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ŠANCHAJAUS SRITIS 
CAPEI LIEPSNOSE

Yra baimės, japonai gali įsiver
žti į tarptautinę sritį

ŠANCHAJUS, spal. 27. —• galėdamos išlaikyti japonų ar- 
Japonai užėmė visų. šio mies-' tilerijois ugnies ir iš lėktuvų 
to kinų gyvenamų Čapei sritį svaidomų bojpbų, kinų karo 
ir veržiasi toliau paskui atsi-j jėgos šiandien rytų pradėjo
metančių kinų kariuomenę. 

Bet kas gi is to. .Visa Čapei
atsimesti ir yra baimės, kad 
japonai kinams negreit leis ap

sritis, kur neseniai gyveno a-'sistoti kur naujose pozicijose, 
pie vienas milijonas kinų, yral Kinus didžiausia nelaimė pa 
liepsnose. Nežinia, ar kinai, ar tiko japonams paėmus Tazan- 
japonai sukėlė gaisrus. Apiejgų — svarbiausių karo fronto 
trys ketvirtainės mylios dega J pozicijų — už penkių mylių 
Jei vėjas ui usisuktų tarptauti-J šiaurių link nuo Šanchajaus, 
nės srities link, ir ši visa pa-Į Netekus šios strateginės pozi- 
nertų liepsnų bangose. ;ci.įos, visas kinų frantas pra-

Tarptautinėje srityje reiš- dėjo lūžti-
kiama baimės, kad japonų ka
ro jėgos gali į jų įsiveržti. 

Kinų karo vadovybė skelbia,
kad kinų kariuomenė “tvar
kingai” atsimeta į naujas po
zicijas. Bet reikia abejoti apie 
tvarkingų atsimetimų. Kinai, 
kaip spėjama, greitai bus nu
blokšti tolokai nuo- Šancha
jaus. < , Vjlį

Neužilgo japonai įsiveržė į 
kinų gyvenamų miesto sritį 
Čapei, kur sukelti dideli gais
rai ir buvo girdimi nepapras
ti sprogimai. Viskas visur su
griauta ir sumaišyta su žeme.

Ties Nanziangu japonai per
kirto Šanchajaus Nankino ge
ležinkelį.

Kalbama, patsai kinų diktų 
torius Čiangkaišekas atvykęs 
į karo frontų padėti vadams 

nau-
ŠANCHAJUS, spal. 27. —

Šiame fronte japonų kariuo-; kariuomenę patvarkyti
menė pagaliau ima viršų. Ne- jose pozicijose.

Japonija nedalyvaus 9 valstybių 
konfereadjoje Briusely

(TOKIO, spal. 27. — Japoni 
jos vyriausybė prieš keletu 
dienų buvo pareiškus, kad ji 
žada dalyvauti devynių vals-

ŠTAI, KAIP OKUPANTAI LENKAI f VALDO” LIETUVOS UŽGROBTAS ŽEMES PRANCŪZIJA NUSISU1 
PRIEŠ ANGLIJĄ

Kaltina už neištesėjimą padėt
Ispanijos radikalams H

PARYŽIUS, spal. 27. — komisijas .skaičiuoti abiejų 
Dėl nepavykimų vaduoti Is-'sių evetiųišalius savanorius, 
panijos radikalų režimų Pran- & proc*jftra bus ilga< Pa 
cūzija pagaliau atvirai ima komiteto nariai kreipsis i

vo vyriausybes gauti prit 
komisijų siuntimui. *,

kaltinti ^Angliją. Prancūzų vai 
džios sluoksniuose pažymima, mo
kad Anglija daug k, žada, bet jt„ blB at|iįį IMkomitcta8 
savo žadėjimų nepildo.

Italija, saka prancūzai, dir
ba už tai, kad tik ilgiau pra
tęsus sutarimų atšaukti iš Is
panijos. savanorius ir tuo bū
du nacionalistams duoti progos
sutriuškinti radikalus. Anglija

pie tai praneš komitetui, 
gi pasiųs paklausimus Isj 
jos nacionalistų ir radikt 

, režimams, ar jie sutinka 
imti komisijas. Gavus sut 

(mų, bus sudaromos konusijof

kuri neseniai bendrai su
Šios vyks į Ispanijų ir suskaiJ

Prancūzija grasino Italijai, a- ciavusios savanorius rapor-l

tideliojimui pritaria. Ir jei už
[tuos komitetui Londone.

Čia matyti vienas iš daugelio Lietuvos kariuomenės karžygių, palaidotų Švenčionių kapi- ... s • Tsnaniins radi
nėse, kapų. Šitas kapas buvo “kultūringųjų” lenk,ų išniekintas. Tokių “kultūrų“ lenkai ne-'1 . , . , , n
sa pavergtiems lietuviams, gudams ir ukrainiečiams. o ♦

GEN. FRANCO PANAIKINS 
PRIEŠRELEGINIUS ĮS

TATYMUS
BILBAO, Ispanija. — Naci

onalistų vadas gen. F. Franco 
NCWC žinių korespondentui 
kun. M. Granai pareiškė, kad

Anglija,

Japonijos užs. reikalų minis 
teris apie tai šiandien pranešė 
belgų ambasadoriui. Japoni
jos vyriausybė pareiškia, kad

tybių konferencijoje Briusely, I ji neperžengia jokių tarptau-
tolė-

M apskrities ligonine Ongoj 
reikalinga Mos

Cooko apskrities ligoninė,! Ligoninėje yra 605

ne tiek Italija, kiek 
pareiškia prancūzai.

Taip bent ir atrodo, sakoma 
prancūzų valdžios sluoksniuo- 

Nes žiniomis iŠ Londono,se
nesikišimo pakomiteto posėdy- 

tamau- 3e ItaliJa daugiau nusileido.

ii

laike

nauji pasitarimai, kaip 
kiek ištraukti savanorių.

Kol tas viskas bus at 
s^ko prancūzai, iki to
rasi, radikalų režimo Ispanij 
je neliks nė pėdsakių.

Stebėtojai pareiškia, kad 
taip ir negali būti. Italija 
no, kaip išnaikinti bolŠevi!

didžiausia pasauly tos rūšies tojai. 15 jų 375 yra civilinės lJi sutiko si,»sti i dvi Ispanijoje. Eeikalingae laike

įstaiga, reikalinga nuodugnaus 
patvarkymo. ''

Taip praneša apskrities ko
naujoji Ispanija tarės naujų Msroniei^' boardo paskiria

tarnybos žinioje, o kiti — poli
tikos keliu paskirti.

Komisija pareiškia,' kad 'ši 
Įstaiga turėtų, būti visiškai iš

stovi minėtoj imta iš politikos.
Ligoniams patarnavimas blo 

visokių gas ir su jais apsiejimas fiiur-

tik pageidavo, kad būtų 
liau atidėta.

Dabar vyriausybė susigrie
bė ir pareiškia, kad ji neigia 
kvietimų konferencijon ir ne
dalyvaus.

tinių sutarčių ir kitos valsty
bės neturi reikalo kištis į ja
ponų kinų kofifliktų. Tas, sa
ko, yra išimtinai vienų japonų 
ir kinų reikalas. Joki pašali
niai tarpininkai nereikalingi.

JAPONAI SUSILAUKS KA- PREZIDENTAS NEKLAU- 
RO MOKESČIŲ ' ŠIA ŽMONOS PATARIMŲ

TOKIO, spal. 27. — Japo
nijos finansų ministeris Kaya 
pareiškia, kad vyriausybė nedi 
dins mokesčių paprastoms val
stybės išlaidoms. Bet karo 
fondams, sako jis, bus reika
lingos nepaprastos mokesty s. 
Gyventojams tad iš anksto a- 
pie tai pranešama.

KARALIUS ATIDARĖ PAR
LAMENTO SESIJĄ

BOSTON, Mass., spąL 27. 
— Prezidento žmona Mrs. F. 
D. Roosevelt čia spaudos ats
tovų paklausta, ar ji kartais 
negirdėjusi prezidentų kalbant 
apie “trečiųjį terminų” ir ko
kia jos nuomonė tuo klausimu.

Mrs. Roosevelt atsakė, kad 
ji neatsimena, kad jos vyras 
kada nors būtų klausęs kokių 
nors jos patarimų, arba būtų 
girdėjusi jį kalbant apie savo 
planus. Ir jai tas nė nerūpi.

konstitucijų ir iki pilietinio ka 
ro veikę visi priešreliginiai 
įstatymai, ypač nukreipti prieš 
kongregacijas ir ordinus, bus 
panaikinti.

Naujoj konstitucijos pagrin 
de bus krikščioniška socialė 
mintis, sakė gen. Franco. Šiuo 
sumetimu ir revoliucija vykdo 
ma, kad grųžinti Ispanijai tik
rųjų krikščionybę. Po revoliu
cijos Ispanijoje, sakė jis, bus 
mažiau turtingųjų ir mažiau 
vargšų.

Ispanija, sakė vadas, nega
lės gyvuoti be katalikiško uni
versiteto. Valstybės pastango
mis bus atstatytos bažnyčios, 
seminarijos ir kitos katalikiš
kos įstaigos ir kunigai- aprū
pinti reikalingu jiems išlaiky
mu. Paskiau bus padarytas 
konkordatas su Šventuoju 
Sostu.

komisija ištirti 
ligoninėj.

Ligoninėje rasta

BRAZILIJOJ SUSEKTOS 
SLAPTOS BOMBŲ: I 

' DIRBTUVĖS

KITUR GALI 
SAVO PRE 

BALSUOTI

ŠEŠI UŽ-

trukumų, daug netvarkos ir kštus. Pristatomi ligoniai pri- 
dideli nešvarumai. (verčiami laukti eilės, nepai-

Pirmiausia taip yra, kad įs- sant to, kad tarp jų yra sun-
taiga neturi gabaus, suma-kiai sergančių ir kai kuriems
naus ir atsakingo tvarkytojo.!greita pagalba reikalinga..
Dar blogiausia, kad viskas at- Į Ligoninei reikalingas 
miežta politika. trinis autoritetas.

KINIJA PAGAMINO TAI
KAI SU JAPONIJA 

SĄLYGAS

cen-

JAPONIJA ATSIPRAŠO 
BRITANIJĄ

LONDONAS, spal. 27. — 
Anglijos karalius Jurgis VI 
vakar iškilmingai ir formaliai 
atidarė parlamento sesijų, per 
skaitęs ministeriu kabineto 
parašytų kalbų.

KABARETAI 
DARYTI

Chicagos mojoro įsakymu 
uždaryta (panailrinti “lais- 

’niai”) šeši-State gatvės kaba- 
retai, kuriuose turėta nepado
rūs vaidinimai.

ŠANCHAJUS, spal. 27. — 
Kinijos centro vyriausybė pa
gamino savo reikalavimus, ku
rie bus įteikti įvyksiančiai de
vynių valstybių konferencijai 
Briusely.

Kinija trumpai reikalauja, 
kad japonai be jokių išsisuki
nėjimų apleistų visas užimtas 
Kinijos teritorijas, grąžintų 
Kinijai užgrobtų Mandžiūrijų, 
panaikintų visas su Kinija

LONDONAS, spal. 27. — 
Japonijos vyriausybė per bri
tų ambasadorių'Tokio prisiun 
tė Britanijai formalų atsipra
šymų dėl britų kareivio nušo
vimo Šanchajuje. Pažymima, 
kad japonų lakūnai “netyčio
mis” tai padarė ir žada už tai 
atlyginti. ' : g

RIO DE JANEIRO,.. spal. 
i27. — Federalinė kariuomenė 
Rio Grande do Sul valstybėje 
(provincijoje), susekė kelias 
slaptas bombų dirbtuves ir 
ginklų sandėlius.

Sakoma, buvusio tos valsty
bės gubernatoriaus Flores da 
Cunba “provisorios” (smogi
kų organizacija) rengėsi suki- 
liman prieš vyriausybę.

Tai susekus, sukilimo 
nai sukoneveikti.

