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BLACK II2ME SAU SKIRTA VIETA
VYRIAUSIAJAM TEISME•»- - - - -

Prieš jį teismui įduoti du kons
tituciniai nurodymai

WASHIN3T0N, spal. 4.—į parūpintus dokumentus ir dau 
Vakar 12:00 dienų vyriausias giau nieko nesprendė. Matyt, 
teismas atidarė rudeninę sesi-i ateinantį pirmadienį bus pas-
jų ir teisėjų tarpe buvo teisė
jas Hugo Black, prieš kurį 
tiek daug triukšmo keliama.

Adv. A. Levitt, iš Washing- 
tono, ir adv. H. Kelly, iš Bos
tono, teismui įdavė skirtingus 
konstitucinius nurodymus, 
kad teisėjas Black neturi tei
sės būti teisėju šiame teisme.

Teismas priėmė advokatų

kelbtaš sprendimas.

Atlikus kitus trumpus for
malumus teismo posėdis užda
rytas iki pirmadienio.

Savo ražu iš naujo teisėjo 
^Blaeko ofiso paskelbtas pa
reiškimas, kad jo štabų suda
ro vienas žydas ir du katali
kai.

HITLERIS VOKIETIJĄ 
VADINA “ROJUMI”

UNIVERSITETO KOPLYČIOS MODELIS

Loyolos universitetas Chicagoj nusĮ endė pastatydinti 
čia vaizduojamo pavydalo koplyčių, univel lieto srity tieff Mi- 
chigano ežeru. Tai bus naujovinio štili*
bokštas- naktimis visados bus nušviestas 
Čioje bus vietos 1,000 asmenų.

Telef omus: Canal 7790 
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DAILY IN AMERICA

METAI-VOL XA

Mnios amsiu sesers Skohastikos 
laidotose

' VELIONES LIŪDI VISA MŪSŲ 
VISUOMENE

Vakar Chicagos lietuviai ka-jUrba, kun. M. Švarliui ir kur 
talkai pergyvena skaudų mo- P r. Juškevičiui asistnojan 
mentų — palaidojo garbingų-1 Ceremonijas tvarkė kun. Jx 
jų vienuolę a.a. sesutę Skobas- ,?»• Prie šoninių altorių 
tiku, kuri savo darbais buvo sius laikė kun. P. Katau 
plačiai žinoma visiems švie- kas ir kun. St. Gaučas. t• rai 
sesniems Amerikos lietuviams, pamokslų pasakė kun. fcrof. 
“...reikia šiandien liūdėti, nes Vaitkevičius. Žavėjančiai gr 
katalikiškoji ir lietuviškoji vi- žiai giedojo seserų choi 
suomenė neteko uolios darbi- Koplyčioj buvo daug sesei 
ninkės, o vienuolija neteko to vienuolių, daug kunigų. Žm 
dvasios centro, apie kurį spie- J>4s toli gražu negalėjo sutil 
tėsi visos seselės, norinčios ti į koplyčių. Jų buvo labi 
gyventi nežemišku gyvenimu; daug. Po pamaldų božnyčit

radikalai išsigali ilginti karų jį jomsl buvo prieglauda, pa- a.a. sesers kūnų šimtui aute 
bažnyčTa, kurios :d8ka Apturimai sau nepapras- j tarėja ir užvėja” — taip sakė mobilių lydėjo į kapines, 

g švitnrys. Koply- Į tai pagalbai iš sov. Rusijos ir jškalbingasai pamokslininkas
kitų šalių. '» ' įprof. kun. Vaitkevičius, M.-

VALENCIJOS RADIKA
LAMS PADEDA DAU- 

GIAUS’A MASKVA
BUFFALO, N. Y. — Nese

niai iš Ispanijos grįžo laikraš 
č:o “The Catholic Union and 
Times” leidėjas ir vedėjas 
kun. E._ J. Ferger. Ispanijoj 
esant jam teko asmeniškai ma 
tytis su nacionalistų vadu gen. 
F. Franco.

Nuo šio vado kun. Berger 
patyrė įdomių dalykų apie pi
lietinį karų Ispanijoje. Apie♦
tai kun. Berger rašo savo lai
kraštyje. '

Gen. Franco sakėsi nenusi
mano, kaip greit baigsis ka
ras nacionalistų laimėjimu. 
Didžiausias vargas tame, kad

BUECKEBURGAS, Vokie 
tįja, spal. 4. — Vakar čia mi
nėtos nacių įvestos kasmeti
nės tautinės javų nuvalymo 
baigtuvių iškilmes.

Suplūdo apie vienas milijo^ 
nas ūkininkų ir kitų svečių iš 
visų Vokietijos dalių. Ir dik-

Sutraukta apie 10,000 kariuo
menės. Ji surengė sodiečiams 
pasigerėti pramogas.

Hitleris Vokietijų vadino 
vokiečių tautos “rojumi”. Jis 
sakė; kad, Maskvos kriminali- 
ninkai tegul tik bandytų įsi
veržti ir griauti šį rojų. Kaip
bematant jie butų sulaikyti 

tatorius Hitleris dalyvavo ir jįį0 rojaus (Vokietijos) pasie- 
kalbėjo. Buvo suvykę kviesti. į nyj. Negautų progos nė kojos 
ir svetimų šalių diplomatai.' įkelti.

Apie 250,000 pležinketirieko susitaikė 
su gel. kompanijomis

Turinčios! apie 250,000 na- Į nimo. Keletu savaičių vyko de 
rių penkios geležinkelininkų Į rybos. Pagaliau kompanijos 
organizacijos susitaikė su ge-| pasiūlė 44 centus daugiau už
ležinkelių kompanijomis. Tuo 
būdu išvengta numatyto strei
ko. Y !

Geležinkelininkai reikalavo 
20 nuošimčių didesnio atlvgi-

Ispanų valstybės pukso at
sargos yra raudonųjų ranko
se. Žymioji to aukso dalis pa
siųsta į Maskvų ir į kitas ša.- verkė ir liūdėjo, nes jautė, 

Prezidentas Rooseveltas i 11:30 vyks į Jo Emin. kar-1 lis. Tas auksas ten už juos \a(j ne ^k vienuolija, bet visa 
šiandien atvyksta į Chicagų. j dinolo Mu^deleino rezidenci- ! kalba. Iš ten jie gauna visokių , mūsų visuomenė neteko dide- 

9.30 ryto specialus trauki- jų. | sau ginklų, amunicijos ir karo įr brangios asmenybės.

Pratartas Rooseveltas Ckicagoje
I.C. ’ . . ' ’

Per kelias dienas prie velio
nės karsto ėjo daug žmonių, ai

nys atvažiuos į Union’ stotį, 
įpir prezidentų pasitiks ir svet 
kins gubernatorius, miesto ma
joras ir kiti živiaiaji. demokra-. 
tų partijos vadai.

10:30 prezidentas apleis 
traukinį ir vyks ir į paežerio 
jungtinio tilto atidarymo iš
kilmes.

11:00 atidarant tiltų prezi
dentas kalbės.

dienos darbų, kas lygu 6-7 nuo 
šimčiams.

Nuodugniai aptarę pasiūly
mų geležinkelininkai pagaliau 
sutiko. -

BAŽNYČIOS REIKALAI 
YRA DIEVO RANKOSE

KATALIKŲ AKCIJA NETU- NUŽUDYTI VISI RESPUB-
RI BŪTI MAIŠOMA SU 

POLITIKA
LIKOS VIRŠININKAI

12:00 pietaus su kardinolu. 
1:00 aplęis kardinolo rezi

dencijų ir vyks į traukinį La 
SflUajtetyifc * z 

2:00 prezidentas apleis Chi
cagų — vyks į Hyde Parkų, 
N. Y., pasimatyti su grįžusia 
iš
Mrs. Sarah- Delano Roosevelt. 

Prezidento kall>a bus trans
liuojama per radijų.

medžiagos. Ir to visa 
nepaprastai daug.

Štai, prieš keletu mėnesių

gauna Skaudžiausias momentas, ži
noma, buvo vakar rytų, kuo
met giminės (jų tarpe brolis 

per įvykusius nacionalistų rou-lįr gefeuo,), eeserya ir visi arti-
šios su radikalais Brunete
ruože radikalai prarado dau-•
giau kaip 100 lėktuvų ir apie 

Europos savo motina — 100 tankų, prieš trumpų laikų 
gautų per Viduržemio jūros
uostus.

Maskva Valencijos raudo
nuosius be to aprūpina ir ka
rininkais instruktoriais ir ki
tais kariniais specialistais. 
Sovietų karininkai mankština 
raudonųjų milicininkus ir siun

Šanchajus »«d 4 _iSiamus iu,ls kar° front“ lydiSiAMCHAJUb, »pal. 4. ginHooti politiniai agentai, 
Japonų tanų karo ųteMto-a. a koriem8 i8akyta d(.wrtyrus, 
merikječiai ir krti ramia, kad arba nuo prieSo

ŽINOVAI SAKO, AMERIKA 
NETURI BIJOTI JAPONy

mie j i paskutinį kartų malė jų 
prieš uždarant karstų ir sa
kant paskutinį Sudiev. Šim
tai žmonių verkė ir ašaroda
mi lydėjo velionę į šv. Kazi
miero vienuolyno koplyčių, kur 
įvyko gedulingos pamaldos.

Šv. Mišias laikė kun. B.

Kapuose pamaldoms v 
vavo kun. H. J. Vaičiūną* 
Atgiedotos giesmės, Angel 
Dievo, Amžinų atilsį... Vai 
das jaudinantis. Prie kapo
psta velionės giminės, gra u 
žiai verkia seserys vienuolė 
liūdi gausinga minia. Puči 
švelnus vėjelis, krinta n 
medžių lapai, lyg primindai 
visai miniai, kad žmonų <io 
žemės gyvenimas, tai racdži 
lapai, kūne papūtus nid 
vėjui, kriptų... Leidžiamas 
šutės karstas į kapų... Ne 
matysime jos. Tačiau jos dar 
bai pasilieka gyvi, jos g r 
pavyzdžiai bus mūsų- atminty 
je amžinai... Tad, amžinų at 
sį, tau, garbingoji seselę...

BUENOS AIRES, ,Argenti- 
na, spal. 4. — Argentinos Ka
talikų Akcijos nariams nurody 
ta, kad jie savo veiklos nemai 
šytų su šalies politika ir bū
dami politiniuose susirinki
muose nenaudotų jokių bažny
tinių šūkių. Pats Šventasis 
Sostas nusprendė, kad visų ša 
lių katalikai laikytųsi tokios 
tvarkos.

MASKVA, spal. 4. — Ap
kaltinti “išdavyste” ir sušau
dyti- Adžavriano sovietų res
publikos prezidentas, vicepre
zidentas ir kiti šeši viršinin
kai.

Visose Rusijos dalyse vyk
domas raudonasis “valymo” 
teroras. Stambiausieji komu
nistai žudomi.

VATIKANAS, spal. 4. — 
Anądien meldžionių 'audienci
joje pas Popiežių buvo ir vo
kiečių katalikų grupė iš Berly
no. šventasis Tėvas ramino 
vokiečius meldžionis.

Ne vien Berlyne, bet visoj 
Vokietijoj, šiandien reiškiasi 
nepaprasti įvykiai, sakė Jo 
Šventenybė. Tie įvykiai skau
dina kiekvieno kataliko sielų.

Popiežius reiškė džiaugs
mų, kad Vokietijos katalikai ap 
ra ištikimi savo tėvų flkrų- 
lanko Kristaus Vikarų, kad y- 
jam tikėjimui.

KINAI ATSIMETA VIENAM ] VALENCJOS RANKI 
RUOŽE, ŠANCHAJAUS

FRONTE
SKUNDŽIASI NAMINI 

PRIEŠAIS

STATEVILLE KALĖJIME 
ALKIO STREIKAS '

Illinois valstybiniam State- 
ville kalėjime, kar. yra 3,477 
kaliniai, kelinta diena tarp ka 
linių vyko bruzdėjimas — pa- 
rolių komisija nepasitenkini- 
maa ‘ i• Į**

Pagaliau vakar kaliniai at
sisakė valgyti — nusprendė 
alkti. Sakoma, kad apie 200 
kalinių išjudino visus kalinius.

Padauginta kalėjimo sargy
ba. Dalis vedamų darbų nu 
traukta.

Vokietijos katalikai neturi 
AUSTRALIJA VENGIA nuliūsti, sakė Popiežius. Baž- 
BOIKOTO JAPONAMS , nyčia ir jos reikalai yra gero

se rankose — Dievo rankose.
SYDNEY, Australija, spal. 

4. — Čia sukeltos demonstra
cijos tikslu boikotuoti japonų 
prekes. Policija areštavo kelįs 
demonstrantų vadus.

