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PRANCŪZIJA PASIŽADA 
GINTI ČEKOSLOVAKIJĄ

i , . <• -

Ministeris Delbos įspėja nacius 
nesikėsinti prieš čekus

PRAHA, Čekoslovakija, 
spal. 31. — Sudeten srities 
vokietis (nacis) atstovas va- 
kau čia ’ parlamente sukėlė 
triukšmu įyšittm su spalio 17 
d. įvykiu Teplitz-Sclionane ir 
apleido; pąriamentų.

Teplitz-Solwnane čekų po
licija spalio 17 d. išblaškė vo
kiečių nacių (hitlerininkų) 
demonstracijų. Vokietijos na
ciai protestavo prieš čekų po
licijos “brutalumų.”

PARYŽIUS, spal. 31. —
Prancūzų vyriausybe pažy
mi, kad Čekoslovakijos nepri
klausomybė ir jos teritorijų 
apsauga yra Prancūzijos tau
tinio saugumo programos gy
vasis faktorius. Ir Prancūzi
ja nenuleis rankų,’ jei kas 
bandys kėsintis prieš Čekos
lovakijos nepriklausomybę.

Kitais žodžiais, jei Vokie
tija įsiveržtų į Čekoslovaki- 
jų, arba kitu keliu mėgintų 
jos viduje kelti perversmus, 
Prancūzija tuojau veiktų.

Tokių mintį vakar pareiš
kė užsienių reikalų ministeris 
Yvon Delbos, kalbėdamas ra
dikalų socialistų' (liberalų) 
kongrese Lille įųieste.

Ministeris pažymėjo, Pran
cūzija su eile valstybių yra 
padarius prievolių sutartis ir 
jų sųlygų griežtai laikysis.

Minint Čekoslovakijos res
publikos 19 metų sukaktuves 
prezidentas Benes diploma
tams pareiškė, kad i Čekoslo
vakija pasiryžusi teisingai ir 
žmoniškai išspręsti visų tau
tinių mažumų problemas. Be
nes nnrodė, kad mirusio pre
zidento Masaryko buvo toks 
noras ir tas bus vykdoma.

Japenu ta|itine tauta reikalauja 
nutraukti santykius sa Britanija

TOKIO, spal.-31. — Japo- jos pastangomis sušaukta į 
nų vyriausybės neseniai su- Briuselį tarptautinė devynių 
daryta krizės laikui vadina- Į valstybių konferencija įsikiš- 
ma pagalbinė tautinė taryba ti į japonų žygius Kinijoje, 
šiandien padarė rezoliucijų, Taryba pareiškia, kad jei 

Britanija nepakels savo nusi
statymo, japonai pradės vei
kti prieš jų, nepaisant tarp 
abiejų šalių per 60 metų esa
mo gilaus draugingumo.

Vietos stebėtojai rezoliuci
jų vadina nepaprastu ir did
žiai reikimingu įvykiu. Ji pa
daryta greit po britų įteik
to japonų vyriausybei protes
to prieš trijų britų kareivių 
nušovimų Šanchajuje.

kad Japonija nutrauktų dip
lomatinius''santykius su Bri
tanija.

Taryba kaltina britų vy
riausybę dėl iškilusių supai
niotų tarptautinių santykių 
ryšium su Kinijos situacija. 
Pažymima, kad britų atsine- 
šimas yra didžiai apgailėti
nas. Sako, britai aiškiai stovi 
Kinijos pusėje ir padeda ki
nams prieš japonus. Britani- 
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Sutikimas išbadėjusio ir išvarginto. Lietuves žurnalistai ir užsienio spaudos atstovai 
Kauno gelež. stotyje sutinka išbadėjusį ir ilgai Lenkijos kalėjimuose alkintų pasienio po
licininkų Vladų Stankevičių (su gėlėmisįV šautuvu). Kokia yra lenkų kultūra, galima įsi
vaizduoti iš to, kad polic. Stankevičius per vieną mėnesį nustojo 11 kilogramų svorio ir 
paliegęs buvo paleistas.

I

Nmate japoN susikirtas su 
bolševikais Sibire

Abi pusės turi sutraukusios 
gausingas kariuomenes

PEIPINGAS, spal. .31. — 
Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad Japonija ir sov. Ru
sija skubiai didina kariuo
menių skaičių Mandžiuko Si
biro pasienyje.

Kalbama, japonai iš Šiauri
nės Kinijos siunčia api© 40,- 
000 karių į šiaurinį Mandžiu- 
kų. Pranešta, kad 20,000 ka
rių daugiau siunčiama ir iš 
Korėjos.

Japonų tautinė žinių agen
tūra Domei praneša, kad at
vykę per Sibiru keleiviai pa
sakoja apie didelį raudono-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS

sios armijas judėjimų išilgai 
Transsiberipio geležinkelio.

Domei taip pat praneša, 
kad sovietų kariuomenė pa
siųst* į Šalutinę Mongoliją, 
kuri yra sovietų įtakoje ir 
saugoje. Bolševikai bijo, kad 
japonai iš Mandžiuko ten ne- 
įsiveržtų. Tuo sumetimu ja
ponai suskubo įsteigti nepri
klausomų valstybę Centrinėje 
Mongolijoje.

Stebėtojai pareiškia, kad 
kaip japonai, taip sovietai 
vengia karo. Bet tarp abiejų 
valstybių karas gali. netikė 
tai užsiliepsnoti.