SPRINGFIELD, UI.,
27. — East St. Louis, HL, 
vokatas C. E. Pope šiame 
ste turi savo namus, bet a 
aliai gyvena skersai upės 
Louisi mieste, Missouri vals 
beje. Nuo 1807 metų jis 
1936 m. balsuoti registrave 
E. St. Louise. Ir viekas buvĮ 
tvarkoje.

pla-

KAS GIRDĖT JUO
DAIČIUOSE

Bet 1936 metais E. St. Lot 
miesto rinkimų komisija 
kino jam balsavimo teisę 
sumetimu, kad jis kitoj 
tybėj gyvena. Apskrities te 
mas patvirtino komisijos nuc 
Įprendį.
I Advokatas Pope fcreii 

Illinoiso te
Juodaičių bažnytkaimis pa 

skutimais metais pradėjo k ui-1 vyriausiąjį 
turėti. Pastatyta mokykla, ku- |gis išsprendė advokato 
rioj telpa du komplektai. Lan- (dai. Teismas pažymi, kad

BAIGIĄ MŪRYTI 
BAŽNYČIĄ

mokyklų vaikų

DARBININKŲ VADŲ DERYBOS 
SAVAITEI NUTRAUKTOS

WASHINGTON, spal. 27. siduotų Amerikos Darbo fede

AUTOMOBILIO SUVAŽI-

Amerikos Darbo federacijos 
vadų vedamos taikos derybos 
su CIO vienai savaitei nutrau
ktos.

racijai.
CIO atstovai griežtai atme

tė šį reikalavimų ir toliau ne-

kančių 
daug.

Šįmet statoma parapijos sa
lė su ramova. Toks pastatas 

kun. yra didžiai reikalingas katali-

grasinimų keliu padarytas su
tartis ir tik po to bus galima 
pradėti taikos derybas su Ja
ponija.

Kitaip gi taika neįmanoma.

NAMŲ DU AUKŠTAI 
JGRIUVO; 2 UŽMUŠTA

ŠAKIAI. — 1935 mt
dekano B. Vaišnoros iniciaty- kiškų organiiacijų veikimui.

gus kur nori gali gyvent 
Bet jei jis laikosi savo pre 
cinkto ir dar precinkte turi 
zidencijų, balsavimo teisė 
negali būti panaikinta.

NĖTAS VAIKIUKAS

Automobilio sužeistas Ray- 
mond S. Kinas, 9 m. amž., 16- 
38 No. Marshfield avė., mirė 
North Ąvenue ligoninėje.

Am. Darbo federacijos 
dai vakarykščius CIO atstovų 
pasiūlymus atmetė ir šiandien 
įteikė savuosius. Reikalauja, 
kad CIO visa organizacija pa

va-

rbuvo kas veikti. Dėl to, dery
bos vienai savaitei nutrauktos
ir abi pusės apgalvos, kas. to
liau darius. Sekantis susirin
kamas įvyks lapkričio 4 d. 
Gal bus iškelta kokių nors nau 
jų taikai idėjų.

MINNEįAPOLIS, Minn., 
spal. 27. — Vaisių urmaus par 
davimo namų du akštai (dve
jos lubos) šiandien įgriuvo į 
rūsius.

Kiek palaukus įgriuvo ir 3- 
iasis aukštas. 2

va pradėtoji statyti mūro baž
nyčia jau baigiama mūryti. 
Prasidėjo stogo darbai. Kaip 
mūro darbams, taip ir stogo 
darbams vadovauja meisteriai 
lietuviai katalikai. Jei oras ne 
sukliudys, tai šiais metais bus 
ir stogas uždėtas. Parapijie
čiai, matydami, kad jau ren
giamas stogas, dar uoliau pri
sideda aukomis ir darbu.

Juodaičių parapijoje Pava
sario jaunimo yra dvi kuopos: 
Juodaičių ir Tamošių. Abi 
kuopos yra veiklios. Juodai
čių kuopa turi chorų, orkestrų 
ir knygynų. Knygynų tnri ir 
Tamošių kuopa. Juodaičių 
kuopa įsigijo dvi vėliavas.- vy
rams ir mergaitėms.

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA DIDESNIO

LAIVYNO

WASHINGTON, spal. 
Šiandien minint karo 
dienų prezidentas Roosevelt 
išleistu pareiškimu pasisako'* 
didesnį laivynų.

3 ŽUVO, 8 SUŽEISTA ORAS

-  A.

mušta ir 15 sužeista.

MADRIDAS, spaL 27. — 
Radikalų karo vadovybė įspėjo 
milicijos vadus visuose fron- 

asmenys už-Ituose budėti, kadangi nežino-

DįANVILLE, IIL, spal. 27. 
— Netoli nuo čia ant Wabash 
geležinkelio susidaužė du pre
kybiniai traukiniai. 3 geležin-

ma, kur šį karių priešas smogs, kelininkai žuvo Ir 8 sužeista.

CHICAGO SRITIS. 
Šiandien numatoma giedra 
kiek šilčiau.

Saulė teka 6:18, lėk 
si 4:50.
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Kg Nutarė Lietuvos Vyskupai

daugiau išeitų viešumon, gyviau susidomėtų 
katalikiškąja akcija. Vis dėlto tenka pažy
mėti, kad pastaruoju laiku šioj srity pada
ryta daug pažangos, paaidėkojant tani fak
tui, kad LRKSA tampriai susijo su Katali-

Ne tik Lietuvos visuomenė, bet viso pa- '
. šaulio lietuviai, ypač katalikai, domėjosi tuo, 
kų svarstė Lietuvos vyskupai, susirinkę Kau
ne spaliu mėn. 5, 6 ir 7 dienomis į savo Kon- 
terencijų. ................. • ia

K-artferencijos sekretorius J. L, Vysk. 
M. Keinys paskelbė tokį komunikatų:

1.'Konferencija plačiai susipažino su Vyt. 
D. 'U'firiv. Teologijos - 'Filosofijos Fakulteto, 
mtosesfijos Skyriaus juridine padėtimi, jo 
•struktūra., nuveiktais -darbais ir gresiahčiais 

'jjaiu pavojais, nuodugniai apsvarstė būdus, 
Irusiais 'turėtų būti apsaugotos Skyriaus tei
tais, tuo būdu pareikšdama, kad Filosofijos 
Skyriaus egzistavimas ir jo teisės Kat. Baž
nyčiai Lietuvoje ir Lietuvos bei Amerikos- 
lietuvių kdt. visuomenei pirmaeilis dalykas, 
'kurio ^sprendimas muftiauks atitinkamo at- 

užsieniuose ir lems Lietuvos vardų.
2,. -Konferencija nuodugniai apsvarstė ju- 

tidinę Katalikų Akai jos padėtį ir nustatė 
*aųjus būdus Kat. Akcijai sustiprinti, kaip 
.antai Kat. Akcijos Fondo statutų.

3. Konferencija, imdama dėmesin Kat. 
Veikimo Centro Vyriausios Valdybos pasiū
lymus, pareikštus š. m. gegužės uuėn. 31 d. 
raštu, pavedė krikščionybės 550 m. Lietu- 
(ootje jtfbtttiejaas programos pravedimų K. V. 
<J. Vyriausiajaie Valdybai. pAžyrooiama, kad 
Bažnyčia dalyvaus jubiliejaha šventėse.

4. Turėdama galvoje, kaip svarbus yra
krikščioniškas jaunuomenės auklėjimas ir 
kaip gisai tinkamai yra išdėstytas šv. Tėvo 
Wi<hfeiikoje apie krikščstoniškųjį jaunimo auk- 
lė$tnų, Kobferencija nusistatė supažindinti 
iškabau mūsų visuomenę su tos enciklikos 
Mokslu. > ų

•b. Konferencija išklausė ir priėmė dė-, 
'mesiu pranešimų Kat. Universiteto reikalais.

6. Konferencija numatė būdus, kad tiky
bos pamokos specialinėse mokyklose eitų su 
Teikiamu sėkmingumu. ,

7. Konferencija nutarė įsteigti prie K. 
V, C. Vyriausios Valdybos spaudos biurų.

;8. Konferencija pabrėžė reikalų, kad lie-., 
teviakųjų giesmių ^ir maldų tekstai, spaus- < 
dkiami maldaknygėse, būtų suderinti su iš* 

■šekdojo Kanaionalo tekėtais.
B. Konferencija apsvarstė būdų, kaip tu

ri būti suorganizuotas Lietuvoje tautinis mi
sijų centras. . .

Iš Šio komunikato galima suprasti; kad 
Vy&upų Konferencija aptarė visų eilę laba* sn savo tylia fizionoprija, su slavo šventais 
svambių ir aktualių klausimų, kurie gyvai Į paminklais... nenustos būti Lietuvos Širdies 
turi rūpėti visiems lietuviams. *1 sodrinę’ .

■ | - 'įggį
“toatkirtirikas” Apie LRKSA

“Dafbinfnkas” savo 80 nr. rašo:
Tenka nudžiugti, kad LRKSA įregis

travo /'Riterį Massachusetts valstybėj. Tai 
fcvjfco -pasidėkojant organizacijos vadų uolu
mu ir neri štamai ištvermei. PeT ilgus, ilgus 
įnėlas Katalikų Susivienijlbiui teko čia skur
sti, negalint be čarterio veikti ir žiūrint, 
4wip laisvamaniškos organizacijos mus ka- 
tabkus išnaudoja. Dabar Mase. valstybės ka
talikams atsiskleidžia naujas gyvenimo la- 
pas. Jų rankos jau išrištos, reikia tik su
brukti ir darbuotis, kad galėtume nors kiek 
užkišti padarytųjų per ilgus neveikimo me
lus spragų. . J ;v

“>LR!KKA yra stambiausia katalikų or
ganizacija Amerikoje. 'Skaičiumi narių, di- 
dffniu turto, įsigyvenibio tradicijomis ji vy- 
’Mrnjn mūsų išeivijos gyvenime. Būtų labai 
pageidaujama, kad šalia minėtųjų ypatybių 

4r Veiklumu ji pralenktų visas -kitas orga
nizacijas. Tam atsiekti reikia, kad LRKSA

Liudvikas Kondratavičius

Nauja LenfcSkoaios V-oltiados 
Kampanija

“XX Amž.” praneša, kad “Echo War- 
sfcawski” skelbia ilgų straipshį, Skirtų Lie
tuvos - Lenkijos santykiams. Nėra ko nė mi
nėti kai kurių senų teigimų, paimtų-iš anti
kvarinio lenkų pdlillkoe arsenalo, kurių ver
tė seniai visiems žinoma. Sakysim, ir šįkart 
laikraštis bipokrrtiskai piktinasi lenkų ma
žumos Lietuvoj “kankinimu” ir visokiomis 
Kauno “machinaci,įomis'’, primena seniai de
maskuotų šmeižtų apie kažkokio ukrainie
čių agitatoriaus Kanowuleco laikymąsi Kau
ne ir t.t. Toliau laikraštis skelbia, • tiesa, irgi 
nebe naujus “atradimus”:

Per paskutinius metus vis labiau paaiš
kėjo, kad Lietuva atsidavė kdmmterno ži
niai. Baltijos kraštų laikraščiuose galima “ra
sti gausiai žinių (! XX.) apie ryškių Ttomin- 
temo įtakų Lietuvoj, kirr jis, be to, turi dar 
ir savo propaj^ndos biurų Kaune.

Ijaikraštis konstatuoja, jog Liėtuva sa-

PttAg-OAS

SENffiJI IŠEIVIAI NEPAŽINTŲ 
DABARTINES LIETUVOS

KAUNAS (Tsb.) — Dauge- .Skus dabar turi valdžia, kuri
kų Federacija ir tucuii išėjo į platesnį visuo- ^s senesniųjų išeivių atsime- aprūpina visus miško medžią 
meninį veikimų. Tuigi pradžia jau padary
ta, įstota į platesnes veikimo vėžes, reikia 
tik pradėtasai darbas energingai stumti pir
myn. , 'i

“Ryšiūmi su Katalikiškos Akcijos veik
la, LRK Federacijos Sekretoriatas štai kų 
praneša:

“Nuo šių mėtų lapkričio pirmos dienos 
prasideda didelis nmsų iptoioe organizacijos

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj 
naujų narių prirušrhūįpmo vajus, ‘ktrris tęsis 
per šešis mėnesius. Kadangi UftKSA yM 
stiprus Fi-deracijos narys, kadangi kiekvie
nas žmogus šiame krašte turi bsOPta apsidrau
dęs savo sveikatų ir gyvybę ir kadangi LR 
KSA yra fraternatė organizacija, paremta 
religiniais ir taūrin-iais pagrindais ir sutvar
kyta sulyg valstybių apdraudos departamen
tų reikalavimais, dėlto Federacijos skyriai

na senųjų prieškarinę Lietu- gos reikalaviųius. Dvarų že- 
vų. Daugumas tačiau yra marmės .buvo išdalinta bežemiams 
tę tiktai savųjų apylinkę, nes ir mažažemiams. Bežemiam' 
tada nebuvo mados ekskursi- buvo duota sklypai po 8-10-12- 
jomis po kraštų keliauti. Jau- 16 hektarų, žiūrint vietos, že- 
nesnioji išeivijos karta nėra [mės rūšies ir kitų sąlygų. Ma- 
mačiusi nei ąenoaios, nei nau-['žažemiams buvo pridėta žė- 
josios Lietuvos. 'mės jų ūkiams padidinti. Be

to, iŠ dvarų žemės fondo buvo 
duota žemės ir miestelių pra
plėtimui, miestelių amatinin
kams ir kitiems žmonėms, mo 
kykloms, bažnyčioms, o orga
nizacijoms namams pasistaty
ti ir kitiems viešiesiems rei
kalams.