ARABŲ STREIKAS 
PALESTINOJE

JERUZALĖ, spal. 4. — A-
----------------------- ,rabai sukėlė streikų ir terorų

NUTRAUKTAS STATYBOS kai kuriose Palestinos dalyse, 
DARBININKŲ STREIKAS (Aplink šį miestų sutraukta

------------ ! daugiau britų kariuomenės.
DUBLINAS, Airija, spal. 4.'

— Apie 12,000 statybos darbi
ninkų per 6 mėnesius streika
vę pagaliau nutraukė streikų

Spalio 2 ir 3 d. Chicago sri
tyje 12 asmenų žuvo automo
bilių nelaimėse. Be to, daug 

laimėję kai kurias darbo sų- sužeistųjų. Iš žuvusiųjų tik
lygas. trys kalti dėl nusigėrimo.

Amerikos J. Valstybės neturi 
reikalo bijoti japonų ginkluo
tų jėgų. Sako, japonų karinė 
galia yra vien pasaka. Tas pa 
aiškėjo iš jų žygių Kinijoje. 
Japonai neturi tinkamo oro 
laivyno. , i, : \ ;

Aiškėja, jie skaudžiai nusi
vylė iš anksto neištyrę kinų 
karinio pasirengimo. Šiandien 
skaudžiai kamuojasi ir nežinia 
kaip gali baigtis šis jau “bau- 
sminis žygis” kinų “sųmonini-

čius be atodairos sušaudyti. 
Tokia barbariška kariavimo 
priemonė yra praktikuojama 
pas Rusijos bolševikus.

Anot .gen. Franco, karas ga 
li užtrukti kiek ilgiau, o rasi, 
gali greit baigtis. Bet sunku 
nustatyti laikų. Tik viena ajš- 
ku, kad karas nacionalistų tri
umfu bus užbaigtas.

VOKIETIJOJE ĮKALINTA 
LENKĖ GRAFIENĖ

mui >»

REIKALAUS PAŠALINTI 
VISAS CIO UNIJAS

BERLYNAS, spal. 4. -
Čia Moabito kalėjime įkalinta

VALENCIJA, spaL 4.1 
Valencijos radikalų rėži m. 
aimanuoja, kad jis turi kovo 
prieš dvi armijas — snkil 
lius> visuose frontuose ir

ŠANCHAJUS, spal. 4. —
Kinų kariuomenė atsimetė at
gal vienų mylių Lotien Liu- 
hank* ruože, Šanchajaus fron
te. Tas keliolikos mylių ruo
žas yra šiaurvakarų link nuo, slapta armija savo valdonei 
Šanchajaus. Kinų karo vado- srityse, 
vybė pareiškia, kad tas pada-1 *Ši slapta armija, anot radi
ryta strateginiais sumetimais. 
Bet, matyt, taip nėra. Tenai 
kinai neįstengė ilgiau išlaikyti 
atkaklaus japonų puolimo — 
artilerijos ugnies ir 
svaidomų bombų.

kalų, tai nacionalistų šalini n 
kai (vadinama “penktoj gi 
pė”), kurie visose srity* 
bando pakirsti “teisėto- vy

lakūnų ' r ik u sybės” žygius. Sako, 
.dikalai “išdavikus’’ gaudo

Šiaurinėje Kinijoje (Peipin- sugavę žudo, bet jų išnaikin- • . . .—-jgo fronte), gausinga japonų 
koliumna sėkmingai veržiasi

jgrafienė Borgia Wielopolska, per šansi provincijų pietų
--------— j kaltinama espionažu prancūzų į link. Japonai pasiryžę užimti,

DENVKR, Col., spal. 4. — naudai. Lenkų autoritetai rei- šios provincijosi sostinę Tsi 
Amerikos Darbo federacijos škia vilties, kad ji greit bus nan, netoli nuo Geltonosios
pildomoji taryba nusprendė iš 
šios organizacijos pašalinti vi 
sas CIO unijas.

Tarybos sprendimas bus į- 
duotas šiandien čia atidary
tam Am. Darbo federacijos 
metiniam suvažiavimui.

paleista. , ’ * upės.
Grafienė keletu kartų viešė

jo /Vokietijoje o paskutinį kar- BANDYTA TORPEDUOTI

i. i

tų ji tris kartus buvo skubiai 
apleidus Vokietijų ir nuvykus

ANGLIJOS KARO LAIVĄ
LONDONAS, spal. 4. — Ne

BARCELONA, spal. 4. —
Nacionalistų karo laivas bom
bardavo šį miestų. Padaryto! ji ten lankius sergančių nfbti- 
daug nuostolių. ’nų.

į prancūzų Riviera, kur, anot žinomas povandeninis laivas 
policijos, ji įteikus vokiečių rai šiandien bandė torpeduoti An- 
li tarinių paslapčių prancūzų glijos karo laivų Basilisk Is- 
kariškiams. Į pan ijos pakrantėse, Vidųrže-

Jos namiškiai tvirtina, kad mio jūroje. Nepataikyta.
Keli Anglijos naikintojai

ieško povandeninio laivo.

negalima.
Radikalai randa, kad j u vi 

domose srityse kas ketvirti 
asmuo yra “išdavikas”. Ji 
vengia bet kokios atviro k< 
vos, užsiima daugiausia a»h< 
tožu.

Per riaušes sekmadiei Iz 
done areštuota 106 radikalai.I ORAS

CHICAGO SRITIS. — D 
beouoto; gali būti lietaus; 
ža temperatūros atmaina.

Saulė teka 5:51, leidži 
si 5:26.
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Lietuvių Vokiečių 
Bendradarbiavimas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBfiS 
PAMINKLAS

Publlohed IMlljr, Escept Sunday.
■DMCKIPTIONB: One Year — $•.<►•; 81x ICoaUo

•— $1.60; Three Montbo — $2.00; Ona Manta — Tie. 
■arop.- — One Year — $7.00; Slx Montha — $«.M| 
Oapy — .«»»

» verltaln« ln "DRAUG AB” bringa baat raaulta.
Adventain( ratea on applicatlon.

•>WtAlHJAS" 2334 S. Oakley Ave, Cba«oL “DRAUGAS”
Uelna kasdien, Išskyrus sekmadienius.

Muedradarblania Ir koreapaadentains raMg _ _ 
tat napnUotua tai padaryti Ir neprlalundlama tam tlha> n* pahta tankių. Redakcija pasilaiko aau talsa tai* 
arti Ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypao ko- 
raapondvucljas sulyg savo nuatltraa Korespondentų 
prato rakytl trumpai Ir aitktal (Jot galima ratomaj* 
matin«le) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven* 
glam polemikos Ir asmenttkunių. Pasenusios kores
pondencijos lalkrattln nededamos

Redaktorius priima — nuo t vai. Ilgi I vaL popiet.
PRENUMERATOS KAINA: J. amonkoa valstyMm: Mis m s — $«.••; Pusei motų — $1.10; Trims mėao- 

kinis — $1.00; Vienam mSnoMuI — 76c. Kitose vai-
SUrbSao preuumeratai Metanu —- $T.SS; Puael metų 
*- $4.00. Pavienis num. Sc.

BkalMmų kainos prulunęiamoe pareikalavus. 
SBe=taes=es=s=a=!s=±=£s=±=Be9saBamai9R*msas

Duonos Ir šviesos Vilniečiairis

««i 1912 metais Amerikoje bu- 'tuvius, pirmieji pasirašė do- 
vo atsilankęs amžinos ainiu- į kamantų, koris liūdija, kaip 

dradarbiaviino galikuunius. 1 Alk rastis visai ties kanauninkas J. Tumas - garbingas ir didis yra šis pa- 
teisingai pabrėžia, kad pasaulio civilizacija Vaižgantas su kun. Olšausku? statas.
šiandien yra pasiekusi tokio laipsnio, kad Atmenat, brangūs tautiečiai, i Paminklas tas liūdyte liūdi

L. A.” paduoda, kad “Vakarai” savo 
vedamajame svarsto lietuvių ir vokiečių ben-

Spalių 9 dienų nueina 17 metų, kai klas
ta, smurtu ir ginklu atplėšta nuo Lietuvos 
joti sostinė ir trečdalis Lietuvos teritorijos. 
Nors daug kas per 17 metų pasaulio ir mū
sų pačių gy venime pasikeitė, Vilniaus skriau
da paliko neatitaisyta: Vilniaus - Suvalkų 
kraštas okupuotas ir jame biaurus smurtas 
ir teroras visu smarkumu siaučia.

Mūsų broliai lietuviai tenai neteko pa
čių paprasčiausių kultūringojo šluegaus tei- 

‘ »
Vilniaus krašto lietuviams nevalia lietu

viškai mokytis, lietuviškai viešai kalbėti, 
Beleista klausyti ir turėti radio, nevalia sta
tyti ir net remontuoti namus, nevalia savo 
miške uogauti, grybauti, malkų pasikirsti, 
S«Vo ežere žuvauti ir maudytis, negalima be 

-leidinio pereiti iš kaAno į kaimų svečiuosna 
ar gimines aplankyti, uždrausta verstis pre- 
K' ba ar būti keliaujančia amatininku, sau
lei nusileidus ligi jos patekėjimo uždrausta 
lietuviui išeiti iš pirkelės, nakties metu ne
galima žibinti languose šviesų, negalima sta
tyti lietuviškų kryžių, uždrausta bažnyčioje 
melstis sava kalba...

Šitie Lenkijos paskelbti suvaržymai tai
kesni vadinaiuieiiis pasieniams. Kadangi ti
ku puo tos Lietuvos vadinamas•-pasienis su 
Laisvųja Lietuva nusitęsia net 507 kilomet
rus (daugiau 300 mailių), tai tas pasienio 
įstatymas iš tikrųjų liečia veik visus lietu
vių gyvenamus plotus.

Negalėdami laisvai judėti net savam 
ūky, negalėdami telktis, bendradarbiauti ir 
organizuotis, Vilniaus krašto lietuviai negu
li ir tinkamai įdirbti savo laukų, negali tva
rkyti savo ūkių ir dėlto skursta. Keti me
tai, kad kurioje vietoje nebūtų badas, tik
tus badas su jo visokiais baisiais padari
niais. Nepakeliamai dideli mokesčiai, rink
liai os ir kitos dedamos okupacinės valdžios 
prievolės galutinai yra nualinę visų kraštų. 
K skurdo ir bado kyla nesveikata, plinta Ii* 
gos, lietuviai miršta.

Mirusiųjų lietuvių vieton okupacinė val
džia įkurdina lenkus kolonistus (oeadnikus).

Kų gi laisvai gyvenantieji pasaulio lie
tuviai turi daryti I!

Mes vilniečiams turime padėti. Po vis) 
.plačių Amerikų yra nemažai Vilniaus Vada
vimo Sųjungos būrių jūrelių ir jos bičiulių. 
Dabar, ypač spalių mėnesį, pats laikas su- 
t-rusti visiems ir teikti pagalbos kenčian
tiems 'mūsų broliams.

Saukime susirinkimus ir mitingus Vil
niaus reikalams, aiškinkime visiems, kas yra 

.šiuo metu okupuotoj Lietuvoj ir darykime 
rinkliavas mūsų pavergtiesiems broliams ge- 

^Hbėti. Kiekvienas centas, kiekvienas doleris, 
kiekviena dešimtinė turi sustiprinti tuos, ku
rie labiausiai nusilpninti, labiausiai pagalbos 

| tftikalingi.
Ir tatai darykime visi, be įsitikinimų 

skirtumo, atmetę tarpusavio nesautaikavi- 
įuus bei politinius nesutarimus.

Mūsų pavergtieji broliai laukia ii mūsų 
duonos ir švies0*. Taigi, viri tieskime jiems 
pagalbos rankų, padėkime jiems iškovoti 
geresnę ateitį.

Vilniaus Vadavino Sąjunga yra viso 
pasaulio lietuvių sąjunga, kurioje dirba ir 
veikia visi lietuviai, siekių Vilniaus laisvės 
ir pavergtųjų lietuvių ištvermės sustiprini
mo.

Kretai, Seserys! Duokime pavergtiesiems 
ir duonos.

Vilniaus Vadavimo Sąjungos
Gentie Komitetas

kultūrinio atskirų tautų bendradarbiavimo gal ne vienas iš jūsų, tų vi- 
negali sulaikyti jokie varžtai, neapykanta j aitų. Gausios aukos plaukė ta- 
ar politinė tiesantaika. Toks kultūrinis ben-j da ir itai tiek daug metų 
drsdarbiffvimas pagaliau įgauna tam tikros
reikšmės ir politinius santykius tvarkant.