GUADALUPE BAZILIKOJ 

PONTIFIKUOTOS MIŠIOS

LONDONAS, spal. 30. —
— Katalikų universiteto rėk- Britanija ilgų laikų buvo susi-

New Yorko firma “Prodex- 
Lit”, 79 AVall St., užsakė Lie
tuvoje produktų keturių šiiri- 

i tų tūkstančių dolerių sumai. 
I Užsakymas garantuotas. Tuo 
sudaromi nuolatiniai rimti 
prekybiniai ryšiai.

Telefonas: Canal 7790
3c A COPY METAI-VOL. XXI

MUSSOLINI ATŠAUKĖ AMBASADOJ 
RIŲ B PARYŽIAUS H

Diplomatai spėlioja, kokiai 
sumetimais tas daroma

PARYŽIUS, spal. 31. — I-'į Italijai pradėjus karo ve 
talijos premjeras Mussolini smus Etiopijoje, Prancūzijai 
atšaukė iš Prancūzijos amha- ištraukė ambasadorių. Tuoį 
sadorių V. Cerruti ir jo vie- (bndu parodyta Italijai noprij 
toje paliko ambasados žemes-, tarimas jos žygiuose. 
nįjį valdininkų. j ambasadoriaus neskiria, kad

Kokiais sumetimais tas pa- dangi jis turėtų prisistatytoj 
Italijos karaliui kaipo
pijos imperatoriui. Prancūzių 

greičiausio ja gi neturi pasiryžimo pi 
priežastis, kad pati pažinti Italijai Etiopijos

daryta, aiškiai nežinoma. Di
plomatai visaip api© šį įvykį 
spėlioja. Sakoma,
bus ta
Prancūzija Romoje neturi ' kariavimo ir karaliui Eti< 
ambasadoriaus ir jo neški- jos titulo, 
ria. Ten prancūzų ambasado-( Tuo būdu didėja tarp 
riaus pareigas eina “ charge, biejų valstybių santykių į
d’affaires.” tempimas.

Popiežius grižo i 
Vatikana

KINAI NEIGI* JAPONĮI 
TAKOS SįLYGAS

torius kuri. mons. J. M. Corri- 
gan paskelbė, kad Šiame uni
versitete gruodžio 7 d. bns iš
kilmingai minima šalies kons
titucijos pasirašymo 150 metų 
sukaktis.

Iškilmių surengimui sudary
tas iš profesorių komitetas, ku 
rio pirmininku yra tarptauti
nių teisių profesorius dr. Her
bertas AVrigbt.

rūpinusi dėl Vokietijos, Rusi
jos ir Italijos plačiai vedamos 
per radijų jai kenksmingos
propagandos. Palestinoje ir ki ,
* t* .. .. ,, • kams

ŽYDŲ VETERANŲ

VAINIKAS DINGAS

BERLYNAS, spal. 31. — 
New Yorko karo veteranų 
žydų padėtas vainikas prie 
vokiečių nežinomojo kareivio 
paminklo nežinia kur dingę?. 
Naciai pradžiugę.

tose Britanijos valdomose pa
saulio dalyse, ypač tarp arabų, 
pasireiškę kenksmingi imperi
jai sąjūdžiai, tai italų propa
gandos pasėkos.

Šių propagandų nustelbti 
Britanija neturėjo galingojo 
radijo. Dabar gi tokį įsitaiso 
ir tikisi juo -nustelbti kitų ša
lių vedamų propagandų oro 
bangomis. , i •

Tik yra baimės, kad kitos 
šalys gali įsitaisyti dar galin
gesnes radijo stotis.

Praneša, gen. Franco taria
si su savo generolais.

Darbo rūmai plečia gausia) •
lankomus bendrojo lavinimo 

amatų kursus darbrnin- 
visoje Lietuvoje. Jau

ir

provincijoje veikia 13 darbi
ninkų kultūrinių klubų.

Spalio 21 d. įvykdyta mir
ties bausmė Maurasaičiui, nu
teistam už ūkininko nužudy
mų, ūkių padeginėjimų ir kesi 
nimųai nužudyti policininkų.

VATIKANAS, spal. JI. — 
šventasis .Tėvas Pijus XI va
kar čia parvyko iš Castelgan- 
dolfo — vasarinių rūmų, kur 
praleido visų vasarų ir gero
kai sustiprėjo. Eilės prelatų 

dimas Jo Šventenybė par
adavo automobiliu.

Tūkstančiai tikinčiųjų kri- 
kštaudami pasitiko ir sveiki
no Popiežių.

Atsisveikindamas su vasa
rinių rūmų personalu Popie
žius pareiškė, kad nežinųs, 
ar ateinančių vasarų su jais 
pasimatysiųs. Bet yra vilties.

ta
va

MEXICO CITY. — švč. P. 
Marijos Guadalupe metinėmis 
vainikavimo sukaktuvėmis

KAIP AMERIKOS RADI
KALAI ŠELPIA

ISPANUS RADIKALUS

ŽENEVA, spal. 30. — Kini 
ja T. .Sąjungoje vėl kelia pro
testų prieš japonus, kurių la
kūnai ir toliau žudo civilius ki 
nūs įvairiose Kinijos dalyse.

Kinija pareiškia, kad ji ne
prašo T. Sųjungos akcijos, tik 
nori, kad api© tai būtų praneš

Podraug t neigia 
spaudoje paduotas japonų tai
kos sąlygas — laikinai oku
puoti šiaurinės Kinijos pen
kias provincijas ir aplink Šan
chajų išvesti neutralinį ruožų.

