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SAVANORIU IŠTRAUKIMO KLAUSI
MAS NEAPIMAMAS

PRANCŪZAI BRITANIJĄ

BAUGINA MUSSOLINIU

Italija nepasitraukia iš savo po
zicijos, nemano nusileisti .

LONDONAS, spal. 24. — 
Tarptautinis nesikišimo devy
nių valstybių atstovų pako
mitetas nieku būdu neįsten
gia išspręsti svetimšalių sa
vanorių ištraukimo iš“ Ispani
jos klausimo. Italijoj atsto
vas jiažymėjo, kad Italija jau 
padarė nusileidimų ir <lau-' 
giau nenusileis.

Anądien Italija sutiko iš
traukti savanorių dalį su są
lyga nacionalistus pripažinti 
kariaujančia puse. Anglija 
pritarė šiam sumanymui. Bet 
paskiau pakomitetui pateik -

skaičiuoti savanorius, kad bū
tų ‘galima nustatyti jų pro- 
porcionalų iš abiejų pusių iš
traukimą. ’ !

Italija tam griežtai pasi
priešino. Mėginta toliau gvil
denti šį klausimą, bet nieko 
neatsiekta.

Sovietų atstovas Ivanas 
Maiskis neigia visokius su
manymus. Jis nori, kad visi 
savanoriai svetimšaliai būtų 
ištraukti ir tik paskiau būtų 
svarstomas nacionalistų reži
mo pripažinimo klausimas.

Dar vienas pakomiteto šu
tas kitas sumanymas — su- sirinkimas įvyks antradienį.

Prancūzu vaMomam Maroke riaušes; 
numatomi sukilimai

.Busimieji Chicago viekeliai. Chicago majoro Kelly planu turėtų būt iškelti kaip kad 
dabar viršutiniai geležinkeliai. Šiame ątvąįz de parodoma braižinys vieno tokio vieškelio 
busų stoties, kuri visai panaši į šių dienų yir šutinių geležinkelių stotį. Toks susisiekimo 
pagerinimas kainuotų 157 milijonai doleriu. Atrodo svajonė, bet už kelių metų gali virsti 
tikrenybe.

=

PARYŽIUS, spal. 24. —» 
Anglija nepadeda Prancūzijai Į 
vaduoti Ispanijos bolševikų 
režimo, atsisakydama nuo 
griežto veikimo prieš Italiją. 
Tad čia dabar prancūzai 
skleidžia baubus pfieš Angli
ją

• Kalbama, Italijos diktato
rius Mussolini ne veltui ap
lankęs Vokietijos diktatorių 
Hitlerį. Diktatoriai sutąrę1 
plėsti sav,o imperijas. Musso- 
linis įgijęs teisę iš.garsiųjų* 
Kruppo ginklų fabrikų įsigy
ti dideles patrankas, su ku-1 
riomis būtų galima iŠ Cautos 
(ispanų Maroko) per 15 my-1

lių tolį bombarduoti britų 
Gibraltaro tvirtovę. Be to, 
Mussoliniui leista įsigyti kiek 
reikia plieninių šarvų nau- 
jiems karo laivams.

Mussolini gi pripažinęs Hit
leriui laisvą veikimą centri
nėj ir rytinėj Europoj —r įsi
gyti ten maisto ir praplėsti 
prekybą. Be tz>, Mussolin i s ža
dėjęs Vokietijai parūpinti į- 
vairių rūšių žaliavos, gal iŠ 
Etiopijos.

Prancūzai pareiškia, Angli
ja turi rimtai pagalvoti apie 
Gibraltaro likimą, jei nepade
da Prancūzijai vaduoti Ispa» 
nijos raudonųjų režimo.

vaMomam Maroki 
■atimi sukilimai

CASABLANCA, Prancūzų 
Maroko, spal. 24. — Khemi- 
ssetė ir kituose aplinkiniuose 

'miesteliuose marokai (arabai 
musulmonai) sukėlė riaušes 
prieš prancūzus ir kai knr 
reiškiasi politiniai sukilimai. 
Prancūzų autoritetai iš -kitų 
Marokos dalių siunčia kariuo
menę.

Kruvinos riaušės įvyko

Kliemissete. Prieš riaušinin
kus iššaukta kariuomenė ir 
karo lėktuvai. Eilė vadų su
imta ir nubausta. Tas dar la
biau marokus išjudino ir už
degė.

Riaušės sukeltos spalio 22 
d. Apie 1,000 arabų puolė ap
link valdinius namus padirb
dintas barikadas.

ŠANCHAJUS, spab 24. — 
Dideli mūšiai vyksta visam 
Šanchajaus fronte. Kinai pa
reiškia, kad jie visu frontu 
niekur neapleidžia savo pozi
cijų. Bet japonų karo vado
vybė skelbia, kad japonai pa

galiau perlaužė kinų frontą 
ties Čapei sritimi ir visu 
frontu pažangiuoja.

i Japonų lakūnai šiandien ir 
j v$l rimtai nusižengė Britani
jai. Su kulkosvaidžiais puolė 
svetimšalių būrį. Nužudė bri- 
Jų kareivį ir keletą asmenų 
sunkiai sužeidė. Sakoma, tarp 
sužeistųjų yra amerikiečių.

Stebėtojai *£aSymi, kad ši“ 
japonų žygis yra lygus pro- 
vakacijai. Numatomas naujas 
triukšmas, protestai.

BUV|S METODISTAS --
KATALIKŲ VYSKUPU
SALT LAKE CITY, Utab, 

spal. 23. — Ateinantį ketvir
tadienį, spalio 28 d., prelatas 
Duane G. Hunt bus konsekruo 
tas vyskupu. Iškilmės įvyks j 
vietos katedroje. Konsekrato- 
rius bus San Francisco arki
vyskupai J. J. Mitty. Kokon- 
sekretoriai vyskupai; Arms- 
trong ir Gorman. Vyskupas 
Hunt paskirtas šiai Salt Lake 
City vyskupijai

Naujas vyskupas Hunt gi
męs 1884 metais ir išaugintas 
metodistu. Jis mokinosi Cor- 
nell, Chicago ir Iowa universi
tetuose. 1913 metais priimtas 
Katalikų Bažnyčion. Po to 
mokinosi katalikų seminarijoj 
ir 1920 metais įšventintas ku
nigu.

Įdomiausia tas, kad jo tė
vas, 81 metų amžiams, ir šian
dien yra metodistas ir jis ma
tys sūnaus konsekraciją.

Anau* TURI BŪTI it-
SARGI ŠATO ŽYGIUOSE I — -

TOKIO, spal. 23. — Japoni
jos vyriausybė nusprendė pa
siūlyti atidėti toliau devynių 
valstybių konferenciją Briuse
ly Kinijos klausimu.

Sudarytais planais konferen 
cija turi prasidėti šio spalio 
30 d. Japonijos vyriausybė pa 
reiškia, kad ji tik vakar gavu
si kvietimą ir neturi laiko taip 
greit prisirengti.

LONDONAS, spal. 23. — 
Tolimųjų Rytų reikalų žino
vas Sir Frederick Whyte įspė
ja [Anglijos vyriausybę, kad 
ji būtų atsargi savo žygiuose 
prieš japonus.

Whyte randa, kad Anglija 
neturi daug tikėtis sau dide
lės paramos iš Amerikos, ka
dangi Am. J. Valstybėse viešo 
ji nuomonė yra griežtai prie
šinga karui.

Jis sako, kad Amerikos spau 
da taip pat ne tik pasisako 
prieš karą, bet ji priešinga ir 
prezidento Roosevelto sakytai 
Chicagoj karingai kalbai.

SPRINGFIELD, HL, spal. 
24. — Apleido tarnybą val
stybės sveikatos departamen
to direktorius dr. F. J. Jirka.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
BUŠĄ; 10 ŽUVO

MASON CITY, Jowa, spal. 
23. — Rock įsi and geležinke
lio naujasis elektrinis trauki
nys sudaužė bosą, kuriuo va
žiavo viešosios vidurinės mo
kyklos mokiniai lankydami 
šio miesto pramoninę sritį. 10 
užmušta ir 18 sužeista.

GAL ŠAUKS TARNYBON 
MOTERIS

TOKIO, spal. 23. — Japo
nijos vyriausybė turi sumany
mą! šaukti karo tarnybon jau
nas moteris, kurias norima 
paskirti eiti policines parei
gas. Vyrai reikalingi aktua- 
lėms kovoms su priešo.

Dancige naciai puola zytbs, piešia ir 
daužo jo parduotom

DANCIGAS, spal. 24. — 
Čia įsigalėjusių nacių sukur
stytos minios pradėjo pulti 
žydus. Imta plėšti ir daužy
ti žydų parduotuvės ir namai.

Policija skelbia, kad kol 
kas nė vienas žydas nesužeis
tas. Nukentėjusiųjų skaičius 
slepiamas.

Minios sukilo prieš žydus

nacių autoritetams paskelbus, 
kad visos iki vienos politi
nės partijos išnaikintos it tik 
viena nacių partija pasilikusi. 
Girdi, naciai vieni Dancige 
geriau pasitvarkysią.

Naciai žada paskelbti iy-

NUMATOMOS KOKIOS 
NORS NAUJOS 

MOKESTYS

AVASH ING TON, spal. 24. 
— Ateinantį <mėnesį susirin
kusiam į specialę sesiją kon
gresui bus pateiktas žemės ū- 
kio kontrolės bilius.

Prezidentas Rooseveltas pa
reiškia, kad šis hilius yra rei
kalingas. Ir kai jis bus pra
vestas, jo vykdymui reikės di
desnių išlaidų, kurias bus ga
lima gauti sukėlus kokias 
nors naujas mokestis.

KETURI TURI ATKALĖTI 
SKIRTĄ BAUSME

Vyriausias Illinoiso teismas 
atmetė “skurdžiaus” Kelly 
testamento klastotojų prašy
mą dar kartą patikrinti že
mesniojo teismo jiems skirtą 
bausmę. Tai buvo jų antrasis 
ir paskutinis prašymas.

Turi atkalėti vienerių me
tų bausmę: Mrs. Bell a But- 
man, J. P. Bagdonąs, adv. J. 
P. AVaitches iy. N. Radis. Pir
mieji du yra jau kalėjime už 
kitus nusikaltimus.

KATALIKŲ VYSKUPAS 
PASISAKO UŽ CIO 

VEIKIMU
ATLANTIC CITY, N. J. — 

CIO (Committe for Industrial 
Organization) direktorius J. 
Brophy pasikalbėjime su ka
talikiško žurnalo ‘ ‘ Christian 
Front” vedėju R. Deverall 
pranešė, kad jis gavo iš Ama
rilio Tex., katalikų vyskupo 
R. E. Lucey tikrai malonų pa
reiškimą dėl CIO vykdomos- 
programos ir veiklos organi
zuojant darbininkus. Vyskupo 
pareiškimas paskiau atspaus
dintas įvairiuose katalikiškuo
se laikraščiuose.

/Vyskupas Lncey sveikina 
CIO veiklą. Jis pareiškia, kad 
per paskutinį pusšimtmetį vos 
tik maža dalelė darbininkų bu 
vo suorganizuota Amerikoj. 
Neorganizuoti darbininkai gi 
buvo išnaudojami lyg koki ver 
gai. CIO išjudino darbininkus* 
iš letargo. Darbininkai dide
liu užsimojimu organizuojami 
jų pačių gerovei. O tas reiškia, 
kad darbininkų masėms aušta 
geresnės dienos.

