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RADIKALAI SUNAIKINO 
ASTURIJOS MIESTELĮ

Valencijos bolševikai. bliauja, 
kaltindami nacionalistus

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 12. — Astnrijos karo 
fronte nacionalistai paėmė ka 
sykių srities miestelį Cangas 
de Onis. Rado sunaikintų — 
tik griuvėsių krūvas. Radika
lai pasitraukdami miestelį su
naikino. i • •

Dabar Valencijos radikalų 
režimas ir vėl šaukia ir bliau- 

’ja, kad, girdi, Cangas de. Onis 
miestelį patiko Guernicos liki
mas. Girdi, nacionalistai pir-

miau išgriovė Guernicę, dabar 
gi Cangas de Onis.

Nacionalistai atsako, kad 
Valencijos radikalai apie Gu- 
ernica skelbė netiesų, taip ir 
šį kartų! taip elgias. Ir jie ma
no, kad pasaulis tikės jų šiai 
propagandai prieš nacionalis
tus.

Teisybė ta, kad radikalai pa 
tys išgriovė ir sunaikino vie
nų ir kitų mastelį.

KAS BUS PADARYTA ISPANI

AOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8. 1879
Telefonas: Canal 7790
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Ispanijos mcinialistai visuose Mose 
daužo raudouirosius

HENDAYE, spal. 12. — Ži 
niomis iš Ispanijos, tenai vi
suose karo frontuose naciona
listai atnaujino smarkų veiki
mų prieš radikalus.

Madrido radikalų vadovybė 
praneša, kad nacionalistų arti 
lerija vakar su trumpomis per 
traukomis kone visų dienų
bombardavo Madridu. Šimtai Į 
patrankų šovinių susprogo mie 
sto centre. Padaryta milžiniš
ki nuostoliai. 'Trys šoviniai 
kliudė viešbutį, kuriam gyve-

dentai. Teko. ir kitoms miesto 
dalims.

Kituose frontuose naciona
listai taip pat smarkiai sure
mia Valencijos radikalų mili
cijų ir kai kur taip netikėtai, 
kad radikalai neturi laiko pla
čiau apsižvalgyti ir patirti, 
kas čia darosi.

VOKIETIJA PASIRYŽTA 
PADĖTI ISPANIJOS NA

CIONALISTAMSB

i BERLYNAS, spal. 12. — 
. Vokietijos vyriausybė taip 
kaip Italija su dideliu susido
mėjimu laukia, kų nuspręs Au 
glija su Prancūzija Italijai at
sisakius dalyvauti trijų vals
tybių konferencijoje ir ištrau
kti savanorius iš Ispanijos.

* ‘4 * > • ".v ' r' . * ■
Čia patirta, kad Vokietija 

pasiryžusi bendrai su Italija 
padėti Ispanijos nacionalis
tams laimėti karų. Sakoma, 
jei Prancūzija vykdys savo 
grasinimus ir atidarys Pirenė- 
jus, kad Valencijos radikalai 
viešai gautų kiek reikiant sa-

Žiniomis iš Londono, Prancūzijos vyriausybė tariasi su van°rių, ginklų ir amunicijos, 
Anglijos vyriausybe, kas padarius Ispanijos klausimu, kai 'tada ir Vokietija su Italija su 
Italija atsisako su jomis tartis dėl savanorių ištraukimo. An-ibrus daugiau padėti nacio- 
glija pataria Prancūzijai atsargiai elgtįjĮ su grasinimų vykdy- ‘ nalistams.
mu — Pirenėjų atidarymu. Žemėlapis Ado Londonu ir Pary-1 ________________
žiu ir Pirenėjus — kalnynų tarp Ispanijbs ir Prancūzijos. Ten 
vaizduojamas perejoe sų geležinkeliais. Sakoma, šios perėjos! 
šiandien uždarytos.

CIO VADAI NUSPRENDĖ 
' ATSILYGINTI

==

Vokietija si Belgij

BERLYNAS, spal. 12. — 
Madride galvojamą kad Patirtų, kad Vokietija «u flųb

ną svetimų šalių korespon-1 vias pozicijas.

cionalistai nusprendė prieš a- 
teinančių žiemų visnr pasis
tumti pirmyn ir užimti pa sto

daro draugisgumo,
atarti

prancūzams ir britams rūpin
tis sudaryk naujų Locanro

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
PAS ISPANIJOS NACI

ONALISTUS

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 12.' — Ispanijos naciona
listų režimui į Salamanca pas
kirtas Popiežiaus diplomatinis 
atstovas (nuncijus) arkivysku
pas Ilderbrando Ąntoniutti.

Jo Eksvelencija jau nuvyko 
į skirtų sau vietų ir tenai ge
nerolui Franco įteikė savo įga-

• liojimo doknmenfus (kreden-
• cijalus).

‘ ' ■■ ■ =

SUŠAUKIAMAS KONGRE
SAS Į NEPAPRASTA

SESIJĄ
•

1VASHINGTON, spalio 
12. — Prez. Rooseveltas su
šaukia kongresų į nepaprastų 
sesijų lapkričiol 15 d.

Šį kartų prezidentas 
žymi, kokius klausimus 
gresas turės svarstyti.

gija baigia daryti draugingu
mo ir nepuolimo sutųrtj.

Sakoma, daroma sutartis y- 
ra suposmuota Vokietijoj Len 
kijos turimos sutarties pavyz
džiu. Kai ši sutartis bus pasi
rašyta, tada nebus reikalo

AGENTAI NUŠOVĖ PIKTA
DARĮ AL BRADY

nepa-
kon-

paktų, kuriam Vokietija iki 
šiol priešinasi.

Kaip žinoma, prieš viene
rius metus Belgija išėjo iš 
prancūzų britų sųjungos ir 
nusprendė būti neutrali.

ATLANTIC CITY, N. J., 
spal. 12. — Čia suvažiavę 
CIO organizacijos vadai nus
prendė kaip nors atsilyginti su 
Amerikos Darbo federacija, 
kuri suvažiavime pasisakė už 
CIO uni|ų pašalinimų iš fede
racijos. —— ~ -

CIO vadai pareiškia, kad pa 
ti federacija skaldo organizuo 
tus darbininkus.

JAPONAI LAKŪNAI PUO
LĖ SVETIMŲ ŠALIŲ

AUTOMOBILIUS'
ĮSAKYTA NENAIKINTI 

POPIERGALIŲ

BEIRUTE NUŽUDYTAS AMERIKOS I. 
VALSTYBIŲ GENERflLIS KONSULAS
. Žudikas vietoje suimtas; jis, 

sakoma, armėnas
BEIRUTAS, Sirija, epai. 

12. — Armėnas vardu Kara- 
yan šiandien čia peršaudamas 
nužudė automobiliu važiavusį 
Ajnerikog J. Valstybių genera
lį konsulų (Thodore Marrinerų.

Konsulo šoferis tuojau nut
vėrė žudikų ir, kitiems žmo
nėms padedant, jį išginklavo 
ir atidavė policijai. Prieš at- 
vyksiant policijai žudikas 
smarkiai apdaužytas.

STALINO VYKDOMAS
VALYMAS IŠTINKA 

VISUS

Kalbama, kad armėnas 
apmaudoe nužudė konsulų. Jįi 
bandė vykti į Amerikų, bonsu* 
las nenorėjo jam paso vizuoti.

Spėjama, kad Karayan jat 
buvo gyvenęs Amerikoj ir, 
matyt, jra naturalizuotas pi
lietis. Iškeliama aikštėn, 
jis seniai tykojo iš pasalų už
pulti konsulų.

Nužudytas konsulas buT 
45 m. amž. Jo motina gyveni 
Maine valstybėje.

JAPONAI TIKISI GREIT
APSIDIRBTI ŠIAURINĖJ 

KINIJOJ
MASKVA, spal. 12. — Dik- PEIPINGAS, spal. 12. 

tatoriaus Stalino režimas ir Čia kalbama, kad japonų 
toliau atkakliai kovoja prieš riuotmenė baigia užimti per 
savo priešus ir išdavikus. Tai kias provincijas šiaurinėj Ki 
daugiausia tik įtariami ir įsi- nijoj. Kaip tas bus atsiekt; 
vaizduojami “priešai”. Jų sakoma, japonai nutrauks 
daugumas sušaudoma, o kiti vo karo veiksmus prieš tai a]
baudžiami ' sunkiaisiais dar
bais bausminėse stovyklose,

Vienuolikos įvairių respub
likų prezidentai, jų pavaduo
tojai ir kiti valdininkai paša
linti iš užimamų vietų kaipo 
“išdavikai” ir jų daugumo li
kimas niekam nežinomas.

Paties Stalino paskelbtoje 
“demokratiškiausioje” konsti
tucijoje pažymėta, kad respu

PER 4 MĖNESIUS NUTEIS- 
J TA 1^80 ASMENŲ

. BERLYNAS, spal. 11. — 
Nacių laikraščiai rašo, kad 
per paskutinius keturis mėne
sius sov. Rusijoje teismai nu 
teisė sušaudyti 1,980 asmenų,, 
daugiausia didesniųjų ir ma-

MEKSIKOJ REKRUTUO
JAMI VALENCIJAI

KAREIVIAI

MEXIC0 CITY, spal. 12. 
— Vietos spauda pranešė, kad 
Ispanijos bolševikų režimo a- 
gentas čia atidarė raštinę re
krutuoti meksikiečius, norin-

BANGOR, Me., spal. 12. — 
Šalies vyriausybės agentai čia 
vienoj ginklų ir amunicijos 
parduotuvėj užtaisė spųstus 
seniai visoj šaly ieškomam ban 
kų plėšikui Al Brady. Nušau
tas jis ir jo vienas sėbras. Ki
tas sėbras suimtas.

Prieš vienerius metus AI 
į Brady su dviem kitais kali
niais pabėgo iš Indiana kalėji
mo ir užsiėmė plėšimais, dau
giausia Ohio valstybėje. Nese
niai jis nusikėlė į Naujųjų An 
glijų. Brady buvo 26 m. amž.

ŠANCHAJUS, spal. 12.
Japonų lakūnai šiandien
kulkosvaidžiai^ apšaudė britų

1 ambasados ir sovietų konsulą
... . .... . . .! to tris automobilius ant Nan-

nmkems ir namiškiams įsake.,. » , . , ,
. , , _ , . ... ikino Šanchajaus plento. Iš va-nieku budu nenaikinti jokių ' ....

BERLYNAS, spal. 12; — 
Nacių autoritetai namų šeimi-

popiergalių, bet juos krauti j 
gurbus ir atiduoti namus lan
kantiems oficialiams skuduri
ninkams.• r :.

Autoritetai nurodo, kad po
piergaliai reikalingi naujų po 
pierių gaminti. Tuo būdu, sa
ko, kiek nors bus sumažin
tas medžių; kirtimas popie
riaus gamybai,

blikoms leidžiama apsispręsti! strategikų.

sistatę kinais šalininkai^.

Japonų karo vadovybė pe 
kelbė, kad japonai paėmė SL 
schiachnangų, svarbų 
kelių mazgų Hopei provineij 
ję, už 175 mylių pietųjmlpp 
Peipingoi Kinų kariuomenė 
miestų atkakliai gynė. Tas H 
padėjo, -kadangi, japonų kar 
mašina pasirodė stipresnė, 
nams stinga gerų vadų/

su

žiavusiųjų nė vienas nesužeis
tas.

JAPONAI KEIČIA PEIPIN
GO VARDĄ

čius tarnauti Valencijos radi- 
Žesniųjų valdininkų bolševikų. kariuomenėje.

JAPONIJOJ SUDARYTA 

NAClONALfi TARYBA

ATSISTATYDINO ISPA
NŲ VYSKUPAS

PEIPINGAS, spal. 12..— 
Japonai skelbia, kad jie gru
ziną šiam miestui Pekino var
dų. '

Peipingas reiškia “šiaurinis 
miestas”, o Pekinas — “šiau
rinė sostinė”.

ir nepriklausomai tvarkytis. 
Kaip tik tuo leidimu imta 
naudotis, Stalinas pirmutinis 
suskato veikti prieš sovietų 
Rusijos “skaldymų” ir pradė
ta kova prieš separatistus.