Apie tai negali būti nė kal
bos, pareiškia kinai. Sako, ja
ponai tuo būdu bando suklai
dinti susirenkančių Briusely 9 
valstybių konferencijų.

AVASHINįGTON, spal. 31. - 
Valstybės departamentas pas
kelbė, kad Amerikos radika
lų 26 organizacijos šelpti Is
panijos radikalus per penkis

šventovės bazilikoj įvyko iš- mėnesius (iki rūgs. 30 d.)
kilmingos pamaldos. Mexico 
City arkivyskupas L. M. Mar- 
tinez laikė iškilmingas pontifi
kalines Mišias. \•

Pamaldose dalyvavo Oaxaca 
arkivyskupas, Chiapas, Cuer- 
navaca ir Tabasco vyskupai ir 
keletas prelatų.

Spalio 24 d. tarnybai pavesti 
du nauji lėktuvai. Civilinio 
aeroklubo metinė sąmata sie
kia du šimtus tūkstančių litų. 
Pavasarį ruošiamasi įvesti ke
leivinį ir pašto susisiekimų o- 
ru tarp Kauno-Klaipėdos-Pa- 
langos du kartu per dienų.

KATEDRA KONSEKRUO
TA, BET NEATIDARYTA

PARYŽIUS. — Reimso 
garsi katedra, kuri pasauli
nio karo laiku sugadinta, pa
taisyta ir spalio 24 d. konse
kruota, tačiau pamaldoms dar 
neatidaryta.

Pranešta, iškilmingas atida
rymas įvyks 1938 m. liepos 
mėnesį.

JAU NEĮDOMUS SOv E-I 
TUOSE VYKDOMAS

TERORAS

DAR LABIAU UŽSIDEGA 
PRIEŠ JAPONUS

RYGA, spal. 30. — Nėra 
vienos dienos, kad iš MaskVoR 
nebūtų pranešta apie masii 
sovietuose Stalino priešini! 
ir valstybės “išdavikų”, “šai 
pų”, “sabotažininkų” it fcįj 
sušaudymus. Paprastai te

Europos kasdien nužudoma žmoni; *»• 
leriopai daugiau, negu 4 - 
vos laikraščiuose oficialiai pa| 
nešama. > £

Raudonasis teroras Bosijo, 
je tokia plačia vaga vykdc 
mas, kad pasaulis mažai ir į 
domauja, kas ten šiandien ds- v .♦
rosi.

Vėliausiomis žiniomis iš Ru-i 
sijos, ten pašalintus žemė* Ūj 
kio komisaras Černovas ir tg 
pat laikų apie 50 asmenų dau 
giau sušaudyta.

šelpimui surinko daugiau 
kaip 500,000 dolerių ir iš to 
pasiuntė apie 300,000 dol. 
Kone visa likusioji suma iš
leista bėgamiesiems reika
lams.

IATENAI, spal. 30. — Orai 
kų karalius Jurgis II išvyko į 
Brindisi, Italijoje? Iš ten jis 
vyks į Romų, Paryžių ir Lon- 

' donų. į

LONDONAS, spal. 31. — 
Britai dar labibu užsidega 
prieš japonus gavus čia ži- | 
nių, kad dar du japonų ku-' 
Žeisti kareiviai mirę Šancha-

’ * • Ijuje. - »

Taip pat iš užimamos vi< 
tos pašalintas kariuomenės or-j 
gano “Raudonoji Žvaigždį” 
vedėjas Landa. Priede jis da) 
•buvo ir politinis komisaras kl 
riuomenėje.

Pašalinama eilė ir kitų jfe)
LONDONAS, spal. 31. — »vietų valdininkų. Jų visų liki 

Žiniomis iš Šanchajaus, tenai
japonai dar tris britus- karei
vius daugiau pašovė.

KINŲ “MIRTIES BATALIJONAS” 
PASITRAUKĖ IS KELIO JAPONAMS

ŠANCHAJUS, spal. 31. — 
Sunaikint#] kinų gyvenamoj 
Čapei srity ties Soochowo u-

kinais bus puolamas, nepai
sant sekiųių. Ir podraug pas
kelbė, kad šiandien iki pu

pelių, palei tarptautinės sri- siaunak&o kinai arba pasi-
ties ribas, keli šimtai kinų 
karių užsidarė vienam sandė
ly ir per keturias paras su
laikė japonų veržimusi. Kanai 
nusprendė x žūti. Pavadinti 
“mirties batalijonų?.’

Japonai negalėjo prieš šiuos 
kinus naudoti artilerijos ir 
bombų, nes bijotasi paliesti 
tarptautinę sritį. Pagaliau 
japonų karo vadovybė nete
kusi kantrybės pranešė sve
timų valstybių autoritetams, 
kad sandėlis su užsidariusiais

mas išsprendžiamas su šautu 
vaifl.

PAKVAIŠUSI MOTINA 
NUŽUDĖ 5 SAVO VAIKI

duotų, arba iš kelio pasitrau
ktų.

Svetftnų valstybių viršinin
kų pastangomis šiandien ry
tų “mirties batalijonas” ap
leido sandėlį, įėjo į tarptau
tinės srities britų saugojamų 
dalį ir ten sudėjo ginklus. 
Neužilgo japonai krikštauda- 
mi užėmė apleistų pozicijų — 
sandėlį.