Mūsų pajūryje likimas lėmė gyventi
dviejų tautybių žmonėms: lietuviams ir vo
kiečiams. Jau greit švęsime Klaipėdos kraš
to prisijungtlno prie Lietuvos penkioliktą
sias sukaktuves, rašo toliau “Vakarai”, ta
čiau pajūrio lietuvių ir vokiečių susiartini
mui dar nedaug tepadaryta. Visi ta krypti
mi žygiai daugiausia baigiaai žodžiais ir 
pasikalbėjimais. Kad lietuvių vokiečių kul
tūrinis bendradarbiavimas galėtų konkrečiai 
vykti, laikraštis kelia sumanymų įsteigti lie
tuvių vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo 
centrų, į kurį įeitų abiejų tautybių kultūros, 
meno, moksloy spaudos ir kitų sričių atstovai.
Toksai centras galėtų pasirūpinti sudaryti 
konkrečių bendradarbiavimo programų, su
rengti bendrus lietuvių ir vokiečių vakarus, 
įvairiausias paskaitas, koncertus ir kt. To
kiems kultūrinio abiejų tautybių bendradar- 
biaVAno santykiams užmegzti vilčių esama.
Klaipėdos vokiečių teatras, anot laikraščio, 
norįs užmegzti artimesnius santykius su lie
tuvių visuomene, per sezonų pustatydanias 
bent po vienų lietuviškų veikalų vokiečių kal
ba. Be to, esu ir daugiau tokio lietuvių vokie
čių kultūrinio bendradarbiavimo galimumų, 
kurie, laikraščio nuomone, galėtų gerai pa
veikti mūsų pajūrio lietuvių ir vokiečių su
siartinimų.

Be abejo, “Vakarų” iškeltas sumany
mas yra rantas ir svarstytinas. Juk valsty
bei yra labai svarbu, kad visi jos gyvento- 

’jai gerai sugyventų ir darniai tarpusavio 
santykius tvarkytų. Klaipėdos krašte l.etu- 
vių vokiečių kultūrinis bendradarbiavimas 
galėtų būti valstybinis tautybių konsolidaci
jos faktorius, bet, žinoma, tik tada, jei tas 
bendradarbiavimas būtų nuoširdus, laisvas 
lino politikavimo ir paremtas abiejų tauty
bių vertybių tarpusavio gerbimu ir objek
tyviu vertinimu. Be tokių pagrindinių sąly
gų vargu tas bendradarbiavimas galėtų duoti 
teigiamų vaisių.

kai tų aukų paminklas — 
“Saulės” namai stovi, kalbė
dami gyvu pavyzdžiu, kaip 
karštai jautrus išeivis - lie
tuvis tautos veikalams.. Tai 
Amerikos lietuvių aukų pa
minklas, tai pirmasis lietusių 
susibūrimo pastatas, kur pir
mieji suririhkimai, pirmoji 
mokykla įkurta buvo. “Sau
lės” namai tai lopšys lietu
vių kultūrinio gimimo.

Kiekvienas žino, kad šis 
didžiulis pastatas, Amerikos 
lietuvių aukom pastatytas, tai 
paminklas, kurio kiekviena 
plyta sakyte - sako, kaip ii-

ja kaip iškovota Lietuvos Ne
priklausomybė; švies jis am 
žius, kaip skaisčiai mums švL* 
čia laisvės saulė.

Iš mažyčių trupinėlių sta
tomas jis ir kiekvienas lietu
vis su gilia meile, su džiaugs
mu neša, skuba padėti neit 
vienų plytų. Džiaugsmas api
ma sielų, kai galvoji: netru

ei vis jautrus savo tėvynei, m Tv6r*ikl - 
vo kraštui gimtam. “Saulės”

Spauda Apie Tautų Sąjungą

“XX Amž.” pųduoda, kad “Prager 
Presse” užakcentavusi kad Jungt. Amerikos 
Valstybių nedalyvavimas Tautų sųjungorįe 
nesąs taip žalingas, nes jos ir taip dirba tai
kos politikos tarnyboje, bet užtat nemažos 
destrukcijos įnešus į taikos' politikų Japo
nijos, Vokietijos ir Italijos ir kit. laikymų- 
sis Tautų sųjungos atžvilgiu. Laikraštis tie
siai sako:

“Iš viso mažai betenka abejoti, kad 
Tautų sąjunga įstengtų pasilikti ištikima 
visiems (savo įsipareigojimams, kad galėtų 
normaliai pravesti pakto nuostatus”.

Truputį daugiau optimizmo reiškia tas 
’ pats “Le Tempe”: •

“Tautų sąjunga tikrai nusilpninta pas 
kutiniųjų metų eksperimentais. Nepasiseki
mas nusiginklavimo politikoj, prtsti rezul
tatai jos intervencijos į pirmų kinų - japonų 
konfliktų dėl Mandžukuo,. ypač nusivylimas 
dėl Etiopijos įvykių daugelyje europiečių 
palaužė pasitikėjimų jos autoritetu ir jos 
augebėjftnų organizuoti patvarių taikų. O vis 
dėl to. ši didžioji instituciją, įkurta Didžiojo 
karo pabaigoje, dabar tėra vienintelis tarp
tautinis organizmas, kurs gali laikyti per
manentinius ryšius tarp visų tautų ir taip 
tam tikrame kieky palengvinti nesutarimų 
likvidavimų”.

Paskyrė Pinigą, Bet...

Kaune leidžiamas savaitraštis “Sek-nis” 
praneša ypatingų žinių, kad Rusijos Sovie
tai, išsivertė- Lietuvos rašytojo Petro Cvir
kos knygų “Žemė maitintoja”, paskyrė už 
jų 3000 rublių autoriui. Tačiau pinigų Cvir
ka negausius išsivežti. Jis turėsiąs tuos pini
gus išleisti Sovietų -Rusijoj.

Matot, kokie bolševikai “gudrūs” — 
skiria žmogui dovanų, bet neleidžia jos iš
sivežti. Tokie dalykai galimi tfk Sovietų 
Rusijoj.

i

PU SVIETĄ PASIDAIRIUS ryti visi fašistai, kai bendrus
------------ I frontas paims New Yofkų į

Praeitų savaitę ant savo savo rankas.”
delno figeriavau, ant ko ei-j Vadinas, kitais metais Bruk: 
cilistų ir balšavikų bendras lyno fašistams bus sudna 
pruntag kitais metais, po kon- diena. . ;-.t
greso ir baliaus uždės savo ■_ ' ------------
padarytų maoę. Pirma to Filosofas Kantas buvo su

kus galėsim padėkos galingų prunto kongreso mace, kaip visais žmonėmis labai Svelnua 
giesmę užtraukti Viešpačiui žinote, užvedė Lietuvoj denio- įr mokėjo užjausti, bet kai jis 
mūsų, savo rankomis pasta- kratijų. Mislijau, kad ateinan- pastebėdavo kų prasilenkiant 
tytame paminkle. čiais metais tas pruntas savo su mandagumu, pasidarydavo

Tai Re salto marmuro pa- ,na('V uždės ant darbininkų gana smarkus.
minklas, ne tylintis rūstus “rojauss” Rasiejuj, ir ten už-1 Kartų jig sėdėjo su drau- 
mauzoliejus, ne sustingusi sta ves demokratijų, Ale no. Se- gaiš restorane. Prie stalo bu 
tūla — tai gyvas, šviesus pa kaino kongreso macę teks pa- vo ir nepažįstamų. Padavėjas 
statas, iš kurio rytų vakarų ragauti New Yorko fašistams. . atnešė dubenį daržovių ir pa 
skris giesmės Aukščiausiajam Tai jau apenaimino Bostono statė ant stalo priešais Kantų

namai statyti , aukščiausiam 
Kauno miesto kalne
raudonuoja jie žėrinčios sau
lės spindulių nušviesti.

Ir ilgus amžius jie bylos 
apie išeivius mums „aunujai 
Lietuvai, primindami kaip lie 
tuvis amerikietis dirba neuž
miršdamas savojo krašto, gi
liai atjausdamas jojo reiks- 
tuose.

Netoliese “Saulės-” namų, 
to pačio kalno viišukalnėje, 
1934 metais, Eueliaristin.o Ko 
ngreso metu, iškilmingai bu
vo padėtas ir pašventintas ke
rtinis aklumo Lietuvos Nepri- 
klauscanybėS paminklui — Pri 
sikėlimo bažnyčiai.

Bažnyčios ir valstybės gal
vos, Arkivyskupas Skvireckas 
ir Antanas Smetona, pavesda
mi Švenčiausiai Jėzaus Šird
žiai visų Lietuvą ir visus lie-

| Prisidėjo, vai kaip davg pri į

Maikio 
i fašistai

gazieta. New v Yorko 
bus sudėti - į silkėm

aidėjo, »vo gausiom aukom pasmirdusių džėlų! Fašistai 
Ir IŠ tolo. __ 1 „„i j*,Lietuvos Prisikėlimui, Lietu 

vos atgimimo rytmetyje Ame
rikos lietuviai, ir man tikisi 
šiandienų, statant ši nemirš-

šito būtų, gal, dar nežinoję, 
jei ne toks pripotkas*.

Būrys Ansonia, Conn., lietu
vių bendrapruntininkų, kaip

tanios atminties pastatų, kie- rašoma Bostono cicilistų po-

Prieš ji sėdėjęs nepažįstamas 
vyras paėmė indelį su pipi
rais ir apibarstė daržoves, sa
kydamas^

— Aš dabai mėgstu daržo
ves su pipirais.

Tada Kantas tuoj išsiėmė 
savo tabokinę, užpylė ant dar-*

kvienas iš jūsų su didžiuliu peroj, neseniai važiavo į Bruk--žovių tabako ir tarė 
pasididžiavimu pr'sidėsit ma- j lynų padėti tenykščiams fa- 
žu aukos grūdeliu. įšistams išrinkti savo karaliui

Su džiaugsmu teikim iš fo‘.Tysliaval Jfura’ienę. Kai tikį 
gero, kų mi.ms Dievas duoda, bufBs užvažiavo ant vie ioj Reikalų vedėjas; Kų da
nes gausus užmokestis duo- ^ew Yorko eilto, tuojau juos rysite su tuo Uitoaičiu? Jis

— O aš labai mėgstu su ta
baku. (XX)

dantiems. pasitiko mėlyni dėdės ir vfoų
“Garbina mano siela Vieš- ekskursijų, užuot į Tysliavai 

patį...” taria 'mūs širdys kar- karalienės rinkimus, nulydėjo 
tu su kunigu esančiu prie ai- į džėlų, kur net valandų iš- 
toriaus, ir tegul mūsų darbai, laikė “didžiausioj smarvėj.”
mūs geri norai, statant šį 
Dievui ir Tėvynei paminklų, 
parodo gyvu pavyzdžiu, kad 
iš tikro “Garbina mano siela 
Viešpatį”...

Viktorija Mil&ševič'.ūtf
1937-IX-30 d. Chicago

Lietuvoje Stengiamasi Prapiesti Plytų Gamybą

Plytų bei čerpių pareikala- šių inetų taa darbas perduo-
vimas Lietuvoje kasmet didė
ja. Mat, gerėjant Lietuvos e- 
konominei būklei, prasidėjo ir 
didesnį mūrinių pastatų sta
tyba.

Šiuo metu Lietuvoje veikla

tas Žemės ūkio rūmams. Ply
tų gamybai kaime išplėsti, Že
mės ūkio rūmai paruošė tani 
tikrų planų. Pagal tų planų a- 
teityje bus remiama paprastų 
ir tobulesnių plytinių statyba.

11 stambių plytinių, kurios j Tokios plytinės pirmiausia 
per metus pagamina apie 23 bus steigiamos ten, kur toli 
mil. plytų, be to, 19 mažesnių'geležinkelis ir plytos sunkiai 
plytinių, kurioj pagamina a-*gaunamos. Tie ūkininkai, ku- 
pie 8 mil. plytų ir 227 kaimo' rie statys savo ūkiuose mūri- 
plytinės, kurios pagamina per1 nius pastatus, bus remiami.
13 mil. plytų. Tuo būdu visos 
plytinės per metus pagamina 
apie 44 mil. plytų. Tokia ply
tų gamyba nepatenkina mūsų 
reikalavimų. Apskaičiuota, 
kad einant prie mūrinės sta
tybos, vien tik kaimo statybai 
per metus reikia apie 400 mil. 
plytų. Miestuose ir mieste
liuose, praplėtus mūrinių tro
besių rajonus, taip pat padi
dėtų plytų vartojimas.

Steigiama Matos 'Kaimą 

Plytinės

Kaimo statybai jau seniai 
plytos sunkiai gaunamos. 
Prieš kelis metus ūkininkai 
plytų turėdavo? važiuoti ke
liasdešimtis kįlometrų ir už 
jas brangiai mokėdavo. Vy
riausybė, norėdama palengvin
ti ūkininkams plytų pirkimų, 
nuo 1929 metų pradėjo steigti 
mažas kaimo plytines. Nuo

Galis Išdegti Iki 318,000 Plytą

Mažas kaimo plytines su pi
giomis krosnimis steigti Rū
mai skatina ir jau dabar te
chniškai padeda. Šių plytinių 
krosnys statomos iš žalių ply
tų, išmūrijant krosnies sienas 
be skliautų. Dėlto krosnies 
statyba yra pigi. Pagal žemės 
ūkio rūmų brėžinius, krosnys 
statomos nuo 25,000 iki 53,000 
plytų talpos. Turint pakanka
mai karo, per sezonų galima 
išdegti 5-6 krosnis ir pagamin
ti nuo 125,000 iki 318,000 ply
tų. Atmetus sugadintas ply
tas, nohnali plytų produkcija 
tokiose plytinėse per sezonų 
bus nuo 100,000 iki 250,000 
plytų. Apskaičiuota, kad tūks
tančiui plytų išdegti sukūrena
ma 2-3 kūb. metrus malkų. 
Pusė to kuro kaimo plytinėse 
įgalima pakeisti durpėmis.

