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NACIONALISTŲ LAKŪNAI, ARTILt 
RIJA SPROGDINA MADRIDĄ

Žūsta daug milicininkų ir 
civilinių žmonių

GRIAUJA RADIKALŲ POZICIJAS, 
BARIKADAS GATVĖSE

MADRIDAS, lapkr. 16. — 
Ir šiandien nacionalistų lakū
nai iš padangių svaidė ir 
sprogdino milžiniškas bombas 
mieste. Labai nukentėjo radi
kalų pozicijos, barikados ir į- 
rengtos tvirtovės. Lakūnams 
gelbėjo .nacionalistų artilerija, 
kuri iš sunkiųjų patrankų 
bombarduoja miestų.

Šį kartų lakūnai smarkiau
sia puolė “universiteto” sri
tį, kur persikėlusi per upę na
cionalistų koliumna susiduria 
su atkakliu radikalų priešini
mosi. Tad lakūnai daužo radi
kalų pozicijas ir tiesia kelių 
koliumnai žygiuoti stačiai 
miestan. ,

Radikalai labai apgaili na
cionalistų persikėlimų. Sako, 
tas įvyko .naktį ir per neapsi
žiūrėjimų. Bet, girdi, persikė
lę vos apie 200 karių, tad ra
dikalams nebūsiu sunkumų su 
jais apsidirbti. Visas vargais, 
tai tie biaurybės, lakūnai, ku
rie viskų naikina.

Kaip didis. nacionalistų 
Skaičius įsiveržė minėton sri
tin, nėra tikrai žinoma. Tik 
žinoma, kad nuo nacionalistų 
bombų ir šovinių kasdien mie
sto ribose žūsta šimtai milici
ninkų ir civilinių žmonių. .

Kaip tik nacionalistai lakū
nai baigia svaidyti bombas, 
po to oran pakyla radikalų 
lakūnai, kai nėra kas veikti. 
Radikalai tačiau šaukia, kad 
jų lakūnai nugali savo prie
šus, eilę lėktuvų numušą. Sa
kosi vakar jų lakūnai bombar
davę nacionalistų valdomas 
teritorijas, aplink Madridu.

MADRIDAS, lapkr. 16. — 
Persikėlusi per upę naciona
listų koliumna “universiteto” 
srityje daro pažangų. Ji Ro- 
sales bulvaru kyliu nesulaiko
mai veržiasi Montana karei
vinių ir šaurinio geležinkelio 
stoties link.

Šiai koliumnai pagelbon pa
siųsta daugiau karių ir mažie 
ji greiti tankai.

Nacionalistų vakarinio fron
to vadas gen. ,Varela paten
kintas savo kariuomenės žy
giais. Sako, kad viskas vykdo
ma. nustatytais iš kalno pla
nais. Anot jo, kariai vos su
laikomi nuo puolimosi stačiai
į Madrido gatves. Negalima 
jų leisti į skerdynes. Ateis lai 
kas, Madridas bus paimtas.

C'ASA DE CAMPO, Ispani
ja, lapkr. 16. -— Viena nacio
nalistų koliumna vakar antrą
kart persimetė per Manzana- 
res upę ir įsiveržė Madrido 
‘ ‘ universiteto" ’ sritin.

Koliumna turėjo sunkiai 
kovoti, kadangi radikalai, 

' kaip paprastai, atkakliai gynė 
paupį. Nacionalistams kelių 
pravedė lakūnai, kurie su
triuškino radikalų pozicijas. 
Kovos, atgarsiai buvo girdimi 
vidam Madride.

Nacionalistų vadovybė pas
kelbė, kad radikalų priešini
mų,sis palaužtas. Tai buvo ži- 
noimasi desperatiškas priešini
mus i s, tačiau tas negelbėjo. 
Upę perėjusi koliumna ver
žiasi pačian miestan.

NAUJOS RŪŠIES PLIENO STATYBA
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HITLERIS BAIGIA GRIAU-; RENKAMAS! VYKDYTI SOCIALINĖS

30 ŽUVO, APIE 200 
SUŽEISTA

MARSELIS, Prancflzij a, 
lapkr. 16. — Susprogo St. 
Chamas parako fabriko san
dėliai. 30 asmenų žuvo ir a- 
pie 200 sužeista.

ITALAI IMA DAUGIAU 
VEIKTI ETIOPIJOJE

ADDIS ABABA, lapkr. 16. 
— Pasibaigė sezoniniai lietūs. 
Etiopijoje. Italijos, kariuome
nė imasi žygių, kad paėmus 
savo žinion visas Etiopijos 
dalis. Kai. kurios jų iki šiolei 
nenori pripažinti italų valdo- 
vybės. Su ginklais bus pri
verstos pasiduoti.

. A-.*,- t

TI VERSALIO SUTARTĮ
| BERLYNAS, lapkr. 16. — 
j Vokietijos diktatorius Hitle- 
i ris išplėšė ir sudraskė dar 
(vienų lapų iš Versalio taikos 
‘ sutarties.

1935 metais kovo mėnesį

APDRAUDOS ĮSTATYMĄ
Nuo sausio mėn. 1 d. šalies 

vyriausybė pradės rinkti fon
dų nuo darbdavių ir darbinin
kų lygiomis dalimis. Iš to fon
do ateityje bus mokama ap-

gražino Vokietijai privaloma- drauda senatvėje sukakusiems 
jį kareiviavimą; šiemet kovo 65 m'stus an,žhJ darbininkams, 

i mėnesį atginklavo Reino kraš-
Į tą. Šiomis gi dienomis jis pa- 
j naikino Vokietijos upių ir per .
I kasų tarptautinę kontrolę.

Vokietijos didžiulių upių ir

Paštas imasi registruoti 
darbdavius ir darbininkus. 
Laiškų nešiotojai išdalina vi
siems darbdaviams blankus. 
Ju-os išpildžius ir pristačius

!WSE
■u' '

C'ulver City, Cal., statoma Šv. Augustino katalikų bažny
čia. Sienos, stogas ir net asla išpinama plieno virbalais.

(Acrne Photo).

A. 0, FEDERACIJA UŽ
KONSTITUCINI PRIEDĄ
TiAMPA, Fla., lapkr. 16. — 

Atidalytos (Amerikos Darbo 
federaci j o s su važia vima s.

Pildomoji valdyba rekomen
duoja suvažiavimui pasisaky
ti už konstitucinį priedą, jei 
tas būtų reikalinga socialinio 
apdraudos akto (įstatymo) 
apsaugai. Taip pat pasisako, 
kad iš šio akto kongresas pa
šalintų nustatytus, mokesčius 
iš uždarbių — reikalingi fon
dai turi būti skiriami iš ben
drųjų valstybės įplaukų.

Pataria imtis griežtų prie- 
' monių prieš suspenduotas kė
piais darbininkų organizacijas, 
kurių priešaky j e yra anglia

kasių unijos prezidentas J. L. 
Levus.

Rngp. 3.1 d. Amerikos Dar
bo federacija turėjo 3,422,398 
narius. Iki tos pat dienos per 
ištisus metus federacija tu
rėjo 1,027,938 dol. išlaidų.

RAGINAMI GELBĖTI MA
DRIDO RADIKALAMS

KOMUNISTŲ STIPRU
MAS AMERIKOJE

Šv. Filipo Neri bažnyčioje, 

Chicagoj, kun. mons. F. J. 
Sbeėn iš Amerikos Katalikų
u n i ver šitet© Va si ii ngton e

perkas,} kontrolė buvo austa- P"8“- “ ten tas «auti bliu1- 
tyta VersaJio taikos sutarti- |kai darbininkams, 
mi. Taisi padaryta naudai kai

, kurių mažųjų valstybių, ku- 
■ rios neturi betarpiško susisie- 
' kimo su jūra.

Pavyzdžiui gali būti Čekos-

sa-.

---

Iki “Draugo” jubilie
jinio koncerto liko tik 
12 dienų. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po pietų, Chicago Civic 
operos name. Ar jau 
turite tikietų? Prašome 
įsigyti iš anksto pas 
“Draugo” išnešiotojus, 
arba telefonuokite Can
al 7790. Tikietų kainos

VARGIAI PATENKINS 
DAUGUMĄ

55c ir aukščiau.

WASHINGT0N, lapkr. 16. 
— Per prezidentinius rinki
mus atvirai rėmusiųjų demo
kratų partiją organizacijij va
dai ir pavieniai asmenys da
bar reikalauja iš laimėjusios 
partijos atpildo.

Prezidentas ir kiti demokra 
' tai valdininkai užverčiami į- 
i vairiausiais reikalavimais.
Į Vargiai daugumas bus pa- 
i tenkintas. , : . i

LENS, Prancūzija, lapkr. 
16. — Prancūzijos komunistų 
vadas Thorez ragina prancū
zus radikalus tuojau organi
zuotis tarptautiniu legijouan ! 
ir suskubti pagelbon Madrido 
radikalams.

Thorez pareiškia, kad jo du 
žentai jau įstoję legijouan.

PENKI ŽUVO GAISRE

IRWIN Pa., lapkr. 16. — 
Sudegė M. Gubanico narnai 
Hahntown miestelyje. Antra
jam aukšte žuvo keturi vaikai 
ir vienas jaunuolis 20 m. amž. 
Gubanic su žmona, miegojo že
mutiniam aukšte. Juos 
bėjo kadmynnai.

Visi darbininkai raginami 
su tais blankais įsiregistruoti, 
nepaisant to, ar apdrauda bus; 
gauta, ar ne., Raginami įsire
gistruoti ir bedarbiai. Dirban
tiems. darbininkams blankai 
bus. pristatyti per darbdavius. 
Nedirbantieji gi gali gauti 
blankų nuo laiškų nešiotojų, 
arba, pašte.

Socialinės apdraudos įstaty
mu apdraudos numatyta nuo 
[10 iki 85 dol. per mėnesį.

POLICIJA SUĖMĖ MERGAITĖS 
ŽUDIKĄ MORONĄ

lovakija, kuri neturi jokio su- MIESTU MAJORAI SVAR-
sisiekimo su pirą. Kai po pa-!___ _ ... .
saulinio karo leista susikurti j STO NEDARBO KLAUSIMA
šiai naujai, valstybei, Versalio i _ _ _ _
taikos sutartimi jai užtikrin- į AV ASUI NGTON, lapkr. 16.
tas susisiekimas su jūra Vo
kietijos upėmis. Kitoms vals
tybėms taip pat buvo reika
lingas naudojamąsis Vokieti-

Šiandien čia vyksta šalies di
džiųjų miestų majorų konfe
rencija nedarbo klausimu.

Dalyvauja apie 110 majorų
jos upėmi-s. Ir tas pripažinta , ;r pitij miestinių valdininkų, 
minėta sutartimi. To vykdy- į Majorai nori gauti vyriausy- 
mui paskirta tarptautinė ko- į pgs pagelbos, kad sumažinus 
imąija, ,■ (miestuose nedarbą. Vyrjausv-

Diktatorius Uiti oris minėtą 
tvarką 'dabar panaikino. Pas-

Polieija suėmė žudiką, kurs' 
pereito penktadienio vakare 
viešosios mokyklos McLaren 
kieme, 1500 Flournoy gat., už
puolė penkerių metų amž. 
mergaitę, o kai ji suklyko, su, 
peiliuku perpjovė jai kaklą, 
pametė ir pabėgo. Mergaitė 
mirė ligoninėje.

Nukentėjusi yra, Antoinette 
Tiritilli, gyvenusi arti minė
tos mokyklos,. i. .

Suimtas žudikas yra An-

kydamas pamokslą pareiškė, g, kad yokįetįjos upių ir 
kad .nereikia paisyti, kad per perkasų kas nors svetimas ne- 
rinkimus komunistai gavo ma- ^ap kontroliuoti ir neturi tei- 
žai balsų -— apie 60,000.

Tai gal tiek yra tikrų jų ko
munistų. Sekėjų jie turi didės 
nį skaičių. Antai, ir Rusijoje 
nykus komunistų skaičius bu
vo 1917 metais. O ką jie atli
ko su propaganda ir dar
bais;?

Tad gyvas reikalas kovoti 
prieš komunizmą šiandien, 
kad rytoj nebūtų per vėlu.

&
sės to daryti. Kitų valsty
bių upių ir vandenų taip pat 
kais svetimas nekontroliuoja. 
Tad ir Vokietijai neturi būti 
išimties.

Tokiu būdu Vokietija grą
žina savo išimtin'on kontrolėn 
šias upes ir jų dalis: Reiną, 
Dunojų, Elbą, Odrą, Vitavą 
ir Nemuną. Apie savo šį nuo
sprendį Vokietija notomis pa-

bė ikišiol miestams daug gėl-idreV Capoldi, 455 No, Bur
bėjo. Tikimasi kad: ir toliau ding avė., 28 m. amž.
bus teikiama pagelba.

