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Amerikos vyskapai reiškia uzuojaata 
Vokietijos vyskupams

Pagerbia jų nepąprastą ištver
mę kovoje su nacių pagonizmu
AVASIIINGTON, lapkr. 24. griauti Jėzaūs Kristaus Kan- 

— Amerikos .L Valstybių vy čia įkūnytą visų žmonių Atpir 
skupų metinis suvažiavimas kirrto tiesos pagrindą ir žmo- 
pasiunte laišką Vokietijos ka- nes pasukti į pagonizmo kelią.
tulikų vyskupams. Laiške pa
žymi, kad Amerikos vyskupai 
nuolatos savo maldose atsime 
na vokiečių vyskupų skaudų ir 
sunkų gyvenimą, reiškia gilią 
užuojautą ir pagerbia jų iš-> 
tvermę kovoje su naujojo pa

Amerikos vyskupai reiškia 
giliausios pagarbos žodžius vo 

I kiečių katalikų broliams vys
kupams dėl jų nepaprastos iš
tvermės drąsinti tikinčiuosius 
nepasiduoti nacių vadų praga 
riškoms gudrybėms, melsti 

sumažinti dvasios ken- 
ištikimais

gonizmo vadais.
Amerikos vyskupai pareis-1 Dievo 

kia, kad religiniais persekioji- tėjimus ir pasilikti
mais Vokietijoje siekiama iš-, savo Motinai Bažnyčiai.

tapimai ii tdiai pažangiuoja Šanchajaus 
kare Me

ŠANCHAJUS, lapkr. 25.—1 pozicijas, kurios driekiasi a- 
Japonų spauda praneša, kad napus (vakaruose) Taibu e- 
japonų kariuomenės trys ko- žero.

TARIASI SURENGTI FUTBOLO RUNGTYNES

Leo katalikiškos ir Austin viešosios vidui«nių mokyklų viršininkai tariasi ateinantį 
sekmadienį surengti futbolo rungtynes labdaringiems tikslams. Šių dviejų mokyklų futbo
lo komandos turi čempijonatns. Pelnas bus skiriamas miesto majoro Kelly kalėdiniam 
fondui.

BRIUSELY UŽDARYTA 
KONFERENCIJA .

Dalyviai pripažino nepavyki 
palaužti japonus

liumnos paėmė Hučowo mies
tą Šanchajaus fronto pieti
niam sparne. Kinų gausinga 
kariuomenė, sakoma, iš tenai 
atsimetusi toliau Taibu ežero 
pakrantėmis. -

Yra žinių, kad japonai vi
sam fronte nutraukę intensy- 
vį veikimą ir pertvarko ka
riuomenės dalis, kad iš nau
jo smogti prieš naujas kinų

Sustoję smarkesni japonų 
veikimai ir Yangtze paupiu. 
Sužinota, kad apie 300,000 
kinų kariuomenės sutraukta 
ginti naujas pozicijas.

Čia kalbama, kad kinai var
giai pajėgs ilgai ginti savo 
pozicijas ir atrodo, kad jie 
be didelio priešinimosi leis 
japonams užimti ištuštėjusią 
sostinę Nankiną.

Sovietai pasiryžta daugiau dirbti dėl 
pasirengimo

PLANUOJAMA ŠALIES 
KATALIKIŠKU MOKYKLŲ 
' DIENA

BRIUSELIS, lapkr. 25, — 
Palinkėjus taikos Tolimie
siems Rytams devynių vals
tybių Briuselio konferencija, 
kurioje aktualiai dalyvavo 19 
valstybių delegatai, pagaliau 
uždaryta, kaipo nepavykusi. 
Valstybės nerado priemonių, 
sulaikyti japonų neformalų 
karą Kinijoje. Japonija pa
neigė visus valstybių nurody
mus ir reikalavimus. <

Tik vienas Amerikos dele- '*•
gatas Davis atsisakė pripa
žinti konferencijos nepavyki- 
mą. Jis nurodė, kad valsty
bės pasikeitė savo nuomonė-1 
mis ir išaiškinta, kad Japo
nija neteisingai elgiasi, kad 
ji nesiskaito su tarptautinė
mis teisėmis ir pripažinta, 
kad Japonija pasitikėjimas 
nebegalimas.

Anot Daviso, konferencija

nėra uždaroma, tik laikių i| 
nutraukiama. Rasi, nei 
vėl valstybėms reikės susii 
kti, kai japponai nusikarai 
Kinijoje ir kinų nepaveiks^,

Anglija ir Prancūzija n« 
gaili konferencijos nepasis 
mo, kadangi šių valstybių 
teresai Tolimuosiuose Ryti 
se išstatyti prieš japonų u< 
nį. ,

Tik Italijos delegatas 
reiškė išpradžių žinojęs k] 
ferencijos likimą ir nėra 
kalo apgailėti nepavyl 
nes nebuvo reikalinga v« 
bėins kištis į japonų kinį 
minį konfliktą. r

Kinija daugiausia pi 
mėjo. Devyniolika vala 
nepajėgė suturėti japonų| 
gių. Kinija apkaišyta 
principais” ir palikta 
viena priešo plėšrumui.

Britai puola Amerika dėl jos ekonomimo 
nusistatymo

AMERIKA IR TOLIAU 
DIRRS TAKOS REIKALE

LONDONAS, lapkr. 25. —
Parlament/) konservatorių par
tijos atstovas Robert J. G.
Bootbbay vakar išjudino vi- AVASHINGTON, lapkr. 25. 
sus atstovus atkakliai pulda-Į_ Nepaisant Briuselio konfe- 
mas prezidentą Rooseveltą rencijos nublarekimo, Amerika
dėl jo ekonominio nusistaty
mo. • I 1

Atstovas Bootbbay, kur? 
kelinta diena ragino Angli
jos vyriausybę, kad ji ko vei
kiau pradėtų tartis su Ame
rika kainų lygmalos stabili
zavimo reikalu, staiga palei
do savo kakarinę prieš Wa- 
shingtonp administraciją. Gir
di, prez. Roosevelto valdžios 
neapdairumas iškėlė eilę klai
dų, kitrios gręsia visai pasau
lio ekonominei sistemai.

Kas naudos Anglijai dary
ti prekybos sutartį hu Ame
rika, sakė Boothbay, jei A- 
merika pasiryžusi sabotažuo- 
ti ekonominę sistemą.

' NACIONALISTAI PUOLA 
GUADALAJARA

MADRIDAS, lapkr. 25. — 
Nacionalistai lakūnai šiandie 
puolė Guadalajara miestą. 
Daug užmuštųjų.

ir toliau dirbs pasaulio taikos 
reikale, pareiškė prez. Roose
veltas spaudos konferencijoje 
Baltuose Rūmuose.

Prezidentas sako, kad jis 
nepaiso nepavykimų. Jo vy
riausybės fiusistatymas Toli
muosiuose Rytuose taikos at
žvilgiu nekeičiamas. Jei nepa 
vyko vienaip, bns bandoma ki 
taip įsąmoninti karingąsias 
valstybes, kad jų žygiai yra 
smerktini.

MASKVA, lapkr. 25. — So- ka važiuotų j 
vietų vyriausybė paskelbė, 
kad ji sųddrė ekonominę tary
bą ir paskyrė apsaugos vice- 
komisarą.

Vicekomisaru paskirtas E.
A. Šadenkz), buvęs Kijevo 
armijos politinis komisaras.

Visos Rusijos sovietų cen
trinio komiteto pirmininkas 
Kalininas komiteto susirinki
me pareiškė, -kad kapitalisti
nės valstybės rengiasi į kitą 
pasaulinį karą. Tad sovietų 
Rusija taip pat turi pasiruoš
ti, kad nustatytu laiku visi 
traukiniai laikrodžio patvar-

frontus. Ypač 
amunicijos ^iantimas į fron
tus turi būti ištobulintas. Už
pakalinės frontų linijos turi 
būti taip patvarkytos, kad

NEW YORK, lapkr. 23. — 
šy. Temo sambrolijos direkto
riai patvirtino sumanymą 19- 
38 metais Šv. Tomo Akvinie-

joms būtų žinoma, kas reika- c’° šventėje, kovo 7 d., visoj 
linga frontuose. j *al>' mingti katalikiškų mokyk-

i lų dieną.
Kilus karui, sakė Kalini

nas, visi gyventojai turi »n- 
brusti ir vieningai remti vei
kiančias armijas.

Ekonominė taryba įpareigo
ta rūpintis gamybos plėt’Anu 
taip, kad pasireiškus karui 
nieko, kas reikalinga, nestig
tų.

KAIP ATSIEKTI TAIKA UL, LENKAI UŽPUOLĖ 
RAMYBĘ PASAULY VOS POLICININKĄ

AUSTRIJA PANAIKINA VI- 
' ZAS MELDŽIONIMS

VIENA, Austrija, lapkr. 24.
— Ateinančiais metais Vengri- 
jo. .Mtineję Budapešte h
ta tarptautinas Eucharistinis 
kongresas. Per Austriją į kon
gresą vyks daug svetimų šalių 
meldžionių. Austrijos vyriau
sybė nusprendė duoti lengvatų 
šiems keliaujantiems katali
kams — nevieuoti jų pasų.

ši lengvata galios nno gegu
žės 10 d. iki rugpiūčio 30 d.

RANDA, KAD KĖSINTAS!
PRIEŠ RESPUBLIKĄ

PARYŽIUS, lapkr. 25. —
Prancūzijos vidaus reikalų mi-
nisterig Marcas Dermory iš- Capez žuvo 247 asmenys, 
.akina paskutini, dien, |vy-fT£L8 dar nėra „kai.
kius Prancūzijoje. Policija čia gjug
ir visoj šaly atliko daugybę 
kratų ir rado galybes įvairios 
rūšies paslėptų ginklų. Buvo 
kaltinamos slaptos organizaci
jos, pasiryžusiog kovoti prieš 
komunistus ir kitus Prancūzi
joje įsigalėjusius radikalus.

JAnot ministerio Derntoy, pa 
galiau nustatyta, kad tai buvo 
prancūzų monarchistų (roja
listų) sąmokslas. Rengtasi su 
griauti respubliką ir atstatyti

VIESULO AUKOS 
FILIPINUOSE

Sambrolijos direktorių boar
do sekretorius kun. R. E. Va- 
hey, O. P., pranešęs apie di
rektorių nutarimą pareiškia, 
kad bus energingai stengiama
si vykdyti Popiežiaus( Leono 
XIII norus. Šis Popiežius an- 
gėlišką daktarą pripažino visų 
katalikiškų mokyklų ir mokslo, 
vyrų globėju. Popiežius Pijus1 
XI tą pripažinimą parėmė sa-| 
vo išleista enciklika “Stndi-
orum I)ucem.”»

“Šv. Tomo Akviniečio, mo-MANILjA, lapkr. 25. -
Per mautusį pereitą savaitę įmpijonOj g„.
viesulą (taifūną), salų provin
cijose Leyte, Camabines, Sur

LYDOJE GYVENA 134 ME
TŲ AMŽ. ŽMOGUS

VILNIUS. Kietnykų kai
me, Varenavo valsč., Lydos ap 
skr., gyvena dar gana stiprus 
ir judrus senukas Antanas Žu
kauskas, 134 metų amž. Netu
rėdamas jokio turto jis elge
tauja.

bimas turi būti galingas fak
torius šios šalies katalikiško 
jaunimo sąjūdyje”, pažymėjo 
kun. Vabey.

ANGLIJA TARSIS SU 
PRANCŪZU A

ANGLIJA, lapkr. 25. —
Patirta, Anglijos vyriausybė 
pakvietė į Londoną Prancūzi
jos premjerą Chautempsą. 
Norima su juo pasitarti dėl 
planuojamo susiartiniVno fu 

Vokietija.

tik dėka policijos būdrumui 
politinio perversmo ir kraujo 
liejimo išvengta.

Ministeris pažymi, kad res
publika turi saugumo įstaty
mus ir sąmokslininkai bus pa
traukti tieson.

Tačiau, kaip ministeris

NUTEISTAS 199 METAMS 
KALĖTI

Plėšikas žudikas Samuelis 
ŽTurriano, 22 m. amž., už poli
cininko nužudymą teismo nu
teistas 199 metams kalėti.