Negalėdamas pakęsti tos smar 
vės, vienas beridrapruntinin- 
kasi .ir išsiplepėjo, kad “į šį 
dvokiantį kalėjimų bus užda-

amžinai krautuvėj užmiega. 
Bendrovės vedėjas: — Per

kelkite jį į naktinių marškinių 
skyrių. Jei klientai juo nusi
skųstų, pasakykite, kad mūsų 
nakdaiaį marškiniai lųprtokių 
puikių ypatybę, kad pardavė
jas užmiega, į. juos tik bežiū
rėdamas. (XX),

Pastatyta Lauko plytinės kros
nis apdengiama pastoge, kuri 
kainuoja 400-1,500 ltų. Be to, 
pastatoma tdkio didumo ža
lioms plytoms džiovinti pasto
gė, kad joje tilptų vienos kros
nies išdegtos plytos ir žalių 
plytų atsarga.

Užsienio Presai Didelėms 
Plytinėms

Didžiausias kaimo plytinės 
statybos išlaidas sudaro ply

toms gaminti presas. Užsieni
niai presai kainuoja 3,000-6,- 
000 litų, o vietiniai 700-1,500 
litų. Daugelis kaimo plytinių 
dėl brangumo negalėdamos į- 
sigyti preso, plytas gamina 
rankiniu būdu. Žemės ūkio da
bar turi 16 arklinių įr 4 mo
torinius presus ir juos nemo
kamai skolina naujai Įsisteigu
sioms ar senesnėms, silpniau 
veikiančioms, plytinėms.

RINKHNĖS MIRTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

verto
Kun. Ant. M. Karnžišlrig

Spalių Penkta Diena

“Tarnaukite dvasios meile 
vieni kitiems”. -- Gal. V, 13.

Tarnystė ir pasiaakavimas 
yra paprasta meilės kalba. 
Kiti žmonės gali turėti ambi
cijų sau, bet krikščionis luri 
daiyti, kaip jo Viešpats darė 
— tarnauti žmonijai. Kaip 
mažai yra suprastos tas gyve
nines, kursMiaigėsi ant Kry
žiaus. Kiek žinos kad yra tik
tai viena medega ii kurios 
kryžius gali būti padarytas? 
Dai niekad nebuvo aukso ar
ba sidabro arba brangių sk 
menų kryžiaus: vienintelė ine- 
degs, kuri gali būti pritai
kinta tai meilė; meilė, kuri 
Apsireiškia tarnyboje, kuri ne 
si t muk s nuo pasiauka vimo.

Pirmas Kristaus užrašytas žo
dis buvo: “Argi nežinojote, 
kad man reikia būti tuose da
lykuose, kurie yra -mano Tė
vo?” (Šv. Luko 11, 49) ir Jo 
paskutinis: “Atlikta” (šv. 
Jono XIX, 30). Kas randasi 
šių žodžių tarpe? Nuolatinis 
tarnavimas. Kuomet Jis sakė:

. r
“Kas iš jūsų didesnis, bus 
jūsų tarnas” (Šv. Mato XXf 
IT, 11). Jis nupiešė formų, ku
rių į Kristų panašus turiipri
imti. — Armory H. Bradford.

Jis stovėjo šalia 5avo drau
gininko- žmogaus ir užklausė 
*Kb nbrit** -s— .tuomet davė 

su liuosiausia ranka; bet ne
vien aukso; didesnė dalis to, 
kų Jis davė buvo kaip tykus 
lietus, kurs laimina visų iš- 
troškurių žemę - > jis krito ir 
numalšino liūdesius tūkstan
tyje širdžių s asų jausmu ir 
meile neapsakoma. Ji* laiko 
visa užsitikėjime Diedui; kie
kviena diena buvo pripildyta 
maloningumais, kurie gyvena 
ir juda ir renka didenybę —■ 
W. Bradway.



Antradienis, spalių £ cL, lW<
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VAIKUČIAI IR MOKYKLA sy parapijinėse mokyklose mo 

kymo ir auklėjimo darbį di-
Mokykloe parinkijnas vai

kučiams yra begaliniai svarbi 
tėvams pareiga. Ne mažesnė

rb ančių seselių, dažniausiai 
vaikų ligų reikaluose visiškai 
nekaltų. Pas žlnones yra įsi-

pareiga yra tų, kuriems tėvai gyvenęs paprotys save visad 
paveda savo vaikučius tinka- skaityti teisiu ir kiekvienam 
mai auklėti. Mūsų tautos vai- atsitikime . mesti kaltę kam 
kams yra siūloma ir atiduo- nors kitam. Šį žmogaus pa- 
dama geriausia kų mūsų tau- sielgimų negalima skaityti bet
tos katalikiškoji išeivija pa
jėgė ir sugebėjo sukurti — j- 
steigti, būtent, parapijinių ir 
aukštesnių mokymo ir auklė
jimo įstaigų ir tose įstaigose globėjams, kurie labai dažnai 
tinkamiausiai paruoštų, pa- siunčia mokyklon vaikų jau 
šventusių save tam sunkiam, ligos apimtų, gi rūstauja ir 
aisakomingam, bet sykiu ir tiesiog įsižeidžia, jeigu sesuo

A
garbingam darbui seselių vie
nuolių ir vienuolių kunigu. 
Neturiu čia tikslo daryti įro
dinėjimų, kad lietuvių tėvų 

eigos yra siųsti savo vai- 
s į mūsų parapijines mo

kyklas, nes žinau, kad jie, su
gebėję jas įsteigti ir iki šiol 
užlaikyti, pilniausiai supran
ta, kad ten yra jų nuosavybė 
ir kad tų nuosavybę ne sveti
mi, bet lietuvių vaikai naudo
tų ir paveldėtų.

.Mokslo metas pagaliaus įė
jo į vėžes. Chicagos ir aplin-

mokytoja pasiunčia vaikutį 
namo* su patarimu pakviesti 
gydytojų. Tikrai girtinas

PKATOTAB

kokiu jo nuopelnu. Įsižiūrė
jus arčiau, veik išimtinai kal
tė grįsta jos metėjams, šiam 
atsitikime tėvams bei vaikų

Atskiro Lietuvių Bataliono Vitebske štabas, prieš grįžtant į Lietuvų 1918 metais.

LIETUVIŲ KARIUOMENES DALYS 
RUSIJOJE

Nėra tikrų žinių, kiek Lie
tuvos sūnų tarnavo ir karia- 

sveikintinas seselių mokytojų To ru3ų kariu„men«^ eilėse, 
elgesys. Joms yra brangus vi- gpį.jaJnaĮ ka(l karui besibai- 
sas vaikučių būrys, visa kla
sė išlaikyti sveikais. Štai ko
dėl jos pasiunčia ligų perų 
nešiotojų namo. Gi kad pa
starasis veikiai pasveiktų ir 
grįštų savo mokyklos draugų 
tarpan, jos pataria ankstyvų 
gydytojo pagalbų.

Kiekviena liga turi savo 
požymius simptomais vadina

*r

lionus rusai pastatė į fronto 
ugnį, juos kovos laukuose il
gai palaikė, kokiu būdu daug 
išžudė, tai latvių ūpas nupuo
lė, ir jie nedaug savo kariuo
menės suorganizavo. Vėliau 
latvių batalionai užsikrėtė bo 
lševizmu ir smarkiai pagel
bėjo Rusijoje komunistinei sa-

vieningumo. Sunku pasakyti, 
kiek tiksli buvo šitokia rusų 
kariška politika. Taikos ir 
tarptautinio karo laiku gal 

giant, lietuvių rusų kariuome- 1aip sumaišyta rusų kariuo-
nėje dar buvo apie 30,000 vy- menė buvo ir gera. Bet, ki-. . . .
rų. Iš viso paimta į kariuo- lūs revoliucijai ir pilietiniam n var 81 lslga € vnJ P&*
menę, žinoma, buvo žlymiai karui, tokia kariuomenė ne
daugiau. Čia galima pastebė- buyo atspari suirutei. Gal to

dėl taip lengvai jų ardė įvai-tį, kad Lietuvos okupacija 
daugelį mūsų jaunikio apsau- rūs revoliucionierių šūkiai.

kūmos pradžios mokyklos virš mū8- Užkrečiamų ligų požy- 
savaitė kai veikia. Atidaryta turi savotiškus ypatin-
tapo ir vsikų darželiai. Mo
kyklų atu’trymų sutrukdė už
ėjusi ».alkų fvaralyžiaus epi
demija. Dabar gi vaikučiai 
galės linksmai lankyti mokyk
las ir įciiai ir godžiai sem
ti tose įslaigose pabėriau;us 
jiems žinijos grūdelius, auk
lėjimo perlus.

Vaikučiai, būdami namuose 
turi labai retos progos gauti 
užkrečiamų ligų. Šios tiesos 
delei tad ir buvo neatidaro-

gurnus aiškumus. Labai daž
nai namiškiams tenka paste
bėti vienokioj ar kitokioj fo
rmoj išbertų vaiko odų -= že 
nklų dažniausiai surištų su 
užkrečiama liga. Nekreipda-

gojo nuo dalyvavimo baisiose 
karo žudynėse. Vokiečiai oku
puotoje Lietuvoje į kariuo
menę žmones nešaukė, tačiau 
jie jaunus vyrus šaukė ir sta
čiai gaudė į darbo batalio
nus, kuriuose gyvenimas ir 
darbo sųlygos buvo nepaken-

Jau karo metu, dar caro 
kariuomenės vadai tautinių 
kariuomenės dalių kūrimo ba
ndymus buvo pradėję;*tai bu
vo latvių batalionai ir čekų 
pulkai. Latviams dar karo 
pradžioj buvo leista organi
zuoti latviškus batalionus, ir

čiamos. Todėl daug lietuvių I jie keletu jų buvo suorgani- 
žuvo darbo batalionuose. Vis zavę. Tie batalionai labai pa 
tiktai, jeigu ne vokiečių oku-' sižymėjo kovose su vokiečiais,

mi dėtnėsio, jie susirgusį vai- pači ja, rusai būtų Lietuvoje! ypač gindajni Rygų^ Čekų
kų pasiunčia mokyklon vien 
tik kad pastarasis grįštų. Bet 
pirm tai įvyksta, ligonis turi 
progos susidurti su savo drau 
gųis ir juos savo ligos perais 
apdovanoti. Pastebėjus vaiku-

paėmę į kariuomenę bent dvi-, pulkai buvo organizuojami iŠ 
gubai daugiau žmonių, negu austrų kariuomenės čekų, pa-

- jį-I čio bet . kokį nenormalumų,

vųikains, j jų būrj nepatektų 
vienas suužkrečiamos ligos
perais ir neuafcrestų sVeikuo- 
siūs. Šios epidemijos pavoja
ms galutinai; praėjus, reikia 
atsiminti, kad vaikams teks 
susidurti Su kitų ligų pavo
jais. Prie progos priminsiu 
čia labai trumpų palyginimų, 
būtent, škarlatina šienauja 16 
sykių daugiau negu vaikų pa
ralyžiaus epidemija Šių už
krečiamų ligų perų nešiotojai

tai karščiavimų, ar kosulį, ar 
viduriavimų ar nenorų valgy
liarba valgymų surištų su 
■'/ėmimu, nelaukiant kitų, la
idau gandinančių ligos požy
mių, piitnutiniu ir svarbiau
siu reikalu yra neruošti vai
ko mokyklon, bet pašaukti 
jam gydytojų. Mokyklų sese
lės - vedėjos už neatsilanky
mų mokyklon svarbių bei pa 
teisinamų priežasčių delei vai 
kūčių nebaudė ir nebaus. Giveik išimtinai yra vaikai. Tai ,. . v ... ,r , . J . lovai uz savo rūpestingumų ir

gi Marytei ar Jonukui lan- 
kant mokyklų tėvai gali tikė
tis bet kada susilaukti “sve
čių” ligos formoje. Susirgus 
gi, nekartų tėvai (ar tai Iš 
ūpescio ar susigraužimo kad 

vaikų ištiko liga) yra linkę 
kaltinti mokslo įstaigų vedė
jas ir ypač nepagailima mfl-

išsivaduoti ir nepriklausomy
bę atgauti. Tuo labiausiai ir 
uoliausiai susirūpino lenkai ir 
lietuviai. Lenkai suorganizavo 
kelius pulkus ir jiems pavy- 

iko organizuotiems ir ginkluo
tiems sugrįžti į Lenkijų. Mat, 
kaipo didesnę jėgų bolševikai 
nesugebėjo suardyti. Lietuviai 
suorganizavo kelis bataiionus,

versti likviduotis. Lietuviams 
sunkiau buvo organizuoti sa
vo kariuomenės dalis Rusuose 
dėl kelių priežasčių: lietuviai 
buvo išblaškyti įvairiuose pu
lkuose, į vienų vietų didesnį 
jų skaičių sunku buvo surink
ti: nebuvo patyrusių organi
zatorių, nes rusai lietuviams 
karininkams neleido tarnauti 
savo štabuose; bendrai lietu-bet jie buvo toli vienas nuo 

kito, ir kai nepanorėjo eiti ">» kari>! buv(> keleriopai »“ 
bolševikams į talkų, buvo pri- (Tęsiny^ 4 pusi.)