Vyskupą® pareiškia, kad 
darbininkų pareiga dėtis prie 
organizacijų. Tik tuo būdu bus 
nusikratyta ekonomine nedoro
je. •

Ispanijos nadonalistH gaisiigos jėgos 
rengias i sprondnaji muši

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 24. — Ispanijos naciona
listai užkariavę visus šiauri
nius pakraščius dabar nusi
suka prieš Vftlenciją ir Kata- 
loniją.

Sužinota, nacionalistų va
das Franco Gijone ir apylin
kėse paliko narsiąją navarie- 
čių kariuomenę, o visą kitą 
— apie 75,000, o gai ir dau
giai!, skubiai siunčia į Ara
gono frontą. •

Nėra žinomi gen. Francof
planai. Kalbama,:, šį kartą

gausinga nacionalistų kariuo
menė sukels puolimų arba 
prieš Valenciją, arba Katalo 
niją. Artimiausiomis dienomis 
tas paaiškės.

Žiniomis iš Salamaafcos, 
gen. Franco pradės lemiamą
jį mūšį, tikslu užduoti galu
tinį smūgį radikalams.

Žiniomis iš Vkleųcijoe, ra
dikalų režimas ir gi--siunčia 
daugiau milicijos į ArttffllM 
frontą ir pasirengęs bėgti ; 
Barceloną — arčiau Praiftū 
zijos sienos.

Sąjūdis prieš žydįs Lenkijoje ap 
uis platės* vaga

RYGA, spal. 24. — Lenki
jos universitetų lenkų studen - 
tų pradėta k/)va prieš žydus
studentus plinta jau ir kitose 
valdinėse mokyklose. Kai kur 
net pradžios mokyklose len
kai mokiniai vaikai kelia 
streikus ir reikalauja, kad žy
dams mokiniams būtų įtaisyti 
atskiri suolai, kaip tas pada
ryta universitetuose.

Žydų studentų organizaci
jos atsišaukia į užsienių stu
dentų organizacijas. Prašo san 
moralinės paramos.

Lenkai, kaip matosi, persi
ima Vokietijos nacių rasinė

mis idėjomis ir užsimoja ko
voti prieš žydų rasę. Ka:i k u 
rio žymieji lenkai vedę perė
jusias katalikybėn žydes. I/eti
kai studentai nenori į savo 
tarpą įsileisti jų vaikų.

Lvovo universiteto -duden
tai be žydų puola dar ir uk
rainiečius studentus. Kelia 
riaušes ir daužo žydų ir uk
rainiečių parduotuvių langus.

Lenkijos vyriausybė nežino, 
kas jai darius. Prezidentas 

įMoscickis tariasi sn kardino- 
1 lu Hlond, kaip čia sulaikius 
‘sąjūdį prieš žydus ir nurauni 
'nūs šalį.

NUTEISTAS 199 METUS 
KALĖTI

Teismas pripažino kaltu bu
vusį kalinį Robertą Conroy, 
24 m. amž., užpuolimu, kan
kinimu ir* išgėdinimu Miss

dus. varžančius įstatymus ly-1 Anna Brasy, 35 m. amž. Nu- 

giai kaip Vokietijoje. teisė jį 199 metns kalėti.

STERILIZUOJA BERNAI
ČIUS IR MERGAITES

TOPBKA, Kas., spal. 24. 
— Kansas valstybėje iškeltas 
aikštėn nepaprastas skanda
las. Valstybės bausminėse į- 
staigose laikomi bernaičiai ir 
mergaitės jau kelinti metai 
sterilizuojami už paprastus 
nusižengi mus tvarkai.

Valstybės įstatymais lei
džiamas sterilizavimas, bet tik 
nepaprastuose įvykiuose.

Reikalaujama šį dalyką 
nuodugniai ištirti

100 LEGUONININKŲ PO
PIEŽIAUS AUDIENCIJOJE

CASTELGANDOLFO, spal. 
24. — Šventasis Tėvas Pi jus 
XI suteikė audienciją 100 a- 
merikiečių legijonininkų ir jų 
žmonoms.

Prieš 25 metus Illinoiso į- 
staigoee būta 14,426 bepročių. 
Šiandien gi — 28,715.

i B 0MB ARDAVO PRANCŪ 
ZŲ LAIVĄ

PERPTGNAN, vPranofizija, 
spal. 24. — Nežinomas lėk
tuvas bombardavo prancūzų 
prekybinį laivę netoli Barce
lonos. Laivas sugadintas. Į- 
gulai liepta sulipti į valtis 
prieš bombarduosiant.

PREZIDENTAS IR V*L 
APIE TAIKĄ

AVASH ING TON, spal. 24. 
— Prez. Rooseveltas išleido 
atsiliepimą dėl Paliaubų die
nos, lapkričio 11 d., minėji
mo. Atsiliepimu pakartoja, 
kad Amerika pageidauja tai' 
kos ir darbuojasi pasaulio tai
kos reikalu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
lęiek šilčiau.

Saulė teka 6:14, leidžias
4:53.
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Sdeaiečiai Ir Spauda

švefcta*i« Tėvas pavedė stleoieėių koti- 
grogtcijai Komoje vesti ir išžiūrėti techmš 
kus ir atimini str alyvinius Vatikano tipogra- 
fijos reikalus, taip pat dienraščio “L’Osser- 
vatorė Romanu” adiftilistranijų. Vyriausias 
saleziečių Rektorius paskyrė direktoriumi 
kūlk Fedel ir dar septynetu bendradarbių.

Finu pradėdami savo pareigas Vatikano 
valstybėje, kaip rašo “Saleziečių Žudos 
direktorėm ir bendrabroliai nuvažiavo į

SVEČIO KON. F. KAPOČIAUS KALBA

(B WEDC Stobte Per "Draugo” Radio 
Vatandį)

Turiu didelio džiaugsmo 
nuoširdžiausiai pasveikinti 
ju*S užjūrio brangūs mūsų Imo 
liai Ir Sesers, Amerikos lietu
viai 1 Nuoširdžiausiai sveikinu

rAkyU trumpai Ir aUkial (jai galima, ralomajk 
O paliekant didelius tarpu* pataiarmama, v$n- 
pleSSikotYr fctt»enltautt|. Pa*n«*l«B kM«r 
loa UJAMAM tedMMfaob.U. t rZ - 4 Yal. 11* A vai Mat
JMEILATO8 KAINA: J. valstyMse:

■SEKSUS StSA 1!<.T3SU?$£
^♦.russariSre* - "•** F'“‘

#fMiwaaainos varstkstavua

jue vrsuu, — savo w visų jus 
Kuutelgandolfų gauti Kristaus Vikaro pa-' mylinčių, Lietuvoje gyvenan-

Gtrat Atsakymas

Tautininkai savų spaudoj partteė, kati^ 
girdi, SriTęš ii Lietuvos “arkivyskupas” Ge- 
atetis važinės po Aiuerikų' ir .darys- praneši
mos. Tautininkai ir net socialistai vądijoar 
nraosius “Uetaležtainkus'’ rėminį irių, 
kad per įuos bfts lengviau atitraukti 
ites nuo katalikybėj ir bendrai nuo tikėjii 
Reikia tik stebėtįą kad net toks “Liet. Ai
das” matė reikalo garsinti GenioČią “nri

Dėl to visai teisingai Ant. Žiemys iš 
Rovhestėr, N. Y. “Dirvoj'’ rašo:

“Menki Jūs, vyručiai, tautininkai jei
jūs vietoje cementuoti tautos bendras 
pajėgos jis skaldot. Ypač tokioje taųūps 
sunkioje padėtyje, kada mūsų sostinė 
pavergta ir reikalauja vaduoti, jūs sa
vo pašalinius burbulus pučiate. KoknU- 
nlstai tai nors. atviri priešai tautos, o 
jūs kokie? Pažiūrėkite į kitų tautų gar-* 
rias vyrus, kurie savo tautų vienijo. Pa

laiminimų. . r - '
Jo Šventenybė leido visiems pabu&uofci 

žiedų ir tėviškai visus pašnekino. Paguodė, 
padrųrino ir pareiškė savo pasitikėjimų. Sa
kė, sumanymas pakviesti saleziečius vaite- 

1 vaūti Vatikano Poligiotos tipografijal buvo 
i jo paties. Ta mintis nuo seniai jum {kvar

šinusi galvų, nes jis visuomet segus it ste
bėjęs platų ir pavyzdingų saleziečių darbų 
ir toje srityje. Sv. kunigus j^osko, salezie
čių įsteigėjas, puikiai numatė ir jaute, kokį 
lemiamų vaidmenį suvaidins spauda mtasų 
laikais apaštalavime ir auklėjime. (Šventojo 
Sosto tipograija savo tradicijomis ir užsi
mojimais žiūri nuo pat pradžios katalikiško* 
spaudos veikimo į šiuos idealus, kurie guodė 
ir vedė kun. Bosko sūnus, ft venteri* TtVtae 
^katino būt saleziečius visokios pažangos 
priekyje, kų ię kun. Bosko buvo jam sakę®, 
kai jis pas jį gyvų buvo apsilankęs.

visi Kongreso dalyviai suklan 
pę prieš išstatytų Švč. Sakra 
menių visų lietuvių tautų pa
aukojo Dieviškajai Jėzaus Ši
rdžiai. Pasiaukojimo malda 
buvo tokia:

— Švenčiausioji Jėzaus Šir- 
die, saugok ir globok mūsų 
tautos laisvę ir nepriklauso 
mybę; stiprink sąvo Švento
sios Dvasios malonėmis mūsų 
dvasios vadovus, mūsų Vyriau 
sybę, mūsų kariuomenę, ir vi
sus mūsų tautos darbuotojus; 
suburk vienybėn visus mūsų 

' tautos vaikus, surink svetur

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip uihdfcyta teta ttte 
dorovės sveikatų

Vertė Kun. Ant. M. Karuiiškia

Senatve

(Tęsinys)

čių, lietuvių vardu.
Kokiais reikalais atvykau

pas just Ko Čia norėjau at
vesti vykdamas iš brangios, 
jūsų taip mylimos, tolimosios 
tėvynės Lietuvos, ir ko noriu 
grįždama* parsivežti iš Ame
rikos į tėvynę?

Bar prieš 15 motų didelis
Lietuvos atgimtojo patrijar
ktt, Taroms genu žinomu I>"hla"k>t"!i J««« «"»“> ».*• 

kteris ir sujungk juos su mu
mis nesuardomais tėvynės mei 
lės ryšiais.