NACIONALISTAI BOMBAR
DAVO MADRIDĄ

nu-

rodo, pavojus dar nepraėjęs. 
Policija turi išgaudyti visus 
monarchistų vadus. *** •

MADRIDAS, lapkr. 25. — 
Nacionalistų artilerija vakar 
apie vieną valandą be pąlio- 
vąs bombardavo šį miestą. A- 
not radikalų, paleista apie 1,- 
200 šovinių. Daug nuostolių 
padaryta.

WASHINGTON, lapkr. 24. 
— Tdealistai žmonės ieško 
priemonių, kokiu būdu sekmpi 
giausia ir geriausia užtikrinti 
taiką pasauliui.

Senatorius Davis iš Pennsyl 
vanijos pareiškia, kad vienati
nis kelias į taiką yra tik tas, 
kurį Ramybės Kunigaikštis y- 
ra nurodęs. Taiką ir ramybę 
atsiekti senatorius paduoda to 
kią formulą: •

Vokietijai, Japonijai ir Ita
lijai stačiai verkiant yra rei
kalinga visokia žaliava (žalio
ji medžiaga), ir jos reikalin
gos įsigyti kur nors naujų te
ritorijų. Didžiosios valstybės, 
kurios visose pasaulio dalyse 
valdo plačiąsias teritorijas, 
vietoje moklėti karo skolas te- 
paveda Amerikai tų savo val
domų teritorijų dalis. Ameri. 
ka gi savo keliu tas gautas te
ritorijas paskirstys, tarp tų 
valstybių, kurios jų yra rei
kalingos.

Davis pareiškia, tokiu būdu 
bus sumažintas tarptautinis į-

KAUNrAS. -^*arienlo
rijos Utenos baro Jrolic 
A. Vapsva, patruli 
prie administracijos linijos 
girdo lenkiškai šaukiant 
kas aukštyn!” Atsigrįžęs ll 
kų pusėje pamatė du lenkų - 
sienio apsaugos kareivius, ‘ 
rie taikėsi į jį šauti.

Policininkas iŠ kario 
prato, ko lenkai nori ir 
aukštyn nekėlė. Lenkai 
kartą pareikalAvo kelti r« 
ir vienas jų šovė iš šautuvo 
policininką, bet nepataikė, i .

• 1
Policininkas matydamas, kf 1 

jis tikrai apšaudomas, 
vęs nušliaužė į pašlaitėlj, o R 
kai užpuolikai nuėjo į gretimą 
kaimą.

IŠPAŽINO ATLIKĘ 
PLĖŠIMŲ

Chicagos policija suėmė 
paroliuotus iš kalėjimo kali-) 
nius — Tony Pangonis 
John Janusb. Abu parolif

tempimas ir b7,‘^dsr^
, v . . . vo policijai ir iš naujo užsnm-svarbus žingsnis taikos ir nu , . ...

mybės link davo piktais darbais.

, Suimtieji policijai išpažii 
kad per kelis paskutinius mė
nesius atliko apie 40 plėš

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
TRAUKINĮ

DEMING, N. M., lapkr. 25. 
— Du plėšikai užpuolė Rock 
Island ant Southern Pacific 
traukinį. Vienas traukinio 
tarnautojas nušautas. Plėšikai 
suimti. • ’ . i I, '

lino fetotiee tarnautojas. P( 
cija norėtų žinoti, kad gal t»’ 
jų darbas. Jie th išsigina. J

PLATINKITE “DBAUOA

17 KATALIKŲ KAPELIO
NŲ KARO LAIVYNE

WASIIINGTON, lapkr. 24. 
— Am. J. Valstybių karo lai
vyne yra viso 82 kapelionai. 
Jų tarpe 17 katalikų.

ORAS
CHICGO SRITIS. H 

lies debesuota; vidutinė 
peratūra.

Saulė teka 6:53, leic 
4:21.



'.—•i.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publlahed Daily. £xcept Sunday. 
■DBBGR1PTION8: One Year — IS.OC; SU Montha

— 99.90: Three Monthe — 42.00; One Month — 7to. MnH — One Year — *7.00; Slz Montha — 94.00; 
Oa*y — .oto.

AdverUalng ln "DRAUGAS” brlnga best reaulta 
Advertlalng ratea' on applicatlon.

•♦DBADGAS” 2334 S. Oakiey Ave, Chicago
&•'<“DRAUGAS”

_____  kasdlan. Iftskyrus aeKmadlertlna
Bendradarbiams lr korespondentams raitų n^rrailna, 

tai padaryti lr neprlsiunOlaina tam tlka-aepraAoma tai 
■SUS ieafclų.

1 lr trumpinti visus prtulųstUa ruAlus
au taisę 
tr ypač ko*mplnl

ndencljaa su lys ravo nuožlūroa Korespondentų 
raiytl trumpai lr alAkial (jei galima raiomajs 

maainile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
gtam polemikos lr astnsntikumų. Pasennsloe korės- 

rtoudencljos lalkraitln nededamoa•»L Redaktorius priima — nuo 4 vai. 11*1 '• vai. popiet. 
^PRENUMERATOS KAINA: 4. Amerikos valstybėse: 
■ūtaoM — 94.00: Pusei metų — 91-40; Trims rnėne- 
■hs — 99.00; Vienam minealul — 74c. Kitose vai- 

prenumerata: Metams — 17.20: Pusei metų 
■*- 94.00. Pavienis num. fte.

Skelbimų kainos prlstanClainos pareikalavus.

Vokiečiai Kišasi į Lietuvos Reikalus

Eltos žiniomis, visi vokiečių laikraščiai 
spausdino iš dalies stambiomis raidėmis vo
kiečių oficialios telegramų agentūros paskel
btų, komunikatų, kuriame Vokietija pasisa
ko dėl Lietuvos ministerio pirmininko atsa
kymo Seftne (. Klaipėdos krašto atstovų pa 
klausimus dėl amnestijos. Komunikate sten 
giamasi padėtį taip atvaizduoti, kad vokie 
čių skaitytojui susidarytų įspūdis, lyg Kiai

Išėdos kraštas turi suverenumo teises. Ir pats
lĖMntmikatas pavadintas: “Lietuvos santy- j tarinių reikmenų. Lenkų diplomatijai pasi

sekė gudriai izoliuoti Ukrainą nuo tų, iš ktl-

•1

PRAPOA^ Penktadienis, lapkr. 26, 1937

Ukrainiečių Laisves Diena labi Mrigos prie lit nepriUassijk
ftiemej, kaip ir kiekvienais metais, ak-1 

varniečiu tauta, kad ir nelaisva būdama, kad KAUNAS (Tsb.) — Lenkai- koa meilė duoda vilties lenkai, 
ir okupantų engia&na su pasididžiavimu pa- yra tas baisusis demonas, fcu'kad jie nieko neveiks prieš vo 
minėjo lapkričio 1 d., kurių jos tautinė ta- rįg Jmo amžių persekioja mū-' kiečių kariuomenę urba jos 
ryba Lvovo mieste paskelbė Vakarų Ukrai- „„ ’ <a 1W in ozjrmin. * jloluru • 4aJLL»,*.i

nos žemių nepriklausomybę.

,1

Pakilo tada, kaip rašo prof. Vailionis, ir 
suplevėsavo jau šešetų šimtų metų neplevė- 
tavusios tautinės mėlynai geltonos vėliavos, 
šaukdamos svetimose armijose tarnavusius 
ir tarnaujančius karius, kaimų, miestų ir 
miestelių jaunus ir senus, neišskyrus ir mo
terų, stoti į valstybinį darbų. Pirmiausia, 
imtis ginklo, nes iš vakarų ir rytų slinko 
juodi debesys, pritvinę ugnim ir švinu, o pę- 
siryžę krauju ir prakaitu užgesinti atbun
dančios tautos laisvės troškimų. Ir gimė Uk
rainos armija, ir stojo ji į kovų, bet ne ly
gių kovų. Nes iš rytų gulė jų kad ir tarp 
savęs kovojančios, bolševikų ir Denikino ar
mijos, o iš vakarų briovėsi tie, kurie vakar 
dar vilko bendrų su ukrainiečiais politinį 
jungų, o šiandien intrigomis ir melu buvo 
įgiję karų laimėjusių malones. Bet ir tai bū
tų buvę nebaisu. Atbundančioj tautoj buvo 
susikaupę tiek gyvybinių jėgų, tiek energi

jų tautų ir visokiais būdais* dalis. Karo įstatymai tokiems 
stengiasi jų įvilioti į savo piu-(darbams graso .sunkiomis bau-
kles. Lietuva praeityje politi- sniėmig kūnui ir gyvybei. Aš 
nių aplinkybių verčiama jau nenoriu vartoti Vilniuje bet 
buvo įvairiomiM unijomis savo kckio8 baudžiamosios pajėgoj PO SVIETĄ PASIDAIRIUSlikimų susijusi po Lenkija, ku
ri ilgainiui jų įtraukė į savo 
anarchijų ir XVIII 'amžiuje 
jos griuvėsiuose palaidojo ka
daise galingų Lietuvos valsty
bę. ,

Prasidėjus lietuvių tauti
niam atgimimui, lenkai jį, kiek 
galėdami, trukdė. Polonhsaei
jos bacila kelius amžins žiau 
riai naikindama lietuvių tau-

Dieve, palaimink lenkus“.

ftis panegiriškag atsišauki
mas, aiškus dalykas, lenkams 
labai patiko ir jiems suteikė 
daug vilčių, o tuo tarpu lietu
viuose jis sukėlė ir pamatuo
tų įtarimų.

Tas nerimas juo buvo dide- 
' lie, kad lietuviai aiškiai matė

lenkų karštų norų Vilniuje 
kiek galint stipriau įsitvirtin-

Padėkos diena yra oficiali 
turkių (prašau nesumašyti su 
Turkijos moterimis — turkė- 
mis) valgymo diena. Purito
nų čėsais valgant turkes dė
kota Dievui už visų gera, o 
nifisų čėsais daugely vietų dė
kota gaspadinei už gerų tur- 
kės išrostinimų.

— Tavo, profesor, kišeniuj, 
— atsakė visi.

— O no, sakau. Tas peilis 
ir šakutė yra, štai, ano svečio 
kišeniuj. Prašau parodyti. No
rmas nenorom^ svečias turėjo 
išimti iš kišeniaus nukniauk
tus peilį ir šakutę.

Visiems skaniai pradėjus 
juoktis, aš, niekam nekreipiant 
dėmesio, savo peilį ir šakutę 
padėjau ant stalo.

tos kūnų, be galo daug žales « jr jg visur lietuvius išstum 
padarė Lietuvai. Tik savo tau-j Tačiau dėl to atsišaukimo,. r„ic«t;a --jjb,, auna 
tinio atsparumo dėka Lietuva lietuviams nebeteko protestuo-' *
išliko ir XIX a. energingai!^ npg patvs vokiečių karinin

Mano kampelio draugas Mar
Po švenčių ant rytojaus, pa

prastai, daugelis serga, 
va būna kai švino prilie

tartum, arklys per 
būtų stovėjęs. Tekios li- 

žinoma, paeina ne iš tur-
Lietuvai atnešusi daug vargo Ivo kareiviams nuo tvorų ir' įį^j.viet£ "daug'svečių nepa- k®8’ ale iS l)onl<ų’ kttr’*08 bf,na 
ir nelaimių, taip pat suteikė ne 'sienų, nudraskyti. mir£n .r mjLnftx * ’ pastatytos prie turkės ant sta

lo. Gydytis, žinoma, reikia. 
Pavalgius skanios turkės pe-Į Bet kuo jr kajPj daugelis ne- 

tėmijau, kad vienas svečias £jno fttai rodą. Tokie ligoniai 
(gal tyčiomis) paėmė nuo,sta-'turi iš pat ryto eiti į vakarykį- 
lo sidabrinį peilį ir šakutę. *rjčių vietų ir paimti gerų por- 
dailiai įleido j savo kišenių, j cijų.. Jei viena nemačija, imti

buvo suruošęs turkių pietus,
Lozl 111- »»»/ »-»a

ilai sn Klaipėdos kraštu’’. Toliau komuni 
Itfe k&tegOrhflaU pareiškiama, jog tol, kol 
atleisti nemnanininkai ir sassininkai nebus 

Lietuvos ir Klaipėdos santykiai 
'niekuomet negalės įeiti į normalias, vėžes.

