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Ministeris Delbos tuo reikalu 

išvyko ilgon kelionėn
PARYŽIUS, gr. 2. — Lenkiją labiau palenkti į sa-

Prancūzdjos užsienių reikalų vo pusę. Mėgins įtikinti len- 
ministeris išvyko atlankyti kns, kad jie atnaujinti} drau- 
V'aršnvą, Bukareštu, Belgra-' gingumą su sov. Rusija ir 
da ir Prahą. Ši jo politinė(Čekoslovakija.
kelionė ims apie 17 diejnų. ; Kalbama, Anglija su Pran-

Su Čekoslovakija Prancūzi-Į cūzija pasiryžusios sudaryti 
ja turi glaudžius santykrins.! devynių valstybių paktą, ku- 
Tad bus bandoma užrišti glan'yin įeitų apart Anglijos ir 
dėsnius ryšius su Rumunija Prancūzijos dar ir šios vals

tybės; Vokietija, Italija, Bel
gija, Lenkija, Čekoslovakija, 
Rumunija ir Jugoslavija.

Tai nepaprastas ministerio

su
ir Jugoslavija.

Prancūzija turi nesusipra
timų su Lenkija; kuri susidė
jusi su Vokietijos naciais.
Ministeris Delbos bandys 1 Delboso užsimojimas.

—

VOKIETIJA VES TAIKON 
KINUS SU JAPONAIS?

HANKOWAS, Kinija, gr.įsijungimas prie Vokietijos Ja 
2- — Autoritatoviai pranešta, j ponijos Italijos prieškomunis- 
kad Vokietija per savo amba-,tinės sutarties. Taip pat, kad 
sadorių Trautmanną paSisiū- japonai nesieks teritorijų Ki
lę suvesti į taiką kinus su ja- nijoje, bet pageidaus su Kini 
ponais. ja turėti glaudžius ekonomi-

Trautmannas yra Nankine nius santykius, 
ir taikos reikalu tariasi su Šanchajuje pažymima, kad 
Kinijos diktatorium gen. Čia-į Vokietijos ambasadoriaus žy- 

• ivhaišefcu.. *•'' rftfai'Kankine politiniu žvilgiu
Sakoma, kad Į taikos sąly-; nepaprastai svarbūs pačiai 

gas be kitko įeina Kinijos pri,Vokietijai.

NUKAUTI PASKUTINIAI ISPANIJOS RADIKALO 7
ASTURIJOS RADIKALO 

VADAI ?
ITENDAYE, gr. 2. — Ispa

nijos nacionalistai paskelbė, 
-kad Asturijos kalnuose nukau 
ti paskutiniai radikalų vadai, 
kurie iki šio laiko su savo 
gaujomis nenorėjo pasidnoti 
nacionalistams. Tarp nukau
tųjų yra ir atkaklus anarchis
tas Silvino Moran. Kiti bolše
vikai.

SOVIETAI SU NACIAIS 
PASIKEITĖ KALINIAIS

LĖKTUVAI NUMUŠTI
HENDAYE, gr. 2. — Naci

onalistai iš Salamanca, Ispa
nijos, praneša, kad vakar Ma
drido šiaurrytiniam šone na
cionalistų Takūnai turėjo kau
tynes su radikalų lakūnais. 
Numušta 7 radikalų lėktuvai 
Nacionalistai du lėktuvus pra 
rado.

PRANCŪZIJA SIUNČIA 
LAIVUS 1 ŠANCHAJŲ

.. MASKVA, gr. 1. — Sov. 
Rusijos vyriausybė paleido iš 
Charkovo ir Kijevo kalėjimų 
ir pasiuntė į Vokietiją 44 vo
kiečius.

Už tai iš nacionalistų Ispa
nijos išlaisvinta nuskandinto 
sovietų laivo Komeomol ir «u 
laikyto laivo Smidovič įgulos, 
knrios ten nelaisvėje buvo lai 
komos.

PARYŽIUS, gr. L — Prfin 
cūzijos vyriausybė siunčia 

^trig karo laivus (kruizerius). J
Šanchajų saugoti ten saVo 
koncesiją, kadangi gauta Ži
nių, kati japonai pasiryžę tą 
koncesiją užimti.

ADMINISTRACIJA LAI
MĖJO KONGRESE

W ASHINGTON, gr. 2. — 
šalies administracija šiandien 
laimėjo kongreso žemesniuo
se rūmuose. Rūmų komiteto 
uždugnytas ir sulaikomas dar 
bo valandų ir atlyginimo bi
rius pagaliau iš komiteto iš
trauktas ir gruodžio 13 d. rū
muose bus skubotai svarsto-*
mas.

Į

New Yorke išbandytas čia matomas nar jog rūšie? automobilis. Juo galima skrajoti
(Aeme Photo).

Vokietijos naciai skelbia visoms 
religijoms “laisve”

—----------------, tu#?-.
Pasirodo, kad jie nelaisvę 

vadina “laisve”
BERLYNAS, gr. 2. — Baž

nytinių reikalų ministeris 
Hans Kerrl paskelbė, kad pa
čių vyriausybė atsisako nuo 
pasiryžimo sudaryti valstybi
nę bažnyčią ir polaipsniui iš
traukia teikiamas bažnyčioms 
valstybines subsidijas.

nisteris, visoms religi 
Vokietijoje pripažinti lygy! 
ir laisvę, kaip ilgai jos nesi 
į valstybės reikalus ir neb 
pavojingos germanų sasės 
limui ir šios rasės pru 
pam s.

Anot ministerio, šie ir k
■ jo ministerijos nuosprendŽ 

Naciai nusprendė, sako mi- būsią, griežtai vykdomi, j

NENUOSTABU, JEI BE
DARBIO SKAIČIUS 

‘DIDĖJA

PRANEŠA APIE SUNAI
KINĘ SEMINARIJĄ 

ISPANIJOJEir sausuma kai automobiliu važiuoti.

TOKIO, gr. 1. — Japonijos 

vyriausybė formaliai pripaži
no Ispanijos nacionalistų vy

riausybę.

■

pripažino TURINTIEJI PINIGO BIJO 
DOLERIO INFLIACIJOS

Japonai pareiškia, kad gen. 
Franco režimas vertas pripa
žinimo, neg jis kovoja prieš 
komunizmą ir anarchizmą, ku 
rie bando įsigalėti Ispanijoje.

Užbaigtas autobusų teisėjo su kaltinto-
VEŽĖJŲ STREIKAS JU NESUTIKIMAI

Vadinamo Chicago Safety 
— Oreyhound Bus Line susi-[teismo teisėjas J. M. Braude 
taikė su autobusų vežėjais, susibarė su valstybiniu kaltin 
kurie šešias paras' streikavo, toj11 a^v- Phillips iš Cooko 
Šis streikas bnvo ištikęs ke-'apskrities prokuratorijos.

CLEVELAND, O., gr. 2.

lioliką valstybių. L-
Vežėjams pripažintas didės 

nis atlyginimas, bet nepripa
žinta unija.

FORDO FABRIKO VEDĖ
JAS TRAUKIAMAS 

TIESON

NEW YORK, gr. 2. — Pa
tirta, kad šiame mieste pasku
tiniais laikais parduodama 
daugiau deimantų ir kitų 
brangenybių.

Kai kas aiškina, kad turin
tieji pinigų žmonės bijo dole- 

krio iųflįacijos. perka
hnmgirmsios ’ akmenėlius. •

Kiti sako, kad pirkimas pa
didėjęs esant palankioms da
limis išmokėjimų sąlygoms.

Teisėjas įsakė kaltintojui 
apleisti teismo kambarį. Rei
kalauja kito kaltintojo.

Prokuroro plimasis pava
duotojas adv. Crovdey tvirti
na, kad teisėjas neturi teisės 
rinktis kaltintojus.

LIETUVOS PREKYBA SU 
UŽSIENIAIS

KAUNAS. — Šįmet Lietu
vos prekyba sn užsieniais ei
na žymiai gyviau negu pernai. 
Gerėjant ekonominei būklei, 
gyventojai daros pinigingesni, 
perka daugiau įvairių prekių.

RAUDONIEJI NORI “JU-
------------  , RY” TEISMO

šfT. LOUIS, Mo., gr. 2. — ________ „
Vietos Ford Motor kompani-i Policija, areštavo du jau
jos fabriko vedėjas pašauktas nng yynig (vienas jų Chicago 
tieson. Naeionalis darbo san- studentas) už neleistiną
tyki’! . boardas turi skundą, komunistiškų atsišaukimų da

linimą. \

CANTON, III., x gr. 2. —
Netoli čia yra vadinamos vir 
šutinės anglių ,kasyklos. Po 
30, arba kiek daugiau pėdų 
storu žemės sluoksniu yra 
minkštosios anglies klodai. 
Seniau daug darbo būdavo 
nukasti akmenuotą žemę nuo 
anglies klodų. Pats anglies 
kasimas nebuvo spartus. Kai 
kur prisieidavo iškasti ur
vus, kaip giliose kasyklose. 
Reikėdavo daug darbininkų. 
Per dieną vienam darbinin
kui, imant aplamai, tekdavo 
po 6 iki 8 tonų iškastų an
glių.

Šiandien šiose kasyklose 
darbas sumėchanizuotas taip, 
kad vienam darbininkui per 
dieną tenka iki 80 tonų iš
kastų anglių. i

Štai, New Buckheart vir
šutinėje kasykloje įtaisyti e- 
lektra operuojami milžiniški 
kastuvai, ‘žemės sluoksnį nu- 

kastuva# taip didelis,

SEVILfi, Ispanija. — Kr 
Severiano dėl Paramo, S. 
bažnytinei vyresnybei lei 
žiant, paskelbė atsišaukimą 
panijos ir kitų šalių kat 
kams, prašydamas jų parame 
atstatyti Comillaa (arti S« 
tandero) pontifikalinę semii 
riją, kurią radikalai apiplėj 
ir sunaikino..

Atsišaukimų, kun. dėl Pai 
mo štai kaip gudina 
narį,jos likimą:

“Koplyčia visiškai 
ta. Dingę kielikfti, ciboriji 
ostensorija. Išnykusias 
linės auksuotos lempos iš 
sbiterijos . IŠ'bažnytinių'- 
tik dalis rasta ir tų negali 
naudoti.

“Lektūrų salės, ture jos j 
moderninitis įrenginius, 
dėm apiplėštos. Tik subū 
tos sienos paliktos.

“Pirmiausia per seminat 
praūžė raudonieji riūlicit 
kai, o paskiau — paprastŠįmet smarkiai ge į kasti .

ležies, cemento, dirbtinių trą-'kad vienu užkabinimu iškelia plėšikai. Šie nubaigė p

kad minėtam fabrike su darbi 
ninkais neteisingai elgiamasi 
— neleidžiama vyrauti CIO 
vadams. <

NACIŲ RIAUŠĖS 
AUSTRIJOJE

KINIJA PROTESTUOJA LINZ, Austrija, gr
----------  I Naciai (hitlerininkai)

ROMjA, gr. 1. — Kinijos demonstracijas šalia
ambasadorius Italijos vyriau
sybei įteikė protestą, kad Ita
lija drįso pripažinti Mandžiu- 
ko valstybę.

Kinija pareiškia, kad Mafn- 
džiukas (buvusi Mandžiūrija) 
yra Kinijos dalis.

2. -
apkėlė 
kalėji

mo, kur laikoma 20 nacių. Į-
sikišuą policijai, kilo riaušės.

