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KARDI

VATIKANAS, lapkr. 3. —j Jo Šventenybė nuodugniai 
Šventasis Tėvas Pijus XI apžiūrėjo naują mokslo įstai- 
šiandien asmeniškai atidarė gą ir trumpai prakalbėjo. Au- 
savo lėšomis įkurtą Ateneo klėtiniams ir tikintiesiems tarp 
Romano, arba Pontifikalinį u-' kitko pareiškė.
niversitetą prie Šv. Jono La-j “Jūs esate Bažnyčios ir 
terano bazilikos. j Dievo garbės tikroji viltis”.

Brikelyje atidaryta tap vaistytai 
kmftnncija

BRIUSELIS, lapkr. 3 
Vėliausiomis žiniomis 
valstybių konferencijos,

— ,ta, kad ši valstybių konferen- 
iš 9 cija nėra, koks T. Sąjungos 
daly- komitetas, kad konfąjrencija su

viai atidėjo kvietimo siuntimą si rinkus grąžinti taiką Toli
muose Rytuose ir podraug už
tikrinti Kinijai reikalingą sau

Japonijai.

Italijos atstovas susirinku
siuosius įspėjo, kad jie rimtai 
pagalvotų, kokio darbo imasi, 
kad paskiau nereikėtų to visa 
apgailėti.

BRIUSELIS, Belgija, lap
kr. 3. — Atidaryta devynių Prane^ 
valstybių konferencija japonų 
kinų konfliktai klausimu. Vy-

KAIP TIK JIEMS KLHVA,
BANDO &1U8INTI 

PASAKŲ '
HR^DlYE, lapkr. 3. — Is

panijos radikalų režimas iš druome 
Barcelonos paskelbė, kad naci
onalistų lakūnai bombardėvo 
Lerida mieBtą, už 75 mylių va 
karų lioArViuo Barcefenoe.

Anot radikalų pranešimo, a- 
pie 120 asmenų, įėmns 50 vai
kų, užmušta ir keli šimtai kitų 
sužeista. 4' &

Sako, lakūnų puolimas ne
buvo numatytas ir gyventojai 
neturėjo laiko apsidrausti. -

Radikalų režimas bando iš
judinti visą pasaulį priefi tokį 
“nežmonišką” kariavimą. Bet 
apie savo visą laiką vykdomą 
raudonąjį terorą jis netūri ką 
sakyti.

LAIKRAŠČIŲ ATSTOVAI

KARO FRObTE
Jų pareiga nėra lengva

PARYŽIUS. — Prieš dve-rretai ir pats kovotoju pasida- 
jetą metų didieji Amerikos,
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USTAI TURĖS KONSU
LUS ANGLIJOJE

LAIMĖJO RADIKALAI

NUMATO SUKILIMUS JA- 
I ONIJOJE

M0.NIU , lapkr. 3. — Čia
turima 
galės ilgai 
Sakoma, 
stovis tai 
tu laiku 
atsieks sa

kad Japonija ne
arianti Kinijoje, 
.ponijos finansų 
dagas, kad jei grei 

ų kariuomenė ne 
tikslo Kinijoje, 

sukili-Japonijojoj gyventojų 
mai bus nevengiami.

Bet Detroite CIO kandidatas 
majorus pralaimėjo

NEW YORK, lapkr. 3. — pat demokratas, iškeltas iš 
Per įvykusius vakar šiame (litik»s. Čia buvo net penki 
mieste rinkimus miesto majo- didatai į majorus, 
ru išrinktas dabartinis majo
ras LaGuardia. Žinomi Tam- 

skaud-

LONDONAS,, lapkr. 3. —
Anglijos vyriausybė pagaliau 
nusprendė leisti Ispanijos na
cionalistų vyriausybei turėti 
savo konsulus Anglijoje su pil 
nomis konsulinėmis teisėmis.
O Anglija į nacionalistu valdo
mas sritis pasiųs “agentus” .many Hali deunokrntni 
su konsulų teisėmis, Vyriau-' nukentėjo, 
siag “agentas” bus Burgos k jg rinkimų kitokių pasėkų nė 
mieste, nacionalistų vvriausy- (nelaukta. Majoras La-Guardia 
bės sėdyboje. jyra respublikonas. Bet be res-

Anglijos vyriausybė pareis. * Paikom? už jo išrinkimą 
kia, kad tuo būdu vis gi dar daug dirbo ir kraštntiniausi 
nebus pripažinta nacionalistų (gaivalai kurie sudarę “Ameri- 
vyriausybė. - |can Dab™’.’ partiją.

Dar nežinoma, kaip greit An
glijos nuosprendis įsigalios.

WORCESTER, Mass., 
kr. 3.,— Miesto majoru iši 
ktas J. J. Sullįvan, dėm.

HARTFORD, Conn., lapkr, 
3. — Majoru išrinktas T.- J, 
Spellacy, dėmu

gumą. Nežinia kas bus toliau 
daroma, jei Japonija paneigs 
konferencijos notą ir kvietimą.

Konferencijoje svarbų vaid
menį turi Kinijos atstovas, dr. 
Wellington Koo. Jis it anksto 

kad Kinija pripa
žins paliaubas tik tada, kai ja
ponai sutiks apleisti užimtas

ARABŲ SUKILIMAI PER
SIMETA Į TRANS- 

JORDANIJĄ

rauja Amerikos,” Anglijos ir , .
Prancūzijos atstovai. Pirmi- su^™ama «« JaP<^ n™9t^ 
ninku paskirtas Paul Spaak,
belgų užsienių reikalų ministe- atirta, tarp en os, 

Anglijos ir Prancūzijos dele
gatų kai kuriais klausimais y- 
ra nuomonių skirtumai konfe- 

Tartasi pasiųsti Japonijai rencijos vedime. Nė vienas šių

ris. Išrinktas vadinamas 
rinis komitetas.

vai-

paraginimą pripažinti valsty
bių tarpininkavimą jos kon
flikte su Kinija ir prisiųsti 
atstovą į konferenciją tartis 
paliaubų paskelbimo klausimu. 
Notoje Japonijai bUs nnrody-

IŠKELTA AIKŠTĖN PASI
KĖSINIMAI PRIEŠ 

STALINĮ
MASKVA, lapkr. 3. — Čia

Anglijos, Prancūzijog laikraš
čiai išsiuntinėjo į Etiopiją bū
rius savo korespondentų, iŠ-

ro...
Japonų

duodamas

teritorija*. Tns ri ne- bigdami YžmrrŠHSIm didiiu-

delegatų nenori atvirai vado
vauti konferencijos eigai. Tad 
ir pirmininko vieta užkrauta 
belgų atstovui.

Konferencijoje yra ir Itali
jos atstovas.

PIRMASIS PAPUANAS |- 
ŠVENTINTAS KUNIGU

YULE SALA, Papua. — 
Prieš 50 metų Papua salos mi
sionieriams nebuvo prieina
mos, kadangi buvo apgyventos 

teisme teisiama trylika Abka-' piktųjų pagonų. Tiesiog pasa-
zijos respublikos viršininkų, i kius čia buvo nenugalima pa- 
Kaltinami, kaip paprastai,
“išdavikiškumu” — nesiskai
tymu su Stalino diktatūra.

Bylos laiku iškelta aikštėn 
du nepasisekę pasikėsinimai 
prieš Staliną, įvykę 1933 ir 
1935 metaiis.

Pripažinta, kad tai trocki- 
nmkų darbas ir trockininkai 
dabar teisiami.

Iš kitų Rusijos dalių pra
nešta, kad šiandien “teismai” 
nuteisę sušaudyti 23 “išdavi
kus” ir “sabotažininkus”.

gonizmo tvirtovė.

Šiandien Švč. Širdies Issou- 
duno misionieriai gali jau pa
sidžiaugti ilgų metų savo dar
bo sėkmėmis. Jau turi sukūrę 
iš 20,000 papuanų katalikų gra 
žią bendruomenę. Misionierių 
darbą vainikuoja pirmo patpu- 
ano įšventinimas kunigu. Jis 
yra kun. Vergeke.

les pinigų sumas. Tačiau po 
poros savaičių leidėjai pama
tė, kad iš tokių didelių pastan 
gų ir išlaidų nėra veik jokios 
naudos: italų karo vadovybė 
neleido korespondentų į tas 
sritis, kur vyko kautynes, ir 
milijonai laikraščių skaitytojų 
veltui laukė dramatiškų mūšių 
aprašymų.- ’ ’ . • ,

Panašiai buvo ir tebėra Is- 
panijoj; nei gen. Franco, nei 
Valencijos vyriausybė laikraš
tininkams nėra ypatingai pa
lanki. Atrodo, kad net taisyk
le bus virtęs paprotys neįsi
leisti laikraštininkų į didžiųjų 
karinių operacijų zonas.

/Tačiau priešingai yra su To 
Ūmaisiais Rytais. Tiesa, japo
nai svetimų laikraštininkų taip 
pat nemėgsta, kaip nemėgo 
marš. Grazianis ir gen. Fran
co. Bet užtat jų pačių laikraš
tininkai fronte naudojasi uito
mis privilegijomis. Tik japo
nų laikraštininkas fronte ke-

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 
KAUNE \

kartu su 
boneŠųeskadrilėmis

laikraštininkams 
limumas skristi 

tuvų ar bom- 
jie mig

lei priimami į kanonierinius 
laivus, kurie drąsiai plaukia į 
kinų žemę Jangcekiangu arba 
Vangpu. Laikraštininkai ir fo
tografai kariri su' karei viąis 
slankioja priešakiniuose apka
suose. Nėra tad ko nustebti, 
kad vieno iš didžiausių Tokio 
laikraščių “Aeahi” bendra
darbis žuvo š. Kinijoj, “Ho- 
chi” ir “Mainichi” korespon
dentai buvo sunkiai sužeisti, o 
“Domei” agentūra neteko jau 
net dviejų savo bendradarbių. 
Vienas foto korespondentas 
ruošėsi fotografuoti japonų 
kareivių keiimąsi iš laivų į 
brantus, tuo momentu jo apa
rate suaižė kinų kulka. Laikraš 
tis “Osaka Mainichi” įsidėjo 
paveikslą, kuris rodė vieno Š. 
Kinijos miesto puolimą. Kry
želiu buvo pažymėta vieta, kur 
“garbingai žuvo mūsų br&n- 
ginamas bendradarbis...”

Taigi, šiandien karo kores
pondento amatas yra kur kas 
kitoks, negu XIX šimtmečio 
karuose arba ir Didi Kare.

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Arabų sąjūdis prieš britus ir 
žydus Palestinoje kas kartas 
didėja. Visose Palestinos da
lyse plinta teroras.
”Wwisiumis žiūromis* iš 
Transjordanijos, ir tenai ara
bai rimtai iąjunda prieš bri
tus, kad nusikratyti jų vald
žia. . . i

DJ1TROIT, Mich., lapkr. 3. 
— Miesto majoru išrinktas R. 

’4W. Reading, konservatorių 
kandidatas. CIO karštai remia 
mas kandidatas P. H. O’Brien 
nustumtas į Šalį.

CIO vadai čia darė bandy
mus savo įsigalėjimo sumeti
mais. Jie tvirtina, kad visuo
se miestuose įsigalėtų darbi
ninkų, radikalų viršininkai. 
Pirmieji bandymai nepasisekė.

AMERIKA NENORI KIŠTIS 
I ISPANIJOS REIKALUS

WASHINGTON, lapkr. 3. 
— Kubos vyriausybė pagaliau 
sugalvojo įsikišti į Ispanijos 
reikalus tarpininkės rolėje su
taikyti ten nacionalistus su ra 
dikalais.

Sau į talką Kuba kvietė ^Am. 
J. Valstybes, kurių vyriausy
bė atmetė kvietimą pažymėda
ma, kad nenori kištis į Ispani
jos vidaus reikalus.

PENKI ŽUVO SU 
LĖKTUVU

JAMA1KOJ SUDEGS VIE
NUOLYNAS

KINGSTON, Jamaika. — 
Sudegė Nekalto Prasidėjimo 
vienuolynas, pirmųjų katalikų 
sukurta įstaiga saloje. Nuos
tolių apie 200,000 dolerių.

KAUNAS. — Spalio pabai
gą įvyko čia gausingas Lietu
vos moterų suvažiavimas nuo 
pirmojo* moterų nuvažiavimo 
30 metų sukaktuvėms minėti. f

Suvažiavimo laiku buvo dar 
suruošta moterų parašytų 
knygų ir moteių laikraščių pa
rodėlė.

STATISTIKŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA

JAPONAI PAĖMĖ STRA
TEGINĘ PEREJĄ

SEATTLE, Waeh., lapkr. 
3. — Karo laivyno du lėktuvai 
euaidaužė. Vienas jų nukrito 
ir jame buvę visi penki asme- 
nya žuvo. Iš kitų. sugadinto 
lėktuvo du lakūnai suspėjo su 
parašutais iššokti. Jie laimin
gai nusileido.

PITTSBURGH, Pa.,
3. — Miesto majoro rinkimi 
se laimėjo dem. C. D. Scull 
Radikalai jį rėmė.