Life Vokietijos pusės tuo labai rūpinama- 
ei, einųs iš principo, kad Vokietija bendrai 
rūpinasi vokietybe užsienyje. Tai turį didelę 
|takų ir Lietuvos Vokietijos santykiams.

Komunikatas ■ laikraščiuose 
spausdinamas be laikraščių savų
Mau jau dabar iš laikraščių ^traščii), ga- , . suk žuv0 ir iklau
hma spėti, jog Wh»u ir toitoaifaų prieš j nkrainPieii vaMyWs pagrindas. Ir

tMaantgr*1 ofleUto“ n,..rukus, po to. 1919 metų liepos mėn. 35
mranto kiyyuim. , . . d., aukščiausioji santarvininkų taryba leido

. Berlyno dipion.at.niuooe sluoksmnose o- knk koriuol„enei ,^mti Vakar, Ukrainą 
,<ieialuo vokiečių komuni kalas šukele didelt nors .* su kad kraSt„į b dwta

įstebėjau. Komunikatas laikomas keistu ... ... a;sifcDrQsti Gyvenimas nurodė

cybto nelegalų kišimusi j Lietuvos reikalu*. F *
Šiuo aktu aiškiau, negu bet kada Vokietija 
pasisako, pabrėžiama Berlyno diplomatiniuo
se sluoksniuose, jog vokiečių vyriausybė, 
priešingai jos pasirašytoms sutartims, daro 

į spaudimų Klaipėdos krašto autonominiams 
' drganams ir net to krašto atstovams ben

drajame Respublikos Seime.

rių pati gausiai sėmė įvairias malones, ir 
tuo būdu sutrukdyti trūkstančių reikmenų 
pristatymų. O be to, pati išprašė iš santar
vininkų leisti perkelti iš Prancūzijos gerai 
apginkluotų Halerio armijų tariamai kovai 
su bolševikais. Bet kada kalbamoji armija 
atsirado Lenkijoj, tai ji bnvo pasiųsta ne

mai, ir .kailių vilfių. Ta- Pikiimiaioa f,astml!/Os
čiau Lietuvai per Didžiojo ka
ro audras ryžtingai ir eirer-

Lietuviai, matydami lenkų 
norus ir pastangas Vokiečių o-

gingai žmfgient prie laiarėa, knpacij„s metu vi_
jai kelių vėl pastojo su išskės 
tais nagais klastingasis polo
nizacijos demonas ir šiuo kar-

gniaužti lietuvių tautinį veiki
mų ir vokiečius įtikrinti Vil
niaus kraštų esant perdėmprieš bolševikus, bet prieš ukrainiečius. Įš

tu nenauda, pamisli- 
Palauk, aš tau iškirsiu 

jubiliatams lin- 
pakvietė ir 

kaip paprastai 
Atsistojęs

kitų, trečių. O jei tos nema- 
čija, tada gerti tiek, kiek va
kar,. Ligai nepraėjus, ant ry
tojaus vėl tų patį kartoti.

Sti per įvairiau™, kliūtie pagrind?> 19W pradžioje P»«KV -- --kil- . i
sau keli, į laisvę, teko mer-į^^ Vilniuje ir visame „?’akau- Gerbiamieji jubiliatai, --------- ------------- ------
gingai kovoti ne tik su žiauria knpnf>tamP krašte padaryti vj.! 8erbiani0s108 ir gerbiamieji, pasiklausyti vienos lietuviškos 
vokiečių okupacija bei agre-1 žmonių ir tautų sura-Įkalbėti dailiai aš nemoku, ale j radio progTainos. Išklausius
singa jos politika, bet taip gymg Tatai lenkams davė pro- už tai aš visiems parodysiu vienos dainos, Vobytienė sa-

Po skanios turkienos Voby- 
tų svečiai susėdo fruntriumy

pat jr «u didrfėmis lenkų in
trigomis bei fratnia jų klasta.
Vokiečiai, norėdami lietuvius t"uo's''į^ls klastojant, paro

Ruošiasi Eucharistiniam Kongresui
f t* #

Kam yra tekę iš arčiau stebėti didesnių 
suvažiavimų bei kongresų organizavimo da- 
rbfy tas žino, kokie sunkumai gula ant jo 
vykdytojų pečių. Tokie rūpesčiai vargina ir 
Tarptautinio Eucharistinio Kongreso organi- 
sjatorius vengrus, kurie jau dabar ruošiasi 
ateinančių vasarų šauniai sutikti savo gra
žiojoj žemėj gausingus svečius iš viso pa
saulio. z

. . Viena iš stambiausių techninių proble
mų buvo parūpinti altorių, kad visi atvykę 
kunigai turėtų kur laikyti Mišias. O jų lau- 

į kiama, net apie 5,000. Tam *eikalui buvo

“Todėl mums yra gerai suprantama, kad ____ t
ukrainiečių tauta, džiaugsmingai ir su pie- laWaxi palenkti į savo pusę, neĮ^^.^ yliaus krašto tariamųjį 
tizmu prisimindama nepriklausomybės pa- kartų lenkų intrigomis ir klas- • j^nkiSkumą. Tatai matydami, 

t, pasinaudodavo prieS «*«- VUmaU9 KetUviai, kurie buvo 
pakviesti tų effrašymų vykdy-

Lenktis nudžiuginęs atsi
šaukimas

Vokiečiams užėmus Vilnių,

skelbimo dienų, neišvengiamai turi jungti 
šį džiaugsmų su skaudžiu savo tragiško liki
mo prisiminimu. To likilno, kuris atidavė 
jų ir jos žemes, kad ir laikinai, svetimiems 
į rankas, kad jie galėtų vykdyti nutautini
mo ir . eksterminacij/Js eksperimentus, ftis 
jausmas mums lietuviams yra juo labiau su
prantamas, katf toks pat likimas ištiko treč
dalį mūsų žemių šu mūsų sostine Vilniumi.

“Tad vienodai jausdami padarytas skriau 
das ir prisimindami kartu su ukrainiečių 
tauta anuos sunkius, bet kartu didžiai gar-

vius.

gos *ęr bažnvčia^ •kkMžiant Jtriksų. fttai, paimu peilį ir ša-į">; J? 7 .
demagogijų ir įvairiais budais j-atę, Matot ?! Dabar juos de-' — 8^8lte» n,,eh

anrnšns klastoianf. naro- ____ J sveteliai, gražiai dainavo. Kųdu i savo kišenių ir sakau:'.. , . ......(jus duotumėt tam dainininkui
kabalai, tabalai, saldu, balduru- tckį balsų?
Šmukšt! Kur dabar tas peilis!' _ Kloroformo, — atsakė 
ir šakutė yra? ! vienas svečių.

ti, 1916 m. spalių 9 d. vokiečių!, .. . . . , _x. .. A ~
okupacinei valdžiai pareiškė i *1 nluje’ ir’ amariliu, kiek y- jie nenorj būti lietuviais arba

, ra žinoma, visoje buvusioje gudais, jie bijų, kad nebėgaugavo protestų dėl lenkų varo- T>1 . .7. y. , .. . ,
. , . . į .. s- x xx ! Vilniaus gubernijoje, ypačiai šių duonos is miesto pardavvjų kariuomenes atstovas gra- mos agitacijos, o tų pat metų . .. ..................... . I , , ... x .. ./ ... . ,z,L Jn ’ j , • milicijos policijoje ir įsdalies kių, kad dėl to jie nustosiu safas Pfeilig 1915 m. rugsėjo 18,kovo 19 d. visi nuovadų komi-i A ,. _ _ , I
d
Vilniaus
leido šį vokiečių rusų ir lenkų lai tis, M. Biržiška, P. Gaide- Į
kalbom ir, lenkus labai nudžiu lionis, J. Vileišis, Č. Landa-' kariai iš Poznanės, kurie mok .

, ’. . * .1 .. . • t-x x * e x santykiuose su vokiečiais vai- vo vietų arba kad jų vaiku.L per savo neapdairumų į sijų nariai, būtent A. bmeto-i .v “:
filniaus miesto gyventojo, iŠ- na, A. StuJįtafflSas, X Jomvidin,nltais> ne8 w,Sjais yra busię pasalinti i, pr.eg and,j, 
pido ši vokiečiu rusu ir lenku laitis. M. Biržiška. P. Oaide. im«mi arba vokiečiu ™,rtles atveju milicijos

bingus laikus, linkihie jai, ir drauge visiems ginusį atsišaukiiiių: “Vokiečių bergis, A. Žmuidzinavičius ir 
tiems, kurie kamuojasi svetinių nelaisvėj, kad karo pajėgog išvijo rusų ka- J. fternag įteikė Vilniaus mie- 
kuo greičiausia ateitų jų laisvės valanda’’, rjuomenę iš lenkų miesto —'sto vokiečių oberbuorgermei-

Kiek Pasaulyje Žyd v

1937-38 m. “Amerikos žydų metraščio” 
duomenys rodo, kiek pagal naujausių statis- 

’. suregistruoti visi Budapešto altoriai*, ir kon- ! tiku gyvena visame pasaulyje žydų. Bendras 
’ gresui ruošti komitetas skelbia, kad kiek- j viso pasaulio žydų skaičius siekius 15 mili- 
. Vienas svečias kunigas gaus planų, iš kurio 1 jonų 525 tūkstančius.

lengvai susivoks, kur yra bažnyčia sn jam 
paskirtu altoriutn.

Kiekviena tauta Kongrese. turės savo 
bažnyčių, kur savi kunigai klausys išpažin
čių ir laikys pamaldas. Tačiau gali pasitai
kyti, kad kurios nors tautos maldininkams 
bus permaža savų kunigų; tada jiems patar
le ” vengrai kunigai, mokų svetimų kalbų.

vadinamosios “Jėzaus Širdies gvardi
jų* ’ nariai jau renka kviečius, iš kurių mil
tų bus kepamos Ostijos. Manoma, kad stam
bieji Vengrijos vyno gamintojai neatsisakys 
teikti Mišioms reikalingų vynų.

Sanitariniais Kongreso dalyvių reikalais 
rūpintis apsiėmė vengrų kat. gydytojų s-ga, 
Raud. Kryžius ir kitos panašaus pobūdžio 
organizacijos. -f

Nuolatinis Tarptautiniams Eueharisti- 
nldhm Kongresine ruošti komitetas paskuti
niame savo posėdy nusprendė sekantį Kon
gresų 1940 m. mošti Prancūzijoj, kur buvo 
suruošta* pats pirmasis Tarpt. Eucharisti
nis Kongresas.

. Iš to skaičiaus vidurinei ir rytų Euro
pai (Lenkija, Latvija, Lietuva, Austrija, Če
koslovakija, Vengrija ir SSSR) tenka 7 mi
lijonai 620 tūkstančių žydų. Siaurės Ameri
koje gyvena 4,400,000 žydų. Palestinoje ir 
kaimyniniuose kraštuose — Sirijoje, Arabi
joje, Irake — 503,000 žydų.