Per šios vasaros spaudos parodų Milane 
saleziečiai knygryšiai ypač pasižymėjo savo ** 
darbais. Milano saleziečių įstaigos kaygry-. P P 
šių mokytojas Colombini laimėjo visas žy
miausias premijas, o iš Piemonto krašto lai- . 
nrėjo vienintėlę premijų Itebaris Vincas Afefc 
fendravičius, San Benigno saleziečių įstaigos 
šaunūs mokytojas, taurus vyras ir tos sri
ties specialistas.

dkfeartUiia vyskupas profeso
rių* Petrus Būčys, matyda
mas, kad pu didžiųjų karo jau 
tatevę atgavus ėmė lietuvų 
slėgti kita uslabrtč, ypač vie- 
nybės sboka, nenore* aukotis 
«fc savo tėvynę, nepasitikėji
mas, neištikimybė, — pradė
jo raginti spaudoje, kad lie
tuvių tauta padarytų panašiai,

Prancūzai po nelaimingoje 
1870 m. karo su vokiečiais ė-

išpažino, kad sužiedotinis bu
vo užlaikęs geriausių vynų iki 
pokylio pabaigai, kurs yra 
Kristaus typae išaiškinimui 
seno amžinus. Miške tobulai 
sveikas medis nepasensta ir 

savo nemiršta; medis tveria savo

kaip

T jie nepasiekė tų metų. Abrao- 
Geriausioji Jėzaus Širdie, mas Lincolnas niekad neturėk 

kuri verkei, žiūrėdama į sa-' jo savo namų iki jis nebuvo 
vo išrinktosios tautos nelai-1 keturiasdešimto ir buvo paly- 
mes, priimk ilgus ir sunkiu.^ ginamai nežymus žmogus iki

yra taip 
jin jtoribri

Vyras, kurs prižiūri -----
sveikatų gali būti taip tvir-, sudėjimų^ tuomet kirvis iš- 
tas, kaip jaunas vyras iki pat, keliamas ant jo. Sode tobulas 
septyniasdešimties metų slen-' obuolys nunoksta rugsėjo mė- 
ksčfo. Patyrimas, kurs ateina «e«b bet £e negenda. Obuo- 
Su senatve, yra didelės vertės bo kotelis noksta, kad pasi- 
turtas. Užuot pasitraukus nuo, leistų nuo šakos ir šaka nok- 
darbo pasiekus keturiasdeŠi- »taj kad pasileistų nuo obuo- 
mts metų, kai kurie vyrai, i*°> 0 tuomet vaisius, padėtas 
kurie yTa atlikę (tiltelius dai- i žai? rudeniui, prašo žiemos 
k tus, buvo nepasisekėliai iki I » pavasario atėjūno pina nei 

jis norirpsta perdėm. Ir gy-
veinmė, beeinant link seno a-^ 
mžiaus, siete palieka prėsirj 
ngus pasileieti aao kūlio 
kūnas bręsto, arba, kaip mes 
sakome, silpsta, palieka pri
sirengęs pasilsėti nu» stelos. 
Bet žodia, senas amžius yra 
kūniškas, amžius ym yrynai 
giminingas žodis. Upės kran
tai yra seni; pati npė yra vi
sados jauna. Ar jūs manote, 
kad Vanduo Miosifesippi apėję 
Afendten yra senesnis kaip jis 
buvo milijonų metų atgal! 
Laikas ir audros upės kran
tus pasoūdino, bet ne jos tek - 
mės, taip kaip laikas ir atsi- 
tikūnai gali išarti vride Magas, 
kucfenet prote ir širdies tėk
mės užlaiko savo ja^y^t a* 
mžinai-. Tai tiktai Mvinveilus 
ir sūodėminges senas amžius, 
kūlis apleistais, neklasaus, ka
rtas ir sosikrimtęs. Brt yra 
taipgi čekas ateiins, kurs atei
na atsinešdamas lempų vieno
je rankoje ir atminties volų 
kitoje — amžius, kurs gražus 
savo giedrume ir giedrus sa
ve pergalėje. Paduotas todėl 
vienas* kars dirbo savo jau
nystėje ir dirbo subrendimo 
ir dirbo savo sename amžiu
je, ir kursgali tuomet paly
ginti jo įtekmę viename teiko- 
torpyje su įtekme kitame, ir 
tų kų Bfovningos arba. Ten- 
bysonas, kų Gfedstone arba 
(Bismarkas, kų Augustinas ar
ba Ori genas tiktai pasako 
mums, kojis pats nerado, ar
ba nepasiekė aukščiausio pa-

būdamas penkiasdešimts pir
mų metų jis buto nominuo
tas į Jungtinių Valstybių pre
zidentystę. Vienok, * kuomet 
Lincolnas mirė, mažiau kaip 
penkiais metais vėliau, jis pa
liko vienų iš istorijos nema
rių vardų.

Generolas Grant savo ank
styvuose metuosė sutiko ne
laimę prie kiekvieno užsisu
kimo ir pasiekęs keturiasde
šimtį metų, rodos, buvo pas
merktas nežymuraui. Admiro
las Dewey buvo savo šešias- 
dešftnts pirmame mete, kuo
met jis laimėjo Manike kovų.

Yra patarlėje, kad vyras y- 
ra taip senas, kaip jis jau
čiasi. Jei jis jaučiasi gana se

mūsų tautos iškentėtus skaus 
mus ir neleisk daugiau mūsų 
priešams viešpatauti brangio 
je mūsų tėvynėje.

(ladestingiausioji Jėzaus Ši 
rdie, atleisk mūsų tautos nuo-1 
dėmes, klaidas ir padaryk, 
kad mūsų visų širdys užside
gtų neužgesinama tavo meilės 
liepsna. Jėzaus Širdie, teatei 
nie tavo Karalystė mūsų bra
ngioje Lietuvoje!

Buvo nutarta, kad šispasi-

pagalbos. Tuo tikslu jie visos 
tautos vardu Paryžiuje ant.

'vadinamo “Kankinių Kalno” 
nutarė pastatyti. Jėzaus Šir
dies vardu bažnyčių ir savo 
tautų paaukoti tai švenčiau
siajai Širdžiai. Nuo to laiko

gebeūeris baigė iššifruoti vienų febai retų ' prancūzų tautoj prasidėjo ti- aukojimo aktas, pasirašytas 
vadinamų kylfcUį babiloniečių rankraštį, už- ikras religinis atgimimas. Tai- Vyskupų, Prezidento, Vyriau 
silikusį iš Ž tūkstančių metų prieš Kristaus 1 gį vysk. P. Būčys ragino, kad

kto«Sykii k, «ko Frez. Soosevelt^ tu- Babilonija - Matematikos Lopšys
rife sako: “Kuris religijų ir dorų darko * r
tas negali būti geru tėvynainiu”

.. . A. Žiemys pastebi ir tų, nė dr. Basana- 
vičius, nė dr. Kūjirka neardė tautos vieny
bes, neorganizavo nezaležninkų, nes jiems 
rūpėjo tauta, jis pacituoja fer B. Balučio, bu
vusio “Lietuvos” redaktoriaus, o dabar rai- 
ųdsterm t/cZvdaue, savo Jajįkn
dfeius netatežntoikta :r
'Mūs, šariutznai, nedrumskite lietuvių jau 
narištOVČjUriOs religinės nuotaikos”.

Be to, -Žiemys pataria Jonai Liūtui eiti 
į kokį naudjngeėaį užsiėmimų ir GeiūočĮui 
ten, kur jis pritinka, “o ne tamsių lietuvių 
gyvenimų audrinti”.

Kopenhagos universiteto pibfeuoriUs Neū-

gkniinų. Visų pusę šimte mėtų šitas doku- 
ytuB fe- Hie'nt£li’ gulėjo Yalės Universiteto bibtioteko-

Mteke^^f Je ?®r ftie4uu aesųgebėi©-jo iš
šifruoti (išskaityti). Rankraštį sudaro 44 
molinės lentelės, kuriose surašytos matema
tikos formulės, iš kurių paaiškėjo, kad dau
gelis matematikos teorijų, kurias ligi šiol 
moksfes manė esant graikų .matematikų, ir

ir Lietuva taip padarytų.
Mūsų tnatoė žadintojo bai 

sas nebuvo šauksmas tyruom 
Jis rado karštų pritarimų pas 
visus tikrus lietuvius pZtrijo- 
tus, if lietuvių tauta padarė 
Dievui įžadų. 1934 metais ne-

sybės, Kariuomenės — visų 
tautos atstovų, turi būti pa 
dėtas mūsų tautos nepriklau 
■omyfeto šventovėje Prįsi-
kei imo bažnyčioje, Jėžaus Ši- nas dalyvauti pasaulio dariny 

būdamas aštuoniolikos metų, 
pasaulis gali suteikti jam pro-

rdies altoriuje.

Per Kongresų užsidegusi
iiivnciao AiicMrc votim, . mu vviumvaa aa----- -----  a----- a - ----- -----
filosofų kūriniais, yra tikrų tikriausias Ba-1 priklausomoje 'mūsų tėvynėje

Del Spaudos Laisves Varžymo

“Lietuvių Žinios”, kurios išeina Gleve- 
fende, įdėjo tokį vedamųjį straipsnį:

Džiugą yra matyti apie Lietuvos gra
žins uŽsimojlnus žmonių būklės pagerinime. 
Bet gaila, kad taip pat negalima išsireikšti 
apie asmeninę laisvę, žodyje ir spaudoje.

Žodžio, minties ir spaudos’laisvė tai yra 
pamatinis 'akmtro demokratijos. Supančiota 
spauda Vahrtybei trandos- neatneš. Užsmaug
ta teisota kritika valstybinio apattato wetš-

feitoaijos' mokslininkų išradftoas. Pasirodo, 
kad babiloniečiai buvo toli pažengę mate
matikos moksle ir padarę kai kuriuos febai 
svarbius ir ligi šiai dietiai išradimus. Pa
vyzdžiui, iš šio rankraščio paaiškėjo, kad 
Babilonijoje buvo vartojama daugybos len- _
M» ir negatyviniai skaičiai; babiloniečiai k7is'vis^ ui’apos tošimis 
buvo išdirbę plotui it tūriui apskaičiuoti 
sistemų, mokėjo kelti skaičių į antrų, trečių 
ir aukštesnius laipsnius...

Šito dokumento iššifravimas duoda at
sakymų į daugelio mokslininkų klausimų, ko
dėl Graikijoje taip žydėjo matematikos moks
las. Pasirodo, k’ąd pagrindinius matemati- 

‘ kos mokslo dėsnius graikai pasisavino išŠaus, Wt giliau ir giliau vertis jam j Širdį.
ftŽAŪrtymas tedžto ir spaados laisvės Babilonijos. Jie iŠ Bafcitotrfjos‘ pamsavfeio ir

Veda prie abejoni’ų, bepusi tenkinimų tr su- 
tfiprfejime vieningos akcijos. Be rimtos ir. 

,Wkvitos kritikos,, negalima tikėtis įf progte- - 
-i». Jeigu yra jiaizdų tai slėpimu ą?išgy
dysi. Kaip žafedąį’ užgydyti reikalinga ‘ty
ras oras ir saulės spinduliai, taip ^ciųtvie- 
uam viešam darbui reikalinga Vieša opiniją 
ir rimta kritika.

Tuščios laikraščių kolumnos rodą trū
kumų valstybinės tolerancijos ir baimę kri- 

k tikos. Varžymas organizacinio veikimo, ypa- 
btegai jaMnime if -moksleivių tarpė ugdiira 

> pas jį nepageidaujamų tautai priespaudos 
jfcosmų

'•į , Tokį szvaržy-tnų galima buvo pateisinti 
iš karto esamoms neramioms aplinkybėms 
Lžetavoje ir kitose Lietuvos kaimininėse val
stybėse. Bet nuolatinis ir besitęsiantis su- 
varŽytnas 11), nis aplinkybėmis pateisinti ne
galima. Vien tik vulštybinis suteiktas penas , 
kaonių nepasotins. Ypatingai paragavus lai-' 
*fbs ČOonOs ir pakvėpavus tyVu mecenzūluo- 
tu oru.

Užgntaūžimas minties, laisvo žodžio ir < 
jųjacrdos refteūravimus naudos tautai neat

garsiųjų Pitagoro teoremų.