Pačioje Maskvoje tomis die 
nomis pašalintas civilinės avi
acijos tarnybos viršininkas 
Jof f e ir laivyno statymo vir
šininkas Spaskis.

KllN. J JONAITIS ATSISA
KĖ NUO KLEBONO 

PAREIGŲ

Kariniai stebėtojai neno 
pripažinti, kad japonai grt 
tai įvykdytų savo planus, 
ko, jie turi dar daug pariirt 
ti iki užimsiant visas penkii 
provincijas. Iš vienų pozicij 
išmušami kinai greit pasitvar 
ko kitose ir japonus suk 
dažnai jų žymių dalį kulkos 
svaidžiais iškerta.

PENKI MISIONIERIAI IŠ
VYKO I AFRIKĄ

PADEREVSKIS SVEIKINA
NAUJA LENKŲ PARTIJA
VARŠUVA, spal. 12. T^nki- 

joj sudaryta darbo partija — 
naujai politinė organizacija, 
krikščionims demokratams su
siliejus su tautiniais darbinin
kais.

Pijanistas I. Paderevskis re 
mia naujų partijų. Jis iš Švei
carijos laišku partijos vadus 
sveikina ir pažymi, kad Lenki
ja nereikalinga diktatūros.

JAPONŲ ŠOVINIAI AMERI
KIEČIŲ SRITYJE

ŠANCHAJUS, spal. 12. — 
Japonų artilerijos 18 šovinių 
šiandien krito į amerikiečių 
apsiginimo ruožų tarptautinėj 
miesto srivje. žuvo tik viena 
kinietė.

SOV. RUSIJOJE RINKIMAI

MASKVA, rfpal. 12. — Pa
skelbta, kad gruodžio 12 d. į- 
vyks sov. Rusijoje “parlamen 
tinių” atstovų rinkimai.

I

CASTELGANDOLFO,, spal.
12. — Popiežius Pijus- XI pri
ėmė Vitoria vyskupijos, Ispa
nijoje, vyskupo Matteo Mugi-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PALESTINOJE

TOKIO, spal. 12. — Japo
nų premjeras princas Kenoe
sudarė tarybų iš dešimties na- — _ . ......
rių, kuri padčs vyriausybei ry “ Y Urreetar.su etau-tatyd,
šium su jos žygiais Kinijoje. 
Taryba pavadinta “tautinio 
nusistatymo” taryba.

ITALIJA ATŠAUKIA' 18 KI
NIJOS SPECIALISTUS

ROMA, apal. 12. — Premje>- 
ro Mussolinio nuosprendžių 
iš Kinijos atšaukiami viai ita
lai karo aviacijos epecialiatai, 
kurie mokiuo kinus lakūnus ir 
tvarkė kinų lėktuvų dirbtuve*.

nimo prašymų.

Sis vyskupas yra baskų, su
sidėjusių su radikalais, šali
ninkas.

ORGANIZUOJA OFISŲ 
DARBININKUS

DENVER, Colo., spal. 11. 
— Amerikos Darbo federacija 
paskelbė, kad ji imasi organi
zuoti ofisų darbininkus, kurie 
seniai reikalingi unijos.

JERUZALE, spal. 12. — 
Lengvas žemės drebėjimas 
šiandien ištiko Jeruzalę, Jeri
chu ir kitas vietas.

Aviacijos šventė Telšiuose 
šį rudenį įvyko pirmų kartų ir 
praėjo labai sėkmingai. Apie 
12,000 žmonių dideliu smalsu
mu stebėjo kaip mikliai nardė 
erdvėse oro arai. žemaičiai y» 
pač domėjosi bemotoriniais 
sklandytuvais ir oro traukiniu 
norinčių nž pinigus paskrai
dyti atsirado tiek* daug, kad 
visus nepajėgė patenkinti.

-OMAHA, Nebr., spal. 12. — 
Kun. Jurgis E. Jonaitis, kurs 
pasaulinio karo metu. tarnavo 
Am. J. Valstybių kariuomenė
je kapelionu ir pasiekė majo
ro rangos, dėl ligos atsisakė 
toliau klebonauti. Jis klebona
vo Blair, Neb.

Kun. Jonaitis yra 57 m. am
žiaus. Karo lauke Prancūzijo
je jis buvo sužeistas. Jam pa
daryta 14 operacijų ir tas ma
žai tegelbėjo pasveikti.

NUMUŠTI PENKI JAPONŲ 
LĖKTUVAI

KANKINAS, spal. 12. -r- 
Pranešta, kinai šiandien nu
mušė penkis japonų lėktuvus 
Nankino srityje.

BROOKLYN, N. Y. — Sven 
to Kryžiaus kongregacįjoi 
penki kunigai misionieriai 
vyko į Afrikų misionieriaul 
Kilimanjaro vikarijate, briti 
rytinėj Afrikoj. Tai tolima k 
lionė. Sakoma, ims apie 
dienas jiems į ten nuvykti.

UŽDRAUDĖ LUKSUSINU 
DAIKTŲ IMPORTĄ

TOKIO, spal. 12. — Jaj 
nijos vyriausybė uždraudė 
pie 70 įvairių luksusinių di 
tų importų.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. 

besnota ir šalčiau.

Saulė teka 6.-00, leidi 
si 5:13.

Urreetar.su
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Skelbimų kainos priidunčlamoa pareikalavus

Padaužų Klausimas Amerikoj Ir 
Europoj '

Visuose Amerikos miestuose padaužų 
(hoodhanų) klausimas yra gyvas. Nuo tų 
padaužų turi kęsti ramūs ir tvarkingi žmo- 
uės.

Padaužų tarpe randame daugiausia ne
pilnamečius berniokus. Jie baisūs akyplėšos, 
begėdžiai, neklauso įspėjimų, dideli storžie
viai. Apie tokių gaivalų netikusius darbus 
visi žinome ir visi vienaip ar kitaip ken
čiame. Pasirodo, kad valkatų yra paplitę ir 
Europoj ir iki tokio laipsnio, kad priseina 
su tno klausimu rimtai skaitytis.

'‘Lietuvos Aidas” praneša, kad ‘‘Len
kijoje ketinama chuliganus bausti rykštė
mis”. Rašoma, kad didžiuosiuose Lenkijos 
miestuose išplitęs chuliganizmas privertė vy
riausybę labai susirūpinti ir griebtis griež
tų priemonių tų blogybę šalinti.

Ypatinga, kad Lenkijoj chuliganizmas1
‘ ypač įsigalėjo Varšuvoj. Ten tie gaivalai nuo

lat ardo viešųjų tvarkų, užgaulioja ir užpul
dinėja praeivius, daužo langus ir daro įvai- 
*ioa kitas* niekšybes. Vyriausybė įspėjo, kad 
bus baudžiami ne vien chuliganai už savo

kalbininkas mulkina klausytojus. Profesorius 
paaiškino, kad prakalbininkas rodo ne dar
bininkų paieškojimus, o darbo ieškančius.

Toks profesoriam pareiškimas buvo tik
ra perkūnija giedroje.

Tai mat begėdystė Hitlerio propagandis
to. Drįsta iškraipyti faktus ne akivaizdoje 
paprastų žmonių, o universiteto klūbo sa
lėj profesorių tarpe.

Iš to aišku, kad nacių vedamoji propa
ganda yra paremta melu ir begėdišku faktų

LIETUVOS DARBININKAI IR JŲ 
ŠVENTE

Kų vadinsime darbininku? barsto priešvalstybinių atuišau
Kiek Lietuvoje yra darbinin
kų? J šituos klausimos sunku
gauti tikslų atsakymų. 'Dar- vėliavų, — ir čia visas veiki 
bininko pavadinimai, papras- mas. Šitokiam “darbui”, alė
tai duodamas žmogui, kuris kn, nereikia daugelio žmon;q.
dirba svetimų darbų už si.tar- jį padaro du - trys apsukresiSkraipyjni. Jei j, propBgandistas drįsta į,, t0> dirt)a ni lomonhrao agentėliai. B
r«M « numenu darb,. Pne kitę. pusės, Lietuve, darbini- 
tinio darbo žmonės, nors ir akų tarpe vis daugiau ir dau-

kilnų, kada ne kada ant ko
kio stulpo iškabina raudonų

PO SVIETĄ PASfO/URlUS nes anksčiau ar vėliau jis tt
pie tai dažinos.besakyti apie visuomenę, kuri neturi būdų 

patikrinti faktus ir pastebėti iškraipymus.

darbdaviui, jau priimta vadi
’ nti * tarnautojais ar valdinin
kais. Įprasta buvo manyti,

t kad Lietuva turi mažai dar- 
‘•Šių metų-rugpinrfc 17 d. į Prancūzi- biBh,k^ j„ pnmmf m,. 

jos L. ordų, prie StebuUingMio. švč. Mn-.j. (fa| (odį| maŽB d„billill. 
rijos kojų, buvo susirinkę 8000 Prancūzi-

Kodėl Jie Nutyli

‘Šaltinis” savo 37 nr. rašo;

jos civilinių ir karo lakūnų. Šiai lakūną

“Leningradskaja Pravda”į 6. Neapleidinėki jį, nes vy- 
parri samdžius kuriam nors giku atsiranda gerai prasila- prane&g Amerikos balšavi- r*» yra didžiausi beibokai.

" 1 Tinusių, apšvietusių žmonių,1 ^aįp gera ^,yVentį dar-[ 8- Nei&viliok visų pinigų.

-maldininkų miniai vadovavo Didžioje karodavo skaičiuojMtf 

oro laivyno komendantas Delaney. Be to, 
dalyvavo 8 generolai, dabartinis Prancūzi
jos Aero Klūbo pirmininkas, Wateau — 
jūrų lėktuvų viršininkas ir keli šimtai aukš-
tų karininkų. Iškilmės Liurde praėjo su 
didžiausiu pasisekimu įr gražiausia religi
ne nuotaika. Beveik visi lakūnai priėmė šv. 
Komunijų.

Tai buvo pažymėtinas įvykis, kad rr 
karo lakūnai glaudžiasi prie Dievo Motinos. 
Tačiau šį įvykį visi didieji pasaulio laik
raščiai nutylėjo. Jei tie lakūnai būtų taip 
organizuotai aplankę kokį muziejų ar kinų, 
sbmošę ekskursijų į miškų ar kų kitų pa
darę, tai tas būtų pranešta didžiausiomis 
antraštėmis.

Taip yra todėl, kad didžiausioji spau
dos dalia yra žydų, komunistų ir masonų 
rankose. Tad aišku, kad jierrik skelbti ka 
talikybės laimėjimus nepatogu. Todėl , ir 
neutralieji laikraščiai, kurie sakosi neinu 
prieš tikėjimų, jau pačiu tylėjimu pasisako 
prieš tikėjimų, nepaduodami religinio gy
venimo žymių įvykių. Tad ir Žmonių te si- 
nintasis, kad jei laikraštis-nieko nerašo prieš

niekšybes, o ir jų tėvai, jei prasižengėliai ir gaK,na jį 5kgityU> nieku
nėra pilnamečiai. i askeibta, kn.i nusikaltė- į g.ptae. Kas nntyli, tas jon yra ne religi-
fiarns gfęria nuo i iki kO toeUpkalėjinio bau
smė. Kalbama apie chuliganų plakimų rykš
tėmis. , 4

“Lietuvos Aidas” toliau rašo, kad chu
liganizmo klausimas jau opus ir Lietuvoj 
ir sako, kad jau dabar reikia su tuo piktu 
Stoti į kovų pirm jis įsigalės taip, kaip Len
kijoj kad įsigalėjo.