Arti pusės milijono žydų gyvena Šiau
rinėje Afrikoje (Maroko, Tunisas, Libija, 
Egiptas). Daugiau negu 1 procentų visų gy-

Vilniaus sienų. Jog įžengė į 
garbingų ir padavimais tur
tingų Vilniaus miestų. Jis vi
suomet buvo perlas garsioje 
Lenkų viešpatijoje, fti vieŠpa-

ateriūi tam tikrų raštų, kuria
me plačiai ir išsamiai apibudi
no to meto Vilniuje lietuvių 
santykius ir kovas su lenkais. 
Nušvietus Vilniaus krašto

tija yra drauginga vokiečių prieškarinį lenkinimų, toliau 
tautai. Vokiečių kariuomenė tame rašte pažymima, kad vo- 
piktindamasį žiūri į žiaurius, Į kiečiams užėmus miestų, agre- 
niekingus rusų vyriausybės singa lenkų politika dar dan- 
žygius, kuriuos ji daro ken-J giau įsigalėjo. Lenkams pasi- 
čiantiems gyventojams ir jų sekė, pabaigtinai organizuo- 
mantai. Rusų darbus nušviečia'jant milicijos policijų, pasiim- 
aptink degantieji kaimai. Vo- ti jos vadovybę ir beveik vie- 
kiečių kariuomenė stengsis 'nais lenkais apstatyti. Paga- 
palengviuti taip pat Vilniuje liau, visuomeninės ir labdary-

policija jiems neišduosianti 
mirties liudijimų, kad policija 
jiems visokių darysianti nema
lonumų etc. Kiti atsakinėdavo, 
kad jie yra katalikai ir todėl 
esu lenkais, kad jie nenorį bū- 

žodžiu ir raštais tarp gyvento-į ti lietuviais pagonais- arba gu- 
jų Vilniuje ir jo srityje. Buvo dų eretikais, kurių kalba nei 
išleisti instrukcijų pavidalo bažnyčiose nėra pripažįstaM^ 
agitaciniai raštai ir atsišauki-'daugelis griežtai gynėsi 
mai, kuriuose gyventojams ka- savo lietuvių arba gudų gim- 
talikams buvo nurodoma jsira- tosios kall»o«, pareikšdami jog 
ryti tiktai lenkais, kad mokyk-Į jie tiktai lenkiškai tesupi antų, 
loję, miesto įstaigose ir teis- nors surašinėtojai ir kiti liūdi 
muose — visur galėtų viešpa- ninkai liūdijo, kad jie puikiau-

lenkų kalbų.

Be to, lenkų organizacijoš 
dar anksčiau prieš tų surašinė
jimų išplėtė stropių agitacijų

Ienkams gyventojams Vokieti
jai primestojo karo sunkeny

bės įstaigos, kurias lenkai įs
teigė lėšomis, surinktomis vi-

vefttojų žydai sudaro dar šiuose kraštuose: bes. Dienos reikalai/ kaip ir,sai Lietuvai užsieniuose, ir
/VI J* * - * - V FT* a flaoaLt A L I' ••

tauti lenkų kalba, be to, atsi
šaukimuose buvo patariama 
visus surašinėtojus, kurie ne
mokėtų lenkų kalbos, vyti lauk. 
Gaedinimais privedė užsira

šyti lenkais
Dėl visų tų aplinkybių lie-

., Turkijoje ir Graikijoje kiekvienas ramus- gyventojų kurios šiokia ar tokia forma y-' tuviai ir gudai negalėjo laik
inoje 2 nuoš., Pietų Ame-'j-u,-. hna teminmi Mioafn ’ r a m i o t f a Vft.ldvbna nnlniko-I Vfti nareikšti savo tautvbės.

šiai lietuviškai arba gudiškai 
kalbėjo. Daugumas iš jų pir
miau ir patys vadinosi lietu
viais arba gudais, kol jieme 
negręsė joks kontrolės pavojus 
iš galies turinčių lenkų.

Tokiose sąlygose negali bū
ti gauti tikri tautybės davi 

vai pareikšti savo tautybės? niai tiek Vilniuje, tiek jojo 
Pasirodė, kad surašinėjimo apskrityje net tuomet, jeigu

Olandijoje 2 nuoš
1,74 nuoš., Argentinoje z nuos., neių Ame- darbas, bus femiami. Miesto ęa tniesto Valdybos palniko- 
rikoe visų gyventojų žydai sudaro 1 nuoš. ii rarnybgH jT tvarkos saugoji-[mos, tog įstaigos pastato bėd
otųjų o nuos. duose ras uose zy ų au- pasilieka prityrusiose da nesnius gyventojų sluoksnius;metu katalikus, kurie įsirašė jr visiškai nepartiniai valdi- 

tybes gyventojų skanius neprasoka 1 nuoš. .... ------ , " ___, _ . ® A;____ iu+—ark- ani„«. PPrie tokių kraštų priklauso pietų ir vakarų vyresnybės rankose

Europa (1,000,009 žydų); Austrija ir N. Ze
landija — 27,000. Apie 225 tūkst. žydų gy
vena Maž. Azijoje ir tik 140,000 žydų gyve
na pietinė,įė ir rytų Azijoje (Japonija, Kini
ja, Indokinija?. Etiopijoje žydų priskaitoma 
51,000.'

tiktai tais šiog tvarkos ardy
mo atvejais, kada miesto vy
resnybė neįstengtų suvaldyti, 
aš būčiau priverstas padėti

visiSkojo priklausomybėje nuo lietuviais arba gudais, aplan 
gerai organizuotos lenkų inte- kydavo specialiai agitatoriai,
ligentijes.

Dėl šių aplinkybių lenkai 
pasidarė tarpininkais tarp gy-

karo priemonėmis. Vilniaus pi ventojų ir vokiečių valdiniu
liečiu tvarkos jausmas ir tai kų, o lenkų kalba įsiviešpatavo

kurie klausinėjo, kodėl jie ne 
lenkaig įsirašė. Ir pradėjo tuo
jau biedni žmoneliai reikalau
ti iš surašinėjimo komisijos, 
kad juos lenkais įrašytų, nes

ninkai pasiimtų surašinėti gy
ventojus.

Iš tos pat medžiagom gali
ma padarytį garbės, ar gėdos 
įrankį.
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ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI
Kristaus Mokslas

KAULAS: Kodėl Kristus 
visuomet kalba apie beturčius 
ir juos myli daugiau, negu tu
rtuolius!

JONAS; Dėl to, kad dažnai 
pasitaiko, jog turtuoliai užr 
miršta Dievų. Jie visais pato
gumais savo jausmus paten
kina. O svarbiausia, kad dau
gelis turtuolių savo turtus su
renka neteisingu būdu, bei' su 
skriauda savo artimui. Kris

Bet visgi dauguma galėtų tu
rėti užtektinai valgiui, apda
rui ir butui. Suvienytose Val
stybėse valdžia yra išleidusi 
tiek (kiek yra pinigų Ame
rikoj) dolerių, ant tiek žmo
nių, kad vieni kitiems duotų
užtektinai, tai būtų didesnė kad būtų žemiškas rojus 
lygybė — didžiausia dalis tu- lygybė, gerovė ir vienybė.

33). čia yra didžiausia tiesa, j 
Jeigu kiekvienas žmogus at 
simintų ' Dievo karalystę ir Lapkričio 21 d. įvyko mo
jo teisybę, tada pavargėlių, be : terų klubo pastangomis kozi-

ORTH SIDE BRIDGEVILLE

turčių nebūtų. Kiekvienas gau I ravimo vakaras sia vokų evan- 

tų savo tikrų dalį, kų jis yra • gelikų svetainėje. Apart kozi- 
vertas ir sunai.dotų tokiu pat
būdu — tik dėl teisybės — 
kas yra reikalinga valgiui, ap
darui ir butui, tai užtikrinu,

retų geram pragyvenimui. Bet į 
kad atsiranda didelių turtuo
lių, tai reiškia, kad vieni su
renka kitų turtus. Jeigu dar
bininkas gautų daugiau, darb-

J. V. S.

tas ..nokina teisybės, lygybės davys kad ir turėtų gauti dan
ir meilės. Mes gerai žinome, 
kud pagonų laikais (prieš Kri
staus gimimų) turtuoliai bai
siai skriaudė neturtėlius: pir
ko ir pardavė, kankino viso
kiais būdais, net padare tik 
rais vergais. Todėl Kristus 
turtuolių nekentė, kad nebu 
v,o teisybės nei meilės artimui.

R AULAS: Ar galėtų įvykti 
toks daiktas, kad nebebūtų 
pavargėlių ir beturčių?

JONAS: malimas daiktas, 
kad ir nevisiškai panaikinti 
beturčius, bet didžiumoj ga
lėtų būt beturčiai panaikinti.

KAULAS: Man atrodo, kad 
tai visiškai negalimas daik
tas, o ypač šiais laikais, ka
dangi ne visi žmonės vienaip 
mušto ir yra netaupių. Kaip 
galėtų išvengti beturčių?

JONAS: Tiesų pasakei, Rau 
lai, kad ne visi yra taupūs.

giau kaip darbininkas už 
vo investmentų, už savo var 
gų ir rūpestį, bet visgi nesu
rinktų tokios daugybės mili 
jonų. Tada didžiausia liaudies 
dalis turėtų didesnę lygybę 
turtuose ir tuomet nebūtų tie1: 
daug nesusipratimų tarpe da
rbdavių ir darbininkų. Jeigu 
būtų pilnai Kristaus mokslas 
užlaikomas, nepaklysčiau sa
kydamas, kad tas pasaulis bū
tų daug geresnis ir tobulesnis 
negu šiandien jis yra.

KAULAS: Ar Kristus visi
škai užgina turtus rinkti sa
kydamas: “Ieškokite tiktai 
Dievo karalystės, o viskas bus 
joms duota”?

JONAS-: Tiesa, Kristus mo
kino, sakydamas: “Ieškokite

Minėdami Jubiliejų 
Parėmė švietimo

Įsteigę

Tai brangi Dievo1 dovana 
idealiams žmonėms, kurie su
naudoja kiekvieną progų nau
dingiems dalykams.

Spalių 28 d., Homestead, 
Pa., Liudvikas ir Emilija O- 
naičiai minėjo 35 m. sukakti 
vedybinio gyvenimo. L. ir E. 
Onaičiai ne tik skaitlingų šei
mynėlę gražiai išauklėjo, bet

nori, ar nenori, turi kepurę 
nusimauti prieš mūsų moteris. 
I^abai nuoširdžiai darbavosi 
klubo pirm. I. Rumbauskienė,

ravimo buvo dar ir maža bin-1 Masadulskienė, J. Senulienė, 
go parapijos mokyklos kam- ^Romblauskienė, Vaišienė, Ka- 
baryje ir įvairių dalykėlių lai-ltkienė, Šimkienė, Bučnienė ir
mėjimai. Žmonių prisirinko 
pusėtinai, vos galima buvo su
talpinti. Mat, svetainė nelabai 
erdvi, o koz.i ravimo mėgėjų 
daug atvyko ir iš kun. Vaiš
noro parapijos. Mačiau tūzų 
mušant Q raja u skus iš Dor- 
mont, Mrs. B. AVoshner ir Mrs. 
A. Marčiulaitį iš South Side 
ir net porų asmenų iš Bridge- 
ville. Esame dėkingi kaimy
nams už paramų. Visi grįžo 
namo pilnais kišeniais “prai- 
sų”. Net ir “silpnoki” loši
kai, kaip antai Kspleniečiai, 
grįžo namo su dovanomis. U?

kitos. Visi labai apgailestavo
me, kad eard party negalėjo

Lapkričio 18 d. staiga mirė 
Dominikas Kasputis, susilau
kęs senyvo amžiaus — virš 70 
metų. Velionis buvo geras dai- 
lydė, bet turėjo vienų silpny
bę: mėgdavo išsigerti, todėl, 
savo įgimtų gabumų negalėjo

Pas mus pradėjo žmonės 
rgti. Anuo kart minėti liį 
niai dar nepasveiko, o, št 
pavojingai susirgo Marė 
monavičienė, kuri guli \V« 
Penu ligoninėje. Jai pad 
didelė operacija. Ligonė, a 
Dievui, eina geryn, Taip 
susirgo aklosios žarnos užde 
girnų sodaliečių pirm. C. Sta 
nkūniūtė. Operacija pavykę.

išnaudoti.
dirbinėjo

Kol buvo sveikas, 1 Visos sodalietės linki jai kuo
anglių kasyklose. veikiausia pasveikti.

dalyvauti Nagreckienė, viena Kas atlikdavo nuo kasdieni- 
uoliausių parapijos darbiniu- ngs duonos, nunešdavo į sa
kių. Besidarbuodama su tikie
tais ir knygutėmis, ji pateko 

ir

RINKTYNĖS MINTYS ‘ 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Prieš porų savaičių Onaičiii 
šeimynoje įvyko gražus šėimv 
niškas vakarėlis. Tai buvo pe 
•minėjimas Liūdo ir Emilės Oi 
naLčių 35 metų vedybų sukak

liūną. Prie draugijų nepri
klausė. Kai pasimirė, nebuVo 

automobilio nelaimėn ir jai j už kų neį palaidoti. Jei ne 
labai sužalota koja. Jau ant- . gailestingi žmonės, būtų pri-

sėję atsigulti nešventintoje ^jeg 0nai£ių šeimyna yra vie) 
vietoje. na pavyzdingiausių Iloraestea