Dabartinės 'Lietuvos visa iš
vaizda labai skiriasi nuo prieš 
karinės. ’DabaT Lietuva yra 
gražesnė, -puošnesnė, linksme
snė; svarbiausia, dabar Lie
tuva lietuviška. Lietuvos ver
gijos ir baudžiavų laikais dva- 
*rai buvo užėmę geriausias že-

Vienas buvo reikalas ir da
rinis dvaro žemę paimti, išma
tuoti, sklypais suskirstyti ir

se viešpatavo lenkiška kalba žemės reikalingiems išdalinti. Hį<jeti ant savęs tėvo ir mo- 
ir dvasia. Lenkiškumas buvo Visai kitas reikalas naujuku- |cryiejjns

•~~“Kų prie lų žodžių bepridėti? Nebent | lizdus ir klebonijų- riui gautam žemės sklypelį su- &
tau kad Mašfe. valdt. lietuviai, įsigiję LRK Miestuose įstaigos buvo įkurti, kiek čia teko vargo
SA 'čarterį, turi auksinę progų pasidarbuoti 
tos kilnios organizaaijos reikalais, ir tuomi į

teparagina lietuviu katalikusprie Sus-mo me6. ir Ju(,
rašytis rr savo vadins prirašyti, tuo pačiu 
prirašant juos prie lietuvių katalikų ofga- 
nia&eijos

Be to, sakoma, kad takąųis
rusiškos, namai, ^krautuvės pakelti, kiek darbo padėti, bus apdėti ir restoranų lan- 
taip pat buvo kitataučių ran-[kiek sumanumo parodyti. Va-'Rytojai — nuo kiekvieno iš- 

daug pasitarnauti katalikiškai išeivijai”, j koše. Lietuvių kalba ir dva- ldžia naujakuriams labai di-^el^° pusbonkio. Išeis taip:
Viaųs pastabos yra teisingos. Prie jų ga- šia tūnojo tiktai kaimuose, ū-' dėlės pagalbos negalėjo duoti, Įkfts išgers daugiau pusbonkių, 

Įima pridėti tik tiek, kad Lietuvių R- K. j kininkų grįtelęse. Taigi iš le- nes ji pati buvo naujakurė, 'tas bus didesnis labdarys. Ka
itusi vienį jimo Amerikoj legalizavimas Mas- nkiškumo, rusiškumo ir žydiš- nes kūrėsi nauja valstybė ant Į dangi žodis “labdarys” yra 
sacliusėtts valstybėj yra svarbus ne tik tos
Valstybės lietuviams katalikams, bet visai 
Artięrfkos lietuvių katalikų visuomenei.

Ta pačia proga dar kartų primename, 
kad LUKŠA naujų narių prirašinėjimo tal
kon turėtų stoti visi, kuriems rūpi mūsų 
katalikiškoji ir tautiškoji veikla.

kūmo apsėstos šalies teko pa- karo griūvėsiu. Valdžia darė1 labai vožnas, tai pramatoma,
daryti lietuviškų Lietuvų. Per kų tiktai galėjo-, kad nauja-
dvidešimts metų tas viskas;kuriama būtų lengviau įsikur-
pavyko padaryti. Dabar turi 
me lietuviškas įstaigas, lietu

ti: davė pašalpų ir paskolų 
miško medžiaga, javais, pini-

viškų kariuomenę, policijų;' gaiš. Naujakuriams daug pa-
lietuviškų daugybę mokyklų, 
visur plevėsuoja Lietuvos tri-

dėjo ūkininkai. Kol naujakti

ria pasistato namelius, jis gau
spalvė vėliava. Tačiau did-.na pas kaimynus ūkininkus 
žiausi pašikeitiniai yra įvykę I gyventi, pasiskolina pas ūki-

Š. m. rugsėjo 15 d. suėjo 75-ri mėtai kaip 
mirė Vilniuje poetas -— rašytojas -Liudvikas 
Kondratavičius — Sy/okomlė, kuris, užau
gęs Lietuvos Guduose, savo kūrybą paskyrė 
Ijiėtuvos gamtai, praeičiai ir žmonėms ap
dainuoti. Su lietuviškąja Lietuvos dailini ir 
nedaug santykių teturėdamas, poetas visada 
jautėsi lietuvis, nors lietuviškai ir nemokė
jo. Todėl ir jo raštuose daugiausia vietos 
užima Lietuvos krašto reikalai ir graži jos
praeitis. Gražiausias jo kūrinys, kuriame tiek rų ir kaimų vįen
daug įdėta meilės kraštui, yra. “Margis”
(“Margier”), kurių pernai, — Pilėnų '600 
metų jubiliejui atminti, — išvertė A. Valai
tis, literatūriškų įžangų parašė prof. M. Bir
žiška ir “Sakalas” išleisto. Kam iš roman
tikų praeities mėgėjų nėra padarę įspūdžio 
tokie tos poemos epizodai, kaip belaisvio 
susitikimas su lietuviais, "Margio charakte
ristika, požemio scena ties aukuru, pats Pi
lėnų (Punios) gynimas ir t.t. Visur dvelkia 
Syrokomlėp meilė mūsų praeičiai. •

Mėgdamas savo kraštų, daro poetas po 
jį kelionių, ekskursijų. Savo dviejų tomų 
aprašyme “Wycieozky po Litwie” yra jis 
pranašingai pastebėjęs apie Kaunui: “Padi
dės Kaunas, praturtės... taps europlšku ’ir 
turtingiaUšiu Lietuvos mieštu, bet ir Vilnius

dvaruose ir sodžiuose.

žemės reforma

Nepri klau somai Lietuvai, 
tarp daugybės kitų neatidėti
nų darbų ir reikalų, kurie už
griuvo valstybę — naujakurę, 
reikėjo iš karto imtis pagrin
dinių žemės- reformų — dva-

ninkus sėklos, arklius laukui 
apdirbti; žodžiu, mūsų gera
širdžiai ūkininkai naujakuria
ms visaip talkininkavo. Pia-
slinko keliolika metų, ir at-'nios už šitokias uniformas; 
sirado buvusiuose dvarų plo-JčėJdsto, kurie dabar Rasiejuj 
tuose dešimtys tūkstančių nau Įeina budelių pareigas, -fa.šisto 
jų žemės ūkių. Daugeliu nau-1 ir tam, kuris geriausiai at-

. . • • • J 1 •

sėdijomis skirstymo. Sunku 
apsakyti, aprašyti ir įsivaiz
duoti, koks tai buvo sunkus 
darbas. Iš 3000 dvarų reikėjo 
sukurti 60,000 naujų ūkių; 
10,000 kaimų su 1,500,000 he
ktarų žemės reikėjo išskirs
tyti viensėdijomis. Dvarų par- 
celiacija jau baigta; baigia
mas ir kaimų skirstymas. Dar

jakurių yra jau visai gerai 
susitvarkę ir savistoviai ūki
ninkauja. Žinoma, dar yra. 
daug naujakurių, su didžiuo
ju vargu ir skurdu tebekovo- 
jančių. Kadangi dabar jau 
ir valdžia gali, daugiau padė
tį rūpestingiems naujakuria
ms, tai yra vilties^ kad laikui 
bėgant visi naujakuriai bus
tinkamai įsikūrę.i

. Kaimu skirstymas
Liko Tieišskirstyta 3,600 kai
mų su apie 500,000 ltfktarų? Kitokia darbų rūšis yra kai-
žemės. 290 ma!tininkų per 4*5 
mėtus galutinai ba|gs kaimų 
sk’rrdtyrnų.

mų skirstymas. Čia matinin- 
l^uns yra keblesnis darbas.'

Dv&pų žemėje naujakuriai

Pagal pagrindinį žemės re
formos įstatymų, iš dvarinin
kų buvo nusavinta visi miš
kai ir žemės, o palikta tiktai 
po 80 hektarų. Netrukus pa
aiškėjo, kad dvarams -palikta 
tiktai po 80 hektarų yra per 
mažių nes jie negalėjo tinka
mai išnaudoti esamų ir vesti 
tikrai našų kultūringų stam
bųjį ūkį. Todiel dvarams bu
vo pridėta ,pt> 70 hektarų. To
kiu būdu dalbar Lietuvoje di
džiausi dvarai yra po 150 he
ktarų. Yra keliolika dvarų, 
■kuriems leistų turėti daugiau, 
kaip 150 hektarų, bet tai yra 
išimtys ypatingai kultūringie 
mg ūkiams. ^Beveik visus Tni-

Reikia išžiūrėti ūkių savinib 
kų dokumentus bei teises, rei
kia teisingai paskirstyti kai-

» Tikieiihias ’besiskirstarttiems ū-
k mink ame;'duoda nemokamai 
arba ilgesniam laikui išsimo-

mn žemę’T atskirus sklypus n>iako medžiagos, per
ir juos tarp kailno ūkininkų ^em<‘s BanM- suteikia pasko- 
padalinti. Čia kyla visokių P°r wv<> "duoda
nesusipratimų, nusiskundimų, - Pftlar’*n,l statybos darbuose, 
nepasitenkinimo. Pagaliau,*^*ors i vienkiemius kėlimaais 
kai visas painiavas pavyksta* SUB^US, ^c*i viensėdi- 
išnarplioti, kaimo paakirsty-! susitvarko, tai žmonės 
mo planus užtvirtinamas, pra-! džiaugiasi. Čia visų žemę turi 
sldeda ifkių kilnojimas į nau- *Pjdik trobas, lengviau žemo 
jas vietas. Čia. besikėlentiems įdirbti, derlių suimti, galima
į viensėdijas ūkininkams atei-' Kcr’*u ** pelningiau ūkinin- "feMti.na sunkių darbų, vargų ir iš. 
laidų laikas, kuris trunka ku- lr pajėgesnieji naujakuriai,
rtais pora ir daugiau metų. t ir išskirstytų kaimų ūkinin-
Kaimų ūkininkai turi senus kai naujose vietose stengiasi
medinius trobesius. Senojoj pasistatyti erdvesnius, pato

.gerais
santykiais su kaimynais”. Toks nuolatinis 
neužgijusios žaizdos atnaujinimas geriausiai 
apibudina lenkiškų “gerų kaimynėlių san
tykių” supratimų.

......... . . , 1 . . . . .. tuvės, kuriose dirbami ne tik-
y,et«, j,, „...p to,p laikosų o gcen.us, trobesius, užvesti so-j tai remoIito darbai ,)us 
k», pajudu.,, ta, pmuakeja, dus. Ta,p kad dva", lemuj įr To
kad naujoj vietoj senų trobesį išparceliavimas ^ir kaimų ųj,kiu b.du Tanevėžy> 1)U8 di.

varankiškos politikos neturinti, bet esanti Minimas laikraštis tlidžiuąjaai

kitų valstybių politikos įtakoj.
Nervingos 'lenkų pastangos sisltematinga

mėlo kampanija juodinti Lietuvų gali būti 
visiškai suprantamos.

Ketvirtadienį, spalių 28, 1937

TO SVIETĄ PASIDAIRIUS lankšta trobelėje gyventi ir 
prašė popo patarimo. Popas

Lietuvoje ant s rugelių ir be

bundu: kurios šeimos bevaikės 
dėl to, jog Dievulis joms vai

kės dėl išdykumo ir nenoro už-,

kad toks parėdkas paskatins 
žmones daugiau gerti. 'O lfur 
daugiau išgeriama, ten dau
giau būna vargo, daugiau "rei
kalaujančių pašalpos.

Bruklyno balšavikų LDS. 
kuopa rengia maskarado ba
lių ir sako duosią dovanas už 
įdomiausius kostiumus (uni
formas). Stovintieji arti to 
balio rengėjų sako, kad ge
riausios dovanos bus duoda-

patarė -apgyvendinti su savim'• ' • “I • ■
vaikių šeimynų užeina naujos trobelėje avį, nes taip, sako, 
•bėdos. Vyriausybė, sakoma,, būsiu geriau. Tada ruskis vėl 
baigia figerius, sulig kuriais skundėsi, kad dar arikščiau, 
jie turės mokėti taksus šelpi- kai avį apgyvendino trobelė- 
niui neturtingų su daugeliu je. Popas patarė priedo pasi- 
vaikų šeimų. .Įdomu tik, kaip imti trobelėn dar kelias viš- 
vyriausybė išfigeriuos šitų ro-'tas ir porų .paršelių. Tai pa

daręs vėl atėjo pas popų tai
sai ruskis iir skundžiasi, kad

kų neduoda, ir kurios bevai- jam visai pritrūko vietos tro-
belėje. Popas dabar patarė vi
sus gyvulius išvaryti. Kaip 
popas patarė -taip ruskis pa
darė. Išvijęs visus gyvuli) 
atėjo džiaugdamasis pas 
pų, kud dabar trobelė netik 
neanksta, bet per erdvi.

