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D. BRITANIJA BANDYS 
SUKLUPDYTI JAPONIJĄ

Rasi, paHaftiėntas bus sušauk- 1 
tas ( nepaprastą posėdį

LONDONAS, rūgs. 30. —

KAIP ŽUVO 20 PASIAUKOJUSIŲ KINU SOVIETŲ RUSIJOJE PLE
ČIASI RELIGINIAI PER

SEKIOJIMAI

Paskelbtas sumanymas sušau
kti Britanijog parlamentą į 
nepaprastą sesiją, Buk bando
ma su ekonominiu boikotu su
klupdyti Japonija, kuri nei
gia viso • pasaulio protestus

dan gi Japonija. Tolimuose Ry 
tuose jau pradeda nesiskaity
ti su Britanija ir jos intere
sais.

Patirta, kad Britanija pla
nuoja Kiniją aprūpinti kari
niais lėktuvais ir lakūnais ir,

'""O'Oo

prieš jos žygius Kinijoje. Kai' sakoma, kad nemažas skaičius 
kas numato dar ir diplomati- • lėktuvą jau pasiųsta.
nių santykių įutraukimą su 
Japonija.

Taip pat vyriausybė planuo 
ja suvaržyti Japonijai įsigyti

Parlamento opozičijog va- ginklų, karo medžiagos ir į-
das, majoras CIement Atlee, 
sakoma, ateinančios savaitės

vairios karinės žaliavos viso
se Britanijos dalyse. Podraug

pradžią formaliai reikalaus neduoti japonams jokių pasko
britų vyriausybės akcijos prieš 
japonų barbarizmą Kinijoje.

Opozicijos vadai, sakoma, 
jau tarėsi su užsienių reikalų 
sekretorium Edenu ir su ki
tais kabineto nariais Tolimųjų 
Rytų klausimu.

Taip pat kalbama, kad vy

lų ir vykdyti japonų prekėms 
boikotą.

Bus atsišaukta į darbininkų 
organizacijas, kad ir jos prisi
jungtų prie boikoto kovoti 
prieš Japonijos barbariškus 
žygius. «

Vyriausybė į kovą prieš Ja-
riausybė ne vien nesipriešina'ponus stengsis patraukti visas 
sušaukti parlamentą, bet šiam! Britanijos kolonijas ir kitas 
sumanymui dar ir pritaria, ka valdomas sritis.

MUSSOLINIO 
« DIENA

POOTUNG DOCK FROM WHICH 
A CHINfSE SUICIDE 5QUAD 
FLOATED MINE TO VritE NETTING 
AROUND IDZUMO. WHfRfe IT 

EXPLODED.
ttvuvferiS?

RYGA, rūgs. 29. — Kai 
Stalino įsakymu pradėta žudy
ti sovietų tvarkos priedai ir 
kai po vasaros atostogų atida
rytos sovietų mokyklos, visoje 
Rusijoje padidinti religiniai 
persekiojimai. Persekiojimų 
smarkesnio vykdymo reikala
vo Maskvos laikraščiai. Jie 
pažymėjo, kad tuo reikalu 
provincijos sovietai ir moky
tojai daug apsileidę. Nurody
ta, kad priešreliginė kova dau
giausia turi būti vedama per 
mokyklas.

Tad dabar Rusijoje subruz
do visos raudonosios pajėgos

KĄ SAKO MUSSOLINI 
GRĮŽĘS ROMON?

Jis su Hitleriu darbuosis 
atjauninti visą Europą

ROMA, rūgs. 30. — Prem
jeras Mussolini grįžo iš Vo
kietijos.

sis Vokietijoje nepaprastai pą 
vykęs visais žvilgiais. Italija 
nuo šiol sujungta su Vokietija

Šiuo braižiniu atvaizduojama Wha,ngpoo upė Šanchajaus 
mieste. Upėje slankioja japonų karo laivai. Jų didžiausias 
veliavinis laivas Idzumo stovi vienoje vietoje ir apsaugai nuo 
kinų torpedų apjuostas stipriu plieniniu tinklu. Prieš keletą 
dieh,ų 20 kinų savanorių bandė su torpeda susprogd.'nti laivą 
Idzumo. Prieš auštant jie laiveliu su torpeda leidosi skersai, . , .
upės Idzumo link. Tačiau! jų laivelis smogė į plieninį tinklą,• praganskąj kovoti prieš reli- 
torpeda susprogo ir tik tinklą sugadino. Kinai savanoriai ži- g*W- Politinė policija (GPU) 
nojo neišvengtiną sau mirtį. Jie visi ir žuvo ir tikslas neat- puola išlikusias cerkves ir su
siektas. ' *• i

Japonu vyriausybė teisina Kinijos 
miestu tembardavinHS

TOIjIO, rūgs. 30. — Japo-I Be tor sako japonų vyriau- 
nų vyriausybė atsako Ameri- sybė, nužudomų civilių kinų

MCI AIIAė 011 TDAIIVIMIII protestą dėl japonų la- skaičiai išpučiami taip, kad iš- 
JvELAIInE OU InAUKlmUi kūnų vykdomo Kinijos mies-' judintipasaidį-prieš japonus.

BERLYNAS, rūgs. 30. —
Papildomi8 žiniomis, Italijos 
premjeras Muasolini vakar 
jaukiai ; praleido paskutinę 
penktą dieną Berlyne prieš iš 
vyfcęįant vakare namo — į I- 
taliją.^

Prieš pusiaudienį Mussolini 
padėjo vaibiką prie žuvusiųjų 
pasauliniam kare vokiečių pa
minklo.• • .

Popiet su Hitleriu jis priė
mė rinktinosios vokiečių ka
riuomenės paradą, kuriam da
lyvavo apie 14,000 karių.

Po parado Hitleris surengė 
svečiui atsisveikinimo užkan
dį ir po to triumfaliai gausin 
giausioms minioms krikštau-
jant nulydėjo į geležinkelio1

•' stotj, I, ■ ./ I '■ I ,

. Ten, diktatoriai paspaudė 
rankas ir Mussolini apleido 
•Vokietiją.

16 MALHNINKy ŽUVO
KOELNE, Vokietija, rūgs. 

30. —•’ Arti Neuss, Pareinyje, 
keleivinioi traukinio garvežys 
nušoko nuo bėgių ir paskui sa
ve nutempė nuo kelio pylymo 
keletą vagonų eu keleiviais.

16 asmenų užmušta ir 18 
sunkiai sužeista.

Traukinys buvo sudarytas 
iš 17 vagionų. Juo važiavo a- 
pie 800 katalikų maldininkų 
į Kevolaero šventovę.

Tarp sužeistųjų yra keturi 
kunigai. ,

Koelnes arkivyskupas, kar
dinolas Schulte, pasiuntė už
uojautos telegramą maldinin
kuos surengiantis.

NORI PATAISYMŲ WAG- 
NERIO ĮSTATYMUI

NEŽINOMA UGA IŠTIKO 
JAPONUS

DENVER, Colo., rūgs. 30. 
— Amerikos Darbo federaci
jos suvažiavimas reikalauja 
kai kurių pataisymų ^Vagnerio 
darbo aktui.

FUKUOKA, Japonija, rū
gs. 30. — Nežinoma liga išti
ko japonus gyventojus Fukuo- 
ka provincijoje ir gydytojai 
neįstengia sulaikyti jos pliti- 

> •»mo
Paskutinėmis keliomis dieno 

mis mirė apie 300 asmenų ir 
daugiau kaip 5,000 stosi rgusių
Jū-

Tūkstančiai faSist, krikktau »«rtyki«». Jū
. .. .... |vokiečių tautos vadu Hit«darni jį pasitiko geležinkelio , . . “

dotvie ir tratvėse lenU J18 sutaręs ne VWm
ti už pastovią taiką Europoje, 

Nuvykęs į savo rūmus jis bet stengtis visą Europą at-
įš balkono pasakė trumpą kai- jauninti. Toks yra, Romos su 
bą tūkstantinėms minioms.

Pažymėjo, kad jo lankymą-
Berlynu sutarimas ir nusieta- 
tymas.

Grizlis iš Europos teisėjas Higo Black 
kaltes per radija Šri

AVASHINGTON, rūgs. 30. siryžęs ateinantį pirmadienį 
— National Broadcasting Co. užimti sau skirtą vistą vyriau 

siąjam teisme, tikras čių ats-
ima ten randamus susirinku-;
sius pasimelsti žmones. šiandien, paskelbė, kad teisė-

Reikia atsiminti, kad sa- jas H., Black šį šeštadienį 9:-
vam laike Stalinas paskelbė 30 vakare (Chicago laikas?savo klanfcmą jis kalbėsią! 
Rusijai naują demokratiš- g.30 vakare) kalbės per radi-'per radiją šeštadienį, arba se, 
kiausią konstituciją, kuriąja jįg, aiškin-« visuomenei a- kmadienį. Spaudai gi jis ne 
užtikrinama religijai “laisvė pje daromus jam priekaištus J duosiąs pareiškimų, nes lai 
Jau tuokart buvo žinoma, kad dėl priklausymo klano organi- kraščiai galį iškreipti jo žod 
ta “laisvė” yra vienas tik vi- L^į. žius ir
liugingas Stalino žygis. Ir ne-Į Columbia Broadcasting sis-

tovams jis pareiškė, kad api« 
įis|

tų bombardavimo.

Vyriausybė pažymi, kad puo 
lami miestai, -kaip tai Nanki- 
nas, Kantonas ir kiti, yra į* 
ginkluoti. Sako, japonai lakū
nai neturi pasiryžimo žudyti 
civilius kinus ir iš ankšto jubs 
įspėja. Lakūnai puola dau
giausia tik ginimus^ karinius 
įtaisymus.

j Puolamų Kini jog miešti? pa 
i tys kinų autoritetai pripažįsta, 
kad vienur ir kitur kinai nu
muša eilę japonų lėktavų. Tas 
reiškia, kad miestai yra įgin
kluoti. • t

Japonų vyriausybė atakuo
ja T. Sąjungą, kuri, anot jos, 
neturėdama tikrų faktų apie 
įvykius Kinijoje, smerkia ja
ponų žygius. -

APAŠTALIŠKAS DELL- 
GATAS DALYVAUS tt- 

TEKITINIAM KONGRESE
ST. LOUIS, Mo., rūgs. 30. 

— Krikščioniškos Doktrinos 
sambrolija spalio 9—12 d. čia 
turės katekitinį kongresą.

Apaštališkas delegatas, JE

___ _  „ 1 'Nežinofea, kas'čikįvyks j<
apKirikta. Ne ra'jokios laisvės ^pios valdyba paskelbė, kad paskyrimo klausimu., Preridea 
religijai. Pravoslavų išlikų- Jį įdarys visus savo vai- «ta» yra toM •httf ’Wasliingtoni 
sios cerkvės ir katalikų bažny- Įdomus tinklus teisėjo Blacko ir tyli apie šį svarbų reikalą 
čios ir toliau polaipsniui arba kalbai. Jis kalbės 20 minutų. (Atrodo, kad ignoruojami via 
uždaromos, arba griaunamos.

Atliktuoju Rusijos gyvento
Vidaus reikalų depą rtamen- prieš teisėją B lauką keliam

• ?'to sekretorius Ickes šiandien protestai. . t
Iškelta aikštėn, kad'

Roosevelto adminiMri * * ’ ' '**' * Jglaudžius santykius tūri ir jį 
metais teisėjas Black karštai bitu Alabamos garsiuoju

jų surašymu žmonės paraginti pareiškė, kad buvęs preziden- 
pasisakyti, ar jie išpažįsta re- tas Hooveris taip pat turįs ry 
ligiją Ir užtikrinta, kad tas' šių su Ku KJux klanu. 1928 
pasisakymas nebus prieš juos

KLUKERIAI IŠVYSTO SA
VO VEIKIMU

ATLANTA, Ga., nigs. 30. 
—’ Ku Klux klanas pradeda 
smarkiau veikti jo nariui H. 
Blackui patekus teisėju į vy
riausiąjį teismą.

Kluxeriai visur daro susi
rinkimus ir tariasi atkakliai

xeriu, buvusiu federalmiu .1
natorium Heflihu, Žinomu fcj ♦
talikų, žydų) ir negrų 

Dar neseniai Hęflinas Imt
vyriausybės tarnyboje su 6,00 
dol. metinės algos. Kai , t ri 
mas sukeltas prieš tei 
Blacką, Hęflinas tuojau

panaudotas. Sovietų vyriausy- rėmęs Hooverį į prezidentus, 
bė rado ir pripažino, kad dide- kad nugalėti demokratų parii- 
lis daugumas gyventojų yra jos kandidatą Al Smithą, ka- 
religingi. (taliką. ,

Atrodo, kad šiandien tos so 1 -----------------------
vietų įgytos informacijos nu-į WASHINGTON, rūgs. 30. 
krėipiamos pačių pasisaknsių- j— Grįžęs iš Europos teisėjas 
jų netiaudai. Juk ne veltui di- H. Black pakeliui į Washing- 
dinami ir plečiami persekioji- toną sustojo pas savo gimines traukė iš tarnybos.

arkivyskupas A. G. Cicognani, . ..
kaip pranešta, nusprendė 
lyvauti kongrese.

mai. Visose Rusijos dalyse gu 
imama daug pravoslavų dva
sininkų ir siunčiama ištrėmi- 
man — į sunkiuosius darbus. 
Kai kur net vaikai areštuoja
mi už cerkvių lankymą.