CHICAGO MAJORAS NE
DARBO KLAUSIMU

PREZIDENTAS RAGINA 
MINĖTI PADĖKONĖS 

DIENĄ

VAS11INGTON, lapkr. 14. 
— Prezidentas Rooseveltas 
išleido atsišaukimą. Ragina 
gyventojus minėti Padekonės 
dieną, padėkoti Dievui už su
teiktais šaliai gerybes.

Padekonės diena šiemet bus 
šio lapkričio mėn. 26 d.

NUSKANDINO RADIKALŲ 
LAIVĄ

MARSELIS, Prancūzija, la
pkr. 15. — Ispanijos nacio-

Suimtasis išpažino, kad nu
žudęs mergaitę, kadangi ji 
pradėjus klykti, o jis bijojęs 
pakliūti.

. Molcyklos kieme jis ją su
griebęs, užėmęs jai burną ir 
nuvilkęs už mokyklos kertės.

Chicagos

GELBĖS SALŲ DARBI
NINKIJAI

MANILA, lapkr. 16. — Fi-

majoras Kelly to
mis dienomis sukviečia konfe
rencijon miesto pramoninin
kus ir įmonininkus, kad pasi- 
tarius nedarbo klausimu.

Majoras nori paraginti vie
nus ir kitus, kad jie pasidar-1
buotų miesto gerovei; Nori, iHPimi sak* Prezidentas Manu- 
kad darbininkams atlvgini-. eks Qnezon paskelbė, kad jis 

informavo Angliją, Prancūzi-; mai būhj padidinti iki žmoniš-1imsis priemonių, kad pageri-
ją, Belgiją, Italiją, Čekoslova
kiją, Olandiją, Jugoslaviją, 
Vengriją, Rumuniją, Austriją, 
Lietuvą, Daniją ir Švediją.

Hitlerio žygis skaudžiai lie
čia Čekoslovakiją ir, iš dalies, 
Lietuvą, kuriasi turi glaudžius 
draugingus santykius bu sov. 
Rusija politinio saugumo su
metimais.

Diplom atiniuo s e sluoksn i u o - 
s e aiškinama, kad Hitlerio žy
gis pirmiausia nukreiptas prieš 
Rusijos bolševiklus, kad Mas
kvos įtaką pašalinus iš ryti
nės ir centrinės, Europos. Tas 
įvyko po Vokietijos padaryto

kūmo laipsnio ir kad didės- nus sfdy darbininkijai sociali
niam skaičiui darbininkų bū- Movi. 
tų parūpinta darbo.

nalistij karo laivas Canaris sutarimo su Italija griežtai 
nuskandino Madridoi radika
lų prekybinį laivą Manuel.
Žuvo ir 18 vyrų įgulos. Sa
koma, laivas plaukęs į Bar- 
celoną su drabužiais.

kovoti prieš 
bolševikizma.

komunizmą ir

VIS DAR NEPILNAS PA
DUOTŲ BALSŲ SKAIČIUS

VĖLUOJASI LAIVAI Iš 
EUROPOS

NEW YORK, lapkr. 16. -

VASHINGTON, lapkr. 14. 
— Paskutiniais (bet dar ne 
galutinais) apskai čia vimas

Baisios: audros yra ištikusios,; lapkr. 3 d. per rinkuuus pa 
JAtlantiko vandenyną. Net di-. duota balsų už prez. Roose- 
dieji laivai yra susivėlinę čia .veltą 26,390,606, o už 
atplaukti. Raudoną 16,168,619.

gub.

NERIES ŽVEJAI SUGAVO 
ŠAMĄ

KAUNAS. — Du žvejai 
Neryje sugavo didžiulį — 21 
kg. šamą. Prieš keliaš savai
tes tiedu žvejai Neryje su 
vienu šamu turėjo daug var
go. Šamas, įkliuvęs į tinklą, 
jį sudraskė ir vos neapvertė 
žvejų laivelio. Šį kartą žvejai 
šamą tinkle laikė kelias, va
landas, kol pagaliau jis pail
so. Tada jį ištraukė. Už su
gautą žuvį gavo 48 lt.

ŽUVO JAUNA LAKŪNĖ
SYRACUSE, N. Y. lapkr, 

16. — Netoli šio miesto nu
krito ir sulūžo lėktuvas. Žuvo: 
Priscilla Murpby, 16 m, amž., 
vairininke iš Brookline, Mass, 

Su ja kartu skridę du vy
rai, vienas jų veteranas lakū
nas, sunkiai sužeisti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas giedra ; ne taip daug 
šalta.

BIZNIERIŲ, PROFESIONALŲ IR VISŲ ŽINIAI
Prieš didįjį jubiliejinį koncertą lapkričio 29 d. 

dienraštis “Draugas” įšeis padidintas ir pagrąžin
tas. Be to, tos laidos atspausdinsime dvigubai daugiau 
egzemplorių negu paprastai spausdiname. Įvairių pro
fesijų žmonėms ir biznieriams! puiki proga pasigar
sinti. Skelbimų reikalais kreipkitės į “Draugo” Ad
ministraciją, arba telefonuokite: CANal 7790.
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mūsų Šv. Kryžiaus ligoninė yra įsteigta 
žmonių patarnavimui, kad ji vyriausybės 
pripažinta, kaipo pirmos klesos, kad joje 
visi moderniški išradimai ir pagerinimai 
įvedami tuoj, kaip jie medikališkų autori
tetų yra pripažinti ir kad patarnavimo kai
nos joje yra teisingos.

Kai atsimeni ligoninių geresnį patar
navimą ir greitesnį pagydymą, tai pamatai, 
kad nors ligoninių patarnavimas pakilo, bet 
galų gale pagydymas atseina, pigiau dabar, 
negu seniau.

KARINIS, ŪPAS VOKIETIJOJ IR, 
ANGLIJOJ

Morkus

DIENOS KLAUSIMAI
Iš Vokietijos pranešama, kad ten karei

vių ūpas yra pakilus. Yra tikrinama, kad 
š'iij laikų vokiečių kareivis esąs geresnis 
kariautojas, negu kaizerio laikais. Karinin-

RELIGIJA AMERIKOS STUDENTŲ 
TARPE

Vienas Lietuvos laikraštis, rašydamas a- 
pie laisvamanybės ir komunizmo plitimą, pa
saulyje, paminėjo ir apie tai, kas Amerikoj 
dedasi. Ten rašoma:

“Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Ma
disono valstybėlės universitete, kaip patik
rino ypatingoji legislatyvinio organo komi
sija, darbas eina. komunizmo įtakoj”.

Aišku, kad čia kalba einasi apie Wis- 
consino universitetą, kurs randasi Madisono 
miestelyj. Amerikoj nėra nei Madisono val
stybėlės, nei kitokios valstybėlės. Tiek dėl 
geografijos.

Dabar dėl IVisconsino universiteto stu
dentą dvasinio stovio. To universiteto stu
dentai neseniai buvo pakviesti pasakyti sa
vo nusistatymą religijos klausimu. Studentų 
tarpe buvo padaryta kaip sakoma ankitta 
arba atsiklausimas. Rezultatai buvo tokie, 
kad nuo 60 iki 80 nuoš. studentų prisipa
žino esą religingi ir palaiką ryšius su baž
nyčiomis ir religinėmis organizacijomis. Rei
škia tokis studentų nuošimtis praktikuoja 
religiją.

Dalykams taip stovint, negalima saky
ti, kad ten darbas eina komunizmo įtakoj.

Toliau galima šį klausimą papildyti ši
tokiomis žiniomis. AVisconsino universitetas 
yra valstybinis ir todėl neturi jokių religi
nių pastatų ir nekuria jokių' religinių orga
nizacijų. Tuo reikalu pasirūpina kiekviena 
religija. Todėl šalia, universiteto yra studen
tams katalikiška bažnyčia, yra protestantiš
kų maldnamių, yra ir žydų sinagoga. Iš vi
so tokių bažnyčių ir maldnamių yra 12, o 
iš viso dvasininkų yra 14.

Kokio nusistatymo religijos klausimu 
yra universiteto valdyba? Prezidentas Glenn 
Frank yrą pasakęs:

“Tikroji apšvieta inima apsisprendimą 
gyvenimo klausimuose. Religijos klausimas 
čia negali būt atmestas. Studentas nepri
valo įkalinti savo dvasią keturiems metams, 
laike kurių jis lavina savo protą”.

Toliau papildant žinias apie minėtą mo
kslo įstaigą, galima pasakyti, kad Wiscon- 
sino universitetas yra vienas žymiausių ir 
didžiausių Amerikoj. Studentų turi 10,000 
su viršum, profesorių — apie 650.

Kaip religijos klausimu stovi AViscon- 
sino universitetas, tai panašiai stovi ir kiti 
Amerikos valstybiniai ir milijonierių funda
cijomis įkurti universitetai. Todėl vaizduo
jant laisvamanybės ir komunizmo įtaką A- 
merikos mokslo įstaigose nėra reikalo per
daug tirštinti spalvas ir save gąsdinti. Ge
riausia dalyką pamatyti taip, kaip jis .iš
tikrųjų yra. Klaidinga yra būti perdideliu 
pesimistu ir perdideliu optimistu.

LIGONINIŲ BRANGUMAS

Nedaug tėra, tokių laimingų žmonių, ku
rie savo amžių pragyvena be ligoninės pa
tarnavimo. Daugumui priseina jose pagulėti. 
Visi žinome, kad ligoninių patarnavimas yra 
brangus 'ir eina vis brangyn. Šitos pabran
gimo nereikia ieškoti kaltininkų ten, kur 
jų nėra. Reikia tą atsiminti, kad ligoninėse 
patarnavimas gerėja. Išradimai daromi ne 
vien pramonėj, o ir medicinoj. Ligoninėse 
nuolatai įvedami pagerinimai, kurių dėka 
ligoniai greičiau pagydomi ir geriau aptar
naujami. Todėl ligoninių ir patarnavima. 
turi pabrangti.

Žinoma ne visos ligoiftnės lygų patar
navimą teikia. Kai kurios ligoninės yra į- 
steigtos bizniui ir biznis joms pirmoj vie
toj. Chicagiečiai lietuviai privalo žinoti, kad

Iš po mano balanos

4 4 Vargai
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pagiimdo gali ū-j vargiai būtų buvę galimi. Bet 
nūs" sako mūsų Maironis. Ši- kadangi šieji straipsneliai 
sai posakis labai atatiktų prie j vien darbininkų skaitytojų a- 
kapo Pietro Mascagni “Ca- Į plinkybėms yra, taikomi, pa- 
valLria Rusticana”, kurioje! žymėsiin tik tai, kas jiems gal 
labai gerai turėjo būdamas būt suprantama. Kuomet De- 
prie tėvų namuose. Gerasai, scartes, .jau buvo žinomas pa- 
tėvukas, nors gal ir savotiš- šauliui kaipo aukšto mokslo 
kai, tai visgi kažin ką būtų vyras, šveicarų karalienė Kri- 
už sūnuką atidavęs. Gi sūnų- stė užsispyrė jį savo mokyto 
kas, aišus dalykas, visai ma-' ju turėti. Senukas Descartes 
žai tėvo meilę įvertino. Ge-, uorėms nenoroms sutiko. Na, 
riau sakant, tik gardžiai iš o žinai boba ar ji bus tik pa-

TAIP LIETUVOJ PAGERBTAS KRISTUS 
VALDOVAS

Visa Lietuva iškilmingai 
paminėjo Kristaus Karaliaus 
šventę.

Šiemet pirmą, kartą mies
tuose ir miesteliuose prie na
mų buvo iškeltos vėliavos, la
ngai puošėsi vainikais ir Kri
staus paveikslais.

Į bažnyčias visur gausin- 
giau rinkosi žmonės ir trau
kė organizacijos su vėliavo
mis. Iškilmingų pamaldų me
tu daugelis ėjo šv. Sakrame
ntų.