Tas chuliganizmas, arba kaip čia Ame- 
rikoj vadinama hoodlumiznias vienu žvilgs
niu keistas. Rodos, visi padaužos yra šiokių 
ar tokių mokyklų mokiniai, arba yra buvę 
mokiniai. Kai kuriuos pasiekia ir 'Bažnyčios 
įtaka Jie lanko muziejus, teatrus, knygy
nus. Bet neįgija nei šlifo, nei mandagumo, 
nei žmoniškumo.

Kova su tuo piktu nėra lengva. Neuž
tenka policinių ir teisminių priemonių. Neuž
tenka grūmojimų rykštėmis bausti. Tokios 
bausmės pikto iš šaknų neišrovus. Toikems 
gaivalams reikia surasti trnkrfmi darbai ir 
ttžsfėmimai. Dykaujantieji berniokai negali 
būti be užsiėmimo. Jei gero užsiėmimo nėra, 
tei imsis visokių niekšybių ir šunybių.

Taigi chuliganizmo pažai i ninias iš šaknų 
yra painu* reikalas. Tikslo galima atsiekti 
tinkamomis bausmėmis ir suradimu dykau- 

, jautiėins berniokams darbų ir užsiėmimų.

Nepavyko Mulkintojui

Chicagos Northvestern nnivęrsitete pra
ėjusį šeštadieni įvyko skandalas. Iš Europos 
sugrįžęs rusas prof. Pavel Petrevič Genzel 
laikė prakalbų International Relation* klu
be. Jo išgirsti susirinko apie 100 žmonių, 
daugiausia to paties universiteto profesoriai.

Prof. Cenze! kalbėjo apie Vokietijų. Ir 
jo esama naciškų pažvalgų. Jis aiškino, kad 
tas, kas Amerikos laikraščiuose rašoma apie 
Hitlerio valdomų Vokietijų yra neteisybė. 
Ir pradėjo aiškinti, kad ten viešpatauja ge- 
.rovė, kad len trūksta darbininkų. Savo pa
reiškimui patvirtinti pasidmė pluoštų iš Vo
kietijos atsigabentų laikraščių ir ėmė rody
ti skelbimus, kuriuose reikalaujama darbi
ninkų. Tokių darhininkų ieškojimų rodė di
delę daugybę.

Prakalhininkui iminėjant vienų laikraštį 
po kitam ir rodinėjant kolumnas darbinin
kų paieškojimų, atrištojo vienas profesorius
ir su dideliu susijaudinimu sušuko, kad pra-

kurie hnasi darbininkų reika
lams ir organizacijoms vado
vauti. Paskutiniais keleriais 
metais Lietuvos vyriausybės 
ir visuomenės pažiūra į dar-

kų reikalais ir tesirūpinta.»bininkus ir jų reikalus žymiai

brikų darbininkai, o tokių lbininkai savo reikalus pradė- 
skaičius neatrodė didelis. Dau
gelis ilgų laikų į Lietuvos da
rbininkus žiūrėjo sn lieptai

kopūstų kjlog. 2 rub. 20 kap.,
burokų kilogr. 1 rub. 75 kap.,
žirnių kilogr. 3 rubliai; (Apie

. . . , . . A>1 , .mėsų, sviestų, kiaušinius nie-
je gint. rknteenfm.,, tikėlės- k(> neMk„ t((khl, (|„lktUB
neims priemonėmis, o ne tuš
čiais triakšmavimais. Darbini-

bininkams sdvietų “rojuj.” E-'nuo vyrū, jok ir jie geidžia 
sų, svogūnų kilogramas kas- turėti kelis centus kišeniuje. 
tuoja 1 rublis 60 kapeikų, sa- Jeigu atiminėsi visus pinigus, 
lotų galvutė 1 rub. 75 kap., neturės noro dirbti.

tlkėjiniu ir net panieka; juos 
laikė esant nevertos didesnio 
dėmesio. Kai kas dirbtinai pa 
laikė tų nepasitikėjižnų. Dar
bininkų darbo sųlygomis ar 
atlyginimu reiškiamų nepasi
tenkinimų kai kurie darbda- 
viai apšaukdavo bolševizmu ar 
komunizmu. Nepriklausomai 
valstybei besikuriant, Lietu
vos darbininkų tarpe tikrai 
buvo pasireiškę komunistiškų 
išsišokimų. Nors būdavo aiš
kiai nustatoma, kad darbiniu- 
kų tarpe komunistų nuošim
ti* ir visai nežymus, tačiau 
komunizmas būvu primetamas 
daugumai darbininkų. Yra bu
vęs, pavyzdžiui, toks atsitiki
mas: kai vienoj įmonėj su
streikavo darbininkai, tai klubus, skaityklas, vakarinius

nkai ėmė organizuotai, kultū
ringai rodytis tautos šventė
se beij kitokiose iškilmėse.

Darbo ztnopiai
prižiūri

f. * 4 r *• * *
Vyriausybė per darbo in

spektorius ir Darbo Rūmai 
stropiai prižiūri įmones, kad 
darbininkai turėtų sveikatai 
nekenksmingas darbo sųlygas, 
kad dirbtų nustatytų laikų ir 
gautų galiniai teisingų atlygi- 
nšnų. Be to, pradėta plačiu 
mastu vykdyti dūTbinlnkų ta
rpe kultūrinį if švietimo da
rbų prie kurio mielai priside
da ir dauguma darbdavių. Da
rbo Rūmai daugely vietų įstei
gė darbininkams kultūrinius

Rasiejuj tik komisarai gali 
valgyti). Vidutinis darbininko 
uždarbis yra 6 rubliai į die
nų. Vadinas, sovietų “rojaus” 
darbininkas, išdirbęs dienų, 
tegali nusipirkti tik... du kilo
gramus žirnių.

Ve, dėl ko Amerikos balša- 
vikai iš tolo bijo patekti į tš«- 
vietų <1 a r bininkų “rojįj.’’ A- 
merike jie žirnių gauna prie 
mėsos — paįvairinimui, o so
vietuose turėtų valgyti vienus 
žirnius.

10. Nerūpinki savo vyro vi
sokiais bobiškais liežuviais, 
jam taĄ nepatinka.

12. Neužmiršk, kad prie bar
nio reikia dviejų ypatų, vie
nas neįgali bartis eu savim.

Sandariečių popera rašo’ 
kad “Chicagoj pradėta rūpin
tis įsteigim* Tautiško namo, 
kuris būtų mūsų kultūros cen
tru ir grupuotų aplink save 
lietuVįškų .elementą.” Tokia 
namas, pasak pope ros, seniai 
buvo reikalingas, ba be jo tau
tiečiai yta nekultūriški ir ne- 
tautiiki.

jos globėjas”. . - :
Panašūs dalykai darosi ne tik pas pra

ncūzus, bet rr pas mus, lietuvius. Ir Lietu
voj ir Amerikoj yfa lietuvių laikraščių, ku
rie nutyLi, kad ir apie didžiausius katatikų 
darbus ar šiaip jau kokius svarbius įvy 
kius katalikų visuomenės gyvenime.

Ko Siekia Mussolini Ir Hitleris

Dr. Gurin, Notre Dame universiteto pro
fesorius, sngrįžęs iš Europos, išreiškė kele
tu nuomonių apie tenykštį dalykų stovį. Ji
sai sako, kad Mussolini ir Hitleris sutarė 
drauge eiti prieš Angliju ir Prancūziją, kad 
išgauti iš jų įvairių nusileidimų. Mussolini 
nori savarankiškai viešpatauti Viduržeminėj 
jūroj, o Vokietija užsispyrusiai nori įsigyti 
kolonijų. Tad tuose dalykuose Anglija ir 
Prancūzija turinčios nusileisti.

Dabar ir yra klausimas ar Anglija su 
Prancūzija nusileis Mussoliniui ir Hitleriui 
ar nei Jei nusileis, tai įtempimas Europoj 
gali atslūgti, jei ne, tai tas įtempimas gali 
tęstis proginio,

pats darbdavys slaptai iškėlė 
raudonų vėliavų ir skelbė, kad 
pas jį ne ekonomiškas, o bol-

kursus, sportų aikštes it pan. 
Darbininkas pasijuto esųs jm 
darbo vergas, savo raumenų

ševikiškas streikas. O tuopardavė jas, bet ir žmogus, ir 
tarpu darbininkai tereikalavo «alie» lygiateisis pilietis.
palengvinti nepakenčiamas da 
rbo sąlygas. Rugsėjo 10 d.

' Kad šeimynose “naminė 
pekla” būtų gvarantuota ant 
tikro dangaus, Mahanojaus 
“Saulė” paduoda kokios tai 
sudžios ^.ntoinetta MacPhar- 
son trylikų (negiliukingas nu
meris!—prof. Kamp.) rodų, 
iš kurių keletu padedu ir jums 
ant savo delno:

1. Nebūk nuobrodi.
2. Nesipurtyk prieš vyrų, 

kad tu nori būti namie bosu.
5. Neapgaudinėk savo vyrą,

Senas lietuviškas priežodis 
sako: kito akyse ir krislą pa
mato, o savoj nė rąsto nema
to. Mūsų čėsai yra žmonių su 
tokiom gerom akim, kad jose 
ne tik rustus gali nešioti, ale 
nebijo net karčiausių dūmų.

Novemberio mėnesy, sako- 
maę sovietų Rasiejuj bus lek- 
šiųai.. . Ripksių carų. Politinė 
kampanija verda. Tildančioji 
partija, kurios narys dabar y- 
ra caru, kad laimėjus lekšinus, 
kasdien sušaudo po keliolikų 
oponentų.

Rugsėjo mėn. 19 dienų Kau- ‘ “‘“t ; . 1 ' ' . • i ,
. , 4 . x, ..v ti. Duona ir svieea yra pati. tu, visi privalo turėti jsavo

Dar dar# kitataučių ir 'ne buvo suruošta pirmoji Kau- ... v u • ............................... ”
ūo rajono darbininkų šventė, Kiettvie-

‘kuri buvo pavadinta stačiai nam &"»«»«
darbo Švente. Šventės išvaka- km’ PM,k^ul ,r d»rbln'”k“‘- 

Ji pasiekiama rūpestingu da
rbu, teisingai atlyginamu. G y 
venimo tikslas tačiau nėra

svetimšalių . .

Reikia neužmiršti, kad Lie
tuvoje pramonės įinonių savi
ninkų ir vedėjų tarpe yfh la
bui daug kitataučių rr net 
svetimšalių. Taigi daugely )-

tėse įvairių įmonių darbinin
kų atstovybės, su vėliavomis 
ir orkestrais, buvo nuvyku
sius pasveikinti prezidentų A.moni, .nsipratę lletovini dar- kurfs aakė Ktokią

bininkai nebuvb pageidauja* 
mi. Lietuvos komunistai, iš 
šalies paremiami, daugumoje 
yra kitataučiai. Atrodo, kad 
dabar Lietuvos komunistai iš 
svetur pašalpų gauna mažai, 
ir jų veikimas labai neŽymw.
Retkarčiais vienur kitur pa

kalbą:

“Įmonių darbininkų atsto
vams, priešakyje su Darbo 
Rūmų vadovybe, atėjusiems 
manęs pasveikinti, tariu nuo-

duona ir šviesa. Tas tikslas 
įrašytas, matau, jūsų šūkyje. 
Jis skalbia: “Mūsų darbas — 
tėvynės labui”. Taigi visų 
musų idealas tėvynės laimė, 
— tėvynės, kuri davė sųlygų 
mums gyventi ir mus išugdė. 
Darbininkai, ūkininkai ir ki-

irie&le tų pačių tėvynę. Vadi
nasi, ji visus mus šaukia vie- 
nybėn, nes tik vieningu dar
bu tegalime pasiekti jai ge
resnio rytojaus.

Valdžia tikrai rūpinasi ge
rinti darbo sųlygas, rūpinasi 
ištisu mokyklų tink|u patiek
ti visiems daugiau šviesos, rū
pinasi, pagaliau, ir visais ki
tais reikalais, tarnaujančiais 
mūsų tėvynės gerovei. Vald
žia lygiai vertina visų darbų. 
Taigi ir darbininkų tyla yra

širdį? aižiu, ftiąja proęi tinka ti verslininkai turi vaduotis 
Ir man ko gero jums palinko- tuo pačiu kukiu, jūsų įrirašy

jai labai artima. Tai tikra 
(Tęsinys 4 pusi.)