Virginijoje. Hęflinas pasiskelbė
Patirta, kad jis ginsis prieš (datų į senatorius iš Alab

daromus jam priekaištus ir pa į teisėjo Blacko vietą.

Kongresan pakviesta J. Vai 
stybių hierarchija. Iki. šiąn- 
dien pasižadėjo dalyvauti 39 
arkivyskupai ir vyskupai.

vojaus užimti vietą teisme. 
Jie naudojasi grasinimais.

ANGLIJA PARŪPINS KI
NAMS LĖKTUVUS

JAPONAI VĖL PUOLĖ 
KANTONĄ

NENORI JUNGTIS SU VIR
ŠUTINIAIS GELEŽIN

KELIAIS
Cnicago Surface Line (gat- 

vėkarity) kompanija griežtai 
atsisako konsoliduotis su vir
šutinių geležinkelių kompani
ja.

KRIKŠČIONYS ]
KAI TURĖJO SUVĄŽIA’

MĄ PARYŽIUJ

PARYŽIUS. — 
krikščionių darbininkų oų 
zacijų tarptautinis kongresi 
Buvo atstovaujamos aštuoni 
šalys.

Jo Emin. kardinolas Vi 
dier, Paryžiaus arkivyskųj 
taip pat kalbėjo kongrese, 
gino, kad darbininkai rūpin 
si įgyvendinti krikščionie 
doktrinas.

Kiti žymieji kalbėtojai

KANTONAS, Kinija, rūgs. 
30. — Keturi japonų bombne- 
šiai šiandięn čia puolė kinų 
tvirtoves Wbampoa ir Bocca- 
tigris. ,

Kinų autoritetai pranešė,

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Anglijoje planuojama peru pi n 
ti Kinijai daug karinių lėktu- 

AANCHAJUS, rūgs. 30. —1 bombomis. Keliose vietose sulvų. Lėktuvų fabrikai, sakoma, 
Šanchajaus ginėjai kinai ir kelti gaisrai
toliau pasilieka savo pozicijo
se. Japonų laivai ir lakūnai 
vakar atkakliai bombardavo 
kai kuriuos kinų konkretinius 
apkasus. Japonų pėstininkai 
buvo parengti pultis prieš kai 
kurias fronto dalis. Tačiau 
tas neįvyko. Kinai pasiliko

KINAI NENUGALIMI
Šanchajaus srityje

KANSAfl CITY, Mo., 30.
— American Bar association 
suvažiavime viena dalyvių i kaip buvę Ravo pozicijose ir
grupė pasipriešino sumany
mui, kad advokatų sąjunga į- 
rįgilintų į teisėjo Blacko klu- 
xizmo klausimą.

su savo artilerija skaudžiai 
atsakė japonams. Bet japonai 
lakūnai kai kurias miesto da
lis dar daugiau sunaikino su

Japonams pradeda nesisek
ti ir šiaurinėj Kinijoj. Iš Pei
pingo negalima gauti tikrų Ži
nių. Paduodami tik pačių ja
ponų pranešimai, kurie kari
nės cenzai tor perkošiami ir pa 
sirodo vien japonų laimėjimai.

Iš visako matosi, kad japo
nų karas Kinijoje užsitęs ilgą 
laiką. Tas nesuderinama su 
japonų planais. Jie buvo ma
nę greit apsidirbti su kinais. 
Taip nėra.

jau gavę užsakymų. Kalbama, kad pirmoji tvirtovė labai nu- 
kad, rasi, bus parūpinti rr la- bonf^n1s’
kūnai, nes Kinija mažą skai
čių turi savų lakūnų.

kentėjusi.
Kinai atsišaudydami vieną

japonų lėktuvą sugadino.

UŽ 1937 METUS MOKES- 
TYS BUVO MAŽESNES

Cooko apskrities ir Chica
go miesto politikieriai ramina 
žmones, kad, girdi, 1937 metų
mokesty® už nekilnojaiųas sa-1 
vastis būsią mažesnės. Jie Ži
no, ką daro.

BUUCHERIS KINAMS 
VADOVAUJA

8 ŽUVO NUKRITUS 
LĖKTUVUI

SPEZIA, Italija, rūgs. 30.

rodė darbininkams tvirtai 
kytis solidarumo ir ginti sa

PEIPINGAS, rūgs. 30.--------Arti Spezia arsenalo kari
Japonų karo vadovybė paty- nig lėktuvas nukrito į jaunų 
rusi, kad sovietų armijos To
limuose Rytuose vadas marša
las Blincheris tvarko kinų ka
rinę Btrategiją prieš japonus.

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA MADRIDĄ

MADRIDAS, rūgs. 30. — 
Vakar vakarą nacionalistų ar

S
darbininkų grupę. Nukritęs Į tilerija ir vėl pradėjo bombar- 
lėktuvas užsiliepsnojo, žuvo duoti šį miestą. Per pusvalan- 
lėktuvo vairininkas ir septyni'dį miesto centre sproginėjo di 
darbininkai. , 'džiųjų patranku šoviniai.

CHICAGO SRUTIS. — 
matomas lengvas lietus ir 
čiau.

Saulė teka 5.47, leid 
si 5:32.
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Hitloriui ir Mussolini ui pasisekė blofo 

keliu iškiltų išsigarsinti. Šiuo atžvilgiu jie
du abudu yra parodę geniaiiškus gabumus. 
Jei vokiečiai ar italai parodo, kad Jiems nu
bodo diktatorių vadovybė, jiedu moka nu
duoti to nesuprantą. Pagaliau tai ir nesau
gu. Diktatoriai taip valdo, kad nieks negali

tikslia prie spaudos turinio pakėlimo, mėg
sta skųstis ląiltraščių tuštumu.

“Niekas neturėtų skųstis tuštumu 
laikraščio, kurio turiniui prąturtiuti ir pa
įvairinti ju nebūtų prisidėjęs šiokiu ar ki
tokiu bendradarbiavimu“.

Reikia pasakyti, kad čia išdėstytos min
tys tinka ir mūsų, Amerikos lietuvių, spuu- 
dąi bei jos bendradarbiams.

“KKK” Įsigali
r-~-..*v ;

Slaptoji, prieskonstitucinė Ku Klux Klun
organizacija vėl ima įsigalėti. Jos vadai, 
matyti, dirba ir gudriai ir sisfcemalingai. Pa
staruoju laiku jiems pavyko taip gerai, kad 
savo žmogų senatorių Black Vyriausiojo 
Teismo kėdėn pasodino. Nors dėl to kilo 
didelis triukšmas ir spaudoj ir organizaci
jose, tačiau į tai dėmesio nekreipiama. Tyli 
klanietis Black, tyli ir jį tęisėju paskyręs 
prezidentas Rooseveltas. Išrodo, kad lyg ir 
iš ankstų buvo žinota, kad kils triukšmas

— Daugiau prasilavinę žino 
nes kas kart vis auga aukš
tesni. Amerikoj jau nuo se
niau tai pastebėta buvo. Ve 
kad ir mūsų pačių tarpe. Tė
vai, rodos, žemukai. Betgi 
vaikai išauga j pusėtinai amai 
liūs asmenis. Iki kur, kai is- 
sižifiri, tuo patim gėriai ir ja
ponai. Ir jie džiūgauja, kad 
ir jų jaunesnė karta jau npįe 
oolj didesnė.

Dėl ko taip dedas, aesun

veik jaudvėėę, viena kitai už 
v)ūėdamoe, ne iŠ art Ano mei
lė#, o tik iš politinės neapy- 
k nrtos, mašerin^ns tautelėm* 
laisvės ir apsisprendimo >pi- 
ndulį užmeta. Kai matai iš 
dygsta visa eilė mažesnių vai 
vtybių. Ir tuo geriau. Vistu 
paaaulis nušvito. Tik, ot, ne
tikrai* kad per neapeiiiūrėj:- 
urų, kai kurios mažos valsty- 
bflčs, sutinka palikti didž;«i- 
Jių valstybių priežiūroje. Ir

kiausia atsakyti. Iki neseniai 1 kas būt sakęs, kad net ir to-, 
žmogus dirbo nų lik savo, betl ki prityrę žydai ton klaidcn 
ir mašinos darbą- Nešiodavo- patenka’ Ir jie su mielu noru 
si vandenį pečiais. Pararvilk-ir dėl to iš anksto nusistatyta tylėti. Tuo . «

tarpu kufclakserių* organizacija garsinasi. Ji ^*rsinf
taip auganti, kad nespėjama naujų narių j davo turtą pečiais. Visur n 

' įstojimo mokesčiai imti. į viską pečiais. Sunkis žmogų
dienus dienomis ir daugiau skandalin- j dribdė ir slėgė atgal prie 'U> 

1 gų dalykų <iškilo. Pasirodo, kad kitas kla-J mės. Už tat ne tik neaugo, 
nietis ir dar daug aršesnis negu šen. Black, Į bei ir šiek tiek išaugęs kai
būtent buvusis Alabamos senatorius J. T.

. ... L, . x 4 . - lleflin yra teisingumo departamento aul
išdrįsti kvestųonuoti jų autoritetą. Apie tai < . _ , . ,__ =
pasauliui jie paskelbia gana įtikinančiu bū
da. Mųssoliniui atlankius Berlyną, vokiečiai 
buvo verčiami rėkti jam valio iki užkimimo. 
Tokį pat įsakymą duos italafans ir Mussoli- 
nis, kuomet Hitleris revizituos Italiją

Mussolinio triumfališkoji kelionė per 
Vokietiją turėjo tikslą sužavėti ir vokiečius 
ir pasauli. Tuo pačiu jie norėjo demonstruo
ti, kad jie yra savo valstybių galingi vadai, 
kad jiedu sutana ir kad nuo jų daug pa- 
irina Kuropos likimas, taika, ar karas, die
dą su didžiausiu pasigėrėjimu sekė Berlyne 
gerai apginkluotos kariuomenės ir karo ma
liau paradą Tuo, žinoma, norėta sublofuoti 
diktatūrų priešininkus ir visus tuos, kurie 
nepalankiai žiūri į šiandieninę Vękietijos 
ir Italijos politiką. 1 ; ( .

Be abejojimo, Hitleris ir Mussolini ne 
vien tik viešus paradus rehgia. Daug bend
rą dalykų jiedu turi, kurie yra slapti, ku
rių pasaulis nežino. Tarptautinės intrygos 
paprastai yra ruošiamos slaptumo allmosfe-
■k-’"

apmokamas valdininkas, kuris savo laiku 
buvo Ku Klux Klano organizacijos spoks- 
įuanas senate ir kuris per daugelį metų vi
su įnirtimu kovojo prieš katalikus, negrus, 
žydus ir ateivius. I

Tai skandalas! Šie dalykai reikalingi 
nuodugnios investigacijos. Prie ko šis kraš
tas prieis, jei į jos valdžią ims veržtis tokie 
žmonės, kurie kėsinasi prieš valstybės kons
tituciją kurie sėja žmonių tarpe neapykantą, 
kurie siekia atimti žmonėms laisvę. Reiktų, 
kad organizacijos siųstų prėz. Rooseveltui 
reikalavimus, kad jis verstų Blacką rezig
nuoti iš teisėjo vietos ir kad šalinti iš vai

matai kupron susisukdavo. 
Nūngi tos visas: pareigas ei
na mašina. Tik neišmanėlis 
ar užsimiršęs pečiais sunkeny
bes varto. Šiaip jau reikalo 
nėra. *'»

Taip. Mašina atleidžia dar
bininką nuo jam gerai žino
mo darbo ir pameta jį ne kar
tą ant pliko lauko. Matyti uu 
Ii jonu s be darbo, ne ką nia- 
iouus reginys. Ne vienas ma
šinų keikia. Antraip vertus, 
mašina ir gero daug daro. 
Jau vien už tat, kad žmogaus

džios departamentų kenksmingus kraštui kla- ūgį apdraudžia ir jam išsi
vystyti kaip reikiant padoria, 
— savo buvimą gerokai pa
teisina. •>t'.

mečius.

Vyčių Darbai r;, i

Spaudos Reikalu

“XX Aini.” komentuoja “Pan. G-so“ 
rašinį apie spaudą. Mat, “Panevėžio Gar
sas" 37 nr., rašydamas mūsų spauduo rei
kalu ir pasiskundęs sunkiomis jos gyvavimo 
gų’ygotnis, vis dėlto randa, kad “tas mūsų 
•pandos gyvavimo (sąlygų) blogumas yra' 
sjkiu (ir) gera sąlyga jos turinio idealu
mui“. Laikraštis mano, kad “mūsų spaudos 
galybė — mūsų kilnume ir pasišventime“.