Vandens Baltumo - Svariai Dega
Ft/£L OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS• •

Telephone GROVEHILL 4424
PETRAS STIRBIS

vyzdys caro laikais neskati 
no kitas tautybes kurti savo 
kariuomenės dalis. Tautinių 
dalių kūrimų buvot labai su
sirūpinta tiktai tada, kai ki
lo vilčių kai kurioms tautoms

PRADĖKIT DABAR, BŪKIT 
TURTINGI PER VISĄ 

SAVO GYVENIMĄ, 
LAIMĖKIT DOVANĄ

$100,000 PIRMA DOVANA, 
999 KITOS DOVANOS

IHHV 
Look Old 
Ulhen It’s So Eosę

*• a
To look Voong 
uiith CIAMN•••

Nueikit pas arčiausių dea- 
lerį, kuris parduoda cigare 
tus ir gaukit nuo jo- 01d 
Gold Piešinių Buletinų sykiu 
su pilnais įstatymais ir 
smulkmenomis kontesto. Še
kit patarimus atvdžiaj, nėra 
jokių kliūčių arba apgavi
mų. Švarumas nesiskaito. Šis 
naujas $250,000 kontestas y. 
ra Old Goldo atsakymas sa
vo tūkstančiams draugu. 
Dvigubo Švelnučio Old Gold 
vėl duoda* jums proga laimė-

1 4. <« X •>, 1 r *• m y- 1 • 1 X . < X |U turtų. Šekit šį dienraštį
sakant, sutaupė keliasde- votį. Tačiau kai latvių bata- • jėl tolesnių skelbimų, 
šimts tūkstančių Lietuvos jau
nimo, ir čia bus bene vienin
telė okupacijos geroji pusė...

Rusai lietuvius kariuomenė
je tarnauti siųsdavo į toli 
mucsius kraštus — Turkes 
tanų, Kaukazu, Totifnuosius 
Rytus. Lietuvoje tarnauti at
siųsdavo iš kitų kraštų žmo
nes. Jie taip darydavo, kad 
toli tarnaudami, kareiviai ma 
žiau turėtų ryšių su saviš
kis is ir būtų 'mažiau pavojin
gi kilus kurioms nors riau
šėms. Karo metu rusai sten
gėsi kitataučius labiau išblaš
kyti po įvairius pulkus, kad 
dienos tautybės žmonės nie
kur nesudarytų didesnių gru
pių. Šitokiomis priemonėmis 
rusai siekė savo kariuomenės

kad paėmė.
Vokiečiai Lietuvų okupavo 

1915 metais. Taigi rusai pa
ėmė į karų 1914 ir 1915 metų 
naujokus ir molbilizavo kelio
likos metų atsarginius karei
vius; vėlesnės rusų mobiliza
cijos jau lietė tiktai Rusijoje

tekusių rusų .nelaisvėn. Čekai 
organizavosi rusų pusėje ko
voti prieš Austrų - Vengrų 
imperijų, kurios žlugime če
kai matė savo tėvynės išsilai
svinimų. Latviai turėjo tiks
lų suorganizuoti savo kariuo
menės dalis, kad latviai galė-

/s your Fiair grey *

Is it going grey?
Is it dra b, fided orstreaked?

gyvenančius arba iš Lietuvos! tų drauge tarnauti, susigyve-
pabėgusius lietuvius. Tokiu 
būdu vokiečių okupacija, taip

nti, o progai pasitaikius pa
dėti ir laisvę Latvijai išsiko-

GERKIT TIK GERA ALŲ

sųžiningumų apsaugojant mo
kyklos klasės draugus nuo li
gų įr mirties pavojų susilauks 
tlėkingumo ir pagarbos ne: 
vien nuo seselių vedėjų, bot 
nuo visų, kuriems rūpi mo
kykloje esančių vaikų gerbū
vis, ateitis ir sveikata.

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

2415 West 64th Street

Don’t let the*e toll-tala mark* of ago romaln. 
They moka you look and feel old beyond your 
yoars. Eroso thom ųulckly and simply with 
Clairol which shampoos, roconditions and tint* 
your hbir back to it* own natūrai-looking color 
...glowing with youthful highlights...in ono 
triplo-action trųotment..

x . : ■ ~r

Atk your beautfclan. Wrlta for FREE beokt*f,FRII 
advico on caro of hair and FREE kaavty analycic.

jmsh

Hlinlo Teiefo

J2IXQK

BOU.KVARD 7171

r zz

a j

/

Lietuvių pulkų steigimo komisija Smolenske 1918 metai*.
Sėdi iš kairės į dešinę: Gyd. M. Nasvytis, ats. gcn. Kubilius, 
ats. pulk. Gužas, pulk. Įeit. Vėgėlė. Stovi: atsargos kapitonas 
J. Žilinskas, ats. kap. V. Natkevičius, teisininkas Al. Žilin
skas ir Baltušis.

--------- MAOLY R3P THC OPCN
OOOROFTHK
9«CE SHlP^DOT AND DfW 
PEACH THECR0FT BERDPe THE 
GUAPD SEKS THEM

.Ix. M. MORKUS 
Re*. HEMLOCK 0940

City.

F/ot w/tA common, oM-LiA/oned Adfr Jytt bof 

Na u y... w/tA CIMROL
OaW. hK.. 132 W«tt Mtfc *»., H«W Yo»*. H. V. - 

maC FKC Clalrel teekM. F»EI odvk* and FK(

My iMvtklm lt..

. Addrtu.

By Dean CotrCOMING DOT^DASUINTUI
LAND OF 
PREHISTOMC 

AGESZ
TOLLOUy THEIRAMAZIN6 ADVPfnjPEjP



£lt£2ZL * Antradienis, spalių 5 d., 1937

Lietuvi Ų Kariuomenes Vadas gener. Stabo pulk. Raš ' 

Dalys Rusijoje
Didelis 

šakiuose

(Tęsinys iš 3 pusi?)

tikis

Dvidešimčiai metų praslin
kus, toms sukaktuvėms paini-1 Rugsėjo 8 d. apie pašiau 4 
nėti, Kaune buvo suvažiavę vai. Šakiuose kilo gaisras, ktt-'

Buvęs Komunistų 
Prietelis, Puola

Komunistus '

Nauji Išradimai 
Muzikos Srity)

Vengrų kompozitorius Ema

Pastate Vilniaus
VKryžių

APIE SEIMŲ BIUDŽETUS

KAUNAS. — Renkamos ži-
„ nios apie šeimų biudžetus. Ne

NAUNINKAI, Raseinių u-, trukus jo8 bus j03^»«i: I . jl. . I liukus juw uun pubKerovun. «jos
x. 11 r r 4- • 1 x i r T? • c 4 • k- • PrancūBų rašytoju ,Andre.aue,ls Mooras padirbo runų# pskr. Sios apylinkės visuome- j k: k xe;ma nadaro i
žiau negu lenkų; pagaliau, lietuvių kariuomenės dalių Ru ris sunaikino 6 triobeHivs ir Qid , /A *;(1 x muzikos instrumentą dvi-! „ė. Navininku “Pavasario”! y ’ , a pa ° i’
Risijoje Uetiiviy UiĮM, nebu- sijoje , 8 knutuvĮv Įmtalpą*. (tataro s„v. parėpiu 8“bl> f»rtepion«. Jie tari dvi 1 kuopos rtperfi^ netoli Daby- V“"ų J”‘dŲ “TO rclkal*u"s-
vo vienodos nuomonės, dėl viai, viso per 1000 vyrų. Su- gesinti atsiskubėjo ne tik Ša- vietus knygų, dėl kurios išsi-
lietuviškų kariuomenės dalių važiavimas praėjo sklandžiai kių* gaisrininkai savanoriai, jįojo ne patys sovietai, 
reikalingumo. Daugelis netikė pakilusia nuotaika. Suvažia- bet Sintautų, Naumiesčio ir jr prancQXų komunistai* 
jo, kad lietuviams ginkluo- vitt» priimtoje rezoliucijoje Vilkaviškio. Kol gaisrų likvi- ipa jo knyga pavadinta “Orį- 
tienis pavyks grįžti į Lietuvą, sakoma, kad jų senieji troški-1 davo, truko kelvrc valandos, SSSR55 sukėlė daug
o niekas neturėjo noro ka- mai įvyko, Lietuva tapo Ne- nors dūmai rūko ir vėlų va- gįn£ų pa(M Gide’as dė, jos 
riauti rusų pilietiniam karu. priklausoma. Suvažiavimo da- karų. Buvo palknkus gaisrus „n8jiaukf aštrių puolimų 
Tačiau lietuviams demorali-*’ lyviai, ypač. pabrėžia, kad jie gesinti vėjas, šiaip būtų sude-
zuotoje rusų kariuomenėje bu yra paskutinioji, karta, mačiu- g\> pusė senojo miesto. Dabar jis, buvęs koinunis-
vimas buvo tiek nepakenčia-'si vergijos pančius. Nusikra-| Šitas gaisras, jau antras di- tas, išleido antrųjų knygų, pa 
mas, o noras susiburti ir pa- čius' tų pančių, jie kreip:asi delis gaisras Šakiuose. Prieš vadintų. “Pastabos prie niano 
dėti Lietuvai laisvę atsikovo- j dabartinę ir būsimas kar-(metus buvęs gaisras miesto pirmosios knygos . Joje dar 
ti toks didelis, kad lietuviai tas, ragindami vieningai ir centre sunaikino 12 trobesių, Otriau drožia visiems tiesų į 
kariai, nežiūrėdami jokių kliū ryžtingai stovėti Lietuvos kurių tarpe keletu gyvenamų ,r Paste,Ji, kad ‘kaskart 
Čių ir sunkumų, būrėsi į at- Laisvės sargyboje. Vikraus namų, krautuvių ir sandėlių. . Ž,,,O,1IU būtis Sov. Rusijoje v.s 
skitus batalionus. Pasiryžimas atvadavimų ir visų Lietuvos Tiek ano, tiek ir paskutinio 8un^ėva. Maskvos kruvinų 
ir drųsa daugelį kliūčių nu- žemių vienon nepriklausomon gaisro priežastis, neiaaiškin- PiycesU akivaizdoje visi rū 
galėjo, ir pavyko suorgani- ivalstybėn sujungimų suvažia- spėjama, kad tai bū- širdgėla klausiame kol visa
zuoti lietuvių batalionus Smo- vimas skelbia tolėlesniuoju ta padegimo. Šis įtarimas tuo Ul kęsimet Kolei tyesinie ir
lenske, Vitebske, Rovne, Vai- didžiuoju mūsų tautos uždą- Į rimtesnis, kad per abu * nePr<)testuosinie
ke ir Sibire - Novonikolajev- vinių. Suvažiavimas išrinko gaisrus nukentėjo tas pats Rusijoj ypač meluojama dėl
ske. Nei vienam šių batalionų 25 asmenų komisijų, kuri pir- į prekybininkas Radimas, ku- darbininkų būties — skelbia-
nepavyko organizuotai sugrį-' miausiai rūpinsis pastatyti pa turi d»u8 priešų. Per pe- ma, kad ji esanti labai gera, į visoms švietimo ministerijos
žti ’ ~ ........................ ‘ ‘ '
kai

klaviatūras, kurios, paspau- ! 8Os pastatė gražų VilniausLIETUVIAI 
dus vidurinę pakojų, gali bū- Kryžių. Kun. J. Plaukis iškil- ____________
ti sujungtos. Apatinė klavia 
tūra skiriasi tuo nuo viršuti 
nės, kad baltos ir juodos kla- 
višos, yra vieno aukštumo, o 
tai įgalina atlikti chromatinį 
glissando. Viršutinės klavia
tūros stygos oktava aukščiau 
nustatyta. Vidaus organizmas 
abiem klaviatūrom vienodas. Tį OANal zmį

mingai si kryžių pašventino.. le.L oru*»:
i - . v , . I LAiayette «17puikų laukų papuošalų ir’iTel. nanių;

tikėjimo ženklų dirbo didelis J 
pavasarininkų draugas Kve 
selys. •»

Tokiu būdu naujas fortepio- 
nas turi savyje visus geruo
sius klavikordo, čembolo ir 
paprasto pianino savumus. 
Kadangi iš karto galima ska 
nibinti abiem klaviatūrom, tai 
lengvai galima imti dvigubos 1 
oktavas.