Jtapgt. Valstybės ir Tfttptartidniai

gų. Jei jis jaučiasi gaaa jau
nas aštuoniasdešimtuose me
tuose, pasaulis jo neišstums.

mūsų tėvynėje Jėzaus meilės 
ugnis dabar jau smarkiai įsi- 
liepsnojo. Tūkstančiai žmonių 
nuolatos kreipiasi, prašydami 
jų vardus įrašyti kartu ir pa
dėti Tautos Šventovės alto
rium Tie parašai ir tūkstan
čiai pavardžių sudaro 'mūsų 
tautos šventusias knygas. Su 
tomis Šv. Knygomis aš atvy
kau pas jus, norėdamas ir čia 
atnešti iš tėvynės tosios ug
nies.

'Noriu tu jumis pasimatyti, 
su jumis pasikalbėti, jūsų va
rdus užrašyti į Šventusias Kny 
gas, kurios, amžiais turės liū-

glįcfe ir iš kitų kraštų/Tuo kad visa lietuvių tauto
karštai myli Dievų ir tėvynę, 
kad visa lietuvių tauta yra 
vieninga ir tos vienybės, pa
darytos Dievo vardu, jokia

įvyko pirmoji didžiulė lietu
vių tautos šventė. Tokia dide
lė, kokios dar niekuomet nė
ra Lietuvoje buvę. Kaune su
sirinko pirmasis tautinis En- 
cbaristiais Kongresas, suphau-

tūkstančių žmonių. Petro Vi
leišio aikštėje susirinko per 
100,000 mėklini akų. DtUypapo 
visi mūsų vyskupai, šimtai 
dvasiškių, buvo Lietuvos Pre
zidentas, Vyriausybė, mūsų 
kariuomenė sa aukštųja jos 
vadovybe. £uvo ten atvyku
sių lietuvių riš Amerikos, Aū

buvo pašveitinti mūsų 
Tautos Šveųtąvės — Pamink- 

’ T7~7' litiės Prisikėlimo bažnyčios
\UTPHqš 'dvidešimtį metų gudri Anglijos Į ** feert^Sv.

: #{>i<8nMijį. anglotūai ir tarpKutiniai btt-P"”5A*“*“''T1“**.T^0 
I kiainkai pilveli' jurigttnea Afrika. Vai- Wv° WKal»nU, iž Sv.

stybes įstoti į Pasaulinį Karų, Tai Anrrert- 
kai kainavo bilijonai dolerių ir daug 
nių gyvybių. Kų už tai gavo? Nieko.

Šiomis dienomis Anglijos diplomatai ir, J*tvirtinti» lietuvių tautos į- 
Vėl stengiasi įtraukti Jungtines Valstybes, žadas Dievui: “Lietavių Tam 
į tarptautinius konfliktus, kurie veda prieita sutrtųaaasi šiinūmočių ver- 
naūjo, gal būt dar baisesnio karo. Ar atsi- gijos pančius ir garbingai nu
laikys šio krašto vyriausybėj tai didelfs klau-^ galėjusi daug galingesnius už 
simas. Wm. WfefKrigbt “Nnw«dUte” spalių saVe prieg#^ dėkodama Die 
nata. 9 d. leidinyje tedb, kad dabartini prez. Į yu- atbūtų laisvę ir pte 
Tftooeevėlto polrtik. vM» prv. tfc

amžius laisvų ir nepriklanue: 
mų Lietuvos valstybę, stato 
Kaune Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčių —5 mūsų tauto* Prf

> p-i. .
' f r*’

Žemės Alyvų kalno.
Tada buvo iškilmingai vie

šai visų mūsų tautos atrftovų

Žbrnlalas“UbOrty” paduoda ^511 laik
raščių redaktorių, kurių terpe yra "909 tie-, 
mokratai, kad prezidentas F. D. Booaevel- 
tas tikriausia bus kandidatas ir treČidm ter-

neš. Tik sn feteva mikėja, spauda, kritika rniąui. tr beveik aėra abejonės, kad jei jia rikėtinro simbolį'’• 
ir žodžiu, tauta gali žengti progreso keliu , kandidatuos, bus išrinktas. Prezidento rin-į Paskutinę Kongreso tiuvvų.
pirmyn. kimai n n-tai.s. i j būtent liepos mėn. 1 drenų,

ftemlška galybė ntekdotnet ne- 
suardys.

Dar tik trumpų laikų gy
venu Amerikoje, o jau paty
riau labai daug jūsų 'meilės 
—- Pievo ir Tėvynės meilės. 
Tosios jūsų meilės ir atvy
kau parsivežti Lietuvon. Tegu 
Dievo ir Lietuvos vardu pa
daryti mūsų ryšiai niekuomet
nenutrūksta!

t v *
Norėčiau, kad mūsų Tautos 

Šventovės sienose būtų įrašy 
ta: “Greičiau Atlanto vande
nynas išdžius, negu nutruks 
visų lietuvių meilės ryšiai s*i 
mūsų brangiaia Tėvyne”.

tki dliangnus pasimatymo

SėaMės nūvtfltiinai
Yra kūdikystės linksmumas, 

bet yra senatvės turtingumą5!, 
kurs dar geresnis. Buvo iftui- 
nlingai pasakyta, kad senat
vė yra vakaras, kurs atsineša 
su savimi savo lempų. Ir Ci
ceronas būtų galėjęs pridurti, 
kad ateidama, atsinešdama le
mpų, senatvė atsineša savo iš
minties volų su savimi. Seno
amžiaus atlyginimai yra taip geibingumo ir įtekfmėa laips
dideli, kad pilnai pateisina to 
kėjimų, kad gyvenimas besi
risdamas pirmyn praturtėja ir 
upė nėra niekad taip gili it 
tyra kaip toje vietoje, kur ji 
verčiasi į berybias jūras,

Vestuvių pokylyje stačia*

nU iki nepasiekė seno am
žiaus? Mos baigiame, tat, kad 
subrendimas turi gana savo 
garbių be padidinimo jo nu- 
veikimų skriauda tų metų 
dinamų senatve. — A 
aitas. (Daugiau bus))

W liU’
tų

LITAI — tvirčiau: f/ •fetatautaBdMėtatatatata y
KAUNAS <Tsv.) — Šiemet;Čių okupacijos Lietuvoje iš- 

spalių 'mėn. 1 dienų suėjo ly j leisti pinigais, kitaip dar va
giai penkiolika metų nuo Lte-jdinami orttnarktanis. 
tuvos pinigų — litų įvedimo. J Makš — Ūtos mttsflaOcys

Atsirado ir amkeliškų išve
džiojimų, kad litas neišsilai
kys, kfc4 Hito išstums ostma- 

buvo j i « sutiktas dide- [ tok} aiškinamų spaus
tu pasitikėjimu net saviškių,dino savaitrašty “Lietuvy”

Tbs atsitiko 1922 metų spalių I 
1 d. Naujkgimiui Lietuvos pi
nigai atsirasti nebuvo palan- 
k i o s sųlygos. Ne»

tarpo. flBuvo paskelbta, kud 
atlygiaimai tarnautojams bas 
wž rugsėjį mėnesį išmokanti 
litais, bet kas panorės gulto 
gauti it auksinais, skaitant až 
vienų litų 175 auksinus. O au
ksinai buvo faktiškai vokie-

prof, Voldemaras. Valdiškos į- 
siaigos vaktrniakams algas iš
mokėjo litais, o. privačių įmo
nių tarnautojai daugumoje pra 
šė ostmarkių — auksinų. Mat, 
auksinų gaudavo visų krūvų. 

(Tęsinys 5 pusi)

i
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KIPSAS, GYDYTOJAS IR LOKYS

Kaimas yra laikinoji mūsų 
Respublkos sostinė. Jame. gy- 
vena preaidentas. Mūsų tikro
ji sostinė yra .Vilnius, bet jau 
devyni metai, kaip Vilnius len
kų rankose.

Kaimas stovi slėny, dešinia
me Nemuno krante. Ties Kau
nu į Nemunų įteka Neris. (Ne 
munas yra savo didumu mūs 
pinnoji upė, o Neris antroji)

Kalinei yra keturiolika gra
žių bažnyčių. Gražiausioji ir 
didžiausioji bažnyčia yra bazi
lika. Prie jos gyvena arkivys
kupas Juozas Skvireckas, ku
ris yra vyriausius Lietuvos 
Katalikų Ganytojas ir uitai 
jis dar vadinamas metropoli
tu. Bazilikos rūsy, arba krip

toje, kuri yra po didžiuoju al
torium, ilsisi palaidoti vysku
pų kūnai. Tarpe jų guli kūnas 
garsaus blaivybės platintojo, 
žemaičių vyskupo, Motiejaus 
Valančiaus. Jis mirė prieš 54 
metus. Ten pat palaidotas ir 
Marijonų Vienuolijos atnau
jintojas, arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius, mirus tik prieš 
dviejus metus. Šventos Ger
trūdos bažnyčioje, kuri pri
klauso tiems patiems marijo
nams, yra stebuklingas kry
žius. Jis pastatytas bažnyčios 
bokšte, tam tyčia padarytoj 
koplytėlėj. Iš šventoriaus per 
koplytėlės langus matyti, kaip 
kunigas laiko prie to kryžiaus

Gerieji “Mažųjų Skaitytojų 
Skyriaus” skaitytojai! Su ki
tu šio skyriaūs numeriu pradė
kime spausdinti labai gražių 
apysakų iš kaukazų gyvenimo 
vardu “Marijos Vaikai.’’ A- 

.pysakos gražumų ir skaitytojų 
i ja susidomėjimu liudija josios 
,22-rasis leidimas. Tad patar
tina nepraleisti neperskaičius 
nei vieno skyriaus. Red.

VEJAS IR SAULE

-‘-Ar žinai, vaikeli,
Kas alus, degtini?
— Žinau tai yr* nuodai — 
Velnio išradimas!
—r Ar žinai, vaikeli,
Kas yra tabakas,
— Žinau, irgi nuodai — 
Mokytojas sakė!
Kad žinai, vaikeli — 
Negerk, nerūkyk;
Pats būk blaivus, doras 
lr kitus mokyki!

,A<d. Kerattis

VILKAS IR GERVE

NEVAŽIUOSIU

Visur gražu, malonu. Jr nuta- _ Aš matau tinkamų būdų 
rė čia šiek liek pagyventi, pa- į mūsų ginčui išspręsti. Kuris 
ilsėti. Atsisėdo po nulaužta*iš mudviejų privers keleivį nu 
pušim, pasirėmė į senų kelmų siimti švarkų, tas pasirodys 
ir ilsis. Tik klausosi — ogj esųs galingesnis. Tu pradėk! 
krūmuose kažin kas trašku, Saulė pasislėpė už debesio, 
brašku, čiapu, Kapu... Žiūri — o vėjas, kiek tik sveikas, ėmė 
ogi senas lokys beeteinųs. pūsti į keleivį, stengdamasis

— Labų dien, — pasisveiki- nupūsti nuo jo švgrkų. Juo
no lokys, ir ėmė klausinėti vėl labiau jis pūtė, juo labiau kė
nių, kas jis toks, iš kur atėjęs jei vis siaustėsi ir laikėsi švar- 
ir kų čia veikius. ko. Pagaliau vėjas turėjo liau

— Aš esu gydytojas, — pa- tis pūtęs. Dabar saulė išlindo
sisakė velnias. — Dėlto girioj įg už debesio pilnoje savo skai 
apsigyvenau, kad čia visokio stybėje ir keleivis netrukus tu 
vaisto yra. rėjo nusimesti švarkų, nes jam

*— Na, tai labai malonu, — pasidarė nuo, saulės per daug 
pasisakė lokys,— bnsiva kai- jau šilta. .< 
mynai. Švelnumu daugiau laimėsi,

Ir pradėjo lokys lankytis negu šiurkštumu. 
pas “gydytojų”. Taip diena į
dienų. Nusibodo kipšui toks 
svečias ir galvoja jisai, kaip 
juo atsikratyti. Galvojo, gal
vojo ir sugalvojo.