“Neprabanginė spauda yra daug aukš
te* nė, ideališkesnė, geriau apsaugota, nuo 
dvasinio parsidavimo. Spaudos darbininkų 
neapmokamas- uolumas skaisčiau atsispindi 
jos tarinyje. Nepaperkama spauda imponuo
ja sava taurumu.

“Vyties“ 9-tanie numeryje Lietuvos Vy
čių organizacijos pirmininkas A. J. Mažeika, 
džiaugdamasis pasisekusiu seimu, apie atei
ties vyčių darbus rašo:

“Reikia mulais visiems atsiminti, jog šie 
metai yra mūsų jubiliejaus metai ir mūsų 
išjudintas darbas privalo eiti visu smarku
mu pirmyn. Praeityje mūsų didžiausia silp
nybė buvo, tai kad užėjus vasaros žilumoms 
organizacijos veikimas būdavo apstabdomas, 
kas labai kenkė mūsų organizacijai, lštik- 
rųjų, mūsų organizuotam veikimui neturėtų 
būti jokių atostogų. Nes veikimas galima 
būtų prilyginti prikrautam vežimai, kuris 
išjudintas ritasi labai lengvai, bet jį sustab
džius labai sunka jie išjudinti. Taigi labai 
svarbu veikti be pertraukų.

Šiais metais netik centro valdyba, bet 
mes visi turėtume laikyti sau už pareigą 
pasidarbuoti sekančiai;

1) Stiprinti ir auginti savo organizaci
ją narių bei finansiniais atžvilgiais. Stip
rinti senąsias, gaivinti mirusias ir tverti nau-

— Geriausias uores ‘ labai 
gerai jei išbūna tris minutes 
pasinėręs. Tai yrą be jokių 
kaukių. Gabiausių norų gali
ma sutikti prie Viduržeminės 
jūros, kur pyntis rankiojama. 
Tokis naras lenda po varde 
niu apie šimtą penkiasdešimts 
pėdų gylio kol išsineša žiups
nį pynčių. Tą visą kelionę 
skubiai, į porą minutėlių, pa
daro. Neprasčiau narsto ir 
Australijos narai perlų žvejy
boje. Perlai prisilaiko apie 
šimtą ir dvidešimts pėdų po 
\andeniu. Reikia labai gero 
n»ro, o da geresnio gyliukio, 
susigraibyti ir išsinešti knd 
ir šiokį tokį perlą
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ava įauruinu. : —»- ------- --------------------
Aišku, neapmokamas bendradarbiavimas j k Paraukti jau-

auja daug geros valios. Ktci ko pir- 
luumSia reikia niekad nepaleisti iš akių, no
riai #kmingai varyti spaudos apaštalavimo 

Ir centriniai ir periferiniai spaudos 
inkai būkime vieni kitiems pakantrūs, 

paslankūs, atlaidūs. Ir vieni ir antrį supras
kime vieni kitų darbo sąlygas ir dėl šiokio 

ar kitokio vienų ar antrų pasielgimo neuž- 
•tgaukime, n e su pykime, neužsispirkime, o, 
gink Dievą aekeršykime!“

Toliau laikraštis iškelia spaudu# plati- 
timo — spaudom apaštalavimo masėse rei- 

ir siūle naujų priemonių.
“Kaip padidėtų mūsų laikraščių ir žur

nalų tiražai, jei, pav., kiekvienas Šviesuolis 
užprenumeruotų savo giminaičiums vardinių, 
Švenčių ar kitokių sveikinimų progų po gerą 
laikraštį, žumaląl Arba kiek spuudos dau
gelio! šviesuolių namuose tiesiog voliojasi 
tienaudojamos, kurią galima būtų atiduoti 
į skaitykIhk — bibliotekas arim šiaip ją 
mėgstantiems asmenims. Ypač neužmirškime 
besimokiuoncio jaunimo ir parlėkime kiek- 
vioaani moksleiviui užsiprenumeruoti jam. 
tinkamą laikraštį ar žurnalą ’*

Pagaliau laikraštis įspėja tuos, kurie,

miną j musų organizaciją
2) Didinti namų fondą. Pereitais me

tais šiuo Teiksiu buvo padaryta labai maža 
pažanga ir fondas išauginta tik iki $600.00. 
Šiais metais pasistengkime jį nors padvigu
binti.

3) Visais būdais paremkime Uetuvos 
Vyčių ekskursiją sekantį pavasarį į Lietu
vą. Nors šis seimas visais reikalais pavedė 
organizacijos pirmininkui tuo rūpintis, bet 
jis tą darbą atlikti galės tik su pilnu mūsų 
visų kooperavižnu.

4) Visiems įsigyti organizacijos ženkle
lius. Siame seime buvo jau galutinai užgirta 
ženklelių projektas ir jie jau gaminami. Kuo 
įx)s ypatingai turėtų sukrusti ir pasidarbuo
ti, kad visi nariai tuos ženklelius kaip ga
lima veikiau įsigytų, kurių kaina tik 50 
centų”. }

Ifitikro, labai svarbu, kad šiemet patys 
vyčiai labiau sukrustų darbuotis savo orga
nizacijai ir kad visa mūsų visuomenė labiau 
imtų remti mūsų vienintelę centralinę li#- 
tuvių jaunikio organizaciją Amerikoje. Daug 
yra kalbama ir rašoma apie gyvų reikalą 
remti jaunimą, bet nepakankamai dirbama.

patys mažai rūpindamiesi prisidėti savo plu- j Jau laikas eiti nuo žodžių prie darjMj.

imriduoda Anglijai. Mosyda
uii, kad tokią' galingą užka
lt ią turėdami, kai matei vi 
sos pasaulis jiems teks! Ziu- 
rik, kas dedas! Kuomet Žy 
dai tiek daug darbo, triūse, 
pinigo, laiko naujon savo vai 
stybėn sukišo, dabar Anglija 
fydams 'jau veik špygą uodo. i 

Dalykas ne mūs. Anglija 
galinga. Žydai irgi toli gražu 
ne nykštukai. Norėtųsi sakyt 
reik lygūs su lygiais pėsčio 
tis pradeda. Tai vienok pulki 
pamoka mums. Kaip ten Lie
tuvoj nebūtų, jau vien dėl 
to, kad Lietuves niekas už 
skverno neprilaiko, turėtum 
kud pasidžiaugti. Naminią’ 
gijičai, kad ir prasčiausi; tai 
visgi tik ginčai. Be jų, kaip 
be audros, negalima apseiti. 
Betgi ve mintis ta, kad mes 
savo krašte patys šeiminin
kui ir kaip mums patinka, 
ui i p daroma, kaip sau nori, 
puikus dalykas.'

rūpinti tinkama ir prieinama 
medicinos pagalba. Lietuvos 
Vytauto Didžiojo Universite
tas kas metai išleidžia nema
ža gerai paruoštų gydytojų, 
kuriems darbo niekada ne
truks. Tik gydytojai labiau 
nori gyventi didesniuoMi mie
t tuose, o į provinciją nelabai* 
nori vykti. Dėl to numalyta 
ateity jauniems gydytojams 
numatyti apsigyvenimo v te- 
tas. Tuo būdu gydytojus bus 
galima tikaliau paskirstyti po 
\isą kraštą ir medicinos pa
galba pasidarys prieinamesnė.; 
Kad gydytojai gerai būtų ap- 
r-pinti, numatyta jiems iš 
valstybės iždo mokėti tam ti
krą atlyginimą. Be to, tie gy
dytojai turės pajamų iš ligo- 
i ių. Beturčiama ir bįednaome- 
cei medicinos pagalba bos 
teikiama nemokamai. Taip su
tvarkius medicinos pagalbos
tribūną, padidės tautos svei-1 J va^j i>to.

Sesuo Marija Skoliastika,
žymioji muzikė - pedagogė ir 
dramaturge, mirusi rugsėjo 
29 d. Minersville, Pa. šian
dien jos kūnas parvežamas į 
Cbicagą Bus pašarvotas fily. 
Kazimiero vienuolyne. Laido? 
jama pirmadienįj spalių 4 d., ,

kai i ilgumas, sumažės ligų. Da prie didesnių ūįcįų. bus pra
bai- šiam reikalui ruošiamas' dėti statyti patogūs namai, 
į* latymas kurį numatoma pra Išsprendus įiiedifeinos’ paga
ilėti vykdyti jau nuo 1938 tue lbos tiekimo kainio "gyvento'- 
<ų pradžios. "jains klausimą bus išspręstas

Patogūs namai ir kaimo darbininkų sočiaii-
Lygiai su tuo smarkiai ruo

šiamasi pagerinti žemės ūkio 
darbininkų gyvenimo sąlygas. 
Dabar jų gyvenimas nekoks. 
Žemės ūkio darbininkai netu
ri tinkamų gyvenimui butą 
neaprūpinti ligos ir nelaimės 
atsitikimu. Šie reikalai grei-

nis draudimas ligos atveju. 
Šioje srityje esą jau padary
ta žygių. Dar šiemet manoma 
žemės ūkio darbininkus įtrau
kti į draudimo nud nelaiinin 
gų atsitikimų kasos draudžia
mųjų eiles. Tą draudimą1 ma
noma taip sutvarkyti, kad ir

tu laiku taip pat bus sutvar-, samdytojams <’ūkininkams ir 
kytL Įsteigtas darbininkų na-; samdiniams žemės ūkio darbi 
mama statyti fondas greitu j ninkams nesusidarytų sunku- 
loiku pradės veikti. Jau kitų Imą, nebūtų komplikuotas, kuo 
'metų pradžioje darbininkams' mažiau formalumų. ' *

— Nors retai kada apie tai 
girdis, tai taaiaa ir žuvinis 
kyetė savo svarbą turi. Per 
virš du milyonai žvejų am
žinai žuvis gaudo. Veik tiek 
pat kitų darbininkų reikia kol 
žuviena pasiekia valgytojų 
namus. Apie aštuoni šimtai 
tūkstančių laivų, laivelių ir 
valčių po vandenis skraido ir 
žuvų ieško. Kas met viso pa
saulio žmonės suvalgo žuvies 
už septynis šimtus milijonų 
dolerių. Stebėtina, iš kur tos 
žuvys da ir ilnaail O, jei pri- 
dėsim da ir tai, jog kitą tiek 
žuvies pačios žuvys prarija, 
da žingeidžiau žuvies klausi
mas nuskamba.* Lyginai da
bar visos valstybės ir Lietu
va jų tarpe žuvies likimu įmi-

Z
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Šiandie padėsiu jums ant

— Žemės paviršius daug 
kuo prisideda prie žmogaus 
budo. Kur žemė ijgi ir ug-’ sėtinai susirūpinę. Ne vien e-
nckalnių nettiri, žiūrai* ra
mūs, pa vai nūs, daugina prie 
ramybės palinkę. Su tokiais 
«(įgyventi ne taip jau sunku. 
Tokių pavyzdį sudaro lietu
viai, Ieškai, vokiečiai, angiai 
šiose šalyse ugnekalnių nėra. 
Drebėjimų irgi tik retai tai
kos. D dėl to gi šių šalių žmo
gus tik svarbesniam reikalui 
įaiėjui imsis ginklo arbs su
kels riaušes. Kaip tik prie
šingai, sakysim, sn italu ar 
:>paau. Šieji žmonės judėjimo 
ieško. Italui ar ispanui ra-

žerus ir upes, bet ir dides
nius vandenis žuvies labui su
tvarko. Betikslį žuvaviiną 
draudžia. Apart to, žiūri, kad 
žuvys turėtų kvn misti ir ta:p 
sparčiau prisidauginti.

GERINAMOS OTVBmfiO 
' SĄLYGOS

’ KAUKAS (Tsb.) — Atsi- 

stačiusi iš karo griūvėsią mū
sų tėvynė neišsteogė visose 
srityae iš kario susitvarkyti.
Tačiau per dvidešimtį sepri- 

miai prisėsti, gražiai parika’- klausomo gyvenimo metų da 
ttg kur padaryta milžiniška 
pažanga Visos sritys tvarko* 
mos ir netoli tie laikai, kada
Lietuva susilygins sn štmtnra 
čins laisvėje gyvenančiais kra 
štsua. . , '.

Madidnos Pagalba 
Aiuo metu valdžia ruošiasi 

visus Lietuvos gyventojus ap-

lėti, — ori nerodyk! Pas 
juos lemtas! riksmas! licvk- 
smas! peštynė, šūvis! krau
jas! ot tai gyvenuuas! Kitaip 
ra k ant, tas ligas jųjų kraš
tas įvaro. į .