AVASHINGTON, lapkr.
— Nepaisant per rinkim1 
CIO skaudaus pralaimėju 
šios organizacijos vadas J. 
Lewis vis gi pareiškia, kad o 
ganizuotas darbas rinkimuos 
padaręs “pažangą”. *

Jis nurodo į darbo laimėj; 
mą New Yorke, kur majoru 
naujo išrinktas dabartinis 
jorae La Guardia.

Už jo išrinkimą daug
BOSTON, Mass., lapkr. 3. New Yorke sudaryta na 

— Miesto majoru išrinktas M. ^American I^ahor partija, į 
J. Tobin, demokratas, 36 m. rią susispietę daugiausia 
amžiaus. Majoras Curlev, taipįalistai ir net komunistai.

Vyriausiajam teisini įteiktas prasi 
prieš teisėja Black

WASHINGTON, lapkr. 3. 
— Trys Floridos kompanijos 
pakilo kovoti prieš naujo tei
sėjo Blacko teisėtumą būti vy
riausiojo teismo nariu.

Šios kompanijos yra: Ryan 
Florida Corporation iš Tam
pa, Incomie Royalties Compa- 
ny iš St. Petereburg ir Flori
da Tex Oil Company iš St. 
Petereburg.

Šiandien šios kompanijos 
vyriausiąja™ teismui įteikė

prašymą, kad jis dar kartą 
svarstytų teisėjo Blacko 
kvrimo klausimą.

Prašyme nurodoma, kad 
paskyrimas yra priešingas 
lies konstitucijai, kadan 
prieš jį skiraiant teisme vi 
vietos buvo* užimtos.

Be to, pažymima, kad te 
jas Black būdamas senatoi 
kai kuriais atžvilgiais ni 
tęs su žmonių teisėmis.

KAUNAS. — Estijos sosti
nėje Tallinne įvyko Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos statistikų 
atstovų konferencija. Nutarta 
suvienodinti kai kuriuos Sta
tistikos darbus ir kas metai 
leisti leidinį vardu “Pabaltijo 
kraštai skaitmenimis”.

Lietuvos susisiekimo minia- 
terija įsteigs kursus Žemes
niems geležinkelių tarnauto, 
jams paruošti.

PEIPINGAS, lapkr. 3. — 
Japonų karo vadovybė prane- 
ša, kad japonų kariuomenė 
Šausi provincijos šiaurinėje 
dalyje paėmusi nuo kinų kal-

ČIGONAI PUOLĖ RAGAI
NĖS ŪKININKUS

TŪKSTANČIAI AMERIKIE
ČIŲ PASILIEKA KINIJOJE

WASHINGTON, lapkr. 3. 
— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad, iki spalio 29 d. 
4,561 amerikietis apleido Ki
niją, o 5,802 tenai vis dar pa
silieka. i

GYVULIŲ GLOBOS DRAl 
GIJA LIETUVOJE

Iš Maž. Samanų balos į 
Timbrės upę kasamas 17 km. 
kanalas, kuriuo iš šio pelkėto 
krašto vandenį nutrauks į 
Kuršių marias Po niiga>us.ini-

Čigonas Dambrauskas, gero
kai įsigėręs, Ragainėje ėmė už-

’gaulioti ūkininkus. Vienos mo šios žemės busi kolonizuoja 
nuoge, strateginę perėją, per smuklės kieme įvyko smarkios'mos. 
kurią galės persimesti į Taiy- peštynės. Paskui, kai vienas 
nan slėnius. Bambės kaimo ūkininkas grįžo

------------------------ J su savo vaisiais iš Tilžės, jį

KAUNAS. — Gyvulių Glo
bos draugija visuotinam susi
rinkime nutarė sustiprinti glo
bą ir sekti žmones, kurie žiau-* 
riai elgias su gyvuliais.

Draugija dirba jau 15 metų 
ir tą laiką yra daug ką nuvei
kusi.

Ji kreipės į respublikos 
zidentą A. Smetoną, kvi« 
ma jį būti draugijos globėju.'

BUCHANAN, Mich., lapkr. užpolė automobiliu atsivijęs či- 
3. — Du plėšikai čia nušovė ga gonaa, D., kuris pasikvietė į 
žolino stoties tarnautoją. A- 'talką vieną didelę čigonų *sto- 

pie 46 policininkų vejasi pikta vykią. Čigonai puldami net iš
darius. Vargiai jie pasislėps. landė tvoras.

Kaip Rytprūsių laikraščiai 
praneša, Rytprūsiuose labai 
padidėjo nusikaltimų, ypač 
prieš dorą, skaičius. Taip pat 
Rytprūsiuose įvyksta daug sa
vižudybių. Žudosi ir ūkininkai 
vyrai, taip pat ir moterys.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius Kaune atidarė greitosios 
pagalbos centrą.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; kiek šilčiau.
Saulė teka 6:26, leidžia

si 4:42.
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Mes

tuviai savo dorovę pagrindžia Kris taus 010- 
į kslu, tad jiems yra brangu* ir gerbtina* Kri- 
! staua kryžius”.

Čia, žinoma, gerai yra atsakyta,
norime pridėti tik tę, kad jei- jaunalietuviai 
ėmė statyti kryžius, tai yra neblogas ženk
las. Gal Aukščiausia* tikrai apšvies jų ir jų 
globėjų protus ne tik iš vardo būti krikš
čionimis, bet pildyti Kristaus valių, gyvent* 
sulyg Jo mokslu ir daugiau nebekliūdyti 
tiems, kurie nori organizuoti* ir dirbti, kad 
atnaujinti viskų, Kristuje.

S Ketvirtadienis, lapkr. 4\ 1037

Melną kaadlen, Uakyrua aekmadleniua. 
radarbiaiua lr koreapondentama raitų n< 

bastnukotna tai padaryti lr neprialunčlama tam tlloa- 
tanklų. Redakcija pasilaiko aau teist tai- 

U trumpinti vlaua prlatųatua saitus lr ypač ko- 
ndeucljas sulyg tavo nuoilūroa Korespondentų

raiytl urniupal lr aiiklal (Jai galima raiomaja 
ils) paliekanti dldellua tarpus patalu mama. ven- 

peleniikos ir asmenMbumų. Pasenusios korea- 
dencljos lalkraštin nededamos.

- Hadaktorlus priima — nuo i vaL Ilgi 5 vai. popiet.
tBBKUMKRA'TOB KAINA: J. aanerncos valatybise: 

.Matams — H.00; Puael metų — 11.50; Trims mėne- 
•Įknii — 52.0U, Vltmuu mėnesiui — 76c. Kitose vai- 
MjrMae prenumeratas Matam* —- *7.23; Puael metų
*><4.00. Pavienis num. lo.

ĮjfrflRfanų kainas prulundlamea ponavus.

Komunizmas. Ir Fašizmai

Reikia Dirbti ir Kovoti

Lietuva didtkie£o karu matu
Po kelių mėnesių sukaks dvi sugriauti rusų imperijų. To- 

dešimt metų, kaip Lietuva bu- dėl šio krypsnio kovotojai, 
vo paskelbta nepriklausoma daugiausia kairiosios partijos, 
valstybe. (l'JHS in. vaaario 16. šliejosi prie to pafc siekiančių 
dienų Lietuvos paskelbimas rusų kairiųjų partijų* Evoliu- 
neprikiausoma valstybe vra'cinės kovos šalininkai buvo į- 
labai didėlis įvykis, mūaų tau- sitikinę, kad Lietuva gali švie
žos istorijoje. Nuo to įvykio sesnės ateities susilaukti nuo- 
mūsų tautoje prasidėjo* nau* lat ekon. ir kultūriškai progre
sas laisvo gyvenimo lai kotą r-1 suodama, kurdama savaimų ir PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

“Židiny*” Nr. 8-9 atspausdino V. Gus
tainio paskaitų, skaitytų Polit. ir Sočiai, Mo
kslų Institute, 14Komunizmas ir fašizmas*’. 
V. Gustainiui vykusiai pasisekė- pagaut i ko- 

| monizmo ,ir fašizmo5 doktrinų pagrindinius
principus ir pravesti- tarp jų lygiagretę.

Ypač' įdūųiue :totalitarinių (konpinizmo 
ir fašizmo) valstybių teisės koncepcijos api-

'į budįniinas. f.:
“Kadangi totalitarinėse valstybėse va

dai yra nepamainomi, kadangi ir jie peai- 
'dūtidrt įvairioms laiko įtakoms, tai į teisės 
dalykus jie įneša daug subjektyvumo ir tei- 

< sės normas pasidaro gana nepastovios. Nuo- 
&ura gauna vis daugiau ir daugiau vietos. 
Teisės srityje atsiranda didelis nepastovumas.
gjfatip sakant, teisė nyksta”.

Savo galutines išvadas autorius taip for- 
^teuiuojg:

“Kaip nieko šiame pasaulyje nėra am
žino, taip neamžini yra ir komunizmas su fa- 
Šiumu. Bet yra vienas visai pastovus daly- 
jra$, kuris bus tol, kol šiame pasaulyje žmo- 
jfe gyvens. Tai įgimtas žmonių troškimas 
laišvės ir gyvas jausmas, kad žmonių santy- 

\*> kiai su žmouėmis turi remtis teisingumu. Ko
munizmas, kaip ir fašizmas, tiesų, teisę ir 
teisingumų naudoja saVo reikalams ne kaip 
absoliutines vertybes, betu>tfe kaip priemo
nes. Apie tai ypač gražiai atsiliepė vienas 
iš kultūringiausių šių laikų prancūzų žur
nalistų — “Figaro” redaktorius grafas Vla
dimiras d’Ormessona*. Savo straipsnyje “Le 
prilips” 1927 m. bal. 17 d. d’Ormessunąe
taip parašė:

“Gal būt nebuvo gana pagalvota apie 
tai, kų reiškia dvi paskutinės popiežiaus Pi
jaus XI enciklikos ne tik dvasios, bet ir 
žmonių santvarkoje. Pagalvokite daugiau. 
Autoritetiniai režimai nori patraukti tautas. 
Vieni bando savo smurtihę ideologijų inte
graliniame “marksizme”... kiti jų paremia 
tokiu pat smurtu prieš šį “marksizmų”... 
Tačiau šie įšėlę priešai tarpusavy yra pana-

Mės gyvename tokiuose kritiškuose lai
kuose, kūninei tautus labiau negu kuomet 
nors pirmiau stengiasi išnaikinti Kristav.s 
mokslo įtakų. Pasaulis stato scenon viso
kiausius vaidinimus, kad atitraukti nuo Jo 

, žmonių širdis. Sovietų Rusija, Italija, Vo
kietija * jos visos naudoja kariuomenės 
jėgų, kad panaikinti žmogui prigimtų lais
vę ir padaryti juos valstybės vergais. Jų 
kovos frontai gali skirtingai atrodyti, bet 
tikrenybėje jie to paties siekia. Jungtinės 
Valstybės, tiesa, prie to dar nėra prisiren
gusios, bet keliai tam yra jau taisomi, kad 
pasekti jas t. y. fašistines ir komunistines 
valstybes.

Tačiau, nežiūrint to viso, žmogų tik tie
sa tegali patenkinti, o toji vienintelė Tiesa 
yra Kristus. .Jis yra Karalius, kurs valdo 
savo gerumu, pasigailėjimu ir Jis vaido žmo
nių širdis.

Turėdami tų visų galvoje, turime rūpin
tis katalilaškojo veikimo plėtimu. Tik gerai 
organizuotas, rinitas ir nuolatinis katalikų 
veikAnas tegalės išgelbėti pasaulį iš to chao
so, į. kurį jis vis labiau ir labiau patenka. 

Vėl Pasrodė “Przegląd Wilenski”

Šiomis dienomis* po pertraukos nuo bir
želio mėnesio, išėjo dvisavaitinis laikraštis 
“Przeglųd Wilenski”. Iki šio Z-to numerio 
šiemet išėję “Przeglųdi Wilenslu” numeriai 
X 1, 2, 3, 4, 5 ir 6-tas — yisi buvo konfis
kuoti. 6-to puiųęj-io Ifopfiskavimas vėliau bu
vo apygardos teismo panaikintas. Dėl kitų 
konfiskuotųjų numerių bylos dar bus na
grinėjamos netolimoje ateityje;

Laikraščio leidinio pertrauka įvyko dėl 
to, kad jo redaktorius Liudvikas Abromavi
čius buvo sunkiai susirgęs ir gydėsi.

pis, kuria yra pažymėtas viso
keriopos pažangos ženklu. Tų, 
kų mes pajėgėm laisvi padary
ti per 20 metų, nelaisvėje ver
gaudami nebūtume pajėgę pa-

stiprių tautinę kultūrą. Lietu* 
viams, sukūrusi ems stiprių1 
savaimų. tautinę, kultūrų sūri- 
darias patogiai politinei aitu. Sįjį , 
arijai-, bus lengviau galima at

Ii ruki y no lietuviškų tavo ri
čių tavorščius Mizara išleido

žiburius *)ėgoda$ visi, šiur, dar 
būtų gyvenę? ir džiaugęsi.