Lietuvos darbininkai pnUdai suptam* valstybinius fr tarft*nf«s reikalus. Čia matome Kauno rajono pirmo* darbo šventės Iškffcnė* rugsėjo llF'd. 
Kauno ąžuolyno Šlaite. Ovale vidaus reikalų ministeris J. čaplikos atidaro šventę. Kairėje — darbini nkės vaidilutės prie aukuro per vaidinimų. Dešinė
je — šventės dalyviai, korių buvo per l5/XW). ftventės išvakarėse Kanno įmonių bei fabrikų darbininkai organizuotai net sn savo orkestrais ir vėliavo
mis bei plakatais, kuriuose buvo šūkiai — “Mūsų darbas —. tėvynės loMril” ir kt. nužygiavo pagerbti Nežinomojo Kareivio, uždėdami ant jo kapo 
vainikas ir po to nuvyko pasveikinti V'alstvbes Prezidento Antano Smetonos, kuriam prieš jo žodį ir po žodžio darbininkams, sukėlė dideles ovacijas.

I
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Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Paryžiaus parodoje len- jais. Asmens paėjimas, o be 
kai sumanė parodyti pašau- tikrų tautiškų darbų, mažai 
liui, jog Jegėla, Kopernikas,1 reiškia. Tiesa, anieji vyrai su- 
Mickevičius, Kasciuška ir ki-įdaro įžymius lapus istorijoj 
ti vis garbingi Lenkijos vy-1 — pasaulinėj, o> ne lietuviš- 
rai. Kas, kas, bet gi germa-! koj. Dėl jų Lietuva galėjoi būt, 
nai ėmė ir tuo labiau, negu ar ne. Pasitikėti vien jų gar-
patvs lietuviai, užsigavo. Na, 
ir prisispyrę nori įrodyti, jbg, 
kaip tik priešinga. Ypač Je
gėla ir Kopernikas, sako, juk 
tai tikri lietuviai. Kaip, gir 
di, lenkai gali savintis Kope
rnikų? Juk jis gimė Prūsijoj. 
O Prūsija tai dalis Lietuvos, 
o ne Lenkijos. Be to, kad Kro- 
kavoj 'mokinosi, nieko dau
giau iš Lenkijos negavo. Veik 
visų savo amželį Italijoj iš
buvo. Net ir jau patsai var
das Copernicus reiškia dau \ 
giau, negu kas kita, kad jis 
buvo tikras lietuvis. * 

Suprantama, kai mes tų vy
rų lietuviškumų pasauliui įro
dyti norim, mažai kas klauso. 
(Betgi prabilus tokiems ger
manams, visi ausis pastatė. 
Ne vienas pirmu kart apie 
tai išgirdo. Ir jau vien dėl 
to, kad taip germanai įrodi
nėja, — šį kart mėgins neuž
miršti.

Na ir kas būt sakęs, kad 
svetimi o mus taip gerai pažį
sta?.. Tai vienok nenusidžiau- 
gkim už daug. Berods, lietu

ke ir vardais, nekokis išroka- 
viunas.

— Ne tik dabar, ir kitados 
žmonės gerus kelius įvertin
davo. Štai, ve, sakysim, vieš
kelis Bagdado ir Istefan tar
pe, Mezopotamijoj, ir dabar 
da vartojamas, nors, jau ke
turi tūkstančiai metų tam kai 
nutiestas, nekalbant apie ke
lius rymiečių nutiestus. Ne1 
vien keliai, bet ir tiltai ir po 
šiai dienai da vartojami.

— Amerikoj yra puseptin- 
to šimto universitetų. Juose 
mokosi milijonas ir su kaupu 
jaunJmo. Reiškia, Amerikoj y- 
ra daugiau aukštesnių moky
klų, negu visame pasaulyje.

kurį patys geriausi balso ži - 
novai nedailiausiai išmano, 
nekalbant apie šiaip jau žmo
gų. Griežtai laikomasi spau
dos padavimų, ir užtenka! 
Neveltui taikosi asmenų, kų 
šia proga iki ausų 'pasinau
doja. Paperka spaudų. O spau 
da, nei jų mačius, nei girdė
jus, ilgiausiais straipsniais jų 
dainavimų iki padangių ke
lia. Suklaidinta liaudis pas
kui j'uos sekioja ir paskuti
nius skapčiukus jiems davi
nėja, kad tik dainuojant iš
girsti. Jeigu ant kūgio turtų 
atsistoja, save dainos dievais

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų

> Vertė Kun. Ant; M. Karužiškis

Gyvenimas

Per trumpas neapykantai 
arba kerštui; naktis greitai 
atbėga.

Gyvenimas yra pertrumpas 
tarp bumburiavimo ir krinta
nčio lapo, tarp sėjimo ir auk-

vadina ir tikram dainininkui gin®s varpos, neapykantai ar-
praeiti neleidžia.

Tik neseniai New Yorke į-
vyko tai, ko nuo seniai buvo 
laukta. Grand Operos daini
ninkų susirinkime, Bcnelliui 
ir Tibbettui dalyvaujant, vi-

ba kerštui. Mes neturime lai
ko piktui arba pavydėjimui: 
tat meile darbų) papuošk; na
ktis greitai atbėga.

Gyvenimas yra pergreitas 
tarp žiedo ir balto sniego suo-

sai netikėtai pakvipo apipu-, nagos» tarp tylos ir vėversio 
vę žodžiai. Bonelli, nuduodųs pakilimo, kartiems žodžiams

%

vina mūsų sukrėtimus ir pur
to mūsų šonus juokais.

Geroj nuotaikoj randasi ste 
būtinai gydanti paseka. Geros 
žinios ir džiaugsmingi prane
šimai turi magiškų pasėkų net 
ant paliegėlių. Mes dažnai ma
tome visų krautuvę arba dirb
tuvę arba namus pakeistus 
vienos saulėtos sielos. Iš kitos 
pusės, mes dažnai matėme

Draugo Kalendoriai 
. 1938 Metams

— Ir mažytė - raudona, na
mų žuvytė savo svarbų turi. 
Apie aštuoni šimtai įstaigų 
jas augina. Ir išparduoda kas 
met jų apie dvidešimt milijo
nų.

— Jokiam kiiam gyvenimo
viai! Tai tačiau vienas tokis užkampyje tiek daug apgavv-
*Da ūkautas mums padarė dau
giau, negu visi anieji kartu

sčaų nerasi, kiek jų būna dai
nininkų eilėje. Mat, žlnogaus

imti. Tatgi ir didžiuokimės i balsas tai tokis daiktas, apie

'•I i I ; ‘ RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuiiškia

Spalių 13-ta Diena

įžymiausi dainininkų pasau
lyje, surinka, kad tokie, kų 
nei dešimt tūkstančių į metus 
neužsidainuoja, neturėtų tei
sės jųjų vienybėje sukinėtis!

Ant tų pėdų atsistoja Sal- 
maggi, Hippodromo Operos 
vedėjas, ir su tokiu pat smar
kumu Bonelliui atkerta, kad, 
— ne vien jis, bet ir jo drau
gas Tibbett nei penkiolikos 
dolerių už vakarų neverti! 
Jūs, sako, ne dainininkai, o 
tik laimininkai! žinoma, kad. 
Nereikia nei Salmaggio, ir 
kiti taip mano. Tik, laimė tų 
dainos “dievų”, kad nevisi 
turi tiek progos jiems apie 
tai pasakyti.

Negeriau ir mūsų tarpe de
das. Ar daug girdJm apie Ka- 
skiutę? It, rodos, jos nebūtų.

“la-

‘įAš jųjų daina”. — Raud. 
III, 63.

Kuomet vargai ateina, im
kis jų su dainomis. Kuomet 
liūdesiai pakyla, nudainuok 
juos. Pakelk giriaus balsų 
prieš juos. Yra giedama dan
guje ir tarpe Dievo žmonių 
nnt žemės; daina yra pritin
kama krikščionių žmonių kal
bai. — Beecher.

Muzika turėtų išgirsti ugnį 
iš vyro širdies ir sukelti aša- 
ras moters akyse. — Beetho- 
Vf.nas.

maršnojantiems vyrams, tuo 
daina turėtų būti žmonijai. —Į Gi visokiomis vietinėmis 
Aleksandras Smith.

Aš atsakau už kiekvienų 
žodį, kurį ištariu, kuomet dai 
nnoju, ir jaučiu, kad turiu tųS 
daryti iki 'mirčiai. Tai nevien 
daina man, — tie meliodiški 
garsai, — tai pamoka įkalta; 
tai viltis į’ ateitį, į skaisčius 
būsiančius džiaugsmus, į visų 
išmintingo Dievo pasigailėji
mų.

Malonumu ir švelnumu mūsų 
kalba turi nešti vilties žinias, 
ir pasiekti meiliausius akor
dus.

Gyvenimas yra perdideli3, 
tarp kūdikio ir vyro stovio, 
tarp žemės kovos ir likimo 
susirėmimo, dėl mažų daiktų. 
Štai, mes, kurie šliaužiame 
su apsunkintomis kojomis, vai 
kščvosime garbingai, dangaus 
auksine gatve, arba skrisime 
ant sparnų. — Margarieta E. 
LangsteL

Gyvenimas — kaip juo 
džiaugtis

Niekas neprisideda daugiau 
prie aukščiausio pasisekimo, 
kaip sudarymas papročie 
džiaugtis daiktu. Nežiūrint 
koks nebūtį' tavo pašaukimas 
gyvenime, nežiūrint kokios ne 
laimės arba vargai tau papul-

juos sunaikintus ir aptemdin
tus klaikaus, paniurusio, kal
tu atrandančio asmens.

“Sveika gyduolė yra links
mumas, o viltis stiprių vais
tų ; tasai visa nugali, kurs bai
mę nugali ir prailgina savo 
dienas.

Linksma širdis, linksma lū-. 
pa, teikia limpantį kvapų, 
kaip medų darančios bitės čiu
lpia savo saldumų iš kvapių 
gėlių. /

Tegul linksmos mintys vi
sad turi viršų tarp žmonių sū» 
nų, o dejavimai pasikeis į 
meilės dainų ir naktis į auk
sinę dienų”. — Anon.

Būdai, arba pagolbstančios
• gyvenimui regulos
{Budas tai pasisekimo pa 

matinė žymė, Joks gyvenimą- 
negali būti pasekmingai gy
venamas nebent planai buvo 
padaryti jo bėgiui. Jei dar 
nesi nustatęs sau “Gyvenamo 
Regulas”, pasvarstyk sekan
čias; ir jei esi patenkintas, 
kad jos yra tos gyvenimo re
gulos, kurios pritaikintos ta
vo gerovei, pasek jas, ir pra
dėk tuojaus, nežiūrint koks 
butų tavo amžius arba aplin- 

Nėra niekad pervėlu
stengtis gera daryti sau ir ki
tiems. Jei esi nelaimingas iš

Nuo DRAUGO reporterių 
ir agentų pikniko, kurs įvyks 
spalių 24 d. Vytauto Parke, 
prasidės platinimas DRAUGO 
kalendorių 1938 metams. Tų 
kalendorių dalis jau dabar
gatava, o iki minėto pikniko kybės.

' bus gatavų tiek, kad jų bus 
kiekvienoje Chicagos ir apy
linkių kolonijoje ir bus ga- praėjusio apsileidimo, tuo di
limą gauti pas DRAUGO a- j dėsnis yra reikalas pakeitimui 
gentus. | tavo papročių, 9 jei esi tiktai

Šiemet kalendorių spausdi- ant gyveni™o-slenksčio, negą. 
nimų paskubiname dėl to, kad 
būtų užtektinai laiko pasmn-i 
timui į Lietuvų. Svarbu, kad ’ 
tie kalendoriai Lietuvų pa
siektų prieš didžiąsias šven
tes — Kalėdas ir Naujuosius 
Metus. z ‘

*>>***•

_

t

.kštingalomis^’ spauda atsigė-j tų, įgysi ktiO'didžiausių gali- 
rėti-neįveikia! Tik, ne dėl ta, mų tikrų slnagumų iš kiekvie-
kad jųjų balsai jau toki geri, 
o tik dėl to, kad užpakalyje 
jų stovį įtakingi asmens. Ge
ri balsai ir tikri dainininkai 
jųjų “čiulbėjime” k^apo ne
tenka. Gailu.

