................................. 10.00
Pittsburgh, Pa. Fed. apskr. už Vilniaus pa

sus ir ženklelius .............. .............................. 9.30
Baltlmore, Md. Fed. skyr. dr-jų duoklės . . 5.00 

•Ncrvvood, Mass. d.r-jų duoklės . ....................... 10.00

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

vakarais nuo 6 iki 9
__  Telefonas OANal 1178
t.»Tn svkiui g kžnvčiai dėio Namai: 6450 S. Rockvvell SL tam sykiui, q baZnyc a jo , Telefonai nBPubiic 9600

ja .... i'.oo Tik pradeda ieiti į gyvenimų
'.TTT. 24.25 Bet kas ne taip buvo reika

linga įsigyti, jie paliko ki 
tam sykiui, q bažnyčiai dėy 
dolerį po dolerio, kad suda 
rius šimtinę. Pažymėtina, kad 
pats Vander Vėrė nėra lietu
vis, tik vedęs lietuvę. Savo 
sūnų leidžia į lietuvių para
pijos mokyklą.

Klebonas kun. Juozas J 
Čužauskas stengiasi bažnyčios 
statymui gauti aukų iš pačių 
parapijonų, kurių jau pusė a- 
tidavė savo kvotas. Kai ku
rie yra paaukoję po du ir tris

Chieago, III. Fed. 19 sk. dr-jų duoklės .... 6.00 i . „nm
Chicago, III. Fed. ,19 sk Vilniaus panai lr j Šimtus. Klebonas Seka p&ra-J9

ženkleliai ................................................................ 4.8#
('hicago, III. Fed. 15 sk. dr-jų duoklės .... 3.90 
Wllk7;s-Barre, Pa, už Vilniaus pasus lr ženki. 4.80 
Chicago, III. Fed. 19 sk. už Vilniaus pasus

ir ženklelius ...................................................... 17.44
Brooklyn, N. Y. Fed. apskr. dr-jų duoklės 13.88 
Detroit, Mich. šv. Jurgio par. už Vilniaus

pasus ir ženklelius ......................................... 7.09
(Būt? daugiau)

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

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

TaL Proapact 1018 
k< TaL BapOMic 6047

Offiee Houra
2 to 4 and t to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanCos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

TeL Office Wentworth 6330 
Bes. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vaL 
ttalrvma aar«dnmia ir anhntnmia

YaL OANal 8129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIBURGA8 
2201 W. Cermak Road

Valaados: 1—8 ir 7—8 
Seredomis' ir Nedėl. pagal sutartj

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonaa REPubiic 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Cbicago, Illinois 
TeL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet lr 
7 ikt 9 vakare 

Trečiadieniais lr Šeštadieniais 
pagal sutarti

Mephon.: BOUlev.rd 2800 ’•

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

pijonų dnoenumo pavyzdį, o 4631 South Ashland Avenue 
parapijonai klebono. Taip tat ®e8- 6515 S. Rockwell Street
ir auga naujos bažnyčios sta- 

Itymo fondas.
• Draugija 8v. Onos moterų

Telephone: REPubiic 9723

lYAUūa DAKTARAI

i VaL 9-4 pp. Ir 7-9 vak. OANal 07

! DR, J. J. KOWAR
<K0WARSKA8)

į GYDTT0JA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chlcago-

Nedėllom lr Trečiadieniai* 
Pa<al Sutarti

rei. EOUlevard 704S

DR. C. Z. YEZUIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland* A ve. 
arti 47th Btreet

Vai.: noo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal rotartj

Tat Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KEFirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofise vai. auo 1—3; nuo 0:34)—8:30 

756 VVest 35th Street

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick ■ Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. MAURICE KAHN
•TDTTOJAS H CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TA TARd9 0994 

B«.: T9L PLAaa 0400
VALANDOS:

Nw 10-12 v. ryta; 2-8 ir 7-8 v. vak. 
Nędėliomu nuo 10 iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
Vtu RANDAM BAVO OFISE 

Praktikuoja >0 metų
■.........tlanm iv Mrdtea Idgoa

|O SpectalyM
▼aUndoa 11-11 A. R.. I-A T-l P. M. 

Reaideneija 1934 So. 49th Ct.
TeL Cicero MM 

Oftaaa 4SM Weat ltth Street 
Cterro, III.

DR. CHARLES SEGAL
OVISAB

47S0 So. Ashland Avė. 
I labos

CHICAGO, ILL.