Pamaldoms pasibaigus pa
kų ir kareivių santykiai dabar ne tokie, i to nusikvatodavo. Paskui pa- į prasta boba ar kad ir kara- rapijose įvyko gausingi susi
kaip seniau kad buvo. Senoviško karininkų ' tenka geriausion anų laikų, lienė tai visgi boba. Kartą 
žiaurumo jau nesą. Kareiviai laikomi žmo-1 muzikos šventovėn, kur mo-į geros širdies s nuką nutvė- 
nėmis ir piliečiais. Kareiviams esą įkalama/ kintoja.u a geriausi tuolaiki- rusi, varinėjo jį sau kai kokį 
kad sekantis karas vokiečiams būsiąs žūt- niai muzikai. Ne vien tik mo- paprastą piemenuką. Versda- 
butinis. Sukančiame kare vokiečiai išeisią: kįna, bet ir visa širdimi Pe- vo jį keltis labai ankstį ir ją 
arba laimėtojai arba būsią visiškai išnai- ■ truką myli. Tiesiog ant ran- i mokinti astronomijos. Ar ji 
kinti. _ kų nešįoja. Jis gi tą visą taip ką išmoko ar ne, mažai kan;

Anglijoj kariškas ūpas visai kitaip sto-|mažaį įvertina, kad vieną dic-. galvoj. Bet kad ji nusidirbu- 
vi. Anglijoj ne vien kad nėra jokio kari- '
nio ūpo, o dar-gi negalima ten gauti nei j 
savanorių. Mat Anglijoj nėra priverstino j 
kareiviavimo. Ten tūkstančiai jaunų vyrų. 
bedarbiauja, skurdžiai gyvena, apdriskę be

ną dingsta, niekam nei žod
žio nesakęs, it rodos būtų iš 
ten lauk išmestas. Tačiau skr
udas ir nusiminimas rodos

sį mokslininką prieš laiką iš' 
gyvenimo išstūmė, tai .jau vi
si žino. Ir da viena. Nors ir 
šveicarų karalienės mokyto
jas ir garsus pasaulio mok'' 
liniukas, tai vienok kai atė
jo laikas mirti, miršta nusi
žeminęs taip, it, rodos, būtų

centro kišeniuje vaikščioja gatvėmis, betJ-’k laukNuo šiol visai 
į kariuomenę stoti nenori. Vyriausybė ban- j kitokios rūšies gyvenimas 
dfe sužavėti jaunuolius kariuomenės gyveni- i prasideda. Už kiekvieną duo- 
mu. Rengia didingus paradus, kareiviai ina-nos kąsnelį tenka sunkiai pa- 
ršuoja puikiose uniformose, bet jaunieji ne-, dirbėti. O net ir padirbėti ne ! buvęs tik kokis paprastas da- 
susižavi ir pasilieka driskių eilėse. Vyriau-1 visuomet lengva. Nors pat- rbininkėlis. Pasišaukia tik

mažai kam žinomą kunigėlį. 
Su mielu noru ir tikėjimo drą

daugiau su išlyga, kad jei patiks, tai galės į zįpOs mylėtojų prisiplaks, žiū j sa. jam savo sąžinės knygą 
plačiausiai atlopėjęs išskaito, 
ir tik paskui kryžių prie krū
tinės glausdamas, ramiai Dic 
vui dūšia atiduoda.

sybė darė dar vieną bandymą. Kvietė jau- sai begaliniai gabus, tai vie
nuolius su kareiviais pagyventi savaitę ar J nok, kaip tik prie kurios mu-

kareiviauti, jei ne, tai galės grįžti, iš kur i rek, toji grupe jau pairo ir 
atėjo. Nei tas negelbėjo. jain da yieną nepasįsekįmQ

Kuomet dabar smarkiai eina kariniai 
prisirengimai visose šalyse, kuomet pati An
glija didina jūrų ir oro laivyną ir gamina vykis Mascagni lovon atgul-i ----- -----
ginklus, tai galimas daiktas, kad Anglija jr įįk viena geros širdies Ir kas sakytų, kati maži 
pradės įvesti prierstiną kareiviavimą. Gal dukrelė jį atgal prie sveika- namų peliukė, iš vienos pu

ant sprando užnėrp. Ypač 
vieną kart tokis nelemtas į-

paskelbs, kad bedarbiaujautieji vaikinai Pri-: tos priveda Pasveikęs tą me- 
verstinai turės stoti į amų,. rgelę //\oi-s

likimas da tamsiausiu keliu 
pasisuka. Dabar jau ne viens,VALDŽIOS PAJAMOS

Dėdės Šamo pajamos didėja kasdien.
Štai kaip dalykai stovi: nuo liepos 1 d. šių' Tlon 
metų iki lapkričio 9 d. valdžia pajamų tu
rėjo' $1,489,678,267. O geraisiais 1929 metais 
per tą pat laikotarpį pajamų tebuvo $1,230,- 
332,384. Reiškia šiemet Dėdė Šamas pajamų 
turėjo pusėtinai daugiau, negu metais, ku
riuose depresija prasidėjo. Šiemet Dėdė Ša
mas pajamų nuo liepos 1 iki lapkr. 9 d, 
turėjo- $158,267,979 daugiau, negu pernai 
per tą pat laikotarpį.

Per minėtą laikotarpį šiemet išlaidų bū
ta $2,525,333,964, o pernai — $2,817,865,404.

Pajamos didėja, išlaidos mažėja. Iki šiol 
Dėdė Šamas išleisdavo daugiau, negu paim
davo. Todėl eidavo į skolas. Išrodo, kad 
netrukus Dėdė Šamas pradės paimti dau
giau, negu išleis. Tada prasidės skolų ma
žinimas.

Tai vis aiškūs įrodymai, kad depresi
jai jau nulaužtas sprandas.

ŠIŲ METŲ KALĖDINĖS ATVIRUTĖS

Kalėdinių atviručių gamintojai ir leidė
jai sako, kad esą pagaminę šio to naujo. 
Sako, kad šių metų atvirutės žymiai skirsis 
nuo praeitųjų. Sako, kad šių metų atviručių 
vaizdeliai esą daugumoj religingo turinio. 
Ant atviručių vaizduojama ne vien Santa 
Glaus, rogutės, pančiakos. Tai vis vaikiški 
vaizdai.

Šių metų kalėdines atvirutes puošia tra
diciniai, krikščioniški vaizdai. Betliejus, 
žvaigždė, Panelė Švč., šv. Juozapas, Kūdikis 
ir t.t. i ' i i i : j I '

Jei taip pasirodys, kaip iš anksto pra
nešama, tai bus vienas ženklų rodančių, kad 
religingumas šiame krašte atgija.

Vienas ekonominių dalykų tyrinėtojas 
sako, kad 99 nuoš. Amerikos žmonių esą tei
singi. Tai yra tik vienas iš šiimto žmonių 
yra sukčius, kurs neatmoka skolų, nemoka 
bilų ir nepildo kitų obligacijų.

Ką čia gali pasakyti lietuvių biznieriai, 
kurie kostumeriams prekes duoda kreditan?

ri eiti ir darbai, nes mūsų 
veikimas negali būti kaip to
ji žiemos saulė, kuri šviečia, 
o nešildo.

Seminarijos auklėtiniai at
liko gražią meniškąją dalį.

Minėjimas įvyko TT. Ma
rijonų salėj, Šv. Zitos salėje, 
Kauno parapijose ir mokyk
lose. Vilijampolės Vaikelio 
Jėzaus amatų mokykla pasta
tė Kristui Karaliui paminklą, 
kuris tą dkną iškilmingai bu
vo pašventintas.

Labiausiai nustebino Kau
ną angelaičiai. 1500 iš TT. 
Marijonų aikštelės padarė į- 
spūdingą eiseną į moksleivių 
bažnyčią ir čia prie išstaty
to šv. Sakramento su savo 
vadovais atidavė pagarbą 
Kristui.

4 4 Aušros ’ ’ mergaičių gim
nazijos moksleivės, po pama
ldų gimnazijos salėj su mo
kytojais padarė susirinkimą, 
kur direkt. Jokantas nušvietė 
Kristaus Karaliaus prasmę. 
Gražiai paminėjo Šv. Jėzaus 
Širdies kongreg. gimnazija, 
Šv. Kazimiero merg. gimna
zija ir kitos.

rinkimai su paskaitomis, mu
zika ir giesmėinis.

Šitaip visur buvo reiškia
ma, meilė ir atiduodama pa
garba, Kristui Valdovui.

Labai gražiai šventė praėjo 
Kaune. Miesto gyventojai, nei 
,ir ne katalikai papuošė savo 
namus vėliavomis. Visos baž
nyčios buvo pilnos.

Tuoj po sumos įvyko iškil
mingas minėjimo posėdis Me
tropolijos kunigų seminarijoj.
Susirinkime kalbėjo Seminari 
jes rektorius kan. Penkaus- 
kas ir eilė kitų. Dr. Dklinin- 
kaitis savo kalboje ragino ka
talikus ne vien patiems stip
rėti, bet eiti ir užkariauti į Ką jaunas sudėsi, tą senas 
naujus. Su mūsų, žodžįąįs tų- rasi.

sės, už patį galingą žmogų 
laimingesnė! Tik pagalvok! 
Mokslo knyga sako, jog žmo
gaus kūne yra tik du šimtai 

bet dviejuose netur ką bur- ir šeši kaulai, o mažiukėje PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

ir pastoges pergu
lėti. Ant tų pėdų mato pagar
sintas lenktynes už gerinusį 
muzikos tvarinėlį. Ir jisai 
ilgai nelaukęs darban šoka. 
Ant greitųjų sulipdo dabar 
jau visam pasauliui gerai ži
nomą ‘Cavalleria Rusticana’. 
Nespėja pagarsėti, jog Pietro

pelutėje net du šimtai ir dvi
dešimt penki! Reiškia, net 
devyniolika kaulukų daugiau!

Kiekvienas gyvas katalikas 
nors bent du kart kasdien sa
vo poterėlį kalba, tai yra, ry
te ir vakare. Gi ypač kąlbant 
ražantėlį pradeda jį kalbėti

Mascagni “CavalRria Rusti- su 44Tikiu į Dievą Tėvą”.
cana” pirmą pripažinimą lai
mėjo, kai ve niekam nežino 
mas Mascagni ant syk dide-

44Tikiu į Dievą Tėvą" yra ne 
tik smagus poterėlis, bet ir 
visa istorija Katalikėj Bažny-

liu žmogumi patampa.. Reiš- čios. Kitaip sakant, senimaiį-
kia, visi apie jį klausinėja, vi 
si jo opera nepasidalija, vis 
jį giria, visi jo nors pamaty
ti ieško. Neprasčiau ir da-

Anglijos patentų ofisan, sa
koma, yra atsiųsta visokių iš
radimų užpatentuoti. Tarpe 
kitų yra ir tokių; raitelis šir
šėms šaudyti, bombas oydis 
nuodingoms gyvatėms į ne
prietelio frontą svaidyti, aki
niai vištų akims, aparatas 
kiaušiniams štampuoti. Tas 
aparatas sakoma, pritaikytas 
prie tos vištos dalies, iš kur 
kiaušinis išeina. Toliau, ma
šina palaikyti kitą overkaučio 
rankovę, kai į vieną kiši ran
ką, elektrikinis aparatas lovų

uždaręs kišenių, ir tiesiai nu- 
drože prie dangaus vartų.

— Ką gera esi padaręs ant 
žemės? — paklausė vartinin
kas Šv. Petras.

— O daug, labai daug, — 
atsakė šykštuolis. — Negaliu 
nei suskaityti.

— Pavyzdžiui?
— O, pavyzdžiui, sykį var- 

gšiui daviau 1 centą išmaldos. 
Kitą sykį pas stendą nuo var
gšo vaiko už 2c nupirkau nius- 
peperį. Ir daugiau, ir dau
giau panašių darbų esu atli
kęs.

Pašaukęs vartininkas vieną 
angelų, liepė pažiūrėti į šyk
štuolio sąskaitą.

— Taip, — paliudijo ange
las. — Knygose pažymėta, 
kad lc yra aukojęs vargšui ir 
kitą sykį pirkęs nuo vargšo 
laikraštį už 2c.

Tada Šv. Petras tarė:
— Gražink jam tuos tris 

centus ir tegul Šv. Mykolas 
jį nutrenkia į pragarą.

jos profesorius jį. kaibėdams 
jaučiasi negudriau už kasdie
nę matoytėlę, niekad mokyk- į gyventojams naikinti, kuris.

arba j,uos užmuša, arba taip 
išgazdina, kad kuogreičiausia 
bėga iš lovos..

los nemačiusią. Žodžiu, vie-
bar esti. Kitų operų eina pa- jnas tik tuo pasigirti, jog 
siklausyti tik tam tyčia iš- besimokindamas jo suprasti 
auklėti arba muzikaliai palan-
kę, gi pagarsink 4 4 Cavalleria 
Rusticana” o kai matai su- 
bėks netik sveiki ir turtingi, 
bet ir raiši ir raupuoti. Visi 
lygiai supranta ir visi ją my
li.

Kiekvienas mokyklos vai
kas, o, gal, geriau pasakius, 
kiekvienas kas tik mokyklą 
matė, šiek tiek apie Descar- 
tesą, įžymų prancūzų moksli
ninką išgirdo. Jisai daugiau
siai dangiškųjų kūnų tyrinė
jimu užsiimdavo. Ypač geo
metrijai ir algebrai praktikos 
kelius pravedė. Vadovaujan- 
tiesi geometrija ir algebra po 
padanges akimis beskraidant, 
įkinkė jas tikran ir gyvan 
darban. Vėlesni Newtono, an
glų mokslininko, paskelbimai

da, nepradėjo, o antra, kad 
nei tiek progos neturėjo. Šia
me atvejyje abu lygiai išeina. 
Ženklas tikros maldos. O ma
lda kai rėtis: kai išsijoja, o 
kas gi? Dulkė, ir daugiau nie
kas.