— Pasauliniu karu didžiu 
iės valstybės nusikamavę ir

Štai, vakar niekadėjas prof. 
Sabonis, dėl viso ko, priėjęs 
spustelėjo vargonų klavišus,

delno komediją su vargonais, j ir... tie ant syk kad suriks, 
Kunigui Ignui Alliavičiui ir net profesorius krūptelėjo,

Dievo .Apvaizdos parapijos Į nuo jo kaktos raukšlės nykte 
parapijonams, pastarom dviem, išnyko, gi jo veidą nušvietė
dienom buvo daug striuko, 
kurs bet gi baigės džiaugsmu. 
Buvo šitaip.

Antradieilio rytą prof. Sa
boniui užlipdę ant viškų ir 
fortissimo, kaip paprastai, pa
leidus vargonus, — tie nei 
kipst.. Tyli ir gana! Profe-

plati, džiaugsmo šypsena... 
Reiškia, vargonai atgijo! Mo
toras vėl atsirado. Bet žiūri, 
ir savo akim nevierija: moto
ras visas švarus, žvilga, 'tar
tum, būtų naujas. Ir dėl 2 dienu 
išgąsčio, klebonas, vargoninin
kas, visa jwrapi,ja ■ dabar

sorius žiūri čia, žiūri ten; džiaugiasi susilaukę atuaujin-i 
krapšto čia, krapšto ten; tam- to, žvilgančio motoro. .. . 
po čią tampo ten, o vargonai Bet, kas tą geradarybę ir 
kaip tyli, taip tyli... • šposą iškirto! Klausia klebo-

Po ilgų studiją kamantinė- nas, teiraujas vargonipin£as,
jinių, landžiojimų ir laipioji
mų po liažnyčios pastoge,' ga
lų gale, surandą kad ... nėra 
vargonų motoro. Šiur, nėra!
Pražuvo. Kįla dūsavimai, ai- 
manaviiuai, tyrinėjimai, ap
klausinėjimai, policijos iššau
kimai, bet motoro nėr, gi mil
žiniški vargonai tyli... Kad 
nors pianissimo pramyktu! Bet 
kar tau! Tyli ir gana! Vaikš
čioja be ūpo vargonininkas, 
slankioja lyg šešėlis ir išsi
gandęs »k,ri«tijooas, baras 
klebonas, o varganai kaip ty
li, taip tylu. Ūpas nesitaiso, 
o božayčia be didžiųjų vargo
nų ne ta, ir joks darlias į 
rankas neina Ir kaip eis, jei
vargonai, milžiniški, o tyli! amžiaus!

klausinėja zakristijonas įdo
mauja visos tretininkės! 

Tavorščioi, gal jūs kuris ži-• ’ • » •( I
no te?

Ar turite vaikų!
— Turiu sūnų.
— Ar jis rūko!
— ke!

• — Ar vaikščioja naktimis! 
— Ne, dar nė kartą nebuvo

išėjęs. f
— Ar ilgai vakaroja?
— Ne, pavalgęs tnojau už-

nliega. į

'— įleiskite jus pasveikini i 
hu bėda pavyadingu sūnum, o 
kiek jis metų turi!

— Dabar lygiai pusės metų



Penktadienis, spalių 1 d., l$3t
iir,r^ .......... i

LIETUVOS ŽEMES ŪKIS PIRMIAU 
IR DABAR

Liptuya yja gTynai ūkio ša
lis, nes žymi didžiuma Lietu
vos gyventojų nuo nebeatme
namų laikų vertėsi ir tebesi- 
ver&a žemės ūkiu. Nors, ben
drai paėmus, Lietuvos žemė y- 
ra gana derlinga ir klimato są
lygos palankios augti auga
lams, tačiau rusų ūkininkui te 
ko pergyventi nevieną badme
tį. Kiek tada buvo vargingas 
Lietuvos ūkininko gyvenimas, 
galima spręsti iš to, kad anais 
laikais tiktai vienas kitas te
sugebėjo savo vaikus leisti į 
mokslą. Kadangi lietuvių tar
pe tada buvo labai maža inte
ligentijos, o lietuvių spauda 
buvo uždrausta, tai per ištisus 
dešimtmečius žemės ūkis Lie-

pės kalbos, nemokėjo prie ūki
ninkų prieiti, todėl jų .’ 
vaisiai čia ir Žymės nepaliko. 
Lietuvis fkkininkas čia paliko 
tamsus, nuskurdęs; be to, la
bai mažai žemės teturėjo L 
taupyti buvo rėžiuose.

Dar kitokioje būklėje buvo 
Buvalkijog ūkininkai. 
Suvalkijos ūkininkai.
Lenkų Karalystės (Carstva 
Polskogo), kur veikė vadina
masis Napaleono Kodeksas. 
Todėl čia buvo kiek 
santvarka. Nebuvo čia nė že
mės tvarkomųjų komisijų, nė 
“zefntsvų”, taip kad 
stengėsi kuo daugiausia išs
pausti, o mainais nieko neda
vė. Husų žemės ūkio departa-tuvoje nepadare jokios palaa- n

. i. ■ i*x „- :• mento daviniaas, iš mažos Su-kgos, net atvirkščiai, jis regre- - .valkijos rusų iždine turėjusi 
virš 7 mil. rublių grynų paja-nvo.

Spaudą atgavus ■
Kiek šviesesnės Lietuvos ri

kiui dienos prasideda nuo to 
laiko, kai buvo atgauta lietu* 
vių spauda. Tada jau atsiran
da daugiau lietuvių intellgen

mų, neskaitant, žinoma, tų su
mų, kurias pasisavindavo ru
sų valdininkai.

Baant tokioms aplinkybėms, 
žemės ūkio kultūrinimu Suval
kijoje tenka susirūpinti pa-

tijos, pradeda eiti lietuvių lai- ! tiem s lietuviams. Tuo tikslu 
kraščiai, kurie skleidžia švie- ,Seinuose prie “Šaltinio” bu- 
sos spindulius į tamsiausius |V0 leidžiamas ūkio reikalams 
Lietuvos kampelius ir rodo ke- skiriamas priedas “Artojas”
lią mūsų sodžiui į šviesesnę a- 
teitį. Kai kurie lietuvių lai 
kraščiai pradeda leisti ūkio 
reikalams pašvęstus priedus 
ir ūkiško turinio knygeles ir 
tuo būdu mokyti ūkininkus, 
kaip padidinti ūkio pelningu
mą. Reikia pripažinti, kad šis 
palyginti kuklus darbas via 
dėlto nepaliko be pasekmių.

Ir Marijampolėje įsisteigė di
delis žemės ūkio sindikatas 
“Žagrė” ir Marijampolės Ū-

nwxwxs

Tautos šventės iškilmės prie Nežinomojo Karei \---------------—------ „_________ ...__ . o-------- -----------
ministeris brig. gen. Dirmantas kalba, 5 Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, ministeris pirmininkas Juozas Tūbelis su vyriau
sybės nariais ir Seimo pirmininkas inž. Šakenis, 4. Deda vainikus ir gėles ant Nežinomojo kareivio kapo. Apačioje: kairėje artileristai pravažiuoja iš
kilmių maršu, o dešinėje šventės dalyviai Vytauto Didž. muziejaus sodelyje.

ų eilės. 2. Krašto apsaugos

kaina galėdavo parduoti, y- 
pač tinkamus kariuomenei. 
Tokius arklius noriai pirkda
vo ne tik rusai, bet ir vokie
čiai. Pasienio gyventojai ne
maža arklių kasmet išgaben
davo slapta per Vokietijos 
sieną ir tuo būdu, išvengę pa
sienio mokesčio, gera kaina 
juos parduodavo. Kai kurie 
ūkininkai besiversdaini ‘ ar-

DETROITO LIETUVIŲ 2INIOS Jonas, Ona Miazgas iš W. 'o kitą sekmadienį pati Vąr- 
Hazleton, Pa., svečiavosi pąs nackienė surengė puotą savo .

tanirkų Draugovė. Abi is™r-4k|iais buTO OTtanpę graSau8 
dytosios draugijos turėjo savo'turt(J vjg dį|t<> (lidži„raa flk;_ 
skyrius ir kituose Suvalkijos nbl|nl -ln> kan
miestuose ir išlaikė savo agro 
uomus. Šių draugijų darbuo- 
rojai suruošė nemaža kursų, 
paskaitų, darydavo bandymus

ninku šios ūkio šakos 
karnai neišnaudojo.

Tiesa, pri^. didįjį ikarą. ir a^rųpipdavo ūkininkus ge
ninkai savo būklės gal ir nesu
spėjo žymiai pagerinti, bet ū- 
kiškoe spaudos jie buvo paruo
šti rimtesniam darbui.
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Nevienodos sąlggąs
Prieškariniais laikais ūkio 

kultūrai augti Lietuvoje nema
ža sukliudė rusų administraci
ja. Ir, bendrai paėmus ūkio 
kultūrai kelti sąlygos Lietuvo
je tada buvo nevienodos. Bū
tent buv. Kauno ir Vilniaus 
gubernijose veikė rusų žemės 
Tvarkomosios Komisijos, ku
rios bent teoretiškai turėjo ti
kslo Lietuvos žemės ūkį sunau 
jovinti ir padaryti našesnį. 
Tačiau visa bėda, kad rusų 
valdininkams ne tiek rūpėjo 
Lietuvos ūkininko gerbūvis, 
kiek krašto rusinimas, todėl 
tų komisijų darbas neduoda

vo pakankamai gerų vaisių.

Kiek kitoniškas vaizdas bu
vo buv. Kauno gubernijose, 
kur dirbo keletas lietuvių ag
ronomų ir šiaip specialistų, 
ftių lietuvių darbuotojų dėka, 
Kauno gub. atsirado ūkio ra-' 
telių, kooperatyvų, galvijų kon 
trolės rateliai ir net viena, ki
ta pieninė. Žinoma, sviestas 
tose pieninėse bus gamini
mas išimtinai vidaus rinkai ir 
apie kokį eksportą prieškari
niais laikais kalbėti netenka. 
Vadinasi, jau prieškariniais 
laikais buv. Kauno gubernijo
je buvo daromas pastangos iš 
nepelningo javų ūkio pereiti į 
pelningesnį gyvulių ūkį.

resne sėkla, koncentruotais pa
šarais, ūkio padargais ir mi
neralinėmis trąšomis. Žinoma, 
savo veiklą kalbomosiog drau
gijos turėjo derinti su finan
sinėmis išgalėmis. Tiesa, pas
kutiniais metais jos gavo kiek 
piniginės paramos ir iš rusų 
žemės ūkio departamento, bet 
tą parama buvo tiek maža, 
kad negalėjo žymiau sustip
rinti jų veiklos.

Lietuvos žemės ūkio būklė 
prieš pat pasaulinį, karą

Senesniais laikais lietuviai 
daugiausia vertėsi javais. Tie
sa, vietomis sėdavo dar linų 
ir mėgindavo verstis arkliais, 
bet tiktai tam tikruose rajo
nuose ir paskiri ūkininkai. 
Didžiuma ūkininkų produkta- 
vo vien javus. Iš javų daugiau 
aiai buvo sėjami rugiai, kvie
čiai, miežiai, avižos ir žirniai. 
IŠ kaupiamųjų — vien bulvės. 
Pašarinių žolių beveik niekas 
nešėjo ir jaa pradėjo sėti tik 
tada, kai prie to pradėjo ra
ginti lietuvių spauda. Kadan
gi pirktinių trąšų nevartojo, 
o mėšlo pasigamindavo patys, 
tai javų derliai būdavo labai 
menki. Dėl to drėgneRniais me
tais ūkininkams pritrūkdavo 
ne tik gyvuliams pašaro, bet 
ir sau maisto. Būdavo metų, 
kad ūkininkas duoną rakinila- 
vo net nuo savo vaikų. 

Gyvuliai
Gyvulių taip pat mažai lai

kė, neg neištekdavo jiems pa
šaro. Daugiau ir geresnius gy-

Daug blogesnėje padėtyje valius pradėjo laikyti tiktai
buvo buv./Vilniaus gubernija. 
Čia žemės tvarkomosios komi-, 
sijos darbuotojai daugiausiai 
buvo rusai ir vienas ktios len
kas, kurie, nežinodami vietl-

nuo to laiko, kai pradėjo sėti 
pašarinių žolių.

Iš gyvulių Lietuvos ūki
ninkas daugiausia kreipė dė
mesio į arklius, nes juos gera

WEST SIDE
Aplankius Chieagą

Pagarsėjusi Chicaga didu
mu ir lietuvių veiklumu daž-

ko. Nors oras buvo vėsus, bet 
publikos suvažiavo iš viso De
troito. Mokytojos seserys pa
sidarbavo prie išlaimėjlmo. 
Šeimininkai J. Šimkūnas, V. 
Čerpavičius taip pat suma
niai darbavosi.