01180 VALANDOS: 
vakaro. NedAliomia nuo 10 iki 12 
Noo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir noo 7 iki 8:30 v. v.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAPayvMe 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sntarti.

Tei. Ofc. REPubllc 7SM 
Melrane Park S90

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųnette Jtoad
Antrad.. ketvirtad. Ir senktadlenlab 

•■>11 v. rytą; 1-1 p. p.; •-• v. v. 
SeStadlenlals nno • v. r. Iki 1 p. p. 

181 Broadway 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki • vai. vakaro

SeStadlenlals nuo > v. tkl • v. v. 
Rekmadtenlata pagal sutarties

Tel. LATayette 8018

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFI8O VALANDOS 

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

Pagal Sutarti

O f įso Tel. VIRginia 0030
Realdencijoa TeL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS( 

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

* Reaideaeija
* 8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 8-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. OROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Subatoms Cicero]
1446 So. 49th Ct.

.Nuo 6 Iki 9 vai. vak

Chicagos lietuvių iv. Kryiians li
gonini, kaip Jų pripaiino American 
Medical Aasociation ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Class A 
rfiilas. Tai yra, ankičiaosi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriansių Ame 
rikoe Hgonlnių. Reikale nandokitėa 
jos patarnavimo 2700 W. 69th Sk, 
tel. HEMIock 6700

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



Ketvirtadienis, spalių 21, 1937 samia *
=

VIETINES ŽINIOS Laikraštininkų 
Šv. Mišios

2TNIOS R WAU- 
< KEGANO

aau

Po Cicero Pasidairius | šieinet tas sandėlis partranj 
_______ i kė labai gerų anglių ir viso

kios rūšies. Kainos nėra bra- Aušros Vartų bažnyčioje j- 
: ngesnės kai kitur. Kodėl tat vyks laikraštininkų sudėtinės

Jonas” Budrik, buvĮTbrigh. tautiečio, kuris Ml5‘o8-
toni»rkietis, dabar cicerietis,; 8tambl0m18 aukoI"ls dedasi, RySium su spaudos reika- 
laikus tavernų adresu 1437 S. Prie vist darb«’ j lais, tų sekmadienį visose Cln-
49 -Ct., užsisakė “l>raugų” Matysite, Adomas bus ir ra- ęagos lietuvių bažnyčiose per 
metams. porterių piknike, V ytauto pa- pamokslus klebonai paa'škin.;

J. Budrikes dar neseniai rke’ d> ^i8 8ražiai žmonėms apie katalikiškųjų !

WKST SIDE. — Spalių 24
T

Jaunas biznierius ušsitašė 
“Drangų” metams

(Tęsinys iš 4 pnU.)

naudai gerv.s darbus. Jos au
ka bus parapijonų ilgai mi
nima. Tai didelis duosnumo 
pavyzdys.

Jonas ir Marė Griguziai bu
vo manę mokėti per kelis me
tus po triškį. Gyvenimo pra

loję nelabai attįeka vienas,
Cicero;, bet su™ apsukru,nnj I»»i™do "Draugo” ir para- spau.lę, 0 AuSroe Vertu ! kifas doleruk„; „J

riaimrnnni i- P1!08 Pinikuose. Be jo ne- nycioj bus atlaikyta suma 10• . .k ..... „ x. .. .. ___  Imandagumu ir teisingumu j 
sigijo daug kostumerių. 

Žinoma, ciceriečiai visados• I
remia tokius biznierius, ku
rie remia katalikiškų dienraš-, 
tj “Draugų” ir kitus gerus, 
darbus. J. Budrikas ir yra 
vienas tokių biznierių. Jis 
priklauso prie Šv. Antano dr- 
jos ir Šv. Vardo — C. Y. 0.

praeina nei viena pramoga.
Rap.

Steigia Rankdarbių 
Kursus

nycioj
vai. ryto. Klebonas kun. M. 
Urbonavičius pasakys pritai
kintų pamokslų, ųpie katali
kiškos spaudos darbininkus ii 
rašytojus. z Rap

CICERO. — M. S. 2 kuo
pos susirinkimas įvykA spa
lių 11 d. Apakalbėta daug

Mėgsta sportų ir pats yra ga-' svarbių dalykų, pradėta ruoš- 
bus sportininkas. Kaipo spor- lis prie nau-ų daTbų.