Apie 30 riaušininkų areš
tuota. t

Areštuotieji
juos “jury” teistų 
pripažinta.

reikalavo, kad 
Tas jiems

POLITINIAI VADAI TYLI
Cooko apskrities prokuro

ras Courtney, kaip žinoma, 
smarkiai uždrožė Chicagos po 
litikieriams ir jų vadams. Va
kar šie klausiami, ką jie mano 
apie tuos prokuroro keliamus dviem 
kaltinimus atsakė, kad proku
roras jų vardų nemini jr jie 

į neturį reikalo jam atsakyti.

šų įvežimas, vadinas,’ prekių, 
kurios eina statybai ir žemės 
ūkio gamybai.

Per šių nfttų dešimtį mėne
sių išvežta už 170,5 milijonų 
litų, o įvežta už 175,5 milijo
nus litų. Tai gi įvežta už di
desnę sumą. Tačį^u manoma, 
kad iki galo metų užsienio 
prekyba išsilygins.

raudonųjų darbą.
‘Kų nebuvo galima išneš

40 tonų žemės. Nukasti ang
lių klodai skaldomi ir kitu
kastuvu anglys kraująmog į:viskas sunaikinta. Visur 
vagonėlius, kuriuos t rokai likti baisiausi nešvšrumai

300,000 EGLAIČIŲ 
CHICAGAI

MONTREALIS, Kanada, 
gr. 2. — Iš Newfoundlando 

laivais atvežta čia a- 
pie 300,000 eglaičių, kurios
geležinkeliu siunčiamos į Chi- 
cagą. • 4 U#

AIRIJA YRA “EIRE”

ŽENEVA, gr. 2. — Lais
vosios Airijos vyriausybė for 
mariai pranešė T. Sąjungai, 
kad pradėjus gruodžio 29 d. 
Airija oficialiai vadinsis ai
rišku vardu “Eire”. Tad šį 

vardą reikės ir naudoti.

GREEN TURfiJO PASITARIMUS 
SU LEWISU

KATALIKŲ PSYCHO- 
LOOŲ SUSIRINKIMAS

W ASHINGTON, gr. 2. — 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas Green šiandien 
turėjo pasitarimus su. CIO 
vyriausiuoju vadu Lewixu.

Pasitariftiai vyko UŽ užda
rytų durų.

Pasibaigus nė vienas jų na

padavė jokio formalaus pa
reiškimo. Matyt, visoki klau
simai tik gvildenta ir nuomo
nėmis pasikeista.

Rytoj abiejų pasitarimai 
bus toliau tęsiami.

Organizuoti darbininkai lau 
kia susitaikymo.

Chicagos Katalikų Psycho- 
logų dr-ja rytoj Šv. Ksavero 
kolegijoje turės penktąjį me
tų ketvirčio susirinkimą. z

anglies
» •' '■

parengi-nutraukia 
mo vietą.

Seniau tokią kasyklą ope
ruoti reikėdavo šimtų darbi
ninkų. šiandien gi tik apie 60 
darbininkų dirba ir nepalygi
namai daugiau darbo atlieka.

1

NEGALIMA PRIVERSTI 
VAIKŲ SALIUTUOTI 

VĖLIAVĄ

PHILADELPHIA, Pa., gr. 
2. — Federalinis teismas iš
sprendė, kad yra neteisėta pa 
šalinti vaikus iš viešųjų mo
kyklų, jei jie religiniais su
metimais atsisako saliutuoti 
Šalies vėliavą.

1,000 KINŲ UŽMUŠTA IR 
SUŽEISTA

Bedarbių Jack Kenez vakar 
užsimušė City Hali kritęs iš 
10-jo aukšto*

ŠANCHAJUS, gr. 2. — Ja
ponų lakūnai su bombomis 
puolė Hangčow miestą. Apie 
1,000 civilių kinų užmušta ir 
sužeista.

Kun. dėl Paramo pareis 
kad seminarija nuodugni 
valyta ir mokslui atidai 
Tačiau mokslas joje teg 
būti vykdomas tik bu geraAi 
žiu katalikų pagalba. Ir pa 
auklėtiniai reikalingi gane 
paramos.

Raudonųjų sukilimo pri 
ši seminarija užpulta. Fak 
teto nariai ir auklėtiniai iš 
lies išvaikyti, daugumas uždą 
ryta į kalėjimą. Kai kurie p 
leisti, kiti gi nužudyti.

IŠPAŽINO NUŽUDĘ DU 
ASMENIS

Chicagoj policija su<m • pe 
kis negras plėšikus, kurie 
pažino nužudę du asmenis.

ORAS
CHICAGO SRITIS. 

Šiandien debesuota ir kiek 
čiau.

Saulė teka 7:00, Indžii 
si 4:20. .
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Nėra abejonės, plačioji visuomenė nuo
širdžiai pagirs lokį p. Prokuroro nusista- 

Į tymą ir jo sunkiame ir atsakouiingunie darbe
padės.

Jei visi valdininkai, nežiūrint ar aukš
tesnę ar mažesnę pozicijų užitna, savo parei
gas eitų sąžiningai, nevirstų kyšininkais ir 
nusikaltėlių talkininkais, visur turėtumėme 
guresnę tvarkų, piliečių saugumas būt labiau 
užtikrintas, kriminalistų skaičius sumažėtų.

Prokuroro T. Courtney pasiryžiinas ir 
ateityje visu smarkumu kovoti su nusikaltė
liais ir nuo jų valyti miestų ir jo apylinkes, 
yra sveikintinas ir linkėtina jam geriausio 
pasisekimo.

Dr. J. Didžiulis

ŠIANDIENĖJ LIETUVOJ
i- • , • ’ •

1. Cuique suum, 2. Mussolim ar Masarykas? 
3. Neperdirbta žaliava. 4. Sijonų šešėliuos. 5. 
Politine išmintis. 6. Dešimtmečio balansas. 7. 
Svetimos rankos? 8. Antroji medalio pusė. 9* 
Kai giesmė nesusigieda. 10. Dvasiški jos kvarte
tas. 11. Kunigai svetimam vežime. 12. Quo va
dė Lituaraa catholica? 13. Kepti karveliai. 14.

PO SVIETĄ PASIDAIRHJS

Teisingas Atsilyginimo Mastas

Lenkai Vilniaus krašto lietuvius visuo
met persekiodavo. l5ar rusų laikais lietuviai 
turėdavo labai daug nuo lenkų nukentėti. 
Bet kų jau bekalbėti apie tai, kaip jie kan
kina mūsų tautiečius po 1920 m. spalių 9 
d., po Vilniaus užgrobimo.

Pastaruoju laiku lietuvių -persekiojimas 
Vilniaus krašte perėjo visas žknoniškumo ri
bas. Neužteko laikraščių cenzūros, organiza
cijų veikimo varžymų, bet reikėjo visai už- 
daryti visas lietuvių organizacijas, visus kny
gynas, visas lietuvių mokyklas ir paskuti-t 
nius lietuvių laikraščius. Prie to rišo reikė
jo dar įtarti, patraukti teisman ir skaudžiai 
nubausti Lietuvių Komiteto pirmininkų K. 
Stasį ir užvesti prieš jį ir kitus veikėjus 
dar ir kitų bylų būk tai dėl “valstybės iš
davimo”.

'Dėl šių skandžių įvykių Vilniuje protes
tavome mes, Amerikos lietuviai, protestavo 
ir Lietuvos visuomenė. Štai Vilniui Vaduoti 
Sujungus Xll Suvažiavine priimta tokio tu
rinio rėzoftūcija:

“VVS XII Suvažiavimas viso kultūrin
go asaukO akivaizdoje konstatuoja lenkų 
adioiais t racijos okupuotajame Vilniaus Kra
ige pttdrtikunjarnų XX amžiuje negirdėtų tau
tinį, kultūrinį ir ekonominįsmurtų, uždarant 
liėtuVių mokyklas, skaityklas ir organizaci
ne, draudžiant laikraščius ir žurnalus, tero
rizuojant lietuvius nuolatiniais kalinimais ir 

. trėmimais, skelbia prieš tų smurtų griežčiau
sių protestų ir reikalauja Vilniaus krašto
gyventojams prigimtų ir tautinių teisių’’.

Protestai yra savo vietoje. Tačiau žod
žiai neparemti darini, nedaug kų reiškia.

Tuo Įlietu, kuomet lenkų valdžia okupuo
tame Vilniuje viskų naikina, kas tik lietu
viška, lietuviai pasitenkiname tik protestais, 
o laisvoje Lietuvoje lenkai naudojasi pla
čiausia laisve ne tik savo kultūrinius dar
bus dirbti, bet ir lenkiškų propagandų va
lkti. Pasirodo, kad Lietuvos lenkai yra ge
rai organizuoti. Jie veikia mekeno nevaržo
mi. Leidžia keletu laikraščių ir net lenkiškų 
dtenraštį. Užlaiko daug lenkiškų mokyklų, 
kėlias gimnazijas ir jos visos gauna para
mų iš Lietuvos valstybės iždo.

| Reikia pasakyti, kad lenkų organizaci
jos nepriklausomoje Lietuvoje turi daugiau 
laisvės, negu kai knrios lietuvių organiza- 
Cijos, kurių nariai yra savo kraujų lieję ko
vose dėl nepriklausomybės. r

Iš to išeina, kad mės, lietuviai, esame 
tokie geraširdžiai, kad savam krašte geriau 
saviškius suvaržyti, negu kitataučius. Tie- 
sa, mandagus toks pasielgimas su “sve
čiais'’, bet .jis neteisingas ir netikslus. Lie
tuva Pirmoje vietoje turi bfltt netariama.

Išvadoje norime pasakyti, kad pati Lie
tuvos vyriausybė savo “tnandagų nusista
tymų” link ponų lenkui turėtų truputį pa
keisti. Kai lenkai Vilniuje uždaro lietuvių 
'Organizacijų, mokyklų ar uždraudžia laikraš
tį, tuo pačiu turėtų atsimokėti Lietuvoj gy
venantiems lenkams. Kai lenkai atima lie
tuvių mokykloms Vilniuje pašaipas, taip tu
rėtų padaryti ir Lietuvos vyriausybė su len- 

ritų mokyklomis nepriklausomoje Lietuvoje, 
'tai ištiktųjų nebūtų kerštavimas, bet visai 
teisingas atsilyginimo mastas. *

Kaip Italai Kolonizuos Etiopija?

Italijos vyriausybė gyvai susirūpinusi 
Etiopijos kolonizacija. *6tai kų apie tai rašo 
Milane išeinųs italų laikraštis “LAre e Moe- 
chetto”: r

(Užbaiga)

REUamų JYVMOUS 
«. Aa«<| MtUI, pft

la ir ant tų„ kūne vadovauja .. 
u * . t- . • c* / i»U betuviųkatalikams Lietuvoje. Skaity |Į.įn,'o 
tojas tenemaao, kad tai yra
tik šias eilutes rašančiojo nuo-

Sandariečiai, ir kitokie tau
tiečiai, per savo poperas kl

iša mįslę apie suderinimų vi- 
organizacijų vei-

Jie net stato priklodu 
Krašto lietuviškų

organizacijų suvažiavimų (lap- 1Viešasis kataliku gyvenimas monė. Tai yra bendra nuomo- 
Lietuvoje yra merdėjimo sta- nę beveik viso Lietuvos klero 
dijoje. Jokio didesnio akty-j (sįci) Autorius turėjo progos 
vumo, jokios energijos, jokio'ltuorni įsįtikrinti. Visi Lietu-' 
entuziazmo katalikai neparo-|.VOK katalikai labai a'škiai ma’

to, ka<i katalikų galvos nešu-1 Kadangi cicilistai-bnlsavikai 
taria tarp savęs. Nėra vieny-ic’a veikia ant bendro prunto, 
bės (!). Lietuvos katalikai,

“Mūsų tauta yra gausi. Dabar, padidė
jus imperijos plotams ir pagerėjus, ekono
minimus reikalams, nieko kito neliko, kaip do Katalikų* A’kcija Lietuvoj 
tik šiuos didžiulius plotus kolonlindti. , yra Uk prQ forma Net įr Ky

Etiopijoje iki šiam laikui dar daug yra ’ C valdyba, atrodo, ly$ būtų 
žemių, žmogaus rankomis nepaliestų. Italija tyčia skiriama tokia, kuri di- 
į tas vietas siųs savo kolonistus ir technikos (leKnės iniciatyvos neparodytų, Vokietijos katalikų vieningu 
priemonėmis pavers jas derlingomis; dirvo- feftt twmi išvengti • mu dytu ‘Bismarko laj
inis. Kad sį darbu.taksl.au būtų galima at- kokių konfliktų su valdžia. L • neičiau eina jėgas
likti, italai etiopų kraštų padalino į ketu , ’’ .... - xnr5V^ ur„ ka,s’ ° grerc,aa e,na
rias sritis, atsižvelgiant į krašto pakilumų J .... skaldančių prancūzų katalikų
nuo jūros lygio. Etiopijoje žemdirbystei tin ;os ^ai us va in i i raišiai. vyzdžiu, išbraukusiu kata- 
kamų žemių plotus užima 50 milijonų hek-v®rdws: nie8’kata.al . likus'is viešojo gyveninio. Ka-
tafų, iš kurių tik 100,000 yra naudojami. 