Taigi,, per tas sukaktuves 
daugelis- balšavikų tikrai

jobjavbnij, besiartinančio di- 'džiaugsi8j kad jie negyvena 
geriausioj iriivictų Sųjungos

daryti ne per 200 metų. Štai statyti savo nepriklausomų 
kame glūdi kiekvienos tauto* vaj&tybę. Todėl lietuviai, kul

tūriškai ir ekonomiškai stip* 
nedarni, laukė to progaus lai
ko, kada visam pasauliui ga-

“Lapkričio Revoliucijos 20- globoj,” 
metinės sukaktuvės jau tik už 
pusantro* savaitė*.

“ Džiaugsi* šitomis sukaktu-i - . . .._ . | paklausė vienos studentes,
veiuis ne tik Sovietų tiųjum1.. . . . , ,

laisvė* didžioji, prasmė.

Džiaugdamies ‘ savo tautos
laisve, privalome atsiminti, ka,ltt v,saJB P““""“ ««- ™"" ” ”’•*“*- kiek žmogus turi Šonkaulių.
kad ji mums ne iš dangaus nu- les lbkeltl ljletuvos nnpukiau- ’ h........................ I — Nežinau, — atsake stu-
krito, bet buvo kovota ge-.^būs ieškinį. Ir gyvenimą. ~ fcntt. ,
riaušių mūsų' tautos sūnų Parod^kad tes laukiamasis “*^1 imone* Pavergto* j _ Na, tai imk ir suskaityk
. ... ,___ , laikas buvo nebe už kalnu. kad 11 mažosios tautos, ku- s„nb„„u.,„brangiausiomis_____ _  aukomis. Dėl laikas buvo nebe kad
Lietuvos laisvės kovotojų Vlsos tautos lauktųjų va- 
kaulais nukloti šaltojo Sibiro land* Pilnosios pradėjo pra
plotai, dėl mūsų. tautos lais- j na^u|l tvaikų krašte sugau- 
vės karžygių krauju nušoks-!dusioš DidžioJ° l“™ ran
tyti Lietuvos laukai. Įk°s.

Kovos dėl Lietuvos laisves j Didžiojo karo audra pir-
truko ne matus, ne dvejus, bet.'niiausia Pali^ Ue-
dešimtmečiais, o toms kovoms Į tuvQ* Sustojo ramus kultu-
mūsų tauta savo pajėgas ir ros gyvenimas, ir visa iškrypo
sųmonę brandino šimtmečiais. |ib W>««tųjų pažangos vėžių
Daug amžių sunkus svetimųjų — rašė Antanas Smetona 19-

jusio didelę valstybę, pasų 
monės gelmėse buvo gyvas 
laisvės ilgesy^, kuris kiekvie
nų valandų galėjo suliepsnoti 
galingu laisvės troškimu.

“Kaip audriai-auštant nyks
ta. ant žemės nakties tamsybe, 
o kad taip jau prašvistų ir 
Lietuvos dvasia” — rašė 1883 
m. Prahoje mūsų tautos atgi
mimo patriarchas Dr. Jonas 
Basanavičius, baigdamas savo. 

“Przeglųd1 Wilenski” nagrinėja daugiau- garsiųjų “Aušros” prakalbų, 
šia Vilniaus krašto klausimus ir ypač didelį
dėmesį kreipia į lietuvių reikalus, keldamas 
aikštėn Vilniaus lietuvių teisėtuosius reika
lavimus ir juos gindamas. Dėl to ir supran
tama, kad kiekvienas jo numeris Storastos 
būdava konfiskuojamas.

Yra įrodinėjama, jei nebus sutinaupin- 
šūs. Jie yra panašūs bendra panieka, su ku-'tos darbo valandos, kad ir pačiais geraisiais

■i*.

ną jie traktuoja vertybes, esančias mūsų ci
vilizacijos pagrinde. Jie yra panašūs išskir
tiniu kult\i, kurį. jie atnašauja valstybei, sa
votišku dievinimu tų, kurį jie vienaip skel
bia visokiatn žmoniškam jausmui, gailestin
gumo dvasiai, supratimui ir lygybei’.’.

Gia ne vieta fašizmų ar komunizmų tei- 
eti. Ne vieta iš jų neabejotinos didelės esmi-

Medicinos škulėj mokytojas

... . savo šonkaulius,
r.p genauma globėja vumumet _ H, a- |abai 
buvo.ir yra Sęvretų Sąjunga.” atoek. BtudenU

Džiaugsis, daugelis džiuug 
sis, tik, žinoma,, atžagariai..

Pirmiausia džiaugsis Troc
kis, kad jis. nėta Stalino lais
vėj ir globoj. Toliau džiaugsis 
Pruseįka, ba prieš porų me
tų jis buvo Trockio tavorščius. 
Toliaru džiaugsis Stilsonas, 
Straz-das, Grigaitis, Bostono 
Maikių tėvas ir visa lainė 

žmo-

— Ko. bijųil
— Hi, hi, hi, aš labai bijau 

kutenimo.

jungas nepajėgė lietuviuose Į14 ’J1- “Vaire • ~ Plienas lr | jiems panašių “darbo ___ 
visiškai užgniaušti tautinės naikina visa, kas buvtr njų „ ga, jei būtų gyvenę “ge-
sųmomės ir sunaikinti laisvės*prigaminta. Kur stove- Į rįausjoj
ilgesio. Lietuvio, kadaise ture- turtin^ niiestai’ tarP° Ku

žiai išdirbti laukai, šiandien
yra belikę nedėgulioi .u pele- Jįj guBu^’Labai dSaagsie
nais ir nuniokotos sodybos su 
griuvėsiais. Didis, dar ligšiol 
neregėtas karas suvirpino vi-

Sovietų Sųjungos 
globoj, kai kurių ir kaulai- 
jau būt pačių išsikastoj duo-

ir pats Mizara, kad ir jis gy 
vena Bruklyne, o ne Maskvoj 
Ba, jei Bruklyne, ar kur kitur,

e* zmouuu. PajHto jį ne vieniu,
ėakve, kruvinoj!, putna. $>

gyvatos kova, bet visas pa-;boreTi{iu8. vi8a lain5 w 
vaulie. Kar0; žinias gaudyte! auBt|) sta)ino komiaan!i

metais bus keturi milijonai darbininkų be 
darbo. Blogaisiais metais tas skaičius, žino
ma, bus žymiai didesnis. Dėl to valdžia turi 
žiūrėti,, kad įstatymų keliais kiek galima 
trumpinti darbo valandas, nemažinant dar
bininkams atlyginimo.

Dienraštis “Draugo” nadio pusvalan-
r-' riė* giminystė* ctoryti per toli eriutuių iš- |i džiai, leidžiami trečiadieniais iš WEDC sto

vadų. Turime pasakyti, kad jie praeis, kaip 
praeina- pasenę įvairūs mados dalykai, lr 
vienas, ir kitan;yra. fck žindimų sakuotos sis- 
tumos. , , .

Kai gyvųjų tarpe nebebus nei Stalino,* 
nei Mussolinio, nei Hitlerio, tada bus ' vi
siems aišku, kad fanatiškus dalyvavimas 
“ideologiniuose frontuose”, už jbos galvos 
guldymas buvo tik didelė XX amžiaus klaida.

Ginčas DB Kryžių

Liaudininkų dienraštis “L Ž.” pariju^ 
kė, girdi, kai kurie provincijos jaunalietu
viai (tautininkų jaunimo- organizacijos na
riai), norėdami kunigams įtikti, - paskuti
niuoju metu pradėję statyti kryžius. Į tai 
valdžioj organas “Liet. Aida#” taip atsakė:

“Kryžius yra krikščionių religijos sim
boli* ir Kristaus kentėjimų, atminimas. Kry
žius stato ir gerbia visi tikintieji krikščio
nys: katalikai ir ne katalikai, nedarydami iš 
to kokios nors prekybos savo sųžiųe, bet 
vieh tik norėdami pareikšti pagarbų Kristui,

ties, pasidarė visuomeniški pilna ta žodžio 
prasme. Be dainų ir. muziko*, girdime kal
bų svarbiais mūsų tautos ir visuomenės rei*- 
kaJais. Garsinama mūsų organizacijų veikla, 
raginama organizuotis ir visais būdais remti 

* katalikišlpyį ir tautiškųyį veikimų. Taigi, 
ir šiuo žvilgsniu “Draugas” pasitarnauja 

' \ isuomenei.
♦ • • • x

i

Arkivyskupas žemaitis Pr. Karevičius 
(gyvenus Marijampolėj; Marijonų vienuoly
ne), rašo savo ateiminimubk Pirmųjų savo 
atsiminimų dalį, kaip rašo “XX Amž.” iki. 

' įsišventinimo į, kunigus, baigė rašyti ir pa
rengė spaudai, išleis Marijonai* Rašo ant
rųjų dalį, kurii apims jo kunigavimo dvide
šimt aštuonerius metus Medi i levo vyskupi
joje. Vėliau, tęs tolimesnius atsiminimus.

• > e« •’ * • i. ' _ s
Kaip jau. žinoma, Vokietijos naciai pa

ruošė įstatymų, kuriuo vedę valdinifikai ge
riau atlyginami. Bis įstatymas turįs pa^katin- 
ti Žmones jauncsnimi susituokti. Tb reikalai/ 
janti valstybinė politika. Jeign įntaiyrnais 
numatomos lengvatos- vedhsiems,. tai gyven-

Šie, skaisčia, iš sielos gelmės 
trykštančia poezija dvelkiu, 
žodžiai — tai pirmasis viešas 
lietuvių laisvės troškimo pa
reiškimas. “Aušros” didingų 
Lietuvos praeities vaizdų su
žadintas laisvės troškimas 
nuolatos augo ir stiprėjo* kol, 
pagaliau, po keliasdešimt me
tų, Didžiajame Vilniau* Sei
me išaugo į Rusijai pareikštų 
Lietuyos autonomijos reikala
vimų. 1905 m. sųjudis parodė, 
kad lietuvių tautinė sųroonS 
jau yra tiek subrendusi, jog 
Lietuvai darosi nebepakenčia
mas joks svetimųjų jungas.

Nors lietuviai ilgėjosi Ikis- 
vė»* nors jiems rusų jungas 
buvo nepakeičiamas, tačiau iš
sikovoti laisvę, nusikratyti ga
lingos Rusi jo* jungų.-buvo la
bai sunku, tiesiog neįmanoma. 
Lietuviai su. ginklu, rankoje 
sukilti prieš didžiųjų rasų im-

gaudome visi, baimės paimti 
laukiame nepaprastų atsitiki- 
mij, maža besirūpindami savo 
kasdieniniais reikalais.**

Didžioji karo audra ne tik 
sugriovė ir sudegino tūkstan-

ipats Stalino personalis inkvū

Neseniai viena mokytoja už- 
sikvietė mane į savo klasę*, no
rėdama parodyt,, kokie smart 
jo* mokiniai.
? — Na, Petruk, išspręsk man 
uždavinį, — sako mokytoja. — 
Garde yra 12 avių. Jei pen
kios avys peršoks tvorų, kiek* 
avių liks garde?

— Nei vienos, — atsako Pet-X
rūkas.

— Kaip tai ? Kiek. bus, jei 
iš 12 atimsi 5?

— Mi* tyčerika, — tvirtina 
Petruku*,. — skaičiuoti jūs ge
rai mokat, bet nežinot kas per 
sutvėrimai to* awys. Jei tik 
viena peršoka tvorų,, tai ir vi
so* kitos jų) paseka.

Z

o ne kam nors iš žmonių patikti. Jaunatie- tojų skaičius greitai kilsiu*.

Daugiau Dėmesio Į Vaikų

Rašo dt. S. Jakubs

Kada motina turi pradėtu, rų ar penki, mėnesiai duoti
ciu* lietuvių gyvenamų namų apie savo. sūnaus, ar dantistų* apžiūrėti jo dantį:-
ir kitokių statinių, ne tik su
naikino šimtus tūkstančių gal

duktės, dantuku*?
Motina turį pradėt rūpinti*

kus.
Dantistei sutaisius sugulu-

vijų ir nuteriojp javų laukus, i prįe- kūdikiui gimsiant.. sius kūdikio dantis ir po š».* 
bet daugelį ūkininkų^ atplėšė . j; tnrj valgyt tokį ku.1 mėnesių atvedus jį vėl
nuo savų sodybų ir ištrėmė į 
Rusijų. Daug gyventojų karo 
audros išgųsdintų, pametę sa
vo gyvenamas vietas, patys 
t>ėgo toliau nuo karo siaubia
mų sričių.

Eiliniai. Lietuvos gyvento
jai, karo audros sukrėsti, dau
giausia buvo susirūpinę savo 
ir savo šeimų bei artimųjų li
kimu* Kitaip rodos, žmogus, 
gaivališkos nelaimės ištiktas,

ris duotų, sveikų pradžių kū-‘pas dantistų, jam lengviau 
dikio dantims, kaip tiktai jie bu* surastų, ar kili dantukai 
praiiės atsirasti jo burnoje, j ir gi nepradeda gesti. Pra- 
Dar prieš kūdikiui gimsiant d&oge ir pataisymas nėra skau 
jo žandikauliai ir dantys pra- du* ir nuostoliai maži. Bet
deda augti sykiu su kitomis 
kūno dalimis. Kūdikiui gimus, 
jo valgis taip pat labai daug 
reiškia palaikymui sveikų da
ntų, kaip ir bendri) sveikatos 
stovio.