Lietuvos knygų leidyklom

DAKTARAI

&m.:
84£6 W. 69 St

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. F. G. WINSKUNAS
•GYDYTOJAS IA CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 rai. vakar* 

Ketvergais paųsl
2305 So. Leavltt St. 

TaL OANal C:08

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IB 1MIRURGA8 

VIRginia 1116 4070 Archer Av*.
naujai liejusių knygų «lavš, " ’7,"

sektnudicu) susitarus. 
Birželio, Liej>os ir RugpiMio mėne-

HEMlock 0286 f

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& s—e p. h.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pagal sutart)

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
TeL Melrose Park 660 

Res. a 126 8. 5tl» Aro., M»v»ixk1
Pbone MayuooU 2418 A

i i Tėvynę. Tačiau kariniu- minklų lietuviams kariams,1 metų gaisrų prek. Radi- o iš tikro yra visai kas Kita. Į Įajkonx>tns bibliotekoms; už Bir
ii ir kareiviai tuose batai’o- žuvusiems svetimose kariuo- ,n0 sudef?« nau> gyvenama- Tik kam dar mūsų prancūzai knygas bus’sumokėta dalimis. '1^12 n“ V*lan<lų P°plet’ bU’' “U°žuvusiems

nuošė įgavo organizacinio pa- menėse. Kadangi lietuviams 8*s namas su krautuve, o per komunistai mulkina £X>lit. su- 
tyrimo, susipažino tarpusavy, toko tarnauti Rusijos, Vokie- dabartinį — gerai įrengtu metimais kitiems akis/”... 
sustiprino savo dvasių ir ryž- Ujos ir Amerikos kariuome- krautuvė.
tumų. Batalionus likviduojant,1 nėse, tai lietuvių karių yra ^‘el Paritų metų gaisrų su 
lietuviai kariai pavieniui ir Žuvę įvairiuose frontuose ir degė keletas naujų namų,.. o 
būreliais traukė j IJetuvų ir vietose. Jie buvo verčiami gi- dabai visi seni ir apdrausti. I
čia buvo pirmieji savanoriai' nklu, savo krauju ir gyvybė- Sudegusieji mediniai Kelsono LIŠKIAVA, Alytaus apsk. 
ir kariuomenės kūrėjai. Čia mis spręsti Europos galiūnų nan'®i Šakiams buvo istori- Šioje apylinkėje -trūksta 
Ui'ir yra Rusijoje kurtų lie- ginčus, kai ttfc tarpu jų Te- ni»’> nes ivyko tininkų, kaip tai račių, siuyė-
tuviškų dalių ir jų organiza- v ynė Lietuva vaitojo tauriau- Pinnn« Terapijų ir valsčių ko- jų ir kit. Atvykę į šių apy-^_______________________
tprių didžiausias nuopelnas sios vokiečių okupacijos pan-, laitGtų įgalvdinių suvažiav’- lipkę geri amatininkai turėtų j ADVOKATAI
Nepriklausomai Lietuvai ir, Čiuose. . Tsb. ,nas’ kuriame, dalyvaujant g-ačau* ”Marbio. Nes para-|^~jĮDhonft. BOflevard 28Uu

Trūksta Amatininkų

S0 METŲ ?ftrt IRIMAS
ftkja eciaaunaojaaiofl — aklai*

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Aveitut 
Jalandoa; kasdien ouo 9 iki 12 

nuo 1:30 iki S vai. rak 
TaL OANal 0623

lietuvių tautai, šitų nuopelnų 
savo kalbose pažymėjo ir Re- j KAUNAS. — Rugsėjo 15 
spųVUkon Prezidentas, .ir Kra- dienų įvyko Lietuvos opero- 
fiitc Apsaugos Ministeris gen. sezono atidarymas operos 
Dirmotitas, ir Kariuotnenė^ t‘‘Lohepgrinos’’ pastatymu.

dar vokiečių okupacinės vai- pija didelė, yra’'apie 4-5 tūks-
džios K. Naumiesčio kreis- tančiai gyventojų.
l.auptmanui, buvo išrinktas , * . ,

a , . . .... t Dabar amatininkų reikia topirmasis Sakių Apskrities Ko- .....
• . I h ieškoti.mitetas. t Aa —I

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4031 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telėpbone: REPublic 9723

OR. P.. ATKOCIŪNA
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III. 
Utarn., Ketv ir Petn. 10—9 »*L *.

314'< So. Halsted dt., Chicago 
pHiied.. Sered ir Subat. nuo 2—9 r.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

T9L LAFayette 8016

UR. C. J. SVENCISKAS
DENTIBTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFLSO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniaia ir Treiiaūieniaia

Putrai Puta rti

rei. Cfunniet 6974
OFI PO VALANDOS:

9 ryt* iki 8 vakare iHkiriaat a«*fc 
• mfldienins ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
nHICAOR TLL.

Rev. 6958 So. Talmzc Av*.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

VaL 2- 4 lY 7--9 vak
Ketv. ir Medžionės susi tanu 
. Rubatoms Cicero!

4 44* Ro 4»th Ct
Nuo * iki V vai vak

RUDENIMIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Koetumeriams

t Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kuru dabar. 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 uš žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARO

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

Td. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

KLAUSYKITĖS
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.

JOHN R. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki S 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyėiu* 

vakarai* nuo 6 iki 9 
Teiefonaa CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
T*l*foaaa RBPahiic 9600

OffiM Hoara 
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao ValanCoe

Nuo 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutarti

Ofiao Telef. BOUIevard 7880 
Namų Tatof. PROap«ct 1930

Tai CAN a 0867
Rea PR< Mp«et 8669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTO J A8 IR OBIRUROA8 
1821 So. Halsted Street 

Etezideneija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
»4«VųrrviR •prpiTnmiA ir «nhRtomin

Jr
MATYKITE JJ ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACUUM-CLEANER 

ATLIEKA 82 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ar Blakes 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
LLEALTIt-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEAJ/TH- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabaab Ave^ Chicago.

~ - ----- S'

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS: . 

Panedėlį, Utarninkė ir Ketverge
nao 2 iki 9 vai. vakar*. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

TN. Proapsct 1911
TeL Repnblie 6047

ToL OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7—8 

8eredomik ir Nedėl. pagal aotartį 
REZIDENCIJA

6631* S. California Ave. 
Telefoną* REPnbtte 7868

DR. B. J. ZUBRICKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel. HEMIock 6111 

Ofiao Valandos: 2 iki 4 po piet lr
i 7 Iki 9 vakare 

Trečiadieniais lr SeStadlenlala
- pagal sutarti

GERIAUSIA VIETA PIRKUS NAUJA BUJCKĄ!
a

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciję 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

JVAHŪ8 DAKTARAI

OR. CHARLES SEBAL
OttSAS

4729 So. AsMuid Ave.
8 Isboft

CHICAGO, ILL
Taktams MIDiray 8890

OFISO VALANDOS:
*ak*ro. Nedėliomia na* 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki A 
y*l. no oi*tų ir ano 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.* 
UL YARds 0994 

Rsb.: UL PLAaa 8400
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vaL 
Nortėliomig nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
TOL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja >0 metų
RramaUanUM Ir Mrdte* Ugo* 

jo RpoolalrM
Valandoe 11-11 A. R.. J-4- 7-1 P. If. 

Rezidencija 1924 So. 49th Ct.
Tel. Cicero MIM 

Orimu 4MM> W«M IStb
Cicero, UL

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROapect 1028 8369 S. Leavitt 8t
TaJLS-4pp.tr 7-9 vak. CANai 0704

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago-
Nedėllom lr Trečiadieniai* 

 Panar Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Onaaa 4300 S. Fairfield Ave. 
Tri. LAFaysM* 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniaia
rarLttteftW. Olc. REPablic 7«M

DR.A. R. LAURAITIS
D1VTIITAS

8483 Waat Mamaite Road
Antrad., ketririad. lr aoaktadleolalr

•■<11 v. rytų: 1-4 p. p.; 1-9 v. v.
Boitadleolale auo • V. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MBLROSR PARK, ILL

Pirma dieniai* tr trečladtentata nuo 
ll V. r. Iki 9 vai. vakaro 

deltAdlentale nuo I v. Iki * v. V. 
•ekmadlonlala pesai sutartie*

Tri. POUlevard 7048

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakar* 
Seredoj pagal eutarti IT*L Ofiao BOUIevard 6918-14 

Rea. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vaL ano 1—3: nuo 0:30—8:39 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Raaldancijoi TaL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 8—4 ir 0—8 p. m. 

Reaideaeij*
8989 Bo. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėlionrta pagal sutarti

Chicagos lietuvių Iv. Kryiians li
gonini, kaip Jų pripaiino American 
Medical Aaaociatioa lr Ameri can 
Oollege of Snrgeona, yra Olasa A

ieri-Tai yra, ankičlauai Ame 
koe medikaliai autoritetai mfiaų li
goniai priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokite* 
Jee patarnavimu 8700 W. 69th SL, 

i tel. HEMIock 6700.

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



r, .
Antradienis, spalių 5 d., 1937 ūBican

CHRYSLER
ANT OGDEN AVE.

FAHItlKO DVUKIO , 
PFJlTAIMVn IK OAKAMTtOTI

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAs

Chrysler Dylcrį
3010 OGDEN AVE

A KTI CftAWroitI>

OfiBYSUET 37 Iškerai 
vartotai 4 door Sodan,
Dnal Bąoippal, radio, 
eatar dafrc«X* farnishii

ai coat ................................ 79f
LYMOUTH '37 ft-pua. do hzo 
oar. Seda* — vartotas .. 595
LYMOUTH » 5-paaa. 

lo laso toar. Badau ....
ILDMBOSTJS ’3S 5-paaa.

>J lo lnze tour. Sadaa .... 
DODOB 38 6-rass. 
ks l:izo tour. S.'dan ....
JHEVROLET '28 5-pass.

1 le luxo tour. Sjdaa -----
[CHEVROLET *34 5-pass. 
i Je luze tour. Sadan . ...

f
CUKRAUS FABRIKAI LIETUVOS KARIU0MENA3 

MANIEVRAI

365

545

465

465

28t

49t

A. 1 A 
VLADISLAVA 
BRAZULIBNt

po triate Iam rimt lėlutė
mirė aptilo 4 d, 1»J7, »:50 ly
to bulauhua puaėa amžiaus.

Kl.o it Tauragės apakr., KaJ- 
t liūną ptu-ap., Labažtų kalnia 
Amerikoj* išgyveno 27 nietua.

Paliko dideliame nuliūdinto 
dvi dukteria: Al Kr Ir Jooephl- 
ne, tria sūnua: Antaną, Kazi
mierą Ir Bronislove, brolj An
taną. brolienę Martjoi.ą Lauri
navičių*, anūkę Kleanor, dvi 
poaaeąerea: Julijoną, Svogerj
Stanislovą Bltautua. Ir Jų Šei
myną. Valeriją Vorkmonlenę, 
puabrolj M. Uitaotua lr duug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 45X7 So. 
Marshfte.d Ava

Laidotuves Jvyks ketvirtadie
ni, spalio 7 d., it namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta Į Sv. 
Kryiiaus par. bainyčlą, kurioj 
tvyks gedulingos penia.dop ui 
velionė* siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pt nesu

Nuoširdžiai kviečiame vl3us 
gimines, draugus-ges tr paiys- 
tamus-maB dalyvauti šiose lai
dotuvėse. ’

Nuliūdę IHiktrVys, Nikiai. Bro
li*. PtedMolis. fvo-
gcrls, Anūkė lr Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

Marijampolėje ir Panevėžy
je pradėjo šių metų cukrinių 

I runkelių j cukrų perdirbinių, 
j Cukrinių runktdių derlius šie- 
I met buvo geras. Bus paga
minta apie 25,000,000 kilogra
mų cukraus.

PAPUOSE DARIAUSOIRt 
NO BUVIMO VIETĄ

KAUNAS. — šį rudenį že- 
į maitijoje pirmų kartų vyksta 
i kariuomenės munievrai. žc 
maiėiai labai susidomėję ina- 
nievrais. Daugelis nėra matę 
Lietuvos kariuomenės dides
nių subūrimų. Tokiems ka
riuomenės munievrai nepapra
stas įvykis.

KAUNAS. - lietuviai skau 
į tai, grįždami iš tarptautinės 
{skautų stovyklos, buvo apsi
stoję Soldine, kur papuošė 

i Dariaus - Girėno žuvimo vie
tų- .