Smagu pažymėti, kad pik-
nai patraukia lietuvius ir iž’nike ir “Drangas” buvo pla- 
kitų miestų, kad viską savo- tinamas. Pijus Grybas atnau

jino prenumeratą ir dar ža
dėjo dienraštį broliui į Lietu-

mis akimis pamačius. Mane į 
' Chieagą traukė biznio reika- 

Galvijų laikė nedaug ir iš! lai. Tad, gavęs progą, aplan-
jų beveik jokio pelno neturėjo. 
Jią buvo laikomi tam, kad pa
gamintų mėšlo ir šeimą aprū
pintų pienu. Pieno produktų 
niekas neparduodavo. Kiaulių 
laikydavo taip pat nedaug ir 
tiktai lašinines kiaules 
reikalams. Tiesa, bent
kiaulių nupirkdavo Vokietijos 
pirkliai ir būdavo parduoda
ma vietos rinkose, tačiau ūki
ninkų pajamos iš kiaulių ūkio 
prieš pasaulinį karą buvo 
labai nedidelės.

Avių ūkis Lietuvoje prieš
kariniais laikais taip pat ne
kaip išrodė. Tiesa., buvo laiko
ma nemaža avių, bet vis labai 
menkų vešlių, kurios duodavo 
labai prastą vilną. Avių ūkio 
produktai dažniausiai pasilik
davo pačiuose ūkiuose ir tik 
nežymi dalis patekdavo į arti
mesnius miestelius. Taigi, iš 
šios ūkio šAkos pajamų ūki
ninkai beveik neturėjo.

(Bus daugiau)

kiau Chieagą ir, ačiū geriems 
draugams, plačiai po lietuvių

vą užrašyti. Tai pavyzdingas 
spaudos platintojas, biznie
rius. Linkime jam gero pAsi-

kolonijas pavaži nėjau, aplan
kiau ir susipažinau su stam
biais lietuviais biznieriais ir
užmezgiau kalendorių užsaky. šio1 buv0 skaitytojas penkta 

savo mo biznį. Ačiū tiems biznic- 
kiek riams.

sekimo biznyje.

Mykolas Lukoševičius iki

Nuoširdžiai dėkoju “Drau-
už publikaciją; “Drau- fįaį 

go” radio valandoj duotas 
man kelias minute^ pasveiki
nimui or.o bangoms pasakyti:
P. Šaltimierui, adv. Lapins
kui, komp. A. Vanagaičiui, 
kurie per savo radio valandas 
taip pat mane gražiai išrek
lamavo, J. ir H. Mickeliū 
nams, dainininkui K. Sabo
niui, Pabijonaičiui už supa
žindinimą su biznieriais, Ig
nui Sofijai Sakalams už vai
šingumą ir draugiškumą. Vi
siems ačiū. Matas lįmonis

dienio “Draugo”, o piknike 
užsirašė dienraštį kasdien, 
kad ilgais vakarais galėtų se
kti naujas žinias. Lukoševi-

J. Kairius ir ta proga aplan
kė visas žymesnes Detroito 
vietas. Vieną sekmadienį Var

svečiams ir supažindino sn de- 
troitiečiais.

Jonas Miazgas yra W. Ha-
nackienės vasarnamy buvo su-Uleton, (miesto) iždininkas, 

rengta J. O. Miazgams puota,' (Tęsinys 4 pusi.)
—' —I

Pyragą Mėgėjams
raSo ‘

BARBARA B. BROOKS

Namų Ekottomijos Skyriaus 
Ki l ogg Kompanija 

Battle Creek, Mk-higaa

Yield: Frosts one two-layer cake 
or one 10-inch loaf cake.

Nėra daug vaikų turint žemiau cool cake..
15 metu, kurie nemėgsta pyragai
čių ir tie patys vaikai negali tikė
ti, kad yra žmonių, kurie nemėg
sta pyragus valgyti.

Kada vaikai pradeda suaugti, jie 
mažiau temėgsta pyragus, dėlko tai 
niekas nežino. Gal kad per visus 
savo metus jiems teko paragauti 
visokių pyragų, skanių ir neskanių.

Recciptai, kurie žemiau randasi 
. yra dedikuoti tiems vaikams ir žmo-

pereitą vasarą važinėjo «»ėg> kurie buvo apvilti sn neska-
1 ietnvoie ir kelione labai oa- niais Visi pyragai šiose
' ' 1 P® sekančiose recciptose yra skanūs, tik

sitenkinę. ‘tereikia jut»8 pamėginti ir žinome,
kad mėgsite pyragus per visą savo
gyvenimą. ,SveikinaTne pavyzdingą šei

myną. Gražu būtų, kad ir ki
ti pasektų jų pavyzdį.

Pereitą savaitę iš Grand 
Rapids, Mieli., lankėsi stam
bus biznierius, graborius J.

BRAN GINGERBREAD
1-3 rup fat 
1-3 rup augar 
2 egga
U cOp molaasea 
34 rup bolllng water 
34 rup all-bran

1 rupi flour 
i tp. baklng powder 
34 tap. ault 
1 tap. aoria 
1 tap. glnger t tapa. finnamon

Cream fat and sugar; add « 
and beat with rotary beater until 
creamy. Add molasses and mixwjpll. ( 
Pour boiting watcr over all-bran anij 
add to first mixtunp. Add flour i 
ted with remainder of ingredient 
and stir until batter is sraooth. | 
Bake in grea<-cd pan, lined in bot-, 
tom with wuxcd paper, in moderato) 
oven (350* F.) about 45 minutė*.

Yield: 12 servings (9x!)-inch paų).| 
COCOANUT KRTSPY CAKE

3-3 rup fat 
134 rupa augar 
3 vgga
3 rupa raka flour

2 34 topo. baklng 
powęlrr

34 top. salt 
1 rup mllk

1 top. vanllla eztract

BLACK CHOCOLATE CAKE
2 34 rupa rakė flour 2 rupa augar 
1 tap. baklng powiler 3 egga 
3« tap. ao<la 4 anuarea unanreet-
34 tap.aalt ened chocolate
34 rup butter 1 rup water

34 tap. vanllla Į ?
Gumbine flour. baking powder. so- . į brown augar 

da, and salt and sift togethbr three i tap varnus 
times. Gream butter, add sugar and 
cream togethcr until light and fluf-

Bartuškevičius su žmona. Jis Scparate eggs, beat yolks and 
add with melted chocolate to c reara- 
ad mix. Mix well; add sifted dry

1 rup nbreUded 
»oeoanut

1 rup com fl&kea or 
wheat krluplaa

1 rup chopped nut 
mento

Cream fat and-sugar thoroughly. 
Add unbeaten egg yolks, pne at a

ratrart 
34 top. oalt

yra rėmėjas kilnių darbų. Ba- 
rtuškevičiai svečiavosi pas 
kun. V. Masevičių, D. B. Ura- 
zius, J. A. Blažius, Z. Baibo- 
kus ir gimines. Mandagūs, in-

time, beating one minute after each 
ingredients altemately with the wat-' addition. Sift flour with bakin-r 
w and beat after each addition : ]iowder and salt ant! add altemately

Rūgs. 26 d. Šv. Antano pa
rapijos piknikas srerai pavv- telieentiški žmonės.

beat after each
until smooth. Stir in vanilla. Bent 
*gg nrhites unti! stiff būt not dry 
ind fold into batter. Bake in 10 by 

pan in moderste oven 
‘or 1 hour, or ln tvro 
pana in modecate oven 

ir 35 minutes. Cool and
Yield: OnCeh<10-,;inchN^tafIc,anke or ’K™4ually’and eontinu. beating 

one 9-inch layer cake.
CHOCOLATE NUT ICING

with combined milk and flavorii g 
to creamed mixture. Beat well. Fo'd 
in egg vhites, beaten stiff būt not 
drdy, Pour batter into greased eake 
pan, with waxed paper in the bot- 
tom.

Beat eggs well, add broim

Musolimui Priimti. V iena {Berlyno gatvių specialiai papuoštų Musolinioi Vokietijon at
vykimo proga.

2 f»q u* r e r un«weet- 
cned chocolate

t tlmpe. butter 
2 eupe confectloner’e 

eurai

6 tbepa. cream 
1 tep. vanllla H eup chopped nut

mcata

Mėlt chocolate and butter over hot minutes. 
water. Add remaining ingredients | Yield: 1 
and beat until cheamy. Spread on indi pan).

jtll mixture is light and flnffy._^
, flavoring, salt, cocoanut, cnru jlakes 
'and nnt ineats. Mix well. Drdjf'bj*-’ 
spoonfuls on top of unhakeif cake 
batter and spread evenly. Bake in 
moderate oven (350® F.) about 45

Vandos Daltmu - Svariai Dega
FUEL OIL

t

Greitai pristatome lr garantuojame pilną 
mierą su cfty sealer saikuotais trakais

STIRBIS FUEL OILS. / T* 'T* ♦

Telephone GROVEHILL 4424
PETRAS STIRBIS
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DETROITO UETUVIŲ ŽINIOS
EAST SIDE

Gyveno Tarp Mūs,
Veikė Su ’ Mumis, 

šiandie Jos Jau Nėra

rėš taipgi sukalbėjo rąžančių 
jos namuose, nes velionės mo
tinėlė yra sųjungietė.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvelius. Palaidota rugsėjo 18 
d. Bažnyčioj laikant trim ku
nigams trejas šv. Mišias, gie
dojo 'B. Nekrašas, A. .Juol-

Po ilgos ir sunkios ligos >■ S. Bukšaitė. Kleb.
persiskyrė su šiuo pasauliu | kuJ>- «■*•«■*•» pasakė graudų 
rugsėjo 15 d. Ona Kybartai-1 Panoksiu.
tė, 20 metų amžiaus. Velionė,,. UauS ž,,K>ni« ’rel“n« P«,5- 
baigus parapijos uiokyklų, pri i ’k‘i° Į kapus- Amžinų atilsį 
klauso mergaičių sodalieijai sluok jos vėlei, Viešpatie! 
ir daug jai darbavos. Dėl toj Sodalietė
sodalietės suteikė gražų pas
kutinį patarnavimų savo my
limai narei atkalbedamos rą
žančių jos namuose, užprašy- 
damots šv. Mišias už jos vėlę 
ir paaukodamos gėlių vaini
kų, taipgi in corpore į baž
nyčių išlydėdamos su draugi- į 
jos • vėliava, ant kurios buvo 
uždėta gedulo ženklas. Be to,
Onutė priklausė prie parapi
jos choro. Turėdama gražų 
švelnų balsų, jie dalyvavo so
liste koncertuose.

Būdama malonaus ir links
ma būdo, ji turėjo daug prie 
telių jaunų ir senų.

Moterų Sųjungos 54 kp. na-

Padėka
I —— .1- —■

Liudvikas ir Marijona Ky
bartai reiškia širdingiąusių 
padėkų visiems, kurie prisi
dėjo prie paskutinio patarna
vimo a. a. jų dukrelės Onutės: 
už gėles, užprašymų šv. Mi
šių, draugijoms už atkalbėji
mų maldų, Nekrašui, Bukšai- 
tei ir Juodsnukaitei už gie
dojimų per Mišias, draugėms 
už patarnavimų automobiliais 
ir t.t. Taipgi dėkoja visiems, 
kurie lankė a. a. Onutę, ka
da ji sirgo.

WEST SIDE Graži Auka

tl. Vis* Omahos valdyba taip 
pat žadėjo dalyvauti.

Be to, gauta maloni žinia,

Tautų Paroda

PHILADELPHIA, PA.

gio parapijos mokykloj. Oi 
Kaziui Dryžai, dalyviui tos 

_  parodos, kaip teko girdėti.
teisėjas Jonas Zūris iž Chi-: Ttugs, 20 d. šiame mieste iŠ Lai neL pats miesto majoras 
cagos atvyks j bankietų ir pa ; priežasties 150 metų sukaktu- 
sakys kalbų. Omahos lietuviai V*U A. V. konstitucijos, į-

(Tęisnys iš 3 pus!.)

Gabus - Smogus. Garbė lietu
viams.

Gaila, kad Miazgų grįžimas 
namo buvo nelinksmas: gavo 
žinių, kad sunkiai susirgo se
suo. Ir čia Ieva Kairienė stai
ga susirgt), guli Šv. Juozapo 
ligoninėj. Lenkime greit pa
sveikti. Koresp.

nialonėjo paspausti dešinę.

Pranešėjas
vyko taip vadinama: “Tautų 
Paroda”, kurioj dalyvavo ir 
lietuviai.

Suruošimui lietuvių sky
riaus iš jurgiečių daugiausia

siųsti adresu: 5412 So. 32 st., Į pasidarbavo Kasys Žadeika,| 
o jam daug gelbėjo Adelė 
JSinailiūtė ir vietinės seserys 
vienuolės, mokytojos Šv. Jur-

dabar laukia spalių 17 d., ku
rioje jie turės daug garbingų 
svečių savo tarpe. Jei kas no
rėtų Jonų pasveikint telegra
ma prieš spalių 17 d., gali

LIETUVIAI DAKTARAI

Omaha, Nebr. Telegrantos bus 
skaitomos per bankietų.