Šis įvykis yra gera pamo-Įde. Linkim jai Dievo palai
Nagreckienei'greitai į'svėik'|ka- kaiP nereikia «rvcnti a"t;"ws- sveikatos ir dar darų, 

1 šio svieto, kaip neišmintinga ! kartų susilaukti po 35 m.
praleisti sunkiai uždirbtus ce-1 ------------
ntus svaiginantiems gėralams, | šiQ IW)lery8tėn įato-
kaip pavojinga sirgti ir mir- jo Antanas Kodlubowski

ra, savaitė guli lovoje. Mažum 
priseis dar važiuoti ligoninėn, 
kad ištyrus, ar kartais kojos 
kaulas nėra įskylęs. Linkime

ti.

lupk r. 2 L d. pakrikštyta 
tai visi žadėjo atvykti kitą Joseph Krobot ir Susan Grei- 
sykį ir savo bosų atsivežti, čjūtės dukrelė vardu Susan -
Lauksime. Northsaidiečiai, be

. abejo, atsilnokės panašiai Mc- 
jų noras yra padėti ir kitiems Keeprokiečiams. vienu žodžiu,

Įi neapdraudns savų sveikatų 'Leona Kašelioniiite ir Andriiį 
Ann. Krikšto tėvais buvo Ed- ir 8^5^ Lietuvių R. Kata-jCdukas su Anele Biziūte. Di 
ward Krobot ir Elizabeth Mi- lįjfo Susivienijime Amerikoje. v0 paĮaimos linkim jaunav 
laveckas. Krobot dukrelė ta-i&ia'P Dominikas buvo neblo- į džiams.

siekti mokslo. Jubiliatai nesi- cflnj party galima pavadinti I*> pakrikštyta pati pirma iš gas žmogus. Laidotuvės įvyko
tenkino tuo, kad vieni su sa 
vo šeimyna praleistų linksmai 
sukakties dienų. Minėdami ju
biliejų jie savo namuose su
rengė kortavimo vakarėlį ir 
visų pelnų paskyrė Šv. Pran
ciškaus vienuolynui.

Kaip seserys, taip ir jų au
klėtinės labai dėkingos gera- 

todėl pirmiaus Dievo karalys-. dariams. Lai Dievas laimina
tės ir Jo teisybės; ir vis tai 
bus jums priduota” (Mat. XI,

me stiprume.
Shackelton.

— Marijona

Onaičius, kad sulauktų ir au
ksinio jubiliejaus.

Kun. J. V. Skripkus

labai pavykusia. Pelno liks naujos krikštelnyčios. Mat, lapkr. 20 d. Kun. A. Jurgutis 
arti $400.00. Visas uždarbis Zuzanos motinėlė GreiČienė 1 atlaikg 
skiriamas bažnyčios takams daug pasidarbavo nupirkimui' 
iškloti gražia, stipria guma. naujos krikštelnyčios.
Tas darbas bus greitai pra
dėtas, kaip tik elektros suve- Lapkr. 16 d. vakare pas 'mus
dimas bus baigtas. Moterų klū klebonų įvyko Fed. apskrities
.. ... v- j- y-- susirinkimas. Dalyvavo kur.,bui priklauso širdingas aciu _

J. Vaišnoras, kun. A. Jurgu
už gražų darbų. Reikia nepa
miršti, kad moterų klūbas per 
ištisus metus parapijai uždir-
bo virš tūkstantį dol. Ar kas noras.

tis ir kun. J. Skripkus. Svie 
tiškiai: J. Tomleevičius, J. Pa
tackas, Grebliūnas ir K. Vaiš-

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

būviI^apkr. 21 d. choras
giedotines Mišias irį.suruošęs eard party, kuri pa

i------  .sisekė. Gražu, kai choristą
sutartinai darbuojasi. Gera bj 

j tų, kad choras surerfgtų kol
Viešpatie! V.

palydėjo'į kapus 
Aimžinų atilsį duok jo vėtai,

Geriau mokėti vienų 
gerai, o ne dvidešimts 
šutiniškai.
R

į koncertėlį. Pas mus seniai kt 
panašaus buvo. Ne tik jaunį 
mas, bet ir 'mes, seniai, prj 

Pav>r- dėsime užmiršti, kaip skaml 
I lietuviškos dainos.

darbų

T«AB MAUK
MOVI EPeiktinas Pasielgimas

• ——— \
Pittsburgho ir apylinkės lie Praeitų sekmadienį kun. Skr 

tuviai katalikai, noris getai pkus pakrikštijo Jono Ganse- 
pažįsta laisvamanius, kurie vi rewicz ir Marės Petraičiūtė-:! nizuojasi i 
—pastangomis rūpinasi. sūnelį vardu Jonas - Tarnas. 1'“'1

Lapkričio 26-ta Diena

“Įgyk išminties, įgyk gud
rumo”. — Patarlių IV, 5.

1 Pagalvok Apie Tai
Vieno iš Anglijos kuo mo

kyčiausių vyrų pasisekimo pa
slaptis buvo surišta keturiuo
se mažuose žodžiuose, kuriuos 
jis laikė už obalsį, “Aš pagal
vosiu apie tai”. Ir nors šian
dien mes galime pamanyti tai 
mažu dalyku galvoti, žinoki
me, kad tai ta galybė, kuri 
pasaulį varo. Kad tai didysis 
pažangų varantis ratas, vara
ntis, su jo varančia jėga, žmo
ni jų nuo klaidos į tų, kas tei 
su; varantis ją iš tamsių nuo-

sukėlė pavydų vaikinuose. Da 
bar jie iš kailio neriasi, orga- 

ir deda pastangų, 
kad subytinus merginas. Jie 
sako surengsiu kų tokio ne
paprasto išpuošimui svečių 
kambario naujoje klebonijoje. 
Gražus vaikinų ir jaunų vyrų 
užsimojimas. Visiems reiktų 
.juos paremti.

somis
savo veikimų pastūmėti, ta
čiau net ir gerai snsipratę ka
talikai savo grašiu padeda jų 
veikimui. Peiktinas toks lietu-f .*. *„• Ji*.-*'X»* •'vių katalikų pasielgimas.

Kultūringi katalikai kitaip 
elgias. Jie, pažinę priešus, ir 
matydami jų nusistatymų ka
talikybei kenkti, juos demas
kuoja ir tokiam veikimui už
kerta kelių.

Pittsburghe randasi veid
mainių laisvamanėlių, kurie 
moka nuduoti būk nesiprie
šinu ir nekovoją prieš Kris
taus Bažnyčių. Bet jiems ly
gios vertės yra ir nezaležnin- 

daiktus, kuriuos Jis visados damas jų aukočiau, žingsnis Rų kirkuž§ jie nė2aiežninkl1s 
gausiai darė aukščiau* Kris- paskui žingsnį į tų garbingą gina, remifl
taus gyvenimas ant žemės ne'- Salį, vyrybę. Ir; taip tikrai,, jau mamSi kataiįka-
bnvo 'oficialė pasiuntinystė; kaip žemiška galybė yra trau- lietuviamSi snsiprastj. Laj 

,kas ir mums pasielgti taip,

Lapkričio 25-ta Diena

“Aš mylėjau 
meile”. — Jer.

tave amžina
XXXI, 3.

Mes žinome, kaip mylėti 
mūsų prietelius, nes jie nėra 
blogesni už mus; bet kaip 
Kristus gali nusižeminti iš 
palaimintųjų dvasių rato mUs 
mylėti, mus, kurie esame nuo
dėme apipurvinti ir pagundos 
audroje pagauti, ir kaujamies 
su žemiausiomis žmonijos da-

9
limis; ir kad dangus buvo per- 
toli nuo 'mūsų jį matyti, Jis Įžmybės šešėlių į saulę apšvie- 
atėjo ant žemės daryti tuos stus apšvietus kraštus; iškel-

jis buvo Jo amžino stovio iš- kiama iš saulės, taip tikra!

I krikštų atnešė Bronius Pet
raitis ir Jadvyga Debski. Jo
nas Ganserewicz yra mūsų cho 
ro iždininkas, žymus piešėjas. 
Nors tik per save išsimokino, 
bet gražius paveikslus moka 
nupiešti. Te Aukščiausias lai
mina jaunųjį Jonukų.

Praeitų savaitę, kaip jau 
buvo rašyta, sodalietės suruo
šė nepaprastų bingo ir dalino 
sidabrinius dolerius. Prisirin
ko gražaus svietelio, už tat ir 
gražaus pelno liko supirkimui 
rakandų į vienų klebonijos ka
mbarį. Sodaliečių pasisekimai

talikai. Laikas prisipažinti 
prie klaidos. Laikas susilaiky
ti ir neprisidėti savo graš'n, 
kad laisvamanių veikimų stū

vystymas, nusileidimas, kad varomoji galybė ir įtekmė ant kft. pasielgia kultūrin^i ka- (mus pirmyn. Pittsburgietis 
atnešus į mūsų apiregę tas ka -I žmogaus yra traukiama iš to
rakteristikas, ir prievoles, ku
rių mes kitaip negalėtume su
prasti; — Dievo kelionė ant 
žemės kaip ganytojo, ieškan
čio savo vilko gięsiamog avy- 
dės. Ir kuomet aš pasižiūru į 
Jo gyvenimą, aš sau sakau, 
“Taip jautrus, kaip tas, o ta
čiau ant žemės? Kuo Jis, tat, 
yra dabar? — Beecher

Ji viršija žinojimą: ta bra
ngi Tavo meilė! Mano Jėzau! 
Išganytojau! Tačiau ši mano

šaltinio visad turtingo rr pil
no, sielos. 1

Didelės tiesos yra brangiai 
perkamos. Bendra tiesa, tokia 
kaip žmonės duoda ir ima nuo 
dienos į dieną, ateina ben
druose lengvo gyvenimo ke
liuose, pučiama skersai mūsų 
kelių neperstojančio vėjo.

Didelės tiesos yra sunkiai 
laimėjamos. Nerandamos ne
tyčiomis, nei nenešiojamos 
ant vasaros sapno kvapo, het

siela norėtų žinoti daugiau ir ’ hustveriamos didžioje sielos 
daugiau apie tų meilę visame kovoje sunkiai bešūkaujančios
jos gilume ir ilgume, ir aukš
tume, ir platume, ir amžina-

su priešingu vėju ir srove. —
H. )Jonar.

.DASH DIXON
ONE or TUE AOOSIANS DROPS 
BACK TO PUT DOT OUT OF 
THE WAY AS SHE PURSUES 
THEM TO SAVE DASH.

Be considerate! Don’t cough in the movies. Take along a bos of 
Smith Brothers Cough Drops for quick relief. Black or Menthol—5^.

Sniftli Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raitės the resistance of the mucous 
membranes of the nose and throat to cold and cough infeetions.

TIK GERAGERKIT ALŲ

Šių savaitę “spindul'.etės” 
rengia pasilinksminimų klebo
nijos išpuošimui. Taip pat j- 
vyksta choro operetė — Ap 
kalbos ir Meilė.

Jau buvo minėta, kad lap
kričio 28 d. mūsų bažnyčioje 
prasideda 40 valandų atlai
dai. Pamokslus sakys misijo
nierius Tėvas A. Morkūnas iŠ 
Chicago, 111. Pasitikima, kad 
daugelis pasinaudos Dievo ma 
lonėmis. •

Smhrogia H
SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO-
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas
alus yra padarytas iš geriausios
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ,
kur gausite greitą ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

It M MORirrg 
Rea. HEMLOCK 3340

By Dean Carr
, NOW TO FREE DASH 

FROM THE OTHER ADOSIAN/

Wl 
IhkTI TO SAVE HIM

DAS£

! -■
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ « , ODUO LIETUVIU ŽINIOS
WEST END Laidotuvės įvyko lapkričio

j 24 d., iš ftv. Vincento bažny-
Lapkričio 18 d, Sv. Vinco- ««• Sv. Marijos

to motery klubas suruodė drau Šapuose, 
giika vakarėlį. Vakar»lio ruo-l ,Lai 8eraaai Diev,ul.is 6utei- 
iėjoa buvo. Tunaitienė ir SU-;kia j“'11 "uži,‘» atiisi- 

dutienė. Vietinis

Šeštadienio bingo vakaras 
sutraukė daug mėgėjų. Dova
nos duodamos labai gražios, 
taipgi ir pinigais: penkinė mis 
ir dešimkėmis. Iš priežast'es’ 
daug bingo vaki.ru apylinkė
je, korių rengėjai deda pas 
tangų kitiems pakenkti, lan
kytojų nesutraukė tiek, kiek 
buvo spėjama.