Kartų ateina lokys ir klau
sia velnių:

— O kų, ponas gydytojau, 
kas giero girdėti?

— Prastos naujienos, ponas 
Plačkoji, — sako velnias; —

Praėjo šilta vasarėlė ,
Su žiedais kartu,
Aplinkui senas rudenėlis
Sukasi ratu...♦
Skina jis kiekvieną gėl^, 
Deda į nasrus,
0 žalioji gamtužile,
Koks jis tau baisus!..,

P. Steponavičius

Vilkas, beėsdamas jo paties 
sudraskytų gyvulėlį, pasprin
go kaiulu. Jis greit pajuto bai
sų sopulį gerklėje ir nubėgo 
vaitodamas ir sau pagalbos 
besidairydamas. Visus, kų tik 
pasitiko, gražiai prašė ištrau
kti iš jo gerklės kaulų.

— Viskų duosiu, tik išt ra li
kit man iš gerklės kaulų, — 
maldavo vilkas.

Pagaliau gervė sutiko mė
ginti traukti kaulų. Ji liepė 
vilkui atsisėsti ir išsižioti, 
kiek tik jis gali, plačiausiai. 
Tada ji įkišo savo ilgų snapų 
į vilko gerklę ir iškrapštė iš 
tenai kaulų.

— O dabar sveikas makmė- 
si man atlyginti, kaip esi pa- 

I žadėjęs, — tarė gervė, atlikusi 
{nelengvų savo darbų.

Vilkas piktai suurzgė, paro
dė savo dantis ir pasakė;

—• Pasitenkinks ir tuo! Tu 
buvai įkišusi galvų Į vilko nas 
rus ir laimingai jų atgal iš
traukei... Reikia suprasti, kad 
tai ir yra užtektinas atlygini
mas !... ♦

Dėkingumas ir godumas 
drauge nevaikščioja.

Kelio! meška važiuoja. Šis atvaizdas nutrauktas Berlyno 
zoologijos parke. Kaip matome, ne tik žmonės, bet ir meškos 
moka dviračiais važinėti.
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Pirmadienis, spalių. 25, J.937
KASOMOSIOS KALBOS TĖVAS apie 1&11-12 m. gyvenusi Wor-'1 GrigStas Jonas, s. Prano, 

cester, Mass. kilęs iš darg/zlų m. prieš ka-
Zulmnskis Stasys, kilęs iš YT Bayonne, N. J 

tiirslės vienk, Ramygalos V.. B'^ . •»10
| Panevėžio apskr., paskutiniu > J v
laiku gyvenęs hazeilon, Pa. į g

Narbutas Antanas, iš PSpi- x\t>, kilęs iš Raseinių apskr. 
lės vals., Telšių apskr., atvy- j Konsulatas turi savo žinioje 
kęs Amerikon apie 1912-13 m.! jam priklausomų dalį iš dė-

Klilevičienė - Jaulsauskaitė dės palikimų. Atsiliepiant pru 
Veruse (Miller), gyvenanti $oma suteikti motinos vaidų 

• ir gihiimo datų bei vietų. 
Gudžiūnaitė Veronika, duk

tė Jurgio, kilusi iš Raseinių

(Vlbafga)
t}rįz&'a į ’iit•etucų I' -sTk'j •> • • , *Iauklėdamas jaunųjų kartų. Iš 

birbdamas iiiokytojo darbų jo inokinių jra daug puikių 
Ėušij^je, Jonas Jablonskis įk lieluvlų kalbos mokovų ir lie- 
^joši savo1 tėvynės {r, kaip,tik tuviai mokyklai vadovėlių 
buvo galima, jis tudjąu *griž°. 'adtorių, ’Prof. Jonas Jablons- 
1918 in. jis pargrįžo j Tųęluvos kiš, aūklėilama.s jaunųjų lietu- 
sostinę Vilnių. ^unkus darbas yių šviesuomenės kartų, labai 
gerokai pakirto Jono Jablpns- dailg dėmesio krėpė į jos stlp- į 
kio sveikatų, ir jis į savo levv riog asmenybės ugdymų. Jo
nę sugrįžo jau pebesvėikas. nas Jablonskis taip pat plačiai 
“Kiti Įveiki pagrįžo latsvon buvo 'pasireiškęs ir kaip geras 
tėvynėn,^— sako AntAtiaa^kne 1a.i^raštininkas. Jis pradėjęs 
tona, — jis pagtfžo ligonis.' rašyti “'.Aušroje”» feendradar- 
'Ka|p koks 'Prbihęt’^jus, alne- Hiavb mūsų periodinėje, spau
dęs kalbos'rašto ^sviėsų, pats ,doje ligi pat savo gyvenimo 
paliko prikaltas į kėdę”. 1919- pabaigos. Laikraščiuose dau- 
1920 iii. Jonas Jablonskis iiib- ^iaiišia bg rašydavo apie gini

me sviėtirįib Ministerijoj jstei- tosios kalbos dalykus. Jonas 
gtuoše viduriniųjų ir aukšles- JalaloneČos buvo didelė ir tau
kiųjų inbk'ykbj mokytbijų'iietu- n kšnSenybė, plačiai ir giliai 
yių kalboę kursuose. 1922 in. pasiręisliusi daugelyje mūsų 
vasario 1/5.d, Jomis Jablons- kuitftrinio gyvenimo ?akų. Ta

dus buvo išrinktas Lieuvos uni-‘čiau plačiausiai prof. Jonas 
versitėlo flumanįtarinių mok- Jabldnskis yra žinomas kaip 
slų fakuilėto "garbės proČeso- 'mūsų bendrinės arba rašomo- 
riuini. Bud&mas darbo žmo- šios kalbos kūrėjas. Jis parašė 

*įhs, jis nėpasitėųkino^krbingu 'plačių lietuvių kalbos gramati- ■ 
profesoriaus titulu, bet, kol kų, nustatė lietuvių kalbos mo- 
galėjo, skaitė studentams lie- kslos terminologijų, daug pa- 
tuvių kalbos bendrojo kurso dėjo nustatyti kitų mokslo ša- 
paskaitas auditorijoje prie sa- kų lietuviškų terminologijų, 
vo buto. Nebegalėdamas pats (}Hūg veikalų yra išvertęs į lie- 
plunbsnbs pavaldyti, savo min tuvių kalbių, o dar daugiau į- 
tis kitiems diktuodavo. Prof. vairių vertimų kalbų yra tai- 
J orias Jablonskis pasižymėjo SęS Be to, jis nustatė lietuvių 
nepaprastu darbštumu ir did- kalbos rašy bų, kurį sii mažais, 
žia lietuvių kalbos meile. .Į jį pakeitimais ir dabar tebevarto 
nuolatos kreipdavosi įvairių !jama. Nuo prof. Jono Jablon- 
profesijų žmonės, klausdarni 'akio mokslinių darbų lietuvių
lietuvių kalbos 'patarimų, daž- •kaibbs moksle ir lietuvių rašo-
niahsiai terminologijos dhiy-i •'. »6 d, ...-.-r moioje kalboje prasiuejo nau-
kų. Jis visada į klausiamuo- i A ,

, , > -v j • jas laikotarpis.sius dalykus įsigilindavo ir, « , .
visa šališkaibei buodugni^į'ųp- j Kalbininkas i

■BV»rstę8, pataniav.,. pa.Ma . Prof. Jonas jablon6kiS> «y.
w > nėra jJną,, kurdamas mūsų

*?, ,T<*^“'SKndritię 'kalbiį, jai pagrindą
ua^oiau | gaišinamas brau- pa„e.
gus laikas ir ardoma silpna ■<-- -• • » _i _ . .•;» j + v i v, munes tarmes ir jų parėmė beisveikata. Prof. Jonas Jablons- •9 , m i • -kuo, .-t,j . papildmejo Kitomis tainicniLSj
kie dirbo ligi pat savo mirties. , t • • i -> Jkiik ■. -kv, kurias visas labai gerai moke-Jis mirė 1930, Vytauto Did- • l?u , ... . .i ■„ Jo- “Kaip bites krauna medųziojo, metais vasario 23 d. 16 • c '• , - n u i. . ./ ’ . n j. .., > • ai . ikorm, visokių žiedų pnsinn-
val. 30 mm. laikinosios sosti-b1.; 1 \ • t» -»i • t- -• kasios, taip ir Rygiškių Jonasnės Kauno Karo ligoninėje, „{c,-. , lk . .v... ; ia Tg rinko žiedus musų kalbai išIškilmingai palaidotas Kauno . , . . . ,  : ., i.-.-š’ai.v , . . ,. musų tautos j vairių tarmių,—kapinėse, salia kitų dviejų di- , • . . f _, ,v / • - sako j° mokinys, A alstybes dznnų lietuvių kalbos tvrme- ,, ., . . , . .
tojų — prof. kun. Kazimiero■ . r. „ __ . . na. — Dainos, pasakos, mįsles,Jauniaus ir prof. Kazimiero ... . . , š, . .gyvoji žmonių šneka — štai jo 
Buktos. •>.. •**•*••• •-<•••••- rnarzai, is kūnų skynė ir pyne 

• haug nusipelnęs tautai ir vainikų bendrinei kalbai. Iš au 
niofcslui^ kštaičių, žemaičių ir rytiečių

Prof. Jonas Jablonskis yra tarmių sudarytas jai tvirtas 
jiėpaprastai daug nusipelnęs pagrindas, ant jo pastatytas

litel'lfviAl'DAKTARAI

r46So. ^K^Ckėro, III.

Utani., Ketv. ir Pčta. 10—-9 vai. v.
3147 So. HaLted, St., Chicago 

PaneA; Sered. ir Subat. nuo 2—8 v.AKIŲ GTDVT0JA1

c1etuViXi OibčrARAi Tel. Ol'įso:. JBaa.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tol,-painų: ,

gydytojas Ir chirurgas '
VIRginia 111-6 4070 Archer Avė.
Valaųdos; 1—3 popiet ir 7-^-8 v. v. 

Kasdien. išskyrus S.credą, 
Sekmadienį susitarus.

Bulelio, Liepos ir Rųgpu*^‘<? mėne
siais nebus yalaudų popiet, bet nuo 
10—12 vai. rvto. - — ------- ■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
41*42 Archer AvenUe

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso . vai.: 10«—12 A. M.

. « 8—9 P. M. .
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

OR. VAtfUSH, dPT.
LIETUVIS u.i.1.