Daktarai, kurie daro eks-

to nepadarius, vėliau gali bū
ti daug nemalonumo: dantu
kas gali- būt prarastas, arba 
nervas išimtas, ir dar gali 

’nties kaule sūsnfaryti ii 
cija, kurios bakterijoj? krau] 
bus išnešiotos pa kitas kūnų

ir negali elgtis: savisaugos w InaiHhl ir kuri, O tas labai pakenkia
instinktas pirmiausia verčia mai(.tes kjJ^ duoda kfinui. nedualiam kūdikio augimui.
pasirūpinti pačiu savimi* Ta>- (ja. į^j, pastojusi moteris, jei 
čiau žymiesiems Lietuvos jį va)g0 Inais^ įkuriame ran-
velkėjams Didžiojo karo aud-jdaHį užtektinai vitaminų, ji- 
ra iš pat pirmųjų savo * dienų ’ nai savo kūdikiui užtikiūna.

perijų jokiu būdu negalėjo;' iškėlė daug naujų problemų ir; gerų dantų pradžių. Toks mai-
jeigu jie tai būtų darę, tai bū 
tų savižudyst^. Tad lietuviams 
kovai už savų tautos laisvę ir 
nepriklausomybę reikėjo' ieš
koti. kitokių priemonių.

Vieni iŠ lietuvių veikėjų, 
siekiančių savo tautai šviesės- 

revoliucinės 
o antrieji ff- 

voliucinės, arįfta,. tertingiau po
sakiu*, kultūrinė*. INriuiaji 
buvo- įsitikinę, kad, * siekiant 
Lietuvai šviesesnė* ateities 
ir laisvė*, pirmiausiai, reikia

nės ateitie*,4
kovo*

parodė naujų Lietuvos ' atei
čiai perspektyvų.

Rat* aktualiausios didžio-
** »*

sios'k&ro audros lietuviams iš
kelta* klausimas; ka* gi ha* 
toliau su Lietuvą? Kų jai at

stos yra. pienas, daržovės, vai
siai, grūdinis maistas, iš grū
dų sutaisyti valgiai.

Yra žinoma, kad nors ir ge
rai pildysime tų “įstatymų”,, 
vis tik atsiras (tentų gedimas. 
Sulaikoma* dantų gedimo yni

bėš Didžiojo karo* audra: ga- svarbus daiykaa ir ta* turi 
lutinę pražūtį*, ,‘vejgavimų km būt padaryta kMoanksėjausia.
riai kitai valatylirt, lt, rttųta- m*U’a’ ta‘l «*«*«•
,. '•/: . -r, r. I«L'i >ų metų. kūdiki* turi būt-mu*bau, taip *enfttl svajojamų ir . " *
... . vestas pa* dantistų apšiūra-

lauktam, latavsl • • • ;

(Bus daugiau) nuo to laiko reikių ka* ketu

Kūdikiui paaugus, perijo- 
dinis dantisto lankymas yra 
svarbus dėl kitų dalykų.

Ls seilių, tartaras ir žalia 
spalva, kai kada pasilieka a- 
pie kūdikio dantukus. Tasai 
tartaras yra labai kieta* ir 
pasilieka apie d teiti s, po dan
timis smegenyse. Laikui bė
gant ji* didėja^ smegenys pa
sidaro raudonos ir pradeda 
bėgti kraujas. Tas veda prio 
pyorrliea pradžios.

Spalvos, ypatingai žalio, 
daugeliu atvėjų- prilaiko dan
tų gedimų. Dėl to ji turi bū
ti kuoanksčiausia prašalinti. 
Toji žalia spalva pagamina li-

(Turinys i puaL) |

t
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EspUn, PlttH būrely. Pittsburgho Lietuvių Žinios
ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI , venti su savo brolio moteri

mi. Už tai jį įmetė į kalėjimą, 
kankino ir ant galo nukirto 

Kristus Ir ŠV« Jonas ir žankf: “Sitai, Dievo galvą. J. V. S.

KAULAS: Skaitome Šv. Ra 
šte, kad Jėzus Kristus, būda
mas dvylikos metų, kada Jo 
globėjai lankė Jeruzalę, grįž
tant namo Jis pasiliko ba
žnyčioj, tarpe mokslininkų. 
Kodėl f

JONAS: Kristus pasiliko 
bažnyčioj, kad įrodyti jiems 
jog Jis nėra paprastas žmb- 
gus, bet Diev.o Sūnus, taip 
kaip pranašai apsakė, ir kad 
Jis yra tasai Mesijas, kurio 
žmonės laukė per daug tūks
tančių metų. Jis davė pir
miausia suprasti Rašto moky- 
loji.tns, kad jio būtų tikrojo 
Dievo sekėjai ir kad supras
tų, jog atėjo atpirkimo lai
kas. •

avinėlis, kursai nuikina pa
saulio nuodėmes”.

RAULAS: Kodėl 3į vadino 
Avinėliu!

JONAS: Dėl to, kad avinė
lis švariausias iš visų gyvu
lių. Sename Įstatyme avinė
liai buvo' aukojami Dievui

šv. Kazimiero Parapija

than does Fat her Kazėnas,: 
vvho has done a wonderful I 
work with his parish. I am 
very liappy and proud to call 
him my friend and I trust 
you will keep me in mind in 
any movements of this kind

Praeitą savaitę susituoki? į *n behalf and, at sonie fu-
Juozas Virbickas su Rozalija t,lre date 1 may be aWe

make a contribution more 
commensurate with the esteem

Iš Federacijos Apskr. 
Susirinkimo

IŠKILO GRAŽUS 
SUMANYMAS

Stanelaite. Juozas ilgus me
tus buvo uolus sandarietis ir 
nezaležninikų rėmėjas, Susi- 

kaipo švariausia auka. O Jė’ tuokdamas su Rozalija, gera 
žus taip gi buvo paaukotos' katalike> pataisė savo senas 
Tėvui Dangiškam, kaip šta- kiaįdas ir viešai pasiketino
riausia, švenčiausia ir tobu
liausia auka, idant atpirkti 
visus žmones.

RAULAS: Ko Kristus ėjo 
pas Jonų!

JONAS. Kristus, sulaukęs 
28 metų, turėjo pradėti savo 
išganingų darbą. Pirmiausia 
turėjo būt pakrikštytas. Dėl 
to krikštas yra vadinamas da

li AULAS: Kodėl šv. Jonas nSaus vartais. Pats Jėzus Kri-
yra taip dažnai minimas Sv. s*us P®88^: “nei vienas ne
Rašte? Ir kodėl jis taip arti 
yra surištas su Kristaus gy
venimu!

JONAS: Pirma, šv. Jonas

įeis į dangaus karalystę pakol 
neatgims iš- vandens ir Sv. 
Dvasios. — (Nuo Kristaus 
krikšto pasibaigė Seno Įsta-

yra Kristaus giminaitis. Anl- j tymo krikštas ir turėjo pra-
ra, jis yra paskučiausias iš 
pranašų ir pats pirmiausias

sidėti naujas). 
JLAULAS: Kodėl Kristus

kurs pripažino Jėzų Kristų nePra<^j° anksčiau savo dar- 
Dievu, nesi jis buvo prirengė- 
.jas kelio Kristui. Pirm negu 
Kristus pradėjo savo išganin

~ J. V»Hnof~
“’cEJTERAJJS AGENTAS 

201S Carson St.
Telef. 8<ankx-k 2204

Spalių 25 d., buvo Federa
cijos apskrities susirinkimas, 
kuriame valdyba galutinai ap
tarė kortavimo pramogos rei- 

in vhicli I hold Fother Kaze- kalus- Vakaraa |vyk" laPkri‘

būti ištikknu Katalikų Baž
nyčios nariu.

Dieve padėk jam savo pasi- 
ketinimuose ištesėti iki galui. 
Vedybų liudytojais buvo: Vy
tautas Virbickas, Marė Javi- 
ckaitė ir Ona Dubutė.

Praeitą sekmadienį kun. J. 
Skripkus pakrikštijo Marijo
ną Oną dukrelę Prano Andriū- 
no ir Pranės Tamošaitės. Kū
mais buvo: Karolis Krikšta- 
ponas ir Stella Gremeikis.

Klebonijos statyba jau vi
sai eina prie pabaigos, bet

čio 7 d. 3 vai.,po ^piet, Šv. Ka
zimiero svetainėje. Ši pramo
ga ruošiama tam, kad sukė
lus šiokį tokį Federacijos ap
skrities fondų. Apskritis vi- 

Please convey to him my guomet ruošia Lietuvos šven- 
sincere felicitations and with i įes jr paminėjimus ir susidaro

nas. He is not o-nly a Jjriest 
appreciatiye of his pastoral 
responsibilities būt he is a 
cultured gentlemaū as welt

assurance of my high esteem, 
I am

Very truly yours
Frank P. Patterson

Tat, štai, ką' kalba svetim
tautis žymus žmogus apie mū
sų kleboną, kuomet savieji kai 
kurie nei iš šio nei iž to jam 
daro nemalonumus, ypač ne
padeda užbaigti baigiamos 
statyti klebonijos. Vargas su 
mūsų žmonėmis, kad jie nesu-

lėšų. Todėl kiekvienas Pitts
burgho ir apylinkės lietuvis 
turėti) būtinai užjausti ir pa
remti Federacijos pramoga?, 
parengimus.

Svarstant, kaip kitais me
tais iškilmingiau paminėjus 
Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimties metų sukaktį, iš
kilo sumanymas suruošti visų 
lietuvių parapijų bendrą vai
kučių išvažiavimą, taipgi ir

pilna bažnyčia, y 
tėsi vyrų. Reiškia, 
ralius dar tebeviešf 
Vų širdyse. Procesija 
vo “Sunday schod

vint ant šaligatvio (sidewalk) ant greitųjų 
kaž kaip netikėtai ant jo už
važiavo sunkus trokas ir pa
vojingai sužeidė. Šiandie žmo- 

•gui ne tik ant gatvės pavo- ,,įiįžiojo tako Alfc 
'jus, bet net ant šaligatvio pn- gražiui papuošti gė 
vojinga stovėti. , nce8 j<unca jr

— sodalietės, paru 
žmonių tarpe lėšų gi 
pirkti. Atrodė, kaip 
laidai. Nortlisaidieči 
kydami savo bažnyt 
miršta ir maldos. Ti 
kia. Be Dievo pag« 
laimos darbas nesti, 
pasekmingas.

Kristaus Karaliaus šventė- dalyvauti ir sodL 
je Šv. Rožančiaus draugija iš(mažai jų tepasir * 
Duąuesne ėjo bendrai prie i Argi galėtų būti, 
šv. Komunijos. Ši draugija'^ širdelėse viešpa 
kas met gražiai spalių mėne
syje pasirodo. Sektinas pavyz
dys kitoms draugijoms. Dėdė

Iš Virginia valst. buvo at
važiavęs atlankyti tėvų Sta
sys Stankūnas, kurs užsiima 
įvairiomis agentūromis. Neil
gai viešėjęs vėl savo reika
lais išvažiavo net į Floridą, 
kur žada ilgiau užtrukti.

Węst End

Spalių 28 d., mokyklos Vai
kučių buvo kaukių vakaras 
•mokyklos svetainėj. Mokyto-

nciškiečių eisenai 
Tretininkės su žvali 
pojo sėdynėse is

kad

(Tęsinys 4 pui

pranta savųjų. Bet tokių ma
žuma. Yra dar ir daugiau pa- lietuvių bendrų išvažiavimų, 

klebonas .nesiskubina krausty- skiausiai aukojusių klebonijos Sumanymas, ištikrųjų, gražus, 
tis į naujų kleboniją- Sako: fondan, bet neteko sužinoti jų Nes tai būtų proga geresniarp 

bus geriau, kaip gerai iš, vardų. . susipažinimui ir tas išeitų

jos sesutės jiems parūpino nž- 
visų Pittsburgho ir apylinkės. kandžio, saldainių. Pasilinks

minę iki soties.

MILIJONAI STf 
NAUJA OLD 

KONTESTf
Ar Jūs Įstojc

džius”. Aukos vis dar pidu-į

Dirbėjai Old Gold C 
ir vėl neužmiršo liet 
vo naujame O,d Gold 
todalio milijono doleri 
tosto, kaip matote 
skelbimuose.