Etiopijoje italai daugiausia augins kavų,
medvilnę ir tabakų”.

“Nenugalima Siela” ,

Šiaip Chicago Daily News pavadino Po
piežių Pijų XI.

Savo vedamajam straipsnyje Daily News 
atpasakoja, kaip sunkios ligos suspaustas 
ir tokiame amžiuje, kuomet dauguma žmo
nių visai susmunka, Jo Šventenybė eina savo 
pareigas didžiausiu atsidavimu, jo šviesus 
protas rodo pasauliui kelių į taikų, į gerovę. 
Jis rūpinasi' persekiojamais katalikais Vo
kietijoj, Rusijoj, Meksikoj fr kitur, jis nuo
lat ir nuoširdžiai rūpinasi taika.

“Ramus ir nepajudinamas savo giliam 
įsitikinime, kad tikėjimas ir kalnus pajudi
na i» kad geri darbai yra užrašomi pavyz
džiu ir malda, Piju6 XI išsklaido abejones, 
nusiminimo ir bevilties bedugne ir parodo 
pagarbų ir kelių kiekvieno tikėjimo žmonėVns, 
tai dvasia, kun niekuomet nepasiduoda”.

Taip užbaigiamas Daily News editorialaa 
apie Šventąjį Tėvų.

tuvoje kaskart vis labiau ir 
labiau pralaimini. Jokiu lai
mėjimu mes negalime pasigi
rti. Daugiausia, kų mes pasie
kiam, tai yra tik laikinis gy
nimasis, tik atsiprašinėjimas. 
Todėl nenuostabu, kad bend
ras apsnūdimas ir nusivylimas 
katalikiškosios visuomenės ta
rpe didelis. Laikas dirba ne

Vietoj Politikavimo Šoktai

Sovietų Sų’unyoje labai palaikomi šo
kiai. Dar neseniai karo komisarus Vorošilo- 
vas išleido parėdymų, kad visi jaunieji ka
rininkai turi mokytis šokti. Maskvoje jau 
atidaryta šimtai šokių mokyklų ir restoranų 
salių, kur jaunimas mokosi šokti. Suomių 
laikraščiai rašo, kodėl Sovietų jaunimas taip 
raginamas šokti. Sovietų vadai ėmę supras
ti, kad jaunimo politikavimas gali pasida
lyti jiems patit’ms pavojingas. Tuo tarpu 
jaunuolis, kuris daugelį vakarų praleidžia 
šokių salėje, ne taip greitai persimes į opo
zicijų, kaip tšs, kuris nuolat užsiima poli
tika. Sovietų jaunimo sluoksniuose pasta
ruoju laiku opozicinis judėjimas smarkiai 
padidėjęs. Kad nebūtų laiko vęridis opozi
cija, siūloma daugiau šokti.

Sveidntinas Nusistatymas
» Z T - ' « .M - ;»r

•- Cook County prokurorai Thomag Goųrt- 
ney šiomis dienomis pakartojo gavo nnsista-. 
tymų griežčiausiomis priemonėmis kovoti su 
•visokiais kriminalistais, gembleriais, suktais 
'politikieriais ir t.t.

vandens, balsu šaukia; “Čika
ga, Čikaga, be tavęs aš ne
ri ms tu.’

5. Išlėktinti “tautiškų” 
“tautiškam” 8LA. valdžių.

6. Pastatyti prieglaudų lai
svamanių kunigui Mockui, ku
ris dabar rafidfesi ’Oak Porest

>ir kurio laisvamanių organi-
kr. 16), kur dalyvavo o0 aUlaa(,įjOH nepajėgia sušelpti, 
stovų visų politinių, kultūri
nių ir ekonominių organizaci
jų-

tai, aiški rokunda, sandarie-
deja, šiuo atžvilgiu nepasekė' ‘ turi ant mįsiėg katalikus 

— derinti organizacijų veiki
mų.

Suderinus veikimų, pirmieji, 
ir svarbiausi, darbai, kaip ma
no delnas rodo, būtų šie;

1. Nupirkti visų eilę sklypų 
Lietuvoje laisvamanių kapams.

2. Suderinto veikimo orga-
nizacijų prezidentu išrinkti ^lr.
Šliupų. 1'* < ,

3. Nupirkti, ar pabudavoti, 
sandariečiams namus Čikagoj 
ir išbūstinti Sandarų.

4. Partraukti poetų Tyslia- 
vų j Čikagų, ba jis eavo po- 
peroj ano elnio, trokštančio

talikiškoji visuomenė, ypač jo
sios inteligentija, aiškiai ma
to, kas privalo būtį visų trok- 
štamųja jungtimi ir kas, de
ja, ja nėra. Vyriausios galvo- 
nesutaria dėl taktikos. Vienos, 
jų perdaug tiki gera tautinin
kų val:a, nematydamos, kas 
slepiasi po tariamais gražiais 

'šūkiais, kitos gi varo kylįmūsų naudai. Iš katalikų vie 
5ojo fronto laskart -ris tmu- P8"18"1- V,cn0R N f"’rai vei’ 
kiasi kovotojai: aukiti, įtakin- kia. I)ct Panašai veikia, ki- 
gi valdininkai, kitados buvę ; tos vėl daug veikia, bet rie- 
katalikų veikėjai, pasišalina iš nos (be kitų pritarimo) vei- 
katalikiškojo gyvenimo viešu- 0 tuo tarpu gyvenamasis 
mos ir bent rašte pasidaro mc,mentas reikalauja visiems
tautininkais? Tiesa, savo asme
niškame gyvenime jų nemaža ! 
ir išlieka tokie patys, bet fak- 
tas lieka faktu, kad laicizmas , 
plinta, kad katalikybė nustu
miama į užkampj. Apverktina 
būklė yra studijuojančiųjų 
Teologijos - Filosofijos fakul
teto filosofijos skyriuje: bai
gę jie labai sunkiai gali gau

dau# veikti, gorint kų nors 
konkretaus pasiekti.

10. Dvasiškijos kvartetas

Todėl nenuostabu, jei .tos 
vienybės nėra ir dvasiškijos 
tarpe. Čia labai didelis niar-

7. Uždrausti Lietuvos vai-, 
džiai apdovanoti ordinais ku
nigus, ba, kaip I. Klyvelando 
laisvamanių poperog reda 
rius Karpius vokuoja, “k 
gų apdovanijimas ordinais 
ra tik ordinų pažeminimas ” 
(žodis į žodį iš Karpio ga- 
zietos). Užuot kunigams, rėi- 
kalanti, kad Lietuvos valdžia 
kas met Karpių nauju ordinu 
apdovanotų.

, 8. Pripažinti, kad laisvama-
niai-sandariečiai Amerikos lie
tuvių veikime nėra musė, tu-• A* 1 ’plauti ant jaučio rago ir sa
kanti “ir aš Ariu,” ale di
džiausias jautis.

Yra fr daugiau pana&ų dar
bų, kuriems redkahngja derin
ti lietuviškų organizacijų vei
kimas, ale juos apleidžiu, ba 
mano delnas permažas visiems 
paeiliui sudėti.

LIK1O

.1^

ir pamaldas celebruoja, ir juos tary klubui? Bet laikas savo 
laimina, ir jiems paskaitas daro, tik/ kažin kieno naudai i 
laiko, ir jiems, kas daryti, nu-
rodo. Kitas — tai kunigas (at
siprašau, beveik ekskunigas)
Iz. Tamošaitis, tautininkų ide
ologas ir doktrinierius ir jų 
sociologijos didžiausias auto
ritetas. Iš jo išeina visokios
reformos ir sumanymai. Dar ' santykius su valstybe: gal Va- 
tenka pažymėti kun. Dr. Bie^ Jtikanas, gal patys tautininkai 
skų, ilgametį Prezidento Kan- mums pasiūlys skanų kųsnelįl

13. Kepti
Mes, Lietuvos katalikai, ne

galim visiškai plautis raukų, 
vigų kaltę suversdami tik tau
tininkams. Didžiausia mūsų 
klaida yra manymas, kad kas 
nors b® mūsų sdtvarkys mūsų

gumas, pradedant tais, kurie 1 vedėju, ramų ir ge- 'J atikams, žmonis, visuomet
prezidento biustus bažnyčiose'™3 širdies Žmogų. Ir Štai tie ’ padarys, kaa yra jo, bot raunu
stato ir per radijų ditirambus' tr7» kunigai — neskaitant ki- j*e'kia atsiminti, kad ir čia

ti valstybines vietas. Todėl jų ' gieda einant kunigus di- — viešai daugiau aegu tar-. tlnka šventojo Augustino in
tarpe yra nemaža tokių, kurie rbanf‘ius prezident0roj i/baiJ nauja ’ tautininkams ir tarnui džia': “S"tvėrei, Viešpatie,
yra baigę po du fakultetus:'^ kraStutiniais kovotojais, i jų vedamai katalikų atžvilgiu n,u8 b> «eMiftanyel
Teologijos - Filosofijos ir dar kurįe jj sakyklų puola kata Į politikai. Ir niekas nemato
kuri kitų, vadinamų neitndų., rjįalj faldžio9 dor.
f fdosofųos skyr,ų naujų stu- bus yie]li kunigai žventina

Gyventi juk reikia. Šiemet į
filosofijos skyrių įstojo tik *
apie 13 naujų studentų, kurie 
su pasilikusiais sudaro viso, 
apie 20. Dęibar įstojusieji į 
filosofijos skyrių didesnėj dau 

____________gumoj gauna strpendijas, to-
Grnedžio 4 d. Keune (vyksta metinė Lie- idar vilioja. Tai- 

tavos Katalikų Veikimo Centro konferenei- K* katalikiškosios inteligenti- 
ja, kurioj J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys,
praėjusių vasarų lankęs mus, amerikiečius, 
skaitys paskaitų apie Amerikos Katalikų A^-« bet, deja, faktas.
cijos organizacijų (NCWC), prie kurios pri- # Kaį -jųgmė nesusigieda 
klauso ir mūsų Federacija. KVC konfereū-, ‘ .. . .. ....
cijos yra gausingos, gyvos ir turiningos. KV 7 .
C valdyboje šiemet laukiama gana žymių pa- klaustl’ k<,l?,,, ™''d"rln 
sikeititnų. a’08 Auklės yra didžiausia

a w • priežastis? įDidžiansia fr-vfė-
T. . v. » ,a. . x • v j nintūlė priežastis yra niūsųIs privačių ealtmių gauta žinia, kad dr.