OPTO>IUIT-'ALLX AKI V 
SPECIALISTAS

Suvlri, ncietų orakUKavlmo 
Mano Ga/-aqtavtrr\M 

■ Palengvlrg aklų (įtempimą, kuri 
eati priežastimi galvos skaudėjimo, 

aklų .aptemimo, narvuotų- 
mo, skauOAn.ų aklų karšt], atitaiso 

įtrumpairefystę ir .tollraryslę. Priren
gia. teisingai, akinius. Visuose »t«iti- 
algiupse *g*amtnavima-»i daromas su 
elektra, .parodančią muLuusiaa klai
das. Speclalė atyda atkr» piam< j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. '.Valandos auo įm ūri ,g.v. 
Nedalioj pagal . sutarti, . paagd> 
Atsitikimų akys atitm.'umo, be aki
nių. Kainos pigios kaiu uirmiau.
47{2 Š6a,A^HLAįĄ„ĄVE

Phoiie Botllevard 7589

feL CANal 2341

•PRYSICĮA^ and BURpEON 
10 NJBroadvvąy, MclrošeJ^
Valandos nuo 10 iki 12 v. din^H 

1 ibi 4 ir. nuo 7-n-9 ,v.. vakare I
, . TeL Melrose Park-,6(8QM.
Rea. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
___ .Fhone Mkywood .2413

GYDYTUJA8 JR,CHIRURGAS 
2158 W Cermak .Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

it Ketvergais ;pagal sutartį
2305 So, Ceavttt St. 
... Jek..CANal 0402

Kaltinedaaa žmogžudystėj. Niek Lanners, kurs, suvažinė
jęs moterį, buvo pabėgęs nuo policijos, bet vėliau pasidavė. 
Čia policijos stoty pasakoja, kaip tai atsitiko. Jis traukęsis 
po sąliūnus su svetima moterim. Gerieji laikai baigėsi, nes 
apkRltintas_žinogžudyštėj ir perduotas grand jury.

AMERIKOS LIETUVIŲ dXRtXRŲ 0RAUG1j6S \XRlAl
Tel. dalumet 5974 . ,.
. OFISO VALĄNOP^:
9 j-yte iki 8 vakare išskiriant sek 

madieuius ir J,rgčiadięnins

Tel. CANal 0257

30 METŲ PRITYRIMASakiniaiAkys egzanpi
įtaikomi

kez.idencija: 6600 Šo. Artesian Avė. 
VALANDOS:. 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro -•

» *4. I . VII t Į 4 . - • A- A
. Dantų gydytojas

32Š9 Š. Hatsfėd Street
CHICAGO, ttJx • - >1801 SO. Ashland Avenue-

Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 
uuą 1:30 įkč 8 vai. vak.

. ...TęL.QĄ^aĮ.Q^ ......

b WentTortR .6330 
Yde Park 3395Office Rours 

2 to 4 and 7 to 9 P. M 
Sundayjj. by,^ Appointment

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Sa Halsted St.

Valaaidos 2—4.po .pietų, 7^.V..,vak 
įbatomis

LIETUSIAI ADVOKATAL
PHY8fClAN aod StmcfedM 

4645 ^O. Ashland Avertue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki .8 vai. vak. 
.. JĮedųliomis jiagal, sutartį
Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef.- PROspeeA 1980

KONSULATO
• > -- -1 •«
PAIEŠKOMA

iŠskvrns seredomis irsul

lIetUviS Advokatas 
2201 W. Cenmik Road
Metropolitan Stale Bank itame 

• V alandos: WMėMt », m 9>ikė, 5
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki- 9
•d^“Wė..st

biic 9600 > -

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS Ik REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

- ChM-asje. Illuiois 
Tel MEMlock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 
j 7 iki 9 vakare k , 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
„r..... ■pjgrt-ggtartį: — — «•

'teletonas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak R<ftd
Valhndos: I—3 ir 7—8 

Seredomis ir >(edėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

66pl S. California Ąve.
Telefonas REPnblic 7868 •

OUlevard 7042LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 So. YVėstem Avenue

VALANDOJ: ( i ' 
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai, vakare. 
Seredojir Pėtnyėioj nuo,2 iki 6v.v 

Subatoj nuo-12 iki 6 v. v.
Tel. Proąpęct 1012 

Rez. Tell. Pepnblic 5047

DANTISTAS- .*• » ’ 1 * *
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th !=}treet .
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

...... ■Beredėy’^paggl • •strtartf • -

Res. and, Office
159 S. Leavitt ,St. 

CĄRal07p6

Telepjiųne- BOUley^nl. 2Š00 Tel. Ofiae BOUlevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

ua a • »a Pi" AufKOWARŠKAS) 
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

2403 W 63rd St.. Chicago
Nedaliom., ir Trečiadieniais 

Pagal Sntartį.

Ofiso vai. nuo 1—3; nno

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BE Varly 8

DAKTARAI .GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė

, . T«L LAFayette 8016
VALANDOS:

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

.......- — --'pagal Hntartį..........

gydytojas ir Chirurgas

4157 Archer Avehue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. . 

Itezidencija
8939 So. Claremont Ąve. w

.Valandos (b—TO Ą. M. 
•Nedčtnymls pagal sutartį. -

)YTOJA8 IR CHIRURGAS 
II lSo. Ashland Avė.
. .Tel. YARds 0994 
Rėz.: TeL PLAza 2400

VALANDOS: į
0-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
-o-Mis nuo 10 iki 12 vai, dieną

Pėr pereitus dvidešimtį penktus metus Efnil Denemdrk, Ine:, teisingai 
patamhvo West Side apietinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parddo, Tead

Geniausi A Vieta Wi4Af* VAntotA A’Utd'rt’iotelių!

Tek oft. REPnblic 769>6

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tei. GROyehUl 0617 
Office Tėl. HEMlock 4648DENTI8TAS

2423 West Marųuette Road
.Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
H?'V- ryt*; 1-5 P- P ;.6-0 ,y. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

> -161 Broadwav 
MELRO8E PARK, TT.T.,

Pirmadieniais ir , trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo ,2 y. iki 9 v. v. 
^__Sfkmsdicniais_jw^ll_^utartJį__

Y'žl Randasi savo ofiBe 
^-„praktikuoja 30 metų , 

Reomauzmas ir Širdies Ligos 
. jo Specialybė

įdandos,.11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 
Rezidcngija 1924 8o. 49th Ct 

,TeL Cicero 3666 
Ofisas <930 TVest ISth Street

ffvn'JjE. j*- ■’H'np .
GYDYTOJAS IR OHERDrGAS

2423 W. Marųuette Road
VaJ. 2—4 ir 7—0 vik.

Ketv. ir N.cdėliomis Husitams 
Subatomis Ciceroj

. 1446 8o. 49th Ct.
Nuo 6 iki 9 vai.-vak.*--EMIL ayette, 80Į6 Chicagos lietuvių iv. Kryti 

goninė, kaip Jų . pripaiino Ai 
Medical AĮSoęjation ir Ar 
CoŪege of Snrgeons, yra C 
rūšies,. Tai yra, aukščiausi 
kos medikaliai autoritetai, m

aus li- 
nerican• OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

i. CHICAGO, ILL
Telefonas MIDway 2880
, OFISO VALANDOS:

Hno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iii 
vsl. po flirtų ir nno 7 iki 8:30 v,

DBNTI8TAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:

J
O vai. ry^o iki 9 yal. vakaro 
ckmadieiuais jr Trečiadieniais 
- Pagal Sutartį.

Cadillac LaSalle

Tel. Crawford 4100 Ndtidokitės patarnavimu tų daktarų, dentistŲ, ddvokhty ir biznierių 
kurty Skelbimus matote jūsų dienraštyje. DRAUGE.
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Spalių 24-ia Diena

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

I

ždės, kuria grynai lieja ant 1 
mūsų ramių jų skaisčios ir iš
tikimos būtybės Šviesų, j ku
rių mes žiūriine ir iš kurioe 
mes renkame giliausių ramu
mų ir drųsų. Joks vyras arba j. 
moteris negali būti tikrai tvi- n 

| rtas, švelnus, nekaltas ir ge- .. 
1 ras be pasaulio esančio ge- 
resniu už tai, be ko nors esan-

“Tegul jau nebebūnu dau- čio pagelbėto ir suraminto pa- j. 
giaus gyvas'’. —Joto VII, 16. čiu t© gerumo esimu. — Phil 

0, medžiai ir pakalnės, pie- lips Brcoks. ■ r
vos ir dariai, klonis su upe ) Paliuosavil„as Bielo6 nu0 vi. 
l.u jame vasaros rytmetis su nenaudiBgų ir ,į, ir į
jo ilgais seseliais slapiose zo- neKuuių rape8Žių< atB(,ša jai'„

e, ir vMiws vakaras skęs- Bea«sak(Ainj ramybę ir laisvę;' s 
tnntis vutaimose, namas tr pui ta- tikras Bekla8tiBgumas. , 
kus, kaip paskutiniai palatini- Q neklastinguB10 ^1,
mmo žodžiai! - 0, visuose ,-ra iattWaBla netiktai eavo gy t 
Šiuose daiktuose, grožis ten veninle) w .. ivie£.ia į kįtus ,
buvo, kuo gi jis buvo, n gyVenįmus sa ryškia giedria r 
kuo jis dabar! lai Dievas; ir kai m-nulio arįa žvaigždži, , 
taip Ui Ue kame mano siek -viesa cia t>. ,
gyvens per ttattns... O, kaip sti „a5. kitos siatos ateis , 
mano siela Jo imdavosi! Kei-j ^feio .f suralninilno. ,
stas buvo Us jausmas! Lindš- kitas gywnimas pasMarys ra- 
sis, džiaugsmas, meilė, garbi- fi6rtdamas į ^yb,,
nimas,-tai buvo vui šie, _ Mažį sasWpinimai ir SBS1-er.|1 
beryvis iss.ilg.nms. Tai buvo djngs jo>
tas, kas būtą Jautęs turtą kaip -r šešaiai h#s |,
• • B. 1 L valdomo- ver^ jr susįĮįes su jos dan-' 1
Oi lazda nebūtų* patenkinus*, ... g . ‘
- berytos išsiilvilmas, kurianv gU>ka bVieSa‘ L

ir niekis. — ttou^tford. ""“'i CICEROS ŽINIOS i:
Sparnai! Sparnai! ~ |i

Palytėsi sifflę panytės ku- N • Ku_ Gražiai 
n siūboje, lyg judinama Dte- * . *
vu kvapu tarp pajautimo pa- . Auga
šauliu ir nematomo pasaulin; ,------------ .
apalpti kur slėpeningi kvoldal CICERO. — Moterų Sųjun- 
skiriasi ir išbudina kūdikį ki- gos 48 kuopa auga. Šiomis 
toje pusėje! ISbnsti ir stebė- dienomis įsirašė Vėl keturios 
tis ar taip yra ir veikti iš naujos narės, būtent: V. Striš- 
džiaugsmo nelaimę praradus; kaitė, M. Vrlikienė, (Stašai- 
žinoti kad ieškotojas yra ieš- tienės sesutė), E. Aložaitė ir 
komas ir surandamas; rasti O. Balčiūnienė. Reikia džiau- 
Meilės būtybę, bet ne jos ry- gtis, kad lietuvės katalikės rū
bas; dėl to gyvenimo, karį šosi į vienintelę moterų orga- 
mirimas atneša! Sparnai! Spa-1 nizacijų* — Almerikoj. 
rnai! — Marijona A. Ltettibu Į Šiuomi raginamos motinos 
ry. įrašyti savo jaunas dukreles

------------------------ į 48 kuopų arba į 2 kuopų. Pa-
Spalių 2Sta Diena sal seini° nutarimų, į jauna- 

a ’ mečių skyrių priimamos mer-
“Tylėjimas ir viltis bus jū S*'“8 nu0 P*®“’ iki 5eSioli-

.z? Stiprybė”. — tnijo XXX, kos ""‘tų’ °.nu<> šešiolikos lkl 
45 metų priimamos į pašalpos 
ir pomirtinės skyrius.