Ištikrųjų gudrių žmonių

nos dienos; kad tu padidinsi 
savo galimumų džiaugtis gy
venimu, bėslstengdamas rasti 
kiekvieno dienos patyrimo sau 
lėtų pusę. Pasiryžusiai pasike- 
tink, kad matysi juokingų da
lykų pusę. Nežiūrint, kaip į 
Sunkios arba nepasiduodan-

Aš nedainuočiau tuščio esama. Jau netoli keturiosde-,čios gali tavo aplinkybės iš-
žodžio prieš mano klausytojus 
už kų nors pasaulyje. — Anta
nina Starling.

Dangaus garbė, žemės skau
smas, būvio įkvėpti vienu kuž
dėsiu,, kuomet muzika užgi
mė. • 1

Dievas įdėjo arpų į gamtos 
kvėpuojančių krūtinę; dar bū
siančios muzikos paslaptis gu
lėjo pasislėpus stygose. Jam 
įsakius meilė kvėptelėjo į sty-

Kuo kariška muzika yra gas ir paleido jų.

šimt metų, kai Italijoj Erna- rodyti, yra saulėta puse, jei
nuelis viešpatauja. Kai pama
tė betvarkės audrai atūžiant, 
su mielu noru viskų Mussoli- 
niui atiduoda, o patsai sau ra
miai sėdi ir žiūri, kai išsišie
pęs Mussolinis su, visais ėda
si. Ir, žinoma, ėdasi už jį ir 
jo valstybę. Argi negudrus?

- - —  ....... ■ ■ . . <
Kad visuose dalykuose žmo

nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

DRAUGO skaitytojai, kurie 
yra užsimokėję už metus $3.00 
gaus kalendopių dovanų. Per
iantiems 25c. Siame laika ge
riausia agentams platinti) 
DRAUGĄ ir naujus skaityto
jus -aįpdovar»jti visų mėgia 
mais kalendoriais. Prašome 
visų agentų atsišaukti ir pre 
nešti, kiek kalendorių norės 
ekstra platinimui.

Šiemet DRAUGO kalendų 
riai labai gražiai atrodo. Tu
ri daug gražių naujų paveik
slų. Pirmų puslapį puošia 
Vaikelio Jėzaus paveikslas, 
toliau Šventoji šeimynėlė, šv. 
Kazimieras, moterys prie 
Kristaus grabo, Švč. Marija 
tarp Lelijų, Vaikelis Jėzus ir 
Šv. Jonas, Kristus su apaš
talais kviečių lauke, Kristus 
svečiuose pas Mortų ir Mag

tiktai tu jų gali matyti. Link
smumų sukelianti'‘pajėga, net 
po ištiriančiomis aplinkybė
mis, yra verta daugiau jau
nam vyrui arba moterei pra
dedant gyveninių nekaip tur
tas be jos. Nv.sispręsk būti 
optimistu; kad nieko pesimis 
tiško nebūt aplink tave; ked 
tu nešiosi savo saulutę, kur
tiktai eisi. Yra ilgas amžius , . « 1 1 w-_i *,., . ... , , dalenų, šv. Mykolas, Kristus
sauktoje sieloje, kurs paleng. skaistykla- Į

je kenčiačių Sielų, Kalėdų • 
vaizdelis Užgimimas.

Primename, kad dabar lai
kas užrašyti j Lietuvų gimi
nėms DRAUGĄ ir LAIVĄ. 
Dabar užrašius, jie predA, 
gauti tuos laikraščius prieš 
Kalėdas ir tuomi jų. Kalė
dinis džiaugsmas bus padidin
tas ir gaus DRAUGO kalen
dorių dovanoms. Dar visi ii 
nokite, kad galima gauti Ka- •

' ledinių plotkalių su įspūdin- į, 
gaiš gražiais paveikslais ir 
lietuviškais sveikinimais pa
siuntimui į Lietuvų. Tais rei 
kal/vs kreiptis į DRAUGO 
raštinę 2334 So. Oaklcy Avė.i

•m, • y

Vaizdas iŠ japonų karo su kinais. Esant šiltam orui, tokiose uniformose japonų kareiviai šiaurinėj Kinijoj pa
deda arkliams kilnoti iš vienos pozicijos į kitų sunkiąsias kan uoles ir amunicijų. •

pasiryžimas tvirti-Stiprus
na žmogaus kūnų ir dvasių 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

li tau būti geresnio laiko pa- . 
sisavinimui gyvenimo regulų: j

1. Stengkis išvystyti ir už
laikyti tobulų fizinį kūnų. Ti
ktai mažai gali keičiantis kū - 
nas atlikti. Tai yra gamtinis 
įstatymas, kad tu gyventumei 
nors bent vienų šimtų metų. 1 
Jei kitiems nepasisekė,‘ tai 
yra kad gamtinį įstatymai 
kaip nors buvo sulaužyti .iri 
nėra reikalo tau pasekti jų 
pėdomis.

2. Saugok ir išvystyk sava 
smegenis. Neapkrauk jas ne- 
naudingomis žiniomis. Joks 
protas negali išlaikyti visų 
pasaulio faktų būdamas per
daug apkrautas. Pasirink stu
dijavimo eilę geriausiai tin
kamų tavo skoniui. Virš visa 
ko, nebūk siauro proto, bet 
tegul tavo mintys būna pla
čios ir duosnios ir nematuok 
kitus savo gabumu arba gi
lumu aprubežiuotu galimumu. 
Įvertink savo supratimų, bet 
leisk kitiems palaikyti mintis 
net nesutinkančias su tavo. 
Dnug namų turi daug išvaiz
dų sulyg vietos, nuo kurios 
į juos žiūrima.

3. Saugok savo liežuvį ir 
laikyk jį nuo pikto. Žodis sku 
botai ištartas gali būti pasek-- 
tas daug metų apgailavitnu. 
Joks narys taip lengvai nesu
kelia skausmo kaip liežuvis.. 
Rūstūs žodžiai yra smegenims

(Tęsinys 4 pusi.)
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Trečiadienis, spalių 13, 1937

Automobilio ir sunkvežimio (tr°fco) katastrofa. Netoli Elgm, UL, susidūrė šis sunkveži
mis su automobiliu. Sprogus gazolino kubilams, ant vietos sudegė ir automobilius ir sunkve
žimis. Važiavusius automobiliu penkis asmenis ir sunkvežimio šoferį išgelbėjo pravažiuojan
ti žmonės. Visi sužeisti ir nugabenti į Elgin ligonihę.

ŽMONIŲ PRIETELIUS

(Tęsinys iš 3 pusi.)
erzinanti, o suerzintos smege
nys greit atneša ligų.

4. Imk kūno pasimankštini 
mų sistematiškai. Šis nebūti-

LIETUVOS DARBININKAI 
JŲ ŠVENTE

(Tęsinys iš 2 pusi.)
manau, kelias siekti 'mūsų tė 
vynės labui.

švenčiate savo šven

tra giedojo “Lietuviais esą 
me mes gimę”.

Estrada buvo papuošta vė 
Lavomis ir tautinių spalvų formų tvirtinimo kompetenci-11iniS darbo stovyklon už ka- 

jai perėjus administracinės

ma buvo įvesta su universi-1 — Dirmantas seime atsakė
teto žinia. j į Klaipėdiečių paklausimų dėl

Universiteto studentų uni- į smuikininko Tobašaus išaiun-

šviesomis. Programoje buvo
dainos, muzika, sportas, žai- (valdžios žinion, Lietuvių Stu- 
dimai. Jungtiniam chore b.ir iientų Sųjungos valdyba, kaip 
vo 400 dainininkų. Labai ge- praneša “Vilniaus Rytojus” 

tę. AJ geidžiu, juąd ji gražiai' rų įspūdį paliko šiauliečių da- Nr. 73, kreipėsi į Vilniaus vai-
parsektų, — geidžiu, kad j: rbininkų kanklininkų orkes vadijos įstaigų, prašydama, 
praeitų pavyzdingai. Togu Iras, kuriam dirigavo 10 me kad jos narių ligšiolinę kapa- 
visi mato, kad mokate ne lik tų mergaitė Z. Janulevičiūtė • raitę ir toliau leistų nešioti, 
darbų, dirbti, bet ir gražiai Jdomios buvo padavėjų, iimz šiomis dienomis Lietuvių Stu 
Avę* t i naudotis pramoga. gėjų, bulvių rinkėjų spartumo dentų Sųjungos valdyba gavo

Jr gražioje šeimoje pasitai
ko neausipurtinų- Uali jų pa- 
riurikytS ir mūsų valstybėje

lenktynės.

Darbininkai labai /gražiai 
pasirodė. Jie parodė, kad mo

iš vaivadijos raštų, kuriuo at
suk,nua neigiamai.

LIETUVIAI DAKTARAI

kritika prarugjns sietų ir ves j 3. Nuo varginančios ambiei 
prie rūstumo pobūdžio. Gy- jos, nuo išeikvojančių sussrū- 
venk santaikoje su visa žmo- pinimų, nuo gyvenimo slėgia-
nija visose aplinkybėse.

8. Būk rūpestingas savo da
rbe, o pasisekimas tikrai pa
seks ir su pasisekimu, jei ki
tos regulos pasekamos, ateis

kuri yra didelė šeima. Vis- ka ne tiktai dirbti, bet ir kul- 
nesusiptutuitai tačiau sėkmin- turingai elgtis bei pramogau- 
giatsiai sprendžiami teisingu ti.

, um. Taigi teisingumu turime 
darbo

nčių rūpesčių.
Išauklėtas protas ir gerai i 

supažindinta sųžinė ir tįktai 
šie yra tinkami prašai i ainiui 
šių priešlaikinio mūsų genties

t5wkyti ir santykius 
davėjų su darbo ėmėjais. Tei- 
ringą yra tai, Xas galima pa 
riekti, o kas negalimą, tai ue- 
bisinga.

Džiaugiuosi, kad jūs supra
ntate teisingumo mastų ir jo 
pagrindų. Jis įrašytas jūsų 
vėliavoje: Mūsų darbas — Tė
vynės labui”. Ir valdžia, kam 
.tenka į jų kreiptis, vaduoja
si teisinguos*.

Mano geriausi jums lHkė- 
jimai Tėvynės lobui”.

nai reiškia gimnastikų, nei gyvenimu džiaugimasis, kurs|S\PrM • * «« D ,
ypatmgų lavinimosi kursų., krtaip negali būti atsiektas. * . e . . .... ............iii- ™ . . • bėk, žmogus turi būti sųaim-Vientik priziurek, kad visoms, 9. Būk teisingas. Teisingas X1 , . . . . . ... .... skas lygiai kaip ir protingas.raumenims yra teikiama pro- sau, savo Tvėrėjui ir savo, T. ...... 5 • 5 « *1 ’ d į Jis turi bpti išmintingas, 2L-, Į darbo šventę rugsėjo m.

19 dienų Kaune, Vytauto ų- 
žuolyne, susirinko apie 15;00C 
žmonių, darbininkų bei tar
nautojų. Svečių eilėse buvo

Net Ir Kepuraites
Cenzūruoja

• - ■ ■
OKUP. LIETUVA. — Prieš 

de&inrtį metų Vilniaus un-to 
lietuviai studentai pradėjo ne 
žioti žalias kepuraites, kurios 
turėjo tautinių motyvų juos
telę, išsiūtus Lietuvių Studen
tų Sąjungos inicialus ir Ge
dimino stulpus. Tokia unifor-

T*L CANai XS4£

OR. f. U. WiNSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 rai. vakare 

Ketvergais pagal sutart)
2305 So. Leavltt St. 