Jv Leitnonas, kuris 1933 — 1936 m. važinėjo *** »y*«i
po Amerikos lietuvių kolonijas, pasitraukia
iš vyriausio Pavasarininkų Sųjungos vado 
vietos. Kas bus paskirtas jo vlėtcrti, tuo tar
pu žinių dar neturime. Dr. 'J. LeimonaR būk 
tai pereinąs dirbti į “Lietūkį”.

denių stoja labai mažai ir tai tauti„inkų organizacijų, vėliu- 
daugiaušitu tik jaunieji, ku
rie po metų kitų paskui pe
reina į kitu* f akui t eras,, neno
rėdami rizikuoti' gavo kailiu.

mūs be mūsų”. Inioiatyva. tu- 
reikalo jų sudrausti. Tiktai, j1* vadų. Tauti-
ar galima kur kitur rasti tc-įn*n*<a* var&u mums kada kų 
kių palaidų balų, kaip mūsų «ero jie yra Pa*

uėties viešpačiai.
14. Kiaušius viltų moko

Mums katalikams jau 
pernelyg laikas liautis tuj 

Suglaudus viso Lietuvos ka- jus. Mes turėtume jau k

Lietuvoje katalikų tarpe?
12. Quo vadis Litainįz, 

catttoUca?

talikų gyvenimo peržvalgų, ti-

,vas, kiti gi net į bažnyčias ne
nori jų įsileisti} vienose ka
talikiškose gimnazijose jų va
dovybė steigia skautus, kito
se gi kapelionai juos visiškai 
ignordoja. Ir taip esant, argi
dar reikia klausti, kaip šito- ^rai noro,ns nenoroms perša- 
kia būklė veikia eilinįns ka- si vieno Profesoriaus padalytu 
talikus? išvada: mes einame priešre-

voliucinės Ispanijos keliais. 
11. KvHgu zvettmam vežime padargu visos tautos pasian-

Bet, turbūt, keisčiausia yra kojinių švČ. Jėzaus Širdžiai
'tai, kad tautininkų politikai (po tuo dokumentu pasirašė

jos skaičiui kasmet dilte dy- 'diriguoja du kunigai, o trečias — visi...), ruošiant encharisti- 
la. Tai labai liūdnas faktas, tarnauja. Pirmu pažve- ūius kongresus, kuriuose visi

Igįmu gal ne vienam atrodys, “vieningai” dalyvaujam ir 
kad tai perdėjimas, liet iš tik- kalbami, o parvažiavę kiekyje 
rųjų tai yra tikra teisybė. Kas »vo darom; mūsų vadai 
tie kunigai? — Tai kunigas drauge sn Prezidentu ir mi-
Mironas, labai įtakingas vai- nisteriais paradus bendrai pri
cipai ir, reikia pasakyti, gal- ima ir puotose dalyvauja, ka
vų turįs (tik, deja, jų n« ten talikus paspaudus, pas Prezi-
panandoja, -kur reikia) žmo- dentų apsilanko — vėl viskas
gus, kariam, kaip kunigni, nutilsta, ir ramu tada darosi,
šiaip viešai nieko negali pri- ir lankiam iš šiltesnių kraštų

yra tautininkai ’tų savo sėb- kišti/ jis vila siela atsidavęs papučiant zefyro. Tnriiut, tik
raiR, bet tai dar ne vienintėlė’ tautininkams, o prezidentūroj Lietuvoj gali katalikų veikė-
priežastis. Nemaža kaltė pno- J yra savas žmogus. Jis jiems jai priklausyti drauge ir įto-

Bttnytim fr valstybė*. Be a
bėjo, didžiausi to kaltininkai

nors rasti nedviprasmiškų iš
eitį ir žinoti pagaliau, ko mes 
patys siekiam. Aut./ ant... ar
ba... arba. Tūpeiojimas jau vi
siems iki gyva kaulo yra įky
rėjęs. y. t

Tautininkų tarpe yra ir gi
liai tikinčių ir nuoširdžiai pra
ktikuojančių katalikų. Su jai.4 
kalbų rasti dar galima. Siau
ri kurios organizacijos rėmai 
(ateitininkai ar kas kita) ne
turėtų viso katalikų gyvenimo 
tomioatioti. Mums svarbiausia 
yra užtikrinti sau tokias sų- 
lygas, kad Kristaus tau gai 
kuo plačiausiai įrazgtų mūsų 
tėvynę, neišskyrus jokių gru
pių. Už visus Kristus yra mi
ręs. ’

Ir kiaušinis gali pamokyti 
vištų, ypač jei jame jau plaz
da gyvybė. .

darbu.taksl.au
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VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS 
SVEIKINIMAI

Vaduo išvaduotas iš lenku priespoKAUNĄS. — \ _.. 
ti Sąjungas dvyliktasis šuva- dos visas okupuotasis kraštas

su Lietuvos sostine Vilniumi

Sveikinimas Okopuot jo 
• Kreik* lartuvisnr.

lietuviams kovoje su okupan-'ij MuttfuAins keleivinis lėktuvas. Armstrong - Whiteworth dirbtuvėse Hamble, Anglijoj, baigiamas statyti šis milžiniškas Imperini Ainvays lėktuvas.

žiavrmas priėmė šitokias re
zoliucijas — bei sveikin.'.nu’:

VVS XII suvažiavimas viso 
kultūringo pasaulio akivaizdo
je konstAtuoja lenk,) adminis 
tracijos okupuotajam Vilnims 
krašte praktikuojami; XX am-

Dvyliktasis VVS suvažiavi
mai Okupnofcjo krašto liet*;- j 
vimus priėmė šitokį pasveikt 

žiuje negirdėtą taut'nį, kultu- n>mą:

rinį ir ekonominį smurte, už t “VVS XII suvažiavimas, gi- 
darant lietuvių mokyklas, skai Hai sujaudintas dėl nefcuonifi- 
tyklas ir organizacijas, drau- ko Lietuvių taut'nin ir kultu j 

džiant laikraščius ir žurnalus, rįn-a gyvenimo visame okupuo 1 
terorizuojant lietuvius nuola- f ame Lietuvos krašte siunčia 
taniais kalinimais ir trėmi- savo broliams vilniečiams nuo 
mais, skelbia prieš tą s*nurtą girdžius sveikinimus ir giliau- 
griežčiausią protestą ir reika- „žnojatitą ir linki ištverti
lauja Vilniaus krašto gyven 
tojams prigimtų ir tautinių
teisių.

Sveikinimas Užsienio

t
 Lietuviams *

VVS XII suvažiavimas nuo- 
•^džiai sveikina jus, Jungti
nių Valstybių, Pietų Ameri
kos, Didžiosios Britanijos ir 
kitų pasaulio kraštų lietuviai 
dėkoja, jums už paramą, kurią 
suteikiate sunkią lenkų oku
pacijų nešantiems vilniečiams 
ir VVS visatai Vilniaus vada
vimo darbui, džiaugiasi jūsų 
dalyvavimu VVS užsienio sky 
riuose ir kito’šo patriotinėse 
organizacijose, jūsų spaudos 
vilnietiškais straipsniais ir in
formacijomis, ir tikimi, kad vi
sų lietuvių bendromis suvieny
tomis pastangomis greitai bus

tais, ligi Gedimino kalne su
plevėsuos trispalvė vėliava“.

Iš eilės sumanymų ir pagei
davimų, kuriuos iškėlė XII 
VVS suvažiavimo dalyviai, pa
žymėdami:

• 1) prašyti vyriausybę pa
statyti galingą radijo stotį,

’ 2) padaryti žygių, kad at
vykę į Lietuvą Vilniaus kraš
to lietuviai nebūtų, traktuoja- 1 » •• • • ♦ 
mi kaip svetimšaliai,

3) kad būtų daroma žygių 
Įvesti mokyklose Vilniaus va
landą, •.
- 4) prie administracijos lini

jos rengtu didelio masto iškil
mingą Vilniaus dieną,

. 5) atliekamas skyrių sumas
skirti specialiems VGF reika
lams ir kt. Tsb.

J.", , T *. » - . V -1 ~ V „ , ---- -----j — a
ę Varomas keturių galingų motorų jių skris 200 mylių j valandų. Jame bus vietos 40 keleivių jr 5 įgulos nariams.

UKRAINIEČIŲ SPAUDA APIE
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIĄ

Kada kaimyninėje Vokietijo
je Kristaus tikyba niekinama, 
,o sovietuose persekiojama ir 
mindžiojama, tuo tarpu Lietu
va stato atminimui savo tau
tiniai valstybinio prisikėlimo 
puikiausią šventyklą Prisikė
limo Viešpaties bažnyčią, kn
ri bus puikiausia toje Euro
pos dalyje — taip didumu, 
kaip ir grožiu ir visais kitais 
atžvilgiais. Suprantama, kad 
ir statybos lėšos bus, kaip dėl 
nęperdideLiausios Lietuvos, ne 
mažos. Todėl pirmininkas Sta
tybos Komiteto, kun. dekanas 
Feliksas Kapočius atvažiavo į 
Ameriką parinkti aukų tarp 
Amerikos lietuvių, kurie savo 
senos tėvynės reikalams nie
kuomet nešykštauja.

“Prie pam. bažnyčios Sta 
tybos Komiteto praklauso visi

—-------- įžymūs lietuviai su vai. pre-
Ukrainiečių katalikų susi- čių. Iš Amerikos judėjimas *- zidentu Antanu Smetona, ar- 

vienymo “Providienija” or
gane “Anfierika’’, 132-me nu
mery, šių metų, tilpo* atvaiz
das kun. 4ėkano Felikso Ka-

ŽINELES IS LOTOS FONDAS NUO GAMTOS 
NELAIMIŲ

LIETUVOS ŽYDAI PRIEŠ Sumanymas randa gyvą pri- 
LENKUS taringumą, —- tai bus kartu

i ---- ;------  ir serediškių išeivių pamink
KAUNAS. — Atskirų suolų las Lietuvos Nepriklausrony-

bei vietų žydams įvedimuos Le
nkijos universitetuose sukėlė 
didelį nepasitenkinimą ir Lie
tuvos žydų tarpe. Vietos žy
dų dienraščiai tuo klausimu 
daug rašo. Lietuvos žydai da
bar Lenkiją laiko vienn iš 
blogiausių kraštų žydams.

Lietuvos žydų studentų su
rengtam protesto mitinge pri
imta griežčiausia rezoliucija 
prieš žydų persekiojimus Len
kijoje.*

bės 20-ties metų sukaktuvėms 
Kurių serediškių išeivių bus 
gauti adresai, į tnos buR krei
piamasi specialiais laiškais 
aukų vargonų statybai. Kiti 
gi kviečiami patys atsiliepti 
— siųsti aukas ar pasižadėji
mus paaukoti adresu: Lithua
nia, ■ Seredžius, Klebonui kun. 
Šovai.

RENKA ŽINIAS APTE
PRIEŠKARINES OR

GANIZACIJAS

idėja laisvos Lietuvos persi kiVyskxipU _ metropolitu Skvi- 
kėlė ir į senąją Lietuvą, Eu- recku priekyje
ropoję. Kada Rusijos carų val
džia sugriuvo, lietuviai augę

“Savo kelionėje po lietuvis 
kas kolonijas, Amerikoje, tiki-

SEREDIŠKIAI IŠEIVIAI 
STATYS VARGONUS

KAUNAS. — Gamtos nelai
mių ištikimiems ūkininkams 
šelpti fondo lėšas sudarys 3 
nuoš. žemės mokesčių pajamų, 
valstybės iždo ir savivaldybių 
pašalpos. Tik iš žemės mokes
čio bus surinkta iper pusę mik 
litų per metus. Fondo lėšomis 
šelps tuos ūkininkus, kurių 
ledai ar potvyniai sunaikins 
pasėlius, audros sugriaus tro
besius, žaibas nutrenks gyvb 
liūs. Pašalpos bus duodamos 
tuo atveju, kai gamtos nelai
mės padaryti nuostoliai sieks\ ■ 'r •. A - A.
daugiau kaip 30 nuoš. palies
to turto vertės. Numatomą fo
ndo lėšomis atlyginti 75 nuoš. 
audrų padarytų nuostolių. Pa-

KAUNAS. — Žemės Ūkie < Šalpos* bus duodamos pinigais 
ir daiktais.