Juoksitės, tavoršuiai, iš to
kių išradimų. Bet veideminut. 
Jie gali būti ir labai naudin
gi. Sakykim, pastarasis — 
Lenkijai. Viena lenkų tyčerka 
4 4 Kurjery Vilenskanti” išfige- 
riavo, kad utelės kas met iš 
Lenkijos gyventojų išsiurbia 
kelis milijonus litnj kraujo,Šiemet Atnaujinta 140 

Kilometru Lietuvos kurio pagaminimui, pavertusi -I A, 1 „ J • V1 •iv*
Plentų

Paskutiniuoju laiku Lietu
voje smarkiai rūpinamasi su
sisiekimo tobulinimu. Tuo ti
kslu šiemet buvo atnaujinta 
ir pertvarkyta apie 140 kilo- 
mejtrų pilentų. ^Ateinančiais 
metais numatoma atnaujinti 
apie . 150 kilometrų plentų. 
Plentai išlyginami, kai kur 
naujai pergrindžiami ir pri
taikomi vis didėjančiam auto 
susisiekimui.

pinigais, kas, m>et išleidžiama 
po keletą šimtų milijonų zlo
tų.

Nemislykit, kad tokių krau
gerių turi tik ponų karalystė. 
Turi jų, gal, net daugiau, bai
sa vilių rojus, diktatūros ir 
net laisvos karalystės. O A- 
mierike, jau nereikia tokio 
išradimo?

Numirė vienas turtingas 
šykštuolis, kuris visuomeniš
kiems reikalams aklai laike

Pereitą nedėlią suėjęs Pili- 
pą Panagį, kaip paprastai, pa
sveikinęs pasiteiravau apie 
sveikatą ir 1.1.

— Žinai ką,, propesor, pra
eitą subatą gerokai įsimaukęs 
parėjau namo ir atsigulęs sap
navau, kad tapau išmestas 
ant stryto.

— Na, ar kas? — paklau
siau.

— Fony ting, — sako jis. 
Rytą atsikėlęs, ištikrųjų, pa
mačiau, kad aš guliu ant said- 
vokoi



SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

LIGOS PERAI BURNOJE Ilydragen Peroxide. Dentisto 
pagalba yra. būtinai reikalin
ga kad atvesti dantis ant 
sveikatingumo kelio. Kuriems 
liga kyla delei vitaminų trū
kumo, tiems daug pagelbsta. 
vartojimas bravorinių mielių, 
cod kepemų aliejaus, ir vai
sių. Stokuojant viduriuose 
hydrochlorinės rūgšties, ji rei 
kia imti kaipo vaistą prieš 
valgi, kad maisto virškinimas 
eitų normaliai, nes nuo to pri
klauso ligonio stiprėjimas.

Pabaigoj devyniolikto šimt
mečio (1898) prancūzu gydy
tojas JI. Vincent nurodė, kad 
liga burnoje, kuomet ten at
sveria skaudžios opos paei
na iš priežasties gyvio. Šis 
gyvis labai gerai tarpsta pū
liuojančiose burnoje vietose 
ir yra vingiuotos išvaizdos.
Tas gyvis tapo pavadintas jo 
vardu, todėl ir pati liga yra 
gavusi Vincento smaugulys 
vardą.

Garsus švedų mokslininkas- C. Š. iš West Pullman, IR., 
Van Leeuwenhoek, mikrosko- klausia: Prieš tris metus man 
po išradėjas-, greičiausiai pi- teko gyventi su džiovininku, 
rmutinis pastebėjo šios ligos Kuomet gydytojas pripažino 
gyvį. Jis tyrinėjo gyvius ne j jam tą ligą, aš apsigyve- 
vien savo bet ir savo: draugų | nau kitur. Pastarais dviem 
burnose ir tyrinėjilmo davi- mėnesiais man tenka kiek 
nius aprašė savo- moksliškuo- daugiau pakosėti’ir vieną ki
še straipsniuose. į tą sykį pastebėjau kad mano

Žmonių giminė yra sena. skrepliai buvo kruvini. Ar

Didelė šio- fronto silpnybė v- 
ra ta, kad Sovietų Rusija ir 
Prancūzija yra labai toli vie
na nuo antros. Italų vokiečių 
besiorganizuojąs frontas gre
sia užimti visą centrinę Eu
ropą nuo Šiaurės lig Vidur
žemio jūros. Praktiškai italų 
vokiečių blokas gali. nutrauk
ti, konflikto- atveju, susisie
kimą, tarp Prancūzijos ir So-

Rumunija dabar stengiasi į- 
kalbėti Pietųslaviją ir Čeko
slovakiją, kad Mažoji San
tarvė turėtų laikytis neutra
liteto-, jei kiltų konfliktas 
tarp Vokietijos ir likusios 
Europos. Pietųslavija iš pir
mųjų metų po karo palaiko 
gerus santykius su Vokietija, 
tad ją palenkti rumunams gal 
ir nebūtų sunku. Kas kita y-

vietų Rusijos. Italų vokiečių ra su Čekoslovakija, kuri pa

jos ligų amžius galimas dai niau galėti} būt džiova, ir ar
litas nei kiek ne jaunesnis, aš ta liga galėjau užsikrėsti 
Kad tai yra tiesa, liudytoju nuo to džiovininko ■
yra Sv. Raštas. Ten aiškiai 
pabrėžta paties Sutvėrėjo, kuo 
met, išvarant pirmuosius tė
vus iš rojaus, sakoma jie tu
rės kentėti skausmus.

*?, Žiloje senovėje gydytojai 
stebėdavosi iš pasireiškusių 
burnoje ir gerklėje įdegimų 
kilusių iš priežasties infekci
jos. Hebrajų tautoje, pasiro
džius ligai vadinamai “aska-! 
ra” tuoj pūsdavo ragą ir 
tuorni pranešdavo apie tos Ii-1 
gos pavojų. Kitokių šiai ligai 
kovoti priemonių veik netu
rėjo. Tą ligą. dabar mes va
diname diphtherija. Medici- 
nos mokslas vra dav^š vais
tus vesti mirtiną kovą su šia 
liga.. Jei žmonės kooperuotų 
šimtą nuošimčių giltinė ne
gautų nei vienos aukos iš 
priežasties difterijos.

Vincent smaugulio gyvių 
galima būt rasti pas daugelį 
iš mūsų burnų. Kol kūno svei
katingumas yra aukštame lai

rk

Iki šiol niekur netilpęs paveikslas,. Tai ne paprastas 
ančių medžiotojas, tik dabartinis prez. Rooseveltas laike 
šaudymo į taikinį lenktynių. Sakoma, prez. Rooseveltas 
yra. šaudymo į taikinį ekspertas. Šis1 paveikslas yra 
trauktas 1917 m. kada, gal, nei nemanė kuomet nors 
būti J. A. V. prezidentu.

Trys Frontai Europoj
Italijos užsienių reikalų kraštų Austrija ateityje, pa- 

ministerio grafo Čiano atsi- Į galinu, nustos tą vaidmenį
Atsakymas: Atkosėjimas lankymas Vokietijoj sukėlė'. vaidinusi. Čia bus, be abejo,

' nemažą susidomėjimą Euro- nusileidę italai, nes kitaip 
po>s politiniuose sluoksniuose. Vokietija nebūtų pripažinusi 

Etiopijos užkariavimo ir I- 
talijos imperijos rytų Afriko
je. Nusistatymas bendrai re
mti ispanų sukilėlius ir vesti 
bendrą kovą su komunizmu 
yra labai reikšmingas. Tai 
rodo, kad yra dedami rimti 
pamatai italų vokiečių fron-

frontą galima pavadinti na
cionalistišku. Jis siekia ati
traukti nuo liaudies fronto 

i Ispaniją, remdamas sukilė- 
Į liūs. Jei sukilėliai iš tiesų 
! nugalės, tai Prancūzija pasi
jus iš trijų pusių apsupta na
cionalistiškai diktatoriškų 
santvarkų valstybių. Ne be 
tam tikros užsienių įtakos pa
skutiniuoju laiku pagyvėjo 
fašistinis judėjimas Belgijo
je. Belgų reksistai mėgina sa
vo jėgas ir atvirai siekia val
džios. Tuo tarpu jiems dar 
nevyksta, bet pradžia jau pa
daryta. Galimas daiktas, kad 
ir Belgijos pasisakymas, ka
raliaus lūpomis, už neutralu
mą, buvo, padarytas ne be

reiškė griežtai laikysiantis 
sutarčių, sudarytų su Pran
cūzija ir Sovietų Rusija. Šio
mis dienomis Čekoslovakijon 
buvo atvykęs rumunų kara
lius Karolis, lydimas. ' Anto- 
neskaus. Šio: atsilankymo tik
slas, greičiausiai, ir buvo 
sitarti dėl Mažosios Santar
vės ateities, politikos. Bet a- 
bejotina, kad Čekoslovakija 
pritartų Rumunijos planams.

ĮEISIU SKYRIUS
į Veda adv. Charles P. Kai,
' 6322 S, Western Av Cbgo. }

KLAUSIMAS: Kada bus 
pradedama mokėt apsauga?

ATSAKYMAS: Prieš sau
sio 1, 1942 m. nebus moka
ma.

KLAUSIMAS: Norėčiau, ži 
not, kaip galėčiau įeit į fe- 
deralės valdžios apsaugos sky 
rių?

ATSAKYMAS: Jei dirbi 
dirbtuvėje, darbdavys atskai- 
tvs nuo algos 1 nuoš. Tie pi
nigai bus priduoti federalei 
valdžiai.

KLAUSIMAS: Pirkau na
mą ir negavau jokio deedo, 
tiktai popierą užvardintą

■ “Contract”, kur sako, kaip 
Mažosios Santarvės frontas' užmokėsiu $2000, tada gau- 

yra didelė kariška ir ekono- giu d d Kontraktą yra pa
minė galybė. Taikos metu jis 
laiko '60 divizijų kariuomenės, 
turi pakankamai reikiamos 
kariškos medžiagos (geležis, 

i varis, anglis, nafta), turi pla
čią karo pramonę, kuri leng-

kraujo iš plaučių yra vienas 
iš daugelio tuberkulozo ligos 

. ženklų. Ar tamsta tikrai ser
gi ta liga tvirtinti negaliu.

Yra galimybės, kad džio
vos bacilas galėjo patekti į 
jūsų kvėpavimo organus gy
venant su džiovininku, jeigu 
ir vienas ii’ kitas buvot ne
atsargūs. Bet taipgi yra net 
daugiau galimybės, kad ta li
ga jūs galėjot užsikrėsti daug

: vėlesniu laiku ir visai iš ki
to šaltinio.

Jūsų reikale patariu atsi
kreipti prie gydytojo gerai

Tuo tarpu dar neturima pla
tesnių žinių apie įvykusių pa
sikalbėjimų turinį, tačiau ir 
to, kas jau žinoma, pakanka 
padaryti išvadai, kad italų 
vokiečių susiartinime yra že
ngtas didelis žingsnis pirmyn.
Roma ir Berlynas stengiasi
rasti kuo daugiau sričių be- j tui, kuris iš savo prigimties 
ndradarbiavimui ir išlygintiJ yra grynai ofenzyvinio pobū-

spaudimo iš reksistų puses., . v . . n.
A , . . . _ Ivai gali aprūpinti žymiai di-Reksistu judėjimas sudaro ru i , ° _ . . , ,

v. ... _. , .. . , . i desnę kariuomenę ir, kas la-pesciu ne tik Belguos, bet it , . . . . ...k .. .... bai svarbu, visai nepriklauso
Prancūzijos kairiesiems, nes . , JV . v • •_ . .. .. . . ... , maisto atžvilgiu nuo užsienių,
Belgija gali visai atsitraukti i v __ _ ... . -ji- nes pakankamai turi žemesnuo Prancūzuos, kuri tokiu , . . , , ,r „ .., . , ., , . ,. , lūkio produktų. Mažoji San-atveju atsidurtu izoliuota va- ,tarvė, specialistų nuomone, y

daręs realestatininkaš. Ką 
turiu su juo daryt?

KLAUSIMAS: Kas tuos pi 
nigus kontroliuos.