Šeštadienio bingo vakaras, 
nors buvo visokios rūšies pa- 

naudai Federacijos apskričiai, rodos su kostiumais ir kau 
Federacijos apskrities valdy- kėmis, bet gana daug sutrau-JONAS: Rautai, tari zuprr.-.kia k|ehonijos uaaigimui ir[ Bažnyčios komitetas rengia

. *.. i_:i... —:----- , klebonijos rakandams supirk
jos pagražinimams. M. Taka- • įlį sti tų laikų aplinkybes ir pa

gų darbų, šv. Jonas, gyven- Į pročius. Tais laikais nei vie 
damas tyruose, pradėjo moky-1 nas negalėjo užimti viešojo
ti žmones daryti atgailų ir 
prisirengti prie ateinančio At
pirkėjo. Kai sykį šv. Jonas 
skelbė apie atgailų ir šv. kri
kštų, buvo susirinkus didelė 
minia d.nonių prie Jordano n- 
pės. Ir pamatė ateinantį Jė
zų Kristų. Šventasis sustojo 
sakęs pamokslų, atsikreipė ;

žauskienės ir Mrs. Connors 
pasidarbavimu surinkta įvai
riems naujos klebonijos įren
gimams su virš $300.00. Pa- 

n z z t;- . « , I storosios aukos gautos nuo
r T ^aS 1F UZ nU j sekančių: Ambrose Dee $5.00

; ir nuo teisėjo Frank Patter- 
son $5.00. Pastarasis prisiun
tė su auka ir sekantį laiškų:

darbo nesulaukęs 30 metų am
žiaus. Iki tam laikui vadino
si — jaunuolis.

žudė šv. Jonų!
JONAS: Erodas karaliusI

nužudė šv. Jonų ir vien tik 
dėl to, kad šventasis pasakė 
tiesų karalmi, kad nedera gy 

ti nepaprastą senovišką pasi
linksminimą, kuriame bus se
novės pionieriai muzikantai, 
kaip tai: Antanas Katilius iš 
Homestead, Sebastijonas Va
li nčiu s, Jonas Nobaca.^ Ado
mas Jaškūnaa, M. Grigaliū
nas, Jurgis Cižauskas ir kiti.

1 RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kuu. Ant. M. Karnžiškis

Lapkričio 4-ta Diena

“Mūsų nužeminime . —
Psalm. CXXXV, 23.

Ne keli jų paskatinėse va
landose randąsi ištiriami, kai 
ateitis yra taip netikra, kad 
jų gyvenimas buvo taip neto
bulas... Kuomet jie pamano 
:uo 'Dievas yra Jo nekalty-

žis duodamas tiems, kurie nuo
gi, kaip vaistai duodami tie- 

I • • * *ms, kūne serga, kaip valgis 
duodamas tiems, kurie alka
ni, kaip mielaširdystė teikia
ma tiems, kuriems trūksta. 
Dievas aprūpina neaprūpin
tuosius; Jis stiprina, ne stip- 
roosius, bet silpnuosius; Jis 
ramina, ne tuos, kurie džiau
giasi, bet liūdinčius. — Bee- 
cher.

Apleistasis, palik visa Die
vui ir sulaikyk savo ašaras;

kė mėgėjų. Daug mūsų skaityt 
j įstojo. Jei jūs dar neįi 

Pittsburgho žinių Red Spalių 31 d., iškilmingai, tai dar yra laiko. Ni 
' švęsta Kristaus Karaliais šve konteste nėra mįslių j 
ntė. Šv. Sakramentas buvo }Š- Mekanikas su profesori 

ri lygių progų laimėti 
dovanų.

ba žada šį sumanymų vykdin- 
ti.

Homestead * * * ... . , .statytos visų dieną viešai a-
. -z ”7 v doracijai. Žmonių skaitlingą*

Praeit, setaiad,™, klebonu bažnyttle, kad paMrb- „ ... .. f
pakrikštijo Felikso Babžins- u Hamybės KaraUų lt NuTFklt F®8 aI?a™

Be šių, bus ir gera modernia- kio ir Marės Tamkevičiūtės1 g pasauliui tvarkos įr “ 1 ^are^ Padavėją jsi 
ka orkestrą jaunimui. Pašilto- sūnelį Jonu - Jokūbu. Kūmais

ra-

Mrs. Grace Connors, Chairman 
’ 2219«,Sarah Street,

Pittsburgh, Pa.

My Dear Mrs. Connors: -

Enclosed find my eheck in : * - - - * hn;
the aam of *5 to the ocdįridrau«ijėlė, taip gi nepasilie- «»_•

of Rev. M. J. Kazėnas, as a
contribution to the Rectory 
Furnishings fund.

I wish I migbt make a more 
liberal contribution būt I be- 
lieve you will realize that at 
the present time I am put 
under a considerable expense 
by reason of my c am pai gn

ksminimas įvykfe lapkričio 11 buvo Vladas Tankūnas su E-
d. vakarą Visi eikime, nes Iena Tamkevičiūte. Seniai1 •
visiems bus linksma ir smagu.' kaip garnys besilankė po mū-

Prie progos reikia paminė-' aPylillkf- *> atailaaky-
U, kad mergaičių spindiliečių 'nas ^'"skus visus la-

nes Aukščiausis žino tavo* for re-electlon to the Common 
skausmą, mato tavo kentėji- i Pleas Court and also be rea- 
mų ir tavo baimes; tu nelauk- son of the varions demands
si Jo pagalbos veltui. Palik

f,ėję ir didenybėje, jie dreba Į v^sa Dievui, 
ir nedrįsto mirti. Kodėl, tat, I Jei tu Jį myli, eidamas iš- 
jie nepamano kuo Dievas yra tikimai Jo keliais, tuomet joks 
Jo pasigailėjime! Jis stovi vi
sa suraminančios malonės pi
lnume — malonės neduoda
mos tiems, kurie turi, bet ma
lonės duodamos kaip drabn-

mybės. Šventė baigta pamok
siu ir palaimintom. 7 • w

Gold Kontesto cficialį 
tiųąsu pilnomis šmuli 
mis kontesto. Sekite

made upon me for similar en- •
terprises. I have refused many 
of them, būt for Fatber Kazė
nas I am wiHing to do any 
thing I possibly can. I do not

vargas, kryžius, arba mirtis, 
niekad nenutildys tikėjimo ir 
gyriaus! Visa tau tarnauja.know anJ Prie8t in the wlwlc 
čia žemiau, jei tu Iliev^ myli. I diocese alto deserves the ap- 

| preciation of his parishioners 
= > ....................=i

— Antanas, Ulrich.

ka nuo kitų; jos irgi rengia 
pasilinksminimu lapkričio 22 S"> mv,itę !vyko lahai “•
d, o sodalietės mergaitės ren- kllm>"»« vestuvės Kazio Sa-, 
gia bingo lapkričio 18 d. Bus kalausktl ™ Lore‘a Bendara-j
duodama dovanų $25.00 sida-1 y.lč,f,te- Lorrta ’’“v0 sodali<!' 
bru 25 laimingiems lošėjams _ eė^tiolbkė, dėl to soda
ir daug kitokių dovanų.

Praeitą savaitę penktadienį 
įvyko pagerbtuvės mūsų kle
bono jo vardinių dienoje. Nors 
jo vardinės pripuola lapkri
čio 1 d., bet mokyklos vaiku
čiai surengė gražų programė- 
lį, prie tos progos pareiškė 
meilę, prisirišimą prie savo 
klebono ir suteikė gražių ir 
brangių dovanėlių. Klebonas
pareiškė padėką sesutėms mo-*
kytojoms už surengimą, o vai
kučiams už dovanėles.

DASH P1XON

AMDCornaa 
JOrVHRSANOT

: vr* -1- Z A* 1.1- r”108 aidžiai. Jei ci
Mztereles 8v. Vincento klu rdav4jM neUli

to darbuojas, moėdamos ku- j ..D •,
rtovimo pramogą, kuri įvyks 
lapkričio 14 d., 3.30 po piet,
mokyklos svetainėje. Vtofcinig K®i įstosite Į kontes 

turėsite ne tik progą 1 
tartą, bet susipažinsi! 
Dvigubo švelnumo Old 
Cigaretois. Cigaretai, . 

Spalių 31 d. Kristaus Karo-' jug nepasiekia drėgni 
nešvieži.

North Side

lietės surengė jai vaišių vaka- liaus šventė buvo apvaikščio- 
rėlį ir įteikė gražią dovanėlę ta gana iškilmingai. Šv. Sa- 
— Panelės Švč. statulą. Baž- j kramentas tapo išstatytas lai- 
nyčia taip pat buvo papuošta • ke pirmųjų šv. Mišių iki tre- 
Linkim jaunavedžiams Dievo čiai valandai po pietų. Trečioj 
palaimos ir laimės naujame (valandoj įvyko pamaldos ir 
luome.

Moterų ir merginų klubas, I 
girdėjau, rengiasi prie kažko j 
nepaprasto. Šią savaitę vėl * 
šaukia susirinkiYną pasitari-! 
mui įvairiais reikalais.

Spalių 30 d. atsitiko nelai
mė Blažiejui Vencevičiui. Sto-

By Dean Carr
A8AN0ON1NS THE UBCUCSS MOTOA

OCFCr,utrjc isL>ND'*fMOStROCKyeae«r M SE3 DEFIANT ABOVE THE CRC®HI M6

Irgi žinokite, kad jun 
patiks pirmas pakelis 
gubo Švelnumo Old Go, 
garėtų, jūs gausite du

procesija. Žmonių priririnko kiek mokėjot už juos at

1938 METU
“DRAUGO” KALENDORIA

JAU GATAVI į
1 Gražūs lietuviški kalendoriai, SU 

visomis šventėmis. Kiekvienas 
menuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kortu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

* l J

DRAUGAS .
2334 So. Oakley Ave. Chicago, I



fi.

MTSBBRSHO LIETIMŲ 2HU0S Spaghetti Vakarieaė

Ketvirtadienis, .lupk r. i, J937

1114. Pasidarbavus galima pa
daryti pažanga ir toj srityje. 
4aunqji karta turėtų glausti* 
pu Saauno apaj-nais ir jame

, , .pradėti vadovauti. Mes aeniai 
ae KaisUus Karaliaus, koks •. ,TT 7v 1 c 1 tiesa ununune, bet .musų or-

WZR TH SUKĘ

(Tęsinys Iš 3 pusi.)

Toni, Diek aud Harry. •faįoda- 
Uefcės, būkite sodai ietemis tik
roj lo Audžiu prasmėj.

Po iškilimų įvyko Seserų 
lėmėjų susirinkimas mokyk
los kaunbaryje. Išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Masadulskienė, 
vice pirm. D. JokubauskAenė, 
rašt. Arnionavk'ienė ir -iždin. 
Velionė. Nutarta surengti bi
ngo Ur -kų nors panašaus Se
serų PraneiškieAių naudai. Jei

ganizacijos au lietuviška dva
sia neturėtų mirti.

Šv. Pranciškaus 

Vienuolyne

Penktadienį, spalių 29 d., į- 
v.yko centro valdybos susirin
kimas $v. Pranciškaus vienuo
lyne. Buvo nutarta, kad card

Parapijos bazaras
Parap. basacas prasidės lu-

Jan pkričio 18 d. ir tęsis lapkr.

nimo ir laukia. Teisingas yra 
priežodis: “kur du pešasi,
trečias kišenius iškrausto’’.

Nauja pramonė

Į šį nuėstų atsikelia nauja 
pramonė. *Tai General Moters.ROCHESTER, N. Y. ................. .. .. -r.~. . . «-----------

nos parapijos mergaitės; > 1, 20, 23 ir 24 dienomis. Visiems 1 . a,P ia ^CS *’. »le (kuri jau visu -smarkumu statoj 
Bnukauskaitė, L. Bitinaitė, .G. bus .gera proga įsigyti gražiu 8U8Uun£us ov prieš < a kurioj manoma -di-
Bitinaitė, H. Matulis, H. Nor dovanų, o paskutinius du va■/ i avįut1’ t lA °y(UB rb*; 3900 darhiukikų. Dirbtu -
keliūnaitė, J. Stašaitė ir .J. k a nu -bus ir paukščių. VUi(V^^ USLV °vuv>,n$ 11 Ptnne Vę norįma atidaryti sausio', 
Vilimaitė, įsteigusios “(Jam lietuviai kviečiami .dalyvauti. 0 ia<^na» J. d„ 1938 m. Žmonės labai
ma Pai Tbeta” draug:jėlę su- Klebaao nonas yra įtaiayti pa- ^a J 1 __J džiaugiasi, nes tikisi gauti1

____ _ darbo
_ 7 . .. ’ hės Ew>E tin rlrininUoi innou f i I

gianto valgio spaghetti

rengė spalių 31 d. italų „f garinių Matinėj svetainėj ir T
and ir taipgi atmokėti dalį .ko-i"8’. b<!t »unw t.

meat balls vakarienę, kurioje los. Visiems sykiu dirbant, ne-' ai 0008 °
'dalyvavo didelis iškaičius žmo bus sunku Jai įvykdįjįti.

MoU>r-s įneš įvatrutov, kas 
bus naudinga darbininkams ir 
visam .miestui.

Kas puri būtinai atsiekti 
sumanytų tikslų, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

party bus sausio 1,6, 1938, bet 
ne bažnyčios remontas, -kuris vieta nebuvo išrinkta. Kada 
reikalauja daug lėšų ir darbo, vieta bus išrinkta, vėliau pa
nerti įsaidieči&i seniai būtų kų skelbsime. Prie to, “card par- 
nors ‘Seserų naudai surengę,
bet dabar, ištikrųjų, nėra kuo
met aei atsikvėpti. Darbų šit- 
pnėjunas ir truputį žmones
baugina. "Viskas "brangu ir j 
dar vis brangsta.