Visos lietuvės moterys , ir

sfcdabri»ių pinigų. Viokvečiai 
okupantai sugebėjo ir nžslėp 
tas metalinius pinigus sužve
joti, kai jau buvo surukę ru-

mergaitės spieskimės po gar 
binga M. S. vėliava.

Nauja Jėga

Vieną Metų Mirties 
Snkafctuvės

STANISLOVAS
BRAZAUSKAS

tylaus gyvenimo palai
minimas krito kaip rasa ant 
mūsų; ir geros mintys, kur 
jos žingsniai mindžiojo, augo 
kaip laumių žiedai. — Whit 
Tttr.

Tai gyvenimas, kaip žvaig-

Kunigai turėtų įsigyti
Vyskupo Petro PrancK- 
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą. I

Kaina #1.75 |
“DRAUGAS” i

2334 So. Oakley, Ave.
' Chicago, Uk

Persiskyrė sa tiuo pasauliu 
spalių 22 dieną,. S:55 vai. ryto 
1927 m., miaukęs 28 metus
amžiaus, gimęs Chicago, Iii.

PaJlko dideliame UtfHftdlmc 
mylimą motiną Oną, po tėvais 
BatUaUSkaltę. Ž sėOerts Jen- 
nie ir Marthą, 2 sloces Mari
joną TamažauSklenę ir Rozali
ją UTbOhterpę Jr jų Seimas, 2 
dėdes: Jurgi lr Simoną Bra
zauskus lr jų Žeimas lr dėdie
nę M. Pukellenę, lr daug gi
minių. * ■*

Kūnas pašarvotas 4 5 58 So. 
Paulina st., Tel. Doulevard 
6288.

Laidotuvės Įvyks antrad., 
spaflij 26 d., 6:00 vai. ryto ti 
namų Į Sv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurtoje Įvyus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o I* ten bus liūty dėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

VtKl a. a Stanislovo «ra- 
šališko giminės, draugai tr pa- 
SJštami esat nuoširdžiai kvlo- 
fttaml dalyvauti laidotuvėse lr 
suteikti Jam paskutin) patar
navimą lr atsisveikinimą

Nuliūdę liekas*. MtMbia, 
Seserys lr GbntMs.

Laldotuvhj, direktorius J. F. 
Kudelkla Tel. YARds 1741.

SOFUOS KOUOMmtS
Jau snkako vieni m'etl, kai 
negailestingoji mirtis atskyrė 
IŽ M4Mų tarpo my+htią m-otlną 
Sofiją Kolidienė.
•Netekome savo mylimos spa
lio 24 d.. 1»M m. Nors lai
kas tęsiasi, mes Jos niekados 
Ttegaffgnime užmirkti. Lai gai- 
lestšngasla Dievas sutelkia jai 
amžiną atilsi.

Mes atmindami tą jos llfW- 
ną praslftalinlmą ifl ntftsų tar
po. yra užprašytos gedulingos 
8v. M iStos ui Jos sielą Spalio 
26 d. Nekalto Prasidėjimo 
Svenč. Panelės parap. bažny
čioje, 7:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus* dalyvauti Šiose pamal
dose.

Nuliūdę vt«w Auoaapas, aū- 
nal: Pranciškus ir Bronį stovas, 
marčios: Geoevlefe ir šalty, 
goktė Amdsetta, broliai; Jao- 
ngus, Pranciškus Ir Aleksns, 
semto Hronbdava ir giminėli.

Tildėte 228 prastapių knygai 
sa naujtMisiateg receptais į I 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, pankŽ-1 
tienos kepiniui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų'

Į šteimintnkėrtis.
lie kayce galima gauti per pai- 

I tą arba raktinėje:

| “DRAUGAS”
SB34 So. Oakley A**.

CHICAGO, TLL. {

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
SALTI M IERO

RADIO PROGAMŲ IS STOTIES VV.HF.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — noo 10 iki 10*30 vai. vak. 
PenktacRenferfs — mo 7:00 Iki 7»30 vak vak. 
Sekmadieniais — mo 9:00 Iki 9:36 vak valu

MATYKITE J| ŠIANDICtn
HEALTH-MOR

VAClrtM-CLEANER 
ATdnCKA x» Darbus .

Išmuša Kandb, TatMkms Ir Bfekes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertes Kvyks pas jns dyktė pade- 
munatrtreti, ir per kelias minutes išaiškins HEATjTH- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 263 N®. Wabsnh Ava, Chisego.

ANTANAS NAVICKAS
MirB W»4*o 21 1837 m.,

V: 11 MM. poąiet, Bu laukęs pu
sę AmAAM.

KUo a RmuMžIm apskričio, 
VoMlėa p*r. Kumelikės kaimo.

.kwwtrtfc«l Mcyvsao 36 metus.
VaMt* 6totnM.w>< nujiadime 

BiOžvrl Antaniną, po tėvais Ko
kiu, M S*M«s; Antaną lr Bro- 
WM*Svą, dukt«n Adelę Bendo- 
i-Mltenę IT žentą Juozapą Ben- 
aofflnftj' 4\1 seseris: Zofiją Ma
nką Ir Stanislavą Druktenlenę 
ir H MmjMI, pusbrolius: 
Myksią VaMUdanską lr Louis 
Vklčlkanską Ir jų Šeimynas, lr 

kftą giminią. Uetuvoje 
•rauną Oenja. seaerj Feliciją lr 4m kreti as: KaMMerą ir Bro- 
MMevą. tr kitas ■gimines.

Kąnae *s*krv-et«us 1513 So. 
IMt Ave., Cteerefe

UkMntąvgą Įvyks antradienį, 
spalis 24 4. M narnų 8:00 vai. 
ryto kns MlyMfean 1 Sv. Anta
ne parap. bažnyčią, kurtoj |- 
ryks gv>4snngsn pamaldos už 
velninis stelą. f’S pamaldų bus 
nn^Mas | *vv Kazimiero ka-

<Hss«e44#al kvSečiame visus 
gimines. draugus-ges tr pažys
tam us-as dalyvauti tiose laido
tuvėse.'

Nuflfldę: MoterlA, NtbOs,
Duktė, Seserys, Pusbrolis', Mo
lina, įtroUftl, krutai Ir Giminės.

Laidotuvių dtrefctsrtus A>- 
theny Petkus. Tel. Cicero 210».

Urba ftower Shoppe 
4180 Archer Avenue

$250,000 DOVANOMIS

$100,000, ir kitos 909 dovanos 
'sudaro $130,000. Vėl jums 
i proga laimėti. Kontestas pra
sidėjo perėitų mėnesį, bet dar 
yra laiko įstoti. Įštokit dabar.

Šiame naujame konteste nė
ra okių mįslių išrišti. Nerei
kia žodynų arba enciklopedijų.

Tiktai pripildykite trukstan 
čia kalba dykoee vietose pie
šiniuose. Šis kontestas leng
vesnis už pinsiu. Mekanrkas 
arba paprastas darbininkas 
tari lygių progų su kolegijos 
profesorium.

Nuvykit pas arčiausių ciga- 
retų dealerį ir įsigykite ofi
cialų Old Ooid kontesto .bule- 
tinų sn pilnais įstatymais ir 
kontesto smulkmenomis. Kad 
jūsų deaioris neturi btoetmų 
kreipkitės į DRAUGO luštinę.

Ne tas da»g uždirba, kas 
daug dirba, bet tas, kuris tū
li gerų tvarkų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F.
SBM1AVHA K DIMOAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIB«IĄ TR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1X2 
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 SoMh FtfrtteU Avenue

' TeL LAFATETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

mdtis Baltumo - Snriai Duja
FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su c.Ty sealer saikuotais trokato

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHIU 4424

. . PETRAS STIRBIS

GARY. INO LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
rhone 9000 ■ • U0 W. I9th Ava

išdirbėjai ankstesnės r*Mes
paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Suvirti 50 metų prityrimo

Mes atlikome darbą daugeliui 
lyaeentų Cbtcagos Lietuvių

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, n J,.

r
lUBOTi viy 
D1BECT0RIAI

NARIAI CrHCAGOS. CICEROS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AS<

AMBULANCE £&"
DYKAI BST

ns We»t 18& Stnedt 
Phone MONroe 5377

1«46 Wėst 4Sth Street 
Phone BOUlėvard 530S-55GB

IR 4704 So, Westem A* 
TĖVAS TM. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phene CANai 2515 
Skyrina 4244 E. 108 StJ 
Phone POLtmen 1^70 

4348 Se. Califenria Ave, 
Pbone LAFayette 3572

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOtJtevaTd 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Pbone Cicero 2106 
6834 So> Weatern Ave. 
Pbone GROvehill 0142

y
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VIETINES ŽINIOS NOTRE DAME NUGALĖJO NAVY, 9 — 7 Naujas Kontes* 
j tas Eina Pirmyn

SPORTAS
Penktadienio vakare, Spa- 

lio-Oct. 29, Sv. Antano para
pijos mokyklos vilkučiai ren
gia “Bunco ir Card Party,’’ 
mokyklos naudai.

Mokyklos mokytojos-seserys 
deda visas savo pastangas, 
kad ši mokyklos pramogėlė 
bfitų kuopasekmingiausia. (Sa
ko jau turį daug dovanų. Te. 
ko girdėti, kad seselės pačios 
rinko dovanas.

Visi kviečiami penktadie
nio vakare į seselių parengi
mą. Rep.

Dariaus-Girėno Posto 
271 Narių Dėmesiui

Be to, visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti 4th Distriet 
susirinkime spalių 28 d. 8 vai. 
vakare, Hollywood svetainėj. 
Bus trumpa programa ir vai
kės. ftiam susirinkime pripil- 
dykime nariais svetainę, pa- 
sirodykime 4 distrikto valdy
bai, kad esame ištikimi legi- 
jonieriai ir dirbame labui ka- 
ro veteranų ir jų šeimynoms.

Frank Krasaus.’cis

ŠEŠTADIENIO FUTBOLO 
REZULTATAI: NĖRA JOKIŲ MĮSLIŲ 

IŠRIŠTI

•Notre Dame, 4); Navy, 7.
Oliio State, 7; Northvvestem, 0
Micbigan St. 21; Marųuette 7.
Micbigan, 7; Iowa, 6.
Indiana, 27; Cincinnatj, 0.
Kansas, G; Oklalvnna, 3.
Nebraska, 7; Missouri, 0; 

į Kan.-ns St., 15; Creighton, 7. 
Tulsa, 27; Oklahoma Agg., 0. 

, Pittsburgb, 21; Wisconsin, 0.
Yale, 9; Cornell, 0.

• Princeton, 6; Rntgers, 0.
Bro\vn, 7; Columbia, G.

I Fordham, 7; Texes Chris., G. 
j Dartmouth, 20; Harvard, 2.
Į Army, 47: VVashington (St,
' Louis), 7.
Į Pennsylvan., 0; Georgetown, 0 

is (Pup- Į Maryland, 13; Syracnse, 0.
Ižju uni-ĮDuke, 3; Colgate, 0. 
dant su Į-North Carolina, 13; Tulane, 0.