ATSAKYMAS: U. S. kasa.

liai, tai bus didelis naciona
listiško fronto laimėjimas. Jei 
jam pavyktų ir Mažąją San
tarvę išardyti, tai tada pra
sidėtų italų vokiečių hegemo
nija visoje vidurinėje Euro-

nesusipratimams, kurie lig 
šiol nuolat, temdė gerą nuo
taiką. Atrodo, kad per grafo 
Čiano kelionę Berlynan pa
vyko daug ko pasiekti. Vai-

ekzaminacijali, padaryti X- dįnu.sį_ jjo- g;oj nesantaikos

karuose.
Trečias, frontas, pats se

niausias Europoj, yra Mažo
sios Santarvės frontas. Lig 
šiol Mažoji Santarvė laikėsi 
aiškios prancūziškos orienta
cijos, kurią ypač rėmė buvę 
rumunų ir čekoslovakų už
sienių reikalų ministeriai Ti
tuleskus ir Benešąs. Čekoslo
vakija ir toliau palieka, išti
kima šiai politinei linijai, 
tuo tarpu kai Rumunija, lyg 
pradeda svyruoti. Mat, prieš
kiek laiko Tituleskus buvo j ‘
priverstas pasitraukti ir sa- i Daugiau Gajumo Susilpusiy 
v o vietą užleisti Antoneskui; 
kurs yra labiau, linkęs į Vo
kietiją;, negu j į Prancūziją.

v . . ,. _ v , poje nuo Prancūzijos sienosra žymiai stipresne uz 1914 t. . ,,
; , .. m • ligi Sovietų Rusijos. mo.m. Austriją - Vengriją. Tai- °

gi, su Mažąja Santarve tenka
labai rimtai skaitytis. Ji gali 
nulemti busimojo Europos ka
ro laimę.

Nacionalistiškas italų vo
kiečių frontas veikia dviem 
linkmėm: vakaruose jis sie
kia Prancūzijos izoliacijos, o 
rytuose jam rūpi suskaldyti 
Mažosios Santarvės frontą.
Jei Ispanijoj lailmės sukilę-

MAKES YOU LOSE 
UNHEALTHY FAT

A young woman of Norwich, Conn., 
writes: “I lošt 16 lbs. with my flrst 
bottle of Kruschen. Being- on night 
duty it was hard to sleep days būt now 
since I am taking Kruschen I sleep 
plenty, eat as usual and lose fat, too.”

To take off fat—take one half tea- 
spoonful of Kruschen Salts in a glass 
of hot water in the morning before 
breakfast—one bottle that lasts 4 
weeks costs būt little—get it at any 
drugstore in America. If- this first 
bottle fails to convince you this is the 
SAFE and HARMUESS way to lose 
fat—y our money gladly returned.

Don’t accept anything būt Kruschen 
If you want to reduce safely.

džio.
Tad dabartiniu laiku Euro

poj matom tris didžiulius fro 
litus. Pirmąjį frontą sudaro 
vadinamas “liaudies fron
tas”. Jis apima Prancūziją, 
kairiąją Ispaniją, Belgiją ir 
Sovietų Rusiją. Vadovauja
mas vaidmuo šiam bloke pri
klauso Prancūzijai ir Sovietų 
Rusijai, kui'ios turi sudarę 

sąjungą.

o-
spinduliais krūtinės nuotrau
ką ir įvairiais atvejais išek- 
zaminuoti skreplius. Pasigy- 
dymas nuo džiovos atsiekia
ma lengviau ir greičiau li
gos pradžioje. Kuomet plau
čiuose išpūva skylės, tuomet 
su pagyjimu ne taip lengva. 

M. R. iš Detroit, Mich., klau

b trolio vaidmenį tarp abiejų

dažu, daug gali tamstai pa
gelbėt. Pamėgink.

P. J. A. iš Chicago klausia:
Jau du metai kai vargina j politiškai karišką 

pailos ’ ’. Retkarčiais ,mane I
viduriai tuštinasi su krau- 1 
jais. Esu 42 metų. Kaip bū

sią: Praeitą liepos mėnesį sku tų geriausia pasigydyti?
Atsakymas: Būdų bei prie

monių gydyti “pailas” yra 
keletas. Vieniems tenka gy
dyti jas vaistais, kitiems — 
operacija, ir vėliausia išras
tas būdas — šmirkštininm. 
Kuris gydymo būdas reiktų 
panaudoti tamstos reikale, 
tik išekzaminavus būtų gali-

yra nusilpnėjusį iš priežas7 ra įsimetus man infekcija. Ar ,na pasakyti. “Pailų” yra vi ' 
ties nebalansuoto maisto, ma
žakraujystės ir džiovos.

Įdegimas ir atsivėrimas o- 
pų daugiausiai prasideda da
ntų smegenų viršūnėse, o iš 
ten turi progos plėstis ir a- 
pimti visą burną ir net gerk
lę. , v.Av, . ,.jv. .. . 'šiai kaip automobiliui alie-Astresmo pobūdžio įdegi- i . TTV ± _ .V1. , ,. .v . . jus. Užgauta plėvė išdirba tomas burnoje pasižymi nepn- . v. ,tepalo pervirs}, arba. pro už

gautą vietą t'as skystimas tu

, psnv, tol žlmogus lengvai at
sispiria šiai ligai, bet, atspa
rumui nupuolus, ligos gyviai 
auga ir iššaukia ligą.

Žmonės, turį minkštus, ne
sveikus dantų smegenis, pū- 
liavimą apie dantis, tonsilų

biai iššokau iš automobilia.us. 
Jaučiau, kai suskaudėjo man 
tiesioji koja.. Už trijų dienų 
skausmas pranyko, bet ke
lioms dienoms praėjus, koja

įdegimą, difteriją ar Skalia- sutino iš naujo. Sutinimas 
randasi apie išlaukini kojosfiną yra palinkę būt Vincent 

smaugulio aukomis lygiai
kaip ir tie, kurių sveįkata! nejaučiu skausmo. Ar tik nė-

kaulelį. Čiupinėjant tą vietą,

ne,reikės pianti ?
Atsakymas: Susižeidimas,

aišku, buvo lengvo pobūdžio 
paliečiant sąnario pievutes. 
Tos pievutės be kitko turi 
sau už pareigą gaminti skys
timą, kuris sąnariui yra rei- 

i kalingas kaipo tepalas, pana-

imniu kvapu, ligonis turi ka
rščio, dvi ei atsivėrusių burno- s _ _ . . . v.

t i ri galimybes ir be perviršio Je opų ji ar jis negali valgyti, .v Y / . . U
t , . t .. . įssiverzti i audinėms kas su-o kartais skausmas yra tiek . , . „>• j v i-, • , daro' tinimą. R etobulumas ci-didelis, kad nieko nuryti ne- . . č .
t T. v . , . , _ i rkuliacijos gali būt kita tim-gali. Liežuvis paprastai bu- .'’z

va sutinęs, paraudonavęs, ap
vilktas. Be šių ligonis kenčia

mo priežastis.
Infekcijos toje vietoje, a,i- 

vidurių netvarką ir silpnėja.' šku, nėra, todėl apie piovimą
Gydant svarbiausiu daiktu 

yra pašalinti ligos perų liz
dus, subudavojant kūno atspa 
rūmą. Geru daiktu yra plauti
atsivėrusias opas burnoje su dieną,, įtveriant tą vietą ban-

negali būt kalbos.
Pašutinimas karštam van

deny ir braukymas spirito: ir 
aliejaus mišiniu du kart į

Stop
’• • '.-i * .

Itching
Skin

sokių ir be to jos randasi į- 
vairiose vietose. Reikia taip
gi turėti omeny, kad į “pai
las” nekartą metasi ir kitos 
ligos. Pasirinkimas gydymo 
būdo kaip tik nuo šių ir pri
klauso.

DONOKAZOKŲ CHORAS
Geriausias pasauly rusų vyrų choras, SERGEJUI 

JAROFE vadovaujant, duos koncertą
LAPKRIČIO 22 D. po pietii ir vakare

CIVIC OPERA HOUSE
Tikietų kainos

Po pietų: nuo.50c iki $2.50; vakare nuo 83c iki $3.30 
Vadovybė: HARRY ZELZER CONCERT MANAG, 

20 N. Wacker Drive Tel. Dearborn 2990
Tikietai gaunami Civic operos name tikietų ofise

Tel. Franklin 9810

DASH DIXON

Vyry ir MoterŲ 
Nervams

NUGA-TONE turi svarbų Žino Pho- 
sphide mišinį, duodantį naudingą, 
phosphorą, be ko negalima turėti 
stiprių ir galingi} nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo phosphorą, kad su
raminti jauslius ir sukrėstus nervus. ■“*“ eKuusmą
Tai svarbu nervų sujudimuose, tai.p n}10 niežimo ir nnqworm — paleng- 
nuožmiai nuolat varginančiuose. VE4 niežimų, eezemą, spaugų skaii-

Tas puikus vaistas moksliškai sus- , dėjimą ir kitas panašias odos li- 
tiprintas su VITAMINAIS A. ir D ir 8as- Per ,2.5. met.us zpMO yra vap 
turjs geležies be ko negalima turėti tojamas piilijonų žmonių, kurie geria 
turtingo raudonaisiais rutulėliais i Ū kaipo švariausią, saugiausią ir at- 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, i sakomingiausią vaistą šeimom^ Uz- 
MUGA-TONE turi ir kitokių vertin- : GOOD HOUSEKEEEPING
?ų dalykų valstijoje. Pradėk šiandien , HGREAU,_ NO. 48,4. 3ac, 60, $1.
imti sustiprintą NUGA-TONE ir pas- j Vlsose vaistinėse, 
tebėk kaip pagyvėsi. Parduodamas 
ir užtikrintas pas visus vaistininkus.
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.
GOS-VOn — iiuij ounf§}Ot>i?n on\: FOR SKINI IRRITATIONS

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

- TRINEITS EMXIR 
OF BITTER WINE

YefcukiT
Nevirškinimo

Vergais

PRAŠYK BAMPERIO DYKAI 
Triner’s Bifcter Wine Co.
544 S. Wėll8 St.» Chicago, IIL 
Prisiųak mw sampelį dykai

Visose
Vaistinėse

©JECAUSE DOT AND DASH 
5LEW THE ROYAL DF?AGON- 
THE.Y ARE. CROWNED YHE 
RULERS OF THE LAND OF 
THE GIANT BAT—

OH MIGHTV 
©UEEN OF THE DRAGON- 
VOU have doomedthese 
WORTHY ONĖS TO A 

HORRIBLE DEATH/

By Dean Caff j
MANY HAVE STARTED^5

BŪT NONE HAVE RETURNEENOT SUCCEED IN CONQUERING 
THIE) LAND OP FABULOUS 

YYEALTH AND A MILLION 
LINGERING DEATHS, THEY 

SHALL NEYER
ALNE
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114 d. suteikė Sutvirtinimo' Sa
kramentą.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

Lapkričio 8 d. Marianapo- 
lio kolegijoje Įvyko šios mo
kslo Įstaigos rėmėjų seimas. 
Iš ryto buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos. Šv. Mišias 
laikė kolegijos rektorius kun. 
dr. J. Navickas. Pritaikintų 
painiok si ų pasakė kolegijos 
profesorius kun. dr. ’J. Star
kus.

Antrų valandų po pietų pra 
sidėjo posėdžiai. Pirmininku 
buvo kun. J. Vaitekūnas, Pro 
vidcnce, R. I., klebonas. Pa
vaduotoju A. Kundrotas. Ra
štininkais p-lė Marijona Pet- 
keliūtė ir stud. J. Šakočius.

Padėkos Dienoje, rodos, bus 
net trys šliūbai. Šįmet nema
ža lietuvių apsivedė. Visiems 
linkime kuogeriausios kloties 
naujame gyvenime.

“Moterims Neišsime
luosi” I Prieš Kalėdas bus misijom,

—--------- ; arba rekolekcijos, kurias ves
HARiTplORD, CONN. —' svečias iš Lietuvos kun. dr. 

Lapkričio 8 d., mokyklos sa.- i Ražaitis.
Įėję pCr metinį Šv. Pranei.?- Į -----------
kaus seserų rėmėjų vakarų 
atvaidinta komedija “Mote
rims neišsimeluosi”. Vaidini 
mas pasisekė. Žmonių atsila
nkė nemažai, bet galėjo dar 
dųugiau būti.

Lietuvės moterys jau su
tvėrė American Legion Lith
uanian auxiliary. Sveikinam

Tie patys vadinto jai lapkri
čio' 15 d. buvo New Britain, 
kur taip pat seserys Pran- 
ciškietės darbuojasi lietuvių

Nepamirškite, kad paiapi-t 
jos bazaras būna šiomis die 
nuims mokyklos salėje. Reni 
kitę savo parapijų.