Aplankys Uetuvų

Kai J. Goodmanas baigė 
mokyklų, dar mes neturėjome 
savos lietuviškos mokyklos. 
Jo motinėlė mirė jam dar jau 
nam būnant. Taigi, jam gana 

vwyi,w uin.UK. t«aju, .M UWy- 8unku lįetuvišk«i kalbėti, 
lieė upės, Oregon valstybėj, vienas didžiausių darlių federa-
-lio projekto, kurį apžiūrėjo pat pres. Roosevelt lankydamas 
Vakarines valstybes.

LIETUVIO ČEMPIJONO PAGERBIMAS

OMAHA, NEBR. — Aš uia- tinta iš anksto. Atsilankys 
nau, kad visi Amerikos lietu- j daug ir svetimtaučių, 
viai žino, jog šiais metais

Tačįau savo širdyje jis yra 
lietuvis. Jis labai interesuo
jasi lietuvių veikimu, koloni-1 
jomis, žymiais asmenimis ir 
taip toliau.

LIETUVIAI DAKTARAI
TaL OANal 2349

DR. F, G. WtNSKUNAS
GYDYTO J A8 IR OHIRUROAS 
2158 W. Cermak Road
VaL: 8-4 lr 7-B ml. vakar* 

Ketvergais pagal sutartį
2305 Sa Leavitt St. 

TaL OANal 0402

jog šiais 
lietuvis Jonas Goodman lai
mėjo golfo čempijonatų. Jis 
dabar yra Amerikos čenipi- 
jonas. Jonas jau grįžo į savo 
miestų ir prie savo apdrau
dos darbo. Iki šiol jis nega-

Taip pat spausdinama di
delė programos, knyga. Joj 
bus įdėta daug sveikinimų 
nuo Omahos biznierių, profe- _ 
sijonalų ir kitų. Iš didesnių ’r 
kolonijų lietuviai taip pat y-

Ateinantį pavasarį jis va 
žiuos į Angliju golfo lošti. 
Ta proga žada aplankyti ir 
savo tėvelių žemę, Lietuvų.

Vietinis

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdieu išskyras seredą, 
sekmadienį sasitarns. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
16—12 ryta

Tel. Ofiso:
LAIayette 4017

Tel. namų:
HEMiock 6886

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rea. ofiso vai.: 16—12 A. M.

at 8-6 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

____ pagal sutarti

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. Broadvray, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Kės. 2124 S. 5th Ave., M*ywoodJ 
_______Pilone Maywood 2413

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III. 
litam., Keti. ir Pėtn. 10—6 vai. v. 

3147 So. Halsted SV, OUeago
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

Rea.:
1456 W. MM,

Rugsėjo 19 d. kleb. kun. J. 
Lisauskas per pamokslų pa
aiškino mano atsilankymo ti
kslų ir paragino parapijonus 
paremti. Tad Kaišedorių ka
tedrai ir Pivošiūnų bažnyčiai 
aukų sudėta $86.45. Visiems 
aukotojams širdingai ačiū.

.... .ra prisiuntę sveikinimus. Aš 
Įėjo savo Uesiogimų pareigų „ ,ietuvių
eiti. Jis kasdien dalyvauja
parengimuose jo garbei. Kal
ba per radio ir rašo į žymius 
Amerikos laikraščius straips
nius apie golfų.

Pagerbs ir Omahos lietuviai

I mai padarys didelio įspūdžio
Goodinanui ir jis taps 100 
nuoš. lietuvis ir išgarsins mū- 
sų vardų po visų Ašnerikį.

Gubernatorius bus bankiete

Daug žymių vietinių imn 
nių žada dalyvauti Goodma

M METU PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis1 

pritaikomi

DR. JOHN SMETAHA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
kasdien nu<r f iki 18:

ano 1:30 iki 8 vai. vak.
Tat OANal 0588

LIETUVIAI ADVOKATAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TaL LATayette 8016

OR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

16 vai ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

Jau antras mėnuo, kaip O- 
mabos lietuviai rengiasi pa
gerbti Jonų Goodmanų bau j no pagerbime. Net Nebraskos

Kun. A. Deksnys. kietu. Virs 500 tikietų išpla-..gubernatorius Žadėjo dalyvau
* '"'i------------ k------------- -“Pivošiūnų kleb

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiie 9723

feL Caiumet 8174
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Ree. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel HEMiock 4648

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoma ClceroJ 
1448 8o. 4»th Ct

Nao 8 Iki t vai. vak.

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kuru cktbar. O- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Reiš
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir- jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTIMIERO

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

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACTUM-OtifiANER
ATLIEKA IS DARBUS i

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, Arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks paa jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEAJ/fH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 4518, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

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!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nao 8 iki 6 
Panedėlio, Seredoa ir PėtnyJua 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1178 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vat vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nae 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nuo 12 iki 6 V. v. 

Tel Proepect 1012 
Ree. Tel RepnbUc 8047

{VAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
01T8AB

4729 Sa Ashland Ave. 
I takm

CHICAGO, OA.

omo VALANDOS: 
NeMtoab me 16 iki 12 

Nue 16 iki 11 vai ryta, aae B iki 4 
vgl pa pietų b aue T flri 8J0 » v

DR. MAURICE KAHN
•YSYTOJAS B aamiGAS

4681 Sa Ashland Ave. 
TM YARda MM 

Rata M. PLAaa SM8
VALANDOS:

Nuo 10-12 a. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
«. 1. M tf 4**n,

DR. J. SHINGLMAN
Ytt RANDAM SAVO OFISE 

Praktikuoja 10 matų
tdgae

Jo flpeeSalyM
11-11 A. lt 2-4. 7-4 P. M. 

lt Bo. «0<intk Ave.

Offiee Hoare
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointinent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso .ValanCos

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vok. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų "Telef. PROspeet 1930

TaL OAN^l 6122

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

Valaadoe: 1—3 ir 7—8 
Reredomik ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave, 

Telefonas REPubiie 7868

Offiee Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1022 2369 S. Leavitt Bt.
VeL 9-4 pp. ir »-B vak. OANal 070*

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 
2403 W. 63rd SL, Chlcago-

Nedėllom lr Trečiadieniai* 
 Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel LATayoMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare ’

Trečiadienaia ir Sekmadieniaia 
pagal autarti. 

tel. Ofc. RKPnbllo 7BM 
/| Kelme Park «O

DR.A.R. LAURAITIS
DBNTI8TA8

>428 Waat Marųoette Road
Antrad., ketvlrlad. lr senktadlenlatv 

•-“II v. ryto; l-» p. p.; 8-8 v. V.
8e4taAen1ala nuo • v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvar 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. Ild t vai. vakare

Aettadlentai* nuo 2 v. Iki • v. v. 
Sekmadieniaia p*«al Mtartte*

Tel. CANa’ 0287
Bee. PROspeet 6666

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Residencija: 6600 So. Arteeian Ave. 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Ree. Hyde Park 8398

OR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
ibkmtt «#rėdomi* ir anhatniniM

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 Weat 63rd Street 

Chicago, Illinois 
Tel. HEMloclj 6111 

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet lr 
7 Iki 9 vakare 

Trečiadieniais lr fiefttadlenlais 
pagal sutarti

Tei. POUlevard 7048 '

DR. G. Z. VEZEL’IS
x DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Btreet 

Vai.: nao 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal eutarU

feL Ofiao BOUIevard 6918-14 
Rea. KXNwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. auo 1—S; nue 6:30—8M

75G West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencijoe TeU BEVerly 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—8 ir 8—8 p. m. 

Resideaeija
8939 Bo. Olanmont Av*.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedčliomia pagal autartį

Chicagos lietuvių Iv. KryUaua b- 
toninl, kaip Jų pripalino America* 
Medical Aaedatioa ir American 
College ef 8urgeons, yra Olaea A 
rfliiea. Tai yra, aoklčiauai Ameri
kos medikaliai autoritetai mfisų U- 
foaiaų priskyrė prie (oriausių Ame
rika* ligoninių. Reikale nandokitta 
jos patarnavimu. 2700 W. 69tii Bk, 
tel. HEMiock 67M.

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

I

uin.UK


Penktadienis, spalių 1 1937

VIETINES ŽINIOS IS CAPONE PAJAMŲ IŠ
IEŠKOMOS MOKESTYS

Ginkluotas Apipl
mas Užeigos

Iškilmių gos Vestuves Simano Daukanto 
Dr-jos Rudeninio 

Sezono Atidarymui 
Darbuotė

? piUKU Trečiadienio Vttkare apie 6
ritura Ctoagoj kre.ps. , fe- va,, tryĮ! , ui.
deral.ni t«ua* tik.hr ..ieškoti puu|ė AnUno
daug.au kaip 345,000 dol. mo- jr _
kernu, B Al t.pone pajai.,ų Western wiui
nž 1925, 1926 Ir 1927 metas. . , ...’ statę revolverius »r nuvarę

1932 m. Al C’apone teismo svečius ir patarnautojus į ui-
nuteistas kalėti UŽ išsisukinę- pikai i ui u s kambarius, nuo sa- 
jimus mokėti vyriausybei mo- vininko išplėšė pinigų apie 
keatia už pajamas. $300. Prie apiplėšimo savi-

Nuo to laiko prokuratūra įtinkąs Antanas LemataviAiUs 
negali išgauti minėtų mokės- tapo sužeistas į galvų, revol- 
čiiL verio sudavimu.

RAPOLAI MEABAVMAA
Mli< ruc«*|o M A, I98T ■».. 

v«l. ryto. Niaukt* 44 
fU**€u mnftl* tia

KUo H Kjuibo apekr.. 
ki* parsp.. Burtokl* kaimo.

Amerikoj Ucyveno ii utetua. 
Paliko d Idoj Ūme auliadlja* 

moterį Marijoną. pe Uvala 
VaAflevičiūt4, kllart M ViMy4t« 
para*., dukrai* Marijona 19 m. 
amt., tlu brriioa: Juosapą Ir 
PnujcMk*. broliene Aanlėt* ir 
jų šeimą. puab««H«a Kazimiera 
ir Juoaapa, jo tmoo* On* lt 
jų irimą. puaacoerp Marijos* 
Htankienę, švoąerj Kazimierą, 
’.r dau« kitą (imtai*, draugų 
ir pažystam*; o Lietuvoje sese
rį < >»t* Ir joe Arlio*

Kūnas pašarvota* 1408 So. 
4 9th Court, Ctoere. UUaola.

Laidotuvės Jvyks antradleaj, 
spalių S d. I* aam* 8:00 vai. 
ryta bus atlydėtas Į fcv. An
tano parap. bažnyčia, kurioj f- 
vyks gedulines* pamaldos už 
velionio riel*. Po pe.maldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugrus-gea Ir pažy- 
stamus-us dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteria, Duktė,
Kamilai, Mam’iemė. Semi*, Plm- 
IMetilai. Puskcm'I*, Aw*rerU Ir 
tMsoUėn.

Laidotuvių direktorių* An- 
tkcaiy retkua. Tel. Cicero J1Š9.

Va-na iš seniausių draugi 
jų Bridgeporte (gyvuoju jau 
44 metai) turinti daug nulių 
ir turto, taip pat didelį kry 
f,yi 3, rengia metinį balių su 
programa ir šokiais spadų 31 
d Chicagos Lietuvių audito
rijoj. Bus atvaidinta 4 veik
smų komedija ‘‘Juokų Juo
kai”. Komedijų los Juozo 
Saurio sudaryta grupė.

Įžanga pigi, be to, dar ski
riama 10 dovanų. Tam pat 
vakare bus pagerbti nariai, 
kurie ne&nė pašalpos.

Spalių 3 d. įvyksta draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
Lietuvių auditorijoj. Visų na
rių pareiga atsilankyti, nes 
reikės rinkti darbininkus ba
liaus vakarui. Taipgi balius 
rengimo komitetas patieks ra
portų iš savo1 darbuotės.

Štai, dar kas pnmintina.
Šiemet Siinano Daukanto dr- 
gijoe vajaus metai. Daug na
rių jau įsirašė. Ačiū visiems/ 
kurie pasidarbavo ir toliau 
darbuojasi. Kiekvienų susirin
kimų įsirašo po keletu naujų 
narių. Rugsėjo 5 d. susirin
kime įsirašė du A. Petkus iš 
Cicero ir P. Šemet iš Chica
gos. Nariais priimami vyrai 
ir moterys nuo 18 iki 45 me-j 
tų. Iki 25 metų amž. nėra į- 
otojimo mokesčio.