Numatoma, kad gamtos ne
laimių ištiktiems ūkininkams«
padėti fondas pradės veikti 
nuo 193S m. sausio 1 d.

Kęstučio paminklas. Tai bus 
didžiulė Kęstučio stovyla, pa* 
statyta ant tam tikro padėlio. 
Stovylą dail. Ausie jus lipdo 
iš molio. Paskui nuo jos n ui - • 
mainos gipsinės formos, ku
riose atliejama stovyla. Kęs
tutis vaizduojamas šarvuose, 
jo užpakalyje driekiai kabąs 
meškienos apsiaustas lyg vė
jo blaškomas, kairia ranka at 
sirėmęs į skydą, dešiniąja į 
kalaviją ir žvelgia švyt’nčiu 
veidu į tolį. *

SEREDŽIUS.

NAUJAS 6IESMYNĖLIS
Žodžius ir meloaij'as paraSč..,

Seirijų Juozas,

I dalis — Ahventinėa fra 
Kalėdinės giesmės, barm. J, 
Žilevičius. 34 giesmės 5Co , t

JI dali** — Gavėnios ir Ve-a 
lykų giesmės, barni. AJ. Ka- • 
čnnauskas. 30 giesmės 50c.

III dalis*a) Gegužės 
giesmės, barm. Al. Ka&mans- 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) - šveūl 
ramento giesmės, barm. AL 
Kačannnskn?. 9 giesmės l«5c.

III daiis-c) — Birželio mė

nesio giesmės, barni. Al. K«i- 
čanauskas. 3€ giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmfc j 
Dievą, barni. Al. Kačanau^.-J 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LI£- 
TUVIftKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta knina — Piano $1.. 
k iriems instrumentams po 
50c.

“DRAUGAS“
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.
arba pas autorių

KUN. J. 2IDANAVIOIUS 
260 East Main Street

Amsterdam, N. Y.

Rūnųri nutarė surinkti 
Apie prieškarines Lietuvos že
mės ūkio organizacijas. Ttio 

savo

žinias

Miestelis
yra labai gražioje vietoje ant rejkaju įgai^g visiems 
Nemuno kranto, kur Dubysa agronomams, susitarus su ki- 
įteka į Nemuną. Čia ant kalno |a*s jeniyS ūkio specialistams.

Į^tos, _ paminklinės Priaikė-jbėjo sukurti savąją valstybę kūn dekana9 Kapo{ills prieš pat karę buvo bZgto rinkti prieškarinių žemės ūkio
štatui graži mūro bažnyčia, i organizacijų prieškarinės vei- 
Karo inętų rusų kariuomenė ,kjos medžiagą: protokolus, su- 
buvo įsistiprinusi už Dubysos , Sįrasįnėjimus, apyskaitas, or-

r

limo bažnyčios ir sykiu toks 
straipsnelis:

“Lietuvių tauta neperdide- 
liausia, bet garbinga tro, kad 
keturioliktame šimtmety jų 
kunigaikščiai Algirdas bei Vy 
tautas sulaikė tutorių antpuo
lį ant Ukrainos ir vokiečių ve* 
rziniąsi iš Vakarų. Jie suteikė’ 't* r X ’ ♦dinastijas gudų valstybėms, o 
vėlinu ir Lenkijai, Į>et .ilgai-, 
niui patys pateko po jungu, 
pradžioje lenkiško, o vėlinu 
Rusijos. Tačiau nepražnvo, 
nors jų iŠ viso yra du ir pusė 
milijonų Europojp bei kokis 
pusmilijonis Amerikoje, tikre- 

tybėje ir gimė idėja paiiuo-

ir apginti, rtors ir ant j, buvo j 9n9idar9 jr 9a vieUnials nkrai. 
atsikreipęs grobon.šknmas ta. kaip0

ŽUVUSIŲJŲ ĮAMŽINIMAS 
KARO MUZIEJUJE

taiLenkijos, tai Vokietijos 
vėl bolševikijos.

• “Atminimui prisikėlikno Lie 
tuvos, kaipo nepriklausomo? 
valstybės, lietuviai pasiryžo į- 
kutti 20 metuose istorinės su 
kaktięs
laisva valstybe, puikiausį pa
minklą, kuris šimtmečius iš
tvertų, būdydamas apie tąjį 
įvykį. Kaip lietuvių tauta nuo
širdžiai yra krikščioniška ir 
dievota, tai ir nusprendė tuo 
paminklu pareikšti garbę ir 
padėkos jausmus* nž išliuosa- 
vilną tėvynės visatos Kūrėjui,

Lietuvos patrijotas - tėvynai
nis, tori didelio prielankumo“.

p. v.

PRIERAŠAS: — Kiek man 
žinoma, tą straipsnį ukrainie

paskelbimo Lie tuvę'‘'"I kalh°je P“™*' teisi,} dale- 
' taras Lienginas Cegielskis, o 
klišę Prisikėlimo bažnyčios 
savo lėšomis padarė Kazys 
Dryža. K. V.

suoti Lietuvą iš vergijos pan- Kuris vairuoja tuntų likimą.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
• t

Kuu. Ant. M. Karuiiikis

Gruodžio

‘Jo pasigailėjimas amžinas*.
— Psalm. CVI, 1.

Mes meldžiame dangaus 
žvaigždės mflsų kelią nušvie
sti, žodžio mūsų alpstančia? 
sielas pralinksminti, ramybės 
mūsų liūdnus nujautimus nu
malšinti, kuomet mūsų dva
sios traukiasi iš baimės, -* 
drąsos atnaujintai pastangai, 
kuomet apraudojome savo ne
pasisekimus — “Dievo pasi

gailėjimas vis tęsiasi dabar ir
visados, amžinai’’.

A-'.5 •
Mes meldžiame ramaus už-*, 

tikrinimo nugąstavimui, kuo
met kelyje svyruojame, mei
laus atsakymo neramiems klan 
Simams, kuomet nežinome ką 
sakyti, stiprumo ir išminties 
mflsų vadovavimui, tiesos žo
džio iš dangaus išminties, d u c 
to mfisų suraręinimui, — “Pa
sigailėjimas stovi amžinai“.

Kaip dangiškas palaftnini- 
mas krintantis ant mū<»ų iš 
aukščiau?, skęsdamas gil ai į 
kiekvieną dvasią, yra šie bra
ngūs meilės žodžiai; ir ta "ži
nia mus labai sužavi, kuomet, 
kuždame vėl ir vėJ, “O nekal
tasis, perviršijantis pasigailė
jimas — kurs užlaiko per am
žių amžinsi“

KAUNAS. — Nuo gruodžio 
•mėn. tarp Kauno ir Klaipė
dos įvedamas geležinkeliu ?,u- 
sisiekijmąs.automatrisomis. ki
tokie nedideli traukiniai rei
kalauja mažiau išlaidų, pato; 
gūs, greiti. Automatrisų trau
kinėliai iš Kauno į Klaipėilų

, 1 . , •* V. V>*f> ■

ir todėl ties Seredžium įvyko 
atkaklus mūšis tarp rusų ir 
vokiečių. Per tuos mūšius bu
vo nugriauti baudžiavos didi
ngi bokštai. Griaudami bokš
tai įlaužė ir bažnyčios lubas 
ir po griuvėsiais žuvo prade 
darni statyti vargonai.

Po karo serediškiai bažny
čios bokštus atstatė, bažnyčią 
naujai atremontavo, pataisė* 
Deja, vargonų nėra ir jiem? 
įgyti sunku vietoje surinkti
lėšų, neg žmonės neturtingi ri
jau yra nemažai aukavę baž
nyčios remontui ir bokštų ati 
statymui.

Serediškių išeivių tarpe ki-
arba jatgal nuvažiuos per 4 Jo įdomus sumanymas būtent 
valandas.\j)abar traukiniai tą* kad vargonus Seredžiui pade- 
kelią eingi apie 9 valandas.

DASH DIXON
0OT AMO DASH Affe H«XIDotamo dasm arw hk»»g 
BEHIN& ONE OF THE TOWERS 
ON THE ADOSIAN CRAFT 
WAITING FOR ALL THE 
ĄPOSIĄNS TD COME ,OUT?
PV gUbsg THEY'RE ABOUTl
ALL OUT NOW/ VVE'LL 

lATTACK IN A minute.

ganizatorių ir veikėjų para
šytus atsiminimus ir apklau
sinėti žmones ir užrašyti jų 
pasakojimus.

LIETUVAI PAKAKS 3AV0 
CUKRAUS

KAUNAS. — Dabar Lietu 
voje veikia du cukraus fabri
kai, .kurie pagamina tiek cuk
raus, kad j» užtenka savo rei 
kalams. Marijampolės ir Pa 
nevėžio cukraus fabrikai šie 
met pagamins apie 27,000,000 
kilogramų cukraus. Lietuvoje 
cukrus gaminamas iš cukrinių 
runkelių. Ūkininkai jau išmo
ko gerai enkripius runkeliu? 
auginti ir todėl gauna gau-

KAUNAS. — Lietuvos ka
ro muziejuje Kaune bus įren- 
gtaą žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės skyrius. Įamžinti at 
minčiai karžygių, kure savo 
gyvybę padėjo už Lietuvos 
laisvę, be ko kita, sienose bus 
įtaisyti skydai iš plytelių ir 
kiekvienam skyde brs'įrašy
ta vieno Lietuvos nepriklau 
somybės kovose žuvusio var
das ir pavardė.

Tokiu būdu bus įrašyta a 
pie 2000 karių vardų.

DLK KĘSTUČIO PAMINK 
LAS PRIENUG3E

i. sius

rHEV MEA7? 
HERE THE y 
L ARE/ >i

PRIENAI. — Jau baigi
mas statyti Prienų įguloje Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio

THEYRE CLOSJNG^aKgr*. 
IN ON US, DASH^J/^®^

Į^BEMIND ME/i'LL 
f HANDLE THEM W,T 
\TT^SA«SRALYSIS

CAN DASH PULL THRi 
AGAINST THIS ARMY

f



CHICAGĄ APLANKIUS

PALANGA- — Garbingiau
siai lietuvei, Vytauto Didžio-į 

‘jo motinai, jos tėviškėje Pa-: 
langoje ruošiamasi pastatyti 
paminklą. Paminklą statyti t 
pavesta skulptoriui J. Grybui. ( 
Skulptūra vaizduosianti pir- I 
mąjį Kęstučio svsitikimą su 

i Birute Palangoje. Medžiaga 
jaim parinkta: lietuviškasis 
granitas ir bronzas. Pamini: 
lui numatyta graži, eiųlvi aik
štė šile už Birutės kalno.

