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Pataria ir Prancūzijai atsargiai 
būti su Mussoliniu

LONDONAS, spal. 11. —j je griežtai priešintis/ Italijai. 
Šią savaitę Prancūzija su An- Ir jei kaip, Anglija pasirengu- 
glijos pagalba bandys galuti- si užimti neutralumo poziciją, 
nai apsidirbti su Italija, kuri Anot Anglijos, Prancūzija 
nesutinka dalyvauti trijų vai- protingiau padarytų gražiuo- 
stybių konferencijoje savanų- ju su Italija tartis vietoje svai 
rių ištraukimo iš Ispanijos dvti grasinimus.
klausimu. Prancūzijos vyriau- ----------------------
sybė, kiek žinoma, veržiasi va 
duoti Valencijos radikalus ir 
pasiryžusi nesiskaityti su Ita
lija.

Patirta, Anglijos vyriausy
bė pataria Prancūzijai, kad ji 
atsargiau veikti; prieš Italiją.
Pažymima, Prancūzija turi ži
noti, kad ji neturi tikėtis iš sėdį. Prancūzijos vyriausybė 
Anglijos gauti kokios bors di Į nusprendė palaukti, kas Angli 
desnėg paramos prieš Italiją,'jos bus daroma Ispanijos rei- 
kadangi Anglija nėra pozicijo-' kalu.

PARYŽIUS, spal. 11. — 
Anglijos įspėta Prancūzijos 
vyriausybė nusprendė atodai- 
riai dirbti Ispanijos klausimu 
ir daugiau skaitytis su Itali
jos nusistatymu.

Tomis dienomis ^Anglijos 
ministerių kabinetas turės po-

SOVIETŲ RUSIJOS ĮDOMYBES NACIONALISTAI LAU 
ASTURŲ FRONTĄ ®

Atsimesdami Gijon link radika 
lai viską naikina

HENDAYE, Prancūzija, kad radikalai pasitraukdami!
spal. 11. — Ispanijos naciona-.<}įjon link viską degina ir
ILstų karo vadovybė skelbia,, Ir CangBS de
kad Asturijos fronte ties Can . , .. . . . . -, . . miestelis pakeistas griuvėsiųgas de Oms miesteliu nacio
nalistai sulaužė radikalų pcei- niva- i
cijas ir paėmė ne tik šį mies- Nacionalistams belieka pa. 
telį, bet dar ir kitų sodybų ei imti dar kelias įginkluotas kai 
lę išilgai Sella upės. I vas, kad paskiau smogti sta-

Nacionalistai nusiskundžia,1 čiai Gijon link.

Uja laukia atsakymo ir podraug 
pasingus veikti

ROMA, spal. 11. — vyriau
sybė laukia Anglijos rr Pran
cūzijos atsakymo į .savo pas-

nėjus Valencijos bolševikų re 
žimo naudai. O jei Prancūzija 
ir atidarytų, Italija turi suda-

k'elbtą nusistatymą, kad ji be riusi planus tuojau veikti ne
Vokietijos nedalyvaus konfe
rencijoje su britais ir prancū
zais Ispanijos klausimu ir kad 
ji neturi pasiryžimo ištraukti 
savanorius iš Ispanijos.

Italijos vyriausybė žino, kad 
Anglija, vengia su ja nesutiki
mų, o bė Anglijos paramos 
Prancūzija viena nedrįs vie-
šai ir plačiai atidaryti Pire-i panijoje.

tik prieš Valencijos bolševi
kus, bet ir prieš pačią Pran
cūziją. \

Čia reiškiama viltis, kad 
Prancūzijos socialistų tyriau- 
sybė Ispanijos klausime vaduo 
sis protu, ne jausmais. Italija 
neleis bolševikams įsigalėti Is

KINAI REIKALAUJA ITA
LIJOS NUŠVIESTI SAVO 

POZICIJA
* • - • •

ŠANCHAJUS, spal. 11. — 
Žiniomis iš Nankingo, Kinijos 
centrinė vyriausybė nuspren
dė reikalauti Italijos, kad ji 
plačiau išaiškintų savo nusis
tatymą kinų japonų konflikto 
klausimu.

IŠ Tokio buvo paskelbta ži
nia, kad Italija stovi japonų 
pusėje šiame konflikte. Tuo 
tarpu yra žinoma, kad Italija 
yra pasirašiusi devynių vals
tybių Kinijos saugai sutartį. 
Jei Italija remia japonus, tai 
ji bendrai su Japonija neigia 
minėtą sutartį.

1 AMERIKOS MILIJO-
N1NINKAI

WA$HINGTON, spal. ll. 
— Iždo departamentas iškėlė 
aikštėn, kad 1935 metais šaly 
buvo 41 asmuo, kurių kiekvie
nas turėjo vieną milijoną do
lerių, arba daugian metinių 
pajamų. Tai milijoninknkai.

1929 metais buvo 513 mili-

Užsienių spauda, su šiuo Rusijos ir Sibiru žemėlapiu bando nušviesti, kaip diktato
riaus Stalino įsakymu vykdomas ten “valymas” — raudonasis teroras prieš pačius 
Stalino režimo priešus bolševikus ir kitu* įtariamus asmenis. Pažymėti skaičiai, l|įek 
kur sušaudyta tų Stalino režimo priešų. Šie skaičiai yra paimti iš Maskvos laikrašitių. 
Bet Maskvos laikraščiai tik mažą sušaudytųjų dalį paduoda viešumon. Reikia spėti, kad 
šįmet sušaudytųjų skaičius bus keįerįopai didesnis už čia paduodamąjį.

KINAI SULAIKO JAPONĮI 
VERŽIMĄSI ŠIAURINĖJ 

KINIJOJ

Mirė Kun. Daumanto 
Motina

Teismas nepripaam priešteisėja Black 
nukreipto slo

WASHINGTON, spal. 11. asmenų — ądvokatų, o tas ne- 
— Vyriausiasis teismas šian- liečia visuomenės.- 
dien paskelbė sprendimą, kad Advokatas A. Levitt, vienas
iškelti skundai prieš teisėją 
Black nepriimtini ir šis prezj-

skundėjų, pareiškė, kad jis to 
liau darbuosis rasti teisėtų 

denio .kirto* ir «™«to patvir Priemonių ’ parimti toMjų 
Blacką. Reikia abejoti, kadtintag teisėjas pasilieka 

vietoje.
savo

Teisėjas pirmininkas Hugh
es paskelbė, kad iškelti skun-
dai yra tik dviejų pavienių:jus.

HONGKONGE BUS KON
SEKRUOTAS VYSKUPAS 

ELEKTAS PASCHANG

HONOKONGAS. — Vietos
ucvęivnc rnMPDcęA^ikatedroje lapkncl°30 d- vy&*
IYIlKuIKUv KUnUnLOAu kupu bus konsekruotas vysku-

NEPRIPAŽINO ČILI 
SVEIKINIMO

MEXIC0 CITY. — Nese
niai Meksika minėjo nepri- 
klausomybės paskelbimo sukak 
tuves. šia prpga Meksikos 
prezidentui prisiųsta sveikini
mų. Tarp šių buvo ir Čili res
publikos prezidento.

Meksikos kongrese skaityta 
visi sveikinimai, o Čili sveiki
nimas praleistas. Tai dėl to, 
kad Čili prezidentas savo svei 
kinimą baigė šiais žodžiais: 
“Tebūnie Dievas su jumis”.

Dievo vardo minėjimas yra 
priešinga Meksikos revoliuci- 
ninkų partijos ideologijai.

Įdomu, kam Meksikos kon
gresas tarnaujat

SURANKIOJĘ 57,767 KINŲ 
KARIŲ LAVONUS

ŠANCHAJUS, spal. 11. — 
Japonų kariniai autoritetai pa 
šakojo, kad Šanchajaus karo 
fronto dviejuose baruose ja
ponai surankioję 57,767 kinų 
kareivių lavonus. Tas yra ne-

jonininkų. Finansinė krizė jų paprastai dideli kinų nuosto-
skaičių sumažino. liai.

tag įvyktų.
Senatoriai gavo gražią pa

moką, kaip jie ateityje turės 
spręsti skiriant naujus teisė-

pas elektas A. J. Paschang, 
MM, iš Martinsburgo, Mo. 
Šventasis Sostas jį paskyrė 
Kongmoono apaštališku vika
ru.

Konsekratorius bus Kayin- 
go apaštališkas vikaras, pieti
nėj Kinijoj, vyskupas F. X. 
Ford.
i

Kokonsekratoriai: Hong-
kongo apaštališkas vikaras vy 
skupas Valtorta ir Kantono a- 
paštališkas vikaras vyskupas 
Fourąnet.

ŠIANDIEN KOLUMBO 
DIENA

Šiandien, spalio 12 d., viso
se Amerikos J. Valstybėse iš
kilmingai minima Kolumbo 
diena. Kristofas Kolumbas y-
ra Amerikos radėjas.

NUSPRENDĖ PASALINTI 
, CIO UNIJAS

DENįVER, Colo., spal. 11. 
— Amerikos Darbo federacijos 
suvažiavimas šiandien daugu
ma balsų autorizavo vykdomą
ją valdybą pašalinti iš šios or 
ganizacijos visas CIO unijas. 
Tačiau prieš išbraukimą jos 
turi būti įspėtos, kad pasimes
tų su CIO.

UGNIAKALN1S VESUVIUS 
VERŽIASI

NEAPOLIS, Italija, spal. 
11. — Vakar vakarą ugniakal- 
nia Vesuvius netikėtai pradė
jo veržtis.

BERLYNO KATALIKU VY
SKUPAS APIE NAGiy 

ŽYGIUS
BERLYNAS,, spal. 11. — 

Berlyno vyskupijos visose ka
talikų bažnyčiose vakar per 
pamaldas skaitytas vyskupo

ganytojiškas laiškas.

Vyskupas pareiškia, kad lia- 
cių režimo svarbiausias tiks
las yra Vokietiją iškrikščio- 
ninti. Tas vykdoma metodiš
kai ir polaipsniui, kad išvengti 
gyventojų atkaklaus priešini
mosi.

Netoli tas laikas, sako vys
kupas, kad visoj Vokietijoj ku 
nigams bus uždrausta vaikus 
mokyti religijos viešosiose mo 
kyklose. i

PEIPINGAS, spal. 11. — 
Japonų kariuomenei šiaurinėj 
Kinijoj, pradeda nesisekti, ka
dangi kinai kaskart vis atkak
liau ima priešintis. Apskai
čiuota, kad dabar šiaurinėj 
Kinijoj daugiau kaip 200,000 
kinų kovoja su 150,000 japonų. 
Tai gausingos kariuomenės.

• J
Žiniomis iš karo fronto, ja

ponų jėgos stengiasi paimti 
Hopei pro-

vincijoj, kur yra svarbus ge
ležinkelių mazgas. Ta* yra už 
175 mylių pietvakarų link nuo 
Peipingo.

Vakar viena gausinga japo
nų koliumna bandė persikelti 
per Huto upę ir nepasiekė ti
kslo. Paupiu kinai įsitaisę kul
kosvaidžių lizdus, iš kurių ja
ponus kaip dalgiu žolę klojo. 
Anot žinių, upės vanduo pas

SUŽEISTAS BRITŲ FAŠIS
TŲ VADAS

LONDONAS, spal. 11. — 
Vakar Liverpoolyje britų fa
šistai (juodmarškin inkai) su
rengė demonstracijas. Kairie-

_. . ji sukėlė riaušes fašistus už-
PABYŽIUS. - Tarplaoti- puo|ę Posirenguaillm kalbetį 

nių Eucharistinių kongresų fa5istŲ vadQi gir MoSr

EUCHARISTINIS KON
GRESAS 1940 M. ĮVYKS 

PRANCŪZIJOJ

rengimo komitetas nusprendė 
35-ąjį tarptautinį Eucharisti
nį kongresą 1940 metais įvyk
dyti Prancūzijoje. Vieta dar 
nenuskirta.

34-asig tarpt. Eucharistinis 
kongresas įvyks 1938 metais 
Vengrijos sostinėje Budapeš
te.

leyui paleista plyta stačiai į 
kaktą. Jis paimtas į ligoninę.