Sakoma, kinai apleido savo 
pozicijų pačiam diktatoriui 
čiangkaišekui liepus.

N0RWALK, Ia., spal. 31.- 
Pakvaišusi Mrs. G. R. McA- 
nincb, 35 m. amž., pereiti 
naktį su šautuvu peršovė i 
nužudė savo penkis vaiku; 
3 berniukus ir 2 mergaites 
kurių vyriausiųjam buvo 1? 
m., o jauniausiųjam 2 m. am; 
Po to pati nusižudė.

Du berniukai, 15 ir 11 m 
amž., išliko. Iki vėlokai jų ns 
buvo namie.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — N) 

matoma giedra, šilčiau.
Saulė teka 6:23, leidžiu 

4:45.



--- BSASOIS
“DRAUGAS”♦ .

UTffUANIAN DAILY FBLEND
rublUbed Daily, Blo«pt Sunday 

RQMGHĮ>T1ON8: Ona Ye« - M.tiO; 8U Monttin
TK»«® IHKM — <2.00; Orf« MontU — T2c. 

-------M — Ona Year — »7.00; 81x Mont&a — «.M;
— .OJc.

verUmng ln "DRAUGAS" bringa beat raaulta. 
rtlalng rate* on application.
UOAS” 2334 S. Oakley tat, Chicago

“DRAUGAS”
Uetn« kmdien, linkyrus sex mad tani na. 

fc*»«lradarbln.nia fr koreapondentama raitų neartina,
tt“33rss;x w!Szs-> °;a£i£ avis
•t fr <r«m»piMl vlaua prisiųstos Mdkua Ir ypač ko- 
Mfcinl aefjna eutyg aavo nnoitūroa. Korespondentų 
fMM fkiytl (rampai ir atffcfeal (Jai salliua raiomaja 
■Ballnile) paliekant ittdaliua tarpus patalaymama, ven* 
giant polemikos tr aatnenifekattn). Paaanualoa koren- 
RondencUo* lalkraitln nedadamod.

Radaktoriaa priimt.— nno « vtl. Ilgi -t vel. popiet.
PRENUMERATOS KAINA: J. Aommtoa valstybtoe: 

ag — <2.00; PUPel metų — 9S.I0; Trinas mėne- 
— |2.i0; Vienam mteemut — 76e. Kitose vat- 

a prenumerata: Metama 97.30; Puael metų 
Loe. pavienis num. Pa

kaino: pritiunctainoa ggTeljmlavun

“Eit Su Gyvenimu”
___ x . -

Katalikybei, kaip rašo J. Us. “Panevė
žio Garse“, dažnai prikišama, kad ji nesi- 
steogianti “eit «n gyveniniu” ir atsiliekanti 
•do jo tempo.

Priekaištas moderniškas ir dažnai kar
tojamos, tačiau jis nerimtas ir neapgalvotas. 
“Eit su gyvenimu” reiškia leistis apsisvai
gini gatvės ūžimu ir triukšmu. Tuo tarpu 
fe* šiandien gatvė į padanges kelia, rytoj su 
purvu sumaišys. Kai, pav., rusų caras 1914 
Ek paskelbė karų, tada didžiausia minia puo
lė ant kelių prieš balkone pasirodžiusį carų, 
o to karo pabaigoj tas pats caras buvo pur
vais apdrabstytas Ir nužudytas, ir minia vi- 
s*i dėt jo baisaus likimo nėsusisielojo. Uat- 
t<s “Mosanna” greit virsta šauksmu “Pri
kalk jį prie kryžiaus, o plėšikų Barabų grų- 
fbrk niūros j laisvę”.

Taigi toks ėjimas su gyvenimu, kada 
beasmenė gatvė duoda vedamųjį tonų, reiš
kia pasidavimų paviršutinėms gyvenimo ba- 
•gorrr* pasidavimų stichijai, gaivališkumui, 
kai tuo tarpo žmogus yra laisva dvasinė 
kartybė, ir todėl įpareigotas klausyt ne iš- 
Vlržinio gyvenimo pulso, bet Dievo balso 
savo sųžinėje. Gaivalinis “ėjimas su gy ve
rtiniu7 ’ rodo, kad žmogus nėra asmenybė

•«

mui, bet turėt krstalinius gėrio ir blogio kri
terijus, ne užtemdyt, na sumoramt savyje at
vaizdo, bet dar asmeninėmis dorybėmis ir 
kūrybiniais polėkiais paryškinti jį.

Aplamai imant, mūsų pareiga ne pasy
viai “eit su gyvenimu”, bet aktyviai vest 
jį objektyvios tiesos ir teisybės keliu.