‘raffle”.

IMiūšinės dienos pamaldos 
jau gražiai praėjo. Žmonės 
rakaitiingai lankėsi bažnyčioj 

- fce tik ryte per šv. Mišias, bet 
Iir vakarais. Visi karštai rael- 
r dėsi už mirusius.

ty’’ dienoj įvyks ir

tekantis valdybos susirink i- 
anas įvyks penktadienį, lap
kričio 19 d. Į šį susirinkimų 
prašomi visi atstovai atvykti.

Spalių susirinkimas buvo 
gražus, nors ir ne visi, kurie 
priklauso prie valdybos, bu
vo atvykę. Tas labai -apgailė
tina Bet tikimos, kad į se
kantį sus-iuų visi susirinks.

Raštininke

nių ir visi buvo patenkinti 
Vakarėlyje dalyvavo tapgi ir 
nuėsto majoras -Charles Stau
ton ir konaitmonas Julius Hoe- įpratimai tarpe rubsutvių u- 
sterey, Jr. -Šie svečiai ne 'tik Rūbai uvai didžiumoje y
•suteikė lietuviams garbės ,at- ,a *>u*i,organizavę į ALualge-

lankymu, bet dar pagyrė lne^tų- unijų, -kuri yrk šimpa- j 
mergaites, ir bendrai mūsų tuojau CIO, bet vienoje dirb- 
,jaunimų, -kad gražiai darbuo- tavėje, būtent Michael-Stern
jasi savo parapijos labui. Sve- an<^ ^vuoia *’ vadovau

ja UGlW unija, kuni yra dalis 
Amerikos Darbo Federacijom

B darlUnirikų gyvenimo

Pastaruoju, dai ku kilo nesu-

AOP OHMTfJMAl

J3K. VAITUSH, OPT. 
uavinaa

Ol’TOMETRICAI.l.Y AKIU 
SPECIAUSTAS

Paš mus, apart rūbų siu
vimo, akiniams ii optlškimns 
reikalams stiklų ir f o tog liūti
škų aparatų gaminimo, nėra 
įvairesnių dirbtuvių. Genera’

UETWI»I -DAKTARAI

ra e iwaūš
1446 So.49ttiCt, Cicero, 111.
L'Ura., Ketv. Ir Pėtn. 10—4) vai. v.

3147 So. Rahted 8t., Chicago 
Paned., Sered. ir Sdbat. nuo 2—9 v.

UETUVU! DAKTARAI

eiai gėrėjosi mūsų nuosavybe, 
ypač nauja bažnyčia ir sve
taine. Klebonas dėkingas mer
gaitėms už parengimų, kuri* 
davė parapijai gražaus pelno- 

Nauja vargonininkė

Visiems .gerai Žinoma vei
kėja Izabelė Kovaitė pradėjo 
eiti vargonininkės pareigas ir

tt

Suvirs SO metu praktikavimo 
Mano MMamMMnm*

Palepgvii
priežastini i * galvos

aklų Jlemplmft. gus es- 
alvos skaudėjimo.

Priftš mini 'OLvaičm dirb- akių aptemimo, nervuotu-mes porų savaičių tos uicu mo karttj. «tttąi«o

ituuės kirpėjai nepatenkinti sų
lygomis prisidėjo prie Anial- 
gamėitų unijos. Tas sutiko pa-

trumpwe«ystę ir tolJragrystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias Mal
das. -Speniai ė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati-

biprįešįniiuų. Net sunkvežimių , tai^moa
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak.

valdytojai, priklausantieji fe
deracijai, buvo .paskelbę boi
kotų visttins rūbų siuvimo dir-

S8, A J. JttlUJG
OynSTPOJA£ fil CBJBJTOOAS * 

VIRgini* J116 4070 Aschar Avė.
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien Jfiakyrus Seredą, 
•fcekntadieių susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų .popiet, bet npo

Tel. Ofiso:
LAFayette 4Q17 

Tel. namų:
NKMlofik MM

8456 W. 69 St

U. A C. ASAUSKAS
OVIMTTOJAS K CHIRURGAS

<♦142 Archer Avanue
Ofiso val.i 2—4 ir 6—8 P. M. 
•Rez. .ofiso vai.: 10—12 A-M.

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Bekmadieniais

------------- P**1 .Bwtagtj-

Moterų klūbas tyliai ren- 
.giasi prie sato kožiraviiho"va
karo, "‘k u ris įvyks lapkr. 21 
d. lietuvių svetainėje. Knygu
čių jau pilna ne tik Nz>rth 
tside, bet ir kitoae kolonijose. 
Atrodo, kad moterys išklos 

Affžnyčios grindis gražia gu- 
«i& dar prieš Kalėda*. Tuom 
tarpu bažnyčios taisymui au
kojo po penkinę: -P- 
Jonas, Knlhickienė 
tr Stučka Ant. Viao iki šiol 

^ suaukota $627.00. Mažai teli- 
H&> neaukavusių.

I¥jiiMwiiTWW

Pittsburgho Federacijos ap 
skritis šauniai .darbuojasi ruo
šdami kortavimo pramogų, kp 
ri įvyks lapkričio .7 d., 3 vai.

makina ,ehorų. Jaunimas jų Įbtuvėuis, reikalaudami, kad 
myli ir noriai lanko pamokas. Į A'malgameitai sustotų ardę jų 
1. Kovaitė yųa buvusi Amo- j kelių pasitarimų sn
tikos Lietuvių Katalikų Stu I valdžios NU&B atstovais pri- 
dentų ir Profesionalų Sųjun-'Pr^d sutarties: balsuoti, 
gos .centro raštininkė, gabi kuri unija turi imti pirnieny- , 
muzikoje ir turi gražų balsų toje. dirbtuvėje. Balsavi
mais metais ji yra tos sųjun- «iai bus trumpu laiku ir k«i
gos organizatorė ir vedėja ra- pusė laimės, sunku atspėti.
dio programų lietuvių kalbo- R*1!" tuomi viskas nepasibai-
je. Gal pasistengs surengti 
per radio nors kelis progra

gė. 6tai, 1 
spauda

r. 1 d. vietinė 
kad Federa-

po piet, £v. Kazimiero sve- mus iš mūsų miesto. Geriau 
tainėje. Labai gražių dovanų šių sėkmių I. Kovaitei.

Sus-juo 87 kuopos nariai jau 
išradėjo galvoti apie vajų tai 

t yra apie naujų narių suradi

DAUGIAU DtMESIO Į 
VAIKŲ DANTIS

pasisakė gauti.

Fejleracijps valdybą nu 
džiai kviečia visus į ruo 
mų pramogų. Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai turėtų skai 
tlingai dalyvauti.

Federacijos Apftkr. Valdyba

Iš Lietuvos
X

Mirė

oijos unija reikalauja balsa
vimų kitoje Amalganįeitų val
domoje dirbtuvėje, tai Keller- 
Heumann-Thafcnpson Co., pa-

NetfdlioJ pagal nutartį 
llaugrly atsitikimų akys alllM-'O- 

UKM be akinių. Ji akine pigios kaip 
pieniau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
"Phone Boulevard 7589

T«d. tOANal 8345

8R. f. C.
OTBTTOJAS IR CH»TOUAB

2158 W Cermak Road 
Vai.: 2—4 h- 7—>9 vai. vakare

Ketvergais ptųęal sutartį
.2305 So. Leavltt St

TO. OMUI 0402

ra. nr.
PHYSICIAN and SURGEON

I0N. Broądvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. .dieną ir 

1 iki 4 ir -nuo 7—8 -v. vakare
Tel Melrose Eark 660 

Res. 2126 S. 5th Ava. Maywood Av. 
aPhone Maywood 2413

AMERIKOS UETiUMIŲ DAKTARU DRAUGIJOS KARIAI

.30 METŲ ERDŪPRIMA3 
Akys egaaminnojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. J0HH SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 ,įki 8 vai. vak.
TfiL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

Spąlių 24' d. uiirė ūkininkas reikšdami, kiąl tos dirbtuvės 
Antanas Strolis. Mirė po sun- Į didžioji narių dalis prisidėjo 
kaus susižeidimo fkrrto nuė [prie UGW. Apie tai dar jokių j 

pasikalbėjimų nebuvo ir kas 
iš to išeis, ,ę>unku pasakyti.

Tel. Caiumet 6074
OFISO VALANDOS:

9 lyte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

jn.i.P.W6A
DANTŲ GYDYTOJAI 

1 3259 S. Halsted Street
CJRICAGO.'ILL.L

Office Hours 
2 to 4 >and 7 įto 9 P. Jtf- 
Sundays by Appointmentra.&m&

Aas. <4958 <So. JFalotap Avė.
Res. TėL GROvehill 0617 
Office ‘Tel. HEMIock 4848

ra. J. J. SIMAITIS
^▼DYTOJAS JR OglRŲRaAS 

2428 W. Marquette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Cieeroj
1446 So. 49th Ot.

Nuo 6 iki 9 .vai, vak.
TeL GAJUI 0257

6659

(Tęsinys iš 2 pusi)

žilų bakterijoms ir trumpu 
laiku gražus dantukas prade
da pūti. Gi dantistas nuvalo 
dantukus, prašalina tartarų, 
žalių spalvų ir padaro lygų 
paviršių visiems dantims. Ta- 

-ria jie būna švarūs ir sveiki.

— Pasvalys (šiaurės Lietu
voje). — Ministerių kabineto 
nutarimu, pripažintas kuror
tine vieta. Nuo 1938 metų bus 
pusiau papiginami geležinke- 
_lio bilietai į naujųjį Pasvalio 
kurortų.

kopėčių) kai dirbo ūkio dar 
bus. Buvo katalikas ir suteik 
davo aukų parapijos parengi
mams. Palaidotas iš 6v. Jur
gio bažnyčios. 'Paliko žmona, 
dvi dukterys, seserys, broliai 
ir anūkas. Amžinų atilsį.

Tik tiek žioeąia, kad darbi
ninkų kova tarpe savęs už 
pirmenybę atneš -nuostolio pa
tiems darbininkams, nes dar
bdaviai tiktai tokio paaidali-

— Rašytojai Gabrielei Pet- *• 
kevičatteį, gyvenančiai Pane 
vėžy, ttaulių Sųjunga įteik< 
šaulių žvaigždės ordinų.

KLAUSYKITE S
nuolatinių ir labai įdomiu Povilo

«ALT1MI£A0
ttADIO PROGAMŲ IŠ STO3BIE6 >WJLFjC. ( 1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 ik! 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — ano 7jO0 iki 7o90 vai. vak. 
Sekmadieniais —atao &BO iki 8h80 vai. vak.

1

MIN i ««
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kaadien noo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnydioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175

-Namai: 6499 S. Rockwell SL
ĮTelefonas REPubiic 9600

KAL & lARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. W«$teMi Avenue
VALANDOS:

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

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

{Cal- J’rosoBct 1Q12 
Rea. ~T<ilL Tepablic 5047

4645 So. Ashbmd Avenue
Ofiso -Valandos 

Nuo 2 iki 4 tir nuo^ iki 4 .V«l. vak-t
Nedaliomis pagal sutartį.

ėffiao Tetof. BOUIevard 7880 
Namų TUUf. P&Oapeet 1930

Rea. PROspeet 61raziaaBas
GYDYTOJAS JR CHUUSMAS
J 8^1 So. Halsted Sineet

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 41 *yto iki 8 popiet 

6 iki 8 vai- vftlįaro

Tel. OANal 4122

ra. s. raas
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos. 1—.3 ir 7—8 

Seredomis ir NcdiU. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

663.1 & CaUferate Avė. 
Telefonas RĘP.ublic 7868

Otfioe PUone Ree. and Office
PROspeet 1028 .2359 S. Leayjtt St.
Vai. 2-4 pp.ir 7-9 vak. OANal 0706

Telephone: BOUIevard 2890
i JflSffB t — ra j. i

GBIU8SH VIETA PISKnS MHU1 BBICKį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., ttčžsingai 
patarnavo Wost Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas LkJcwinam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

-Gerinusia Vieta Piriktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.

am

i.

Buick • Cadillac - LaSalle
L 3860 Ogden Avė. Tet Crawford 4100

I LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723
ĮVAIRŪS DAKTARAI =

U£0WARSHA8) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W 63rd St.. Chicago
Nedėliotu ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį.

ramu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0904 
Rea.: TeL PLAza 2400

VALANDOS:
Nso 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienų

UR. L SHiNGLlttN
VSL RANDASI .SAVO OFISE 

Praktikuoja 30 metų 
Renmatizmas ir feirdies <dgos 

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

Rezidencija 1924 So. 40th Ct.
■PeLCioero 3668 

Ofisas 4920 West IMh Straet
Cicero, BĮ.

TaL Offipe Weatworth 6330 
Rez. Hyde Park .3395 1

Ofi glKJUOU dURUTii
•Motorų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St.
'V'alundoH 2—4 po pietų, 7—8 vak.

išakvrus seredomis ir subatomis

ra l j zramcKAs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA

2808 VVest 63rd Street
Chicago, Dlinois 

Tai HEMIock 6111
Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ii 

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

panai sutartį.

raiirararas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lOflsas 4300 S. Falrfield Avė. 
TeL LATayette-8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir -Sekmadieniais 
-pagal autartį.