MELIORACIJA

'Melioracijos (žemių nusau
sinimo) darbams šiemet Lie- 

' tuvoje išleista 2,200,000 litų.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Motėm patarnauja 
Phone 9080 , 620 W. 15th Ava

Pro senoviškų kaimelį, naujoviški karo pabūki8!. Kinijoj labai daug yra senovinių, is
torinių vietų, kurių iki šiol dar nėra palietę modernaus pasaulio rankos. Pro vienų tokių 
kaimelių šiaurinėj Kinijoj, siaura gatvele pravažiuoja japonų karo tankai.

Minėsime Spalių 9-jų ' susilauks ir trecio lietuviško, SUGRĮŽO IS ISPANUOS
radio pusvalandžio. Į •------------

KAUNAS. — Ant. Švelni- 
kas, kuris 8 mėnesius tarnavo 
kairiųjų ispanų armijoj ir da-

PHILADEILP11IA, PA. Spalių 9 d. vakare, 8 va-
Sekmadienį, spalių 10 d. va-'landų, iš stoties WTEL A. 
kare, Šv. Jurgio parap. Sve Driko diriguojamas choras
tainėje rengiamas Spalių 9 d. dainuos “Lietuva, tėvynė mū-' lyvavo pilietiniame kare, grį- 
paminėjimas; paminėjimas tos I sų’* ir kitas dainas; žodžiu, ž° i Kaunu. Ties Bilbao jam 
dienos, kurioj lenkai, sumind- tai bus pradžia trečio radijaus pavyko pabėgti ir anglų laivu 
žioję savo iškifimingų priešai- pusvalandžio. I pasiekti Angliju. Londone Lie
kų, iš pasalų užpuolė lietu
vius ir išplėšė sostinę Vilnių.

Programa bus įvairi ir tu
rininga. Kalbės ir kalbėtojas, 
kuris neperseniai lankės Vil
niuje ir matė vargingų gyve
nimų tenykščių lietuvių iš 
priežasties lenkų — okupan
tų žiaurumo.

Kiekvienam lietuviui, ver
tėtų atsilankyti į tų minėji
mo vakarų. '

Kas, kas, bet Vilniaus Va- 
duotės Sųjungos nariai, ir tos 
organizacijos rėmėjai, simpą- 
tizatoriai, būtinai turi atsila
nkyti, nes parengimas tik tam 
ir yra ruošiamas, kad Vil
niaus vadavihio darbuotei 
šiek - tiek prigelbėjus jos ko
voje už atvadavimų Vilniaus; 
jei jau ne medžiaginiai, tai 
bent nors dvasiniai; nes dva
sia — pasiryžimas, kartais, 
esti galingesnė už kardų, ir... 
auksų! K. V.

Lietuviai, imkime pavyadj . 5elptas grįžo . Lictuv? 
nuo K. Steponavičiaus ir re- 
mkim visomis išgalėmis tre
čių lietuviškų radio pusvala
ndį, nes jis bus, jei tik ne- 
stokuos paramos, ir žingeidus 
ir gražus ir vienkart naudin
gas.

Vedėjas to pusvalandžio A.
Dzikas yra samanas. Tflrimo- 
sij jis sugebės viskų padary
ti kuopuikiaasiai. Jo adresas 
yra toks: Me. Ant. Dzikas,
3619 E. Tfcpmpson st., Phila
delphia, Pa.

LIETUVOS \BANK0
F01AUKSO FONDAS

Trečias Radio 
Pusvalandis

PHILADELPHIA, PA. — 
Dėka nenuilstamam triūsui 
Antano Driko, Šv. Jurgio pa
rapijos vargonininko, ir me
džiaginiai paspirčiai K. Ste
ponavičiaus, philadelphiečial

KAUNAS. — Rugsėjo 15 
dienų aukso fondas siekė 776,- 
670,000 litų; užsienio valiutų 
fondas — 2,550,000 Litų. Pi
nigų popierinių apyvartoje tų 
dienų buvo 111,160,000 litų. 
Popierinių pinigų padengimas 
auksu ir svetima tvirta va
liuta siekė 71 nuoš. Tai labai 
aukštas Litų padengimas. Įsta 
tymas reikalauja, kad litų pa
dengimas būtų nemažesnis, 
kaip trečdalis jų esamos su
laso, o dabar padengimas yra 
didesnis nekaip du trečdaliai.

JJE SOTO '36 5-paas.
’ Je luze tour. Sėdau ....
; -,Hk»3LEK ’35 Airflow 6-p
j Je Itrze tour. Sedan ___
į .EitRAPLAHEj ’36 5-pass.
4 Sedan pilnai įrengtas .. 495
s( HUDSON *36 5-pass. Sodan,

,our., pilnai (rengtas .... 595
*Į / artotas PACKARD '37 6-cyl 5 pa 
1 iaiie.ių de luze tr. Sedan 
' 70RD '35 de lnze Coupe ..

S
LiASH *36 5-pads. de luze

Sedan ........... ................

.HRYCLLR '37 — 8 cyl n- 
■» ler, 5 pase. Trunk Ged-n
į nauja dabar ..................
) LASALLE ’36 5 pass.
.runk Sedan ..............t.
2OHTIA0 ’36 - 6 pass.
rniak Sedan ..............
TEKRA^LALB 36 5 pasi 
Trunk Sedan .................... 465

47b i

835
295

525

lt Urba Flower Shoppe J 

^4180 Archer Avenue'
ĮgMČ* MylbtUt-m* —i VeMuvėeaa — 

įkirtam.- — Laidotuvėm* —
K* pilt išima ra*. 
UAFAYLTTrB *800

VENETIAN MONUMENT CO.. INC

t

745 J

635

495

tA.

Jūsų karas kaip Įmokė ji į 
mas. Balansas 12—24 mėn S 
90 Dienų Garantija. 30 Die | 
nų Važinėjimo Išbandymas k

ika KITI BARGENAI TAIP J 

I HEMAI ĮMOKANT, KAIP ... 5
Chrysler Dyleris

I TAIPGI

FINANCE CO. 
3910 Ogden Avenue

Pirmiau pažink kų darai, o 
paskui jau daryk.

ANDRIEJUS 
LAZAUSKAS

Mirt spalio 4 d. ,1937 m.. 
8:10 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus. . ,

Ki.o ii Nuujamiečio apskr., 
Saplškio parapijos.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

motei, Elžbietą, po tėvais 31- 
nionav.člūtč dvi dukteris: , 
Marcelę Ir Klarą, tris sūnus: 
Vincentą, Jutzaią ir Andrleją, 
marčią, du ai.ūkus ir daug ki
tų giminių. '

Kūnas pašarvotas 7135 So. 
Rockvvell 8t.

Laidotuvės jvyks ketvirtadle- 
- spalio -7 d. M namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas j Gimi
mo Panelės Svč. parapijos baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už vettonto Sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
st am us-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnūs, Marčia, Anūkai ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius La- 
ehawicz ir Sūnat. Telefonas 
Canal 2515.

Išdirbėjai aukštesnės rflStes 
paminklų ir grabnamių 

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

Chicagoj 
------ o ■ ■

SuvirS 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ii 
taupykite pinigus 

-------o------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lifetuvlų

527 NORTH WESTERN 
AVENUE 1

ARTI URANU AVE.

Telefonas 
SEEIey 6103

CIIICAGO, ILL.

e-
-5

Kiekvienam žmogui pasitai
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 

tuvos • atstovybės kelionei su- prie jos nebūna prisirengęs.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS “DRAUGE”

ŽIŪRI TEISINGUMO

KAUNAS. — Darbo inspe
ktoriai paragino darbininkus, 
kad jie tiksliai ir pilnai už
rašinėtų į atsiskaitymo kny 
gėlės darbininkų uždarbį ir 
darbo, laikų. Pagal tuos užra
šus bus tikrinama, ar teisin
gai mokamas nustatytas už 
darbų atlyginimas.

DARBININKŲ SAULIŲ 
BŪRYS

PANEVĖŽYS* — ‘ ‘ Maisto ’ ’ 
fabrike įsisteigė šaulių būrys, 
į kurį įsirašė‘beveik visi lie
tuviai darbininkai per 100 
žmonių. Visi įsitaisė unifor
mas ir jau dalyvavo Tautos 
šventės parade.

LIETUVIAI PRALAIMĖJO

KAUNAS. —Rugsėjo 12-13 
dienomis Estijos sostinėj T% 
line buvo pirmosios lengvo- 
sios atletikos rungtynės Ldė- 
tuva - Estija. Jos pasibaigė 
dideliu estų laimėjimu: estai 
surinko 114 taškų, lietuviai 
tik 56 taškus.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ BDIBSŽJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos noo 615.00 ir ąuk. 

< Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonai BEVerly 0005
skersai Br. Kazimiero kapinių vartų.

1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DOMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

W V’ A T koplyčios visose 
U 1 A Chicagos dalyse

KlamfUto mnzy Ltetnrlt? radio presraaų Piraadioaio 
lO-.tO viL vakuo ii W. H. F. 0. (toti« (1420 K.) t PraaaUjMf. BALTUOSIĄS

NARIAI CrilCAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A kl DIII Uline patarnavimas
HmDULANlt DIENĄ IR NAKTĮ
nw AT v KOPLYČIOS VISOSE 
O I KAI MIESTO DALYSE

A. Petkus
S. M. Stato
LĮMl
Imzaps Etokis
P. 1. Ridikas

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlfevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So.' We8tern Avė. 
Phone GROvehill 0142

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tk Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. VVestern A' 
TĖVAS Tel. VlRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Ladnwicz ir Senai
2314 West 23td Place 
Phone CAN&l 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1£7Q

I. Liidens
S. P. Mažeika

4348 So. California Ava. , 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARda 1138-1139

t
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Taksų Reikale

Vienas svarbiausių šių die
nų klausimų, tai visokie mo
kesčiai, užkrauti ant mūs. Bo 
to, kas kart vis dar naujų 
mokesčių pasirodo. Prie ko 
mus prives toks politikierių 
elgimasis? Turtingieji gali a- 
psiginti nuo mokesčių ir dar 
randa būdų, - dalį jiems pri
klausančių mokesčių ant mū 
sų sprando uždėti.

Mažieji namų savininkai 
daugiausia apsunkinti ‘mokes
čiais. Jie daug mokesčių mo
ka neteisėtai. 0 moka dėl tos 
kad nėra organizuoti ir nori, 
kad kas kitas už juos darbuo
tųsi. Taip nėra. Visi turime 
savo teises ginti. Kaip ginti 
savo teises ir visų. kita išaiš
kinti Cook County Civic Cou
ncil šaukia didelį viešų susi
rinkimų spalių 8 d., 8 vai. 
vak., Civic Opera House, Ma- 
dison ir Wacker Drive.

Marauette Park Liet. Am. 
Piliečių klūbas uoliai darbuo
jasi reikale šaukiamojo susi
rinkimo. Tikietai tik po 10c. 
padengimui lėšų. Jų galima 
gauti klūbo valdyboj ir pas 
narius.

15 warde tuo reikalu dar
buojasi Mrs. D. Pedro, 15 va
rdo Liet. Demokratų klūbo 
valdybos narė. A. J. M.

Masinis Susirinkimas

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolės valsčiuje, Daugirdų 
sodyboje rudenį buvo pražy
dusios obelys.

BRIGHTON PARK. — Spa 
lių 5 d., 7 valandų vakare, 
parapijos svetainėj Brighton 
Park Landlords Bureau Asso
ciation (Ine.) šaukia masinį 
susirinkimų.

Gyvename laisvoj Amerikoj. 
Šios šalies įstatymai leidžia 
ginti save, savo nuosavybę 
nuo visokių išnaudotojų ir 
blogos valias valdininkų, ku
rie ne tik neatlieka deramai 
savo pareigų, bet, priešingai, 
stengiasi visokiais būdais pi
liečius spausti mokesčių pa- 
vydalu.

Per pastaruosius kelerius 
metus Chicagog miesto nuo
savybių taksai kas met buvo 
keliami be atodairos. Niekas 
negali suprasti, dėl ko taip. 
Namų įkainavimas nėra nieku 
paremtas, taksai nenustatyti. 
Kiek miesto bei valstijos vir
šininkai nori, tiek ir ima.

Cook CSounty Civic Council 
surinktomis žiniomis už 1936 
m.* taksų už nejudinamas nuo
savybes mokame už kiekvienų 
apkainuotų (assessed value) 
$100 vertės po $9.52. Iš tų 
$9.52 mokame $5.00 už nuo
savybių (personai property) 
taksus. Pagalios už neapkai- 
nuotų ir nemokamas nuosa
vybes, kurios Chieagoje ran
das apie 300,000, mokame $1.- 
52, kas yra nelegaliai ir ne- 
konstituciniai.