Nutaria įsteigti kursus. Ka-tsmanas, ir jo tavernoj viskas; 
švariai užlaikoma, tvarkingai 
vedama. Nešvarių kalbų nie 
kad negirdėsi. Penktadieniais 
pagamina žuvies savo kostu- 
meriams, o šeštadieniais lie
tuviško kūgelio. Reiškia, čia 
gimęs jaunikaitis, bet moka 
tvarkingai vesti biznį. Linkiu 
geriausio pasisekimo ir kad 
“Draugas” jo užeigų visados 
lankytų. R&P.

kia kitko. Tačiau jie nepa
sitiko nuo bendrų reikalų. Ši
mtinę atnešė. Girtinas pavyz
dys.-

Jonas U-rbaitis seniau bu
vo žadėjęs duoti šimtinę baž
nyčios statymui, o šiomis die
nomis pažadų išpildė. Jonas 
parapijai yra gerai žinomas: 

\\ ĖST SIDE. Serga vi- yia buvęs komiteto nariu, (Il
siems čia pažįstama Emilija į r|^g parapijos surengtuose pi

knikuose, bazaruose.

Serga LWi Darbininkė

Pocienė, 2143 W. 23 pi. Ka 
talikiškų laikraščių raporte- 
riai apgailestauja, kad savo 
piknike neturės vienos uolio- 
darbininkės, kuri visada n<|

da ir kur jie bus', vėliau pra
nešim.

Dabar rengiama bunco par
ty lapkričio 11 d., Jaukšų na- j riai pasidarbuodavo, 
me, 1822 So. 48 Court, 7:30 j Linkime greit pasveikti, 
v. v. Įžanga 25c. Visos sųjun-'
gietės prašomos atsivesti ir 
viešnių. Dus gražių dovanų — 
rankdarbių, kurias pačios na
rės padirbs per kursus.

Komisija deda pastangų, 
kad vakaras būtų gražus. Pi-

Ravp

Sveiksta. Bus Piknike

1938 m. “Draugo” kalen
dorių jau galitna gauti Cice- 
roj pas “Draugo” išnešioto
jų. Dabar laikas juos siųrt’ 
saviškiams į Lietuvų bei į ki
tas šalis, kad jie gautų prieš 
Šv. Kalėdas. Kas užsisakys 
“Draugų” ar “Laivų” me 
tams, kalendorių priedo gaus 
dykai.

rmininkauja K. Sriubienė. Jai 
padeda kitos sųjungietės. į

BRIGHTON PARK. — A 
dolfas Norbtrtas, dekoratorins 
per 38 metus, 4063 S. Maple- 
w<y>d avė., grįždamas iš uni

SfcfttlLrif1 8MMiTink‘n‘o paslydęs gat- 
*°n‘J “ vėkary puldamas buvo įlau-

Pagerbs Narius

CICERO
šių Ciceroje vyrų Šv. Antano 
draugija rengia vakarienę, kn. 
ria pagerbs narius per 20 i‘r 

“Draugas” arba “Kristaus i10 metl* nesirgusius. Vakarie-

žęs šonkaulius. Dabar jau 
sveiksta ir sekmadienį, Vy- 

i tauto parke žada dalyvauti 
\ »eoa didžiau-, rap^fterių piknike. Rap.

Jeronimas ir Stasė Šimu- fl 
lynai yra pamėginę visokių 
gyvenimo kryželių. Pats Ši- 
mulynas ištiktas vargelio kry 
želį priima be nusiminftno ir 
varguose nepraranda vilties, 
nesiliauja laukęs laimingesnės 
dienelės. Jis išlaiko veide 
džiaugsmo šypsenų. Įteikda
mas savo aukų dar pridėjo: 
“Tr mamo sflnns trumpu lai
ku savo šimtinę atneš”.

Bažnyčios statybos darbas 
-sparčiai eina. Sienos išmūry
tos iki langų. Jeigu taip ir 
toliau seksis, tai, reikia tikė
tis, bažnyčios sulauksime an
ksčiau, negu tikimės.

Begilas

PLATINKITE W06į’ SKAITYKIT! 
BARGENUS

BIZNIERIŲ
DRAUGE”

nė rengiama spalių 24 d., 6:30 
vai. vakare, parapijos svetai
nėj.

Per vakarienę bus išpildy- j]
ir nuklydę nuo tiesos kelio, I «raži ’niuzikaI« programa 
skaitydami “Draugų” per me Rengimo komisija kviečia į 
tus, be abejonės, vėl sugrįš ne tik draugijos narius, bet • 
prie tiesos. ir svečius. Į vakarienę po

Visi “Draugo” skaitytojaij kviestos Lietuvos Kareivių ir E 
vienų kalendorių gaus dykai.
Kas norės ekstra pasiųsti į 
Lietuvų, kainuos vienas kvo- 
teris. Rap.