Keliolika kitų asmenų su
žeista ir keliolika užpuolikų a- 
reštuota. ,

VERA CRUZ VYSKUPAS 
ĮSIREGISTRUOJA

MEXIC0 CITY. — Vera 
Cruz vyskupijos vyskupas R. 
Guiiza kreipės į Coatepec mies 
to autoritetus, kad jis būtų į- 
registruotas tarp trylikos kuni • 
gų, Vera Cruz valstybės įsta
tymais autorizuotųeiti; kuni
giškas pereigas. . ;

Coatepeco gyventojai džiau
gias, kad jie savo mieste tu
rės Vera Cruz vyskupijos ga
nytoją.

VIESULAS IŠGRIOVĖ 
MIESTELĮ; 20 ŽUVO

PORTO ALEGRE, Brazili
ja, spal. 1L — Viesulas išgrio
vė Santa Maria miestelį. 20 
asmenų žuvo ir apie 100 su
žeista. Miestelio majoras šau
kias pagalbos.

DU DARBININKAI UŽ
MUŠTI

DETROIT, MICH. (“Drau
gui” telegrama). — Kuu Nė 
Daumanto, Girardvillės })orv 
pijos klebono motinėlė niiz| 
Detroite. Jos laidotuvės įvytai 
trečiadienio rytą 9 valandą 
su iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

“Draugo” leidėjai reiškia 
gerb. kun. M. Daumantui nuo-1 
širdžios užuojautos jausmus.

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RADIJĄ,

WįASHINGTONt epai. U 
— Šiandien vtkftfe pr«8. 
seveltas kalbės per radi, 
Gal jis pasakys, ar kongre
bus sušauktas į nepaprastą s

• •siją. ■—

FILIPINUOSE SUDARO
MAS KAPELIONIŲ

KORPUSAS

MANILA, spal. 8. — FilipLriuvo japonų krauju ir išlikę 1
gyvi japonai priversti stsi-'"« 8al,! 1

mesti atgal. Suprantama, jie ^“" lauks pagalbos ir iŠ naujo,kapel.onų korpusu ssl, kan, 
bandys pereiti upę. (menei tr St darbų atl.kt. pa-

į kvietė kun, E. Romaną, CP^| 
Japonų vadai pripažįsta, (kapelionu tarnavusį Am.

pelkad kinai pirmą kartą taip at
kakliai ėmė priešintis japonų 
žygiams. Jie sako, kad ties 
Huto upe pirmą kartą šiauri
nėj Kinijoj įvyko kruviniau- 
sios kautynės, kuriose japonai dvasios vadų kapelionų, 
baisiai nukentėjo. Japonai ste 
bisi, kad kinai pajėgia taip at
kakliai gintis ir ieško to prie
žasties. Ir pažymi, kad japo
nai galų gale visgi sutriuškins 
kinus, privers juos atsimesti 
toliau ir minėtas • geležinkelių 
mazgas bus paimtas.

Valstybių kariuomenėje 
pasaulinį karą.

Prezidentas, Quezon pareišd 
kia, kad kareiviai negali il
giau būti be savų nuolatini

MUSSOLINI TARĖSI SU 
GRĮŽUSIU IŠ ISPANIJOS

GENEROLU

MIRĖ BUVĘS IŽDO SE
KRETORIUS

NEW YORK, spal. 11. 
Mirė ^Ogden Ų. Mills, 53 
amž., preziderito Hooverio a 
ministracijos iždo departain 
to sekretorius. Širdies liga ii 
pakirto. /,

m. I

Wilson and Co. namuose 
X-W,' galvijų skerdyklų srity
je, iš 7-ojo aukšto keltuvas nu
krito ir du darbininkus užimi 
šė. Vienas sužeistas.

ROMA, spal. 11. — Italų 
savanoriams Ispanijoje vado
vauja dvylika italų generolų. 
Vienas jų, gen. E. Bastico, grį
žo iš Ispanijos ir tarėsi su 
premjeru Mussoliniu. Gen. 
Bastico pranešė apie karo ei
gą Ispanijoje. Sakoma, Musso 
lini patenkintas karo eiga Is
panijoje.

PLATINKITE “DRAUGĄ»»

ŠANCHAJUS, spaL 11. 
Patirta, kad kinų kai 
aštriai baudžiami dėl jų 
k i am o bailumo kovoti prieš 
ponus. Sakoma du kinų anl 
tieji karininkai snšandyti,

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nt 

matoma giedra; popiet Šalį 
čiau.

Saulė teka 5:59 , leidži 
si 5:15.
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Sandradarbiaiua lr korespondentams raitų negrąžina. 
Beprašoma tai padaryti lr neprtalunAlaui* tara tlks- 

Redakcija pesliai a« esu t«ts» tai- 
visus Pidsiųstua ruStua lr ppafi ku

kuly* savo nuotlflroo. Korespondentų 
ii lr aUklal tJei galima ruStuuaJe 
didelius tarpus ptttau>yinam* ven

giant pelesnlkoe lr asipeplikumu. Ppssnualsa ke 
pondencljoa laikraitln nededamos

pu v s *usa>
aprašoma tai 
P»Me fckklų. 
te trempiaa 

kenctJM Sul 
rateli trumpei 
ysįs&k^T^ •

AClJoa laikraitln
Redaktorius priima — nuo * v»L Ilgi *1 vaL popiet. 
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Metams **.*o; Puael matų -- **.60; Trims mtes. 
Sams — *1.6*; Vienam rakandui — 76c. Kitose val
stybėse prentimaratm MetatPa — *T.0»; Puael metų 
— K.oo. 'Yaųlaaig puta. »e-

Skelbimų kautos prisiunčiamos pareikkiavua.

|i.i | , 1
Knygy Tvanas

prado

’ f »♦

Jei dar kai kas banda viltis, kad mūsų 
tautos dorovinis gyvenimas nėra atsidūręs Pelkių, kurias dėl pakanka, 
katastrofiškoj padėty, kud perdaug yra būk- mo durpių sluoksnio storumo 
štaujania, toks “ optimistas ” gal ir netoli- galima vadinti durpynais Lip
nioj ateity patirs savo skaudų apsirikimų, tuvoje, iš viao yra apie 70,000

Lietms durpes ir ji naudojimas

jei nesuskubsime griebtis reikiamų priemo
nių tautos moraliniam sveikatingam ui gydy
ti. Dabar ne laikas budėti Ir stebėti, kaip 
gyvenimas vystosi, bet yra kai tik pats svar
busis momentas, šaukiųs visų tautų į kovų 
už dorinio gyvenimo atgimimų.

“Tauta pasipurtė stipriai nuo elektrinių 
išnaudotojų, nors jie ir stovėjo ir už stiprių 
net kai kurių pačių lietuvių pečių. Jau pa
kėlė balsų ir prieš naktinius azartiniu* kortų 
klubus. Ar ne metas ir čia pasakyti — ga
nai!’’

Uogaa-kuraa ir užtat jia kas
met via daugiau pradeda įsi
galėti netiktai kaimo ūkyje, 
bet ir btveik vizose mūsų pra

ba. Vidutinis Lietuvos durpių ‘monės šakose. Paskutiniais

gilumas yra 3 metrai, tačiau 
yra ir tokių durpynų, kurių 
gilumas siekia 14 metrų. IJe. 
tuvos durpių, atsarga sudarų

ntętaia durpių kuras sėkmin
gai pradėtas vartoti pieninėse,
jdytinėse, elektro gainykloae 
ir viename cukraus fabrike.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

K3 milijardo kobinių metrų, Pradėjus durpių kuru labiau

Visose eiviliauotose šalyse knygų leidi
mai kasmet didėja. Knygų leidžiama tiek, 
kad ir specijalistai vien savo šakoje negali 
susipažinti su visais naujaisiais veikalais.

Knygynai kasmet papildomi naujais lei
diniais ir reikalauja vis didesnių patalpų. 
Yra apskaičiuojama, kad per pastaruosius 
40Q metų išleista virš 30 milijonų tomų. Da
bar .kasmet atspausdinama nemažiau kaip 
200,000 knygų, neskaitant 80,000 žurnalų ir 
40,000 laikraščių.

Kai kurie knygynai jau turi po 4 mili- 
jonua knygų ir kasmet gauna po 100,000 
naujų leidinių.

Kaip dabar plati literatūra apie bet ko
kį asmenį ar klausimų, tai aišku štai įš ko; 
Apie Joanų Arkietę yra parašyta 12,000 kny
gų, apie vokiečių rašytojų Goetę — 20,000, 
ąpie Napoleonų — 70,000. Suprantama, kad 
čia raštai yra įvairiomis kalbomis.

Taigi turime tikrų knygų tvanų.
Ar tai geras reiškinys! Ar tai ženklai, 

kad mokslas ir apšvieta plinta f

Čia gaiSlne prisiminti kitų sritį. Prisi
minkime finansus ir palyginkime pinigų ir 
knygų spausdinimų. Kuomet vyriausybei pri
seina be saiko spausdinti pinigus, tai kas 
daroma! Daroma pinigų infliaoija. Kai Ru
sijoj rubliai ir Vokietijoj • markės buvo be 
saiko spausdinamos, tai abiejų šalių pini
gai liko be vertės. Tik auksiniai, sidabri
niai ir variniai pinigai pasiliko pilnoje ver
tėje, . LĮ i v.'. L

Panašiai yra ir au knygomis. Geniališkų 
ir talentingų autorių veikalai pasilieka savo 
vertėje, kaip auksiniai pinigai, o menkų ra
šytojų menki veikalai ne tik mokslui rr ap
švietei nepositarnauja, o daro tų, kų pinigų 
infliacija daro finansams.

Knygų tarpe yra tokių, kurios ne tik 
nieko gero neduoda, o dargi daug blogo, 
Tos blogosios, kaip piktžolės įsivelia į ge
rųjų tarpų ir gėrusias nustelbia. Joa įsiverž
damos į skaitytojų tarpų užkerta kelių gerai 
knygai

Kiekviena valstybė turi ministerijų fi
nansams tvarkyti. Knygų leidimo ministerijų 
eiviUauotose šalyse nėra, nebent išėmus So
vietų Rusijų, o iš dalies Vokietijų ir ltalijų. 
Aiaip jau laisvose šalyse knygas leidžia kas 

; ttk nori. Todėl knygų, infliacijai, arba kny
gų tvanui nėra būdo kelių pastoti.

Nuomones Del Rooeevelto 
Susiskaldę

Daugiauala durpynų yrn Ma
rijampolėn, diaųlių ir Biržų 
apskrityse.

1 Nora durpių atsarga yrn ln- 
ibni didelė, tačiau pagrindiniu 
•karo šaltiniu LMuvoje iš »o- 

j novėe iki šiai dienai yra miū- 
<ka». fciuo metu mediena zuda- 
’ ro apie 68 nuoš- viso snvarto- 
inmo kurio kiekio, ypač daug 
medienos, apie 90,nuoš., suvar 
to ja kaimo gyventojai

Prez, Roosevelto prakalba, pasakyta Chi 
cagoj apie pasaulinės taikos reikalus, aujau 
dino visus žmones ne vien šioj© šalyje, o »r
užsieniuose. Šios šalies žmonių opinija kels-t ’ , .tai sastataldė. Vieni enėakn, k«d pte*. W'i *!
seveltas įsipainioja į užsieninę politiką lr|hy oMavI‘
kad tuomi jis įstums Amerikų į karų- Taipjau (statybinės medžiagos tie-, 
ražo kapitalistiniai didieji laikraščiai, Jie, jkimaa, vertingesnių zortimen- aiai® 
žinoma, peikia ir smerkia prez. Rooseveltų ; tų paruošimas eksportui 
už. tokį nusistatymų. • kt.), jokiu būdu nebegalės vi-.

Bet kiti visai atvirkščiai žiūri į prez. 8Ufi kra8to ^tojus aprū- 
Roosevelto Chicagoj' pasakytų prakalbų. Jie,P*ntl kuru. Ankzeiau mūzų 
sako, kad prez. Roosevelto paskelbtas nusi
statymas reiškia taikų. Amerikos taikinlnkai 
pritaria prez. Roosevelto prakalbai. Štai Na
tional Committee on tbe Cause and Cure of 
War parėmė prea. Roosevelto užsieninės P<> 
liti k o* kryptį. Šios organizacijos priešakyje 
stovi garsioji sufragietė Mrs. Carrie Chap- 
man Catt. '\ t.