Tat OANal 0<92

ga išsiauklėjimii. į draugininkams žmonėms. Nie-
_ visokios rūšies kas žmogaus jo

perviršių? Perdaug valgio y-’l***" įvortin-me kaip netei- 
ra taip bloga kaip permažai. !««*«»»*> - i« užgauna ,w. 
Kraštutinumai kurioje ' r » gyvenime v.e

O. Vengk
aoti kas yra pareiga; jis turi 
būti doras, kad privertua jį 
jų atlikti. Todėl, to šviesaus 
uiedikabo mokiAavyrie,, dr.
Tht’.npseno iš Londono kalbo- nemažai karininkų, valdiniu- 
je, “Tebūna mfiaų Auklėjima« kų, jioouių vadovų, vidaus rei

nor$
eilėje yra pavojingi sveika
tai. Tegul visa būna kukliai 
atlikta — ar tai bus preky
boje ar tai smagume, poilsy
je ar pasimankštinime. Spėka 
būtinai sukelia ligą.

6. Saugok pilvą. Valgyk ti
ktai nesrugedagį ir pritinkantį 
valgį ir gerk tiktai tyrų ir 
pritinkamų gėrimų. Vengk 
mineralių esm:ų kaip nuodų.
BiskLs druskos yra leistina ir
reikalinga. Atsimink, minorą , nei paBiekia pueiauke|įo; 
la, negali būti sistemos aeimi-Į pjnll neį dar
liuotl. Nuodai yra skirti už- ,w at|ikta g; ]wckm4 priklau 
mušti ir jokios padalintos do- so mw svurbll)p( prie.
I0S negali pakeisti jų karak- basčių-
teristikų. Gamta viena gali . VN|LO 

. / būdų.
7. Auklėk linksmų pobūdį 2. Nuo pervišio mūsų pri- 

visose aplinkybėse. Žiūrėk į gJmties apetitų ir geismų pa- r 
šviesiųjų dalykų pusę. Kitų Į tenkinimo.

1 nų iš jo didžiausių malonumų.
Pas,tenkinu,»s ,6 gera dary. UU) vwiaaiae fc<<1
n,o ir uzs,pelnymas savo pa-h w,
ti«, tr k,tų ,vert.mmo, ar su- prM1BaBf.ių rtperfil|

- pasta,o.,o ar ne, yra p^^nytų tinkamų pralinksnti- 
i tas musų pastangos. Jr. naw-,įarn naudingo gyvenimo

užriėmimui’’^ — Aofiaymous
Ko*d to«da daugyber miršta '
* pirm aei pusė gyvenimo 

darbi atlikta
Padaryta gyventi 'šimtų me

tų, yra liūdna^ atspindis, kad 
devinta dešimtis miršta pirm

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. yak.
TeL CANai 0623

r

AMEPJCA’S 
LEADER AT

riuomenės ir valstybės šmei-
žinią.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI
TpI. Ofiao: ae* •

LAlayette 4017 2456 V. 69 8t
Tel. romų:

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1113 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpjūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

HEMiock 6286

DR. L E. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—S P. M- 
Rea. -jfiso vai.: 10—12 A- M.

A 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Reki—lieciaia

•

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

Rea. 2136 S. Stli Ave., Majrvvood 
VI♦lione Maywood 3413 4DR. P.. ATKOetŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct, Cicero, UL 
l Jtarn., Ket'. ir Pėtn. 10—8 »L v.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

kalų ministeris gen. Čajplikag, j UETUVUI ADVOKATAI feL ^ohsoTa^ndoS: 

Darbo Departamento direkto- Tele hone. BOUIevard 2800 ’ ryte iki 8 vakare iš,kiriant **- 
rius Bostaka« ir Kauno vice- iaart.ii i nruouJŪSEHI J. GRISHburmistras pulk. ^Rusteika, 
kuriuos susirinkusieji sutiko 
ovacijomis. Choras su orkes-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdotniy, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ 46 STOTIES WJ£FX. <1428 K.) 

Pirmadieniais — nuo 1-9 fld 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — ouo 7.00 4d 7i30 vaL vak.

vat vak. *

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockrell Street 

Telephone ?" Bt!l*bWic p723

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS

madieniu8 ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGC. TLL- 

Res. 6968 Bo. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMiock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak- 
Ketv. ir Nedėfiomie

Bubatoma ClcoroJ 
14«< So. 4»tto Ct

Nno « Iki » vaJ. vą*.

MĖALTM-MOR ’ “ " *
VACirUM-CLEAJfER 

ATLIEKA 12 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade- 
nionstruati, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. gaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Ave., Chieago.

^5 r ' iTWĮ1". MHIJU, f, mu na i u n/

2291 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyėiua 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai CANai 1175 

Namarf: 0450 S. Rockvvell SL 
Telefonai REPnbiic 9600 '

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

9322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėl), Utarninkė ir Ketverge 
kuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyėioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tet PreepM* 1011 
Bee. TaL Republic 5047

Offiee Houra
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

<645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valanfioa

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal Sutarti 

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1930

T«L OANal 81M

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

Valandoe: 1—3 ir 7—8 
Seredomis* ir Nedėl. pagal sutart)

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7868

ĮVAIRŪS DAKTARAI

BR. CHARLES SEGAL

TeL CAHa’ 9857
Rea. PBOepeet 6668

DR. P. I BUJOJUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Resideneija: 6606 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: U ryt® iki 3 popiet 

6 iki R vaL vakaro

TsL Office Wentworth 6380 
Res. Hyde Perk 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir veikų li<ų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
.PTMlnmin iv anh»tnmia

DR. B. J. ZtlBRIOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 W«t 63rd Steeet

\ Chicago, Illinoia
TeL HEMiock 6111

Ofiao Valandos: 2 lkl 4 po plot lr 
T lkl 9 vakare

Trečiadieniais lr šeštadieniais 
pagal sutarti

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BUKU#
> r * »

Per pereitus dvidešimts penkius metus EmM Denemark, Ine., 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puft 
mobilius... Dėl to įe uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo 
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam

Ave.

4<

BR. HAVRU* KAHN

Offiee Phona Rea. and Offiee
PROapect 1028 2359 8. Leavitt St.
VaL 9-4 pp. Ir 1-9 vak. OANal 07M

DR. J. J. KOWAR
. (KOWARSKAS) 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
W. 63rd St, Chicago-

Nedėliosi lr Trečladlenlala 
Fesial Betarti

Tel. POUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DAMTHTA8

4645 So. Ashtand Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakarej 
Seredoj pagal tetarti

Tel. Ofiao BOUIevard 5813-14

OR.A.J.BTASH
BR. A. J. SHIMKUS

Ofieo vai. aae 1-B; aao 6:30—8 Jt 
756 350i Street

kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą AutomoMU«|!

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 2

GTUTTOJAa IR
Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 

Tet. LATayeMe «8M
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—8 vakare
Treiiadienaie ir 8«kmadi®oiaie 

nagai entarŲ.

Ofiao Tel. VIRginia 0038
geattaatdjee M. >BVerly 8244

M. L mOULIS
•nrsoiaa m abiburgab 

4137 AnOm* Avenue 
Jr B-8 p. «.

Tai. <»c. nBPvMic

w> 18-12 v. «
SIM1GLMAN

KA.R. IAHAHB
D2HTI8TAU

Naudokitės patarnavimu tų daktarę, dentisty, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE



Trečiadienis, spaliu 13, 1937 riHicnis

VIETINĖS ŽINIOS Klaipėdai 685 Metai
' * 

šiemet nukanka lygiai 685
Grįsta Senos Narės, važiavime pelnyta $57.00. Pi- BUo Klaipėdos miesto' 

Rašosi Naujos priduoti centrui. T^P'gėkftrimo. Priei tai toje vie-
________ ; >’oi P««i®r« pranešimų iš Sv. būv(> Jmrfjų jr -žemaičių

BIUDOtfPOItT. — St. Ka-1V"’"'‘o4-’r,° tf gyvenama, kaimaa Klaipėda.! 
limiero Akademijos Hėmėjų Z, •’ ’*""a knri* ir pastatę Į
skyriaus ausifjikimaa buvai 1 erinę, karia įvyk, Sv. P«l. kryieiviai pavadino “Mę 
spalių 1 d. Nort, ne viai rė- Mykolo parap. rvet., lapkričio'melborg**. Lietuvon valdovui 
mėgii-jos suėjo, .tačiau sus'- » d., ‘atstovė?* išrinktos: Ku- įKlaipMoe atsiaakė 1423 mo- 
rinkimas susidėjo iš virš 70 Mikienė, B. Bieėnienė, P. Uto- tais. 1923 metais Lietuva vėli

FUEL OIL
narių. i*ct, 8. ftimkieaė, M. Martu

Matonu pažymėti, kad j ši ’ienė, O. Hrubienė. Aukų pa
sus mų. kiekvienu rėmėja atsi- skirta $2.,.00.

„ , _ , _ . , „ „. ... . ,t . , . . neS* d0™”* •w"«l P- V“'-! Pirm. Sudeikienė prane*.-,
Oeleflee laužas gabenama. J Voktotų, Amer.koje laba, i^kar.skienč (iŠ Brighton Pa- kad annkiai „rga a„,ž,„a na. 

daug surenkama geležies laužo (ecrap lron). Seniau b> laužę rko) pati negalėdama ats.la- rz Teklė Helskaitė Nariai nr, 
pirblavo Japonija. H jo prieiga.niuo ginkly, amunicijos, nkyti, aWuaK jovanę per du- Zakyt, <-»d^
kuriais dabar bando užkariauti siaurinę Kinijy. Dabar ty Į k t Tain Dat atsilankė ir .
laužų perka Vokietija. Atvaizde vokiečių laivas S. S. Ham- _ * ,__ • ■ _ _. ._L ,skis, kitas amžinas narys, tai-'

gr'žo prie Klaipėdos ir visais 
bėda'.* pradėjo tvirtintis pa
jūryje.

2-JŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

< ,
Greitai p/tetatome ir garantuojame pilną 
mierą su city seoler saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

burg New Yorke vole, kur suvežta 1000 tonų daužo. PrieS 
tai kitas laivas St. Louis iš Amerikos į Vokietijų išvežė 
1000 tonų geležies laužo.

Skaitytojų Balsai

APIE PROJEKTUOJAMĄ 
AM. LIETUVIŲ 8P0RTI- 

NINKU KELIONĘ Į 
vilnių

O. Aleliūnienė, kuri ir gi at-1 
nešė dovanėlę. ,

ABD 2 sk. dabar turi narių' 
virš šimto. Ne tik visos senos 
narės (kurios buvo išvaiky 

i tos grįšta), bet ir naujų įsi
rašo.

Komisijai, kui f vaišino sn-

Laodarė

A. » A
JONAS PETKUS

'gi mūsų sportininkai persi 
imsi Ana, Lietuvos, nepriklau sirinkimų arbatėle; Okonienei,
somos šalies sportininkai, gar.■ Vaicekauskienei ir Masaitie- 
nan tieji visokiausių protekci- nei Širdingai dėkui.