Pereitų medelių buvau užė
jęs pas Bilėkus. Mums bešne
kant apie visokius dalykus, at
bėga jų maržas sūnelis ir -sako:

— P-a, -pasakyk man, ar tu 
nori kandžių?

— Ne, sany, nenoriu, — at
sakė tėvas.

— Tai da*bar man užduok 
tdkį klausimų*!

vaizduos Trockį.

Dar prie caro vienas ruskis 
skųsdavosi, kad esą jam per-

sunku pastatyti. Reikia nau
jų medžių pridėti, reikia len
tų, stogams naujos medžia
gos. Neužtenka vien sunkaus 
daibo, bet tenka ir didelių 
išlaidų pakelti. Kas neturi sa
vų jokių sutaupų, tas turi bri
sti į skolas. Daugeliui tiktai 
per ilgesnį laikų .pavyksta nau 
joje vietoje tinkamai susitva
rkyti. Valdžia gelbsti ir į vie-

Pora savaičių atgal pas 
Kelmučius buvo suruošta su- 
prais parė jų petfkių metų že- 
nybiniam gyvenimui paminė
ti. ^Svečiams susirinkus ir be
sikalbant prie skanausi stalo, 
Kelmutienė juokdamos sako 
savo vyrui;

— Mykohuk^ kų tu darytum, 
jei aš numdrčjau.

— Tų patį kų ir tu — at- 
—sakė Kelmutis.

— Ak, tu -biaurybė! — už
drožė jam -žmona.

viersėdijas išskirstymas iš pa
grindų pakeitė -Lietuvos iš
vaizdų.

Panevėžys - «Geležin- 
lcelių maągas

Panevėžys ibi Šiol turėjo 
platųjį geležinkelį, kuris nuo 
Abelių pro Panevėžį eina į 
Radviliškį. Dabar jan įpusė
ta nauja siaurojo geležinkel-o 
statyba nuo Panevėžio iki Jo
niškėlio 38 kilometrai ilgumo^ 
Pastačius šitų geležinkelį, 
ne veži škia i traukinių su?
lauks iš keturių pusių — nuo’ 
Abelių, Radviliškio, Joniškė
lio ir Saldutiškio. Visi trau
kiniai sustos ties dabartine 
Panevėžio .geležinkelio stoti
mi.

Panevėžiu stotis jau labai 
sena ir aukšta. Todėl netru
kus čia ;bus statoma >nau,ja, 
graži, erdvi geležinkelio sto
tis. Taįp pat Panevėžyje bus 
.pastatytas geležinkelio dirb-

dėlis gėležinkėlio centras.

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytų tikslų, — niekad 
'nepailsta jį siekdamas.
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ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI ŠV. Kazimiero Parapija,visienis žinomo čeverykų krau

Lapkričio 1 d. Visų ftven 
kiok-

tuvninko Konstanto Stravins
ko \luktA Margarieta ištekėjo 
už Taino Grajausko (Gray) iš

dinamus CCC rampa. Pasta kų - laisvamanių ir apie tuzi-

laužio sunku nulipyti net ne- 
zaležniką kunignžį. Grįžk, Jo- 
hnuli, prie savo seno amato
— daugiau laimėsi. Kam čia 
peckoti save ir kitus.

lėzus Kristus Egyptei™ n,ieste vadinamame Naza-! tųjų šventė. Tą dieną
J ________ 57r retu” (Mat. II. 22, 23). I vienas katalikas privalo iš- Baltimore, Md. Ilgus metus

Kas liepė švJ KAULAS: Kadangi Naza- klausyti Mišių šv. Šv. Kaži- Priklau^ l,r‘e nodal iečių —

ruoju laiku išvažiavo: Juozas 
Radišauskas, Pranas Jonevi- 
čins, Pranas Stulginskas 
Liudas Baliukas.

.RAULA.S:
Juozapui bėgti į Egyptą 
dėl ko? 1 , . .

JONAS: Angelas. Sapno1 sirinko gyventi!
Juozapui įsakė: ‘‘Kelkis, ir t .
paimk Vaikelį (Jėzų) ir Jo laut Serumo žingsms tur. 
Motinų, ir bėgk į Egyptų, ir, dl<lelfs Ta,p ,r Jo
būk ton, iki tau pasakysiu, aps'gyven.mas Nazarete mo-

jr retas yra žydų paniekintas miero bažnyčioje Mišios šv. Marijos Vaikelių draugijos,
i miestelis, kodėl Kristus ji pa- bus 6, 8 ir 10 valandą. Po narės jai nupirko gra

žią dovaną ir papuošė bažny-' pastarųjų Mišių palaiminimas 
Kiekvienas Kris- šve. Sakramentu. Vakare 7:30JONAS

vai. gedulingi mišparai už 
mirusius ir, kaip kas met, pa
minėjimas visų, kurie prisi

dės bus’ jog Erodas ieškos kina mus nusižeminimo ir . deda prie pamaldų už mini- 
pasitenkinti tuo, ką turime ir sius ir pamaldos užsibaigiaVaikelio, idant Jį nužudyti” 

(Mat. II. 13).
RAULAS: Kodėl Erodas no 

rėjo nužudyti Kristų?

JONAS; Pranašai sakė, kad 
Kristus gims, kaipo žydų ka
ralius. O tuo kartu Erodas 
buvo karaliumi. Jis buvo pa
vydus ir kietaširdis. Norėda
mas nusikratyti Kristum, no
rėjo Jj nužudyti. Kadangi trys 
karaliai nesugrįžo pas Erodą, 
tada jis suprato esąs apviltas 
ir nutarė išžudyti visus Bet
liejaus ir apylinkės vaikus.

RAULAS: Kokius vaikus 
žudė? Ir kiek jų galėjo būti?

• 'JONAS: Aiškus dalykas, 
kad tik vaikus žudė. Mergai
čių ne. Vaikus žudė dviejų 
metų ir ką tik ginusius. Sy- 
rijos rašytojai sako, kad skar
oms išžudytų siekia '64,000. 
Kristaus gimimo laikais buvo 
ramybė. Karų nebuvo. Gi žy
dų tauta labai greitai plati
nos. Tuo laiku visas Betlie
jus ir Palestinos kraštas bu

kokiose aplinkybėse esame. 
Jei visa sunaudosime ant ge
ro, ant Dievo garbės, būsime 
patenkinti ir laimingi.

J. V. S.

Balsuokite Už Savąjį

Šis atvaizdas yra Zigmanto 
N. Petraičio, kandidato į Jus
tice of the Peace. Jis yra gi
męs ir augęs Homesteade, tat 
visiems gerai pažįstamas. Švr 
Petro ir Povilo pradžios 'mo
kyklą baigė aukščiausiu laips
niu, taipgi aukštesnę mokyk
lą. Baigęs Pittsburgh Acade- 
my, lankė Duųuesue universi
ty teisių skyrių.

Sunku buvo jaunam Zigma- 
ntėliui mokytis, nes sunkiai j 
turėjo dirbti Polithania bau-Į 
ke. Dideliu pasisekimu atsie
kė tikslą, tat kaip tik ir tin
ka į Justice of Peace. Jis 
daug jau parodė veiklumo ir 
darbštumo; jis remdavo kiek-

procesija.
Uždūšinėje dienoje Mišios 

šv. prasidės 7 valandą. Prieš 
pastarąsias, bus giedama eg
zekvijos. Vakare 7:30 vai. bus 
kalbamas rožančius už miru
sius. Per visą oktavą kasdien 
bus giedamos egzekvijos ir 
laikomos Mišios šv. už miru
sius visų tų, kurie prisidėjo 
prie pamaldų.

Ateinančią savaitę taip pat 
pripuola ir pirmasis mėnesio 
penktadienis. Švč, Jėzaus Šir
dies pamaldos bus vakare 7:30 
vai.

6ią ir altorių. Skaitlinga žmo
nių minia dalyvavo bažnyčio
je. Visi, ypač sodalietės, ap
gailestauja, kad Margietaitė 
išvažiuoja į Baltimore. Linki 
jai geriausio pasisekimo ir 
Dievo palaimos naujame ’luo- 
<me.

Praeitą sekmadienį kun. J. 
Skripkus pakrikštijo Robertą- 
Albertą Karolio Stasevičiaus 
ir Petronėlės Barkevičiūtės 
sūnelį. Kūmais buvo Albertas 
Kaizeris ir Marė Petrauskas.

Klebonas praeitą sekmadie
nį paskelbė, kad ateinantį se
kmadienį bus balsuotojų su
sirinkimas tuojau po sumos 
bažnytinėje svetainėje. jBus 
svarstoma, kaip daugiau pasi
darbuoti, kad mūsų kandida
tas į Justice of Peace Zigmu- 
ntas Petraitis (Ziggy) laimė
tų rinkimuose. Nepasiduoki
me. Laikykimės ir dirbkime, 

'.kad mūsų Ziggy laimėtų.

paprastai, yra nuolaidūs, ne- 
nas komunistų. Katalikai, kaip 

ir agresyvūs ir savo “dvylekiu” 
paremia ir tuos ir kitus. Jei 
nė katalikai, tai iš ko mūsų 
“pažangieji” pragyventų? 
Taigi, reikia ir jų nabagų pa
sigailėti. “Dėl biznio ir dū-

Karusė Stankūniūtė grįžo iš 
atostogų, kurias praleido Phi- 
ladelpbijoje pas pažįstamus.

Spalių 31 d.

West End

Spalių 21 d., Šv, Vincento 
moterų klubas laikė susirin
kimėlį ir po to turėjo drau
gišką vakarėlį, kurį suruošė
Apolonija ir Ona Sherman. 

šią velniui galima parduoti Tokie vakarėliai labai paten- 
taip kartoja mūsų pramonių kiną moteris ir dėl to skait- 
ninkai, jei ne žodžiais, tai lingai susirenka.
darbais.

Paul Dargio radio 5 metų

Praeitą šeštadienį bango va
karas buvo sėkmingas. Nors 
tos rūšies vakarų šioj© apy
linkėje būna daug, bet lietu
viai lanko savo vakarus.

Homestead

Moterų ir merginų draugija 
praeitą savaitę suruošė pirmą 
“parę”. Tai buvo draugiškas 
susirinkimėlis. Tokie susirin- 

Kristaus šimeliai bus daromi du syk

Lapkričio 1 d. Visų Šven
tųjų šventė. Tą dieną Mišios 
šv. bus 6 ir 9 valandą. Vaka
re vėlinės pamaldos lygiai 7:30 
vai. Vėlinių dienoje Mišios šv. 
7:30 vai. Kristaus Karaliaus 
šventėje pamaldos vakare bus 
7:30 vai. Bus šventoji valan-
da. Dėdė

Karaliaus Šventė. Tę dienų, Į > 'T** "“kyklos kambary-

kaip kas met, bus išstatytas 
Švč. Sakramentas visą dieną, 
gi vakare pamaldos ir proce- 

! sija, kurioje visi vyrai daly
vaus su žvakėmis.

Kun. M. J. Kazėnas

je. Į šią draugiją turėtų įsi
rašyti daugiau moterų ir me
rginų. Kiek vėliau žadama pa
daryti vajus. Pasisekimo ir 
ištvermės draugijai.

North Side

vieną gerą sumanymą para-
to vien “žydais apimtas.! Pijos labui- Homesteadiačiai 
Todėl vaiki) buvo daugybė. tai ™at}'dami vienbalsiai ir

sukakties paminėjimo progra
moje užtikau tokį skelbimą:
“Compliments of Rev. John 
Aučius, 105 S. 19th str., pilt- ~ ~ v.
no, organ and vocal teacher”. ’ 8 a iec1^ P8
Štai, tau boba gaatiuėiua. IS rao5tas korta’*“° vakara» la‘ 
velnio sakoma zakristijono ne' bftl keI01 y °* oms * a"a 
padarysi, taip iš menko dfld- (Tęsinys 4 pusi.)