Tai mat ta pati prez. Roosevelto pra
kalba vieniems reiškia karų,, o kitiem* talkų.

Pasiteisinimas Neatsiekė Tikslo

Naujai prez. Roosevelto paskirtas ir 
senato patvirtintas teisėja* Black savo radio 
prakalba neatsiekė tikslo.

Kai Black jau buvo paskirtas ir senato 
patvirtintas teisėju, tai išvilkta aikštėn do- 
kumentališki įrodymai, kad jis yra amžinas 
Ku Klux Klano' narys. Aišku, kad toks as
muo netinka būti Aukščiausiojo Dėdės Šamo 
žemės Teismo nariu. Sunerimavo visas kra
štas nuo Atlanttko iki Pacifiko. Tai teisėjas 
Black per radio aiškinosi dėl jam daromų 
priekaištų.

Po pasiaiškinimo visi laikraščiai rašė, 
kad teisėjas Black visvien neįtikino, kad jis 
skirtai vietai tinka. Peržiūrėta laikraščiai 
apie Black iš įvairių krašto dalių. Pasirodė, 
kad iš 100 peržiūrėtų laikraščių tik 12 pa- 
lųnkiai teparašė. Kiti 88 laikraščiai jį pa
smerkė.

ūkir'

vprtoti, plečiasi jr durpių ga 
myba Lietuvoje. 1926 m. dur
pių pagaminta rankiniai bū
dai* ir mažwmomi» 71,000 to, 
1927 m, — 80,500 to, 1930 ui. 
87,000 to, 1931 m. — 85,000 to, 
1932 m- — 86,500 to, 1933 m. 
— 86,000 to, 1943 m. _ 98,000 
ta, 1935 ni- — 106,000 to, ir 19- 
36 m. — 124,000 to.

?Xaip įr daugelis vaikų, jis 
buvo dideli* rahluihynų mėgė
jas. Tėvo darbo kabinete ant 
atolo jau nuo aeniai stovėjo 
po stikline pavožti trys nedi- 
dokj gabalėliai šokolado. Vai- 

su-

kaimas didelius kuro kiekius 
gaudavo ir iš nuosavų krūmų, 
kuriais buvo apaugę dideli 
pievų ir ganyklų plotai. Ta
čiau dabar, žemės ūkio kultū
rai kasmet kylant, ypač suin
tensyvintai vykdant žemė 
tvarkos ir melioracijos dar
bus, tų krūmų naikinimas ei
na smarkiu tempu. Ten, kur 
anksčiau buvo krūmai, dabar 
jan ariami plotai ar kultūri
nės pievos, iš kitos pusės, pa
didėjus ūkių skaičiuj įr

A'«ip -Kasamas Durpės
■ J ;; • n ’: >į f f* ■ •: : ■

Fa*» ŪQ», kaip ir kituose 
durpes kasančiuose kraštuose, 
durpių gamyba eina dviem ke
liais: ūkiškoji gamyba ranki- 

ių Rūdai*, visai nevartojant į 
įv sudėtingesnių mašinų ir stam

besnė, pramonės masto garny-, 
ba, garo elektra varomomis 
ma&nomi*. Daugumas durpių 
pagaminama ūkininkų, ranki
niais būdais, be mašinų. Tai 
visai normalus reiškinys, nea 
sudėtingesnės ir brangesnės 
mašinos durpių gamyboje nc- 
visuomet vartotinos ekonomi
jos atžvilgiu. Mašinos bet kb- 
kiojė gamyboje tik tada teap- 
simoka, jei joa naudojamos 
jei ne nuolat, tai bent ilgesnį

Skaitant gaaietaa, tavorš
čiai, susidaro rokunda, kad 
Rasiejaus balšavikų “rojus“ 
virsta gyvųjų nabašninkų
kotitre. Dabar ten niekas nė- kas Jau seniai apie juos
ra šiur, kad šiandiė jis gyvas, ’ klaėjo jr varvino seilę, tačiau 
o ryt jau nebus sušaudytas.1 nučiupti vis kažkaip neišdrį- 
Geriausi balšaviamo triupai irįio,’ ‘Tiesa, ščlofetlbs truputį 
igi nėra šiur, kad šiandie gy- lyg ir apdulkėjęs, bet tai nie- 
vi, o rytoj neišgirs čekos de- ko..,., itįi
sižino: “tu esi prakeiktas fa-| Kartų tėvąe ilgesniam lai- 
šistas. Romon prie sienos. “ (kul išėjo iž kabinetų/ Fagunda 
Taip jau padaryta su dauge-, pacidarė nebenugalima. Įslin-
liu balšaviamo tūzų. Visokie 
kamsųmolai virsta “fašistų 
lizdais*.” Net centrinio kam- 
somolo dirižeriai; Saltanovaa, 
Rubakinas, Liukianovas, Frei- 
nborgas “pasiuto fašizmu.’’ 
Tasai kamsomolaa figeriavęa 
Stalinų taipgi jau gyvų nabaš- 
nįnkų, išsivežti aut raido, aje 
nepavykę, ba Stalinas ne dur
nas. Kai jam reikia kur nors 
iš savo kreipesties išvažiuoti,

ko vaikas į kabinetų, pakėlė 
stiklų jr čiupo vienų šokoladi 
gabalėlį. Keistas skonis... Pa’ 
sitaiko tokių riešutų, kurių ne
gali visiškai sukramtyti. Bai
siai kieti. Na, bet iš viso ga
lima valgyti. Vis šokoladas... 
Po pirmojo atėjo pilė antrojo 
ir pagaliau trečiojo.

Po pusvalandžio namūose 
vyko tikras pragaras.

Kur dingo mumijos pir

f

tai važiuoja visas karavanas štai! — šaukė tėvais visiems 
— devyni buletpruf Roll-Ro- grasindamas kumštimis pano- 
yce spešdl Anglijo.;© padirbti sesę. — Dingo visi trys mu-
automobiliai ir niekas nežino, 
kuriame jų sėdi pasislėpęs ta
sai baisiausias iš visų Rusį-

mijos pirštai.., 
ftiuo© tris nminijos pirštus

Flero protėvis buvo parsive
žęs iš Kairo, kur jis buvo kaipmetu laik,. Dabar gi atoin- J°s cartt» St»l,nas- T#,P. 

k.»dur|»ų iaaig«in,nalKma- l’atnIekas'iežu'o’kn™os"'riN‘lllol'wl0 i piramidas
im, —' vieniem, metam, per Taii“oa karavana' dalyvi*
Met, dien,. Todėl aiškn, dėl ĮyTO,>J" a“*'**”1“'1“

_ . „___  . kran
tui ūkiškai atiprejaut, kuro au-iko mašinos durpių gamy boje į štiokias dienas dabar gyve- 
vartojimas ir jo pareikalavl-«*««« tevartojamos, Mašinos - ----- t---------- ūk
iuos turi aiškios tendencijos labiau pritaikomos tais atvė-
kasmet vis didėti. Dar praeis 
keletu metų ir; tų gausingų 
krūmų ūkininkams visai nebe
liks ir tada gyventojų aprūpi
nimas kuru iš miško gali pa
sidaryti visai nebeįmanomaa.
Jau ir dabar pastebima, kad 
durpynai kuro aprūpinimo 
miškų ūkiui yra nemaža pa
rama, o vėliau durpynų reikš
mė turės būti dar k tie r lopai 
didesnė,

na Rasiejus, kur, anot lietu
viškų balšavikų,. yra tikras 
darbininkų rojus: laisvė, ly
gybė, brolybė. Ir fonės, kad 
dar atsiranda minkštakošių, 
kuri© visgi tiki tokiam hlofui.

jais, kai reikia pasigaminti 
daugiau durpių.

Vis dėlto durpėms, kaip ku
rui, atetv teks labai svarbi 
vieta. Pramonėje durpių ku- ........
ras taip pat kasmet via labiauĮ priseina viso ko iš-

Dėl to. prtatasties ir .
miškininkai bus ateityje ge-i
riau supažindinti su štaja sri-i‘° Pagyvenęs, k, ralytoja. F.

Nuo
Fleras

to laiko Fernandas 
ne-

bevalgė.
šokolado daugiau,7 J*

“Graboriai Kauną Užplūdo”

Tokia antrašte “XX Amžius” 1937. IX. 
16. patalpino Servus’o straipsnį Jame aštrus 
ir tiesus žodis tariama* pornografinės litera
tūros skleidėjams, įvairiems spekuliantams, 
kurie už brangius pinigus parduoda seksuali
nio pasitenkinimo valandas, graboriains, ren
giantiems mūsų tautai pakasynas.

Juk kati ir toki Kauno kioskai pilni por
nografinės rūšies užsieninių magazinų. O jų 
kenksmingumu abejoti netenka:

“Kati tie magazinai užkrečia fantazijų, 
ų t lt ta ūkia dėmesį nuo gyvenimo pareigų, ar
do nervų sistemų ir griauja žmogaus asmeny
bę — jau nernikja įrodinėti; modernioji pe- 
dagcgika, medicinos paremiama, tvirtina tai 
•kaip savaime aiškų faktų”.

Skauda, kad užsieni* išvilioja daug litų 
ųž pornografinį Šlamštų. Už šias išvežtas į 
užsienį sumas mes galėtume savųjų -spaudų 
žymiai pagerinti, užtektų jos Ir atskiroms 
kultūros šakoms jiagyvinti. Bet dar skau
džiau, kad toji pornografinė literatūra veda 
mūsų tautų į pražūtį:

• 4‘Tokios literatūros paprastai pareika
laujama, kada tauta yra visu kuo peraiao

Dar neseni tie laikai, kuomet Tysliava 
su Grigaičiu bučiavosi. Bet šiandien jiedu 
viens kitų ne tik koiioja, bet ir melagiais 
vadina. Tysliava “V-bė*“ 224 nr.jrošo; “Gri
gaiti* — dvigubas besarmatis. Jįa meluoja 
tvirtindamas, kad teisėjas Laukaitis ‘buvo 
uolus bolševikus.’ Be to, ji* nuolat spiaurio 
bolševikus, su kuriais ji* dar tik vakar ‘kon
grese Lietuvos demokratijai ginti’ rūkė tai
ko* pypkę”.,. Vadinas, puodas katilų vanrųa.

Ne Tik Kaimo Ūkyje, Bet tr 
PtaKauei •

Tiesa, durpių žaliava, kaip 
kurui gaminti medžiaga, nėra 
labai patogi, neo ji turi savy
je daug sunkiai pašalinamos 
drėgmė*, o kartais dar ir daa- 
gybę medžių šaknų, kurios la
bai apsunkina durpių gamybų, 
Be to, durpių kuras turi daug 
pelenų ir kt. Tačiau tinkamai 
pagaminto* durpės nėra visai

timi. Tam tikslui aukočiau že
mė* ūkio kadencijoje, o dabar 
aukštojoje miškų mokykloje 
pereinamas durpininkystės 
kursas.

Už Apiplėšimu Bausmė 
Iki Gyvos Galvos

BTeras.

Gamtos mokytojas klausia 
Vi»eo Bindzuko:

— Na, Vincei, pasakyk man, 
koks toksai rūpestingas vaba
las pasirūpina, kati tavo ma
ma galėtų dėvėti šilkinę suk
nelę.

Vincelis truputį pamislijęs 
atsakė:

— Žinau, tai mano tėvelis!

LIETUVOS DAINŲ SVENTEJE 1938 M. 
BUS 300 CHORŲ

Lietuva Rengiasi Iškil- Į dalyvauti, ir Amerikos lietu- 

mingai paminėti 20-ties ™!kllnl|M
programa prasidės 

su vasario mėli. 16 d. ir tęsis 
iki lapkričio mėn. 23 d. 