Taigi, atėmus iš $9.52 ne
legalius ir nekonstitucinius

P»XfrgXB

Viena virtuvių, kurios valgydina pašalpgavius. Chicagoj yra keliolika vyriausybės 
užlaikomų valgyklų, kuriose apie 35,000 pavienių asmenų - bedarbių gauna maisto. Atvaiz
de virtuvė vienos tokių valgyklų adresu 1420 Newberry avė.

taksus, $6.52, mūsų taksai už 
kiekvienų įkainuotų $100 ver
tės tebūtų $3.00.

Mažieji nafcnų savininkai 
moka ir dejuoja, kad per au
kšti taksai: Gerbiamieji, de- Ketvirtadienio vakarų, spa- 
javimas nieko mums nepadės,' d., 8 vai., Aušros A artų

i-' Svarbus Federacijos 
Chicagos Apskrities 

Susirinkimas ,

turime kovoti. Žinoma, pavie
nių kova prieš aukštus tak
sus neįmanoma. Čia reikalin
ga organizacija.

Brighton Park Namų Savi
ninkų Bureau tam ir šaukia 
masinį susirinkftnų spalių 5 
d., 7 vai. vakare, parapijos 
svetainėj.

Visi turėtų susirinkti, jei
gu norima, kad taksai būtų 
numažinti. 1

Visų organizacijų masinis 
susirinkimas įvyks spalių 8 
d., 8 valandų vakare Chicago 
Civic Opera House.

IBrighton Park Lųndlard* 
Bureaiu Asaociation Ine.

Didžiausias Sezono 
Koncertas

Spalių 10 d., Studebnkar 
teatre chicagiečiams vienintė 
lė proga bus pamatyti ir iš
girsti Lietuvos .operos daini
ninkę Rakauskaitę, kuri da
lai atostogauja Amerikoj

Stndebaker teatras randasi 
adresu 418 So. Michigan Bou- 
’evard. Bilietų kainos nuo 55e 
iki $1.65. Koncertas prasidės

. F. BUDRIK, Ine.
3409-11 So. Halsted St., 
3417-21 So. Halsted,St.,

Tel. BOUIevard 7010

BUDRIKO PROGRAMAI —
Nedėliomis iŠ stoties WCFI. — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 vai. vak. 
Ketvergais ii stoties WHFC — 1420 Kil. nuo 7:00 iki 8:00 v. v. 
Panedėliais ir Petnyžiomis ii stoties WAAF 920 Kil., kaip 4 v. v. 
Kiekviena ryta ii stoties WGE8 — 1360 Kil., kaip 9:30 v. ryto.

Nesuspėja Atvežti 
Zuperio

KUPIŠKIS. — Prasidėjus 
javų sėjai kooperatyvai ir 
krautuvės nesuspėja atvežti 
zuperio, nors jo atvežama de
šimtimis vagonų. Šį sėjos se
zonų ūkininkai trųšų žymiai 
daugiau perka.

KUR EINA LIETUVOS 
ARKLIAI

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

RcMoranas-Tavern**, Kerą vieta, pi
ldai parsiduoda, pardavimo priežas
tį* — mirtis. AtslAaukit:

8808 So. Kedsie Avenue

RENDON KAMBARYS

Rendon Šviesus, apšildomas, gra’us 
kuinbarys; atsišaukit

2622 We»t 46th Street 
, Chicago, III.

PARDAVIMIT NAMAS

4354 8o. M&plewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžlus. Priežastį* 
pardavimo — našlė. Atsišaukit 10737 
So. Michigan Av*.

PARDAVIMVI BUČERNft
Pardavimui bučernė lr grosernė. Ge
ra ir sena vieta. Pigiai. 8u ar ba 
natno. Mainysiu ant mažos f agnios 
ar namo.
J >08 So, 49th Avė. Cicero, Tll.

REIK ALINGAS VIRĖJAS

KAUNAS. Arklius iš Lie
tuvos anksčiau išvešdavo į O- 
landijų, įBelgijų ir Angliju, 

j kur juos leisdavo anglių ka-1 turi* mokėti“u«tu7i>ką Tai bu*‘Ri

šyklose dirbti. Dabar Lietu-1 -uriuga.,- 3334 so. Oakley Avė. 
voje po kelis šimtus arklių BoM No' G’°* 
pirks ir Suomija. REIKALINGA DARBININKAI

SERGA BIRŽIŠKIENĖ

Sukaktuvių Pamaldos
_ ' 4

BRIDGEPORT. — Rugsėjo 
28 d., Šv. Jurgio bažnyčioje 
atminimui keturių metų mir
ties atlaikyta šv. Mišios už

. KAUNAS. — Serga profe
sorių Biržiškų motina. Sūnus 
motinų nuolat lanko ir rūpi
nasi jos gydymu.

pcrr.p. salėj įvyks svarbus Fe- a- a- Lešcauskienę. Šv.
dera ci jos Chicago apskrities) ^’šias atlaikė pralotas M. L. 
susirinkimas. Tai bus priešt Krušas. Žmonių bažnyčioj bu
Vilniaus gedulu susirinkimas, 
kuriame pasakys kalbų atvy- 
k' < iš Lietuvos svečias žur- 
mil.slas, “XX Amžiaus’’ at- 
stu\as K. Čibiras. Skyrių ir 
• Ir jų atstovai kviečiami skai 
tlincai susirinkti. Valdyba,

Spalių 9-ji Roselande

vo daug. R.

RADIO

DAINUOS NAUJOSIOS 
GADYNĖS CHORAS IR 

KITI

CARPENTER
IR

OONTRAOTOR
2223 VVest 23rd Place

Atlieka visokios medžio darbas, 
didelius ir mažas, už \ prioiuamą 
kainą. Apkala namas Singeliais. 
Dedame stogus.

Turi 35 metas patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Šiandie 7 valandų vakare 
užsist&tę sav/> radio ant sto
ties WGES turėsite malonu
mo ir vėl girdėti naujų ir 
gražių ©perętiškų ir liaudies 
dainų. Patartina nepraleisti

ROSELAND. — Vilniaus 
užgrobimo paminėjimas Rose 
landė bus Visų Šventųjų pir. 
salėj, šešta(Jie||io vąkare, spa
lių 9 d. Be kalbų, kurias pa
sakys geri kalbėtojai iš Cl’i- pr^goe pasiklausyti. Be ža- 

včjaneių dainų ibus ir kitokiųrago, bus muzikalė - vokale1
pi oa raina. Pr/igMina prasidės 
3 vai. vakare.

ti l
Visi roseiandiečiai kviečia

mi sueiti paminėjimui spa’įų 
<• I. Rap.

Marijonų Rėmėjų 
19-to Skyriaus 
Susirinkimas

Marijonų Rėmėjų 19-to sky-
« vai. vak. Kartu rlulyvaaa'™“ įvyk, tre-

čiadienį, spalių 6 d., po pabirutė Sarpaliūtė, talentinga 
pianistė ir akompanistas Jo
nas Byanskas. Nėra abejonės, 
kad programa bus įvairi ir in
teresinga. Vietų užteks J ,200 
įįnonių. Patariama iš Anksto 
įsigyti bilietų geresnei vietai?

maldų Aišros Vartų parap. 
inckyk'os kambary (West 
Side). Visi šios parapijos Ma
rijonų rėmėjai ir jiems užjau
siantieji, prašomi susirinkti. 
Susirinkimas svarbus, tat ir 
pageidaujama, kad kuodau-Garbės pirmininku ketnite- , . . . __

te yra vietinis konsulas Dr. j g;auMai SU3innktt>- Valdyba. 

i». Daužvardis. K. J. S. Dn>ELt APIE

LIETUVĄ

KAUNAS, — Didelė filmą 
upie Lietuvų gaminsiąs U. S. 
A. kapitonas Lewis Ambrose 
Till, švedų - Amerikos laivų 
linijos užsakymu. Filmą bus 
rodoma Švedijoj ir kitur už
sieniuose.

Mūs Klebono 
Populerumas

CICERO. — Rugsėjo 30 d., 
šv. Jeronimo šventėje, unflsų 
klebonų, atlankė 37 kunigai 
pasveikinti vardo dienos pro
ga. Klebonas džiaugėsi dvasi
škių draugiškumu, dėkojo* už 
linkėjimus ir pavaišino pietu
mis.v Z

Parapijiečiai ir draugijos 
gerb. klebonų sveikino rugsė
jo 26 d. Surengė puotų ir į- 
teikė dovanų, žmonių netilpo 
į svetainę. ,

MINAS I4TISUS METUS

KAUNAS. — Lietuvos ka 
talikai 550 metų jubiliejų ruo 
šiasi minėti ištisus 1938 me
tus. Katalikų Veikimo Cen
tras paruoš programų.

įdomybių naudingų kiekvie
nam pasiklausyti, kuriomis 
šių programų leidėjai Peoples 
bendrovės krautuvės per 8 
metus nuolat vaišina klausy
tojus. RaP. XXX

Buy gloves wlth what 
it savęs

i Nerelk mokėti 60c ut
dantų mostj. Llsterine

; 4 Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikla. Jų vartodamas per 
metu* sula tipai >3.80.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Pranešimai
H0W OFTEN CAN YO0 
KISS AND MAKE UM

BRIDGEPORT. — Vilniaus 
Vadavimo Sųjungos skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį vakarų, spalių 5 d., parap. 
salėj, 8 vai. vak. Visi nariai 
prašobii susirinkti. Valdyba

MARAUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
8 skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimų! spalių 6 d., tuoj po 
pamaldų, parapijos svetainėj. 
Visos narės kviečiamos būti
nai dalyvauti. Valdyba

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Nletiančlųa 
k*ahe« Ir Rlngworn skausmus 
—* sustabdo Erzama. Spuogų tr 
panažua odo* nesmagumu*. Mi
lijonai variojo Žemo per 25 mo- 
tus, lr visi gyr« jų kaipo tvarių 

imiiiria. atenkanėi* gyduol, pa
lengvinimai odo* nleUjtmama. 
Užtvirtinta Qnnd Hou*ekeeplng 

iu. Nų. 4374. Šio. tOo. 31. 
va lėtintam.

. lengvti 
1 Užtvir 
IBuroai 
| Vlermežemo

:QR KKIN IRRITĄTION!

I

w bu
JC «hy * wlfe shoukl tani from i 
ptonnt oompanlon Into * sbrew 
for eoewholewe*kln*very month.

You e*a my "I'm sorry" and 
M** and make up enaier betarė 
marriagethan after. Beirto, lfyou 
vant to hold your huaband. ynu 
tron't be * throė-quarter elfe.

to* toki another how to go 1 
Ing through" wlth Lydi* B. 
tom* Vegetabie Compound. H 
toipa Naturc tone up the syitetnj 
tho* toaeolac the diaeomtarta IMM 
the functlonal dlaordera vhlch 
vomen mušt endure ln the T 
erdeak af Bfc: 1. Turnlng 1 
girlhood to vomanbood. • 3. 
partng for motberhood. S. Ao> 
proaehla* “middla age."

Don't be • three-quarter irto, 
ūke LYDIA B. PINKHAM 8 

tVBGBTABLB COMPOUND ato
Ga

VYRAI
Automobilių mekanikal ............. >30.
Drill Press operatorius ............ j 18.
Elektrlklnlų Motorų taisytojai .. 325.
Mekanlkų padėjėjai ..................... 312.
Duonkepiai ..................................... 325-35.
Indų plovėjai ....................... ..  ... 312-15.
Virėjai......... .. ................................ 318-30.
valytojai '.............................. .. g 12-1
Pritarnautojal ....................................... 31

MOTERYS
Virėjo* Restarantuose .. >18-22-
Pritarnautojos .......................... >lg
Generaliniam barnų darbui, !

mergaitė* ................................... 38-lk.
Beauty Operatorio* .. >14.60 lr aukS. 
Prosytoja Moterų dreslų .... 312.
Vležbutyje Patarnautojo* ___   350.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West Wa*hlngton Street 

Chicago, Ullnol*
Tel. Cen 9800

30. , -

*

Manant statyti sao naują namą 
u* pertaisyti seną, pažaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

8730 So. Ma|flewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reik&llngaų. darbininkas Akles darbui, 
ūkis netoli Chicago*. Aelga 315.00 j 
mėnesi- Atalftauklte i Stanley:

423 East «4tb Street.
Pirmo* lubos.

Skaitykite Biznierių 

Bargenus

i i COAL
Angly*

WILMINGTON
ANGLYS

Lump  .................... $6 00
Mine Run ........... 5-75
Ilgg •••••••••.,••• 6*00
Nut ........ .'............... 600
Screenings .............. 4*75
PIRKIT D AB ARU KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

RENDON SALĖ
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- 
gj renda. Tel. Laf. 4112

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FVBL OIL RAFJNIRIUOTOJO 

TERITORIJOJ
OOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PU,NU MIRK.) 
8U CITY 8EAI.ER APŽIŪRĖTAM, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAU8 PEČIAMS ĮAUKITE 

CANaI 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ftlI.DYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 3332 So. Long Avenue ■ Tel. REPublie 8402 • Stambios perkant 5-kte Tonus ar daugiau.

t