I

Speciali rinkliava bažnyčios 
pataisymui jau beveik pasi
baigė. Dar aukojo $10: Mrs. 
Mary Žiedelis, po $5: Blaške- 
vičius P., Kowalskį Sim., As
trauskas J., Kisielius Ant. ir 
Lukonis Viktoras. $3.00: Ber
notas Adolfas. Po $2.00: Mrs. 
Bartling, Bučnius J., Stapon-

BEVERL Y SHORES
EXTRA BARBENAI . .

Išpardavimas lotų ant “Danes 
Higtivvay” pačiam viduryj “Rev- . 
erly Show" ui TREČDALĮ pre
kes, tęsis tik trumpa laika. Lie
tiniai pasiskubinkite pasinaudo- 
tl Ala proga nusipirkdami visai 
pigiai puikiausios Ir derlingos 
žemės prie eiero kranto; -dėl 
namų statymo, dėl Investmentų 
tr geriausio biznio. Taip pat ga
lima Išmainyti lotus su šia go
resne progresinga vieta.

ši puiki vieta randasi apie 
50 myliu nUl° Chicagos. Grei
čiausių transportacija galima pa
siekti per va'andų laiko. Taip

pat yra po priežiūra garsios kompanijos, kuri jums maloniai pa
tarnaus, užmokėdama kelionę “round trlp” visiems kostumle- 
rlams, kurie norės ten nuvykti dėl pasiteiravimo. Lietuviams 
lietuvaitė išaiškins visas nrtuikmen&s.

. RAINA LOTŲ (TIK TREČDALI A)
60 si 25‘pėdų po 2025, randasi patogiausioj vietoj.
60 x 125 pėdų po 2225. kampiniai lotai.
50 x 125 pėdų po 2U>5. gražioj vietoj arti kelio.

Visi kiti lotai prie pat vandens parduodami ui pigias kainas. I
“LIETUVIAI, TIK NEPASIDUOKITE KITATAUČIAMS.” 

šiuo reikalu kreipkitės i “Draugo” raštinę. Laiškus siųskit
j DRAUGAS, >334 So. Oakley Ats*. Box M. Paduokite sa.vo 
vardų, antrašų, telefono nrimcrj Ir |>ai>mėkite patogų laikų, kada 
paskirtas žmogus galėtų pas Jus priimti dėl platesnio- paaiš
kinimo.

Pas savo tėvus viešėjo Juo
zas Bulevičius, kurs nuo kai 
kurio laiko gyvena New Yor
ke ir dirba prie vienos radic 
stoties kaipo skelbėjas (an-

Praeitą savaitę mūs klebo
ną atlankė kun. Andriušis iš 
Chicago. Iš Rytų grįžo į Chi
cago užimti “Draugo” admi
nistratoriaus vietą. Kiek vė
liau susitvarkęs naujame dar
be žadėjo vėl atvažiuoti ilge
sniam laikui į mūsų apylinkę 
spaudos reikalais, ši naujie
na mus labai džiugina. Atlan
kęs arčiau supažindins mus 
su kat. spaudos reikalais. Bus 
visiems labai naudinga. Lauk- 
sikne.

nouncer). Juozas tame darbe 
yra patyręs. Ilgą laiką jis kfenė P., Mūšiai S., Tonkele-išrenka į parapijos komitetą.

Nenuilstančiai jis darbuojasi 
ir yra klebono dešinė ranka.
Teisingumas ir sąžiningumas 
jo darbuotėj aiškiai pasirodo.

Tad, homesteadiečiai, bal
suodami lapkričio 2 d., nepa
mirškite savo sąžiningo ir vei- 

Betliejaus gyventojai to užsi- klaus Zigmantėlio ir balsuoki- 
tarnavo, nes nedavė vietos te už jį. Tapęs Justice of 
Kristui mieste gimti. Išvarė Peace, sąržiningai ir teisingai 
į kūtelę, paniekino nekaltą patarnaus. Homesteadietis 
Dievo Kūdikį. Todėl nekalti
vaikeliai turėjo atsakyti už 
tėvus.

RAULAS: Ar yra kokie re
kordai, arba įrodymai, jog 
Kristus gyveno Egypte ir kur?

JONAS: Netoli Kairo (Cai- 
ro) tebestovi reginiai ir vie
tos, kur Šv. Šeimyna gyveno.
Ten apsigyveno tūkstančiai 
vienuolių, kurie vedė šventą ! 
gyvenimą, kaip angelai. Ten 
buvo tikras židinys šviesos 
tikrojo mokslo ir šventumo.
Iš ten kilo daug garsių šven
tųjų, kurie buvo pavyzdžiu 
kitiems vienuolynams ir ke
lias į šventuosius.

RAULAS: Kokiu būdu Kri
stus sugrįžo atgal į savo kra
štą?

JONAS: Karaliui Erodui 
mirus, angelas Dievo įsakė 
šv. Juozapui grįšti į Palesti
ną, izraeliaus žemę, nes, kuris 
ieškojo * Kristaus pražūties, 
jau mirė. Tuomet, šv. Juozą-! 
pas atsikėlė, paėmė Kūdikėlį 
Jėzų ir Šv. Mariją ir keliavo 
į savo kraštą. “Bet kadangi 1,
Arkelajus viešpatavo Judėjo-j jg kinų - jap°nų karo lauko. Pastarosios Žanuos praneša apie didelius japonų kariuome- 
je, vietoje savo tėvo Erodo, ni-.s laimėjimus Shangbai apylinkėje. Po smarkių mūšių japonai paėmę Tazang (l)rf didelę 
bijojosi tenai eiti ir, perser-) kiny apsigynimo bazę, Kiangwang (2) ir šiaurinę Chapei (3) geležinkelio stotį. (4) parodo, 
getas sapne, nukeliavo į Ga-| kur japonai perkirto geležinkelį tarp Shangbai ir Nanking. Chapei, vienų kinų miestas, pa- 
lilėjos šalį. Ir ten apsigyve- skendęs gaisre.

Viduramžių rašytojai — isto
rikai rašo, kad daugelis šei
mynų neteko po du vaikus.

RAULAS: Tai buvo baisus 
ir nežmoniškas Erodo pasi el
gimąsi x

JONAS: Tiesa, Raulai. |Bet

vičius J., Lewandowski J., 
Kiela J.*, Sadauskas Vac., By
tautienė Al., Jankus Adomas, 
Riliūtė Ona, Mrs, Juzėnas, Ja
nkus J., Valkauskas Pr., Iva
nauskienė K., Krasnickas J., 
Martusevičienė K., Stankevi
čius P., Miss Anna Lucas, Pe- 

Pas mus darbai labai su- Į truškevičius A., Lukšys Iz., 
mažėjo. Dėl to daugelis jaunų Į Po $1.00: Šimkus Pr., Jasiū-

čia Pittsburghe buvo skelbė
ju vienoje radio stotyje,' bet, 
kaip gabus skelbėjas, buvo 
pakviestas į New York. Juo 
zas geras vaikinas, nepamirš
ta savo gimtinės Homestead 
ir tėvelių.

Praeitą pirmadienį gerai vaikinų išvažiuoja į taip va- nas P., Mikonis St., Kuritaus- 
kienė Marė, Vainauskas B., 
Masiulis V., Jablonskienė S., 
Mažeikienė M., Jankus Pet
ras, Kundrotienė Ant., Sadau
skas M. ir Kirstukienė Ieva.

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

Apie tuzinas šeimynų priža
dėjo savo dalį atnešti klebo
nijom Sutartinai dirbdami 
greitu laiku turėsime labai 
puikią, švarią bažnytėlę, nors 
lopyti yra daug sunkiau, negu 
ką naujo pastatyti. Remontuo
jant galima daug pinigo iš
mesti ir nieko žymiai nepage
rinti, o kartais sn mažomis 
lėšomis tikrai gražius darbus 
galima atlikti. Priklauso nuo 
giliukio. Iki kol esame gana 
giliukingi. Sutaupoma dvigu
bai ir net trigubai vengdami 
tikrų kontraktorių. Kur patys 
visai nebepajėgiame, tik. tuo
met kreipiamės prie “žinovų”, 
kurie, be abejo, nepaiso mūsų 
kišenio. Sunku to visgi išven
gti-

SKAITYKITE ŠĮ

DARODYMJĮ GESO MOS
TAUPUMĄ!

6129 FiTnore Straet — Šilto Oro Šiluma 
APŠILDOMAS AUTOMATIŠKAI GESU 

UŽ TIKTAI $96.28- J METUS
• čia vienas Iš tūkstančiu Chicagos namų, kurie fiatvtrtlno 
smagumų, parankumų, švarumų ir taupumų Geso šilumos. 
Palyginkite šildymo Išlaidas per pereitus tris metus su Jūsų 
Išlaidomis — lr atminkite, Geso šiluma yra vlenlntėlė pilna 
automatiška šiluma!

1934- 35 (Lengva Žiema) .
1935- 36 (Labai Salta) , .
1936- 37 (Normalė Žiema)

$ 98.88 
100.46 
89.51

North Side lietuvių koloni
ja gana gerai tarptų ir daug 
daugiau nuveiktų, jei ne tas 
susiskaldymas į partijas - pa- 
rtijėles. Katalikų, žinoma, di
džiuma. Yra keletą tautini n-

Kitaip sakant, paprasta kaina apšildymui šio medinio namo 
gesu buvo tiktai 196.22! Nutarkite dabar, kad paailltromio- 
Jus nuo pečių kūrenimo rūpesčių vartodami pigių geno ši I ūmų.

LEISKIT MUMS PARODYTI KAIP LENGVA 
YRA ĮTAISYTI GESO ŠILUMĄ JŪSŲ NAME

• Vidutinė metini kaina 1935-36-37 metais

Geso-Vienatine Pilna Automatine šiluma

COO<HT.. comtamt HOT ¥»«•.. satHT hnkhoho* o*» raarata
THE P E O P L F S CAS I IGE.T AND COk E COMPANY



muaraisbssssssssssss:
Ketvirtadienį, spalių 28, 1937

A1.R.K. FEDERACIJOS 26 
KONGRESO NUTARIMAI

PIRMOJI DIENA
Iškilmingai kongreso pradžia

A. K K. K. Federacijos 26-ais kongresas 
įvyko 1937 nx Rugpiūčio mėn. 24 ir 25 dieno
mis, Lawrenee, Mass. Kongresas pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos bažnyčioje, šv. mišias atna
šavo ir pamokslų pasakė J. E. vyskupas M. 
Reinys. Jam asistavo kun. P. Strakauskas iš 
Lowell, kun. dr. A. Bružas iš Nashua, kun. J. 
Vaičūnas iš Cicero, 111., kun. P. Juškaitis iš 
Cambridge ir kiun. J. Švagždys iš Brockton.

Iš klebonijos į bažnyčių Jo Ekscelencijų 
lydėjo apie 40 svečių kunigų. Jį patiko K. ot* 
C. garbės sargyba, sodalietės ir altoriaus 
berniukai. »

Bažnyčioje dalyvavo ir miesto virši
ninkai. Bažnyčia, kuri buvo pilna žmonių, bu
vo gražiai išpuošta gėlėmis ir vainikais. Iš 
lauko bažnyčios priekis buvo papuoštas vė
liavomis ir gyvomis gėlėmis.

Tvaike šv. mišių labai gražiai giedojo mišias 
ir giesmes kvartetas, solistai ir solistės, va
dovaujant muzikui P. Sakui.

Po Sv. mišių prasidėjo Federacijos Kon
greso sesija Švč. Marijos (vienuolių Tėvų 
Augustijonų) parap. svetainėje, kuri taip pat 
buvo labai gražiai papuošta gėlėmis. Sceno
je ir salėje buvo iškabinti ir išstatyti įvairūs 
reikšmingi obalsiai. Scenos viduryje buvo 
iliumiriotas'kryžius, prie jo Popiežiaus Pijaus 
XI paveikslas, o apačioje paveikslo obalsis; 
“Kristus Mūsų Karalius”.

Pirmasis posėdis
Kongresų, pradėjo malda Dvasios Vadas 

kun. J. Švagždys, kalba pirmininkas dr. A. 
Rakauskas ir himnu, kurį sugiedojo visi daly
viai, vadovaujant komp. A. Aleksiui iš Water- 
bury.

J kong. garbės prezidii mų pakviestą J. E. 
vyaJc M. Reinys, kun. dr. Jonas Navickas, 
Marianapolio Kolegijos direktorius, kun. K. 
Urlnmavičius ir kun. J. Balkūnas, Kunigų 
Vienybės pirmininkas.

Kongreso prezidiumų sudarė šie; vedėjas 
— komp. A. Aleksis iš Waterl)ury; pagelbi- 
ninkais — K. Vaišnoras iš Pittsburgb, Pa., 
ir adv. K. Kalinauskas iš Dorchester; sekre
toriais — Mikas Bigenis iš Philadelphia ir 
Petras Aikšnoras iš \VorcesteV.