— jų iš pačios valdžios bei vi-1 Lauksime kitų mėnesį dar

Amerikos lietuvių sporto ko suomenės, dar yra persilpni, gausingesnio susirinkimo, 
mitetas paskelbė pereitų sa- kad bent rimtų kompeticijų
vaitę laikraščiuose apie pro-, suteiktų amerikiečiams savo 
jektuojamų Amerikos lietuvių broliams. Lenkų okuprotam ,

Valdyba

Iš Labdarių Sus-mosportininkų kelfonę Vilniun (Vilniaus krašte lietuviai yra 
sekančių vasarų. Paskelbda- ant tiek fijfimi, kad jie labai 
ntas tų žinių komitetas sykiu mažai laiko tnri sportui pa
prašo, kad visuomenė apie tų• švęsti. Jie neturi jokių spor- darių Sųjungos 1 kuopos mė- 
projektų atsilieptų. Tai labui to organizacijų nei klūbų. nosinis sus-mas įvyko spalių 
gražu iš komiteto pusės. Juk!“ __ ___ _____ kuriame pirm. M. Sūdei

TO3VN OF LAKE. — Lab-

UĮ.,1 d.. 1937 m..
i Kft re. sulaukęs pil

, __ norima sportininkų vi-
jie savo pimiykSčiaoee dar- MV<>tis|lag pfotOTtas
buože bei visokiuose planuoee |im, sutvark , ,ai
į visuomenę nekreipė jokio fcad jje -j Kaun0 Byg((

o. re p, ai p jiems nnva2iaotų (Lenai ar dviem 
patiko. Ir daugeliu atvėjy jy . ap|anky(y

kienė pranešė, kad centro iŠ-

ki tr ė spali 
4.13 vai. va 
sę amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskr., Gir
kalnio parap.. Dobtlią kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
I’aHko dideliame nuliūdime 

moterį Koaallj*. po tėvais Gai
lins lirolf ' Viktorų, brolienę 
Barborą lr jų du sūnas: Joną. 
ir Albertą, 2 dėdes: Antaną 
ir Kazimierą ir jų šeimynas, 
ir kitas gimines: o Lietuvoje 
keturias seseris ir vieną bro
lį. tr daug kitą giminių.

Kūnas pašarvotas 6937 So. 
MapleVood Avė. Tel. Prospect 
2229.

Laidotuviėa JV$'ks ketvirtadie
ni. spalio 14 d. Jš namų 8:00 
vai. Tyto bu a atlydėtas f Gimi
mo Panelės švč. parapijos 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J Šv. Kaslmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draūgus-ges ir pažy- 
stamus-cM dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Broliai,
Dėdės, Seserys ir Giminės.

Laidotuvių direktorius An- 
ttlonv Pctkua Telefonas Grove- 
hill 0142. i

A. 1 A
ONA BEND2IŪNIEN4

Jau sukako du metai, kat 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą motinėlę 
Oną Bondžiūnlenę.

Netekome savo mylimosios 
spalio 2 4., I»»l Bt.

Nors laikas tęsiasi, mes Jos 
, niekados negalėsime užmiršti. 
Lui gailestingus Dievas sutei
kia Jai amžiną dttls).

Mes atmindami tą Jos liūd
ną prasišalini iną Iš mūsų tar
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Mišios už jos sielą spalio 
14 A, Sv. Jurgto parapijos 
bažnyčioje, 7:00 vai. ryto. Tuo 
pačiu laiku bus atlaikytos Mi
šios ir už mftaų mylimą tėvą, 
kuris mirė ' balandžio 26 d.,
1924 metais

Kviečiame visus gimiaėa 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se.

Nuliūdę; Kūnas. DnkCė, Ke- 
suo, ftvogrrls, Žentas lr Glud
nūs.

* Urba FIower Shoppe 
§4180 Archer Avenue

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
.KELNER —PRUZIN

. Geriaiuiaą patarnavimas — Moteris patarnauja
Fhone 9000 620 W. 15th Ava

VENHIAN MONUMENT CO., INC.

' ■

į‘,

■i

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnumią

---- o---
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 60 metų prityrimo
-------o-------

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės to 
taupykite pinigus

-------o-------
Mes atlikome darbą daugeltąl 
žymesnių Chicagos Lietuvis

527 NORTH WESTEI 
AVENUE 1

mm GRAUD AVE.

Telefonas 
SEEIey 61031

CHICAGO, ILL.

1 nuveikti darbai tik pečiam 
komitetui ir patiko. Bet da
bar pasimokinę jau kreipiasi 
į visuomenę ir, girdi, jei jūs 
manote*kad mūsų planas yrad f J
vertas ko nors — dirbsime, 
jei ne — darysime kų nors 
kitų. Gerar.

Sportininkų į Vilnių siųsti 
nebūtų gera. Tiesa, gal ir ne
blogai skambėtų pati mintus 
kad, štai, Amerikos lietuviai 
vyksta rungtyniauti Lietuvon 
sostinėm Bet visas dalykas 
nebūtų praktiškas. Pirma, nė
ra abejonės, kad ir lenkai ne- 
užsknerktų ir jie darytų vis
kų iš savo pusės kiek gali it’ 
didesnių kliūčių statymui. Na. 
o kad ir be jokios bėdos len 
kai, sakysim, įsileis, su kuc

.aiM— ... lll,....mnwM~

kas įstaigas, uždėtų vainikus 
ant kelių tautos vyrų kapų ir 
paskui vėl Kaunan sugrįžti.

Kaune juk sekančiais me
tais bus visos iškilmės* šven
tės ir sporto rungtynės.

O dabar keli žodžiai apie 
patį sporto komitetų. Atrodo, 
keista, kada tas komitetas, po 
didelio 1937 metų vasaros fia
sko, išdrįsta be jokio persior
ganizavimo ir toliau vadovau
ti taip svarbiam darbui.

Laikas, kad tas komitetas
Mrs. Andrew J. Steeknan.—

New Jersey valstybėj ji tapo 
būtų iš pagrindų per organi-' paskirta kaipo ‘‘federal jury
zn/jtas. žmonės be organizaci
jos užpakaly nedaug gali pa
daryti. Tų matėme pereitų va
karų, kad pas mus svečiavosi 
Lietuvos sportininkai. Dėdė

coiimiissioner. ” Tai pirma mo
teris pateko į tokių vietų šio
je šalyje.

am* K?
Bingo su 100 dovanų

Katalikiškų laikraščių re
porterių ir agentų piknikas, ( 
kuris įvyks spalių 24 d., Vy
tauto Parke, rūpestingai ren
giamas. Talkos turi iš visų 
Chicagos ir apylinkių koloni
jų. Keps avinus ir jaunas 

l paršiukus. Bus gera muzika 
šokėjams. Bus žaidhias bin
go su 100 dovanų. Pirkęs ti
kietų už 10c gali laimėti vie
nų iš 100 gražiausių dovanų. ’ 
“Oood time” yra visiems už 
tikrintas.

Į tų piknikų yra kviečiami 
is visos Chtc&fto* ir apylin
kių biznieriai, nes ta proga4 
bus pasitarta, kaip dar labiau 
išgarsinti obalsį: ‘‘Savas pas 
savų.” Rap.

Pirmiau pažink kų darai, o 
pankui jan daryk.

žmogus įvertinamas yra ne 
su'ig jo torto didumu, bet 
sulig mokėjimu jį sunaudoti^

a. a a 

MYKOLAS KRAUJALIS

Mirė spalio 9 d., 1937 m., 10:20 vai. vak., sulaukęs 
49 metų amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskr., Tra.sk a vok parap., Krau
jai io kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.

Velionis gyveno 10805 So. Michigan Avė.
Paliko dideliame nuliūdime moterį .boanų, po tėvais 

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

Kūnas pašarvotas koplyčioje 10834 So. Michigan 
Avė. :.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 13 d. Iš kap
ly# os 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventųjų 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos nž velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Brolis, ir daug 
kitų giminių.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 
YABds 1138.

laidotuvių Direktorius

John F. Eudeikis
BSNIAUMA It DIDHAŪ8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA■■I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTJ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. HermKage Av®.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

10: »0 vaL vakaro ii W. H. T. 0f. atotf« (1400 X.) - PtmRm

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CrilCAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AUPC PATARNAVIMAS 
HmDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ
DYK Alt KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

APetkus
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Westem Avė. 
Phone GROvehill 0142

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Wefit 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5560

tonzaĮBS Eudeiiis IR 4704 So. Western A' 
TĖVAS Tel. VlRginia 0883

Ridikas
lachawic2 ir Smai

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULIman tg70

LLiulendns 4348 So. California Ava 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Pbeae BOUlovard 4139

.—Ji. .. yMijiįVii. I
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VIETINES.ŽINIOS

Karo Auka

i Šalkausko Adomo. 1913 m. 
gyvenus Chicagoje.

Chicagos lietuvių būrelis,* Sereikių Petro ir Ėenedik- 
kuris rūpinosi Upytės parė- to. Gyveno Chicagoje. 

pagcl-’mimu, dėkoja visirims 
bėjusiems surengti vakarėlį su 
užkandžiais ir kun. Ignatavi
čiui už atlaikvmų visų gera
darių intencija šv. Mišių.

D. Dovidauskicnė

“Neregė”

Jadvyga Gricaitė, populiari

(Svečiai iš Massachusetts

MARQUETTE PARK. — 
Šeštadienį, spalių 9 d., p? 
piet, rasta pusgyvis Jonas Pe
ikus savo namų skiepe, 0937 
S. Maplcwood avė. Velionis 
buvo eks-kareivis ir karo lau
ke buvo nuodingais gazais su
žalotas. Nuo pat sugrįžimo iš 
Prancūzijos, nesijautė svei
kas ir dažnai išrodė paniuręs. 
Ypač dabartiniu laiku, kada 
taip daug rašoma ir kalba
ma apie karę, velionis dik- 
čiai susirūpino ir grieštai pa
reiškė, kati jis j karę dau
giau nebeis. Tos kalbos taip 
jį veikė, kad net buvo pasi
kėsinęs sau gyvybe atimti. 
Koronerio tirimas pripažino 
Jonę. Petkų protiniai suirusį, 
kada kėsinosi sau gyvybę at
imti. Šiaip velionis buvo ne
blogas žmogus ir savo tikybi
nes pareigas pildė. Rap.

Vakar atvyko Chicagon au- 
tomobiliumi Antanina Kvarn- 
ciejienė su sūnumi Petru Kva- 
raciejum. Jie lanko “Draugo’’ 
ir “Laivo“ spaustuvę, įvai
rias lietuvių kultūrines įstai
gas. Tatposgi Chicagoje gy
venančius Broktoniečius — 
Švagždžius, Seseles M. Augu
stę, M. Alphonsinę, M. Tarsil- 
lę.

ir var-j Petkienės Marijonos Tarnu 
litų, lytės. Gyveno Chicagoje. 

vargonų pataisymui 120.00 li-
,tų. Atliko ižde 86.67 litai.

Klebonas ir parapijiečiai vi
siems Upytės baž.nyčios reika
lams aukojusiems reiškia pa
dėkos žodžius.

trečiadienis, spalių 13, 1937

Atvyksta Ona Kaskas

Gauta žinia, kad pagarsė-
. jusi lietuvaitė dainininkė p-lė 

lito. Ižvyko į Ameriką prieS ()na KaskaSj N(;w Yorko Met. 
karų ir apsigyveno Detroit,
Mieli.

BRIGHTON PARK. — Šv 
Kaz. Akademijos Rėmėjų G 
skyriaus susirinkimas įvyks 
šį vakarę, spalių 13 d., tuoj 
po pamaldų, mokyklos kam
baryje. Rašt.

Įspūdingas Vilniaus
Pagrobimo Pami

nėjimas

ROSKLAND. — ’ Spalių 9 
d., vakare, Roselando lietuviai 
susirinko į parapijos salę pa
minėti Vilniaus užgrobimo su
kaktį. Kleb. kun. Paškauskas, 
paaiškinęs susirinkimo tikslę, 
pasakęs įžanginę kalbų, pa- 
pakvietė parap. chorą, kuris 
programų pradėjo AVnerikos 
ir Lietuvos himnais. Be

, j-i- zmt • , v- . ry , - , x damininke ir lošėja, stropiaiPiktas atklydėlis. Chicagoj sugautas sis is kaz kur at-1 . . . , . . , ,. , , i t> • j- i » -i x u* j i • rengiasi prie savo debiuto ko-1klydęs paukštis. Pasirodė begalo pikta*, nęų, būdamas lais- •
vej, ilgu snapu kirto kiekvienam, kuris tik bandė prisiar
tinti. Tik užmetus beskę trim policmonam pavyko suimti, 
’ikčiuma nugabentas į paukštynų Lincoln parke.

mų. Paskui dar padainavo 
jaunasis choras.