Programa numatoma tokia: 

Vasario 16 d. — ižki

Metu Nepr. Sukaktį
PABAISKAS. — Drenovui __ _ ___

ir Dronseikai, kurie buvo a 
piplėšę Pabaisko klebonų kun 
P. Dringella ir kuriuos Apy- —
gardės Teismas buvo nubau- Nepriklausomybę* dvidežim-. dingas J*“
dus kalėti ligi gyvos galvos, ties metų sukaktį, į kurias įMo* U \ ai pėdos 

Apel. Rūmai bausmę pa t v ir- numatoma skaitlingai vyks (Tęsinys 3 pusk)

Sekančiais metais Lietuva
* k •

rengiasi iškilmingai paminėti 1)

Firmoje Uotavoz Freridoako Karo Mokyklos XII kariūaų aspirantų laidos iškilmės ragaėjo 15 d. Kaune iš dešinės į kairęvalstybės prez. A. Sme
tona, miiUHteri* pirm. J. Tūbelių krašto apsaugos ministeris brig, gen. Dirmantas, Karo Mokyklos viršininkas brig. gen. Musteikis ir kiti aukštieji 
svečiai iškilmingo* aspirantų priesaikos metu. Kariūnas aspirantas Julius Smetona prisiekia. Išsirikiavę kariūnai aspirantai.



^htra^ienis, spalių l2 3. 193T T?

Shanghai fronte. Japonų kariuomenė sunkiąsias savo patrankas perkelia į naujas pozicijas. Nežiūrint smarkaus ja
ponų bombardavimo ne tik nuo sausumos, bet iš oro ir nuo jūrų, kinų kariuomenė Shanghai fronte stipriai laikosi.

.... ■ ----- -------- ■ .... . .... . ......... .... ..... v

SIBIRIEČIŲ LIETUVIŲ VĖLIAVOS 
NEPAPRASTA KELIONE

viftms šis vyresnysis liepė nu-
! sigrįžti ir nežiūrėti. Lais. Lie 
Į tuvs gyventojai nustebę žiū 
rėjo į lenkų kareivių nugaras, 
į išblaškytus po laukus žmoKAUNAS (Tsb.) — Lietu- sugrįžę į gimtinę šalį, tvir 

viski, kariuomenė dalių Ru- lai etovė sargyboje viaos Tau ku.ie nu<> toltoų
sijoje steigėjų suvažiavime pi- tos Valia nustatyto valstybi- igkilmes> i(. galvoj.
mm kartų buvo išmestos iste- nės tvarkos ir visuomet atras ....
rinfm vėliava i tautos Iven-j beta, kalk, Kritimui visų ™l.ūdę, koktą vergtja ir ko- 
tės iškilmes. Tarp tų vėliavų uždavinių labui Tėvynės lai-’Jt,a priespauda tenai siaučia, 
yra viena ypatinga tuo, kad svės ir gerovės.
ji buvo nepaprastu' būdu pur- Tpgu, gyvuoja u;sva
vežta į ietuv,. ai i.nro įiįvu Tegul gyvuoja Pirmas 
lietuviu hatalijono vėliava. LWuvj gibjr(.
Kai 1919 metų rudenį Sibire'pirmjninka5 Valdybos Lipt„
Novonkola„evske, lietuvių ba'
tatijonų pagrobė bolševikai, 
didžiai šio sąmyšio metu ba- 
talijono vado kluoną ELžbieta 
Kakerenaitė - Linkevičienė

Iviii Omske: P. Šiuipis (para
šas). Nariai Valdybos: Alber
tas Valis (Parašas), Ąleksan- 
dra Masiulytė - Voleišienė
(Parašas), Sekretorius A. Bru 

viskų parautai puolė gelbėti (paraSa#) o.nskas rug.
bataliono vėliavų. Vėliavų ji

' nuplėšė nuo koto ir jų apsi- 
| vyniojo sau ant krūtinės. Jr

piūčio 15 dienoje.
Dabar Sibiro Lietuvių jBa-

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

LAPAMS KRINTANT

Su šio mėnesi/} paskutiniuo
ju trečdaliu susilaukiame ru
dens. Kaip kiekviena kita 
metų dalis taip ir ruduo neša 
žmogui džiaugsmo ir laimės. 
Kad žmogus visa tai geriau 
suprastų ir įkainuotų prie 
džiaugsmo ir laimės prideda 
įvairių pavojų ligų formoje, 
kurių delei ateina žmogui ne
malonumai, skausmai, ašaros. 
Taigi, lapams krintant, žmo
gus verkia ir tai darydamas, 
nekartų kaip tasai lapas pat
sai krinta.

Ruduo, paprastai, atžymi 
save didesniu lietaus pertek
lium, trumpesnėmis ir mažiau 
saulėtomis negu vasarų die 
nomis, šaltesniu oru, kurį j-

gi’mu, ypač jei tik nestinga 
lietaus.

Šioms oro permainoms nu
galėti geibsta žmogui pava
sario ir vasaros gamtinė įta
ka, kurios dėka atsigaivino ir 
sustiprėjo jo organizmas ant 
tiek kad net gamtai skubiai 
kitėjant jis pajėgia prisitai
kinti be ypatingų sau nuosto
lių. Deja, ne visiems tai pa
vyksta padaryti. Pas kai ku
riuos įgytas sveikatingumo re
zervas išsisemia greičiau. To
dėl didesnis ar mažesnis nuo
šimtis £?.nonių suserga prade
dant paprastu šalčiu bei slo
gomis ir baigiant pavojingaja 
liga — plaučių uždegimu. Mė-

grybų užsinuodijimo. Mirtis 
čia nuskina veik visų šeimų. 
Tokiuose atsitikimuose, susi- 
rgusiems yra reikalinga ūma 
pagalba. Jų teikti vienam li
goniui ar ištisai šeimai yra 
patogiausia ligoninėje. Tokiuo 
se atsitikimuose patartina jau 
susirgimo valandoj vežti li
gonį į ligoninę. Vėliaus, kuo
met nuodai pasiskjeidžia po 
visų kūnų, ligoniui galės pa
tarnauti jau ne gydytojas, bet 
graborius.

Kad tų pavojų nors dalinai 
išvengti, svarbiausiu daiktu 
yra vengti vedančių tų pavo
jų link priėžasčių. Šiuo at
žvilgiu yra būtino reikalo dė
vėti drapanas atatinkamas se
zonui, niekuomet nedalei.sti, 
kad sušlaptų ir atšaltų kojos,

JAUČIUOSI GEHA1 
IRYLĮ

— LIUOSAS NUO

SKAUDANČ
IOS GALVOS
IR PRiSIRENGĘS

ATLIKTI GERĄ 

DIENOS

, . . , ... . ... .talijono raudono šilko puikitaip ant savo krutinės velia- .. ... .vėliava, su vidury išsiuvinė
tu valstybės ženklu Vytimi,

n 4 . T, ,v . |kabo Karo Muziejuje, ir ge-Lietuvų. Bolševikai darė ui- • , .i , , . . . . v, . nerolas Nagevičius, rodyda-dėlės kratas, visaip ieškojo . . . , , , ,.. a mas muziejų, jo lankytojamsvėliavos, atėjau jiems neatejoi , . . ., ... , , . , . , . dažnai primena sibiriečių lie-! galvon mintis, kad tokiu bu- .. / .. .. , . t- tuvių vėliavos nepaprastų keliu ji buvo paslėpta. Karo mu .» . . f? ,... ... i , , , , lionę iš Sibiro i Lietuvų.ziejuje po stiklu kabo doku- v 
mintas, kuriuo Omsko lietu
viai tų dabar istorinę vėliava 
palydėjo. Iš dokumento ma
tyti, kokiomis šiltomis vilti
mis ir linkėji’.nais Omsko lie
tuviai savo dovanų — vėlia-

i vų saugojo ištisus metus, ir 
j taip parvežė per rubežių į

LIETUVOS DAINŲ ŠVEN 
TĖJĘ 1938, BUS 2C0 CHORŲ

(Tęsinys iš 2 pusi.)

vimo ir prijungimo prie Di
džiosios Lietuvos.

2) Kada nors apie gegužės 
20 d. iki gegužės 30 d. di
delės iškiftnės, kariuomenės 
su visuomene susiartinimas.

3) Apie gegužės 16 d. —, 
dainos šventė.

4) Pabaigoj liepos ar pra 
džioj rugpiūčio — jūros šve
ntė.

5) Rugsėjo 8 d. — tautos
šventė. •

6) Lapkričio 23 d. iškilml- 
vigas paminėjimas dvidešim
ties metų nuo įsikūrimo Lie
tuves kariuomenės.

Vėliau bfts p.anešta apii 
kitas iškilmes, kaip tik bu» 
joms paskirtos dienos. Apie 
galutinų iškilmių progrmrr 
bus galima pranešti ne anks 
čiau kaip tik pradžioje sau 
šio mėn., sekančiais metais, 
nes tik apie tų laikų numato
ma baigti programų sąrašų.

Švedų Amerikos Linija, nu
matomos sekantiems metam - Omske su dideliu džiaugsmu 
dvi ekskursijos į Lietuvų: ge
gūžės 28 d. tiesiog į Klaipėdę 
ir liepos 2 d. su persėdimu, 
motorlaiviu Oripsholm.

V. Mn&nskas

Nepaprastai Piktas 
Lenkų Seržantas

GIEDRAIČIAI. Apylinkės 
okupuotos Lietuvos dalyje yra 

vos batalionui įteikė, štai kas atkeltas naujas lenkų seržan 
skkoma tame dokumente: tas, kuris pasižymi žiaurumu

Pirmam Atskiram Lietuviu ir neapykanta Lietuvai. Kada

viai žmonės, kurie kenčia retkar- 
1 čiais galvos skaudėjimu, turi ži

noti apie šį palengvinimo badą.
Kada tik pradeda galva skau

dėti, paimkite du tabletus Bayer 
A spiri n su puse stikline vandens. 
Kada skaudčjimas žiauresnis, an
tra porcija reikalinga vėliau, pa
gal nurodymą.

Jeigu galvos skaudėjimas patri-^ 
kartota, mes patariame nuvykti' 
pas Jūsų gydytoją. Jis IStyrlnB» 
priežastį, kad pataisius ją.

Kaina dabar tiktai 15c už dvy
liką tabletų arba du pilni tužinal 
už 25c — maždaug, tiktai centas 
už vieną.

pafrontėje buvo pav*kų šve
ntė ir Vilniaus Kryžiaus šve
ntinimas, tai tų iškilmių buvo 
susirinkę pažiūrėti ir daug 
okup. dalies gyventojų, bet, 
šy> vyresniojo įsakymu, karei
viai visus Žmones išvaikė ir 
nedavė net iš tolo žiūrėti tų 
iškilmių ri net patiems karei

■Batalionui vardo Vytauto Di
džiojo Novo-Nikolajevske, Si
bire, lietuvių Draugijos Oms
ke laiškas.

Lietuvos piliečiai 
Likimas skyrė, kad pasibai

gus pasauliniam karui, kuo
met mūsų tėvynėje prasidėjo 
tvarky’.nks naujojo gyvenimo 
ant liuosybės pamatų, tūks
tančiai Lietuvos piliečių toli
mo Sibiro tyruose privalo kę
sti sunkų ištrėmimų.

Ir toje tai žiaurioje išlrė 
mimo šalyje, kr< Ia' 
pūva kaulų geresnių 
sūnų, žuvusių inikais baisaus 
persekiojimo u.’, šviesesnę, 
teitį, pradėjo riuktis mūsų iš
blaškytos spėkos po vėlbva 
Laisvos Lietuvo.;, į Pirmų Lie
tuvių Batalij-jnų

Valdyba Lietuvių Draugijos

r* i5 
TABliETV

maždaug -| c tabletas

BEVERLY SHORES «
EXTRA BARGENAI

visad turėti punktualų, 8 va-
.. , .. . . landų poilsį, valgyti balan-

gstantiems grybauti ir valgy- ... . . • •,v v ■ sr.ota maistų ir tai su saiku,
ti grybų be šių pavojų grųso o -i • m * i igerti nuo 8 iki 12 stiklų van

dens kasdie, ne/artoti jokių 
svaigiųjų gėrimų ir prižiūrėti, 
kad vidurių tuštlnasis laiky
tųsi kasdieninės tvarkos.