Karaliaus Laivas” yra geriau 
šia dovana. Gavęs metams 
“Draugų” žmogus kasdien at
mins savo geradarį. Kiti, kad.;

Visų šventųjų dr-jos, taip pat 
žadama pakviesti ir Dievo Mo 
finos dr-ję. Koresp.

Pasisekė

A. * A 
Marijona Paugienė

(-pu tėv*fa Zakyčta)
Mirė spalio 19 d., 1937 m., 

10:43 vnl. vak., sulaukus se
natvės.

Kįlo 1S Šiaulių apskr., Sk&hi- 
glrės purap., ‘Butnunų dvaro.

Amerikoj išgyveno 26 metua
Paliko dideliame nuliūdime 

du sūnus; Joną lr Petrą, mar
čias Marijoną ir Eleną, anū
kes: Oną JunuAklenę, Marijo
ną Bevan, lr Kastanciją, anū
ką Leoną, brolienę Moniką 
Psuglenę Ir daug kitų rimi
nių, Lietuvoje brolienę Ko- 
za.ll Ją Šakienę Lr kitas rimi
nes.

A. a. -Marijona priklausė 
prie Tretininkų draugijos.

Kūnas pašarvotas 5031 West 
Koosevelt Koad. Ciceroje. Te
lefonas Cicero 5306.

Laidotuvės (vyks ėeėtadienj. 
spalio 23 d. IS namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta J Sv. Antano 
parapijos balrtydą, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldov už 
velionės sielą. l’o pamaldų 
bus nulydėta 1 Sv. Kazimiero 
kapines.

N-uoOlrdžlal kviečiame visus 
gimines, druuguB-gee Ir paiy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Margiu*, A- 
■iflkiU. BrOllonds lr Giminės.

laidotuvių direktorius An- 
thony Petkus. Tel. Cicero 2109.>■ i»nw ĮūmfcMtaą

Flower Shoppe! 
^4180 Archer Avenue)

Mylintiems — Vestuvėm*.
Bank totams - ildolu»ėm« •

Skelbimai “CIassifiecf ’ skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Vanta Baltame - švariai Dega

FUEL OIL
Greitai pristatome lr garantuojame pilną 
mterą su dty sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL GILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS
■ HU»

= I! »-■ 1'
aafc

GAfcY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PHZ1 N

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Tlione 9000 /■ 620 W. 15th Are.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Papau Atmaina.
Phene tiAFAYETTE 6800

Jfil BOSITE MflMS

DĖKINGI

Vėl Proga Lahnėti Tartą

Išdirbėjai aukitesnės rflSles 
paminklų lr grabnamlą

---- o----
Didttausla paminklų dirbtuvė

Chicagoj

Savtri 60 metų prityrimo

Adomas iBernadišius visų 
mėnesį “Drauge” skelbia, 
kad visi iš anksto įsigytų an 
glių žiemai. Nereikia laukti 
žieirios, kada pristatymas bū
na sunkus ir anglys branges
nės. Reiškia, teisingas biznie
rius visados ^rūpinasi savo 
kostumeriais ir laikas nuo lai
ko primena, kad apsirūpintų 
kuru žiemai. Lietuviams pa
tartina pirkti anglis nuo sa
vo tautiečių, ypač nuo tų, ku
rie garsinas “Drauge”.’Grant 
\Vorks Ccal Yard sav. yra 
Ad. Bernadišius.

ARE YOU ONLY A -
THREE-ŪUARTHt WffET

'tbey *r* Mrtn.ėtn 
I’l never iind»»»Uii<l a three - 
q«arter Wfft» « wlft< Wlio l» all tore 
Mrtd Lindimo lhr-e we«-k* in » 
montb and a heli cat the re»t oi 
the t.lme

No matter how your badk ac.b»r 
—how your nervea aeream—don t 
take H out on your husband.

~ Vdr*iraetM«*atlo«aone*nnl»r 
oaa toid another how to go "«tni.
Mk thręugb' wlth Lydla K Plak- 
ham« VAgeealHe Co8tpųund. It 

tone up the •yitem.

Upytės draugiško klūbo šo
kių vakarėlis spalių 9 d. Nef- 
fo salėj pasisekė.

Šiuomi tariam ačiū Peoples 
Furniture Co. už paskelbimų 
per radio, Neffui už malonę, 
Kiškūnienei už šeimininkavi
mų ir visiems kiliems darbi
ninkams ir atsilankusiertis.