Metinis Bazaras
Rezoliucijų komisijoje buvo į Šv. Andriejaus parapijoj. Pa
lam. J. Vaškevičius, J. Svir-1 skui dar važiuos į New Ha- 
skas ir V. Rimša. Seime da-

An-

Laiškas į Redakciją

Brangusis Redaktoriau:—
Esu Tėvas Dominikonas., 

vienas iš Tėvų Dominikonų, 
kurie stengiasi Lietuvoje at 
naujinti Dominikonų Ordinų 
Mūsų Froviiiicijolas, Tėvas 
Pauliukas, O. P., atsiuntė' ma 
ne į Ameriką su misijomis

Kadangi gerb. Dvasiškija 
nežino, kad Amerikoje yra 
Dominikonas su misijoanis, 
todėl turiu garbės kreiptis Į i 
Tamstų, prašydamas, kad Jū-! 
sų laikraštyje neatsisakytu
mėte įtalpinti šių žinutę...

Misijų Reikalams

Išbuvęs kai kuriam laikui 
Dominikonų vienuolyne Lie
tuvoje, dabar sugrįžau Ame- | 
rikon, ir laikinai apsistojau 
pas gerb. kun. kleb. N. Pa 
kalnį. Jei gerb. Klebonam^ 
būčiau reikalingas su misijo
mis, prašome kreiptis šiuo

Įyvavo 40 atstovų ir didelis 
skaičius svečių.

Kaip paprastai pasakyta 
daug sveikinančių kalbų ir 
sudėta per tris šimtus dole
rių aukų. Žymiausios aukos
buvo šios: kun. J. V'aitekū- Daug lietuvių, vyrui ir ulo
nas $100, kun. A. Petraitis terų? dabar gavo darbo prie

ANSONIA, CONN.
venų su ta pačia komedija. į sonDos lietuvių paiapijos kle .

Linkima grupei geriausio. k°nas kun. Karka.uskas pia-,d' f esu...
pasisekimo. ,neša’ kad metinis parap. ba- Tėvas Pr E Ycnkus, O.P.

Remkime lietuvaites sese- zaras įvyksta šio mėneso 18,
ris, kurios mums, lietuviams, 19, 20, 21, 25, 26, 27 ii 28 
nesigaili nei laiko, nei vargo.

Žinutės

dienomis ir kviečia visus An-
[ sonijos ir apylinkės lietuvius 
j atsilankyti, paremti parap. 
reikalus.

259 No. 5th str.,
Brooklyn, N. V.

$20, kun. J. Valantiejus $15, 
kun. !J. Švagždvs $10, Mor
kūnai $10, Savickai $10, Wo- 
rcesterio skyrius $25 ir t.t. 
Visos aukos bus paskelbtos 
kolegijos rėmėjų organe ‘Lai
ve

tabako. Šįmet lietuviai ūkini
nkai, kurie augina tabakų, 
džiaugiasi, kad pasisekė už- 

, auginti. Per kelis imtus jie, 
i kaip ir kiti tabako auginto
jai, turėjo daug vargo, nes 
: tai ledai sumušdavo, tai ne

išnešta nemaža gražių re- užaugdavo, tai negalėdavo 
zoliucljų. Kadangi ateinam parduoti ar labai pigiai turė- 
čiais metais sukanka dešini- davo parduoti. Šįlmet gi. kas 
tis metų nuo garbingos at- kita. Hartfordo apylinkėje 
minties Arkivyskupo Jurgio daug lietuvių ūkininkų augi- 
Matulevičiaus mirties, tai sei- :na tabakų.
mas nutarė tų sukaktį tinka- !
mai atminti ir prašyti kitų i M ūsų klebonas buvo išva-

Komunistai Nori
Išsprogdinti Liurdą

Laikraštis “Standard” pra 
neša, kad jo turimomis ž’ 
niomiis komunistai rengias- 
išsprogdinti Šv. Pan. Marijo-

Res.:
2406 W. 69 St.1

■ organizacijų, ypatingai Ku- .Įžiavęs į “Motinėlės” seimų, 
nigų Vienybės, kad toji su-|New Yorke. 
kaktis būtų garbingai atžy-

J. E. vyskupas McAuliffe 
lietuvių bažnyčioj lapkričio

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pasai sutartį
mėta. Smarkiai susirūpinta 
katalikiškąja spauda. Suma
nyta traukti knygas šimtais 
iš Lietuvos ir js platinti tarp 1 AMERIKOS LIETUVI"*7 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
žmonių. Tuomi bus atsiektas
dvejopas tikslas: žmonės pra
tinami skaityti savųjų spaudų 

antra,, atliks nuo knygųir
kiek naudos ir kolegijai. Nu
tarta ruošti vasarų gegužinės:
Marianapolyje ketvirtų lie
pos ir Darbo Dienos išvaka
rėse Maironio parke apskri
ties rėmėjų gegužinę.

Seilinąs praėjo labai paki
lusiu ūpu. Išrinkta naujoji 
valdyba, į kurių pateko pirm. 
kun. J. Vaitekūnas, rašt. p.
Dilionienė, ižd. kun. dr. J.
Navickas. Valdybos nariais:
V. Parulis, J. Svirskas, Ur- 
monienė ir Dzekevičius. Sei 
mas užsibaigė iškilmingu Šve
nčiausio palaiminimu kolegi- J TeL cANal 6122 

joje koplyčioje. Visi delega
tai ir svečiai, suvalgę skanių 
vakarienę ir nuoširdžiai pa
sikalbėję, linksnį Išsiskirs
tė. ' Dalyvis

Office Phone Ties. and Office 
PROspect 1C28 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago-
Office Hours

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANa' 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Jei Dievas laikys, tai ir 
maitys.

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

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

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street

apsireiškimo vietų Liurde. 
Liurdo apylinkėse yra koks 
100 komunistų. Jie taip pat 
sudarę “juodąjį sąrašų” tų 
asmenų, kuriuos suiručių me 
tu reikėtų nužudyti. Į sąra
šų esą įtraukti Liurdo vys
kupas Gerlier, Liurdo burmi
stras ir gydytojų komisijos 
pirmininkas Dr. Vallet. 

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Tel. Caluniet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare

išskiriant sek
madienius i) 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Rer. 6924 So. Talman Avė,
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedeliomis susitarus

Tel. CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti

Į V AIRŪ S DAKTARAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos —■ akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

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

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDwUy 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vai. pr> pietų ir nno 7 iki 8:30 y, y,

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena

Residenee
6609 S. Artesian Avė. 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998
VALANDOS:

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

pagal sutartį

Pirmoji lietuvaite Metropolitan operos ar
tiste ONA KATKAUSKAITĖ-ANNA KAS- 
KAS, kuri dienraščio “Draugo” jubiliejiniame 
koncerte išpildys svarbiausiu programo dalį. Jai 
asistuos mūsą garsusis SASNAUSKO VYRŲ 
CHORAS, komp. A Pociui diriguojant.

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaite yra 
susipratusi, sąmoninga lietuvaite. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletą metą džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per keletą metą giedojo kataliką katedroje. Po 
to laimėjo geriausią Amerikos dainininką dide
lį radio kontestą ir dabar yra pirmaeilė Metro
politan Operos artistė. Chicagiečiams dainuos 
pirmą kartą. Visiems bus malonu ją išgirsti ir 
pamatyti. ,

Šis didysis mūsą dienraščio jubiliejinįs kon
certas bus puošnioj CHICAGO CIVIC OPE
ROS SALĖJ, vidurmiestyje, W. Madison ir N. 
Wacker Drive.

Tai bus sekmadienį, lapkričio-November 
29 d., 3 valandą po pietą.

Prašome tikietus pirkti iš anksto. Juos ga
lite gauti pas veikėjus kolonjose ir “Draugo” 
agentus-išnešiotojus. Kam tai nepatogu, tele- 
fonuokit —— CANal 7790. Pristatysime tikie
tus į namus. Tikietą kainos; 55c, 83c, $1.10 ir 
$1.65.

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio “Draugo” jubiliejinėj šventėj.
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Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose
Pavyzdinga Pora Mi
nėjo 35 m. vedybų

Sukaktį

’ WAUKEGAN, ILL. — Jo-1 
"%ias ir Agota Grigučiai poro-; 

je išgyveno 35 metus. Jiedu 
per vedybas sudėtus pažadus,1 
pareigas rūpestingai 'atlikinė-j 
jo, ką parodo jų skaitlinga 
šeima. Tai laidas, kad jų gy
venta Dievo drausmėje ir bai 
mėje.

Senukai Grigučiai lapkri
čio 10 d. šventė 35 metų ve
dybų sukaktį. Per tuos metus J 
turėjo visko atsitikti. Pati 
Grigutienė papasakojo klebo
nui apie savo pergyvenimus. 
Iš jos kalbos nesunku supra
sti, kad gyvenimas jų nebu
vo rožėmis klotas. Reikėję 
sunkiai dirbti, ilgai sunkius 
vargelius nešti.

Tenebūna nuostabu, kad šia 
proga norime pareikšti Gri
gučių šeimynai užuojautos, 
pripažinimą gimdytojų atlik
tų pareigų, kurias jiems pats 
Dievas uždėjo ir už kurias 
pilnai pats Dievas tegali už- 

< mokėti. Jie patys pareiškia, 
kad jiems padėjęs Dievas už
augi nti skaitl ingą šeimyną. (

Paties Grigučio baltuoja ga 
lVa, .k aip žydi nti obel is. S ė - 
liukas dar vra stiprus, dar 
jam fabriko durys atdaros; 
jis dar savo šeimynai uždir
ba užtektinai baltos duonos.

Pati Grigutienė nėra senat
vės ruožų pažymėta. Nedingo 
jos veido linksma mina. A- 
kyse tebeturi stiprų žydru
mą. Kuomet kas rengiama ų 

. parapijoj, ko be šeimininkiųi 
negalima atlikti, kas apsiims^ 
kas ne, Grigutienė tikrai ap- 
siimsir apsiėmus gerai pa-i

daro. Grigutienė yra darbšti 
ir pamaldi; dirba ir meldžia
si. Į bažnyčią niekas jos ne
sulaiko'. Kasdieną eina prie 
šv. Komunijos; kasdieną at- 
vaikščioja Kryžiaus kelius ar 
tai savo intencija, ar tai už 
sielas, kurių niekas neatme
na.

Ši pavyzdinga, dievota šei
mynėlė lapkričio 10' d. savo 
35 metų vedybų sukakties 
proga, norėdami tinkamiau 
Dievui padėkoti už sveikatą, 
už pasisekimus, už visas gau 
tas nuo Dievo palaimas, už
prašė dvejas šv. Mišias: už 
savo tėvelių sielas, Grigučių 
ir Sideravičių ir savo inten
cija.

Šia proga Grigučiai Dievui, 
padėkojo už visas jiems su
teiktas malones. Nekartą tos 
malonės varge juos guodė,1 
gaivino; įpuolus į beviltį juos 
ramino; tiek kartų juos gel
bėjo iš gyvenimo1 audrų sū
kurio.

Linkime Grigučiams geros 
sveikatos dar ilgai, ilgai gy
venti; dar daug darbuotis sa
vo šeimyniniame gyvenime, 
savo parapijos gerovei, kad 
jų pavyzdys šviestų jų vai- 
ką!pisi!4^..,yaikų; vaikams.

Bėglias
'U1‘ULv • ■ —.

Vėl Telšių Bendro 
Klubo Vakaras

Malonu pranešti, kad Tel
šių klubo nariai darbuojasi. 
Neseniai buvo surengtas šo
kių vakaras, o dabar rengia 
ma bunco ir kortų lošimo va
karas, kuris bus lapkričio 22 
d., adresu: 1231 So. 50tli avė.. 
Cicero, III., 3 valandą po pie
tų. Kviečiame visus — na
rius ir jų prietelius.,Telšiškis

Gražiai Paminėjo 
Jubiliejų

ROSELAND. — Lapkr. 15 
d., Visų Šventųjų parap. sa
lėj LRKSA 33 kuopa gražiai 
paminėjo organizacijos auk
sinį jubiliejų. Surengta pra
kalbos. Kalbėjo LRKSA ce
ntro pirm. L. Šimutis, Clii- 
cago apskr. pirm. J. Micke- 
l'iūnas ir sekr. Ig. Sakalas. 
Gražiai nupiešė Sus-ino sva
rbą ir naudą. Aut galo kleb. 
kun. J. Paškauskas. Papasa
kojo apie ekonominį Lietu
vos gyvenihią. (Praėjusią va
sarą kun. Paškauskas buvo 
parvykęs į Lietuvą). Prakal
bos paįvairintos dainomis, 
muzika ir mokyklos vaikučių 
gražiais tautiniais šokiais aut 
scenos.

Žmonių buvo- daug. Per pra 
kalbas kuopon įsirašė kele
tas naujų narių.