Grybautojams patariu neži
nomų, įtartinų, abejotinų gry
bų niekuomet neimti, nes pa 
rsinešus tik sveikų, gerų gry
bų, jų pavalgius, nei vienas 
nesnsirgs užsinuodijimo liga

grybų be šių pavojų grųso 
grybais užsinuodijimo pavo
jus. Pastarasis neretai net grei i

vairina šalnos, o vėliaus ma-! čiau negu bet kokia rimta,
žesnio ar ijidesnio laipsnio Ša
lčiai ir net daugelio laukia

sunki ir pavojinga liga, pa
skubina žmogaus mirtį. Nuc

mas svečias — pirmasis anie- šiaip jau ligų veik išimtinai
gas. Šis metų laikotarpis ga
rsina save įvairių grybų au-

miršta vienas šeimos narys 
Kitokios skaitlinės būva nuo

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI I

vertė
Kun. Ant. M. KaruiiSkii |

999 9MIM9

Spalių 12-ta Diena

ba genijaus ugningo spindu
lio; silpnas, apleistas, neap-i
dovanotas, tykus, ir nežymus, ir tokiu būdu

dens nešamo žmogui džiaugs
mo ir laimės. '

gimęs šešėlyje, mirštantis tarp 
beturčių.

“Atlikti savo pareigų tame 
gyvenimo stovyje, kurin Die
vas malonės mane pašaukti”.

“Kas kalba už šį žmogų!” 
Balsas atėjo nuo didelio balto 
sosto, pridengto rožės spalvos 
debesyse; prieš jį Rtovėjo mi
rusi riela vienų viena. Ir be
ri tuodami į rytus ir vakarus, 
ir į pietus ir į šiaurius, galin
gi balso kirčiai sušaukė gy
vus ir mirusius; “Kas kalba 
už šį žmogų, pirm nei jo pa
smerkimas bus ištartas!”

i Geriau apie grybų gerumų 
Štai! iš iškilmingo suėjimo,»paabcjoti įr jų nevalgyti, ne< 

nutilusio ir nešviesaus, našlės gu patįkėti ir vėliaus sirgti, 
malda, našlaičio^palaiminInas kentėti
pakilo; bešūkaujantis papasa
kojo apie vargų, kuriame jis 
ėmė dalį; apleistasis apie pra
linksmintas valandas ir sumi
nkštintas nelaimes: ir kaip

Neatsargumas- Su 
Kuliamomis Mašinomis

ir kaip i PAPILĖ (Mūfų koresp.) — 
choras kalbėjo sutriuškinti ir šiais metais — rudenį dėl ne- 
nulifldusieji, “Jis davė mums | atsargumo kuliamosios maši- 
visa kų galėjo ir visa kų tu- nos nutraukė dviem kojas ir 

trims sužeidė rankų pirštus_« • 9 8rejo .
Ir maži mylinčiai malonu? 

žodžiai ištarti, ir jautrios mi-
Vienam visai, nutraukė ran 
kų pirštus. Eglesių km. Do

ntys, ir pagalba reikalo metu, į ve'k°s sūnui apie 9 m. amž.
pakilo kaip lapai minkštų pa 
vasario lietų maitinami, ku
riame dykame kampe, pastos 
netikėtai numestos sėklos. Dė-

Išdegė Privatus 
Ūkininkų Miškas

šiomis dienomis nupiovė tris silaikė. 
kaiTėsės rankos pirštus. 0 
kiek dar lengviaus sužeidė 

Papilės voIrč. kai kuriose

NAUJAMIESTIS, Panevė
žio apskr. Pučiant stiprokam 
vakarų vėjui, buvo padegtas 
Nauradų k. ūkininkų priva
tus miškas, kurį iš dviejų pu
sių užstoja valdiškas lapuotas 
— beržų miškas. Išdegė apie 
13-14 hč. Dėka melioracijos 
darbams, ugnis priėjusi gilų 
ir platų griovį, kuris skiria 
valdiškų nuo 'minėtų ūkinin
kų miško, ugnies plėtimas už

sužinojusi apie steigimų pir
mos Sibire Lietuvių kariškos 
dalies, savo posėdyje 13 rug
piūčio 1919 metų nutarė 
ti Lietuvių Batalionui, vardu 
Lietuvių Draugijos Omske,

1 dvi vėliavi — tautiškų ir ka
riškų — ir Linkėti ‘jums lai
mingai ir kuogreičiausiai su
grįsti su tdmis vėliavomis į 
Laisvų Tėvynę.

Mes laukiame ir tvirtai ti
kime, kad karininkai Lietu
vių Batai i jono, kaip ir visi 
lietuviai, svetur matę ir per- 
nešę pražūtingas skaldimosi 
ir nesusikalbėjimo pasekmes,

ŠVĖKŠNA, Tauragės apsk., į 
Gedikų km. gyv. P. Ix>n»sar

Drebėdamas jis klausėsi, nes kįngame nusistebėjime ta ku-jvieto8e F^P1^0 naminės gis beveik viaai savarankiškai
jo ankstyvas gyvenimas pra
ėjo

degtinės dirbimas ir platini-r’-' " / lkli siela girdėjo, tokius menk- . . f fnykiame, nepežy.netame. ° mas, kad policijai sunku ko
niekius susirinkusius į toki, voU Degliodlu.illj varo ,lpg.ramume; jis neatnešė jokios 

garbės jo ankstyvai kovai, jo
kio pasižymėjimo vainiko, ar-

pasidarė mašinų, kuri, varo
ma motoru, gana gerai kulia 
visus javus,, suski rstydųma)

palaimintų pilnumų. Vilų i tinę ir pardavinėja po gegu 'net į kelias rūšis, kuriuos jau
Metų Aplink. Ižines ir vakarus. galima pilti į aruodus.

Beware Kldney 
Germs if Tlred,

Išpardavimas lotų ant “Iknnca 
'-ascvc, /filKs95^SBsCl Hlghway” pačiam vidury] ‘IBOv- 

,,r,y Shioieą” ui TREČDALI pre- 
fcčs, tęsia tik trumpą laiką. li'e- 

irj^RVyZT*? tuviai pasiskubink t" t-aalnando- 
1 n>/ HgOlI V. U U* I>r»»ca nv4pirkdami visai

tį? r Ma ll 03(1 Rą pigiai puikiausios ir derlingos
'IK hW naa fil ienkčs prie eiero kranto; dėl
jM •Hml Ii a MfskU ™>mų statymo, dėl Investmentų
(®3 M fflnl nfl. K tr grr,luis(o biznio. Taip pat ga-
WJ5 Ji, Bt **",a iSnudnyti lotus su Šia go-

res-e progresinga vieta.
* "I pulki vieta randasi apie

«0 mylią nno Cbieagos. Grei-
•o4s»ubJ“'». čiuuslą transportarlją galima pa

siekti per vr.'andą talko. Taip
pat yra po prieilūra garsios kompanijos, kuri jnms ma'oniai pa
tarnaus. užmokėdama keliiMtę “romui trtp“ vlsietm kostiunie- 
rtams, kurie norės ten nuvykti dėl pasiteiravimo. Lietuviams 
lietuvaitė išaiškins visas smulkmenas.

ftltro reikalu kreipkitės I “Draugo“ .raštinę. Laiškus siųskit 
{ DRAUGAS, 2534 So. Oakley . Avė. Bcx M. Paduokite savo 
vardų, antrašą- telefono n-.intcrj Ir paž>n ėklte patogų laiką, kada 
.paskirtas žmogus galėtų pas Jus prihiitl dėl platesnio iw»a Iš- 
klntmo.

KAINA LOTįl (TIK TREČDALIS)
80x125 pėttų po 8825, randasi patogiausioj vietoj.
80x 123 pėdų po 9225, kampiniai lotai.
50x 125 pėdų po 9105, gražioj vietoj arti kelio.

Vist kiti lotai prie pat vandens parduodami ui p'gias kalnas. 
“LIETUVIAI, TIK NEPASIDUOKITE KITATAUČIAMS.”

GERKIT

Stttfjrosia

Visi geria ir mėgsta AMBR0- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iž geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

I
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knoijos -dubų Kpeidntė atlikti Metinės rekelekoijos buvo 
Cinu AstroMkkaifcė. Valgių su- fdHttos labai giežioje nuotai- 
kotaktevinrai čr apsiMnf koje. Joms vadovavo Priaikė- 
Z Baubiu I. Fjupa, K. ftlra- Hmo bažnyčios dekanas kun. 
žaa, A. Bintas, IMtnvienė, F. Kapočius. . do pamokslai 
Oružuruskienb, <G. Tatftnenė. jMTHintkti vien, Rųistaus mei- 
Vakarienė įvyks spalių 17 d. ie, paliko j žmones labai gra- 

------------ ižų įspūdį.
Sodalietės mėnesiniame su- ------- —

HirinbtaH,. rug^o J2 A tarp , v„gwlilliuka, P.
® litas, atidarė Kh-vo studijų. Duc

kad jos turės save privačia N „• __ , . ..“KaC.™ jarty”, ir syS J T'T"', 'T-’T*-
.. „ 7*./ ? . ~ * Bugsejo 28 d. lankėsi muši

!.Į -7^, "«d.A«ua- S tohmijoj pas tėvelį km. Ju 
lamd» .nedtrbMtaHa, auairmky' 
mokytas megzti er snrv-no<i,.Į
Pambkonts vadovaus seselės imiHj DAKTARAI 
AuenudlfiB, l ♦ ----- -

Vaikučių katekizacijos kla
sės vis auga ir auga. Greitu 
laiku darbščios seselės tikisi 
turėta į porų šimtų vaikelių.

Aušrelė

Gražiai Paminėta 
eikšmingos Parapijoj 

Sukaktuvės

HĄBTFOBD, CONN. — Ru \Vaterbury), Mitchell iš Na- 
gsėje 19 d. gražiomis ir įspū- sliua. Ant galo Laurynaičiai 
dingomts iškilmėmis paminė-! (Juoazs ir Marcelė) ir dūk
ta gerb. klebono kun. Amboto terys Marė ir Pranciška vi- 
25 metų klebonavimo šioje p?- siems padėkojo.
rupijoje sukaktie. Bytų pats Albatūlė pus Gižus - 
solemnizantas laikė iškilmin
gas Mišias. Jam asistavo ku- ‘V iešint M. Rakauskaitei 
nigai Stąrkus ir Jagminas. Hartforde, Gižai suruošė ar- 
Pamokslų sakė kun. dr. Bru- bately, į kurių pakviesta ir 
žas. Bažnyčia buvo pilna žmo- gražus būrelis žmonių. Į ar- 
nių. Daugelis ėjo prie šv. Ko- l»atelę buvo kviesta ir Kat- 
munijos. kauskaitė, bet ji turėjo tų va-

Po piet, jBuslmell Meinorial karų išvykti New York am 
įvyko koncertas. Programų iš- Žinutės
pildė dvi amerikietės operų *
artistės: Ona Katkauskaitė ir ®v* Trejybės Moterų Gildąs 
Marijonu Rakauskaitė. Pir- re“Sia žok'y vak^ S“° 
miausia dainavp vietinis cho- neK*° 1® Avon CounUy 
ras, vedamas varg. J. Balsio. KluBe- - ,
Paskui kalbėjo kun. Ambo-
tas ir miesto majoras Spella- An«el|l draueija> va-
cy. Po to koncertavo mūs ar- d»'au^ant seserims Pramuš-, 
į-įgtsg kielėms, spalių 1 d. buvo su

žinomų atsilankė daug ne ru0®us gražių party. 
tik iš Hartford ir apylinkės,
-bet ir ii kitę miestų: New Bri- Sv- Hžbietoe draugija me-,'
tain, Waterbury, Ansonia, vakaI'» b»'0 -,uruoSus aP«
Netr Haven. - liu 2 d. i

Vietos anglų hikraSciai gra Kkskareiviai taip pat buvų 
žiai aprašė kun. Arntoto su- snruož« tali’» ru«“j° 25 A, 
kaktuves -v - ’ ■ Vyči&i renglA Uall^ween sc i

tai-gyvuoja mūsų gerb. kie kiu;. "P“11* 30 d- "«'k> kl« 
bonas ilgiausius metus! salėje.