Svarbus Vajus

Pirmadienis, hrpfcr. 1 dy 1937

Žmonių Prietelis
Arba *

Knmljsort, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Irtnos aBtimkii itfat
Gana ilgų laikų Neprikišo-, ėmė uždavinį ir gyvenknroo-1 

somoje Lietuvoje ūkiškasis gy sius namus pati statyti, tai 
ven i rnas kovo tvarkomas ir Basojoje matoma ir namų bei 
vadovaujamas be aiškios pro- butų ^didžiausių štokų; ten 
gramos. Kai kurios sritys bu- žmonės,gyveeta po kelis ir ke- 
vo remiamos if globojamos,'liolika susikimšę vienam kam-

Šiandien prasideda Lietuvių R. K. Sn-I^** «* Klt0 •>"?• Kaip ten gerai neatrody-
sivienijiniu Amerikoj tajoe, karia m talke terp, davimai tų k raito santvarka, bet jeigu

bavo dėmėmo kreipiama pra- jo gyventojams trūksta butų, 
m©»ei, vėlina žemės ūkini. Vi- mausto, rūbų ir avalynės, tai 
sų klikų bavo apleisti amatai jau blogai...
ir annktmrftfcai. Ii Taigi bolševikų bandymai ai

Šešis menesius. Šis vajos yra svarbos, kaip 
svarbi yra ir pati organizacija. Dėl to at
kreipkime į tų darbų savo dėmės),

LRKSA arganas “Garsas”, vajų prade
dant, taip rašo:

dis vajus turėtų pasisekti prrmiaooa 
dėlto, kad orgomaaAoriflfrtM yM MMrtrtMK 

! cialės dovanos, tarp kokių ptflttų vietų rtžt 
I ma laivakortė kelinei j Lfcfclf ų Ir 
1 Šiai dovanai laimėti prisieis prirašyti neiwa- 
I žiau šimto narių. Kiti trys 4ttArtl deiarių tart 
' išmokėti pinigais.

Toliau šis vajus turėtų pasisekti geriau 
už paskutinius kelis vajus dėl to, kad šiek

Senatve

(Tęsinys)

Senatvės malonumai 

Mes girdime daug apie jan-

škymų, senieji yra laisvi tė- 
f myli tr gėrėtis. “Aš niekad ne 
liniojau”, sakė Gornaro. “kad 
pasaulis boro grąžos iki aš 
pasiekiau senų amžių”, šia 
tarpas buvo dažnai jo pareik-

nystės malonumus, bet gal §tae kaip gražiausias iš jo gy-
(Teoretiško arba moksliško Škiausiai įrodė, kad visas gy- įeĮj yra pripratę žiūrėti į se-j veninio. Devyniasdešimta pir- 

soeialbcirtO kūrėjai kaip snge- venime reikmenis pagaminti amžių, kaip į laikų ypa- muose metuose amžiaus rašy
tojo įrodinėjo, kad šalia stam- stambios įmonės nepajėgia 
Ižų pramonės įmonių ne vieta kad ūkiškame gyvenime būti- 
smalktoms amatininkų įmonė nai yra reikalingas seikas, 
lėms; kai kurie teoretikai įro- kad viskam yra savos ribos.

tingos privilegijos, palaimini- damas, jis sakė, kad jis jautė 
mo ir malonumų neatsiekiamų tai b Uvo jo pareiga paskelbti 
jokiu kitu metlaftiu. Šis tar-1 pasaulini, kad žmogus gali 
pas yra taip reikalingas gy-1 atsiekti žemiško rojaus po 
venimo išpildymui ii pabai- i aštuoniasdešimta * metų am-dūlėjo, kad Šalia dkM»ų dva-|Tra daugybė reikmenų, kurių

rų negalės išsilaikyti rr smul- išdirbimae smulkiose įmonėse gimui, kaip rudens metlaikis šiauš, bet tiktai dviejų dory- 
kūe žemės ūkiai. Ragai tų mo-yra parankesnis ir geriau ap- met? ažbalgoj. Jį reikėtų pa-[ bių pagalba, savęs sosivakly* 

tiek sumažėjo ekonominė depresija. Darbai tarėjo taip atsitikti; kad ^imoka negu didelėse įmonę- laikytį gyvenimo subrendimo mo ir M m v amo. Tno metu jis 
vietomis eina daug geriau, negu keli metai tautų ūkis ilgainiui susimes se* Taip pat kai kurios žemėA metlaikiu verčiau nekaip ge-Į rašydavo aštaortias valandas 
atgal, tiktai kietos anglies industrijos rajo- tiktai į stambiuosius fabrikus ūkio šakos smulkiuose ūkiuose <jįmo tarpu; laiku, kuomet1 i dienų, daug kitų valandų iš 
nuošė padėtis nėra pagerėjusi.

Vajaus darbą, turės sadvJKinft ir fMMlt- 
mos padidinti Susivienymo čarterio įregis

svarbiau-1 sauiė ir net žiemos šalnomis žmonijos labui*travimas arba lai s™ o gavimas Masslobuserts , kai turės išnykti... Šitokių ke- sodininkystė
valstybėje. Tuo laimėjimu džiaugiasi Centro liu būsiu prieita prie socializ- sias reikalas, kad smulkiam ū- pakeičiamos į saldžias sultis. 
Valdyba, džiaugiasi visi Susivienymo veikė-J mo, nes per revoliucijų būsiu ky, mųže&nianis plote, viskų Be šio tarpo kiekvienas yra 
jai ir visi nariai, bet ypatingai džiaugiasi, ĮengVa nugalėti nedidelį skai- galima geriau prižiūrėti ir neužbaigtas.
Massacliusetts valstybės nariai ir vietiniai stambių nuosavybių savi- tam reikalui galima panaudo-

Šio šimtamečio kunigaikščio, 
lygiai kaip ir daugelio kitų 
patyrimas, įrodo, kad viduti- 
Miškas kūniško padim&nkštini- 
mo ir ^rūtinio ■veikiamo sai* 

tkas, kurs gali būti gana nu- 
varginantis, veda prie pasi- 
baigiaaėių Kietų linksmumo ir 
sveikatingumo.