Po to gražių* kalbą pasakė 
adv. Grišius. Nors Amerikoje 

to,' gimęs ir augęs, bet yra dide-
padainavo gražių lietuviškų lis patrijotas. Jis plačiai Jcal- 
dainų. Chorą vedė varg. Ra-' bėjo apie okup. Lietuvą ir pa
kauštas. ~ ' vergtų lietuvių vargus.

Po to kun. J. Paškauskas Koselandiečiai dėkingi adv. 
perskaitė vilniečių atsišauki* |4Jriiiui.už atpiJUnkymų ir ty-

riningų kalbų, \
Dar padainavo žinomas Ro 

selando “Šakar - Makar“ mo 
terų choras liaudies dainelių.

Per paminėjimų Roselando 
veikėjas V. Miknius pardavė 
nemažai Vilniaus ženklelių ir 
išplatino pasų. , Buvęs

BUDRIKO RAKANDŲ PEČIŲ, RADIO KRAUTUVE

^K»uK«nucf*R ADIO
Amazing New ROBOT DIAL 
is as EAST TO READ as 
a CLOCK ... >®K

K. Račkienė Keliauja 
Po Italiją

Kotrina Račkienė, buv. Chi 
cagos katalikių moterų veikė
ja, su dviem poniom lanko 
Italiją. Savo laiške šiaip ra
šo: “Sveikinu iš Italijos. La
nkydama didingai baisų Ve
zuvijų ir Herkuleno iškasenas, 
prisimenu jus visus. 'Būtų ge
rai č’vmai kartu būti. Kelio- 
nėj manau Išbūti virš mėne
sio. Keliauju su dviem po
niam. Manau, pateksiu het į 
Afriką’’.

Iš Neapolio pranešama, kad 
šiomis dienomis išsiveržė ug- 

1 niakalnis Vezuvijus, per ke 
lėtų mylių aplink apšviesda
mas Neapolio apylinkes. La
vos srovė slenka žemyn. Jei 
nebuvo dar išvažiavusios iš 
Neapolio, tai’ir jos galėjo ma
tyti ugniakalnio išsiveržimų.

Upytės Patrijotams

Upytės klebono padėkos lai
škų ir apyskaitų iš jt'.n pa 
siųstųjų Chicagos lietuvių pi
nigų. Būtent: •spal. 29, 1935 
priėmęs 3,617.50 litų; gi rug
sėjo 7, 1936.m. — 949.74 litų; 
tat, viso labo priėmęs 4,567.24. 
Išleidęs gi kapų apmūrinimvi 
v

ZENITH 7S258—7 TubsąTsnsi J 
Americsn and Forsign Brosdcsitt, 
PoBes, Amittur, Aviation, Shipt, 10* 
Speatar, Complata "Robot" Dial wrtk 
Spinnsr Tuning and Tal-Tala Controla, 
Kiloeyde Covtrigi (540-1752 K. C, 
1740-5430 K. C., 5490-11.400 K. C| 
41 "high.

Rodics Kaina ŠOU OR

Ali threo wavo-bands havo aaparate dlals. 
V at thara b būt ONE dial shosring at a TIME! 
And that one dial b blg, simply designedL claar 
and aasy to rsad. Stations ars marksd with call 
letters PLŪS Local Statlon Indicators. You can 
easily adjust for YOURSELFyour FAVORITE 
stations! Avallabla only on 1838 Zanlths. for 
Instant statlon relocatlon.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417 So, Halsted St. Tel. Boulevard 7010 
3409 So. Halsted Street /

AMERICA S MOST COPIED RADIO . . agai^a year ahead
’ 'A,V * W į /

uaujMuuū.

Žymus Budriko Radio programas ii stoties WCFL 970 kil. Nedėliojo kaip 7:30 vai. vakare

Stcšiars Kazio. ’• Gyvenus
2247 W. Austin st., Chicago, 
III.

Lietuves Konsulatas,
100 E. Bellevue Place,

• jChicago, Illinois.

JOS BŪSITE MUMS 
DĖKINGI

neerto ir vaidinimo vakaro, i 
kuris įvyks Lietuvių audito
rijoj lapkr. 7 d., Jadvyga daž
nai buvo girdima per radio 
dainuojant lietuviškas daine
les, taipgi lošė Makalų Aldu
tės rolę. Dabar bus proga pa
matyti ir išgirsti jų lošiant 
ir dainuojant scenoje.

J. Gricaitė yra ne tik dai
nininkė ir lošėja, bet nori pa
sirodyti publikai ir su savo 
scenos veikalėliu, “Neregė?. 
Tai muzikalia veikalėlis su į- 
terptomis įvairių autorių dai
nomis ir baletu.

J. Gricaitei į talkų eina K. 
Pažarskis, J. Byanskas, V. 
Tarutis, Ruddy baleto grupė 
ir orkestrą. Po koncerto ir lo
šimo bus šokiai. J-a3

Paieškojimas Nr. 82

Lietuvos Konsulatas Chica
goje paieško sekančių asme
nų:

Jonuško Juliaus. Kilęs iš 
Kražių vai. Atvyko Amerikon 
per pasaulinį karų Ilgų laikų 
gyveno Chicagoje ir sako 
prieš du ,tris metus miręs.

Kuzmicko Jono. Kilęs iš 
Nemunaičio km., Miroslavo 
vai., Alytaus apskr. Gyvenąs 
Edivardsville, III. i

Lasvnanavįčio Vlado. (Wal 
ter Lasman). Kilęs iš Abelių 
vai., Rokiškio apskr. Gyvenąs 
Chicagoje.

Linkevičio Leonardo. Gyve-I # *
nųs Chicagoje.

Petkų Banio, Adolfo ir Juo 
zo. Gyveno adresu 615 VVest 
18th st. Chicago, III.

Pilkio Izidorio. (Izidore Pi
lka). Gyvenąs adresu 724 W. 
14th Place, Chicago, UI.

Pinkausko Antano. Gyvenęs 
Chicagoje.

Vėl Proga Laimėti Turtą

ropolitan Operos artistė, at
vyksta Chicagon ir jos kon
certas įvyks lapkričio 7 d. 
Civic Teatre. Nuo pernykščio 
jos koncerto, kurį jai DRAU
GAS buvo surengęs, ji pagar
sėjo Chicagoj ir visi lietuviai 
apie jų tebešneka. Dabar jai 
minėtų koncertų rengia sve
timtaučiai, prie kurių, žino
ma, prisidės ir lietuviai.

CLASSIFIED

Pereitų mėnesį mūsų dien
raštyje buvo paskelbtas nau
jas $250,000 Old Gold Kon
testas. Mums smagu paskelb
ti dabar, kad kontesto vedėjai 
ir dabar neužmiršo mūsų lai
kraščio skaitytojų. Šiame kon
teste, Old Gold vėl duoda mū
sų skaitytojams progų laimėti 
vieną iš 1000 do*vanų.

Mes žinome, kad daug žmo
nių interesuojasi šiuo kontes- 
tu. Kur tik einate, motote 
žmones skaitant Old old Pie
šinių Buletinus ir rūkant Old 
Gold Cigaretas.

Šiame konteste nėra jokių 
mįslių išrišti. Nereikia jokių 
žodynų, arba encyklopedijų. 
Paprastas žmogus arba pro
fesorius turi lygių progų lai
mėti dovanų. Dabar sakome, 
kad dar neįtojote į šį kon
testų įstokite dabar, gal lai* 
mesite vienų iš 1000 dovanų. 
Ši proga laimėti turtų pasi
taiko vienų kartų į gyvenimų. 
Nepraleiskite šios progos, ban- 

idykite laimėti dovanų. Be to 
jūs būsite dvigubai užganė
dinti, nes susipažinsit su dvi
gubo švelnumo Old Gold Ci
garetai?, jie visados švieži ir 
padaryti iš prize crop tobakų.

PARDAVIMUI

Rnitoranas-Tavernaa, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis— mirtis. Atsigaukit:

3803 So, Kedzle Avenue

PARDAVI|in NAMAS

4354 So. Maptewood AveM krautuvė., 
4 kambariai, garadžtus. Priežastis 
pardavimo — našlė. Atsigaukit 10737 
So. Mlcnigan Avė.

PARDAVIMUI GARADin s

Pardavimui 40 karų garadžtus ir 
tas. Randasi West Sidėje ant 
nio gatvės. Maigyta aplelinkė. 
ro gerą taisymo bizn}. pilnai išrenk 
duotas, savininkas nori prasigalinti 
ig biznio. Parduos už prieinamą kai
ną. Rašykit:

DRAUGAS
2334 So. Oaklev Avė., Box 356.

PARDAVIMUI NAMAI
Marąuette Parke moderniškas 2 fle
tų mūrinis namas tiktai $6500.00, 
arti 63-ėios lr Maplewood Avė. 2 
aukštų mūrinis namas, tris 4 kam
barių fletal, 1 krautuve'. 2 karų mū
rinis garadžius arti 63-Cios ir Union 
Avė. Kaina $4500. Į mokė t $1600, ba
lansas lengvais išmokėjimais. 8 kam
bariu mūrinis Cottage, kaina $1600: 
Atsišaukit:

3362 So. Halsted Street $ 
Chicago, III. <

Manant statyti aaa naują namą 
tr pertaisvti sena. paSaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

0739 8p. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspeet 1188.

REIKAUNGAS darbininkas
Reikalingus Jaunas Vaikinas mo
kintis smudos darbą. Turi būti bai

gęs pradinę mokyklą, reikalinga tė
vų rekomendacija. Darbo valandos 
nuo 8 iki 8 vai. Atriša ūkite:
, Progreso Prlntiug Oompany,

3423 So. Morgan St.
Tel. Yards 0123.

Pageidautam. kad gyventų Brid
geporto apiellnkė.i.

RENDON FUfcTAS

Trys kambariai ir tualėtas. kamba
riai gvledūs ir švarūs. Renda tiktai 
$8.00 ) mėnesi. Atsišaukite:

913 W. 20th St., arti Peoria SL 
Cldcago, Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ......................  $6 00
Mine Run ... ........ 575
Egg .................... ............ 6 00
Nut ................................ 6-00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR! t KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975

Parsiduoda sekanti namai už pri
einamas kainas:

Dviejų pragyvenimų medinis na
mas, 1509 80. 49th Avė., Cicero. III.

Namas su bizniu. Toje aplellnė- 
Je tiktai tas vienas biznis galt bū
ti. randasi 4545 Center St., I.yons, 
III. ,

Namas lr 6 lotai pigiai Beliwood, 
III.

Virš minėtus namus parduoda ftv. 
Antano IAetuvtų parapijos spulkos. 
Kreipkitės pas sekretorių Jos. Mo
zeris, 1603 So. SOth Avė., Cicero. III.

1FAKO DARBO

Mergina 19 m. amžiaus, baigusi auk
štesnę mokyklą ieško stenografijos, 
knygų tvarkymo arba generalinio 
ofiso darbo. Kalba ir rašo lietu
viškai. Telęfonuokit Hollycourt 3527: 
Klauskit — Sopfolė Kasputis,-

REIK ALINGAS VIRAJAS
Reikalingas prityręs vyras 

turi mokėti lietuvišką kalbą, 
kitę;
•‘Draugas," 2334 So. Oakley 

Bos No. G 809.

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Šertiems lr Naujiems Kostumerlams

Neatidėliokite ilgiau, ap 
si rūpink i t kuru dabar. 0 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Re:š 
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir ju pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

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

Tel. Cicero 311Adomas Beraadišius, sav.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — ft variai Dega — Lygus
PUOD1KTA8 DIDŽIAUSIO Fl EU OIL RAFINIRTUOTOJO RIOJ

TERITORIJOJ* • * .
MES GREITAI PRISTATOME IR GARAJCTUOJAME PILNĄ MTF.R.J 

SU CITY SEAIjER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020 >

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. D,ng Avenue - Tel. REPublic 8402