•; Bankietas Pagerbė Kleboną !
Spalių 24 d. mokyklos sa- ------------ !

lėj rengiama vakarienė pa- LAVYRENCE, MASS. — 
gerbimui gerb. kun. Amboto. Andrius Tataronis ir Stefani- 
Bus svečių kalbėtojų. Po vi- ja Kavaliauskaitė buvo prisi- 
sam šokiai. Komisija ragina rengę prie iškilmingų vesta
is anksto nusipirkti tikietai^ vių. Šeštadienio Vakarų, rųg- 
kurių galima gauti klebonijo-'sėjo 25 d., net turėjo bažny- 
je, draugijose ir kitur. čioje pratimėlį su savo paly-

Laurynaičiams surpryzas dovais. Šliūbas turėjo įvykta
Spalių 3 d., mokyklos sa- sekmadienį. {Bet, štai, nepa- 

lėje suruošta surpryzas bau- prastas įvykis. Jaunikio tėvas 1 
rynaičiams, kurie tų dienų Stanislovas Tataronis koris ’ 
šventė 25 metų vedybine gy- nuo seniai sirguliavo, mirė j 
veninio sukaktį. Kalbėjo kun. t Lawrence General’ Hospital. , 
Ambotas ir Kripas. Dainavo Nors viskas buvo prirengta , 
Matas ir Mykolas ir Jonas vestuvėms, tačiau, iš priežas- Jk 
Kripukai. Griežė Prano Pa- ties tėvo mirties, linksmosios 
kėno lietuviška orkestrą. Be iškilmės atidėtos neribotam i 
to linkėjimus Laurynaičiains laikui.

l uetuvIai daktarai

H. A. & RAKAUSKASOia praleido savo jaunystę. Lietuvos piro. A. $bnelon»b
gimtinis namas Užulėnio kaime, čfta jis gimė ar jaunytftės 
dienas praleido.

GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 2—I ir 8—8 P. M. 
Bes. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

a s-s p. m.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal aptarti

PHYSICIAN AND SURGEON 
10 N. Broadway, Melrose Park 
Valandoe nno 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Rea. 2126 S. Mta Avė., Maywood^B 
Pitone Mayaood 2412 W

VIRginia 1UB <070 Ardmr Ava 
Valandos: 1—-8 popiet ir 7—S v. v. 

Kąadiou išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Eirielio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct, Cicero, Ilk 
(Jtam., Keti. ir Pėtn. 10—9 vaL v. 

8147 So. Natotad Sk, Chioago
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NAMAI
Res. 6958 So. Talman Ars. 
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

Tel. LAFayette 8018M. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
qfFlSO VALANDOS: • - 

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Treėiatheniaia 

<j*agal Sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marquette Road 

VaL 2-4 ir 7—8 vdk. 
Keta. ir Nedėliomis susitarus 

Subatoms Ciceroj 
U4« So. 4#th Ct.

Nuo « 1*1 » vai. -vOt-

Parapijos mėtinei vakari* 
nei rengti savanoriais apsi
ėmė darbuotis visa eilė para
pijiečių. Pirmininkauja F. Bru 
zgulis. Jo pagelbininkai yra: 
F. Krancevičius ir A. Rimas. 
Šeimininkių pirmininke Tere
sė Padvaiskienė. Jai gelbsti 
Aniiliją. BuJkeyiŽiūtė. Pnbli-

.UETCJVlAf ADVOKATAI TeL Calumet 8974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sėk 
madienius ir trečiadienio*telepbone; BOUlevarfl 2800

DR. f. L ZALATORIS
DIETUVIS 4UW(MLATAfe 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone s BEPublic 9T23

GYDYTOJAS IE OHISUBOAS 
4621 So. tfcristed Street

Resideneija: 8880 «». Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 yepiet 

8 iki 8 vai. vakaro

DANTŲ GYDYTOJAS .
3259 S. Halsted Street

CgĮCAOfi,
Offiee Houra

2 to 4 -aad 7 to 9 P. M. 
Runday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanCoa

Nno 2 iki 4 ir ano 8 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namą Talei. PROspeet 1930

TaL Office Wentworth 6330 
Ees. Hyde Park 3895

LKTUV4S ADVOKATAS
2201 *W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Tanedėlio, 8eredOT rr Pėtny4ioe 

mriearais nno e iki 9 
Telefonas CANaI 1176 

Namafc 6459 S. Rockwell St 
Telef oaas KEPnbik: M00

iniolattriię ir labai įdomių, Povilo
S ALT1M1EHO

RADIO PROGAMU Iš STOTIES WJH,FJC. <142© K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10i3© vai. vak. 
Penktadieniais — ntw 7:00 Iki 7:30 virt. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 930 vat vak.

Motoru ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St. 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’&oWvtu. .»r«vlnrnMi iv rnihat'unia

UL A1METSIT OFISAS IR REZIDENCIJA 
2806 West QSrd Street

Chieago, Illinois 
TeL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po plet lr 
T tkl t vakare 

TrcCladlentais lr SeStadlenlals 
pagal sutarti

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEACTH-MOft

VACiniMOUBAMBR
ATLIEKA S2 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Beikia tik pašaukta CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir .per kelias minutes išaiškins BEALTH- 
S1OB magikų. gaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 616, 203 No. Waba«b Avė., Chicago.

LUTUVIM MIVOHATAI

•6322 So. Westem Avenue
VALANDO6:

i .Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 
*nno 2 iki 9 vai. vakare.

iHandej ir Petnyčiąj nio 2 iki 4 ▼. v. 
Snbatoj nno 12 iki 6 ▼. v.

Y«l. Pretpect 10M

•YDYTOJA8 IR CHIRURGAI! 
2201 W. Cermak Road

Valttorfoe: 1—8 ir 7—8 
Seredomik ir Nedėl. pagal satartį 

REZIDENCIJA
0631 S. California Avė.

Telefoną* REPnbiic 7868

TaL POUlevard 7043

Offiee Phone

GEMAIISIA VETA PIRKTIS NMUJį BIRCKį!
Per pereitus dvidešimts penkias metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami paikius airto* 
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciję dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali "užginčyti... Šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam aiMmabilki 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartofcą AutomobHiq1

(KOWAR8KAJB) 
GYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Nedėllom lr Trečladlenlala 

Pa^al Nutarti

CHICAGO, ILL. DR. k i BERTASH
Ofiso TaL VIRginia 00S8 

ReMdencijoa TeL BEVerly 8844GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

TeL LAFayette 8016
VALAND08:

2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadienais ir Sekmadieniai* 

pairai nutartį.

GYDYTOJAS JR (UURURGAS 

4157 Ardher Avemie 
Ofi*o vaL: 3-^ ir S-8 s.«.

8839 So. Claremont Ava
Valandas G—10 A. N.

Nedėliomis pagal —tartįEMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle' ’ //•» * * ■ t • * * i

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

gontai, kaip Ją pripaiino Amaricas 
Medical Aamctattoa lr American

rfiiiee. Tai yra, ankAžlansi Ameri
ka* -smdlkaUai aatorttotai mfleų li- 
goniną priskyrė prie geriausių Ame 
riko* Ifntaą Ttdhata nandokitoo 
Jo* pataraavimn 8780 V. 88* Sk, 
tol. HElOock 8700.

Naudokitės patarnavimu tij daktaru, dentistų, advokatę ir biznierię, 
- į kurių skalbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

AMERICA’S 
LEADER AT

R



BBKOI8Kb»™<U.bU, ųali« IS d. 1937

VIETINES ŽINIOSMarianapolis Laimėjo Vyčių Choro 
Bamyard Frolic

ir bus daug surpryzų. Vin G 
prašomi paremti Vyčių chorų ,no> 

H. Lukae, rašt. loni
^Chicago Tribūne” 
Apie M. Rakauskaitės 

> Koncertą

M, Rakauskaitės 
Koncertas SeMmadienį, spalių 17 d. 

Vytauto parkas L. V. Cbio 
apakr įtiek ebons rengia 
5 adinamų Parnyard Frolm, 
kuriame griel gera orkestrą

uo« mokyk- Praėjusį ttekmadienį apie 
ošė KtulPord 700 dainos mėgėjų buvo susi 
tifc'ų mokyk- rinkę į Studebaker teatrų pa 
me. įklausyti Marijonos Rakaus
idikai buvo: kaitės debiuto kaipo Lietuvon 
pyjptgĮ Valstybinės operos artistės.

Programa buvo grynai lietu- įūglit, accompanied by 
viSka, supinta iš liaudės dai- ] 
nųi “Rūpinosi motinėlė** (Tn j 
Hat Kelpšos), “Oi tu eglele” ]

, (Banaičio), “Tykiai, tykiai Į,
Nemunėlis teka” (Švedo), ‘Oi i 
kas sodai’ (Gruodžio), “Le- ( 
pė tėvelis*1 (Tailat Kelpšos)) 11 ' 
lietuvių kompozitorių kuri-,; 
nių: “Sunku man gyventi” 
iš op. “Čigonai” (Šimkaus),
“Teka mėnuo, teka žvaigž 
dės“ (Šimkaus), “O Dievai” 
iš op, “Gražina” (Karnavi- 
čiaus), “Išsvajotų karalaitį”

*’ e (Jakubėooj ir “Malda — Die-
*• ve gink Lietuvųi” (žodžiai Ja-

1 keto, muzika Banaičio) ir 
' Ie ! dviejų arijų lietuviškai; “Li-
1 so’g aria” iš op. “Pikų Da-

ma” (Čaikovskio) ir “Bitor- 
1 ną vineitor” iš op. “Aida’’,

j n ftm (Verdio), iBe to, tarpuose iš- 
‘ ' įšaukta padainavo “Knr ba-iS’**
c « - ,kūiė samanota” (Aunkaua),

tO riltbOlO “Mano sieloj šiandie šventė“, 
dina aria (lietuviškai) iš operęu
— pVEoeca“ ir dėl įvairumo vie*
Rhode Island oų dainų angliškai. Akom pa- 
lugaton, It. L n^vo pianistas Jonas M. By 
L J. Stato ’ • anskas. . Į

Viešnia pasirodė kaip pri- j 
Worce»ter A- tyrusi operos dainininkė. Bai- ‘ 
reester, Mnss. sas stiprus - dramatinis, išla- 

vintas ir lankstus. Visose dai 
nose įdėta daug jausmo. 15 
vųidybinio atžvilgio gražiai 

— St. Jolm pasireiškė ypač . Sarpaliaus 
;rts Mass. ^‘Dukružėlėj”, Gruodžio “Oi

__ Northeast- kw* s©dai” kr Jokobėno “Iš-
Soeton. Mass avąjotam karalaity” ir k.

Birutė Sarpaliųs dviem tar
pais pianu paskambino: “C 
Minor Etude” (Cbopin), ‘įln- 
termezzo” (Brahrns) ir “Ge
neral Levine” (Debussy).

Bendras koncerto ' įspūdis 
gražus. Artistė apdovanota 
net keturiais bukietais gėlių.

Po koncerto Auditorium 
viešbuty artistei pagerbti bu
vo suruošta vakarienė. Bap.

kurioj įsteigė “Ramovę” , t- — ■ »ss=
knygynų ir įvairių žaidimų ‘ s°se kolonijose žiūri, kad ne- 
j a tinimu i. iiemoe vakarais kas > hūtli tokiy apsileid»nų, kaip 
savaitę pe. tris paskaitas lai- !<kl,,ar Ros land * a
kydavo “Ramovėj”. Papilio-;tyrinėjimas daromas prieška- 
čiai pamylo jaunų kunigų ir talikiškų laikraščių raporte- 
visa širdimi linki jam sveika- » M«tų piknikų, kurs 
tos ilgiausių metų. ▼. B. »P*^ 24 d. Vytauto

FUEL OIL
Greitai pristatome h* garantuojame pilną 
mierą su clty sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

TKBBSt VAICIUUENt
Mirt » d.. IMT m.,

anksti ryt*, smaukus 4S metų

Mirt po padarytos operacijos 
spalio 4 d., Mercy ligoninėje, 
Gary, Ind.