TsL BODlevard 7042

ra. l i.
DANTISTAS4645 &o. Ashiand Avė.

arti ^7th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro

YeL Ofiso ROUlevard 5913-14 
«07

Tel. ofs. BBPablK 7696 
Mslrose Pazk 620

ra Alumis

rauimsi
Ofiso vai. nuo 1—?3; nuo-6:30—8:

,756 West 35th Street

ratHUMBraUL
■OFTfl A R

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos ,

, CHICAGO, TU..
Telefonas MIDvray 2280

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vsl. ryto, auo 2 iki 4 
vaj, po pietų if nuo 7 iki 8:30 v. v.

2423 Ufet JlMRNMe Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
0-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6-0 v. -e. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki J p. p.

161 Broadvuay 
MELROAE PARK, JUŪ-

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 v»l. vakaro 

šeštadieniais nuo 2 v. iki O .v. v.
Sekmadieniais pagali sutart;

teL LAFayette 8016

raLJ.SOflSSAS
DENTI8TAS

4300 So. FaMield Amtok
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Satartį.

Ofiso Tol. VIRgiuia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly '8244

rai mus
•GYDYTOJAS JR GHBffiRGAS

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

Rezidencija
8939 So. Xllar«mont Avė. 

Valandos •9-—10 A. M.

(UiicagM MAavių Av. Kryiiaus li
goninė, Saip jų ^ėipaiino American 
Medical Association ir American 
<0«U»g« of Surgeons, yra Class A 

M Tai yra, aukščiausi Amsri- 
-medikaliai autoritetai m&sų 11-

AOAinę pztakyrė ,me geriausių Ame- 
Rstkale naudokitės 

pataraavūnn. <2700 W. 69tb St^
6700.

, Na“d°kitčs patemavimu tų daktarų, deatittų, advokatų k biznierių, 
kūnų skelbimus matote jūsų dienraštyje ERAUGE,



VIETINES ŽINIOS AukfltnoKs ir Brazilijos už
sienių. reikalų miuiatacis Bra 
ndta. Prakybos sutartis suda
ryta- didėtausio’ ptrihnkunio pa
grindui

į — Pagarsėjusi “Muistą” 
byla antrų kartų buvo. per
svarstyta Apeliaciniuose Rū' 
muoMe ir viai kaltinamieji vėl 
išteisinti. Būvęa “ Maiebo” di- 
rektorius Jenas Lapenas, taip 
pat apkaltintas šioje bjflojg, 
praeitų, vasarų numirė.

Nelaukta mirtis 30 d. “Draugo” raporteris 
juo matėsi ir kalbėjosi, fc 
nelis nerodė jokių ligps žer 

1 lų. Bet vakare 8 vai. jau t 
1 vo miręs. Ri

Apie Antano Kasparavi
čiaus mirtį galinių tų pasa
kyti, kad šeštadieni, spalių

MUlMilMIlIlM -auniiiių
PRTRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dblyfcai: S
t*.—KalM-ka.N Motor SsIcm DYKAI- prinoog" jil-ų 

kamri luudMtNUufilų l» gciicnUurlų žkuuun v»-kitėjimui. ™
X—Ir dtu» Mrfo nuubUfkM k*4- pirksit luvuerj* ±

Tet Virgjnia 1515 ■

GARY, mo. LAIDOTUVIŲ DffiBKTORIAI 
KELNER-FRUZ1N

GvrittuaittB patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 • 620 W. 15th Ave.

Maujoa matas lb*va. Chicagoj, Merabandiae M<urt butt 
atidaryta namų rakandų* paroda. fcktUHe alvaiade naujos ma 
dbs medinė lova ir ks-'p ,’i- turi būti paklojama.

išdirbėjai aukštesnės rOUea 
paminklų lr grabnamių,________ Į — Susirūpino plytinėmis- ir daryti didėlį m

Lietuvoje tik. pavasarį lako-, Kauno savivaldybė. Savivaldy vorui kuri* >W 
tutės čiulba, ė* Chicagoje su- bė tyrinėja, kur Įabiau re'ka> tžėnams ir alam 
Šliauksime ir vėsiam nudenė- Linga. plytinės, tam tikslui y. Įlkatų neįeisiu*, 
ly. Taja “lakstute” bus Jad- ra sudaryta komisija. Pir-
vyga Gricaitė, kuri čiulbės - miausia numatoma įsteigti di- 
dainuos Lietuviui auditorijoje, .'dėtumą plytų gamyklas Babtų, 
sekai., lapkr. 7, 5 vai. vak. I C

s, • «Daugelis mėgsta Grioaitės 
baisų, nes jr turi įgimtųi Imk 
so grožį, Vėlesniu laiku ji su-1 
v^-balų^yca ^udai^pųtev*^- 
nusi. Ji yi*a pi-iairenguai iš- 1 
pildyti. 1) “Vakaras” (Lau * 
menskienės), “Ne <mangi su- * 
kaleliai”' (T. Kelpšos), “Alei- 1 
le uždegta krūtinė” (Aleksio), ]
2)i “Varpų daina” (Bell Sto. i 
ug)» iš op. Lakinė (Delibes)>. 1 
3}, “'A heant tbat’s fnee*” (ito- 1 
iby n jį. “'Kur bakūžė semano- 
ttb”’ (Šimkaus),. “U na Voee | 
ffbeo Pa” ie op. “Sevilijos 
Kirpėjas” (Rossini), 4j “Ma- j 
uo gimtinė” (Kačanausko),, i,
“Atosk močiute drobeles” (Po 
čiaus),, “ Birutės Arija” (Pet- 
nausko). Be- to, bus išpildy- , 
tns muzi kalis vaizdas “N«re* 
gė”, su pagalba kitų mimikos 
mėgėjų. -

I Pb programos bus šokiai.
Draps.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Atvyko j motinos 
laidotuves Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite Ueriat 1* dirbtuvė* ir 
taupykite pinigu*Vladas Ginčauskas, studen

tas Marianapolto kolegijos 
atvyko į motinos laidotuves- 
iš Thoinpson, Conn. Pasako
ja, kad* Thompsone labai gra
žu, medžiai pasipuošę rude
ninėmis spalvomis. Mariana- 
polio kolegijoj, viskas- gerai,, 
užlaikymas geras, studentų) 
dhng, visi patenkinti.

tos atlikome darbų daugeliui 
žymesnių, Chioago* Lietuvių

MSI? ŠOKTOMS
Kita Proga Būt Turtingais 

Per Misą Gyvenimą!
i ......... ——

Daug mūsų skaitytojų rašė 
mums ir prašė padėti jiems 
naujame Old Gold konteste. 
Mes to negalime daryti. Mums 
būtų. linksma,, kad visi mūši} 
skaitytojai laimėtų dovanų,

. GINČIAUSKAS
(po tėvais švaba)

Mirė lapkričio 1 d.. 1937 m., 
7: M vai. ryte, anl&ultus 45 
metų amžiaus.

Kilo U Panevėžio apskričio, 
Truskavos par,. Oltainlų kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Ignacų, sūnų Waltfer, dvi 
seseris: Marijonų, Tužlnakas lr 

, Joa šelmytnų, menų Kraupęs lr 
jos šeimynų, seserj Barborų 

i Nugaris Ir šaimynųt o Lietu
voje brolj Vincentų Švabų lr 
gimines,

Kūnas pašarvotas 4630 So. 
■ Paulina Street.
I Laidotuvės jvyks penktauie- 

lapkričio 5 d. Iš namų 3
| vai. ryto bu* atlydėta j Š v. 

Kryžiaus parapijos bažnyčių.
I kurioj |vyk* gedulingos pamal

dos už velionės sielų. Po pa-
! maldų bus nulydėta j. Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paly- 
stamus-as dalyvauti, šiose lai-

. dotavėse.
Nuliūdę: Vynas, Sūnus. Se

serys, Fe*«*Ži le Giminė*.

i Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telef. BOUIevard 5203.

Esti*

mmiui
DtRELTORLil

CICEROS LIETUVIŲ 
ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

NARIAI CHICAGO 
LAIDOTUVIŲ DIRl

AMBtfLANEE
DYKAI

R 4704 So. Wesfcern A 
TĖVAS Tel. VIRginia 08834180 Archer Avenue

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

231-4 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman ŲŽ70 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayettd 3572

Ladiawicz ii Susai'DiduTė- 223- puslapių knyga 
su naujausiais receptais į> 
vairių: valgių gaminimni) 
pyragų pajų ir duonų; kepi
mui;, įvairių, konsenvų in 

i preservų darymai, paukš- 
Stienos kepimui ar virimui^ 

(daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra #• 
Mokių* naudingų, patarimų 
'šeimininkėms.
fti* kuro gauti per pak
tą arba raštinėje:

> “D-1AUGAS’
2334 So. Oakley Ava.

CHICAOO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I iubvic urc J. LllmSiRiNnEudeikisjuostojuamoj SMl
(cream beit)

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138-1139

8ENIAUHA BV DDtUKDflUI BAUKUIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
! DIENĄ IH NAKTĮ

Vm Telefonai YARDS I74T-im 
4609*07 So. Hermitage Ave;
4647 South FaMtetat Avenue

TaL LAFAYETTE 0727 '

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139FUEL OIL 1410 So.. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weatern Ave. 
Phone* GBOvehill 9142

A. Peflta
Greitai* pristatome b garantuojame pilną 
ndaną su city' seater ssMtuetate trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telfephone GROVEHILL 4424 

PORA6 STIRBIS

koplyčios visose 

Chicagos dalyseDYKAI S M Skuta 718 VVest 18th Street 
Phone HOKroe 3377

1646 West 4fith Street 
Phone BOUIevard 5203-S

*a
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VIETINES ŽINIOS
*

Svarbus Chicagos 
Lietuvių Kunigų 

Nutarimas

Amerikos Kunigų Vienybės 
Cikagcs skyriaus nariai, susi- 
rinkę 1937. X 28 J. M. d. ' 
gerb. prel. M. L. Krušo klebo- > 
pij-oje, išklausę kun. F. Kapo
čiaus, Paminklinės Prisikėli- 
mo bažn statymo Komiteto 
Pirmininko, pranešimo, reiš
kiame didžiausio džiaugsmo 
dėl dvasino Lietuvos atgimi
mo, visai mūsų tautai pašiau 
kojant Saidžiausiajai Jėzaus 
širdžiai. Jausdamiesi nenu
traukiamais ryšiais susijungi 
su mylima mūsų tėvyne Lie
tuva, maldaujame Aukščiau
siąjį, kad tasai visos mūsų 
tautos šauksmas į dangų bū
tų maloningai išklausytas ir 
Jėzaus Širdies meilė užsiliep 
snotų kiekvienoje tikro lietu
vio patrijoto širdyje, šiuos 
karščiausius mūsų troškimus

įrašome į šventąsias mūsų 
tos knygas, padedamas mūsų 
tautos šventovėje Jėzaus Šir
dies altoriuje. Visi skyriaus 
vardu pasirašom:

Prelatas Mykolas L. Kru
šas, šv. Jurgio bažn. klebo
nas. kun. Aleksandras Skrip- 
kus, Šv. Kryžiaus parap.
bernas, kun. Ignas Albovičius, 
Dievo Apvaizdos parap. kle
bonas, kun. A. Vaičūnas, Šv 
Antano, parap. klebonas 
oero, lll., kun. Anicetas Lin 
kus, kun. Jurgis Paškauskas, 
Visų šv. par. klebonas, 
Antanas Martinkus, kun. 
Urbonavičius, MIC., Aušros 
Vartų par. klebonas, kun. My
kolas Švarlis, kun. Anastaaas 
Valančius, kun. Viktoras Oer- 
nauskns, kun. Stasys Petraus
kas, kun. Pr. J. Vaitukaitis, i, 
Šv. Juozapo par. klebonas, 
kun. Petras Gašlūnas.

Laimė šaukiama niekad ne
ateina.

Duokite savo namui
GERESNĖS ŠVIESOS 

GERESNIO REGĖJIMO
Gražybes Pritaikymą

• Jūs turite dvigubą naudą, kada modernizuoja

te su naujomis I. K. S. Geresnio Regėjimo Lem

pomis Pirmiausias jūsų pelnas, akių ra

mumas, dėlto, kad Šios lempos padirbtos pagal 

speeifikavimus IUumination Engineėring Society 

— geresniam regėjimui.

Antras jūsų pelnas, gražumas. Dėlto, kad 

šios lempos ne vien pačias turi grubumo, bet
, • • « * »• t •

priduoda minkštų, be spindėjimo šviesų, kuri 

daug pagrąžina jūsų kambarių įrengimus.

Pamatykite parodų I. E. S. lempų visose 

Commonwealth Edison Elektros Krautuvėse.

commonuiERUH siwon euctric shops
DOWNTOWN—73 W. ADAM* STMBT-133 S. MAMOftN STKCT 

T.lapho«a RAhMoipfc 1300, Local 1319

43631 
4*33 Irviną Fork Blvd. 
3733 Mllvrookoo Ava.