Tame susirinkime buvo at
silankęs komitetas iš lS-tos 

i gatvės kolonijos ir pranešė, 
jog viena draugija nori pri-j 

i sidėti prie Simano Daukanto jamės M. Rakauskaite. Džiau- 
j draugijos. Susirinkimas* pas- ^iamės jos pasisekimu, įverti- 
j kyrė komitetų ištirti tos dr- name jų ne tik kaipo didelę 
j jos stovį. artistę, bet ir kaipo didelę

. . „ . patriotę. Jinai nors Ameriko-rinitu narini nrn<<4mi *- (

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge’

OARY. IK D. LAIDOTUVIŲ DIBJBKTOMAI 
KELNER-PRUZIN

Gerinusias patarnavimas — Moterų patarnauja
000 620 W. 15th Ava.

išdirbėjai aukštesnė* rūšie* 
paminklų Ir grabnumių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicago J

8uvirS it metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvė* U
taupykite pinigu* ,

HZUDT NUTAUTAS Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Cbicago* Lietuvi*Lietuvos Operos Artistės M. Rakauskaitės 

Koncerto Bilietai “Tirpsta”
Mirė rugsėjo 28 d., 1987 m.. 

1:2S vai. ryte sulaukus 18 me
tų amžiau*.

A. a. Helea gimė Chicago. 
llliuoi*.

I’aUko dideliame auUfidime 
mylim* motinėlę Antaniną, po 
tėvai* PetruAevlčaibė. tėvą Vla
dislovą. seberį Eugenl* Ir daug 
Ut* gimini*.

Kūnas pašarvota* <«>< ?q. 
HermMage Avė. Tel. Beaie- 
vard 058 L

Laidotuvės {vyks Šeštadienį,
•paltą t 4. U «am* 8:09 <aL 
ryto bu* atlydėta J šv Kry- 
Zla.ua parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės atolą Pa pamal
dų bu* nulydėta j Šv. Kadmi*-

CHICAGO, ILI

Nuoširdžiai kviečiam-- visu* 
gimines, draugus ges lt pedy- 
stflznus-a* dalyvauti Šiose lul- 
dotuvėoe.

Mullūdą: Motinu, Dėv**, 8w- 
suo Ir Gtmteė*.

Laidotuvi* direktorių* J. F. 
KudelkU. Telefonas Tards 

1741.

,9d»»l*2J

Geriau atsakyti petarhavi 
mo, negu padaryti jį nema 
Joniu būdu. . - v /,

LAIDOTUVIŲ
DIBEKTORIAIIštikimas prirteUa, Ui tik

ras Dievybės paveikslas — 
Napoleonas. CICEROS LIETUVIŲ 

ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

NARIAI CMICA 
LAIDOTUVIŲ I

.............MBS.
A> BITT1N

-■ paminklų išdirbėjai
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi-

ftkHi,‘r,u ir n,iuly-
>15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas
3958 West lllth St,

Telrfobm BBVorly 0000 
skersai St. Kazimiero kapinių vartų.

AMBULANCE
DYKAI

MIRĖ ELENA 
NUTAUTAITE

T0WN OR LAKE. — Rug
sėjo 28 d., 1:25 vai. ryto, gil
tinė nukirto gyvybę tai, kuri 

k t ik pradėjo žydėti, net* buvo' 
Sulaukus 18 m. ainž.

Velionė gimė ir augo Chi-' 
eagoje, lankė Šv. Kryžiaus1 
pradžios mokyklų. Baigus šį
met aukštųjų mokyklų, sunki 
širdies liga užklupo jų. Vi
sos* pastangos mylimųjų tėve
lių, kad prailginus jai gyve
nimą, buvo veltui. Matyt, 
Dievui ji patiko, kad Jis ją 
pas Save pasiėmė.

Velionė gerai buvo prisi
rengus sutikti mirtį. Būdamri 
ligoninėje per kelias savaites 
kasdieną priėmė Jėzų į sava 
širdį. Mat, Dievo malonė taip 
paveikė, kad velionė viską 
pergalėjo. Kelis kartus išsi
reiškė, kad Marija Laukianti 
jos ir taip ramiai užmigo 
Viešpatyje.

Suteik, Viešpatie, suramini
mą jos būdantiems tėveliams 
ir sesutei, o jai amžinų atilsį.

Neužmiršuolė.

8319 Litoaniea Are. 
Pbone YARds 1138-1139

8307 Litoaniea Avė. 
Phone BOUIevard <139A. A. SESUO M. SCHOLASTIKA

(JIEVA BUTRIMAVICIUTB)
Mūsų brangių ir mylimų Sesutę M. Scholas

tikų atskyrė Aukščiausae iš mūsų tarpo rugsė
jo 29 d., 1 vai. ryto.

A. a. Seselė gimė 1890 m., gruodžių 25 d., 
I’ittston, Pa„ Duktė Andriejaus Butrimavi- 
čiaus ir Viktorijos Ramanauskaitės, Tėveliai 
mirę. Velionė išgyveno vienuolyne 28 metas.

Paliko nuliūdusias: Šv. Kazimiero Seseles, 
savo sesutę Eleną Puhliok ir jos šeimų; brolį 
Silvestrų Butrimavičių (Bertram) Chieagoj, jo 
žmonų Oną Aukštikalnytę, jų sūnų Silvestrų; 
brolį Albinų ir jo žmonų Pranciškų, \Vilkes- 
Barre, Pa.; tetų, gimines K ings ton, Pa_, ir Wor- 
cester, Masa.

laišdotavės įvyks pirmadienį, spalių 4 d., 9 
vai. ryte. Po gedulingų pamaldų Šv. Kazimie
ro Seserų koplyčioje, JbOl W. Marąuette Road, 
Chicago, Illinois, bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę; Šv. Ka
zimiero Seserys, broliai, sesuo ir giminfs.

Laidotuvių direktorius A- Petkua

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phoae Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GBOvehill 0J<2 •LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 718 Wcat 18th Streat 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 
» .Phona BOUIevard 5203-5566

nnAUBU i* mntiAusiA laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Vw Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. HermMage Avė.
4447 South Falrflekf Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 >

K 4704 So. Weatera Ai 
TBVAS Tel. VIRginia 0863

8854 So. Halotad St. 
Phone BOUIevard <069

2314 Vert 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
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VIETINES ŽINIOS

Ražančiaus Mėnuo

Šiandien pradėjome spalių 
mėnesį, kuris Bažnyčios yra 
skirtas ypatingam pamaldu
mui į Dievo Motiną, kalbant 
šv. ltažaneių.

Biznieriai Remia 
Didelį Parapijos . 

Vakarą
BRIGHTON PARK. — Pa

rapijos draugijų rengiamą va 
karą (bunco party) remia vi 
si šios kolonijos biznieriai. 
Štai, Peoples Furniture Co. 
aukojo du gražius paveikslus, 
Kass (Kazakauskas) Jewelry 
Store aukojo setą gerų indų 
ir setą stiklų. Archer Avė.

Katal. Bažnyčios įsakymu, 
visose bažnytėlėse, kame tik 
yra laikomas Švč. Sakaramc- 
ntas, šį visą mėnesį bus kal
bamas Rąžančius viešai. To
dėl, kas tik turi galimybės,1 Big Store — gražią (German 
ateis į bažnyčią sukalbėti Ra- Linen) staltiesę. Grab. Liule- 
.žančių, gi negalintieji ateiti, vičius — setą indų (china) 
jį sukalbės namie privačiai. rankomis pieštų. Vertelka —

Už sukalbėjimą šv. Ražan- dvi dėžes saldainių. Baigos
čiaus prieš Švč. Sakramentą, 
Bažnyčia skiria visuotinius 
atlaidus.

Šiandien dar gi yra pirma
sis šio mėnesio penktadienis, 

ypatingojo pamaldumo į 
švč. V. Jėzaus Širdį, ir priė
mimui šventų sakramentų.

Šv. Mykolo Parapijos 
Bazaras

Sekmadienyje vakare pra
sideda Šv. Mykolo parapijos 
bazaras. Klebonui kun. J. Šau 
linskui į pagalbą eina visos 
parapijos draugijos, biznie
riai ir veiklieji parapijiečiai.

Parapijos salėje yra rengia
mos 8 būdos. Didžiausias ir 
daiktais turtingiausias — pa
rapijos stalas. Sekančios draų 
gijos veikliai dalyvauja ba
varo pasisekime: Apaštalys
tės, šv. Cecilijos, Šv. Ražan
čiaus, Moterų Sąjungos, Sv. 
Jurgio, Šv. Mykolo, Šv. Var
do, Choras, Nekalto Prasidė
jimo, Vyčiai, Politikos klubas.

tavem — alaus, Parker (Par- 
kauskas) — dvi dėžes saldai
nių: Hersh ir Nestles.

Bunco bus spalių 3 d. Pra-Į 
gidės 2 vai. po pietų. Vakare 
bus šokiai. Grieš W. įBarty’s 
muzika.

Visas to vakaro pelnas ski
riamas pastatymui naujo di
džiojo altoriaus mūsų padi- 
dintoj bažnyčioj.

Komisija kviečia visus pri
sidėti prie šio gražaus dar
bo. R. Kom.

Sodaliecių Vakaras

BRIDGEPORT. - Šv. Ju
rgio parap. mergaičių Soda- 
licija rengia metinį šokių va
karą spąlių 3 d., parapijos sa
lėje. Grieš Jimmie Green and 
kis recording radio orkestrą 
Pradžia (S vai. vak. Įžanga 
40c.

Komisija deda pastangų, 
kad vakaras būtų kuosma 
giausias ir daug surprizų at- 
silankusierns. . Komisija

Kabėje už garbėj prezidiumo stalo kalba prezid. A. Smetona. Dešinėje suvažiavimo dalyviai. . .
— r ,-c- 1 -.vi. ..'.^."r.TĮ.s:—-■■■- ■ = =

SPALIŲ 9 D. MŪSŲ AKYS IR MINTYS 
TURI BOTI NUKREIPTOS Į 

OKUPUOTĄJĄ LIETUVĄ!

Iš okupuotosios Lietuvos: Tokios tai žinios eina 
kasdien ateina naujų žinių a-! okup. Lietuvos. Tokios repre 
pie neatlaidų lietuvių perse-' sijos lietuviams daromos jau

IS

rūpėjo 8 dieną.

West Pullmano 
Žinios

Pranešimai

Grįžo Iš Atostogų

CARU M ET CITY. — Pra 
eitą savaitę grįžo iš atostogų 
Ona Bublienė ir sūnus-Vin
cas, gyveną 131-155th Place, 
Caluniet City, II.’. Visą savai
tę praleido pas gimines ir pa
žįstamus Detroite. ĮBe to, ap
lankė Royal Oaks ir Benton 
Harbor, Michigan ir Kanadą. 
Kelionę turėję laimingą.

Jaunas Antanai

Pranešimas

kiojimą, kurį dieųą iš dienos 
tęsia okupantų atsiųsta - iš 
Lenkijos gilumos kariuomenė 
ir policija. Štai, pasiskaityki- 
me tik vienos dienos biuleti- 
ną okupantų žygių:

“Uždaryta “Kultūros” mo
kykla Kirkučių kaime”... “Iš
vyti lietuviai mokytojai S. 
Šilijas ir S. Bukauskas iš 
valdiškų pradžios mokyklų 
Lieponių ir Koniavos kaimuo
se”... “Atleistas iš tarnybos 
geležinkelietis Kudabas už 
tai, kad jo vaikai lanko lietu
višką mokyklą”... “Giraitėje 
suimta ir tardyta visa eilė 
lietuvių”... “Varėniuose lie
tuviai nubausti už lietuvišką 
maldaknygę ir skaitymą 
“Graudūs Verksmai”... **But
rimonyse policija, užuot, gau
džius atvykusius iš Lenkijc' 
arkliavagius, daro kratas lie
tuvių namuose ieškodama lie
tuviškų knygų ir jose gink-

17 metai nuo užgrobimo Vil
niaus krašto.

Lietuviai! Spalių 9 d. (sek
madienį) mūsų akys įr mūsų 
mintys tebūna nukreiptos ne 
kur kitur, bet į Vilnių, į oku
puotąjį kraštą, kur kalėjimai 
pilni lietuvių, kur lietuvių iš
trėmimai iš gimtinių namelių

Rugsėjo. 26, 27 ir 28 dd 
mūšų parapijos bažnyčioje la
bai iškilmingai švęsta .40 va
landų atlaidai. Per atlaidus 
minios žmonių lankė bažny
čią. Dalyvavo daug svečių 
kunigų. Be to, gražų įspūdį 
darė procesija mokyklos vai
kučių ir gražus choro giedoji
mas vadovaujant varg. S. 
Railai.

BRIDGEPORT. — Draugi, 
jos Šv. Petronėlės susirinki
mai žiemą bus laikomi sek
madieniais, kas pirmą sekma
dienį mėnesio. Todėl narės 
malonėkite susirinkti sekmai 
dienį, spalių 3 d., 1 vai. po 
pietų, parapijos svetainėn. Iš
girsim įvairių raportų.