Iš Gary, Indiana, į Indiana MU,KU- ™ M 
Harbor grįžom 12 vai. nakčia. *r P*
Ant rytojaus po Mišių kun. *
Bičkaus nusivežė į ptoie- •»
rę (Michigan) pasimaudyti, lekcijomis, 
Taip ten bmvo diaagu, kad Dėkoju už f 
paežerėj praleidom visą die- j linkiu gerb. 
ną besimaudydami ir besikni-' pasekmingos 
tydwiu ant saulės. Grįžtami^ 
namon, agi žiūrim ant užsu
kimo riogso paplentėj net trys *nUi' ®

sutriuškinti automobiliai. Su- . v 
žeistieji jau buvo išvežti grei- 
tosios pagalbos į Chieagą. O Chieagą, nei 
kiek nelaimingų mirties atsi- Vau 
tikimų automobilių katastro- ^un' kinkų, 
fose! Ke nuostabu, kad kasmet "^iliu būvi 
šimtus tūkstančių automobi- ^a-
liai be laiko nuvaro į kapus, D ckauskas 
kad važiuojant automobiliu i 
kasdien tenka pastebėti po ke- ^“^yti kun. 
lėtų katastrofų. 0 vistiek, le- Ypatingas 
kia visi, kaip ateis išdegę ir k°na^- ^*a^v 
tiek, nepaisydami jokių taisy- j an^ r
kliu. Gi kad visi važiuotų “su atlaikVs 
razuniu” to nebūtų.

v- • , , V SvečiuosKaip malonu buvo sveciuo 
tis pas vaišingą draugą. Tik [ 
ant rytojaus kun. Bičkauskai j .. l0i
buvo be ūpo, nes laidojom dvi i ^au ^r* 
jo mokyklos mergaites dvylik- ! *uo 4
tų metų, kurios prigėrė eže- a^vy^us i
J • u vL. * • «• brolį kleboire, taigi klebonas tą įvykį ‘ 
skaudžiai atjautė ir labai gki- f*’
Išjosi. Taip* jis yra labai jau 11 J1“1.1 vpad 
tf ios širdies. Norėdami įas su ra niaani 8611(1 
minti tėvelius, prie laidotuvių tuvis as m
__ v- * K • kad Clncagpasakė gražų ir jausmingų ,
pamokslą ir pats nesusi laiky likosi j 
damas nuo ašarų.- Kuri. B č- !*moHa 
kauskas yra labai darbštus i v i aU!
labdaringas, užtat ir parapi- i *^le ’
jiecių yra labai mylimas. Kaip tuvi*kai, ti 

viskas grąžtai
pas jį sutvarkyta ir viskamo f _ 8,O:'
lūpesčia padaryta. Ir graži J®®7*
, v ... . ... lepšiai ir sil
bažnyčia pastatyta ir puiki svetimai 
mūro klebonija ir mokykla ir n& gftV(> Wv 
erdvi parapijos salė. Ir reik iVynę, didžii 
pasigerėti, kad parapija be ! nesuprantą, 
skolų. Tai tik įtakingas, darb • lietuviškai.

PLATINKITE DRAUGĄ

LIETUVIAI DAKTARAI

DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
L’tam., Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai. v.

3147 So. HaLted St, Chicago 
Paned.. Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.
Tel. Ofiso:

LAPayette 4017
Tel. namų: 

HEMIock 6286
LIETUVIAI DAKTARAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

|wgal sutartį.

Ir iBtouyt mtfsacs katvA Japcnijes audmyėių (tekstilių) darbininkės paskirtu laiku, 
nori - nenori, privalu dalyvauti karinėse pratybose, kurioms vadovauja regulerės kariuome 
nės karininkai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4970 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien Mfckyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

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

. lietuviškai? Lietuviai, bukam šeima po piet:nę Ameriką.
, lictuTOUB. ne, jei mus Dievas , Simonais Ui gabu!UetEvieis sutvėrė, Ui «. ir gydytoja, ir'garsus cbirS^s 

nūn, kad mes hetuvuss ir pa. Prie sunkesnių ci-„ vis 
siHktmne ir lietuviais numir- gjm.toaili, ;
tume. TM branginkime, Un Urtuvill T^p savi pas sav»s
tieėiai, savo kalbą, savo spau- ,)aktaru fcrona irgi labai roa
dą, savo papročius ir myW- ltmi, riniU įr fllo
me savo tėvynę... (Mano pa Simonaičiai taip yrs
braukto). Į viens j kitą panašūs, kad »e

Kaip linksmai ir smagiai | žinodamas kad'tai pora, pa 
praėjo svečiuose vakaras. |l3u- manytum, kad brolis su sese 
vo ten ir daugišu svečių. Link- re. Dėkoju Siiuoi**učiaiiis u 

i smas, iškalbus ir pilnas baikų malonias vaišes, ir linkiu jiem 
; šeimininkas visus mokėjo gra ir toliau pasilikti karštais pa 
žiai pašnekinti ir palinksmin-1 trijotais ir tąjį patrotiuną į

TeL CANai 2345

PHYSICIAN and SURGEON
10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki, 12 v. dieną ir 

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

Rea. 2126 S. 5th Av*., Maywood Ar. 
Phone Maywood 2413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal satartf
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. OROvehiR 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriaht sek 
madienius ir trečiadienius

GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2-4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedegiomis susitarus 

Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akiniai 
pritaikomi

TeL CANai 0257UFE’S BYWAYS Res. PROspeet 6659

PHYSICIAN and SURGEON

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

f b pana.'/ i«vr 7® <£» Aw5«Y A Jėtotr ihotmv, 
MAimiA - BŪT r UATT. To L&»*£ 72l8By 

Ąhv BfTH — AAO?
T&macxu<w X Ouzr-y'rtM* _ lw

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 Vai. vakaro

OPTOMETRISTAS 
1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nao 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

LIETUVIAI ADVOKATAI TeL CANai 6122

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubiic 7868

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

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St,
Telefonas REPnblic 9600

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 
(A Sveterių Krautu-
\Hfce2l Atdara Ka*
4 Diena Ir Vaka-

ra*9 — Sek
▼’r madierfiais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 VVest 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

’ Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį,,

Office Phone Res. and Office 
PROąpect 1028 2359 S. Leavitt St
V ai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. yVestern Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 

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

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Rez. Tali Pepkblic 5647

(K0WA£SKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W 63rd St.. Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais

Pagal Shtartį.

TeL BOUtevard 7O4B

DANTISTAS
4645 So. AsMand Avė,

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vatuuui 

Sered o i pagal flutart^H

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė, 

Tek LAFayette 8016
VALANDOS:

2—-4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.*

Telephone: BOUIevard 2800

Tel Ofiso BOUIevard 5913-1 
Rss.: KSNtrood 5197LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9523
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

o vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

TsL ofs. REPnblic 7696 
Melroso Park 620

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos' TeL BEVerly 8244ĮVAIRŪS DAKTARAI

DENTISTAS
2423 West Marąuette Road

Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-0 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 ▼. r, iki 9 vai. vakaro 

ŠeMadieniais nno 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL TARds 0994 
Ras.: TaL PLAza 240Q

VALANDOS:
Nuo 16-12 ▼. ryta; 2-3 ir 7 8 v. vak. 
Ncdčbonūs nuo IO iki 12 vai, dieną

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M.
_• Nedėtomis pagnl autart į.

Chicagos Retovtų te. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripaiino American 
Medical Association. ir American 
CoUege af Snrgaons, yra Class A 
rtiies. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mhsų li
goniai priskyrė prie gartaosių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
jea patarnavimu, 2760 W. 6»th St., 
tai. HEMIock 6700.

EMIL DR. CHARLES SEGAL Tel. LAPayette 8016

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 luboa
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDiray 2880
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:36 v. v.

DBNTI8TAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
16 vai. tyto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieninis ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį.

Buick - Cadillac

en Avė Tel. Cr$wford 4100 Naudokitės patarnavimu ty daktarą, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE



— 400 svarų. Tai nepapras-1 — Knltūros Mneiejas Kau
tas gilutis. Kas įdomauja, tai ne gavo da meno kūrinius, ka
pas P. Norkų dar gali panin- riuos jam padovanojo Čikagos 

lietuviai dailininkai.
— Lietuvos. Banko aulose 

fondas dabar turi apie 77 mil. 
lity, o pžsienių valiutų apie 

— Šį rudenį Lietuvos n r e?- pustree o milijono litų. Bank- 
tų (laibo b.n/.ose vžsiregistrno no|ų (popierinių pinigų) apv-

j * b*tarbi’- nc- vartoje vra 122 milijonai litų.
i gu kitais metais. Dėl gražaus „ . j . ., , Litų padengimas auksu ir sprudelis oro yra visur daugiau * r
forbų tima tv*rta valiuta siekia Gū

I . piocentus.
j — Nauju*, prekybinius susi
tarimus Lietuva dabar sudaro Baidokai, kuriuos stato- 

, su Vengrija ir Graikija. si Lietuvos Baltijos Lloydas

prekėms vežioti Nemunu tarp kais moterų vardais. 1 imu 
Kauno ir Klaipėdos bus pavu- sis šios bendrovės bi i lut’ 
Ginami senoviškais lietuviš- pavadintas vardu “Vangu '

Pageidaujantiems
Kalendorių

bažnyčioj prasidės misijos, k u 
rias skelbs dominikonas B. 
Pauliukas. Misijos tęsis visų 
savaitę iki 12 d. gruodžio. Pro 
ga West Side lietuviams pasi
naudoti Dievo malonėmis, y- 
pač adventų laiku.

Daiaavietis

Žinių - Žinelė^ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. EudeikisDetroito ir kitų miestų lie- į 
tuviams žinotina, kad jau ka
linti melai, kaip katalikų vei
kėjas M. Šimonis veda 
su kalendoriais, prliminėla- 
mas orderius nuo biznierių.

Šįmet jis daug biznierių ap
lankė kituose miestuose ir jie
ms patarnavo. Taip jiat ar ;«a- 
vo miesto, daugeliui biznierių 
patenkino.

Artinantis 1938 m. dauge
lis nori gražių kalendorių sa
vo namuose, arba pasiųsti į 
Lietuvų giminėms, pažįstamie
ms.

Pas M. Šimonį galima gnu 
ti įvairių įvairiausių sieninių 
kalendorių. Agentai gali uz 
sisakyti tokį skaičių, koki jie 
jaučia galės išparduoti savo 
kolonijoje. Užsisakydami di 
dėsnį skaičių, gaus gerų nuo
laidų. Kalendorių prašoma 
kreiptis sekančiu adresu: K. 
Šimonis, 3547 Wernor Riwy 
W„ Detroit, Mich.

Patarnavimas skubus.
Rcdys Lietuvos Paveikslus
Gruodžio 11 d. Lietuvių sa

lėje J. Januškevičius rodys 
ttdtuviškus paveikslus. West 
Side lietuviams bus proga pa
matyti Lietuvos vaizdus^ ir 
kokia pažanga kas metai aa- 
roma.

Nevisi galime 'nukeliant i j 
Lietuvų ir jų pamatyti, taigi 
pamatykime Lietuvų paveiks-
lnose.

\ Misijos šv. Antano 
parapijoje

Gruodžio 5 d. Šv. Antano

8E NIAUSIĄ IB DIDtIAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTj

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

TeL LAFAYETTE 0727

1/upkr. 21 d. Šv. Antano pa
rapijos- vakaras gerai pavyko. 
Suvaidinta komedija “Penkis 
kai tur po vienų bus vienas’*. 
Su.aidinta gyvai. Vaidino: J. 
Tuir.as, F. Tavtkus, L. Bao 
vįnkaitė, A. Stankienė, Tu 
mienė, T. Šileikis, J. Talan 
dis, Jurgelevičius.

Po vaidinimo, parapijos cho 
ras, vedamas muz. J. A. Bla
žio, jiadaiiiavo keletu graž u 
uainų ir duetų. Dainavo TT. 

i Baibokaitė, Lapinska'tė. Pir- 
;um kartų pasirotlė nauja gra- 
ižiabslsė solistė .Marijona .Ga 
, linu nė. Po kiekvienos dainos 
buvo iššaukta.