Protas, pasiekia subrendimo 
daug vėliau nekaip kortas ir 
daugelyje atsitikimų protiš
kos jėgos didėja, kasmet kū- 
niškos eina menkyn. Aristo
telis skaitė, kad kūnas pasie
kia savo patį gražumų tri^- 
dešhnttfose iki trisdešimts pe- 
nkių.jpvetų, o protas ių>ie ko- 
turiasdešimts deristaose. Bu
vo šiek tiek nuomonės skir
iamo kaslink jo skaitlinių.

(Tęsinys 5 pnsl.j 
v., /‘ir ■ , a

“Mūsų laukai yra Tojo ra
nkoje, Kurs sakė, *AŠ čįelų

Tačiau ūkiškojo gyvenimo, Reikalui atsilikus, smulkiame •'gTO]?airiau Jaunystū parodo 
laida negailestingai piauja ši-j ūky stoja j darbų visi — ir maj tiktai p^. pa^fjfcgfcįte Dįe. 
tokius spėliojimas. Matome, ži, ir seni; visiems, pagal jų vu; matykite viso; riė nebijo- 
kad šalia didžiulių dvarų ga- i»jėgumų, galima surasti dar-1 m/

na gerai verčiasi ir smulkūs [bclį, o to negalima padaryti; Sename gmiinje met Imkis 
nkirrmkai, o greta stambtų fa- dvaruose. , rtpestie3 ir fcovoB>

. „ , ir sųlenktyniavimų, kurie va
lės, būtent, Bostonas, Woree*rter, Cambridge, dirbtuvėlės. Keista, kad sočia- (rodė eiti vadinamuoju aukso ( rgiMa ir tuos, kurie
Lawrence, Montelto, Norwood, Lowefl, West- listų teoriškiems išvadžioji- vidurio keliu. Todėl Lietuva veįįians gyvenimo viduryje 
field, Atliol ir kitos. Žmonės ten tautiškai jmams tikinčiųjų nemažai atsi- vra virtusi vidutinių ir srnul- užpakalyje paliktas. Jis

yra ramybės ir giedrumo lai
kas, “ir laikas to, kas turėtų

veikėjai. Iki šiol vietinių kuo-pų veikimas njnĮqj 
buvo neviešas ir netikras. Net susirinkimų 
ir parengimų kuopos ir apskritis viešai ne
galėjo skelbti. Tokia padėtis slopino jų ūpų 
ir energijų. Dabar gi tas viskas eina į pra
eitį. Vietinėms kuopoms ir apskričiai atsida
rė darys į laisvų ir viešų veikimų. Massa- 
chusetts valstybėj Susrvienymui dirva yra

ti visų šeimos narių darbų.

cnuseiLS vaisiyoej oirsrvienyinui uiiva yin. ---------------į o------------------- į
labai plati ir gausi. Kolonijos ten yra dide- (brikų išsilaiko ir amatininkų Lietuvai visos aplinkybės

susipratę ir judrūs visuomeniškam veikime, 
tikra to žodžio prasme, kad jo dvasia ne- Gavus laisnį arba įregistravus čarterį, kuo

pose entuziazmas reiškiasi labai didelis, 
šaukiami susirinkimai, daromi planai dar
buotei, ypatingai naujų narių gavimui. 

Taigi, naujų narių vajų pradėsime sa
pakilusia dvasia. Tokia dvasia turės eiti per 
visų vajaus laikų ir apvainikuoti jį gausiais 1 
rezultatafs.

tori jėgų pasipriešint masinei neteisybei ir, 
fcvaifybei. Ši pastaroji kaip tik reiškiasi bar 
lagūnų ir cirkų nuotaika plačia tu žodžio 
prasme. Negi yra prasmės leistis pavergti 
balagano, cirko ir karkiamos dvasiai 1

Pedagoginiu atžvilgiu šūkis “eit su gy
venimu” yra tiesiog skandalingas, nes jei. 
Žmogaus pareiga būtų aklai “eit sū gyve
nimu'*, tai auklėjimas beturėtų jokios pras- 

. mės, nes “eit su gyvenimu” galima be jokio 
auklėjimo, be jokios dvasinės disciplinos, sa
vitvardos: užtektų eit į gatvę, susimaišyt su 
minia ir žiopfinėt Su ja prie cirkų, balaga
nų, prie budehbnkų, kartu su ja ūžt karkia
mose ir restoranuose ir neturėt jokių rimtų 
gyvenimo kriterijų. Geriau būt gyvenimo 
aumindytam, atstumtam ir paftįekintam, ne
gu be dvasinio “aš” eil su tokiu gyvenimu.