A. Laurinavich, rašt.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

. Th. only yonr body cu.tUu oot
Aolda and polaonoua vaataa frora your 
blood la Ikru • rallllon tlnr/dallcala KM-.
oay tuboo or Sltora. būt bavaro of -------
Jraatlo, Irrltatloa dru»a. u "

Bladdar -Day or Bladdar dlaordera malte 
from Oattlaa Up Niekta. Narv 

Las Palna. Backache. Ctrclea U;
Dlssln.ea Bkoumotlo Pati 

lornln*. Bmartln* or Itcbli 
chane. Oot tba Doetor-s , 
praacrlptlon eallsd Cystas 

VForka faat, sete and aura. 
kanl-a lt muat trina nev vltalltr, 

la y«

»

rantaod to fla rou pp ln ona voab or. 
aoner back on raturn of amptr Meka**, 
irataa costa only to a day at druactata 

and tba guarentoe protoets yon.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Spalių 3 d. vakare, parap. 
salėje įvyks šaunus vakaras 

yra kasdieniniai reiškiniai. pagerbimui vikaro kun. S.

Šiaudinė bus toji kolonija 
kurioj spalių 9 d. nebus su
ruoštas paminėjimas lenkų 
klastos, padarytos Lietuvai 
prieš 17 metų, ir nepakarto
tas pasauliui šauksmas — 
mes tol nenurimsim, kol Vii 
nius nebus Lietuvai gražin
tas! I 1

Šiaudinis bus lietuvis, ku-

Gaucio. Visi kviečiami daly
vauti. Įžanga 50 centų.

Žymi mūsų kolonijos biz- 
nierka B. Sucilienė su dukre-t
le Mortute keletai mėnesių 
buvo išvykus^ t akacijoms į
Lietuvą. Pereitą sekmadieni 
jau grįžo namo. B. Sucilienė 
patenkinta vakacijoms, o y- 
pač progresuojančia Lietuva,

ris spalių 9 fd., užuot atėjęs! Mortute, kuri y ta gimus ir 
į salę pasiklausyti kalbų a-'augus Amerikoj, sako: “La-

BRIDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 2 sky 
riaus susirinkimais bus penk
tadienio vak., spalių 1 d., po 
pamaldų, parapijos mokyklos 
kambary, ą,nt antrų lub^

Visos narės kviečiamos bū
tinai ateiti, nes šis susirinki
mas yra trejopai svarbus.

Taipgi nepamirškit atnešti 
“suprais”, kaip buvo nutar
ta pereitam susirinkimo.

Valdyba

Manant statyti saa naują namą 
ar pertaisyti «eną, pašaukite

JOHN VILIMAS

PARDAVIMUI
Rcatorsnaa-Taverna*, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis— mirtis. Atsišauklt:

3803^So^JKedzle^Avenue^^^^

RENDON KAMBARYS

pie okup. Lietuvos vargus, 
nutrauks kur kitur; ne tik nu-

bai verkiau, kai reikėjo atsi
skirti su Lietuva”. Mortutė

6739 80. Maplearood Avė. 
Telefonas PROspeet 1186.

Randon šviesus, apšildomas, gražus 
kambarys; atsišauklt

2522 West 45th Street
/' Chicago. Hl. ,.r

/ ■ PARDAV1MH NAMAS

4 3»4 So. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai. Karadžlus. Priežastis 
pardavimo — naAlė. Atsiftauklt 10727 
So. Mlcnlgsn Ava, .
< . PAKPAVtMCI BrfiBIffRr..:--:
Pardavimui buCernfe lr grownį. Ge
ra lr sena virta. PlKtal. Su ar be 
namo. Malnvalu aat.. mažos farmos 
ar mimo.

1&0H- So. 4tth A ve..Cicero. JU.

trauks, bet ir savo centą nu- išmoko gražių naujų dainų,

----------- Į lų”... Lietuvia*js net šokti
Kai kurie žmonės dar neži- nevalia. “Varėnos vai. jauni

no, kur galfma gauti bilietus mas buvo susirinkęs pasilink- 
M. Rakauskaitės koncerto, t sminti. Atbėgus lenkų polici

ni. Rakauskaitės koncerto ja pareiškė, jog be policijos
bilietų galima gauti “Drau
ge”, pas J. P. Rakštį, .1900 S. 
Halsted st., Ca^al 9114; b.

leidimo lietuviams nevalia šo 
kti. Beskirstant susirinkusiusZ

l durtuvu į veidą sužeistas rno- 
Kiellą, 6744 S. Artesian, prof.. k y to jas P. Štanionis. Paskui
A. Pocių, 3252 S. Halsted st., ( visų susirinkusių namuose pa- 
“Margutį”, 6812 S. Westem, daryta krata”...
av., dr. S. Slakis, 6733 So.' ■ ■ ........... — ■ . ■
Crandon avė., Hyde Park; Naujos Šeimos 
3395; K. P. Deveikį, 1518 S. J
48th Ct., Cicero, III.

neš — tą centą, kuriuo galė
tų ne vienam. okupuotame kra 
šte lietuvių vaikui duonos ką
snį nupirkti.

Taigi, spalių. 9 dieną viso
se kolonijose tebūna sureng
ta gedulo paminėjimai ir vi
si, kurių širdyse rusi jaus 
mas tikrojo lietuvio, tedaly
vauja tuose paminėjimuose.

Federautas

kurias dažnai dainuoja.

Parapijos mokykla atidary
ta rugsėjo 27 d. Lanko skait
lingas būrys vaikučių. Moky
klą veda Šv. KazHniero Sese
rys. Rap.

“Draugo” Radio 
Programa

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ; . \. $6 00
Mine Run'. v. . 576
Egg 600
Nut ........
Screenings

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F Selemonavicllr 
Sveterių Krautu-; 
.yė Atdara Kaa 
Diena Ir Vaka
rais — IrSek-. 
madienials. ‘ 

Telefonas Victory 3486 
304 West 33rd Street

INI). HARBOR, IND. — 
Rūgs. 25 d. Šv. Pranciškaus į

HRIP, MANAGEMENT. CIRCVIA- p m ownlng or holdlng 1 per cent bn-žn vėinin nėr nokina Sv 8TION, ETC.. REQUIRED BY THE or more of totai amout of bond.. l>aznytl°Je per RllSiaS SV. C
i4ThiB<fv iOth^,wcuortt,<^ va'- kleb. kun. K. Bičkauskas24, 11112, AND MARCH S, IMA Į Marlan Fathera, 2114 So. Oakley

Av<’- -Lh,CM'0, n"nols- l moterystės sakramentą šutei4. That the two paragrapha next *
above. givlng the narnės af the own- 
ers, stockholdera, and securi t y hold
ers, U any. contaln not only the liet 
of ntockholders and securtty holders 
a. they appear upon the book. of
the oompany būt aleo, ln rases where . ... , <
the stockholder or securtty holder ' gęs VVashington high SCUOOl

RTATEMENT OF THE OWNER- tnortuagv.-s, and other securtty boid-K N/---------------——

Of •'DRAUGAS” (The Lithuanian
Daily Frlend) published daily ex- 
cept Sundays at Chicaro. III. for 
Oct. 1. 19*7, State of mtnois, Coun
ty of Cook.

L . Before me, a Notary Public ln 
and for the State and ocunty afore- 
saJbl. persona lly apneared Rev. A.
Andriušis. who, havlng b e e n > appcars upon the books ef the comp-

anj as irustee or ln any other fl- 
dudary relation, the name of the 
person or Corporation for whom such 
Irustee Is actlng. Is glven; also that 
the said two peraRi-aphs contaln 
statėm en t s embracln* afflant's full 
vumstances and condltloną under 
e-hlch stockholdem and securtty 
holders who do not appear upon the

! Whiting high school, o jaū- 
1 noji buvo populari darbinin
kė Illinois Bell Telephone Co.. 
yra baigus VVashington liigh 
school.

kė M. Jankauskaitei su Petra 
Palla. Mišias laikė kun. J. 
Sipos. Jaunavedis .1933 m. ha’

J po anksčiau kelsi, juo il
gesnis bus tavo gyvenimas.

Žmogui patartina daugiau 
klausyti, o mažiau kalbėti.

dūly sworn accordln^ to law. de 
J»osee and says that he is the busi- 

ĮinannKer of the “Draugas” and 
thfc folowlng la, lo the best of 

ils Knowledge and hellef. a true 
gtatement of the ownerahip. manage- 
ment, elrculatlon, etc.. of the afore- 
anid publlcation for the date shown 
ln the above zcaptlon, reflulred by 
'the Act of August 24. 1912, as e- 1 books of the company as trustees. 
mended by the Act of March 3. 1933 
embodled ln sectlon 537, Postai Ijrw 
and Regulatlons, prlnted on the re
verse of this form. to wlt: •

1. That the nnmes and addresres 
of the publishers, editor, managlng 
editor. and bustness man agora are:

Publlsher: "Draugas” Publlshlng
Co.. 2334 So. Oakley Avė., Chioago,
Illinois.

gavo getą darbą Sinclair Oil 
Refinery Co. Jaunoji yra bai
gus Roosevelt high school.

Tą pačią dieną buvo ir ki
tas šliūbas Eleonoros /Baltu
tytės su Andriu Wajwoda iš 
Whiting. Šliūbą davė kun. K.

Vaikai yri tėvų dalis, jie 
lieka tėvų globoje, pakol jie 
patys nepradeda valdytis sa
vo p: otų ir Bavo valia.

Trečiadienį girdėjome dien
raščio “Draugo” radio pro
gramą, kuri buvo graži ir į- 
domi. Su pasigvrėjimu klau
sėmės lietuviškų dainų ir mu- 

pap izikos. Įdomi ir pamokinanti 
buvo dr. A. Rakausko kalba. 
Įdomūs ir redaktoriaus pra
nešimai. Skaudžiomis širdimis 
išklausėtne liūdno pranešimo 
apie a. a. Sesers Skoliastikos 
mirtį. Visiems patariame klau 
sytis radio “Draugo” prog
ramų, kurie leidžiami kiek
vieną trečiadienį ketvirtą va
landą iš stoties WEDC.

Kl. Ratelis

hold stock and nęcurltles ln a capa- 
clty other than that of a bona fide 
owner: and tbia afflant haa no rea- 
aon to bellere that any other peraon,

co,rp<^t,lon. ^7 1 Bičkauskas per 10 vai. mi-ereat dlrert of Indlrert ln the “

Editor; Izeonord Simutis, «91# So. 
Maplewood Avė.. Chicago, Illinois.

Managlng Editor: None.
Business Manager: Rev. A. An

driušis 2 3S4 S. Oakley Avė., Chfcago, 
Illinois.

That the ovner ls Draugas Publlsh
lng Company, Ine., 2334 So. Oakley 
A.v«„ Chicago, III., Rev. Ig. Albavl- 
Cius, 717 W. IKth 8treet, Chicago. 
III . Marmn Fathera, 2134 Ro. Oak
ley Ava., Chicago, Ullnols.

3. That the known bondholdars.

tntereat dlrect of Indlrert ln the 
Maid stock, bond a or othnr securi- Siga 
ties tnan as so stated by him.

5. That the average n-umber of 
coplea of eaeh lmup of thla publl
cation sold or dlntrlbuted. through 
the mails or othenvlse, to pald aul>- 
aeribera durlng the trelve montba 
preeedlng the date shown above 
Ir 24.950.

Rev. A. AiMlrhiMn, 
Business Manager.

Rwom to and nubsrrlbed before 
ma thla lat day of October, 1937.

Vestuvėse, kurios įvyko Šv. 
Marijos salėj, Wlutinge, da
lyvavo virš 300 žmonių, jų ta
rpe ir jaunosios giminė A. 
Bartulienė iš Belwood, Iii. Nauja® garvežys. Baltimore and Ohio geležinkelio kom

panijos 8ukohstruktavo šios rūšies naują garvežį, kuris tari 
Jaunasis dirba Standard 15,000 arklių jėgos ir 14 Pullman vagonų gali vežti 100 my-

(Mycom^£STexI5S?S!?’j7.im) Oil kompanijoj; yra baigęf (lių j valandą.

CRANE COAL COMPANY

RENDON S ALt
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Avė. Sav. Petras 
Vengeliauskas pasiūlo savo 
kostumeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi- 
gi renda. Tel. Laf. 4112

CHARLES YUSHIS
CABPEHTBE

IB
OOKT&AOTOB

2223 VVest 23rd Place
ltlieka visokius medžio darbok. 
Įdėlios ir malas, oi prieinam* 

tain«. Apkala namai Migeliais. 
| Dedame atogoa. , , *

Tari SS metus patyrimo.
•

TeL CANaI 7514
CHICAGO

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Vaodens Raitomo1— Nesmlrda — švariai Dega — Lygos
PRODUKTAS t)I D*I AURIO PIKI, O1I, RAFIN1RIUOTO4O UOJ 

Tr.RiTonl/oj

MES GREITAI PRISTATOME IR OARANTI’OJAMF. PILNĄ MIF.RĄ 
SL CITY HKAI.ER APZlCRCTAlS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 
CANaI 2020

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

KURUI AI.IFJAI VISOKIEMS MI.DYTLVAMS