I r troitrečiai gali pasidžiau 
gti tvrėilanii tokių soli.-tę, 
kaip M. Galinienė.

Ant galo choras, pritariant 
publikai, užtraukė Lietuva, lė 

5 vyno niūsų.
Kokiai buvo abejose sveta’.- 

r.ėsc. Publikos buvo daug.

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:40 vaL vakaro ii W. H. F. O. stoties (1420 K.) — Pranešėjai 

F. iALTIMIERAS
JONAS IVANAUSKAS

Persiskyrv su. šiuo pu mm ui i u lapkričio 30 d., 1937 m., 10:20 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus, tfimęs Raseinių apskrityje ir pa
rapijoje, Kačakaučysnų pnlvcrke. Amerikoj išgyveno. 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Prancišką (po tėvai* Ali- 
jošvtė), Sūnų Joną, 2 dukteps Oną ir Stanitdavą, brolį Juozapą 
ir brolienę Agotą Ivanauskius ir jų šeimyną, sesers dukteris 
Petronėlę -ri- Antaną Rapolus, Antaniną ir Antaną Mordokus, se
sers sūnų Vincentą Jaukaioką, 2 švogerius Juozapą ir Pranciš
kų Jankauskus ir jų šeimynas, Petronėlę Jančauskaitę, 2 tetas 
Oną ir Petrą Khnianskius ir šeimyną, Uršulę lr Dominiką Alek- 
nus H- šeimyną, pusseseres: Marijoną Lr Vincentą, Eltbergus, Ag
niešką tr Juosapą Aaravskus ir jų šeimynas, ir kitas gimines A- 
m e ri k oje. o Lietuvoje uošvį Nikodemą Alijošių, Svogorj Juosapą 
ir Svogerką Oną Alijošius- 2 brolius Rapolą Lr Antaną, seserį Elž
bietą Klsellenę. Priklaupė orgunlsacljose: Jaunų Liet. aTut Kliu
bo, mtnols Liet Pošelpos Kllubo. Saldžiausios Širdies V. J. Dr-jos.

Kūnas pašarvotas randasi 918 W. 34th St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 4 d., 8 v<al. iš ryto iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioj bus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Ivanauskio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą .ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnus, Dukterys. Brolis, Brolienė, 
Čvogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius A. AL Phillips. 
Telefonas BOUlevard 4139.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių

! Gitiukingi Medžiotojai
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

I TOVVN OF LAKE. — Pla 
(Čiai žinomi biznieriai Povilas 
Kortus, '1706 W. .47 st. me
džiojo Michigan miškuose, o 

j J. Valskis, 4601 So. Marsb- 
i field avė., buvo išvykęs į Wi- 
sconsino valstybės miškus me
džioti. P-na s Norkus nušovė 
briedį 200 svarų, o p. Vaiski?

Suvirš 60 metų prityrtMb

Pirkite tiestai li dirbtuvės U 
taupykite pinigus • J

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių *Chlcagcs Ll-AUvlų

SLBKA 285 kp. pradėjo 
naujų narių vajų. Įstojimas 
dykai. Kiekvieno kataliko pa 
reiga priklausyti prie didžiu
lės organizacijos, kurioj ga 
lkna apsidrausti taip, ka»p 
ir kompanijose. Taigi, lietu
viams katalikams geriausia 
proga prisirašyti prie savųjų.

- Koresp.

ARTI GRAND AVA

Telefonas

CHICAGO, ILL.
The enly «wr year b©4jr eaa eleaa oat 

Aelde and polsoaoua wutu from your 
bloed ia thru 9 rallllen tlny. deilcfcta Ktd- 
ary tubea or Oltera. būt bearere ot cheap, 
Jrnsttc, Irrįtatfttt dKaga. It fanttlonel 
Kldney or Bladder dlaordera make you 
eUtfSr from Oettrnk Up K t» h ta, Narrot*- 
aeaa, Les Palša. Backache, Clrelea Uadet 
Kyee. Dfaatneeą Bbeumattc Falšą. Acld
lty, Burnine. Smurtine or Itehlas. don't 
take chances. Qet the Doctor's ąuaras- 
teed prracrlptlon cąlled Cyatea (9laa- 
Tei). Worke faat, aafe and Bure. In 4Š 
hnura tt muat brink nes vltallty, and la 
guarantaed to Sa yoa up Ik one syeek er 
money back on ratam of empty pąckase. 
Cvetet costa only te a day at dru«lsts 
and the cuarantee proteeta you. -

JONAS RAŠČIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 30 d., 1937 m., 8:30'vai. 

ryte, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kėdainių apskr., Josvainių 
parapijoje, Šingąlių kaime: Amerikoje išygveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Eleną (po tėvais Ambrozu- 
nas), 2 dukteris Juzefą ir Eleną, seserį Antaniną ir švogerį Ka
zimierą Kuprius ir šeimyną, švogerį Jurgį Ambrozuną, brolienę 
Zofiją PflMmnlenę, 3 pusseseres Anastaziją BagdoMeę ir jos šei
myną, Antaniną Adomaitienę ir jos šeimyą Grand Rapids, Mich. 
Lr Marijoną Kaveckienę, 3 pusbrolius Joną ir Pranciškų Numei- 
kus ir Joną Navicką ir gim., e Lietuvoj pamotę Petronėlę Kaačiu- 
kienę. brolj kun. dr. Tetrą Raščiuką (Jovainių par. klebpnas), 3 
seseris Apoloniją Briedienę, Marijoną Frederiek ir Juzefą Kaš- 
čiukaitę Franci joj, uošvienę Juzefą Ambrozuną ir brolienę Ade
lę Manelgicnę ir gimines.

Priklausė organizacijose: Chicagos Lietuvių Draugijoj, Liet. 
Keistučio Pafielpoe Kliubo ir Saldžiausios Širdięs V. J. Dr-joj 
Brighton Parke.

'Kūnas pašarvotas randasi 4158 So. Campbell Avė. Tel. Vir- 
ginia 1394. Laidotuvės įvyks šeštadienį/ gruodžio 4 d., 8 vai. iš 
ryto iš narnų į Nekalto Prasidėjimo Švenč. Panelės par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. KazTmiero kapines.

Visi a. a. Joao Kaščiuko giminės, draugai ir pažystami esat 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, moteris, dukterys, sesuo, švogeria, brolienės 
ir firainfes laidotuvių direktorius A. Masalskis. Tel. Blvd. 4139.

VIETINES ŽINIOS

SO. CHICAGO. — Lapkri
čio 20 d. ftv. Juozapo parap. 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
sakramentų Ona Baltuškaitė 
su Adolfu Oiapulioniu. Jauno
ji priklausė prie parap. cho
ro, todėl choras gražiai pagie
dojo per šlifthų. '

Vestuvių puota įvyko par. 
svetainėje. Svečių buvo pilna, 
salė.

Gyvenkite, jaunieji, ilgai 
meilėje ir santaikoje.

F
 LAIDOTUViy 

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIPl KTORIŲ ASOCIACIJOS

i u D ii i a ii n r patarnavimas 
IMDuLANIil dieną ir naktį
nw A T KOPLYČIOS VISOSE UlKAl MIESTO DALYSE

Buy gloves with what 
h savęs

Nerelk mokėti 50c už 
dantų mostj. Listerine 
Tooth Pašte gaun£rna po 
23c. Tėmyk, kaip gerai ji 
veikia. Ją vartoilan.as per 
metus sutaupai >8.00.

Adv. Kai ir dr. S. Jakutis 
ofisams gręsė gaisras gruod
žio 1 d., 3 vai. ryto. Gaisras 
kilo ant 03rd ir Westem avė., 
šalia Andreliūno Jeuelry krau 
tuvės. Andreliūno krautuvė li
ko visai gaisro nepaliesta, 
nors ugnis huvo tiktai už sie
nos. Adv. Kai ir dr. Jakubs 
ofisai gaisro paliesti, bet ket
virtadienį jau viskas bus tva 
įlaje. Klijentų ir pacientų 
priiminėjimai būna kaip ir 
pirmiau. z Raporteris

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge 2314 W«at 23rd Place 

Pitone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULIman 1270

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue?

Smagiai ir 'naudingi gali
ma bus laikas praleisti Šv. 
Jooaapo parap. svetainėje 
gruodžio 12 d., pridedant 7 
vai. vak. Tų. vakarų rengiama 
didelė bunco party Apaštaly
stės Maldos draugijos. Visi 
sočjkRgiečiai, svečiai iš kitų 
kolonijų, prašomi atvykti j 
bunco party.

Nemano SfiKus

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias pątainavimas — Moteris patarnauja 
Fhona 9000 620 W. 15th Avė.

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 8572

ARE YOU 
NERVOUS?

1319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
8307 Lituanica Avė. 
Plone BOUlevard 4130

IR BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS SUHere is a w«y to hclp ctlftn 
quivering nerve* Z

STANLEY Phone Cicero 2109 
6634 So. Weetern Are. 
Phone GROvęhill 0142

BLUE FLAME RANGE OIL
DZOINAMAS ALIZJUS DEL VISOKIU PEOIŲ IK BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aakščransio laipsnio 
Todėl Karščiau Dega lr Maliau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS
šaukite — Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. Wfestenn Av. Chicago, lllino

B. KANAPACKIS, Savininkas

718 Weet 18tfa Street 
Phone MONroe 8377

Dariatrs - Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto buneo par
ty įvyks Margučio svetainėje 
gruodžio 5 d., 3 vai. po pie
tų- V. Rėkus

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 5208-5566

IR 4704 So. Weet ri, A' 
TĖVAS Tel. VIRginia ®R«3W’« n MRUONS

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4662
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VIETINES ŽINIOS
PRIMICIJŲ NEBUS

Pranešimai gadynes žmonėms, iTes ypač 
šios gadynės žmonės pasken
dę yra gyvenimo smulkme
nose. ftios gadynės .žmonės 
neatsimena ainžjnųjų dalykų, 
galutino žmogaus tikslo. Apie 
tuos dalykus mums primena j 
Bažnyčia, liet bažnyčioj irrės 
nedaug laiko tepraleidžiame 
ir dažnai greit užmirštame, I 
ka ten esame girdėję. Todėl 
reikia, kad žmcnčms kokiu 
nors kitu būdu būtų prime
nama apie aukštesnius daly
kus. (> tas būdus yra tai per 
katalikiškų spaudų. Ne visi 
vienodai supranta svarbą ge
ros spaudos. Ypač sunku su
prasti Penia, kurie save auk
štai lail a ir dūi g apie save 
mano, kurie remia ir skaito 
bedieviškus laikraščius teisin
damiesi, kad tie laikraščiai 
jiems nieko blogo nedarų. Bet 
puikybėje ir užsispvr.lme gy
vena, neklauso ^Bažnyčios ir 
Dievo Įsakymų. Jie pakyla 
mintyse ir kabioje su kara
lium Faraonu, kurs tarė: 

.“Kas man Dievas ir Jo Įsa
kymai.’’

Taip visi apsileidėliai sako.
“kas mums katalikiški laik
raščiai, knygos, geri darbai,”

I Visi atsiminkime pranašo 
žodžius ir visi turėkime ka
talikiškų dienraštį “Draugų” 
ir savaitraštį “Kristaus Ka
raliaus Laivų”, nes aiškiai 
•matosi, kad kurie tik neskai- i 
to katalikiškų. laikraščių ar' 
gerų kbvgų krypsta iš tiesos 
kelio. Rap. I

TAUPYMAI, PTRKIMAt. PARDAVI' 
MAI. PASKOLOS, APDRAUDOSROSELAND. - LRKSA 33 

kuopos priešioetinis susirinki
mai' jvyks gruodžio 5 d., 12. 
vai dienų, parap. mok. 6 ka
mbary. Bus renkama nauja 
valdyba 1938 m. ir svarbu.) 
p.vi tarimas kas link dabnr oi 
namo vajaus. Būtinai re-kia 
visiems nariams atsilankyti ir 
naujų kandidatų atsivesti, n •.-• 
dabar įsirešyruo įnokesties nė
ra; visit*.iis gera proga tapti 
Susino nariais. Valdyba

Mūsų rafttinSse — Kciatučlo lr Llo. 
tuvos Spulkose galite taupyti, pasi 
skobti, namus pirkti, parduoti, ren 
duoti, apdrausti.