Vakaro suruošimu daug di
rbo kp. valdyba ir visi na
riai.. Jiems daug gelbėjo vi
same vietos kleb. kun. Paš
kauskas ir vikaras kun. V. 
Černauskas.

Po prakalbų buvo šokiai ir 
pasilinksminimas.

Reikia pažymėti, kad LRK 
SA 33 kuopa yra. didžiausia 
visoj Chicago apskrity. Na
rių turi suvirs pusantro šim
to. Per pastarąjį vajų kuopa 
laimėjo antrą Sus-»mo centro 
dovaną. Ir šio vajaus viena 
centro ir apskrities dovana 
taip pat teks 33 kp.

Buvęs

f

A. j

T

A. dp J

v.

F-

STANISLOVAS
GLUŠKEVIČIUS

mirė lapkričio 14, 1936 m.,
10:30 vai. vakare, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo iš Vilniaus krašto, Ši
monių apskr., Geranionių pa
rap., Apytių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Stelių Lukas, švogerj 
Petrų, ir švogerj Jonų Klima
šauską. ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2515 West 
45 st.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Lapkr. 18 d. Iš namų 8:30 vai, 
ryto bus atlydėtus į Nekalto 
Prasd. švenč. Panelės parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimero kapines.

Nuoširdžiai kviečialme visus 
gimines, draugus, ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, švogeriai ir 
Giminės.
Laidotuvių direktorius Lacha- 

wicz ir Sūnai. Tel. CANal 2515.

DOMICĖLĖ
BUDRECKIENĖ
(iro tėvais Ainzaitis)

Mirė lapkričio 15 d., 1936
m., 9 vai vakare, sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo iš Kauno rėd., Rasei
nių apskričio.

Amerikoje išgyveno apie 40 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 sūnus: Prana. ir Kazimierų 
ir marčių Stanislavų, dukterį 
Petronėlę Pocius ir žentų An
tanų, 5 anūkus: Kazimierų, 
Bernardų ir Julijų Budreckius, 
ir Lorraine ir Patricia Pocius 
ir gimines; o Lietuvoj: seseris 
Marijonų Tamkienę, Juozapinų 
Džedžulskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1320 So. 
48th Court, Cicero.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 19 d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės siela. Po pamaldų 
pus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Sunūs, Duktė, Mar
ti, žentas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ| 

YARds 1741-1742

Phone

GARY, IND. T AinOTLVIV DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
»000 020 VV. 15th

J

Iš Advokatų Bankieto

Sekmadienio vakare Shore- 
land viešbutyje buvo sureng
tas metinis Lietuvių Advoka
tų Draugijos bankietas, į ku
li susirinko gražus žmonių 
būrys. Ta proga, buvo pager
bti: naujasis Lietuvos konsu
las Chicagoj dr. M. Bagdo
nas, pirmasis lietuvis teisėjas 
Chieagoje Jonas Zūris ir grį- 
žusis, iš Lietuvos tos draugi
jos organizatorius adv. Jonas 
Boi’den. Jie visi trys pasakė 
tinkamas iškilmei kalbas. Ve
dėju buvo adv. A. Olis. Jį 
perstatė draugijos pirm. adv. 
R. Vasalle, o pastarąjį adv. 
Dobbs. Buvo ir šokiai prie 
Bijansko orkestro.

Visi į Bazarą!
Kadangi pereitą spalių 25 

d. buvo labai lytinga, didžiu
ma čikagiečių negavo progos 
atvažiuoti į Farmerių bazarą, 
kuris įvyko tą dieną Sunset 
parke, Lemont, 11. Tie, kurie 
negalėo atvažiuoti, prašė re
ngėjų, V. Kubaičio ir A. Gu
do, pakartoti bazarą dar sykį 
prieš Padėkos Dieną. Po pa.- 
sitarimo, nutarta tokį baza
rą turėti toje pat vietoje, Su
nset parke, sekmadienį, lap
kričio 22 d

Visi V. Kubaičio ir A. Gu
do draugai ir pažįstami kvie
čiami įsidėmėti tą dieną ir 
atvažiuoti išmėginti savo lai
mę. Bus naminių gyvulių ii 
visokiausių paukščių.

Skanus lietuviškas užkan
dis bus dykai. Taip pat sve
čiai galės pasišokti smagioje, 
šiltoje salėje prie linksnio; 
lietuviškos muzikos. Jokios 
įžangos nebus.

Ir Cicero Sąjungietės 
In Corpore į ‘Draugo’ 

Koncertą

CICERO. — Moterų Sąjun
gos 2 kuopos susirinkime, la
pkr. 9 d., Šv. Antano parap. 
salėje, paaiškinus pirm. K. 
Sriubieneį aplle “Draugo” 
jubiliejinį koncertą, vienbal
siai nutarta jame dalyvauti.

Pagirta “Draugas”, kad 
duoda progos visiems už pri
einamą kainą pasiklausyti žy
mios artistės dainavihm.

A. S.

Auditorijos svetainėj. Visi na 
riai būtinai turi dalyvauti, 
nes turime svarbių klausinių 
svarstymui. P. K., sekr.

Tėvo Alfonso, Pranciš
kono, Misijų 

Maršrutas

sunokė jo1 už “Draugą” liku
sią skolą.

Paskutinėmis dienomis jį 
lankė jam gero velijantieji jo 
prieteliai, kurių patarimus šir
dingai priimdavo:. Einant sil
pnyn buvo aprūpintas šven
tais Sakramentais ir paskuti
nėj valandoj šaukėsi prie Auš
ros Vartų Švenč. Panelės Vil
niuje ir laimingai užbaigė sa
vo žemišką keiione. Rap.

RADIO

KALBĖS RED. L. ŠIMUTIS, 
DAINUOS GIEDRAITIENĖ 

IR KITI

Šiandie 7 valandą vakare 
užsistatę savo radio ant sto
ties WGES girdėsite įdomią 
ir gražią lietuvišką progra
mą, kurias leidžia Peoples ra
kandų bendrovės krautuvės: 
2536 W. 63rd st. ir 4183 Ar
cher avė. Kalbės “Dr.” red. 
L. Šimutis. Programoj daly
vaus G. Giedraitienė - šidiš- 
kiūtė1, A. Anč-iūtė, K. Sabo
nis, A. Čiapas, muz. J. Vanas 
ir kiti- Programos vedėjas 
turi daug svarbių pranešimų 
kaip iš visuomeninio judėji
mo, taip ir iš prekybos sri
ties. Patartina nepraleisti šios 
programos. Rap. XPX

Pranešimai

BRIDGEPORT. —- D. L. K. 
Vytauto draugija laikys su
si rinkimą.lapkričio 17 d., 7:30 
vai. vak., Chieagos Lietuvių

1 Gruodžio! 1—7 dd., pas kun. 
Petriką, Youngstown, Oliio.

Gruodžio1 10—16 dd., pas. 
kun. J. Lipkų, Grand Rapids, 
Mich.

Gruodžio 17—19 dd., pas 
j kun. S. Kučą, Saginavv, Mieli. 
Į Gruodžio 20—26 dd., pas 
kun. Čižauską, Detroit, Mieli.

Kovo 7—14 dd., pas kun. 
M. Švarlį, Rockford, III.

Nuolatinis adresas:
Rev. Fr. Alfonsas, O.F.M.,
1343 Quarry Avė.. N. W., 

Grand Rapids. Mich.

Cicero, liS.

RYTOJ LAIDOJAMAS 
a. a. STANISLOVAS 

GLUŠŠKEV1ČIVS

! Šv. Antano par. Namų Sa- 
i vininkų kliubo susirinkimas 
įvyks antradienio vakare, t. y. 
lapkričio-Nov. 17 d. didžiojoj 
svet. Kalbėtojas — Stasys 
Pieža, kliubo nariams turi ką 
tai naujo, žingeidaus pasaky
ti', nepamirškite visi atsilan
kyti, nes tai bus pirma proga 
išgirsti to jausraus Evening 
American laikraščio reporte
rio.

Valdyba.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BRIGHTON PARK. —
Trečiadienį, lapkr. 18 d. įvyks 
laidotuvės a. a. St. Gluškevi- 
čiaus, kurs po sunkios ligos 
mirė lapkr. 14 d. Velionis ki
lęs iš Vilniaus krašto'. Buvo
“Draugo” skaitytojas. Nese- |5cn..Uj:« SSCS/BO 
n ai buvo atvykęs į ofisą ir už-

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

IBM fMffHT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------ o------ -

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
------ o------

Suvirs 50 metų prityrimo 
------ o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-------o-------
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Cliicagos Lietuvių

527 NQRTHWEŠTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

EXTRA — 7 vai. sekmadienį vakare SUDRIKO Radio Valanda. Pakeistas laikas 
iš WCFL 970 kil. Per visą žiemą bus nuo 7 iki 8 valandos vakaro.

8 Dalių Dining Room Setas už...................

5 Dalių Breakfast Setas už.......................

4 Dalių gražus Parlor Setas už...................

<00
512.50
*49.50

BUDRIK FURNITURE MART
3347 S. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK Ik.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulv. 4705

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTf

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

S. M. Mas 718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

g I 1646 West 46th StreetL J. £OIP Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Sūnūs 10734 So. Michigan Avė.
Tel. PULlman 5703

P. t Ridikas 3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089

Lattaicz ir Suiai 2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.

S. C. Laclmcz 42-44 E. 108th Street
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

J. Lutam 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138S. P. Mažeika
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Sv. Kazimiero Akademijos Rėmėjos "Draugui" j Talką
NUPIRKO JUBILIEJINIO KONCERTO 

LOŽĄ IR NUTARĖ PADIRBĖTI
kad jos remia svarbųjį ir di
dįjį jubiliejinį parengimą.

Remti Šv. Kazimierui Aka
demiją savaime vra gražus ir 
kilnus darbas. Bet Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
Draugija ir tuo nepasitenki
na. Ji rdmia kiekvieną nau
dingą religini ir tautini rei
kalą.

Praėjusį sekmadienį buvo 
tos draugijos centro susirin
kimas. Iškilų# dienraščio 
“Draugo” jubiliejaus minėji
mo klausimui, vienu balsu 
nutarta prie minėjimo prisi
dėti. Nutarimas paremtas 
praktiškai: nupirkta jubilie
jinio koncerto loža ir sutar
ta padirbėti, kad koncertą 
padaryti pasisekusiu.

“Dienraštis ‘Draugas’ re
mia kiekvieną mūsą draugi
jos darbą. Nebuvo to paren
gimo, susirinkihio, ar seimo, 
kurį jis nebūt garsinęs. Da-

bar, kuomet dienraštis šven
čia jubiliejų, mūsų eilė eiti 
jam į talkąP — taip kalbėjo 
A. Nausėdienė, Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Drau
gijos pirmininkė. “Nėra abe
jonės, kad artistė Ona Kat- 
kauskaitė vra, dainininkų pa
žiba. Ją visi turime išgirsti 
ir ją pagerbti, nes ji lietu
vaitė, kuri savo gabumais ir 
dideliais laimėjimais garsina 
mūsų tautos vardą kultūrin
gųjų žmonių tarpe. Reikia tik 
džiaugtis, kad dienraštis 
‘Draugas’ ją pasikvietė į sa
vo jubiliejinę šventę ir kad 
tuo duoda mums progą ją iš
girsti ir pamatyti” — tarp 
kito ko pastebėjo A. Nausė
dienė.

‘ ‘ Draugo ’ ’ vadovybė, žino
ma, yra dėkinga Šv. Kazi
miero- Akademijos Rėmėjoms,

A. A. SESUO M. FELEKSA, C. S. C. 
(Ona Šeštakauskaitė)

Kai paskutinieji krizante- 
mų žiedai pradėjo vysti ir pa
skutinieji. rudens lapai nuo 
medžių kristi, tuomet iš mū
sų gėlyno Aukščiausias nus
kynė vieną gražiausią ir pil
nai pražydusią krizantemą. 
Kaip ši auksažiedė krizante- 
ma savo giedrumu visus džiu 
gina, taip pat ir Seselė Pelė- 
ksa savo- malonia šypsena ir 
nekaltais šposais dažnai link
smindavo- mus.

A. a. Seselė Feleksa gilmė 
kovo mėn. 6 d. 1897 m. Lie
tuvoj — Lazankos kaime. A- 
tvyko Amerikon 1914 m. Ne
rimo jos siela pasaulio sūku
ryje. Žemiški dalykai jai ne
rūpėjo, nes ji rimtai žiūrėjo 
į gyvenimą ir jautė jo atsako
mybę. Jausdama Viešpaties 
pakvietimą Jaku visiškai at
siduoti, 1924 metais, ji stoja 
į Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyną ir čia, suranda ko 
jos širdis seniai troško — 
tapti Kristaus sužiedotine ir 
auka kitų labui.