EAST SIDE
Vieša Padėka

Spalių 31 d. garnys aplan
kė Juoko ir Juozapines Janu- 

, lių šeimynų. Paliko sveikų sū
nų. Tu ir aš

MEDICOrOS PAGALBA

Amerikonę Spauda 
Įvertina Onę 
Katkauskaitę

BALTUOS SPAUDOS
SANTARA

RYGA. — Lapkr. 17 d. Čia 
įvyko I^atvijos, Lietuvos ir he
stijos spaudos konferencija, 
kuri, sųryšyj su spaudos san
tarvės penkių metų sukaktu
vėmis priėmė svarbias rezo-i rį<n| jeį & pasiteisinamus Vi- Į 
liucijas tolimesnį tarpusavį daus Reikalų Ministeris pri-

SEIMAS VILNIUS. Vilniuje bus 
teisiami 30 lietuvių už giedo
jimų hftnno “Lietuva Tėvyne 
Mūsų’’. Daromos kratos, ieš
komi ir atimami Prezidento

KAUNAS. — Lapkr. 18 d.
Seimas priėmė pilietybės įsta
tymo papildymų, einant juo 
Lietuvos pilietis išgyvenęs #ul-i 
sieny virš dviejų metų nega-1 A- Smetonos raštai ir knygos,
liejančiu arba be užsienio pa ===== 
so, nustoja pilietybės, išski-1 LIETUVIAI DAKTARAI

KAUNAS. — Vykdant sa-

Lapkr. 9 d., A. ir R. Luko
ševičiai su savo motinėle Ma
rijona Švediene ir dėde A. Sve 
du išvažiavo į Porfcage, Pa., 

^palaidoti savo motinėlę Onų,
vo planų gyventojams medini-.Lukoševičienę, kuri mirė la-' 
nos pagalbos teikimų valdžia 'pančio 8 d.
ateinančiais metais įsteigs pro 1 
vincijoje šimtų naujų ambula
torijų.

Velionė praeitais metais sve 
čiavosi Detroite pas savo mo-

bendradarbiavimų 
dar glaudesnį.

ŠIŲ METŲ STATYBA
Spalių 9 d. The Detroit 

News rašė: ‘Besirengiant klau 
syti Metropolitan daininkų 
dainavimo per radijų, dauge
lis klausytojų susirūpino: kas

Lapkričio 21 d., parapijos 
motinėlę po globa Panelės 
Sv. Neperstojančios Pagalbos 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos. Toks paprotys daro ne
paprastų įspūdį į šeimynas.

Lapkričio 21 d. mirė Anta
nas Abnomikas.’ Velionis buvo 
vienas pirmutinių organizato
rių šios parapijos. Paliko di
deliame nuliūdime mylimų 
žmonų.

ŪKININKŲ /PIRKIMO 
GALU AUGA

KAUNAS. — Šiemet ūkini 
nkai pirko 71,200 tonų trąšų • 
už 8 milijonus litų prieš 59,-! 
000 tonas už 6,100,000 litų pe
rnai ir žemės ūkio mašinų už 
2,800,000 litų vieton 1,600,000 
1936 metais.

KAUNAS. — Lapkr. 16-18 
d. Lietuvoje viešėjo Švedų 
Švietimo Vice Ministeris.

n«- dshes
Senob mados, malkomis arba an
glimis kftr»n»mM pečius labai 
Vargina j»s U yra n«6v»n» tr 
nesveikas. Duokit savo Šeimynai 
Svaria ir sveiką Šilumą, Įtaisykit 
Sun Flame Aliejini Pečių. Sis 
pečius, tai padirbtas, kad Šiluma 
eina f kambarį, o ne J kaminą. 
Ateikit paaiteiriauti apie Sį pečių. 
Turime jums tinkamą mierą.

Sun Home
OU Burninę Heater

•. <

Šiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia pirkti. 
Didžiausias pasirinkimas namų rakandų ir radio.

Lengvus Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nuo . ■<••• $59.50 ir auk.

— LENGVOS IiMOKAJIMO SĄLYGOS —

DYKAI 50 Galionų Aliejaus

FURNITURE HOUSE 
2719-25 W. Cermak Road

s
CHICAGO, ILL.

SEKERA
TEL K00KWELL #798

tinėlę Švedienę.

Laidotuvės įvyko lapkr. 11 j^ag gį j Anna Kaskas, laimė
d. iŠ Av. Juozapo bažnyčios.'. . io.,r ....... , .

. .. . ... . . 1 Just 1935-1936 metaisPalaidota Hv. Baltramiejaus
kapuose, Wilmore, Pa.

• *
• Lukoševičių šeimyna šiuo 

reiškia padėkų už mišias, ku
rias aukojo A. ir E. Raubiai,
P. ir R. Janušauskai, dr. ir į darbui.

gi pernai laimėjo pirmenybę? jonus litų.

KAUNAS. — Šiemet mies
tuose statė 6,500 gyvenamų 
narnų už 27 milijonus litų, 120 
pastatų pramonei už 4 mili-

pirme
nybę, . laimi jiopuliari Metro- • 
politan operoje. T/alėl ji nu
matyta ateinančių žiemų skir
ti taip pat ir koncertiniam 

Ji dainavo Detroito
Marijona Blaskewitz, R. Sta ! Civic operoje ir turėjo sensa 
nkienė su šeimyna, V. Č,epe-|cinio pasisekimo Lolo’s rolė 
lioniūtė ir jos motina Elena. «

METINĖS SUKAKTUVĖS

IGNACAS 8KULI S
Jau suėjo metai, kai negai

lestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą ir tėvą. Tai 
buvo grėodžio 1 d., l»3ž.

Laikas bėga, bet mes jo už
miršti negalime.

Atmindami tą jo liūdną pra- 
sklalinimą 18 mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas tv. M Ubus. 
kurtos jvyks trečiadieni, gruo
džio 1 d., 1937 na., 8 vai. ryto.

'Kviečiame visus draugus ir 
pažfstamtfs dalyvauti tloafe pa
maldose.

Nuliūdę: Moteris ir Valkai.
Detroit, Mich.

padaryti pažins ganėtinai svarbiais.

KAUNAS. — Lapkr. 18 d. 
atvyko ir iškilmingai sutiktas 
Jungt. Amer. Ministeris O. 
Noreni su šeima.

LIETUVIAI DAKTARAI

AK1V GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMETIUCADDY AKIŲ 
SPECIAIJSTAS

Snvirš 90 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

, . . Palengvins akių įtempimą, kas ea-
operoje “Cavalena Rusti-, ti priežastimi gaivos skaudėjimo. 

1 svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
’’ mo, skaudamą aklų karStj, atitaiso

trumparegystę ir tollregystę. Priren- 
.... v /i *** teisingai' akinius. Visuose atsl-kltUS dainininkus - Ar. bar- Įtikimuose agaaminavlmas daromas su 

i |, i elektra, parodančia mažiausias klal-
ron, Thomas, Ma^Mne oteli-, das. Specialė atyda atkreipiama j

eana

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St, Chicago 
Ban«l.. Sered. ir Sukat, nuo 2—9 v.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 M70 Archer Ave.
Valaudos: 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

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

! 2158 W- Cennak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CAN ai 0402

mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

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

Daugely atsitikimų akys alitai-o- 
be akinių. Kainus pigios kaip

man šis laikraštis tik trum
pai paminėjo.

Tad ir šiuo atveju mūsų 
tautietė ir žymi Ameriko j)->4712 SO. ASHLAND AVE.
peros žvaigždė yra aukščiau į Phone Boulevard 7589
iškilusį ir turi didesnio popu- į __
Marumo, kaip kitataučiai dai
nininkai. - Ona Aksomai tienė

Kur mūsų nėra, ten veršiai 
midų geria, o kai mes nuei
nam, nedarytų putrų srebiam.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminnojamoz — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CAN&l 0523

Tel. Ofise: Rea :
LAFayette 4017 2456 W. 6* St

Tel. namų:
HRMleek 6284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS '

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

ir 8—8 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN aad 8UBGEO)4H

10 N. Broachvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

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

I Res. 2126 S. 5th Are., Mayvood Av.
Phone Mayvood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHTCAOO. ILL.

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHING|

MIDVVEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S.‘WESTERN AVE. TEL CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

LIETUVIAI ADVOKATAI

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUBGBOM 

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 Ava 
Ree. TeL GROvehiU M17 
Office Tel. HEMIock 4841

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHZRUBOAS * 

2423 W. Marąuette Road
. ■ Vėl. 2—4 ir 7—9 rak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ot 

Nuo 6 iki v^l. vak.
Tel. OANal 0257

Res. PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vai. vakaro

TcL CANai 6122

TeL Office Wentwerth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

10HN R BORDEN ^R. BIEŽIS ^R. SUSANNA SLAKIS
JUVlN Da DUnllLra ._________ ____________. „ - Motera ir vaikn lira gydytoja

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveU SL 
Telefonas REPnbUe 9600

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnbUe 7868

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

fn--------

11

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA
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!■r ‘ ’ ♦ ’ . . . « , , . j " . z t 'i ■ ■ ’

■1

•

ELMIL DENEMARK, ln

Buick - Cadillac • LaSalle
’l’ ■ ’ •

Ci

i
«

1860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100
p

• • v • ‘\ . i - - Į

•
v•> % i > , 4 - t.. - • . > » \i 1

! KAL & ZARETSKY
( LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. VVestem Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nno 12 iki 6 v. v.
Tai. Prozpect 1012 

Rez. Telk Papnhlic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

463L South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS * 
4631 So. Ashland Ave. 

TaL YABds 0994 
Bm.: TaL PLAsa 2400

VALANDOS:
Nao 10-13 v. ryta; 1-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 i|i 12 vai, dieną

DR. CHARLES SEGAL
nFraaa

4729 So. AlUand Ave.
3 lubos

CHICAOO. ILL.
Taiafonaa Mlrfwiy 2880 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. vyto, nno 2 iki 4 
vai. po piet. ir no® 7 iki 8:30 v. ▼.

Offiee Phone Res. and Office 
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0708

DR. J. J. KOWAR
(KOWABSKAS) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2403 W 63rd St. Chicago

Nedėlioin ir Trečiadieniais

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave.
TaL LATayette 8016

VALANDOS:
2—4 pepiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Tel. ofs. REPnbUe 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W«rt Mar’nette Road
Antrad., ketvirtai, ir penktadieniais 
9-12 v. lytų; 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 nno 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

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

TeL LATayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

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

Chieago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sntartį.

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro

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

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

756 VVest 35th Street
Ofiao TaL VIRginia 0036 

Rezidencijos TaL BEVarly 8244

, DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Chicagoa lietuvių iv. Kryiiaas li
goninė, kaip jų pripaiim American 
Medical Aaaociatiea ir American 
College of Surgeons, yra Olaaa A 
rūiies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos madikaliaį antoritetai m&aų U- 
goninę priakyri prie geriansių Ame- 
rikoa ligoninių. Reikale aaadokltčz 
joa patarnavimu, 2700 W. «9th St, 
tel HEMIock 6700.