KreipkltSs pas:
JOHN P. EVALDAS. sekr 

ŠIO W. 83 St. Tel. VARtb 27BI
a-ha

108 W. IS St. Tel. HAYmarket 5881

Sekmadienį gruodžio 5 d. Marijonų Rėmėjams ir Prip 
rengiamos primicijos neįvyks teliams, kad primicijos ne 
Hinsdale, III. Tai atsitiko dėl įvyks/ i * į-*'/
įvairių prieina#!,,. Pirnm. Ma- #
ri.;.-,,,,, Seminarijos klierikai va(1.ls kM A An,,.il|Sit 
is,.yk<«„ tų , iem, nmžesnmd. s ... phiį„vlp|pWa
sius kunigystes šventinius pri- •• r •
imt’. Antra, klierikų ei,oras P" ' 'esti. .le
nebv.s. išbtts tytnose nuo gruodžio J

Todėl, pranešame visiems iki lt d. *

AVEATIIEB STRIPS”
ft-»'tT«) #r” npheipiĮin n,m durt« 
jdedante "weather strips.” Tn 
nebeičiau Ir pro lanom, |ja 
kalinga, pnSauklt HEMIock 2 

J. PURTORAS
x C425 . Sa. Richmond 81

PARDAVIMU SIISAPft

Dėl nesveikatos norime greit par
duoti SluAapę Bknls gerai išdirb
tas, traSlnoH gerame stovyje. Biz
nio vieta : 230S So. Hoyne Avė.,
savininką matyklt: 2008 iv. 23 St. 

ANGLIAI

“Dad” ir “Ma“ gražios duk
relės, ki.ri gimė lapkričio 23 
d. š. m. Mainytė ir dukrelė 
randasi ftv. Kryžiaus ligoni
nėje ir abi gerai jaučiasi.

Tų dieną, kada gimė anūkė, 
pa- tai “grandpa0 ir “grandma*’ 

vyko ir davė pelno virš $800. Sutkai šventė savo jungtuvių 
Atsilankę gardžiai pavalgė J
gražių programų pamatė ir 
pasišoko. Tokį parengimą rei
kia turėti kasmet, vietoj ba
zaro, nes ’vieną dieną viskas 
atsibuvo ir nemažai pelno pa-, 
daroma. Kiti parapijonai, kad 
ir nebuvo atėję į puotą, o vis 
tik už tikietus užsifaioka. Taip 
ir reikia. Visiems turi apeiti 
parapijos gerovė.iu>-. t 'i

Adomas ir Ieva
Kaip tik patogiame laike 

pas mus atvyks ateinantį sek
madienį Adomas ir Ieva. Juo
du pasirodys parapijos salė
je ant scenos ir nemažai šposų 
pridarys. Parapijos choras dar 
pamargins vakarą gražiomis 
dainomis. Verta, kad visi atei
tų pamatyti, nes tai pirmą ir 
paskutinį kartą bus galima 
pamatyti, kaip Adomas ir Ie^ 
va gyveno rojuje ir kaip jie 
jo nęteko.

Nauja parapijonka
Mūsų jauna šeimynėlė'yTuo- 

ząpas is Agnė Pakibinai tapo

Marquettc Parjco 
Žinutės

B'ack Gold Lump arba Egg 16.00. 
Mine run >5.75. Stoker Screenings 
>5.00.

GRUNTU MINING CO
__________CANai 7447

PARDAVIMUI BITIGALOW
5 kambarių naujas mflrlnls bunga 
low. Parsiduoda pigiai.

6417 So, Trlpp Avė.

BEVERLY SHORES

Kelioms dienoms papigintas lApaį^fc
vilnas lotų, kurie randasi ant 
Igan ežero kranto tarp Indiana 
Park Ir Michigan City. Y.raę >2$ 
kalnuotų Ir lygių, be mlSko r? 
mišku, prie pat ežero Ir toliau nuo 
vandens. Dėl informacijų taškais 
kreipkitės j •'Draugo” administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANai 7790.

Su Chicagos Lietuvių
Moterų Klubu Odk 
Forest Prieglaudoje Skaitykite Biznierių 

Bargenus

Žmogus negali būti genijum 
to darbo, kuriam talento netu-Kastas Sabonis, muzikas, lošėjas, kuris loš Adomo rolę 

Operetę “Adomas ir Ieva“ sekmad., gruodžio 5 d. Marąue- 
tte park par. salėje. Žmogus, nors pasitaikytų 

geriausių progų, jeigu netu
rės gyvumo — neiškils.

— 80 Proof —
Labai parti us gėri

l/mtii-
vi;kų Krupnikų mi HHHB
karšta arbata paša- ■HHHF 
linait slogas.
Mes parduodam tik ■rMgSZSA 
į tavernas. Ten ir ĮjVK 
reikalaukit. E- '•
Į kitus miestus ta-Ht2TX«. 
Vernams orderius pa- ĮfJ§53Sf ’i 
siunčiamo ekspresu. P5S9BP“F^jl 
Pirkdami pastebėkit 

mūsų tabeli

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
CHTCAOO, ILL.

Fhone Boulevard 0470

savimi nešiojasi graudų vaiz- žė, kad su lietuviais neturi 
dą senelių. - neturčjų. Ilgi ko- vargo ne nemalonumų ir labai 
ridoriai senų žmonių apstoti džiaugėsi, kad lietuviai savų
— apvilkti įvairiomis drabu- jų nepamiršta,

žiu liekanomis, bet ne aprė- Prieglaudoj katalikams yra 
dyti. {Bevilčiai laukia ko? Gy- įrengta graži koplyčia. Ar 
venime jau nieko nebesulauks‘ten. lietuvių kunigų susilaukia
— lik mirties... Ir lietuvių ten , mūsiškiai jeada — nežinia, 
jan apie 100. (Viso prieglnn- Bet ir pekiįyidięnio popjetyj 
(Viję suvirš 1,100 žmonių). koplyčioje ipaldininkų netrū-

Tad koks malonumas ir dė- ko. trūksta lietuviams lai- 
kingumas pripildė lietuvių ši- kraščių ir knygų. Kas turi at- 
rdis kuomet susilaukė CLM| liekamų knygij, privalėtų ten 
klubo,, kurios, vežimfe pilnumas nuvežti. Juk tų senelių 
trokų gėrybių, pribuvo ten su Wt eilės retėja. Suteikim 
muzika, su lietuviškomis dm- kiel< gaHnie įvairume
nelėmis su paguodos žodžiais gyvenime, atjauskime juos. 
ir lietuviškais skaniais vai- • nes ne vienas nežinomo kaip 
giais. Per programą daugelį priseis baigti gyvenimą... 
•mačiau ašarotais veddais. Kai
kurių ašaros Luošai riedėjo 

! per skruostus, nes suparali
žuotos rankos neįstengė Pu
šį uostyti. /

Oi, liūdna ir graudu vienam 
likti senatvėj ir ligoje.

Sn klubu suvažiavo ir daug 
mūsų inteligentijos, profesijo- 
nalų ir biznierių. Bankininkas 
Jonas Brenza tikraR “fniry 
god-father” senelių. Kasmet 
jis jiems kiekvienam nuveža 
už keletą desėtkų dolerių ei- 
garetų ir pats juos išdalino, 
žinomas wholesalėninkas A.
R. Patrick kiekvieną apdova
noję tabaku. O moterų klubas, 
apart,visko, dar ir kiekvienam 
įteikė truputį “spending mo-
ney”. !<!♦{- __ »

B. Pivorūnienė pasveikino
• ' *(i* • *-“ • ^4 ’ * ■

susirinkusius prieglaudos gy
ventojus, paguodė, suramino.
Marijona Brenzaitė vedė pro
gramą.' Kalbėjo klūbo pirm.
O. Kirienė, dėkojo prieglaudos 
vedėjui už globą ir palanku
mą mūsiškiams. Adv. Jonas 
Brenza, “Sandaros” red. A.
Vaidyla, A. Nausėdienė, biz- 

. niefrius Kuraitis, dr. Kliauga,
J. Kazanauskas ir pats prie
glaudos vedėjas, kuris pabrė-

Iš Misijų
COAL
Anglys

Dievo Apveizdos par. baž- I 
nvčioj šiandien specialinė mi
sijų diena.

Ryto 8 vai. Mišios su išs
tatymu Švenč. Sakramento. 
Vakare Šv. Valanda. _/ '

Misijonierius kun. Drazdys I 
per pajuoksią gražiais pnvyz- A 
džiais kalbH"apie’ gerą spau- ( f 
dą. j

Platinimas “Draugo” “La- „ 
uvo” ir knygų eina visu fron-! 55 
.tu pirmyn. Vyrai, vaikinai, 
misijų lankymu nemano pa
siduoti moterims ir mergi
noms. Kasdieną rytais ir va- '1 
karais naudokitės visi misijų IJ= 
pamokslais. Sekmadienį misi- “ 
jų iškilminga užbaiga. Misi- U 
jouierius paragino, kad vieni ■ 
kitiems arba pažįstamiems 
nupirktų misijų dovanėlę — j 
kryželį ar medalikėlį, bet\tai- j 
pąi gTaži dovana ir misijų S 
atminimas, jei kas įsigys ge-jS 
rą knygą arba užsirašys ka-'| 
talikišką laikraštį “Draugą“;| 
ar “Laivą” sau arba kitiems. JI

—Ralzckas Motor Sales DYKAI prirengs Jflsų 
karui karboralorlų Ir generatorių žiemos va
žinėjimui.
—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heaterĮ.

BRTGHTON PARK, Nekal-JB „ . ..
to Brasidėjihno ftvenČ. Pane- (u w L 
lės parapijoj misijose mote- Į ■ 4030 Archer Avenue 
rys ir merginos daro didelę
pažangą. Matyt pakabintos 
dėžės klausimams įdėti.

Misijonierius Tėvas Jonas 
Kidykas, Jėzuitas, misijų pa
moksluose aiškina apie gerą 
spaudą.

Gruodžio 4 d. prasideda 40 
vai. atlaidai*.

Parapijos vyrai, vaikinai 
laukia misijų, tariasi sukirsti 
moteris ir merginas misijų 
lankymu.

Prisiminkime pranašo žo
džius, kad išnaikinimu yra iš
naikinta žemė ir nėra, kad 
kas galvotų apie aukštesnius 
daiktus.

Tie žodžiai ypač tinka šios

Manant statyti aan nanją narna 
ir pertaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

873® Bo. Ifapterrood Ava, 
Telefonas PBOpeet 1186.

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

Ę DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chieago

PAIN-6XRELLERIS

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
SALTIM1ERO

RADIO PROGAMŲ IS STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vaL vak. 
Penktadieniais — nuo 7.<X) iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

gauni šeimininkė. — M-isu Mary Frances Thompson, 17 
m. amžiaus, iš Durham, N. C., kuri tarptautinėj gyvulių pa
rodoj Chieagoj, pripažinta geriausia kenavimo eksperte. Per 
aštuonis metus ji vra Ruken&vus 9,356 kvortų daržovių, vai
sių ir mėsos. _ •

Avenue - Tei. REPublic 8402CRANE COAL COMPANY, 5332 So Pocahontas Mine Run — Tona3 $7.50
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