Antikiniai (senovės) graikai turėjo vie
kų beasmenį dievų Dfoftisijaus vardu, to die
vo garbei buvo rengiamos inetinėš iškilmės, 
pfer kurias buvo girtaujama, paleistuvauja
ma, ūžiama, triukšmaujama, žodžiu sakant, 
per tas šventes, per vad. “dionisijaa”, grai
kai išsižadėdavo savd “aš” ir apoloniško 
gyvenimo formingumo ir biaūriai defoTmUo- 
davo savo dvasinį žmogiškumų. Dionisijos— 
tai ryškiausias “ėjimo su gyvenimu” pa-

• **Kit sn gyvenimu” reiškia deformuot 
žmogaus tipų, o Kristaus mokslo šviesoje 
ūtnogaūK “defotmitas spiritualis” yra nusi- 
kdftimAs. Wevai nepatinka, kai žmogus de- 
formftojasi, nes tuo paniek mauros jame (Žmo- 

Jo (Dievo) paveikslas bei panašumas.-
Ibevas yra laisvas asmuo, tad ir Jo paveiks
las žmoguje turi išlaikyt asmeniškumų, as
mens pavidalų ir nesusijaukt su beasmenės 
gpmtos stichijomis. >

V. J. Kristus įkūrė savo Bažnyčių ne 
tam, kad Ji “eitų su gyvenimu” ir šiandien 
girtų tai, kų rytoj smerks. Kristaus Bažny- 
Člri yra tam, kad Ji amžinaisiais savo Įkū
rėjo kriterijais Vertintų gyvenimo įvykius 
fr pati butų gyvenimo vadove, o ne leistis 
“So pasaulio“ interesų iv ūpo pavergiama, 
todėl sUsipfatUsio ir turinčio išauklėtų eba- 
fakterį kataliko šventa pareiga ne aklai “eit 
art gyvenama“, bet aktyviai vest savo ir ki
bų gyveninių aiškiu, pa stoviu^ Dievo nurody
tu keliu, nepasiduot gatvės ūžimui ir triukš-

Kauniečiu Rezoliucija

Minint Vilniaus užgrobimo spalių mėn. 
9 dienų Kaune, priimta tokio turinio rezo
liucija: .

' “Kauno, laikinosios Lietuvos Sostinės, 
organizuota ir neorganizuota visuomenė, fni- 
nėdųnia Vytautą Didžiojo Muziejuje 17-sios 
Suvalkų sutarties sulaužymo ir Vilniaus pa
grobimo sukaktuves, pabrėžia, kad lenkų ad
ministracija kas kart vis smarkiau tebevaro

rado ir kapitalistinės santvar- kių žemės ūkio kraštu; buvu-
kos šalininkų (arpe, nors pap-Įsieji dvarai paversti stembes-___ ___ __
rastas gyvenimo stebėjimas (niais ūkiais — iki 150 ha. Tas su senu
aiškiai rodo socialistinės teo- pat dedasi ir pramonėje. Prieš tai garbės, meife, klas-
rijos klaidingumų. Kitas kinu-j karų buvo vos keli dideli fato' numo if> p^eJ^ 
simas, kaip geriau apsimoka rikai, kurie gamino’ Rusijos kag”,
gaminti — stambiose ar’smul- rinkai ; tie fabrikai neišsilaikė, 
kiose įmonėse, dvaruose ar fr- Lžtat atsirado daugybė nedi- 
kiuose. Yra ekonomistų, kurie deiių fabrikų — fabrikėlių, 
ir dabar tvirtina, kad žemės
ūkio našumas yra didesnis 
dvaruose negu ūkiuose. Taip 
pat esąs daugiau tenka padėti 
darbo bei pastangų kokį nors 
gaminį padaryti mažojoj dirb
tuvėj negu Abrike.

dirbančių daugiausiai vietos 
reikalams. Šalia fabrikų yra 
prisisteigę daugybė smulkių 
dirbtuvių .dirbtuvėlių, kuriose 
dirba amatininkai, ar du 
dviem-trim samdytais darbi
ninkais. Amatininkų dirbtuvės 
parodė didelį pajėgumų ir jos 

ir para-
Bolševikai Rusijoje, sumanę 

socializmo teorijas Įgvvendin-'yra vertos dėmesio 
ti, iš karto ėmė dideles įmones mos.
steigti; o mažas naikinti; tų 
pat darė ir su Įžemėg ūkiu; kŪ-Vilniaus krašte lenkinimo politikų, kad ji 

baigia panaikinti paskutines tikrųjų vietos rg didžiulius Valdiškus dva

rus — govchozus, vadinortrtK 
duonos fabrikus. Bet šalia tų

gyventojų tautines rr kultūrines teises ir 
kad visti tūb savo elgesiu ir nUolAtfttiais įsi
šokimais adininistfaeijos linijoj aurio šios 
Europos dalies taikų ir normalini gyvenimų, 
Kauno Visuomenė kreipia į tai viso tauriojo 
pasaabė dėmesį, o nekaltai pefsekiojamiems, 
baudžiamiems ir kalinamiems Vilniečiams 
ęiuRČia savo širdingiausių užuojautų. Be to, 
Kauno kaip ir visos Lietuvos visuomenė dar 
kartų pareiškia savo ištikimybę Vilniui ir 
įsrtlkiTrhirų, kad tarptautinių santykių tvar
kymas turi būti remiamas teise ir teisybe 
ir kati anksčiau ar vėliau tas principais tu
rės susitvarkyti ir lietuvių lenkų santykiai”.

Pijus Xl Statytojas

Per paskutinius du šimtmečius nė vie
nam popiežiui valdant nebuvo pastatyta tiek 
daug įvairių bažnytinių pastatų, kiek prie 
Bijaus Xf. Kaip tvirtinama? popiežiai para
ginus, nuo jo valdymo pradžios ligi šiol 
pastatyta t,202 fmžnytrnlai trobėsiar, bažny
čios, koplyčios, seminarijos. V'ien tik Ro
moje pastatyta 63 bažnyčios ir koplyčios. 
Be to, Vatikane pastatyta ir keletas pasau
liniams reikalams namų: mokyklų, institutų. 
Atftan.jinta daug vertingų meno kūriųių. Da
bartinio popiežiaus .valdymas jaučiamas vi
sose gyvenimo srityse.