Komitetas

I a.
STANISLOVAS BUTKUS

Gyveno po numeriu 3829 So. Rockwell Street. Mirė 
spalio 19 d., 1937 m., 2:42 vai. ryte, sulaukęs 41 me
tų amžiaus.

Kilo iš Telšių apskričio ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime tris brolius: Bennie, ir 

brolienę Joanų, Aleksų ir Ignacų ir daug kitų gimi
nių, ir draugų. Lietuvoje brolį Feliksą
»Velionis priklausė prie: Chicagos Lietuviu Draugi

jos, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo ir Dariau- 
Girėno Legion Post.

Kūnas pašarvotas Lacliawičiaus koplyčioje, 2314
W. 23rd Place.

Laidotuvės jvyks penktadienį, spal:o 22 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėsė.

Nuliūdę: Broliai, Brolienė. Giminės ir Draugai.
Laidotuvių direktorius Lachauicz ir Sūnai. Tele

fonas CANal 2513.

Pereitų mėnesį mūsų dien
raštyje buvo paskelbtas nau
jas $250,000 Old Gold Kon
testas. Mums smagu paskelb
ti dabar, kad kontesto vedėjai 
ir dabar neužmiršo mūsų lai-, 
kraščio skaitytojų. Šiame kon
teste, Old Gold vėl duoda mū
sų skaitytojams progų laimėti 
vienų iš 1000 dovanų.

Mes žinome, kati daug žmo
nių interesuojasi šiuo kontes- 
tu. Kur tik einate, motote 
žmones skaitant Old old Pie- 
šihių Buletinus ir rūkant Old 
Gold Cigaretus.

Šiame konfteBte nėra jokių 
mįslių išrišti. Nereikia jokių 
žodynų, arba encyklopedijų. 
Paprastas žmogus arba pro
fesorius turi lygių progų lai
mėti dovanų. Dabar sakome, 
kad dar neįtojote į šį kon
testų įstokite dabar, gal lai
mėsite vienų iš 1000 dovanų. 
Ši proga laimėti turtų pasi
taiko vienų kartų į gyvenimų. 
Nepraleiskite šios progos, ban
dykite larimėti dovanų. Be to 
jūs būsite dvigubai užganė- 

Ldinti, nes susipažinsit su dvi- 
| įgubo švelnumo Old Gold Ci- 

’ garėtais, jie visados švieži ir 
padaryti iš prize crop tobakų.

-»,• i

Pirkite tiesiai IS dirbtuvėa tr 
taupykite pinigini

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicago* Lietuvių

527 NORTH WES1ZRN| 
AVENUE

ARTI G.RAMD AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 61O3|

CHICAGO, ILL.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

KkiDiii Aline patarnavimas AIVIdULAIIVC dieną ir naktį

DYKAI

S

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

KLĄŲSYKĮTfiS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IS STOTIES W.H.F.C. (1426 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — noo 7:00 -iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak.

IMSMs W«t 18th Stredt 
Pilone MONroe 33f?

LiM 1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

ytRėdtaeotnftirMftMi
the functlontl dleordere whlch 
*omen mu*t endurę ln the threi 
nrdmhi ot Hlh: I. Tnmtim frnm 
gtrlhnnd to w«manhon«1 2 Pre- 
parlng Ihr motlteehood 9. Ap- 
pmarhlng "mirimo age."

Deni B* a three-UtMrter trtlh.

Oo "Sam*

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

vAcvvm^cueaner
ATLIRKA M DARBUS

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

, Viši Telefonai YARDS 1741*1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

luA7annc riuloikič JuDuipau LDuCInlo
IR 4704 So. Westefti 

TĖVAS Tel. VIRginia 0883

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KUasukiU mūsų Lietuvių r*4io programų Pinn**Hmiio vakaroti, 
10:80 vaL vakaro ii W. H. P. 0. atotio (HD K.) —

P. lALTUKESaAS

P. 1. Ridikas
Laduniti ir Sanai

3354 So. Halsted St.
Phone BOUIevard 4089

2314 Weat 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULIman lfflO ,

I. Liulevicins 4348 So. California Avė, 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3318 Lituanica Avė.
Phone YARdn 1138-1139

A. Masalskis 3807 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 41®

A. Petkus 1410 So. 49th Cty Cioaro 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weetem Avė, 
Phone GROvehill 0142
——? - ~ -S-

ve.
42
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rų gyvenęs Pittsburgh, Pa.
Atkočiūnas Juozas ir Bri- 

gitą Paulauskaitė - Peliaekie- 
nė, iki didžiojo karo gyvenę 
Steger, III.