; Manhattan, 0.

Dariaus - Girėno posto 271 
American legion reguliaris 
susirinkimas įvyks spalių 25 
d., 8 vai. vakare, Hollywood' 
svetainėj. Yra dang svarbių 
reikalų, kuriuos šiame susi
rinkime turėsime aptarti. Ar
tinasi karo paliaubų diena 
(Armistice Day). Dariaus - 
Girėno postas rengia paminė
jimą tos dienos.

Po susirinkimo vice koman- 
deris .T. Kaledinskas, Progress 
rakandų krautuvės vedėjas, 
pavaišins. Nariai prašomi at
sivesti savo draugus karą ve
teranus įrašyti į Dariaus - Gi
rėno postą.

MARQUETTR PARK. - 
1 Moterį} Sąjungos 67 k p. ren- 
1 gia bunco ir card party, spa- 
t lių 27 d., 7:30 v. v., parap. 
salėj. v t • •

! Rengimo komisija: Mįcke- 
liūnienė, Aleksiūnienė, Poškie 
nė, Trustienė, Kli&ugįenė, Ka- 
zwel lienė, Nevulytė ir Kamin
skienė ruošia dang gražių do
vanų. Sako, neužvilsflme atsi- 
lankusių. “ •,

Lauksime parapijonų, nes 
visas pelnas skiriamas parap. 
naudai. Lauksime taipgi vieš
nių iš kitų kuopų, ypatingai 
tų, kurios praeitam apskr. su
sirinkime žadėjo atvykti. Gi 
mes mėginsime atsilyginti.

Į Mūsų sąjungietės sutartinai 
dirba, naujų narių prirašoma 
ir dabar laukiama dar vajaus. 
Jei bus lengvatų, daugiau pa
siseks įtraukti moterų į šią 
organizaciją.

Nors pastarame seJme, įvy
kusiame mūsų parapijoj, teko 
daug patirt malonių ir nema
lonių dalykų, vienok džiau
giamės, kad tas mūs santai
kos nepalietė.

SKAITYKITE “DRAUGĄ

Kentucky, 19
Yanderbilt, 7; Louisjpna St. 6. pripildyti trūkstančią kalty 
Arkansas, 13; So. MethodistO piešiniuose. Tiktai nnvykil
Oregon State, 14; Oregon,0. pas artimiausią cigaretu den 
California, 20; Southern Cal- , . . . . , . * ° _ * _.

ifornia, 6. .' ,erl ,r lMSyk*te Old G old Ci
Stanford, 13; Wasbington, 7.1 garėtų buletiną su pilnais į 
Drake, 30; Iowh State, 0. ' statymais ir kontesto smulk
Day ton, 6; Oliio U.,
Notre Dame B, 12 

western B, 0.
Illinois College, 13;

VVesteyan, 7.
Columbia Coli., 7; Parsons, G. SKAITYKITE BIZNIERIŲ
Buena Jista 14; Dubuųue, 0. BARGENUS “DRAUGE“ 
Moly Cross, 6; Western Mary

land, .0. . ................  " • —--ui
Nortbeastern, 8; Rbnde Ts- THE BRIDGEPORT
Pro^de^’sprinMfield, 6., KNI™ M'L^

Connecticut St., 15; Trinitv, 0 f ^lemonavicb
Lafeyette, 13; New York Ū.,0 l flMM Sveterių Krautu- 
Detroit, 14; Boston College,0. Atdara Kas
Villanova, 21; Bucknell, 0. 4 *±.1 Diena Ir Vaka-
Gettysburg, 19; Lehigh, 6. raiši — Ir
St. I/juis, 7; Catholic U., 2. i madieniais.
Mississippi St., 14; Florida, 13

Manant statyti aan naujų namų 
u pertaisyti senų, palenkite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

8739 Bo. l£aplewood Are., , 
Telefonas PROspeet 1185. JFilmos Iš Lietuvos Au

šros Vartuose
A. Briškai, kun. M. Urbona
vičiui, R. Andreliūnui, Kviet- 
kui, adv. A. Lapinskui, adv. 
K. Savickui, muz. S. Rakaus
kui ir visiems bankiete daly
viams.

Naujais nariais įsirašė: E. 
j Damkąitė, O. Holomnaitė, W. 
i Daunoras, R. Riekus, J. Mic- 
I kus, A. ir K. Šmukštai, L. 
Diokas, F. Vaicekauskas.

Kitas susirinkimas įvyks 
lapkričio 1 d., parapijos mok. 
kamb. 1 Koresp.

PARDAVIMUI KAMAI
North 10737 Edbrooke Avenue — krautu

vė lr 7 kambarių fleitas. Tinkamas 
dėl bučernės , arba grrosernės, tiktai 
$8990.00'. Lengvi lfimokėjimal. Biz
nį ir visų įrenginių parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10146 Ut., Iawrence Avė.. 2 fle
tų — 5 kambarių mūrinis namas. 
3 karų. Šilto vandens Šildomas ga- 
radžiua — I. C. transportacija, tik
tai $7900.00. $1500 carfh, balanaas
Išmokėjimais. Pirmas aukštas dy
kai. AtsiSauklt:

F. G. MAURER & CO.
10323 So. Michtgan Avė.

Tel. Pullman 2220.

Šiandien vakare po rožan
čiaus pamaldų Aušros Vartų 
parapijos svetainėj bus rodo
mos gražios filknos iš Lietu
vos. Filmos Nepaprastai įdo
mios. Amerikoj buvo rodoma 
daug filmų iš Lietuvos, ta
čiau šios skiriasi nuo kitų sa
vo įvairumu. Taigi, kam Lie
tuva miela, tas nepraleis pro
gos josios vaizdais pasigėrėti. Reikalingas prityręs vyras virėjas, 

turi mokėti lietuviSkų kalbų. Rašy
kite:
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avė. 
Roz Mo. G309.,

Liet. Mot. Pil. Lygos susi
rinkimas įvyks trečiad., spa
lių 27 d., 7:30 vai. vak., San
daros svet,''2 lubos, 814 W. 
33rd st.

8. Wodman, rašt.

komisija nuoširdžiai dėkoja 
; kleb. kun. A. Briškai, kun. J 
{Juškevičiui, kun. S. Joneliui 
už iškilmingas pamaldas, drau 
gijoms ūž dalyvavimą mišio
se ir šv. Komunijoj, būtent:
Šv. Vardo, Sodalicijos, Nek.
Pras. P. Š. moterų ir merginų,
Šv. Kazimiero Karalaičio, Sa
ldžiausios Širdies V. J., Apaš
talystės ir Vyčių tėvams, rė
mėjams, bendradarbiams už 
skaitlingą dalyvavimą jubilie
jaus bankiete.

Dėkojam “Draugui” už ta
lpinimą raštų, paskelbimą per 
radio: “Draugui”, “Margu
čiui”, Budrikui, Peoples ir 
Progress vedėjams, visiems 
biznieriams už paramą skel
bimais programų knygoj; pro 
gramoj dalyviams: varg. J. 
Kudirkai, I. Gricaitei, V. Paš
kevičiūtei, E. Plenaitei, E. Lu
košiūtei, B. ir J. Meilūnaitė- 

i ms, Šakar - Makar chorui; 
. šokėjams: J. Aleksaitei, G- 
: Brazaitytei, Oksui, B. Srons- 
•’kiui; kalbėtojams: kleb. kun.

PARDAVIMUI NAMAS

Balto'mūro krautuvė. Namas 35x125 
pėdų... Išrenduotaa kaipo tavernas, 
kambariai viršui. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen gatvės. Tele
fonuokit savininkų;

Brookfleld 6863.

Padėka “Draugui

Lietuvos Vyčių 3G kuopai 
buvo labai malonu girdėti ju
biliejinio banlnėto paskelbimą 
per Jūsų radio programą.

Svečių atsilankė daugiau 
negu mes tmanėm turėti ir ti
kimės tai buvo iš priežasties 
Jūsų radio paskelbimo.--.- --

Linkėdami. Jums kuogerian- 
sio pasisekimo, liekame

Lietuvos Vyčių 36-ta kuopa 
Agnės šaučūnas, raštininke

PARDAVIMUI RAKANDAI
Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po vienų. Atsišauklt: 3357 Lituanica 
A ve. (Krautuvėje).

CARPENTER
IR

CONTRACTOR
2223 West 23rd Place

Atlieka visokius medžio d&rbna, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainų. Apkala namus Šingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 36 matus patyrimo.

VakarasSkalbiamos mašinos, Norpe, ABC, 
Apez, Crorley ir Maytag po Iš Vyčių Darbuotės

ROSELAND. — Visų Šven
tųjų parap. mergaičių sodali
cija rengią šokių vakarą (Get 
Acųuinted' Dance), šeštadienį, 
lapkr. 19 parapijos salėj. 
Grieš Pbil Palmer’s orkestrą. 
Visas jaunimas iš anksto kvie
čiamas. E. Stanker, pinu.

P-endon kambarys, šviesus lr švarus, 
gražiame flete.' ' AtsiSauklt: z

3559 So. Ememia Avė.Mokant po $1.00 j savaitę. 
Angliniai pečiai porcelnin po

ftvetsus kambarys, gražiame name su 
šiluma, vonia Ir Visais kitais pato
gumais. Kreipkitės pas:

J. Vaišvilų, C Į 47 9. WasUtenaw Av.Oil Burners, Quakor, American,
Samco, Coleman ir Alcaaar po 

$OO.5(J ir aukščiau
Tel. CANaI 7514

CHICAGO
Kunigai ir Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ PLOTKŲ
Atsišaukite arba rašykite:

AUGĘ CBSAUSKAfl 
5230 S. Marshfield Avė.

COAL
AnglysA. F. CZESNA BATHS 

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Telefonas BOULEVARD 4HS2

Klinikom elektrikinį Kabinetų, karštus Ir gsro kambarius; suteikiam 
elektriklhius lr švedų masažus; Pagelbėsim Jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais Ir sieros Vantom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkals.

ILLINOIS
ANGLYS .

Lump ...... ................ 16-00
Mine Run ........ 5-75
Egg ........................... 6 00
Nut i...................... . 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRI EMIESCI LOKE

TeL ARDmore 6975

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street
A. A. NORKUS savininkas
Tel. Victory 9670

1657 VVest 45th St, kampas So. Paulina St,

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ...............  $3.75

Dievo Malonių Baltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ............,........... $4.00

Naujas Aukso Altorius, jnodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ......................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. paak. .......................... $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš................. $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. rand. lap. kraštais...... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš...................>..................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš. ..................... 75c
Šventas Dieve, jnod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis . ................................................ .. ........... $2.50
Jėsus Mane Pagelba, didelėmis raidėmis ........ $2.53

(Agentų nepageidaujame) .

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Ulinei*

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲJAU GATAVI
Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
menuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicagc

šia gražiausia 1938 radio tik

nuolaida už jūsų senų radio. 
ERCA Victor, Zenith, Philco ir ki
tos radios, didžiausias Chicagos 
\ pasirinkimas.

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FIET, OIL RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ
1 SU CITY SEALER APZICRZTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE
OANal 2020

3417 So. Halsted St
3409 So. Halsted St. 

Tel. 'Boulevard 7010 TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.Budriko programas. WCEL — 970 

Kil., Nedaliomis žymus progra
mas kaip 7:80 lkl 8:00 vai. va,k.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