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

vaki.ru


Penktadienis, lapkr. 26, 1937 pbiugis
8 kuopa: B. Grybas, J. Kli ckienė,*P. Vyfoiar.skienė. Au

Labdariu Šeinio į &v> Franclškaus Tretininkų:
rx « . < a i IB. Daukšienė, E. Gricaitė, A.Delegatą. Ir Aukos ljn Auka $2.00.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyriaus: P. Bučie
nė, A. Rakauskiene, A. Mila

šienė. Auka $1.00. •
Į Gyvojo Ražančiaus dr-ja: A. 

niulta, P. Gailius B. Nreart^ ^aaskiunė, J. Mitkienė, B. 
niu. Auka $25.00; I Kriene.

Šv. Barboros draugija: I.
Benevičienė, A. luoštutien?, A. «r » .
Lilakianė. Auk. $5.00. į'Ą Urbonavičienė, A. Vata.-

šv. Kazimieru Rėmėjų 8 ak.- tisn6» V. Uaugr.dienė. Anka

Liet. R. K. Labdarių 18-tani 
geime dalyvavo Sie delegatai:

Marąuette I^rk (Gimimu 
Panelės Šv. parapija): labda- 
rių Sųjungos 23 kuopa: S. Sta

mas, V. Kulikauskas, J. Vai 
skis. Auka $50.00.

Moterų S^-gos 20 kuopa 
U. Rastinienė, M. Paukštienė,

Po $1.00: B. Cicėnas, M. Da | Komiteto suvažiavimas. Daly 
ka $3.50. < rgienė, F. Taiuoievičius, S. I vavo 50 atstovų visų jjboliti

Susivienijimo L. R. K. 13 Paleckas, A. Rugienius, A. Ba nių, kultūrinių ir ekonominių škų organizacijų veik?mą.

organizacijų. Suvažiavimai? 
svarstė suderinti visų lietuvi-

kuopa: J. Garuckas, B. Nau cevičius, J. Mat ūkai tis, A. Ku 
jokienė, N. Žemaitienė. Auka milytis, L. Simutis, R. Baliau 

J. Bnrkauekienė. Anka $5.00. ♦s, w- i8*“3’ M- KĮ^leilė, O. PaliliC-
6v. Pranciūkau. Tretininkų: I ,-aike '•‘“nbrene, ■" į.?**““*’ U“ri““'

J. Vaiskia, V. Norkienė, O* ka" »"l*a.o: Antanina Krot | t«S Į • Čižauskas kun. A. An- 
Ntaneviėienė, E. Čepienė, M. kaitė, garbės nary. - dnuaia, B. Nenartonia, J. Jo-
Ran.aaauskienė, K. Pusknėi- Kun- A- BriSka ~ »>«•«*• 0T"”““?’ ?'
mienė, M. Anniienė, M. Kli- K™™""* - »'#•«>• K«reusk.ene S. Aj.reuek.ene,
dieni, M. Meikanakienė, lt.,— *1000- Dr- A' Kakauriraa,V. Norkau O. Starevnųa, J.
Duf kelienė. A, ka $5.00. i" «•»- J- <*«“ - *' k"n‘I”S’ 0

A. Zuba — $5.00, A. Leščin- n,»> L. Gudienė, Vaičiūtė, Ma-.
z Apaštalystės Maldos dr-ja: .. . ._,_ Al . , ~ r - r i v

rorth Side (Šv. Mykolo pa- g. Gedminienė, O. Kazragie- *kiene ~ K- Hutkevi-1čeririeaė, IMogehene, J. Lebe-i
ija); Šv. Ražančiaus dr-ja: ln^ p. Vaičikauskas, R. Raka- CĮUS $°-M, kun. F. Kapo- žinskas, C. Urmasz. ,

šienė, P. Rakašiūtė. Auka $5. čius — $5.00, ark. M. Žaldo I

GRAND OPENING
JOHN’S TAVERNOS
6908 So. VVestern Avė.

ĮVYKSTA

Subatoj, Lapkricio-Nov. 27, 1937
Naujas Namas, Nauja Taverna, Puiki Salė.

Kviečiame visus atsilankyti, pamatyti ir turėti 
“good time.” Gera muzika, užkandžiai dykai.

JONAS BERŽAUSKIS, savininkas.
. _ _ kas — $5.00, kun. I. Albavi-
Šv. Pranciškaus Rėmėjų 2 A i, . , eros- $3.00, dr. A. Stulga—

skyrius: Montviliene, badaus- a.ĮnA «-• 1 $3.00,-h. Z&romeKis — $2.00.
nė M Dargelienė. Auka $5. 1 »*uu“ kas. Auka $3.00. ' ,

L ." . ... , „ ..... cilrios: O. Milerienė, K. Ki- Į ... D- ... . .. ( Laike seimo svetainėj auka KLAIPĖDA. — Lapkr. 16’SutavienijAno L It K. 103 . < <r ,, » 1 Gvardijos Pirmos Divizijos! ... J . _ . , . ,
kuopa: J. A. Mickeliūnas, J. sūnienė’ M* karecklene» P- ftv K kimiom P vusleJ1: Dar^a - $2.00 .r d. pyko visų Klaipėdos kru-1

K. Rauskinienė, C. Stasiūnie- $3-00. t
Draugija po globa Sv. Ce kas Auka $300

TAS KUO IR AMERIKOS 
LIETUVIAMS TRŪKSTA

Sriubas. Auka $5.00.
Šv. Kazimiero Karalaičio; P.

į

i Kvietkus, R. Andreliūnas, J.Butkus, Stogiūtė. Auka $3.00.
West Pullman (šv. Petro ir Labdarių 6 kuopa: M. An- Tamašauskas. Aukų $3.00.

•
Povilo parapija): Labdarių driežkevičius, V. Stroga, A. Marijonų Kolegijos Rėmėjų; 
k jungos 10 kuopa: Z. Gedvi-^u^ieniu^’ ^- Kizelevi&enfi. 35 skyrius: Pr. Vaičikauskas, į 
msms, V. Peredna, P. Gudžiūnie- ^ukl* $10.00.

Šv. Kazimiero Akademijų* 
Rėmėjų 3 skyr?ds: Em. An 
driuškevičienė, K. Kišūnienė, 
M. Rugienė. Auka $2.00.

Šv. Mykolo draugija: T. M a 
K. Krivickas, J. Bacevi-

nė, O. šliužienė. Anka $50.00.
Šv. Veronikos draugija: V'.

Kilienė, P. Gudžiūnienė, O.
Šliužienė. Auka $5.00.
, Atradimo Šv. Kryžiaus dr- 
ja: M. Rimkus, V. Peredna, ^8’
K. Kietas. Auka $5.1*1. l“m- Auka $3'"°'

Cicero (Šv. Antano parapi- ! Motcni S»'Kos 4 kuoPa: E 
ja): Labdarių 3 kuopa: P. Za- Mykolaitienė, F. Vata.čiūtė 
karienė, M. Česienė, Urbonie- M- Kugienė. Auka $3.00.
nė, J. Jovarauskaa, 11. Tr:-1 šv- G|obėj°: V-
Ličius. Auka $50.00. ,ku’> P; Tanoeevičius, K. U5u-

Šv. Antano draugija: J. My- 8ln,av>««5.
kolainis, J. Siaagaudaa, J. K, I Susivienijimo B. K. A
tekaitis. Auka $5.00. . kll"Pa: A- ‘-aurinadis, J. Le

Federacijos 12 skyrius: P. ^mskas, P. Casokas, A. Ka- 
Stanislovaitis,. A. Valančius. nl-^yt’3.
Auka $5.00. | Autros Vart'1 DieT0 Moti-

Raudonos Rcžės klūbas: B. nos *->= «• Serpetie, J. Dra-
Senonas. Auka $5.00.

Lietuvių Namų Savininkų ;klK’ ^tuhntis.
klūbas: M. Sriubas, J. Smuls- 
kis. Auka $5.00.

Apaštalystės Maldos dr-jos: 
P. Kasiulaitienė, A. Stolins- 
kas, P. Matulaitienė. Auka $3.

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

— 80 Proof — 
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lietu-1 
vižką Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernas. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vernams orderius j>a- 
siunAiame ekspresu. 
Pirkdami paMebėkit

mūsą labelj

Z4*’h $ f

K. Zaromskis — $2.00. što lietuviškųjų organizacijų

J
INTERNATIONAL 
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD. Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL 

Phone Boulevard 0170

T. Astrauskienė, M. Maeikie- 
nė. Auka $2.00.

Federacijos 19 skyrius: O. 
Ivinskaitė, J. Vaikutienė, L. 
Valantinienė.

Dievo Apvaizdos parapija:
Labdarių 4 kuopos: M. Lau-jj 
ča, M. Česnavičia. Auka $20. 

Apaštalystės Maldos dr-ja;
O. Zdanevičiūtė, M. Juneškai 
tė. Auka $3.00.

Šv. Antano iš Padvos dr-ja 
A. Grišius, A. Berčius, O. Sau 

16 sgalvienė.
Town of Lake (Šv. Kryžiaus 

parapija): Labdarių 1 kuopa: 
M. Sudeikienė, B. Cicėnienė,
P. Dorša, S Šimkienė, M. Ma-

Peoples Restoranas 
x Turi Parinktus

Darbininkus

TOVVN OP' LAKE. — Peo
ples Restoranas, 1628 W. 47 
st., teikia kostumeriams gerų 
patarnavimų dėlto, kad turi 
parinktus darbininkus. Virė. 
jas Antanas Mureika turi še
šių metų patyrimų. Kiti dar
bininkai yra šie: Wm. Jasai
tis, Juozas Reinys, Bessie Dpi 
nauskas, Bernice Damauskas, 
Anna Gaura, Rose Norbnt, I- 
sabel ir Marie Wilcox. Resto
rano savininkai yra Mr. ir 
Mrs. Ona Russell Harper.

Padėkos Dienoje šiame res
torane kostumeriai gėrėjosi
'kalakutiena, vištiena, antiena 

rtušienė, O. Šiaulienė. Auka I įr kitomis gėrybėmis. Rap.
sdauskas, M. Butkus, A. Ša-. $25.00.

Moterų Sų-gos 24 kuopa: E.
Apskričiai: Moterų Sų-go^ 

Chicagos apskritis: K. Sriu 
bienė, M. Martinkienė, K. La- ', 
zdauskienė. Aukų $5.00.

Federacijos Chicagos aps
kritis: O. Ivinskaitė, J. Šlio
geris, 1. Sakalas. Auka $5.00.

Marijonų K. B. apskritis:

Gedtiliepė, Vaznienė, J. 
Čepulienė. Ąuka $5.00.

Nekalto Prasidėjimo Mer
gaičių Sodalicija: P. V. Šimo
nis, P. G. Šimonis. Auka $5.00

Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3 
skyrius: M. Sudeikienė, M. 
Martušienė, S. Šimkienė. Au

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSDOMUS

-

•f

0. Krasauskienė, S. Ališaus-1 klJ $3-00.

tA. J9» A. 
Povilas Jakaitis

Mirė lapkričio. 20 d., 1927 
m., 1:30 vai ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gyveno 3108 W. 
39th St

Kilo 13 Panevėžio apskr. Ra
mygalos par., Klebonu kaimo.

Amerikoje iSgyveno 30 metu.
Paliko dideliame nulifrdlme 

brol) Kazimieru, gyvenant) Hed- 
geuick, X. Y. ir Jo žeimg, 3 
sesers dukteris Antaniną, Ma
rijoną ir Eleną Ruzas lr jų 
geimas ir daug kitu giminių.

Kflnas paSarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė.

LaidotUvSs {vyks &e&tadienj, 
lapkričio 27 d. 18 J. F. Eu- 
deikio koplyčios S vai. ryto bus 
atlydėtas J Nekalto Prasidėji
mo P. žvč. parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžtai kviečiame visus 
gimines; draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis. Sesers Duk
terys lr Gtantoės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

Į kienė, M. Balčiūnienė.
L. R. K* Susivienijrfno Clii- 

cagos apskritis: P. Čižauskas, 
J. Enčeris.

j West Side (Aušros Vartų 
(parapija): Labdarių 7 kuopa: 
Į L. Jasevičius, A. Glebauskis. 
IP.’ Fabijonaitis, P. Kryievi- 
čia. Auka $50.00.

Aušros Vartų Š. P. M. mo 
j terų ir merginų dr-ja: M. Ai 
•tutienė, A. Kazanauskiem'*, A.
1 Drtunstienė. Anka $v.00.