ĮBielskus Tomas, dar pernai 
gyvenęs adresu 876 Hart st., 
^rooklyn, N. Y.

Birštonas Vincas, kilęs iš 
Graubalkos k., Gražiškių v., 
Marijampolės apskr., iki 1928 

1 gyvenęs 1535 Wocd st., Phila- 
delpbia, Pa.

*Bunevičius Mikas, gyvenus 
Brooklyn, N. Y.

Dailydienė - Ramanauskai
tė Emilija, gimusi 1909 m., 
Pliiladelphia, Pa., paskutinis 
adresas: 211 E. Slst st., New 
York, N. Y. x
' Ivanauskas Adoma*, pasku

tiniu laiku gyvenęs Shenan-

šeštadienio Vakare 
Chicagos Liet. Motery 

Klūbo Labdarybės 
Balius

VIETINES ŽINIOS THINGS THAT NEVER HAPPEN
I ŪKE YOUfc 

FUfcMtSHED £X>OAA $0 
\UEtl ALLOVJ AAE TO 

70U 51X \WEEKS

Darbininkai Ir Darbi 
nirikės raporterių 

Piknike

Misijų Pradžia Graži

T0WN OF TAKE. — Per 
misijas žmonės skaitlingai la
nko bažnyčių ir klauso misl- 
jonieriaus pamokslų. Klausyk
los taip pat apgultos einančių 
išpažinties. Įspūdis begalo 
gražus.

Kai kas sako, kad Čia gi
męs jaunimas neskaito lietu
viškų laikraščių. Tas iš dalies 
netiesa. Štai, čia per šv. mi
sijas užsisakė dienraštį ‘Drau
gų’ Ona Leščinskaitė, 4633 S. 
Wood st., Josefina Razbadau- 
skaitė, 4525 S. Paulina st. 
Daugelis jaunimo savo namus 
jau papuošė katalikiškomis 
knygomis ir sieniniu “Drau
go” kalendorium. Rap.

Apie šį parengimų, kuris 
įvyks spalių 23 d., Del Prado 
viešbuty j, 8:30 vakare, jau 
buvo pranešta per spaudų, per 
radio.

Rengimo K-to susirinkime 
šio mėn. 15 d. M. Brenzos bu
te teko patirti, jog^k-to narės 
neapleidžia net vieno Chica
gos lietuvio nepakvietus į šį 
vakarėlį. Komitetas jau išpla
tino šimtus bilietų ir deda 
pastangų visiems dalyviams

Katalikiškų laikraščių rapo
rterių ir agentų piknike dar
bininkai ir darbininkys bus 
Šv. Pranciškaus ir Šv. Kazi
miero vienuolynų rėmėjos ir 
Tėvų Marijonų vienuolijos į- 
staigų rėmėjos ir rėmėjai. Rė-i 
mėjai ir rėmėjos tų įstaigų 
prašomi atsilankyti ir atsive
sti savo draugus, drauges.

Kaip jau žinoma, raporte- 
rių piknike valgiai bus vadi
nami bar-b-q. Rap

GENERALINIO
KONSULATO

Krikštynų Puota t
Piežų Namuose 1

________ ]
jBkTGHTON PARK. — Pra- i 

ėjusį sekmadienį kleb. kun. 
A. Briška pakrikštijo Stasio 
ir Onos Piežų dukrelę vardu 
Joana. • Krikšto tėvais buvo 
vaistininkas Kaz. Jonaitis (po 
etas Žilvitis) su žmona Albi
na Vestuvių puotoj dalyvavo 
kleb. kun. A. Briška, teisėja* 
Frank H. Bicek iš Juvenile 
teismo, red. iš Chicago Eve. 
ning Edward Reticker, dr. 
Francis A. Dul akį narys Boa- 
rd of Health ir prof. Loyola 
universitete ir kiti žymūs sve- j 
čiai bei giminės. •

Po turiningos puotos svečiai į 
pasakė gražių linkėjimų jau- • 
nai Piežų dukrelei, o varg. 
J. Kudirka, akomp. O. Skiriu-^ 
tei (Mrs. Metricks) padai na- 

, vo lietuviškų liaudies dainų 
ir arijų iš operų.