Velionė prigulėjo prie fiv, 
Kazimiero parapijos, buvo ge
ra ir darbšti motina, uoli ka- 
talikė ir pasišventusi Sv. Pran
ciškaus tretininkė ir Altoriaus 
Puošimo draugijos narė. Kai. 
po tokia ji ir grašiai, katali
kiškai ISauklėjų savo Šeimynėlę.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Mykolą. 4 sūnus: Augus
tiną ir Karoli iŠ Gary, Ignacą,, 
studentas <v. Meinrad'o Semt-' 
narljoje, St. Meinrad, Ind., 
Mykolą, studentą Iv. Sulplct- 
jsus Seminarijoje, Washington, 
£>. C., dvi dukteris: Roaaltną. 
studentė-slaugė Mercy ligoni
nėje ir Juliją, du brolius: 
Praną ir Mykolą Daneląvtčtų 
iŠ Gary; o Lietuvoje seserį 
Oną.

Kūnas paSarvotas 1525 Mc- 
Kinley St . Gary. Įnd.

Laidotuvės (vyks antradieni, 
spalio 12 d, IS namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Šv. Kazi
miero parap. bažnyčią, kurioj 
9 vai. įvyks gedulingos pabal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Kalva
rijos kapines. East Gary, Ind.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažy- 
stamus-aa dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyrae, Kūmui, Dūk-* 
tena Uruliai. Kesuar ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktoriai Kel- 
ner tr Frujdn, 628 W. 15th 
Ave., Gary, Ind. Tel. 9000

Kftlbų. Tokioj pozoj nufoto
grafuotas Italijos diktatorius 
Mussolini, kuomet kalbėjo su
sirinkusiems .vokiečiams per 
pastarųjį vizitų Hitleriui. GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER—PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

šeimininkių Sočiai

JONAS PETKUS
Mirė spalis 9 d., 1937 m.,

4.15 vai. valšfcre, sulaukęs piį- 
gę amžiaus. ’

Kito iš Raseinių apskr.. Gir
kalnio parap., Dobilių kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metua 
l'aliko dideliame nuliūdime 

moterį Roa&llją, po tėvais Gal- 
kus brolį Viktorą, brolienę 
Barborą ir jų du sūnus: Joną 
ir Albertą, i dėdes: Antaną 
ir Kazimierą ir* jų Šeimynas, 
ir kitas gimines; o Lietuvoje 
keturias seseris ir vieną bro
lį, ir paug kitų giminių. « 

Kūnas pašarvotas 6937 So. 
Maplewood Ave. Tel. Prospect 
2229.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį; spalio 14 d. ?š, namų 8:00 
vai. ryto. bus atlydėtas į Gimi
me Panelės švč. parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J' šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai, .kviečiame visus 
gimines, dj-augue-ges ir pažy- 
sUTkųv-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Broliai, 
Dėdės, Seserys ir Giminės.I - H .

Laidotuvių direktorius An- 
tfcony Petkus..Telefonas Grove- 
btll 0142-

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamtų

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Suvirš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės U 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

ItJrba FIdwer Shoppe 

§4180 Archer Avenue
CHICAGO, IU

(90 tMaą ėaatuMMkattė)
Mirė spalių ltl 1937 m., 

• :00 vai. ryto.
Kita iš Raseinių apskr.. Kvė

darnos parapijos Pajemežių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų. 
patiko dideliame nuliūdime 

sesers dukterį Emilija Wepc- 
kienę ir jos šeimyną, gtmi
nea. Jankauskų šeimyną, Bro- 
aislavą Skimktūtę, Augustą 
dhtmkų, ir daug klUj giminių 
Iv draugų.

A- a. Ona priklausė prie 
Tretininkų ir Apaštalystės Mal
dos draugijų. Dievo Apvaizdas 
parapijoje.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioje 3307 Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
spalio 13 d. Iš koplyčios 8:00 
vai, ryto bus atlydšta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kų- 
3d o j įvyks gedulingos pamal- 
doa už velionės stelą. Po pa
maldų kus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gtminea draugus-ges ir pažy- 
stamuo-aa dalyvauti šėoaiš lai
dotuvėse.

NuHūdęą Sesers Duktė, €5- 
mkųės ir Drsmgsi.

Laidotuvių direktorius A. M. 
Philips. Telefonas Roit. *139.

MYKOLAS KRAUJALIS
Mirė spalio 9 d., 1937 m., 10:20 vai. vafc.r sulaukę* 

49 metų amžiau*.
Kilo iž Panevėžio apskr., Traškavos parap., Krau

jai io kaimo, Amerikoje išgyveno 32 metus.
Velionis gyveno 10805 So. Michigan Ave. ,
Paliko dideliame nuliūdime moterį .Loan^, po tėvais 

Matulionaitė, dukterį Lillian, sūnų Otto, brolį Do
miniką, švogerį Alfonsų Matulionį it daug giminių; o 
Lietuvoje seserį Onų Kerbelienę, ir brolį, ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 10834 So. Michigan 
Ave.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio *13 d. Ii kap- 
lyčios |S:(X> vai, ryto bus atlydėtas į Visų Šventųjų 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos »i velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėths į 
Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moterų, Duktė, Sūnus, Brolis, hr dna< 
kitų, giminių.

laidotuvių di rėk tori eis S. P. Mažeika. Telefonas 
YABds 1138. ‘ •

Ir Vienas Daug Kę 
Padaro LAID OTŲ VI y 

DIREKTORIAI
NARIAI CrlICAi 
LAIDOTUVIŲ I

CICEROS LIETUVIŲ 
ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DYKAI

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GROvehill 0142

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377 •JOBAS BAOAV8KA0

Mirš sgąlto I š., 1»IT m., 
š:0( vąl. rytą. sulaukęs puuę 
amžiaus.

Kt|* iš Suvalkų rftd. 
apskr., Kapčiamlečio 
Modusų kstms.

Aaisrikoj išgyveno SS metisą
Pąitki dideliame maudime 

moterį Rosaliją. po tėvais Jst- 
oertute, keturias dukteris: Jtt- 
sefą, Oną, Levose tr Dosnloe. 
lę, du žentus: Juoaąpą Hrivnafc 
tr Janą Kalntoky, anūką Ha
ntelių, Avi sesaryčlas: HezalUą 
Naudžiūnienę lr Jos šeimą. Kn- 
stsslerą Oeatoktenę ir Joa šaš- 
esą. puaž>rali Vlncaatą Maalaų- 
ską. tris pusseserei Viktoriją 
■taskieną tr jas šatmą. Oaą 
Mąkauskianą tr jas kelmą, tr 
Petronėlę Ltudvinavietene tr 
jas šeimą is daug kkų gtaiintų.

Kūnas pašarvotas 1329 Sa. 
aut h Ava. Cteeroje.

Ijitdaėuvėa įvyku antradieni, 
spalio 12 d. Iš namų 8:00 vnL 
ryto baa attydštaa į šv. Anta
no sasup. kažayštą. kurioj |- 
vyks gedulingos pamaldos u* 
velionio sielą. Pa pamaldų bus 
nnlydStas į šv. Kazimiero ka-

Mirt biznierius 1646 We»t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

Šeinių
parap.,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
IR 4704 So. Weatern A' 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted SL 
Phone BOUIevard 4089

BSKUUOA XB DŪKIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Vw Telefonai YARDS 1741-1742
66084)7 So. Hermitage Ave.

• 4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman Įj27O 

4348 8o. California Ave. 
Pboae LATayette 3572

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDYKAI 3319 Litnanica Ave. 

Phone YARda 1138-1139NuoMrdžtet kviečiame visus 
gtmtaea draugua-gaa tr pašy- 
ataunua-aa dalyvauti ššaae lat-
dotuvkae.

Nuliūdę: Moterių. ItukUeya 
fe-gtal Aaūluvi. S»-«ryėtna. 
PigbraiK IVw«we«s Ir Gtm.

Ląldatąvtų dtre*t»riug An- 
thony Petkua Tel. Cicero 21Š9.

Kikenkite raik-ų Ltetvrbj radio fropamų Plmadleala Tekanti. 
10 :M vaL vakaro ii W. H. P. 0. rtottęę (l|S0 KO — PriągiMš 

A ULTnOBlAS
8307 Litnanica Ave- 
Phone BOUIevard 4139

Skaitykite Biznierių



Antradienis, spalių 12 d. 1937

VIETINES ŽINIOS Kaip W. Pullmane, taip tr 
Roselande eina “Draugo” pi
rmadienio numerio užrašinėji- 
mas su “Mažųjų Skyriumi” 
tarpt mokinių parapijos mo
kyklose. W. Pullmane užstot 
kė minėtą “Draug/)” numerį 
95 mok irai, o Ęoselande -xr' 
129. Visi tie vaikai gavo ti
kietus j j'Draugo” Raportc- 
rių ir agentų pikniką spalių 
24 d. \’ytunto parke, 

i “Draugo” Mažųjų skyrių 
mi labai patenkintas klebonas 
kun. A. JJnkus ir jo vikaras 
kun. i’aains. Taipgi pritaria 
katalikiškų h.ikraščių bendra 
darbių ir rašytojų piknikui 
ir pasižadėjo paskelbti bažny
čioj. Tų padalys ir RoseJando 

I klebonas kun. J. Paškauskas 
savo v karu V. Čemausko.

Rap.

Is Mokyklos Motinų 
Klūbo Veiklos

Rcstoranas-Tavernas, serą vieta, pi 
Kini paralduoda, pardavimo prležus- 
tto — mirti*. AtstAauklt:

8808 So. Kedzle A ven u eVYČIŲ ATSIŠAUKIMAS
tis, jungiantis kel tos kuopų

MARQUETTR PARK. —i 
Mokyklos Motinų klūbo mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
vakarų, spalių 12 d., mokyk
los kunbary. Į sus-mų pakvie
stas dr. Rakauskas patieks pa 
skaitą, kaip apsaugot mūsų 
rakučius nvo virokių ligų, 
kas mums, motinoms, yra sva- 
tbn žinoti. Be to, turėsime 
sus-me ir S. Pakalienę, “Mo
tei ų Dirvos” redaktorę, kari 
Kn’liės apie tai, kokiu nauda 
yra motinoms priklausyti pjae 
draugijos. Visos narės kvie- 
č’amos utsilankyti ir. naujų 
narių alsivetti.

PARDAVIMUI NAMASNuo pasaulio pradžios visa 
Žmonija dega noru pregnesuo- jaunimų, norėdami šiuo laiku 
ti, dega pageidavimu vis di katalikiškame lietuviš’cam? 
dėsnio ir srere^nlo veikimo. I veikime didesnį žingsnį pir-

Kartais ta užsidegimo švi - myn pridaryti, atsišaukiant į 
sa g isdavo ar teveik ir už į visų Chicago katalikų visuo- 
gėsdavo, bet visados buvo gai menę su pakVietimu dargan 
vinama ir po kiekvieno atgai įdomautis mūsų gyvenimu, 
vinims dagė dar aiškiau. Nutarėm sušaukti sclmriį, t.

tu • •• Tr x- < a-i * y- metinį susirinkimą, kuriaPtrmeji Vyčiai Amerikoj?*7 , * .. *X1 _ . . _ . i me bus iškeltas viešumon praržkure savotiška ūgių, švie-' . x ... ... ..
čiančią katalikiškam lietuvi, vefnmaa iMuuti

_. x _ raportai atliktų darbų ir is-jaummui. Jie tų ugnį kūreno . , x. , . , rinkta sekantiems mtrjms va-išUknnai, sulyg jų laikų ir su- 
pratimo. Jų laikai praėjo, jau
nimo dvasia ir gyvenimo są- Kviečiame spalių 24 d., 1937 
lygos pasikeitė, bet ant Vyčių m., 3 vai. p. p., Aušros Vartų 
aukuro vis dygsta liepsncs parap. salėje. Teisėtais daly 
'naujrs ugnirs dar didesnės, viais skaitysis: apskričio val- 
dar aiškesnės, šių laikų Vy- (jyfca, kuopų ir Vyčių choro 
čiai pradeda ten, kur piru. dj)^aUi „,ntw
veikiantieji sustojo ir tęs dar- . . .
b» toliau, sulyg aavo laikų ir ruu-čikagiečm. dvrsrfkija, 
sulyg senų refr.tTna.iTinimų ide- kovusieji pirmininkai ir gar 
alų. Tie, kurie taip noromis bes nariai. Visi kiti bus ma- 
ir džiaugsmingai aukojosi, kad loniais svečiais.
Vyčių idealas vystytųsi kioY- Prafcme ; akaitlin.
vienų metų palieka mums vi- . „... „ .. gai atsilankyti, o kas iš mususiems pamokinimą ir miua ii - J ’
mintingesniais ir praktiškos- draugų negalės su mumis da 
nas daro. lyvauti, tegul nors pasimel

Mes. Chicagos Vyčių apskri- džia už mus.