Rezoliucijų komisijų: — kun. J. Balkų-, 
nas iš Maspeth, N. Y., A. F. Knvižys iš N6r-Į 
wood; L. Šimutis ir dr. A. Rakauskas iš Chi
cago ir A. J. Mažeika iš Brooklyn, N. Y.,1 
tvarkdariu pakviestas Fabionas Volungė.

Revizijos komisijų; A. Peldžius, A- Tam- 
kevičius ir VI. Paulauskas. Mandatų komisi
jų: — mok. A. Pinaitė, F. Krancevičius, A. 
Jurgelaitis ir E. Čiočvs. Sveikinimų —; kun. 
P. Juras, kun. P. Strakauskas ir Jonuti J. 
Romanas;

Pirmoji sesija baigėsi prezidiumo išrin

PinSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
WK&T KM D

(Tęsinys iš 3 pusi.)

bonų atlankė kun. J. Misius iš reikalus

mo atstovėms-ams ir visiems, 
kurie seimo proga siuntė svei- 

! kinimus ir parėmė vienuolyno

i Pittsburgho ir kun. J. 
tis, Presto klebonas.

padėjo Skrebienė Ona. Ji j>a- 
siuvo gražių kaldrų, kurių lai
mėjo Guiskienė Marijona. Do
vanų sodaliętėms pasisekė pa- '

Padėka

Te Viešpats visiems šimte
riopai atlygina.

Dėkingos,
Sv. Pranciškaus Seserys

Šv. Pranciškaus vienuolyno
kimu. Pietūs. Pietų metu fotografuotasi prio rinkti labai gražių ir įvairių.1 seserys sinlingai dėkoja gerb. 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos bažnyčios. Skanų užkandį parūpini Jalo dvasiškijai, visoms buv. sei- 
Popietinėje sesijoje išklausyta Centro Valdy- Urboniūtė. Viaos narės šau- ===============
bos: Dvasiu. Vado kun. J. Svagidžio, pirm. nW darllavogi Ua(, tiktai va. 
dr. A. Rakausko, viee pnm„ kun. J. Baikit.- , . ..
no, vice pirm. kun. A. Kneižio, fekr. L. Šimą- karas būtlJ ■»k">»18»e- * 
čio, ižd. kun. Ig. Albavičlous ir valdybos narių, bnkšs ne per daugiausiai ma Į 
kun. P. Juro ir A Mažeikos raportai, kurie tėsi mėgėjų, liet vietiniai la- . 
vienbalsiai priimti. Kun. U rlmna vičius ir kun. bai nucširdž'ai užjautė ir pa-
dr. Jagminas skaitė referatus.

i
Kongresų nuoširdžiai ir turiningai svei

kino Garbės Svečias J. E. vysk. M. Reinys,, 
kun. K. Urbonavičius, kun. J. Balkūnas, Ku
nigų Vienybės pirmininkas, kun. dr. J. Navic
kas ir visa eilė įvairių organizacijų vadų ir 
laikraščių atstovų.

Sveikinimai laiškais ir telegramomis;
Šv. Pranciško Seserys, Pittsburgb, Pa.
J. Čižauskas, Chicagos L. R. K. S. A. ap

skrities.
Kun. M. Pankus, New llaven, Conn.

Kun. J. Karalius, Shenandoab, Pa.
Benediktas Jakutis, N. A. Apskr. Rašt., 

Cambridge, Masę.
J. B. Šaliūnas, LRKSA Rast., Wikes- 

Barre, Pa.
Kunigas Mikšys,
Tėvas Brigmanas, Easton, Pa.
Kun. J. Čepukaitis, Philadelphia, Pa.
Marijona Jokuhaitė, nuo Moterų 

£os seimo, buvusio Chicagoj.
Nellie Sazadell, Lawrence, Mass.
Matas Zujus, “Garso” red. Wilk«s-- 

Bairre, Pa.
Stasys Lukoševičius, L. R. K. S. A. N. Y: 

ir N. J. Apskr. Pirm.
Šv. Kazimiero Seserys, Chicago, 111.
J. Em. Kardinolas O’ConnelI, Boston,

Mass.
Governor Charles F. Hurley, Boston, 

Mass.
(Daugiau bus.)

rėmė vakarų. Vakaras davė 
gražaus pelno parapijai.

Vietinis

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OVTO.METKJCALI.Y AKI V 
SPrXIAL.IHT.AS

Atsarga gėdos nedaro.

Pirmiau pažink kų darai, o 
paskui jau daryk.

LIETUVIAI DAKTARAI

Bridgeville
i

Spalių 24 d. sodaliecių su-

Su virš 20 nut* praktikai Inu. 
Mano Garautavimao

Palengvinti akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, *nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfttį, atitaisorengta card party sutraukė trumparegystę ir toltregystę. Prtren- 

w . . i gia teisingai akinius. Virtuose atsi-daUg Žmonių. Pelnyta keli de- tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausiaa klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys aUtafso- 
mos be akinių. kaimo. pigios kt|ip

sėtkai dol. Šių pramogų rū
pestingai tvarkė S. ir A. Kas
putytės, M. Packevičiūtė, A. 
Kuisis ir kitu

Lapkričio 6 d. N. ir J. Mic- 
kūniūtės rengia parapijos va j 
kųrienę ir šokius. Mergaitės 
dirba išsijuosę. Skirtos vaka
rienei vištos jau atpenėtos. Vi
si dalyviai bus gardžiai ir so
čiai pavalgydinti.

pirmi nu.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

I-V- A t >

Bingo eina dideliu pasise-1 
kiniu. Vis skaitlingesniais bū
riais pradeda rinktis savos 
parapijos žmonės. Gražioje 
nuotaikoje praleidžiama porų 
valandų laiko.

Vandens Baltumo - švariai Degi

FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

GERKIT

Praeitų savaitę mūsų kle-

TIK GERĄ
"T"»"

ALŲ

“Draugo? Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4.00 ir 4;30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

gimt) rosią
SOUTH SUK MING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBR0- 
SIA 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. . — . j

2415 West 64th Street
L M. MORKUS 

Res. UEMIjOCK SMOBiznio Telefonas BOULEVARD 717>
-jr

BE

MASKVA, spal. 27. — Bol
ševikai iš sovietų mokslo aka
demijos pašalino rusų istorikų 
V. N. Beneševičių dėl jo para
šytos knygos, kurių išleido na 
eių mokslo akademija Muni-
che. »________________________

LIETUVIAI DAKTARAI"

' DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted, St, Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

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

TeL CANaI 2345

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. B. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

įtagal sutartį.

Rez.:
2456 W. 69 St.

DR. F. C7WINSKUNAS j?-*-ANORAK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt SL 

TeL CANaI 0402

PHYSICIAN and SURGEON 
10 N. Broadvvay, Melrose P
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną’

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

30* METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:3(^iki 8 vai. vak.
TeL CANaI 0523i---------—

“lietuviai advokatai'

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
_____ Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem 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 F. v.

TeL Prospect 1012 
Rez. TelL Pepnblic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, iUL. „

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday? by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TaL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

į DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vąfc.

TeL CANaI 0257
Res. PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. CANaI 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Office Pbone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
V ai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DB. J. J. KOWAR.
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 Sa Halsted St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

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

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutartį.

LIETUVIS ADVOKATAS w c, rilUo„„4631 South JUhlaml Avunuu 2403 W 63rd_St- Chlca8° 
Bes. 6515 Š. Rockwell Street

j Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

Geriausia Vieta Pirktis -Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawfdrd 4100
*_______ ~ H - ĮC==»==r==|^^- I įZS

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

TeL YARdz 0994 
Rez.'Tei. PLAza 2400

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

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir ftirdies Ligos 

jo Specialybi
Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1924 8o. 49th CL
TeL Cicero 3656

Ofjaaz 4930 West 13th Street
Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MXDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vai, ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nao 7 iki 8:30 v. v.

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
________Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofa. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DP.KTTflT A CI

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso TeL VlRginia 0036 

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija 
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
^<iNedėlionTi8^a^l sutartį^

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaas li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Aasociation ir American 
College of Snrgeons, yra Class A 
rfities. Tai yra, ankičiansi Ameri- 
koa medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu, 2700 W. 69th 8t., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tą daktarų, dentistŲ, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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1$ KANADOS UHWU GUBMC
gražiu tenoro balsu. Ligonis

----------- guli Toronto (ionorul ligoni
TORONTO, ONT. — Spa- nėj. Draugai choristai ir palį- 

lių 16 d. moterų Altoriaus dr-1 stamioji prašomi aplankyti, 
gija surengė klebono McGiv? Linkini Petrui greit pasveikti 
nev šioj fmrapijoj kleboną v i- ir vėl grįsti prie choro.
I1K> vienų metų sukakties pa-j Ekiana skų tokus
minėjimų. Į l»ankietų. atšilau- . ' 4 H
kė virš 200 žmonių. ... —, v. igoninej mirė Kazimieras Ba- Prograinų vedė L*. Narušis. . . . ... .. * . i kanauskas, pasirgęs tik 4 die

PAGERS^ KLEBONĄ

Svečiams susėdus prie stalų,1 -ir r • v i. * nas. Velionis būva 13 metųbankietų pradėjo klebonas ma
lda.

amžiaus, visų mylimas. Pahv-
... i dotas 16 d. spalių iš Visų šve- |Baigiant valgyti, prasddė,oj . „ , . . .... • u. . •• '“tųjų bažnyčios, kurioje atšventinimai. Moterų draugijos .... ... ,,, ... . .. .. laikvta gedulingos pamaldosvardu sveikino pirm. O. Kati-

o vėliau taps ir jos eaviuhi miestas turi tokių didelę ir
ku. Motinu, pasirodė, iš Ame 
rikos atsivežusi ir dokumen
tus, kurie šaltkalviui leidžia 
laisvai įvažiuoti į Amerikų,

įvairių statybų, kaip Kaunas.
Galima sakyti, kad Kaunas 

yra naujai pastatytas ar at
statytas miestas. Prieš karų

kur jis ir išvyko su motina ir Kaunas buvo rusų pirmaeilis 
žmona. .tvirtovės miestas. Kariškais

sumetimais Kaune 'buvo lei
džiama statyti tiktai dviejų 
aukštų namas. Pramonės įmo
nių mažai tebuvo, nes rusų

KAI N AK (Teb.) — A ieun valdžia fabrikantams Kaune
speciali užsienio bendiovė už- nedavė leidinio, kad
siima leidimu tam tikrų kny-1.. . ,. „ . tie tabrikai karo metu nepa-gų apie didžiųjų Europos nne-| . . . „
stų statybų ir tautų ūkius. Da- t,kt« Pr,eSul- ŽO<Jz,u’ Ka,mas 
bar ši bendrovė ruošia leidi- buvo skurdus miestas. Dabar

laikinoji sostinė išsipuošusi rodą Ukmergėje. Su žemės 
puikiais pastatais, meksfaltuo- ūkio gaminiais ir gyvuliais 
tomis gatvėmis, gražiais til- parodoje gražiai jaisirodė Ūk
tais, gėlynais. mergės, Utenos ir Zarasų ap

skričių ūkininkai. Parodų per
Šįmet buvo suruošta dide-12 dienas aplankė apie 20,000 

lė žemės ūkio ir pramonės pa-'žmonių.

nauskienė, o Petrė Vilkelytė 
^padeklamavo pritaikintas ei
les ir įteikė gėlių bifkietų. Nuo 
mergaičių sodai iečių sveikino
Ž. Gruhavičiūtė ir įteikė do-' 
vanų. Nuo jaunimo klubo įtei
kė dovanų J. Belickas, nuo

KLAUSYKITĖS
, nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠAJLT11VIIERO
RADIO PROGAMŲ « STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak.nį ir apie Kaunu; leidnys bū- 

Ma&ktftas. “Skippy”, Lrn- siųs pavadintas “Statantysis 
coln park, Cbicagoj, žvėryr.i Kaunas”. Bendroves atstovai 
šimpanze bus maskotas meti- lankėsi Kaune leidinio paruo- 
nio Chicago Park Districto J Simo reikalais. Sako, kad lei- 
iutliolo žaidimo tarpe Santa dinys apie Kaunu būsiųs labai 

\ ladas Bakanauskas yra pa-J ^|ara (Calif.) ir Marquett<? įdomus, nes retas Europos

už velionio sielų. Liko did
žiausiam nuliūdime tėvai, dvi 
sesutės, du broliai ir pusbro-

i lis E. Narušis.

kėlęs nemaža vargų. 1913 m
dirbdamas kasyklose su vago-

,r tx_ • v nėliu krito į šaftų (50 pėdų),parapijom! V. Danielius. (T_ , ' . 7 •. • i iv • i . r T»- Buvo sulaužyta kojos, ranka Paskui kalbėjo klebonas. De . v , ... T1
II* U/ATl L* U Ii I 1 lt ll I 1(1*11 O.'. DDltll.i T II

kojo už surengtų jauu vaka
rienę dr už dovanas, kurių vi
sai nesitikėjo.