4231 W. Modlton $1. 
3460 *. Stoto St. 
4*34 S. Aahland Ava.

*53 W. 63rd St 
3950 B. 93nd St.
11046 *. Mtehlųan Avo.

Puota Pas J. E. 
Mondzijauskus

MARŲUETTE PARK. - 
Praėjusį sekmaoienį Gimimo 
Pan. šv. bažnyčioj vysk upes 

; teikė keliems Šimtams vaikų 
ir pugusių sutvirtinimo sakra
mentą^ Tarpe jų padirrnavota* 
Edvardu ir plačiai žinomų bi
znierių J. E. Mondzijauskų 
sūnus Robertas, Kūmu buvo 
Edvardas Jaačąuskas. Ta pro
ga J. E. Mondsijauskai savo 
puošniam naine, 6600 So. Wa- 
shtenaw avė., iškėlė puotą, ku
rioj dalyvhvo^ daug giminių 
ir draugų. Per vakarienę Ro 
bertui - Edvardui sudėta glė-

Lietuviai Am. Kolegijos lietuviška Emil FliBt’s orkes
trą. Vakarienė bus taisomaChirurgijos Draugjoj

Per visą praeitą 
Chieag^je šeini avo

Plečia biznį
stilii.im. įžangai WĖST SIDE. — Šioje ko

lonijoje nuo senai yra žino
mas biznierius Walter Neffas. 
IJi^hi >ita savtininkas ,West 

Šiuo pranešu, kad sus-mas'Side Kotelio. Turi kamba
rį! Sąjungos įvyks šio mėn. 4' rius nakvynėms, taverną, sa

lę. Randasi 2435 So. Leavitt 
st. Dabar tėmykite ° Drau
gą,” nes netrukus eis jo skel- 

parap. svetainėje, Cicero. į bimai apie jo biznio dalykus 
sus-mą prašomi būtinai atvy- kuo jis žmonėms gali pa- 

i tarnauti. Rap.

prancūzišku 
tiktai' 75c. Komisija

savaitę 
Stevens

viešbuty suvažiavę iš viso pa
saulio Amerikos Kolegijos 
Chirurgijos draugija, Ši drau
gija, gyvuojanti jau 25 me
tai, na r i užtūri 12,000.

Kas seimą, išppildžius tam 
tikhis reikalavimus, priimama 
daugiau naujų narių.

Spalių 25 d. specialiai Su
kviestų daktarų bei jų arti- Aukštesnis išsilavinimas be
mų draugų posėdy, priimta praktikos patyrimų silpnina 

v. ?ny>gų k .. netikus)525 nauji nariai iš Jungt. Va 
lstybių, Anglijos, Kanados, A- 
frikos, Argentinos, Kimjos, E- 

įgypto, Indijoj, Persijos, Ja-į biai linkėjimų.
J. E. Mondzijauskai, kaip!ponijos, Meksikos, Yenezuelos

J. A. MICKELIŪNAS
1932 m. suorganizuotas A- 

merikos Legijono Dariaus - 
Girėno 271 postas. Čia noriu 
visus supažindinti su J. A. 
Mickeliūnu, posto iniciatorium 
ir pirmu dviejų metų vadu.

Be kitų posto narių Mickę- 
liūnas daugiausia jam darba
vosi. Prisidėjo beveik prie kie
kvieno darbo, kuriuo postas 
šiandie didžiuojasi.

Reikia pasakyti, kad 271 
postas yra vienas stipriausių 
postų Chicago je, sutraukęs di
delį narių skaičių. Postas tu
ri moterų skyrių (Ladies’ Au

ginome, yr» dposnūs aukoto-1 ir kitų kraštų. Jų tarpe buvo 
jai kilniems'reikalams. Per ir vienas, lietuvis, dr. M. T, 
daug metų yra “Draugo” StrikoK iš Chicagos. Dabar
skaitytojai, rėmėjai; ypač 
“Draugo” piknikams gausiai 
aukoja ir patarnauja savo di
deliu troku.

Linkime J. Mondzijauskams

"C^ J i j ■ • , i • • i Giedraitienės Koncerte
Edvardui sveikam augti ir se-1

Chicagos apylinkės par. Cho- 
d., 8 vai. vak., šv. Antano

kti chorų vedėjai in atstovai.

J. Stanaitis

Chirurgų Kolegijoj bus du lie
tuviai daktarai: Strikolis ir 
Biežis. • Alb. P-nė

Sasnausko Choras

kti tėvų pėdomis.

Choro Koncertas

BRIDGEPORT. — Šv. Jur- 
glo parapijos didysis choras, 
vadovaujant komp. A. S. Po-

... . . . , , . . , eitu, lapkr. 7 d., parapijosxniary), kuris darbuojasi ka- , .. . . x ... . .. . 'svetainėje rengia nepaprastąreivių ir našlaičių ir ligoni-» 
nėse naudai. Suorganizuota 
taip pat “Sons of Legioners”, i 7 
susidedąs iš jaunų legionierių 
sflnų. Jų yra virš 40. Taipgi 
sudaryta Drum and Bugle Co- 
rp, kuris patarnauja visokį,> 
se parodose ir tautiškuose pa
rengimuose. U

Iš to lengva matyti, kad 
J. A. Mickeliūnas posto kelius 
yra plačiai ir nuodugniai iš
studijavęs. Reikia tikėtis, ji3 
ir toliau daug darbuosis.

Šeštadienio vakare, lapkr.
13 d., Juškos (Hollywood) sa
lėj, 2417 W. 43rd st., legio
nieriai, minėdami “Armistice 
Day”, pagerbs savo pirmą va
dą Mickeliūną, įteikdami jam 
atminčiai dovaną. Be pagerb- 
tuvių, bus graži programa ir 
šokiai.

Ta proga sveikiname mūsų 
pirmą vadą ir linkime dar il
gai ir sėkmingai darbuotis.

Legicnieriua

vakarą, kurio programa susl- 
dės iš dainų, vestuvių, scenos 
ir šokių.

Programoj dalyvaus choras, 
mergaičių antifonalis choras, 
pirma simfonijos orkestrą, o 
rinktiniai lošėjai vaidins “lie
tuviškas vestuves”.

Kviečiami jauni ir seni at
vykti į šią didžiulę choro pra
mogą, pasiklausyti gražių dei 
nų ir. po to pasišokti prie ge
ros Dean Coltyy orkestros.

Žinutė

Vakarienė 12-os Metų 
Sukakčiai Paminėti

Bunco ir Card Party 
- Akademijoj

Sekmadienį, lapkr. 14 d., d 
vai. po pietų, jvyks didelė bu
nco ir card party Šv. Kazi
miero Akad. auditorijoj. Do
vanų galybės. Skanūs užkan
džiai ir kava bei šokoliadas. 
Linksma ir maloni ARD pra
moga gražiam tikslui —Sta
tybos Fondui. Įžanga tik 35c. 
Door praizų šitntai -• - ir tik
rai šimtai.

“Coine up and see us Nov. 
14th”. Viens iš visų

tikram gyvenimui.

Lapkr. 14 d., Lietuvių au
ditorijoj per dain. Genovaitės 
Giedraitienės koncertą daly
vaus ir žymus Sasnausko vy
rų choras, vedamas komp. A. 
S. Pociaus.

Pastarais dviem metais šis 
choras yra padaręs žymią pa-' 
žangą. Ypatingai, kaip pame
name, labai gražiai pasirodė 
Chicago Civic operoj, per 
“Draugo” suruoštą koncertą, 
Metropolitan operos artistei 
Onai Katkauskaitei.

Šis choras skaitomas viena
tinis lietuvių vyrų choras Chi- 
cagoje ir pasižymi turiningais 
balsais. Kas dėl dain. Giedrai
tienės, tai visi žino, kad per 
keletą metų ji džiugino chi- 
cagiečius savo maloniu balsu. 
Ypatingai bus malonu ją iš; 
girsti Jąpkr. 14 d., jos pir- 
riuųn rengiamam koncerte.

Tatgi, kvięčia>mi Visi daly
vauti ir pasigerėti turininga 
programa. Ieva Lukošiūtė

Pranešimai

CLASSIFIED
Ganant statyti sau naują narna 
rf pertaiayti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

0739 So. Ifaplevrood Are., 
Telefonas PROspeėt 1185.

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .........................16-00
Mine Run ... ....... 5-75
Egg .......................... 6 00
Nut 6oo
Screenings (Indiana) 5 00

PERKIT D AB AR II KAIMOB
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975

IEŠKAU PAIKIOS LIETI'V OJE
JonlAklečluoae arba 8ltalaglri<*čluoft« 
arba namo Joniškiečiuose. Mathynlu 
ant Chicagos namo.

Kreipkitės J .
4. SMAZAS.

6948 Ho. Map4ewoo4 Avė., 
Clilcago, Illinois

PADAVIMUI NAMAS
Dviejų aukfitų marinta namas, at] 
kas. vonios, uždaryti porčlal, dvi 
karų aaradžlua. Kaina *4.906. 
parduosiu agentui. Savininkas: - 2 
So. Chrlstiana Avė. (pirmiau buvo 
Turner Avė.). " ■? ‘ .

ŠP
PARDAVIMUI DUONA

Vienos dienos senumo duona Ir py
ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 Weet. Roosevelt Road Ir 
1528 So. Kedsie Avė.

PAIESKAU BROLIO

TeL CANal 1090

LEO CERNET
CONTRACTOR

Brick and Cement Work
Darome Turk pointing ir taisome 

kaminus.

PaleSkau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina 15 Lietuvos, 
Alytaus apskričio. Butrimonių vals
čiaus, Grelkonlu kaimo. Daugiausia 
gyveno Scranton, Pa. Buvęs Ame
rikos kareivis pareitam kare. Pra- 
ftau jo paties atslfi&uktl, arba kas 
Žino kur jis yra, prašau pranefttl. 
Turiu labai svarbų reikalų su juo. 
Kas pirmiausia praneš apie j), ar 
Jisai gyvos ar miręs, gaut *20.30 ( 
dovanų. *r

RaSykit arba atsifiaukit i 
ALEX LAKSTUTIS 

71 School Street 
________Thompsonvllle, Conn.

PARDAVIMUI BUCERIMfe

T0WN GF LAKE. - Šv. 
Pranciškaus Seserų Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. naręs ren
gia vakarienę 12 metą sky
riaus gyvavimo sukakčiai pa
minėti. Per vakarienę bus ir 
graži programa. Vakarienė 
rengiama lapkričio 28, 6 vai. 
vak., Šv. Kryžiaus parapijos 
svet. Iš anksto visi kviečia
mi atsilankyti. Šio vakaro pa
sisekimui daug diriba skyr. 
pirm. M. Sudeikienė, taipgi ir 
komisija, kurion įeina: S. Ši
mkienė, Stugienė, MartuSienė, 
Urbonienė, P. Dorša, Miku- 
tienė, O. Sriubienė, B. CicA- 
nienė.

Į šią sukakties vakarienę 
kviečiama ir rėmėjos iŠ 1 ir
2 skyrių. Rėmėja

CICERO. — Draugija Visų 
Šventųjų eis in corpore prie' 
šv. Komunijos sekmadienį, la
pkričio 7 fi., 7:30 vai. mišio
se, o vakare rengia metinę va
karienę . parapijos svetainėje. 
Programoj bus lošimas. Be to, 
bus išstatyta įdomi rankdar
bių paroda.

Po visam bus šokiai. Grieš

KRUPNIKAS
— 80 Proof —

Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lieta-1 
višką Krupniką su 
karšta arbata paša- j 
linsit slogas.
Mes parduodam tik I 
j tavernas. Ten ir| 
reikalaukit.
Į -kitus miestus ta-l 
Vernams orderius pa-1 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami paatebėkit | 

mūsų lakelį

INTERNATIONAL
Wine 8C Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Ssv. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHICAGO, ILL.

Parsiduoda bučeroė ir gToeernė, su 
elektrtkiniu Šaldytuvu Ir mCsal plau- 
stytl maSina Parduosiu arba lSren- 
duoelu. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

MllH. DUDO.
150 E Kensinrton Avė. 

Tel. ‘ Ihillinan 1411.

RFJK.ALINGA MOTERIS 
MERGINA_____

ARKI

Nuolatiniam namų darbui, nėra vi
rimo. nėra skalbimo, nereikia langus 
plauti., Geras namas. Būti vaka
rais. Telefonuokite:

Fairfax 081"_______________

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

MATYKITE J| ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VAOUUM-OLEANER 
ATLIEKA 33 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reiicia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiš 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai 
inonstrueti, ir per kelias rainutes išaiškins HE 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, kra 
tuvė Room 618, 203 No. Wabaah-Ave., Chicago.

GERKIT 1,111 ALŲ

gtmbro5ta
SOUTH SIOE BREfflNfi COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iž geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis'prL 
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą, __ _ — ,

2415 West 64th Street

JOKIŲ SUODŽIŲ +- JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAI DIDtlAUHTO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO UlOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
SU CITY REALF.R APZIfRftTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAUS PEČIAMS SAUKITE
OANal 9020

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

KURUI AltlEJAI TĮSOKI F MS «n,DYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 -^°"tas " lonas 5740perkant 5-kIg Tonus ar daugiau