4854 So. Maplewood Ave,, krautuvė, 
4 kambariai, garadžius. Priežastis 
pardavimo — nailė. AtsiSaukit 10737 
So. Mlcalgan Ave.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalinga* prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvlSką kalbą. Rafiy. 
kitę;
"Draugą*.’’ 2834 80. Oakley Ave. 

Box No. GS0».

PARJ1AV1.M11 G A KADAI US

Pardavimui 40 karų garadžius Ir bu
tas. Randasi Weet Sldėje ant biz
nio gatvės. MalAyta aplellnkė Da
ro gerą taisymo bizni, pilnai iftr-n- 
duotas, so-vlninkas nori prasifiallntl 
16 biznio. Parduos ui prieinamą kal
ną. Rašykit:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave., Boz 356.Iš k'ttaliksų m«erų suvežjtvimo. Katalikių moterų 

Chicago arkivyskupijos tarybos suvužavimo- bankieto 
svečiai: Mrs. Herman J. Gaul, t.lustmasteria; kun. Ful- 
ton J. Sheen, iš Katalikų Universiteto Washingtone; 
J. E. vysk. B. J. Sheil ir majoras Kelly, kaip jaii buvo 
pranešta, tarybų priėmė rezoliuciją, kuria katalikės 
moterys išeina iš “Illinois Congress of Parents and 
Teachers” organizacijos, kadangi toji organizacija pa
sisakė už gimdymo kontrolę, kas nesuderinama su Ka
talikų Bažnyčios mokslu.

PARDAVIMUI NAMAI

Marųuettc Parke modemiškas 2,zflo
tų mūrinis namas tiktai >6500.00, 
arti 63-čtos Ir Maplewood Ave. 2 
aukštų mūrinis namas, tris 4 kam
barių f lėtai, 1 krautuvę, 2 karų mū
rinis garadžius arti 63-člos Ir Union 
Ave. Kaina $4{į00. [mokėt 31500, ba
lansas lengvais iAmokėjlmals. 8 kam
bariu mūrinis Cottage, kaina $1600. 
AUlfiauklt:

3 362 So. Halsted Street
Chicago, III. j

Mokyklos.,Motinų klubas tu j 
f fa 'viriu'/) pamokas parapijos 
salėj. Pamokos prasidės spa
lių 19 d. ir „baigsią spalių 22 
ši Pamokos bus duodamos du 
kartu į dieną: 1:30 vai. po 
pietų ir 7:30 vai. vakare. Be 
to, bus leidžiama laimėti ge- 
sinis pečius ir mažesnių do
vanų.

Pamokas duos Conmiunity 
Food Show. Pelnas skiriamas 
mokyklos naudai.

Tikimos, kad nei viena ne
praleis tos progos. Ne tik iš
moksiu ką naujo virt, ar kept, 
bet laimingoji laimės gęrą do
vaną ir, be to, parems savo 
mokyklą. _ H. M.

RADIO
DAINUOS PIRMYN CHO 
RAS, KAIMIEČIŲ KVAR
TETAS, SOLISTAI IR T.T

danant statyti sau naują na 
ir pertaisvti seną, paSankite

JOHN VILIMAS 
Oontraetor and Bailder, 

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

Gražiai Paminėta 
Vilniaus Užgrobim 

Sukaktis

Draugiškai visus priŽTūlui 
ir patarimų pasiklausysim.

Po seimelio bus užkandžiai. 
Kun. M. Urbonavičius, 

Dvasios vadas 
Petras jB’ožis, pirm.

Kas antradieni/) vakarą, 7 
valandą, radio klausytdjams 
malonu praleisti valandą be
siklausant Pavejančių dainų, 
muzikosir įdomių žinių bei 
pranešimų, kurias patiekia lei 
džiamose programose Peoples 
bendrovės krautuvės, 2536 W. 
63rd str. ir ‘4183 Archer ave. 
Taip ir šiandie dainuos Pir
myn choras, kaimiečių kva? 
tetas ir solistai. Be to, bus j 
domių pranešimų bei gerų ži
nių iš prekybos srities, ypač. 
iš Peoples krautuvių.

R^p. XXX

AUKŲ OKUP. VILNIAUS 
LIETUVIAMS SUMESTA 

.-$24.67
REIKAUNGAS DARBININKAS

Kas nori būtinai atsiekt: 
sumanytą tikslą, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

Reikalingus Jauna* Vaikinas mo
kintis spaudo* darbą. Turi būti bai

gęs 'pradinę mokyklą, reikalinga tėJ 
vų rekomendacija. Darbo valandos 
nuo 8 iki 6 vai. Atsišaukite: 

Progresu Prlntlng Company, 
342S $o. Morgan St.

Tel. Yards 0123. 
Pageidaujam, kad gyventų Brld- 

geporto aplellnkėl.

• MARQUETTE ' PARK. — 
Spalių 10 d., parapijos salėj 
buvo susirinkę daug • market- 
parkiečių išklausyti praneši
mų iš okup. Vilniaus krašto. 
Susirinkimą atidarė kun. P. 
Katanskas. Parap. choras ve
damas varg. B. Janušausko 
sykiu su susirinkusiais sugie
dojo tautos himną ir dar porą 
patrijotinių dainų. Įdomią ka
lbą apie okup. Vilniaus kraš
to lietuvių vargus ir pcrJė 
klojimus pasakė svečias iš Lie 
tuvos K. Čibiras. įBe to, kal
bėjo kun. P. Katauskas, kleb. 
kun. Baltutis ir P. Čižauskas, 
vietinio VVS skyr. pirm. Tar
puose dain. M. Janušauskienė 
padainavo solo, o dvi jauno.- 
mergaitės pašoko. Perskaityta 
ir priimta protesto rezoliucija, 
kuri vienbalsihi priimta ir nu
tarta pasiųsti J. A. V. preži- 
dentui, J. A. V. kongresui, 
valstybės Sekretoriui, Tanių 
Sąjungai, Lenkijos ambasada1, 
AVashingtone, ir vietos anglų 
spaudai.

Minėjimas baigtas choro 
dainomis: Laistės daina ir Ei, 
pasauli.

Aukų okup. Vilniaus lietu
viams surinkta $24.67, kuria.. 
Vilniaus Vada "imo Są-gos sky 
rius pasiųs t Lietuvą. Rap

BUDRIKO RAKANDŲ PEČIŲ, RADIO KRAUTUVE
RENDON FLETAS

Westpullmaniečiai Ir 
Roselandečiai Rengiasi 

Piknikan

Trys kambariai Ir tualėtas, kamba
riai Šviesūs ir Svarūs. Renda tiktai 
|8.00 i mėnesf. Atsišaukite:

913 W. 20th St., arti Peorią St. 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI namas

Parsiduoda sekanti namai už pri
einama* kainaa:

Dviejų pragyvenimų medinis na
mas, 1309 So. 49th Ave., Cicero, III.

Namas su bizniu. Toje apielinė- 
je tiktai tas vienas biznis gali bū
ti, randasi 4545 Center 8t., Lyons, 
III.

Namas ir 6 lotai pigiai Bellwood, 
Ui. -, . - .

Virš minėtus namus parduoda Sv. 
Antano Lietuvių parapijos spulkos. 
Kreipkitės pas sekretorių Jos. Mo
zeris, 1603 So.‘50th Ave.. Cicero, IU.

West Pullmano ir Roselan- 
do lietuviai jau įsisiūbavo 
prisirengimb į Reporterių pi
kniką, kurs įvyks sekmadienį, 
spalių 24 d. Vytauto parke. 
Roselandiočiai jau turi užsi
sakę Antano Tumonio traką
ir rengiasi skaitlingai vykti.« • ' 1 

VVestpull man iečiai išrinko
darbininkus darbuotis pikni
ke.

Taipgi šiose kolonijose grei 
tu laiku bus aigaivintas ka
talikiškos spaudos platinimas , tainėj 
ir rėmimas. Atsirado naujų 
kandidatų į “Draugo” ir 
“Laivo” platintojus ir rapor- 
lerius. West PuBmane bus 
Dominikos Gudžiūnas, Stani
slovas Raila, Edvardas Savi- 
\ ičihs ir kiti.I

Roselande žada pasidarbuo
ti žinių rinkime Liudvika Pa- 
liulierė. Kastantas Draugelis, 
Vikto’i's Miknevičius, M. Mi- 
siūu'if, Vladas Gaižauskas ir 
kiti.

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Dr-stės 

Palaimintos Lietuvos susirin- 
k.lnas įvyks spalių 13 d., 8 
vai. vak., Chicagos Lietuvių 
auditorijoj. Valdyba

OONTRACTOR 
2223 West 23rd Place

Atlieka visokios medžio darbas, 
didelius ir mažos, ož prieinamą 
kainą. Apkala namas žingeliais. 
Dedame stogas.

Tari 35 matas patyrimo.

^^4URCDISWICEtrmU i u
Amazing New ROBOT DIAL 
is as EAST TO READ as 
a CLOCK.

COAL
Anglys

Tel, CANaI 7514
CHICAGO

Lump ...................  $6 00
Mine Run ........ 5-75
Egg ............ -........ 600
Nut ................... 600

.Screenings ............. 4-75
PIRKIT DABAR 1! KAINOA 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESeiVOSR '

Tel. ARDmote 6975

Katalikiškų laikraščių 
reporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. įžangos 

tikietus įsigykite išanksto.

ZEN1TH 7S258—7 Tub*«, Tanas J 
American and For.iųn Broadcatft, 
Pofic*. Am*f*«r, AviaUon, Shlpt, 10* t

"B nĮin*** DtJ 'p AKa*, • aoDOi mai
Spinn«cTuning and T«I-T*U Cvatrols, 
Kilocyd* Cov*r*«* (MO-I7S2 K. C, 
1740-5930 K. 5490-11.400 K. CJį 
4l"Wfli.

Radics Kaina $QJ QC

RUDENINIS PRANEŠIMASAn fhroo w*Te-b*nds baro aoparato dlals. 
y oi thore b būt ONE dial shovring at a TIMEI 
And that ona dial b big. dmply daalgnad, cUar 
and aasy to road. Stattons ara maikad with caU 
latten PLŪS Local Statton Indicators. You ean 
•aslly adjust for YOUBSELF your FAVORITE 
atational Avallabl* only on 1938 Zanlths. for 
tariant statton relocatton.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲSeniems Ir Naujiems Kostumeriams

a
 Neatidėliok ite ilgiau, ap 
sirūpinkit kuru dabar. 0- 
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 kainą.

Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PTIOIH'KTAH DIDSIAUSIO HFI, OIL RAFINIRIUOTOJO RIOJ 

TERITORIJOJJOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417 Sa Halsted St Tel. Boutevard 7010 
3409 So. Halsted Street

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PU,NA MIF.RĄ 
SU CITY SEALER APSICRtTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS RAUKITE

OANal 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

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

Tel. Cicero 311Adomas Bemadišlus, sav
Žymus Budriko Radio programas iŠ stoties WCFL 970 kil. Nedėlioję kaip 7:30 vai. vakare*

Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.CRANE ' OAL < < )MPA V, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic8402

Buy a Radio 
that Needš a 
kBLUEPRINT,

AMERICA S MOST COPIED RADIO . YEAR AHEAD

1 » c
’ Ak. d