Bet Viešpaties nežinomi

planai, Jis kitaip surėdė. Se
selei lemta buvo tik tris me
tus savo Kongregacijos labui 
pasidarbuoti — Šv. Kryžiaus 
parapijoj, Chicagoj. Ir štai 
1929 m. gražios ateities min
tį sugriauna negailestinga, 
džiovos liga. Vienuolyno vy
resniosios Seselės, išveža ją 
į Šv. Kryžiaus sanatoriją, 
Deming, New Mexico, ir tiki
si kad čia sustiprės; bet liga, 
gyvybės priešas, nepasiduo
da. Seselė kantriai viską pa
kelia ir džiaugiasi,, galėdama 
Aukščiausiam aukotis už my
limuos Kongregacijos narius 
ir jos reikalus, už dvasiškiją 
ir visą šv. Bažnyčią. Demin- 
ge išbuvo 4 metus ir nepagi- 
jus grįžta vėl į savo mylimus 
namus — Vienuolyną. Pasi
džiaugus keletą dieną Sese
lių tarpe vėl važiuoja į kitą 
sanatoriją — Mt. St. Rose, 
St. Louis, Mo., kur buvo ma
noma ypatingu gydymu jos 
sveikatą pagerinti ir čia lap
kričio 1.2 d. daroma operaci
ja, bet vienai dienai praslin-

PIRKO TIKIETUS
Pirko tikietų Marąuette 

Park: V. Rukštalis 2, P. Mu- 
reika 2, O. Kirienė 2, Inso- 
dienė 2, J. Mickeliūnas 2, P. 
Čižauskas 2, dr. K. Drange- 
I'is, I. Lukošiūtė sudarė kom
paniją ir nupirko 10' tikietų 
po $1.65.

North Side: P. Maskolai- 
ciai sudarė kompaniją ir nu
pirko 10 tikietų.

IVest Side: M. Jasnauskie- 
nė sudarė kompaniją ir nu
pirko 10 tikietų. Jonas Ka- 
zanauskas 3, Ben. Kazanaus- 
kas 3, adv. Irene Kučinskas 
2, J. Kilikevičia 2, J. Mise
vičius 2, Jonas Žilis 2; po 
vieną: A. Vilkas, P. Krauja- 
lis, V. Duoba, Mrs. L. Krush; 
Kaupai 2, Varaniai 2 ir Lin- 
koniai 2.

Town of Lake — J. Čepu
liai. 2.

kus po- operacijos staiga nu
silpsta jos širdis ir miršta — 
jos skaisti siela nuskrenda 
pas Mylimąjį, kurio veidą ji 
taip pasiilgusiai troško regė
ti.

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

PROFESSOR NOODLE

Poor man! when. 
n.evt you feel 
this way, then 
irt some phone 
booth spend 
the day ! 
There’ll be no 
Voice s troublipf? 
you, and you’ll 
lose touch with 
this world too!

V r

Bear Professor: 
Sometimes I feel 
that I et rejoice

jsS’if I could hear 
no human voice. 
I’d likę to live 
ori some far isle, 
and lose touch 
with this world. 
So vile ! 

O-Watta Grouch

Mirtis, mūsų Seselei, nebu
vo kokia šalta, žiauri Nepa
žįstamoji, kurį tykojo pakir
sti jos gyvybę — ne, ji kal
bėjo' apie įnirtį kaip apie 
mielą sesutę kurios gailestin
ga ranka atvers jai dangaus 
vartus į amžiną gyvenimą.

Seselės Feleksos jau mūsų 
tarpe, nėra, bet josios pavyz
dys neturto, maldingumo, ka
ntrumo, malonumo ir nuolan
kumo kaip ir jos šypsena il
gai neišdrįs iš seselių atmin
ties. Seselė apaštalavo šypse
na, nes nei skausmuose, nei 
varge nuliūdimo šešėliai ne
pajėgė aptemdinti jos švie
saus veido. Tą šypsenos pas
laptį ji sau nepasilaikė; bet 
skleidė tarp seselių nuolat 
ragindama priimti su džiaug
smu Dievo Apvaizdos siųstus 
kryželius — o tada sakyda
vo; gyventi bus saldu ir šy
psotis nesunku.

- Šiandien prie karsto Se
selės jai pina, nevystantį mal
dų vainiką — pasitikėdamos, 
kad maloningiausias Viešpats 
apvainikuos ją ir priims į 
palaimintųjų karalystę.

Šv. Kazimiero Seserys

Greit Bus Užbaigta
Kvota Su Kaupu

CICERO. — Susirgus p. Sa 
liukienri, tai ir “Draugo” 
koncerto tikietų platinimas 
buvo apsilpęs.

Bet dabar ir vėl visi suju
do tikietų platintojai ir grei
tu laiku Ciceros kvota bus 
baigta su kaupu.

Ačiū gerb. klebonui, kun, 
J. IL. Vaičūnui, už paprašy
tą parapijonų bažnyčioj, kad 
visi, kas tik išsigali, nusipirk
tų tikietus iš anksto į ‘Drau
go’ jubiliejinį koncertą, ku
ris įvyks lapkr. 29 d., Chi
cago Civio Operos teatre.

Klebono žodžiai daug' reiš
kia ir visados paveikia para
pijomis. Patys žmonės dabar 
klausia, ir prašo, kad tikietų 
platintojai pristatytų tikietus 
į namus.

Šį kartą įsigijo tikietus šie 
žymūs asmenys: laidotuvių di- 
rekt. A. Petkus, J. Pauga, 
alaus ir visokių gėrimų pri
statytojas į biznius ir namus, 
B. Lenartas, žymus biznierius, 
kuris užlaiko pirmos rūšies 
bučeruę ir grosernę, adresu 
1245 Sa. Cicero 'avė., A. Zi- 
nevičienė, O. Mankienė, Mit
kienė, K. Gašlūnas, tėvukas 
kun. P. Gasiūno nupirko ti- 

! kietą savo dukteriai B. Janu- 
. lienei. Sako, pirkau marčiai,
' tai reikia nupirkti ir dukte- 
rei. Geras tėvas. A. Jovarau
skas irgi užsisakė tikietus. 
A. Jovarauskas dabar yra la
bai bizi, bet, sako, “Draugo” 
koncerto negalima apleisti, v- 
pač jubiliejinio.

Dr-ja Šv. Vardo C. Y. O.

vienbalsiai nutarė dalyvauti 
koncerte, tik dar nepranešė, 
kiek tikietų reikės pristatyti. 
Kas sako, kad lietuvių jauni
mas ištautėja. Geras pavyz
dys kitoms jaunimo dr-joms. Į 
C. Y. O. visados dedasi pri? 
lietuvybės palaikymo. Net ir 
“Draugą” turi savo- klūbrui- 
my. Valio! C. Y. O.

dimą kauliukais suteikdama 
gražių dovanų.

Po to, visos išsiskirstė į na
mus linksmais veidais dėko
damas šeilmininkei už sudary
tą linksmą nuotaiką.

Valio! mūsų są-gietei.
Korespondentė

AUTOMOBILIŲ PARODA 
CHICAGOJ

Automobilių paroda šį šeš
tadienį atidaryta “tarptauti
niam amfiteatre”, Halsted ir 
43 gat. Tos. rūšies parodos 
kas metai surengiamos Cbi
cagoj.

PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
-— Prancūzija, planuoja sta
tyti apie 50 karo laivų.

DABAR

Kas norit iš anksto įsigyti 
tikietus, pirkite dabar, ko 
dar turime gerų vietų. Klau 
skite bet kurio pardavėjo, jie 
visus aprūpins.

Ciceriečiai, kreipkitės prie 
savųjų pardavėjų, būtent prie 
Saliukų, Česienės, Sriubienės, 
Stulginsko ir Draugmšio.

Norime Gydytojo

CICERO. — Ciceriečiai no
ri Cicero j gero lietuvio gy 
dytojo. Ir vieta ofisui yra. 
gera: ant viršaus Family
Drug Store, 1446 So. 49 Ct. 
Vieta pačiam lietuvių centre.

Rap.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOIJlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LTETTWTS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roelnvell Street 
l’elephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki B
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
'Telefonas REPublic 9600

Smagi Vakarienė

BRIGHTON PARK. — La- 1 
pkričio 11 d. Moterų Są-gos 1 
20 kuopos narės buvo susi- 1 
rinkusios pas Paukštienę ga
minimui rankdarbių kuopos 
naudai. Ta proga Paukštienė 
suruošė šaunią vakarienę, ku 
rioj dalyvavo ir viešnios: Vai 
čūnienė, M. S. centro rašti
ninkė, su savo dukrele Ele- 
nute ir Juškienė iš Cicero. Be 
vakarienės, Paukštienė vaka
ro paįvairinimui, surengė žai

SUKYS - DOODY - ANIONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215 

Skoliuam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

REAL ESTATE
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t.

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKAI
Reikalaujamas darbininkas ūkio 

darbui. S. J. Lubinas, 6950 S. Peoria 
St. Tel. WENtworth 4103.

į MAINYMUI NAMAS
ĮMAINYSIU 2-jų aukštų namą dėl 
bungaloiv ar cottage. Namas turi 
5 ir 5 kambarius, beismontą, pa
stogę. Visi asesmentai užmokėti. 
1-nias morgičius $2200.00 dėl 12 me
tų. Savininkas, 1111 W. 59th St., 
Chicago.

State 4690 Prospect 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. VVestem Avė. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randotph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

CLEMENT J, PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW

10707 So. Michigan Avė. 
CHICAGO

Telephone PULlman 1293

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna. Lietuvių ir 
lenkų apgyventoj apylinkėj. Geroj 
vietoj. 2819 West 55th St.

UPHOLSTERING
Rakandu Taisymas 

Pervi'lkimas, baldų taisymas, per-
maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Up'holstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NEVada 7717.

PIRKITE ANGLIS DABAR
BLACK Gold Lump, $6.00; Mine 
run, $5.75; Sereenings, $4.75.
GRUNDY MINING CO., telefonas 
CEDarcrest 1131.

ANGLYS ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ..................... $5.75
Lump or Egg .......... 6.00
Sereenings ......................... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDzie 3882

JOKIŲ PELENŲ

v

c OIL
% ’U'

■

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIU RALI VIRU OTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną, mierą su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANai 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS
PETER BALSITIS, Manager

APLANKYKITE AUTOMOBILIŲ PARODA SU SAVAITĘ

Prof-Noodlc

Sustokit! Paskaitykit!

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. — Lapkrįkfo 17 d., 
3:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje bus “Penny So
čiai”, kokio dar nebuvo. Pra 
mogą rengia parap. mokykla.

Mums, mokiniams, bus di
delio džiaugsmo, matant skai 
tlingą parapijonų atsilanky
mą.

Gali kuriam tekti kalaku
tas tik už vieną centą!

Be to, paknatysime garsin- 
giausį pasaulyje žmogų!

Ateikite visi! Į
Edvardas Papievis, j 

Mokinys IS skyriaus j

International Amphiteatre, prie 43čios ir S. Hals
ted St. gatvių, kasdien nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro, iki šeštadienio, lapkričio 21 d. Arba ma

tykite pilną pasirinkimą Buick automobilių, visų 
modelių, Emil Denemark, Ine., parodos rūmuose.

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
BUICK KARŲ

Čionai rasite puikiausią ir pilniausią staką GARAN
TUOTŲ, PERTAISYTŲ VARTOTŲ BUICK KA
RŲ, kokį galima bile kur rasti. KIEKVIENAS YRA 
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokėdami 
mažą skirtumą galite išmainyti savo seną Buick’ą ir 
parvažiuoti namon nauju modeliu.

50 kitų visų išdirbysčių ir modelių.
GERAS VARTOTAS BUICK’AS YRA GERIAU

SIAS VARTOTAS KARAS!

19^6, 81 Club Sedan, Radio, ................................................... $1075
19.16, 61 Club Sodan, .............   975
1936, 41 Club Sedan, Radio, ................................................... 875
1936, 41 Club Sedan......................  795
1935, 61 Club Sedan, ......................................   875
1935, 41 Club Sedan, .................................................................. 695
1935, 67 5 Sedan.................. ..................................................... 875
1935, 91 Club Sedan, ............................................................... 875
1934, 67 5 Sedan, ..................................................................... 695
1934, 61 Club Sedan, ............................................................... 695
1934, 46 2 Coupe, ................................................................. .. 495
1934, 41 Club Sedan, ........ . ................................................... 525
1933, 97 5 Sedan, ................................................................... 395
1933, 668 2-4 Coupe, ............. .................................. . ............. 395
1932, 67 5 Sedan, ................................................................... 295
1930, 57 5 Sedan, ................................................................... 195

PALYGINKIT BUICK SU VISAIS KITAIS 
TADA IR VĖL PIRKIT BUICK!