Po visam tėvai S. ir O. Pie
šai svečiams padėkojo už at
silankymų. Toastma stenu bu
vo varg. J. Kudirka. i

Stasys Pieža yra Chicago I 
Evening American raporten-. I

Linkime Joanai išaugti dai- 1 
nininke, kokia yra jos mamy
tė. Vienas Svečių

doah, Pa.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji prašomi atsiliepti 
adresu: Consulate General of 
Lithuania, 16 West 75th st., 
New York, N. Y.

ambrožta Manant statyti sau naują m 
ar pertaisyti senų, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder, 

6739 So. Mapleirood Ave. 
Telefonas PROspeet 1185.

Darbininkų Klūbo 
Vakaras

Dain. G. Giedraitienės (Ši- 
diškiūtės) koncertas, kuriam 
ji jau ruošias, įvyks lapkr. 14 
d., Chicago Lietuvių audito
rijoj-

Dain. G. Giedraitienė yra 
plačiai žinoma. Jos balse nuo
lat jaučiama pažanga. Taigi 
ir šiame koncerte teks išgirs
ti jau ne tų balsų, kurį esame 
girdėję pirmesniuose jos pa
sirodymuose.

Be to, dalį programos iš
pildys žymusis vyrų Sasnaus
ko choras, vedamas prof. A.
Pociaus. Ieva Lukošiūtė

Viri geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet'kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street

Beware Kidney 
Gerins if Tired, 
Nervous, Aching

Are you Run Down, Nervotu, suffer Aehlng

PARDAVIMUINAMAI

10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė Ir 7 kambarių fletas. Tinkamas 
dėl bučernės arba grosernės. tiktai 
JS990.00. Lengvi Iftmokėjlmal. Biz
nį Ir visą. įrengimą parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10146 St., lawrence Ave., 2 fle
tų — 5 kambarių mūrinis namas, 
2 karų, šilto vandens Šildomas ga
radžlus — I. C. bransportacija, tik
tai $7900.00. $1500 c aidi, balansas
ISmokėjimais. Pirmas aukštas dy
kai. AtsiSaukit:

F. G. MAUREH & CO.
10223 So. Michigan Ave.

Tel. Pullman 2220.

___you Run Down, Nervotu, suffer Aehlng
or Svollen Jolnts? Do you Oet Up Nlghts, or 
suffer Irom Bumlng Psssages. Prequeot 
Headsches, Leg Palns, Backsche, Dlzzlness, 
Puffy Eyellds, Loss of Appetlte and Energy? 
lf so, the true cause often may be genis 
developed ln the body during colds. or by 
bad teeth or tonslls that need remoylug. 
These germs may attack the dellcate m«m- 
branes ot your Kidneys or Blsdder and often 
cause much trouble. Ordlnary medlclnes 
can’t help much because they don’t flght tha 
germs. The doctor's formula Cystez, no* 
stocked by all drugglsts. atarta flghtlng Kid
ney germs ln 3 hours and mušt prose entlrely 
satlsfactory ln 1 veek and be exaetly the 
medlclne you need or money back ls guar
anteed. Telephone your drugglst for Cystez 
(Slss-tez) today. The guarantee protestą 
you Copr. 1937 The Hnoz Co.

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
“Draugas.” 2334 So. Oakley Ave. 
Bqx No. G309. 'BEVERL Y SHORES

- EXTRA BARGENAI
Serga Biz. Kraujelis

PARDAVIMUI NAMAS

Balto mūro krautuve. Namas 85x125 
pėdų... Išrenduotaa kaipo tavernas, 
kambariai viršui. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen gatves. Tele
fonuokit savininką:

Brookfleld 5863.

WEST SIDE. - Šiomis die 
nomis susirgo Kraujelis, val
gomųjų daiktų krautuvės sa
vininkas ir vienas Siman.0 
Daukanto spulkos direktorių 
Išvestas į Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Rap.

Išpardavimas lotų ant “Daines 
Highway” perėtam vMnryj “Bev
erly Shoaea” «»4 TREČDALI pre
kės, tęsis tik trumpą laiką. I/e- 
tuvial pasiskubinkite pasinaudo
ti šia proga nusipirkdami visai 

puikiausios ir derlingos 
prie ežero kranto; dėl 

statymo, dėl investmentų

CONTRACTOR 
2223 VVest 23rd Place

Atlieka visokias medžio darbas, 
didelius ir mažas, až prieinamą 
kainą. Apkala narnos žiogeliais. 
Dedame stogas.

Tari 35 metas patyrimo.