Po vakarienės prasidėjo šo
kiai.

Vakaro šeimininkėmis buvo:

universitetų tymų. Zaiditnas 
bus spalių 30 d. po piet, Sol- 
dier’s Fielde. Tikietų to žai
dimo žiūrėti iš anksto gabina 
gauti visų parkų “fieldhausč_ /ir šonkauliai. Ilgus metus tu

rėjo išgulėti ligoninėj, ir nc-'gg”. 
apsėjo be operacijų. Dar ir -
po šiai dienai nėra išgijęs. Vis Įz Prieš kokius 25 metus Var- 

' lanko daktarus. Kas met pri- šuvoje, Krokuvos .priemiesčio 
1 seina jam daryti operacija, viename name rastas kūdikis,

t
Kojos žaizdos neužgija. pamestas motinos, netureju-A. 'Grubavičienė, St. Dervi- , . ...

nienė, O. Kalinauskienė, EJ 1930 metais buvo susirgus 'į'®* 18 Kyventi. P™ ku* 
Jonienė, K. Belickien,-, Kate-'žtnona, kuri ir dabar dar «u« |
lienė ir V. Vaitkienė. Prie ligoninėj. Dabar ištiko did- 
stųlų patarnavo: E. lvaškevi- žiausia nelaimė: mirė mylimas 
čintė, E. Belickaitė, A. Belic- Kaziukas.
kaitę^8?<Iurciutė, J. Jūrėm-( L. Bakanauskas- yra 'prruiu- 
tė, D. Matjošaitytė, A. Žižytč, tinis lietuvių parapijos įstei- 
F. Beiickienė. , j gėjas. Kuomet 1928 m. steigč-

Daugiausda tikietų išplatino si lietuvių parapija Toronte, amatų mokyklų ir gyveno ar- 
■2,. Grufcavičiūtė ir Matjošai- jis pirmutinis juiaukojo $10() ti Varšuvos šaltkąlviaudamas, 
tytė, kurios gavo dovanas. (ir kitus ragino prisidėti 'au- atliko karinę prievolę ir net 

Klebonas labai yra pa*en- komis. ! apsivedė. Gerai savo amatų

nežinomoji motina prašė vai
kų paimti auginti. Gerų žmo
nių neatsirado ir policija pa
mestinukų atidavė vaikų prie-«
glaudai.

Pamestinukas užaugo, baigė

Minae LdkFBVKVSC

Urba Flower Shoppe) 
^4180 Archer Avenue

■ Ušlfe MyHnOtro. — Vettirvėm* — j 
baiikit'lniii' — liliiuluvimo —

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

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

krntas šiuo perengimu.
Serga, choristas

Serga Petras Vedeckas, ii 
ganietis parapijos choristas ir
daug kartų pasirodęs scenoje no iš savųjų

Reiškiu gilios užuojautos L. 
Bakanauskų šeimai dėl mir
ties brangaus sūnaus. Žinau, 
kaip skaudu yra netekti vie-

Eligijus

cicero uetuvujanos
Pasiklausius įmonių ko savo geriausiu draugu, (ii- 

! rdėjau sykį klebonų net taip 
sakant: ‘‘Zajauskas yra geras

žinodamas ir sųžiningai«dirb- 
dalmas, jis turėjo gerų vardų 
ir gražiai gyveno.

Prieš keletu mėnesių į Var
šuvon policijų atėjo atvažia
vusi iš J. A. V. kažkokia Ja
nina Skavropskaitė, Amerikos 
pilietė, ir prašė padėti jai su
rasti prieš 25 metus kažku
riame name pamestų vaikų. 
Uždavinys pasirodė ne toks 
lengvas, visd eito pavyko su-

A * A 
Mateušas Juškaitis

Mirė spalio 25 d., 1937 m., s 
6.30 vakare vai., sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo ii Jurbarko parapijos, 
Kuturų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
liu sūnus Mateušą ir Pran
ciškų, dvi dukteris Marijoną ir 
Oną kr žentą, seserį Marijoną 
Laurynaitia ir brolį Juozapą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioje, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, spalio 28 d. 16 koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaJdu bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai.
Dukterys, Sesuo, Brolis Ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius But
kus Undertaking Co. Telefo
nas CANaI 3161.

A. B A
ONA LEVICKIENE

Mirė spalio 26, 1937, 2:00 po 
piet, sulaukus 61 metų amž.

Kilo iš Panevėžio Apskr. 
Subačių parap., Vlvulų kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Kazimierą, sūnų Jurgį, 
marčią Marijoną, penkis duk
teris: Emiliją Andrulienę, Ci
ną Makunienę, Margarotą We- 
ris, Stellą Dačiolįcnę Ir Ma
rijoną Borovan Ir 'žentus ir a- 
nukus, broli Juozapą Žako- 
nls Ir jo šeimyną, seserėčią 
Elžbietą Shimktenę, sūnėną Po
vilą Petrulį ir moterį Marijo
ną, įr daug kitų giminių; o 
Uotu voj 2 seseris ir 1 broli.

Kūnas pašarvotas 3657 So. 
Hamilton Avė. Telephone La- 
fayette 2834.

Laidotuvės (vyks šeštadienį, 
spalio 30 d. iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sietą. Po pamaldų 
bus nulydėta į &v. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažys- 

- tarnus-mos dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duk
terys, žentai, Anūkai, Bro iai, 
Seserys, Seserėčia ir (ainihiės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz Ir Sūnai. Tel. CANaI 
2516.

VENETIAN MONUMENT GO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų ir grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

.... -o ■ —
8uvlrš 50' metų prityrimo 

-------o-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
---- o----

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

ARTI CiRAND AVK.

Telefonas
SEEIey 6103)

CHICAGO, ILL.

Žmonės buvo pradėję kai-. . - .. ... kf- , . namestinukas
Potr«< Tnknis iš parap. ir draugijų rėmėjas seku, kur tas pamestinukas 

ir geras katalikas”. Kas dėl j galėjo atsidurti. Ir štai, vienų 
mokyklos stogo, tai klebonas dienų pas šaltkalvį atėjo ac-

foėti, kad retras Juknis ih 
Cieeros išsikraustė, nes per 
kiek laiko jo niekur nesima
tė: nei susirinkimuose, nei 
bažnyčioje, nei parapijos pa
rengimuose.

Štai, Petras Juknis ir atėjo kadangi tik vienai mokyklai 
į Šv. Antano draugijos ban- reikėjo stogas dėti, tai geriau, 
kietų ir, kaip visuomet, gerai sako> duoti darbui neutralei fi- 
atrodo, sveikas ir sakosi nei pinai. Antra, klebonas turi 
nemanęs iš Cieeros kur nori klausyti parap. komiteto nu
keltu. Esu, kur rasi geriuu. tarikno ir savo vyskupo pa- 
kaip Cicero.

Tikrų tiesų pasdkė.

juk turi tiek draugų, kiti ir nyva moteris ir pareiškė esan- 
biznieriai,-ir jeigu turėtų tiek 
darbų, visiems galėtų duoti.
Gal ir būtų gerai. Dabar gi, jų ir pažinti, bet pamažu mo

tina su sūnumi susitaikė. Ska-

ti jo motina.

Šaltkalvis iš karto atsisakė

vronskaite Aknerikoje įsigiju
si gražų turtų, turi fabrikų, 
kurioje jos sūnus gaus darbų,

Biznierius Pranas Zajaus
kas irgi atsilankė į draugijos 
vakarienę. Jis nemažai aukojo 
tai vakarienei. Pranas geras 
vyras, bet jis arft klebono bis- 
kį šnairuoja, kodėl nedavė jo

tarimo.
Bet Pranas vis tiek žada 

parapijos brmkietui gerų do
vanų. Narys

Pamestinuko Laimė

t

KAROLIS ROKAS
Mirė spalio 25 d., 1937 m., 8:05 vai. vak., sulau

kęs gilios senatvės.
Kilo iš Panevėžio apskričio, Upytės parapijos, Stz>- 

tiškio kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime brolį Aleksandrų, dvi 

brolio dukteris: Konstancijų Žaurienę ir Barborų Ku- 
čienę ir jų se?mynas, švogerį Jonų Valantinavičių ir 
jo šeimynų, ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachavičiaus koplyčioje, 2314 
West 23rd Place.

Laidotuvės įvyks Penktadienį, spalio 29 d., 1937. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiehb kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Brolio Dukterys, S voveris ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Tele
fonas CANaI 2515. \

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AM8BLANCE
DYKAI

Pamestinukams nevisada 
reikia nusiminti, kad jie pa- 

draugui uždėti dtogų ant pa- mestinukai. Jie gali sulaukti 
rapijos mokyklos. Stogas sto-'didelės laimės. Varšuvos laik- 
gu, bet aš žinau, kad mūsų raščiai rašo apie vienų įdomų 
klebonas visuomet Pranų lai-j pamestinuko likimų.

WISE
The wiee and piešiant w*y to relieve a cough due to a cold ii a 
Smith Bredeen Cough Drap. (TWo kitidi: Black or Menthol—5^.)

Thb b'the vitamin that nbes the ratfomet of the mocoos 
meoibraBes of the aoee and thmar co coid aad eough infecttooi.

A. B A
JACOB WILKIEL

, (VILKELIS)
Mirė spalio 26 d., 1937 m., 

6.10 vai. popiet, sulaukęs 62 
metų amžiaus.

Kilo Iš • Viesėjų parapijos, 
Petraškų kaimo.

Amerikoj Išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Kasimiem, po tėvaln 
Daržlnlkoltš, tris dukteris: 
Marlan Nares, žentą Dr. V. 8. 
Nares. Vlctorta Zuąehar, žen
tą Marshall, Joaephine Von- 
dran, žentą George, anflkus 

•Marlan Nares tr Marshall Zu- 
gehar, Jr., du sflnus: Mlchael 
Ir James, seserį Kotriuą ir gi
mines. IJetuvoje seserį Rooa- 
llją, brolienę ir kitos gimines.

Kūnas pašarvotas 6349 Mont- 
rose Avė,

Laidotuvšs įvyks penktadie
nį, spalio 29 d. Iš namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Oięr 
Lady of Victory. 5200 Agotllc 
Avė., parap. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldas už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Av. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ge* Ir pa'v. 
stamus-aa dalyvauti iloac Ittl- 

uvėse,
uilfldę: Kleiaris. DMlunry*. 

JMsAs. AsAkat, Seserys, 
j Brolienė- ir ‘

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Emleikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 6T27

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

dotu
Ns

IClans^Hts Hioaų Lietuvi IĮ gMlio 
10:M v*L vakaro ii W. H. T. 0. rtotlai (M» K.) —

r. U0LTIMZBBAS

1.1. Zolp
luozapas Eobkis

Ribas

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1646 West <6tli Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR r 4704 So. Western A' 
TCVAS Tel. VIRginia 0883

3354 S5. Halsted St.
Phone BOUIevard 4089

Lataitz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1^70

J. Uulevtcns 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažėta
fl. fflSSdtSMS
A. Petkos
įtakas

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABde 1138-1139

•3307 Litnanica Ava. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Cty Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GROvehilI 0142

71i Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377



e ketvirtadieni, spalių 28, 193f

šži-/TL.

VIETINES ŽINIOS

West Pullmano 
Žinelės

Spalių 31 d., Vytauto parkf 
įvyksta vestpulmaniečių paro, 
ngimas — “HalloAveen {Mir
ty”. Bus daug įvairumėlio. 
(šokiams gries jaunino mygia
ma Phil Palmers orkestrą.

Jeigu tų, dienų pasitaikytų 
labai šaltas oras, arba smar
kiai lytų, tai viskas bus pa
rapijos svetainėje, 12227 B- 
merald avė.

Prašmatniausiai, arba gra
žiausiai, apsirengusiems bus 
duodama dovanos.

Visus širdingai prašome at
vykti.

1 Pradedant spalių 29 d. ka.* 
penktadienio vakarų iki ad
vento, parapijos salėje bu? 
šokiai. Juos rengia parapijos 
komitetas parapijos naudai. 
Grieš Phil Palmers (and his 
orchestra). Jaunimas kviečia
mas skaitlingai tuose šokiuo
se dalyvauti.