Aušros Vartų vyrų ir mo
terų dr-ja: A. Bartkus, P. Že- 
brauskis, J. Sinionavičius.

Brighton Park (Nekalto Pra 
sidėjimo parapija): Labdarių

jBridgeport (šv. Jurgio pa 
rapija): 'labdarių 5 kuopa: 
J. Dimša, O. Kazlauskaitė, U. 
Gudienė, A. Lisauskienė, J. 
Mačcikienė. Auka $50.00.

Apaštalystės Maldos dr-ja: 
P. Pakalnis, J. Butkevičius. 
.Auka $5.00.

Šy. Kaziiniero Akademijos 
Rėmėjų 2 skyrius: P. Šaltie- 
nė, O. Kazlauskaitė, P. Sekle-

hlJrba Flower Shc 
[4180 Archer AvenueI
Gėlė* MyllntėcnM — VentuTėme —J

ONA YANKAUSKAS 
po tėvais Kaminskaitė

mirė lapkr. 22, 1937, 5 vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Marijampolės apskr., Šunskų par., Paršelių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyra JuTgj, motina Ma
rijonų, dukterį Elena ir žentą Edvardą Statkų, vie
na anūkę Georgiana« 4 brolius: Kazimiera, Joną, Vin
centa ir Antaną Kaminskius ir 3 brolienes ir daug 
puseserių, artimų giminių ir gerų draagų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1336 So. 49th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks Šeštadienį, lapkričio 27, iš namu 

8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano par. bažnyčia, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės siela- 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę vyras, motina, duktė. ientM. anūkė, bro
liai, brolienės, puseserės ir giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp. Tel. Blvd. 5203.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

* u D m lunr patarnavimas 
ARlDuLAIlbt DIENĄ ir naktįįĮĮ

r> w A T KOPLYČIOS VISOSE 
Lf I KAI MIESTO DALYSE

P. I. Rite 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

LAFATErTF.

TAUPYK ŠIĄ 2IEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALTEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IK BOILEKIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY,
5158 S. VVestern Av. Chicago, Illinois

B. KANAPACKIS, Savininku

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
OHIAU8IA UI DIDMAŪ8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
X DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

r\ V V* A T koplyčios visose 
1 1 Chicagos dalyse

Klsaa|ktt« mftmj Uetvvtų nuHo programų Pirmadienio vakarai*, 
10:M vaL vakaro ii W. B. P. 0. gtoUaa (1420 K.) —

P. ŽALTZMOBAS

bnfcnriBiSini
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 j
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

LLiME
S. P. Mazda
LMasabkis
A. Petkas
S. M. Skolas
1.1. Zolp
Juozapas Eudeikis

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

—
3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehiU 0142

718 W«st 18th Street
Phone MONrOe 3377

1646 West 46tk Street 
Phone BOUIevard 5203-5666

IR 4704 So. We&tern A^J 
TfiVAS TeL VIRginia 0883



penEtailiems, Iaplir. 2C, 1937

West Pullmano 
Naujienos

Sunkiai Serga Ona 
Prosevičienė

VIETINES ŽINIOS Fotografo W. J, 
Stankūno 25 m, 

Sukaktuvės L. VYČIŲ ČIKAGOS APSKRITIS ĮGIJO 
NUOSAVĄ BUTĄ

Praeitą trečiadienį išnuomuotas vienas aukštas name, ku
rio adresas 2410 So. AVestern Avė. Tas aukštas bus taip įren
gtas,.kad tiktu socialiam Čikagos Vyčių veikimui. Padaryta 
pradžia naujam išbandimui Vyčių stiprumo. Jeigu baudimas 
parodys tinkamas pasekmes, vėliau Vyčiai galės įsikurti di
desnėse patalpose.

Atidarymas naujo buto įvyks pirmų Gruodžio mėn. sek
madienį, 2 vai. p. p. Tikimės, kad atidaryme dalyvaus ne tik 
Vyčiai, bet ir jų draugai. K. M. U.

tai tik atėję į bunco party iš- MARĄUETTE PARK. — 
t irsite. iBeje, teko nugirst, kad Po sunkios operacijos, ftv. Kry 
pp. Stričkai suteikė begalo di- žiaus ligoninėj ilsiai brangi 
delę dovanų, už kurių komiai- ARD darbuotoja ir buvusi S 
ja nuoširdžiai dėkoja. *sk. pirm. Ona Prosevičienė, ži-

Taigi, visi. sulaukę šešta- noiun biznierka. (£2uli kamba- 
dieni,o .vakaro, vykite j»s bul-'ry 321). Jau galima jų lan- 
vnriškįus pp. Ališauskus, 705 kyti, tad rėmėjos neužmirškit 
So. Lawndale, kur jūsų laukia mūsų veikėjos paguosti jos li

goje.
lh’osevičių šeilna dideli rė

mėjai Šv. Kuzimiero vienuo
lyne. Dvi dukterys alumnės 
Šv. Kazimiero akad. Be to, 
Prosevičienės tikęa sesuo yra 
Kazimierietė sesuo M. Jere- 
tnija.

Linkime mūsų brangiai da
rbuotojai greit pasveikti. N.

Bunco Party Pas 
Bulvariškius

Praeitų sekmadienį per su 
mų Jonas ir Emilija Andriu- 
škai iškilmingai minėjo 25 me 
tų vedybinio gyvavimo jubi
liejų. Bažnyčioje altoriai bu
vo gražiai gėlėmis išpuošti. 
JBe to, visa Andrv.škų šeimy
nėlė ir giminės ėjo prie š’ė. 
Komunijos. Po visam gražioj 
Andruškų rezidencijoj buvo 
šaunus pokylis.

Šiomis dienomis sueina 25 
metai, kai W. J. Stankūnas 
stojo į fotografo profesijų. O- 
fisų atsidarė Chicagos seniau
sioje kolonijoje Bridgeporte ir 
ten tebėra. l>abar jo studija 
yra adresu 3315 So. Halsted

Ą175.30. Turėjome svečių ir 
iš Chicagos.Vargšas Tadas 

Scenoje
25 motus. Tas pat darėsi ir Lapkričio 28 d., 7 vai. va- 
fotografavimo darbe. Kas kare, purapijos svetainėje bus 
prieš 25 metus stojo į foto-, gražus vaidinimas ‘Mono Šir- 
grafavimo darbų ir nesekė da-'dis”. Vakarų rengia Apaštal. 
romo progreso šioje šakoje, tai Maldos draugija parapijos nau 
dabar yra atsilikęs. Taip ne- dai. Visi kviečiami dalyvauti.
atsitiko su W. J. Stankūnu. ------------
Jisai prisirašė prie fiotegrafų Lapkričio 21 d., parap. sa- 
sųjungos, kuri rengia savo iėje įvyko'gražus vakaras Mo- 
nariams pamokas ir paskai- terų Sų-gos 7 kp. Publikos bu
tas apie naujus išradftnus ir Vo daug. Gražių programų iš'

TAUPYMAI, PIBKIMAI, PAKDAVI 
mai. PAMapnoa. apdraudos

l4»pkr. 28 d., per 9 vai. šv. 
Mišias mūsų bažnyčioj prasi
dės 40 valandų atlaidai. Pa
mokslus sakys sekm., pirma
dienio ir antradienio rytais 
Tėvas Alfonsas, O, S. F. Va
karais: sekmadienį — kun. P. 
Vaitukaitis, pirmadienį — ku
nigas Š. Gaučas, antradienį — 
kun. A. Linkus. Šv. Mišios bus 
6, 8 ir suma 9 valandų. Va
karais iškilmingi mišparai 
7:30. ’ < Rap.

Mūsų rastinėse — Keistučio ir Lie
tuvos Spulkose galite taupyti, pasi- 
skolyll, namus pirkti, parduoti, ran
duoti, apdrausti.

KrelpkltSs pas:
JOHN P. EVAIiDAS, sekr.

ŠIO w. 32 St. Tel. YAItds 2790 
arba

708 W. m Sl Tel. HAVmarket 5«8fl

Visose Kolonijose
Rengiamasi Prie 

Darbo

‘WEATHER STRIPS1

Salta, oraa nebejelna pro duris, kada 
įdedame "weather strlps.” TaJp pat 
nebejelna Ir pro langus. Kandate
kalinga, pašaukit HEMIock L'jfl 

J. PVRTOKA8 ■
C4 25 So, Rlchmond

nkyti j Gim. Pan. Sv. parap 
svetainę, nes LRKSA 153 kp. 
visiems parodys scenoje “Va 
rgšų Tadų”. Ji parodys Chi- Nuo Tlianksgiving (Padėko- 
engos apskr. dramos ratelis, į nės Dienos) visose Chicagos 
režisuojant Ig. Sakalui. Bus.lietuvių kolonijose “Draugo” 
ir graži koncertinė programos agentai pradeda kalėdinį dar- 
dalis. Įdomias kalbas pasakys bų. Vra tai rinkimas nuo tdz- 
L. ŠDmutis, kleb. kun. A. Bai- nierių ir profesijonalų kalė- 
tutis ir kiti. ’ dinių sveikinimų. Yra svarbu,

Taigi, ne tik marketparkie- kad agentai nesivelytų aplan- 
čiai, bet ir kitų kolonijų lie- kyti savo kolonijos biznierius 
tuviai kviečiami atsilankyti j ir profesijonalus, nes agentai 
musų parapijos svetainę gruo- anksčiau pradėję darbų turės

PARDAVIMUI SIVftAPfc

Dėl nesveikatos norime greit par
duoti iiuSapę. Biznis gerai išdirb
tas, mašinos gerame stovyje. Biz
nio vieta : 2 309 So. Hoyne Avė..
savininką matykit: 2008 W, 23 St.

Manant statyti saa naają namą 
ar pertaisvti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

0739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

Chicago Heights 
Žinios Black Gold Lump arba Egg 16.00. 

Mine run |5.75. Stoker Sereenings 
»S.SO.

GRVNDY MINING CO. 
CANal 7447Lapkr. 21 dienų metinis pa

rapijos parengimas (“Thanks 
giving dance”) visais atžvil
giais pavyko. Išiaimėta 13-ka 
kalakutų. Laimingieji džiau
giasi. Parapijai pelno liko

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
f Sveterių Krautu-
\Ha»gaJ vS Atdara Kas
Ji Diena Ir Vaka-

' ra*a — Sek- 
▼r madieniais.

Telefonas VIdory 3486 
504 West 33rd Street

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .........................$6 00
Mine Run .............. 5 75
Egg .......................... 6 00
Nut .......................... 600
Sereenings (Indiana) 5 00

PIRKTI DABARII KAINOS 
GREITAI KYI.A 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

(nitai palencvlaan***.
NUSIPIRKITE BONKUT< 

ŠIANDIEN.
Dnjopo didumo: lis. Ir 7ŠS.

Patemykit gryną baltą cigareto 
popierą... patemykit kaip kiekvie
nas Chesterfield yra panašus į kiek
vieną kitą Chesterfield—pačio di
dumo ir kiekvienas apvalus, kietas 
ir pilnai prikimštas.

Patemykit kuomet vieną užsirūko! 
koki Chesterfields yra lengvesni ir 

koks skirtingas ju skonis. Tas priguli 
nuo kaip atsargiai Chesterfield taba
kai yra pasendinti ir pamaišyti.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
APO AUŠINIMUS

■■■■■■MuimaHiHunMiiiii
PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dalykai: S
1. —Balzekas Motor Sales DYKAI prirengs W

kariH karboratorlų tr generatorių žiemos va- 
žinojimui.

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heaterj. J'V*

“U wffl Likę Us”
I 4030 Archer Avenue Tel. Virginia 15^|

SlHUHUIHIHHinMHHHB
JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUET, OIL RAFINUUUOTOJO flIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARAMTUOJAMF. PILKA MTERA 
BU CITY SEALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAI8 

KUOMET REIKIA AIJBJAUS PEČIAMS SAUKITE 
OANal 2020

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

KURUI ALIEJAI YIROKIEMR ftIT.DYTVVAMS

. .jie suteikia jums 
DAUGIAU MALONUMO

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kIs Tonus ar daugiau.

•«f A-