PARDAVIMi I RAKANDAI

Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po vieną. Atsišaukit: 3357 Lituanica 
Ave. (Krautuvėje).

M IB iŠ IlSi pES® P: namų statymo, dėl investmentų
I ■ UTi nfl. *”*** K 1r Rertansio biznio. Taip pat ga-_  _JttL llma-Jšmalnytl lotus su šia ge-

rcsnc progreslnga vieta.
L ftl v,cta randasi apieJyr/f-’ripy*""" mylių nno Chicagos. Grei-

„ ėiausią Lransportariją galima pa
siekti per v&'andą laiko. Taip

pat yra po priežiūra garsios kompanijos, kuri jums maloniai pa
tarnaus, užmokėdama kelionę “rmmd trlp” visienvi kostumie- 
riams, kurie norės ten nuvykti dėl pasiteiravimo. Lietuviams 
lietuvaitė Išaiškins visas smulkmenas.

Mtar> reikalu kreipkitės j “Draugo” raštinę.' laiškus siųskit 
t DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave,. Box M. Paduokite savo vardų, antrašą, telefono numerį Ir |>až>n-.-kite patogų laiką, kada 
paskirtas žmogus galėtų pas Jus pribūti dėl platesnio paalš-

Viešnia Iš Indiana 
Valstybes

UNIVERSAL
RESTAURANT ' 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO

Buvusi ‘‘Draugo” kontes- 
tininkė Ona Kazlauskienė, ku
ri dabar ūkininkauja Indiana 
vai., štai, kų rašo raporterių 
pikniko rengėjams:

“Malonu, kad nepamiršote 
ir manęs pakviesti į katali
kiškos spaudos bendradarbių 
suvažiavimų - piknikų, spa- 
lių 24 d. Vytauto parke. Bin
go žaidimui duosiu dovanų 
pora ančių ir vištų, o valgyk
lai bulvių maišų kugeliui. Jei 
bus gražus oras, spalių 22 d. 
būsiu Chicagoj ir norėsiu da
lyvauti piknike”. t

A. E CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas ROULEVARD 4552
ektrlklnį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 

ir švedų masažus; Pagelbėslm Jūsų sveikatai VIOLET 
Ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKIT DABARlt KAINOS
OREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PK1 EMTESCIlOSE

TeL ARDmore 6975

RAINA IjOTV (TIK TREČDALIS)
50 z 125 pėdų po *525, randasi patogiausioj vietoj.
50 s 125 pėdų po 8225. kampiniai lotai.
50x125 pėdų po 8105, gražioj vietoj arti kelio.

Visi kiti lotai prie pat vandens pardundami už pigias kalnas. 
“LIETUVIAI, TIK NEPASIDUOKITE KITATAUČIAMS.”

1657 VVest 45th St., kampas So. Paulina St,

Katalikiškų laikraščių 
raporterių diena spalių 24 
ct, 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. įžangą 
tikietus įsigykite išanksto.

EXTRA
Artistes Paddka

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲMarijona Rakauskaitė, Lie
tuvos operos solistė, dėkoja 
jos koncerto rengimo komite
tui, laikraščiams ir visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
koncerto pasisekimo.

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

Mažas sumas galima siųsti* 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III

Lietuvių Katalikų K 
Reporterių

ir Korespondentų
n PIKNIKAS

Vytauto Parke, 115 tarp Pulaski Rd. ir Cicero Ave. 
Sekmadienyje, Spalio-October 24, 1937 

Bus Gera Muzika — Skanūs Užkandžiai 
Bingo Žaidimas — Zuikių ir Kalakutų Gaudymas 

ir kalbos
[žanga 25c Pradžia 10 vaL ryte

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRlUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJLietuvių Piliečių
Paminėjo Vardadienį

DIEVO APVAIZDOS PAR 
— Spalių 15 d. būrelis drau
gų susirinkęs Kikų namuose 
gražiai paminėjo Teresės Ki- 
kienės vardadienį. Svečių bu
vo iš Bridgeporto ir Brighton 
Parko. Gi ant rytojaus Tere-

MF.8 OREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MTF.RĄ 
8U CITY 8EALER APŽITRETAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AI J EJ AUS PEČIAMS SAUKITE

OANal 2020Vardas

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St, Chicago, Iii.Pasinaudokit šia proga, sutaupysit 25c — išsikirpk šj 

Raporterių tikietų, su kuriuo galit įeiti į Raporterių Piknikų 
spalio 24 d., Vytauto Parke.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.

• L •