Praloidus “IIalloween par
ty”, tuoj bus pradėta rengtis 
prie metinio parapijos bankie
to, kuris įvyks lapkričio 11 
d., parapijos salėje.

Bus graži programa ir ant 
galo šokiai. Grieš Phil Paltu- 
ers orkestrą. Į metinį parapi
jas bankietų kviečiami visi 
mūs rėmėjai, profesijona lai, 
biznieriai ir draugai. Pats 
kleb. kun. A. Linkus dirba 
rengimo komisijoj, kad vaka
ras būtų vertas vadinti me
tiniu ir kad sveteliai būtų pi
lniausia patenkinti.

Šiuo laiku mūsų parapijos 
vikaras kun. S. Gaučas su pa
rap. komitetu vakarais lanko 
parapijų rinkdamas kurui — 
anglims aukas.

Sekmadienį parapijos “Ži- 
nių-Žinelės” skelbiama, kad 
jau surinkta apiė pora šimtų 
dol. RaP

Remkite Savuosius 
Biznierius

ŠVIESA AKIŲ SMAGUMUI! 
ŠVIESA GRAŽUMUI!

SU NAUJOMIS 1938 I. E. S.
. ■ ' « * •

Geresnės Šviesos 
Geresno Regėjimo

LEMPOMIS—

I. E. S. Studentų 
Bridge Lempa

Swlvel arm-sllver, bro- 
nze, arba lvory Ir gold 
flnlsh-sllk shades su 
belge arba banana- 
heart spalvo
mis .... SJ250

e
I. E. S. End Table 

Lempa
Holophane reflector- 
plated silver, bronze, 
arba blonde finlsh. 
Allko shades ln 
eggshell or

........... «M95

-
MAŽAS {MOKĖJIMAS
Balansas mėnesiniai
sykiu su elektros bila

» 

•Jūs gausite dvigubų patenkinimų iš šių I.E.S. 
lempų! Jog ne tik pagrąžins jūsų namų, bet 
ir apsaugos jūsų regėjimų. Pamatykite eilę 
gražių madų.. .floor, bridge, swinging arm, 
student, end table, ir pin it up modelių. Pri
einamos kainos — lengvus išmokėjimai.

KmI ofdmjTi. nnnUnill Ir kito* kaštas, trnpatl aakMeanė kaina, 
kada perkate iwit lengva Umofcėjlmi,.

commonuiERLTH cnson Electric shops
Downtown—72 W. Adaau Si., 132 S. Desibsn SL — Tai. RANdalpk 1200, local 1219
4362 ■
4833 Irvinų Šori Blvd. 
2733 Mllwouhaa Ava.

4231 W. M-dhoa ft. 
3440 S. fta» SL 
4834 S. AaMaad A va.

852 W. 63rd ft.
2990 L 92sd ft.
11046 S. Mldilųaa Ava.

sc
čioj pamokslų pasakė kun. 
M. Š varly s.

i Prieš keletu metų mirė jo 
Į tėvas biznierius S. Brazaus- 
j kas, kuris ir skaitydavo ir 
nuolat parf’.nijavo katalikiškų 
spaudų ir buvo “Draugo” 
skaitytojas. Tėvas ir sūnus 

i palaidoti Šv. Kazimiero ka
puose. Gailu buvo žiūrėti į 
verkiančių vienatinio sūnaus 
motinėlę ir seseris; taip pat 
daug giminių, ir draugų, su

Grupė žymių gydytojų. Šiomis dienomis Chicagoj turėjo posėdį American College of Surgeons. Žiūrint iš kairės į de- kuriais velionis sykiu augo ir 
: dr. Harvev L. Agnew, prezidentas - elektas, American Hospital ųssociation; dr. Robert E. Neff, prezidentas ligoni- mokyklų lankė, 

nių skyriaus; dr. James 11. Means, prez. American College of Pbys’eians; dr. J. Ii. J. Vphuin, prezidentas American į kapus lydėjo 
Medical association; dr. Eugene H. Pool, buvęs prezidentas, American College of Surgeonų; ir dr. R. C. Buerki, preziden
tas - elektas, American College of Hospital administrators.

smę:

Choras Veikia.

BRIGHTON PARK. — Pa
. t ' '

rapijos choras smarkiai vei
kia. Net du syk j savaitę tu-

Choro Vakaras - Sckiai

WEgT SIDE. -r, Šeštad., 
spalių 30 d., parap. salėje ba 
žnytinis choras rengia šokių
__i----- _ri repeticijas, kad gerai pri- vakarų. Grieš jaunimo <nėgia- 

siruošus prie rengiamų bažny- ma orkestrą, 
čios iškilmių. >

Choro vadas varg. J. Ku
dirka mokina naujas mišią:-, 
kurios bus giedamos su orkes
trą. Pastaruoju laiku choras 
pradėjo augti. Jau įsirašė Vy
čių kp. pirm. D. Varnas, B.
Klimas, S. Sabutntė, L. Rudo- 
kaitė, F. Radauskaitė, A. No
reikaitė, J. Šasaitė.

Choras taip pat rengiasi ir 
prie savo 'metinio “Halloween 
Sočiai”. Dalyviams ypatinguo 
se juokinguose kostiumuose 
bus duodama dovanos. Bus it

Kaip Gimė “Neregė nors būdu parėmė pramogų 
Statybos Fondui. de,k18

Dėkojame biznieriui R. An-

ug auto
mobilių, nes daug turėjo pa
žįstamų.

Laidotuves tvarkė J. F. Eu-

Kuomet radio klausytojui 
rašė laiškus, kviesdami Mo- dreliūnui, (5324 S. VVestern av.'.
kalų Aldutę (Jadvygų Gricai
tę) pasirodyti scenoje, ji tuo-/
jau pradėjo prašyti savo “tė- 

Į vakarų kviečiamas ne vien tukų”, kad parašytų jai vei- 
West Side jaunimas, bet ir ,ka^- Bet “tėtukas” Makalas 
kitų parapijų chorai. Tuomi [buvo toks nerangus, kad nie- 
parodys draugiškumų ir už- !kaip negalėja prisirengti. Al-

sitikrins sau paramų iš mūsų 
choro, kada jie rengs vakarus.

Choristas

Kas Norit Būt 
Laimingas?

dutė dėl to neįpuolė į despe 
racijų. Niekam nei žodžio ne
sakydama, tylomis pradėjo ra 
Syti. Ir taip gimė dramatinis 
ir muzikalia veikalas “Nere
gė”, kuri pastangomis Jadvy
gos Gricaitės bus atvaidinta

kuris niekuomet neatsisako 
paaukoti dovanų geram tiks
lui, tųipgi rėmėjoms: E. Ged
vilienei, M. Sudeikienei, A. ir 
O. Jurgaičiams, P. Doršai.

Daug malonumo pridavė at 
silankęs didėlis sesučių rėmė
jas kun. P. Vaitukaitis, taip
gi Brolis Vladas, MIC., ARD 
centro pirm. A. Nausėdienė, 
vice pirm. Dtobrovolskienė ir 
kitų skyrių rėmėjos. Dėkoja
me laidotuvių direktoriui i. 
J. Zolp, 164b W. 46 st., kuris

Velionio motinai ir seserims 
reiškiame gilios užuojautos.

Rap.

CLASSIFIED
Vfannnt statyti sau oaają namą 
ir pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAI

Kurie jaučiatės laimingi, at
vykite į Aušros Vartų parap. 
salę spalių 31 d., 4 vai. p. p.
Mat, tų dienų įvyksta L. Vy- *ok’a' 
čių 24 kp. bunco ir card loši- 

' mas. Komisija turi labai daugdoor prize”, kurį aukojo A 
Liekas Jewelers krautuvė prie i

ji* Ar/»1ioi* ava A/olrovoc? hna I . , .
Be to, dar bus ir pinokho35 ir Archer avė. Vakaras bus 

'penktadienį, spalių 29 d. Ko
misijoj darbuojas K. Liekaitė, 
J. Šušaitė, O. Ivinskaitė.

Kitas choro šokių vakaras 
naujos bažnyčios fondui bus 
prieš adventų. Rjašt.

ANTRA PROGA LAIMĖTI 
$100,000

NEREIKIA JOKIO AUKŠTO 
MOKSLO .

Naujas interesingas kontes- 
tas su $250,000 dovanomis bu
vo paskelbtas šiame laikrašty
je, Dirhėjai Dvigubo švelnu
mo Old Gold cigaretų veda 
šį kontestų. Žmonės iš visų 
Amerikos dalių, iš miestelių 
ir kaimų stoja į kontestų.

Šiame konteste nėra jokių 
mįslių išrišti. Nereikia žody
no arba encykilopedijos. Dar
bininkas ir profesorius, visi 
turi lygių progų laimėti pirmų 
dovanų.

Old Gold vėl duodu jums 
progų laimėti vienų iš 1000 
dovanų; daug iš mūsų skaity
tojų jau įstojo į šį kontestų. 
Jie visi sunkiai dirba laimėti 
dovanų. Jei jūs dar neįstojote 
— tai dar yra laibo.

Nuvykit pas arčiausių ci
garetų dealerį ir įsigykite 
Old Gold Kontesto Buletinų 
su pilnais įstatymais ir smulk
menomis) kontesto. Šekit pata
rimus atydžiai. Jei jūsų dea- 
site pirmų pakelį Old Gold 
cigaretų, jei jie nepatinka 
jums, jūs gausite du kart jū
sų pinigus atgal.

Žinokite irgi, kada išbandy- 
leris neturi Buletinų, kreip
kitės į DRAUGo raštinę.

lapkr. 7 dienų, Lietuvių Au- kiekvienai pramogai paskolina 
ditorijoj, 5 vai. vakare. Taip-. kėdžių, 
gi bus gražus koncertas ir ant ( &v- K. A. R. I sk pirm.,

A. J.! . E. OgentieDė

Vieša Padėka Palaidojo ir Sūnų

T0WN OF LAKE. — Šv. TOWN OF LAKE. — Spa- 
rungtynės. £>. D. Lekavičius Kazimiero Akad. Rėmėjų Į lių 25 d. iškilmingai palaido- 
yra pasirengęs nugalėt vitos, sk. bunco party spalių 17 d.1 tas vienatinis našlės Onos
savo oponentus. Bet kiti žada gražiai pasisekė. Dėl to nori-1 Brazauskienės sūnus Stanis- 
nepasiduot. Jei kas norite stot■ me tartį širdingų padėkos ž,o-' lovas. Per laidotuves bažny 
prieš Lekavįčių, atvykite sek-1 dį visiems atsilankusiems sve
madienį į TYest Sidę. Kom. čiams ir tiems, kurie kokiu COAL

Anglys

AMERICA’S 
LEADER AT

ppoSak P

r.
LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 

PLOTMELES
Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvo®, fijalitavos; yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —
BROLIS VLADAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU GATAVI

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė Ir 7 kambarių fleitas. Tinkamas 
dėl bučernės arba groaernėa. tiktai 
18990.00. Lengvi igmokėjimat. Biz
ni tr visą Įrengimą parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10146 St., Iawrence Avė., 2 fle- 
tų — 5 kambarių mūrinis namas, 
3 karų, šilto vandens šildomas ga- 
radžius — I. C. transportacija, tik
tai $7900.00. $1500 cash, balansas
Išmokėjimais. Pirmas aukštas dy-
kai. AtsISauklt:

P. G. MAURER & CO. 
10323 So. iMichigan Avė. 

Tel. Pullman 2220,
PARDAVIMUI NAMAS

Balto mūro krautuvė. Namas 35x125 
pėdų... Ifirenduotas kaipo tavernas, 
kambariai vlrfiul. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen gatves. Tele- 
fonuoklt savininką:

Rrookfleld 5863.
PARDAVIMUI RAKANDAI

Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po vieną. AtsISauklt: 3357 Lituantca 
Avė. (Krautuvėje).

PADAVIMUI NAMAS

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ...........,$600
Mine Run 575
Egg........................... 600
Nut ........................... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR! t KAINO8
GREITAI KYLA

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRI EMIESCI L'OSE

Tel. ARDmore 6975

Dviejų aukštų mūrinis namas, atti- 
kas, vonios, uždaryti porėtai, dviejų 
karų Ramdžius. Kaina $4,900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2853 
So. Chrlstiana Avė. (pirmiau buvo 
Tumer Avė.).

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

MATYKITE J{ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 12 DARBUS

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

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO 

TERITORIJOJ

1
ŠIOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PTLNA MIERĄ 
SU CITY SEALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAUS PEČIAMS KAUKITE 

OANal 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTU VAMS
J

CRANE COAL COMPANY.