Liuosi nuo gyvenimo išbbv ’ 
;7T7H a- i* - ? !■ , ■'‘i

į RlttXnNt$ MMTTS 
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Ant, IK KaroiifltU
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Spaln^ 3l-ma Diena

“Uola buvo Kristūs”. - 1 
Visa bėda, kad amatininkai Kor. X

Lietuvoje iki šiol nebuvo or
ganizuoti; jie patys savo ben
draisiais reikalais nesugebėjo 
pasirūpinti ir niekas jai nesi
rūpino, nebent mokesčių ins
pektoriai neužmirkrlavo juos 
apdėti nustatytais mokesčiais.

dvarų — vardiškų ūkių — 50 
viestiškaja eboziaistvų — laikėm 
si ir ūkininkai, Ir sunku buvo
įrodyti, kad įsovdvorai jau G kaip pagerinti ir palengvin- 
taip pelningi? palyginus su ti savo gamybų, kaip gaminius 
smulkiais ūkiais. Pagaliau bol- pelningiau parduoti, .kūip pa- 
ševikai prievarta ėmė naikinti atremti prieinama paskola, a- 
ūkininkus, vertė juos sueiti ple tai niekas nesirūpino. To-

Nitostabi Aartių Uola
O Nuostabioj Amžių Vok, 

kokia yta Tavo valdžia ir ga
lybė, kokie atsiminipiai aplink 
Tave buriasi, kaip maldinin
kai aplink šventyklų! Uola 
visad tvirta ir pastovi, išpa
žinta maldoje ir giesmėje, ku
ria mūsų tėvai pasitikėjo, — 
kokios viltys aplink Tave 
spiečiasi f

Gyvenimo audros gali rink-
į bendrus, kolektyvinius ūkius, dėl amatininkų gyvenimas bu- tis, vėjai į visas puses plakti,

Lapkričio l<n« Diena

“Todėl ir mes turėdami ap
link save taip didelį Būdyto- 
jų debesį, atmetę visokių na
štų ir stovinčių aplink mus 
nuodėmę”. 2yd. XH, 1.

Mes esame apsupti dideliu 
liudytojų debesiu, kurių šir
dys verda sųjaasme su kiek
viena pastanga ir kova ir ku
rios sužavėtos džiaugsmu iš 
kiekvierto pasisekimo. Kaip ši 
mintis turėtų sulaikyti ir su
draust kiekvienų jausmų, k< rs 
pasaulinis Ir kiekvienų never
tų tikslų, tr apsupti mus, vi
duryje užuomaršoj ir nedva 
sinki pasaulio, dangiškos 
mytos atmosferai Jie nugai 
jo — prisikėlė — yra apvai
nikuoti, išaukštinti; bet jie 
vis pasilieka su mumis, mūsų 
pagelbininkai, mūsų »nramin
tojai ir kiekfięnoje tamsos va-vadmomafe kolohozais (kolekti- vo ir yra labai sunkus. Tačiau bet visad yra prieglauda, ku-j m . fcgBb-

vnoje ehoziaistvo). Kolchozų amatininkai savo darbštumu, j rion mes liuosai galime eiti; ° 0Je *
našumas pasirodė dar metikes- savo gajumu, pagaliau atkrei-'jokia tamsi arba baisį nelai-!
nte, ir daugelis koldvortninkų pė į sav© vyriausybės dėmesį, 
ėmė stačiai badauti. Savo eks- Pagal naujųjį įstatymų, Pre- 
perimentais (bandymais) su kybos ir Pramonės Rūmai taip 
žemės ūkiu bolševikai pasiekė pertvarkomi, kad juose bus a- 
to, kad net po 20 metų nepajė- matininkų atstovai. Per čia au
gia pakankamai pagaminti mai siduriama su sunke.nylie, kari 
sto. Ne geresnių vaisių davė amatininkai neturi savo orga-
ir pramonės sustambinimas į nizacijos, kuri galėtų amati-įviso pavojaus jei tik slepinoe 
didžiuosius fabrikus. Bolševi- ninku atstovus j Prekybos,!Tavyje; saugiai ten pasil/kda- 
kai lobai giriaai savo pramo- Pramonės ir ^Ainatų Rūmus j ma aš galiu silsėtis ant Ta- 
nė» išplėtimu, tačiau Sovietų išrinkti. Todėl tuo tarpu rinks vęs, ir nežiūrint kokia būtų

J mus: “Taip mes liūdėjoine,
taip mos kovojome, taip mesmė niekad negali dienos pli- , . . ...

m- * L* alpome, taip mes abejojameslėgti, bes po Tavo šventa^. ’ r ...
prieglauda visi liūtlėaiai įm

eluoti.
O brangiausia Amžių Uola! 

Kadangi Ta buvai petskras
ta už mane, aš priglausta nno

bet mes nugalėjome, mes ap
turėjome, mes matėme, mes 
radome, — ir mūsų pergalėje 
matome jūsų tikrumų”. —H.

Rusijoje sunkiausia yra žmo
gui apsirengti ir apsiauti. Ka
dangi komunistų valdžia pa»i-

atstovų tiktai amatininkai, 
dirbtuvių savininkai. Kiti ania 

(Tęsinys 4 pusi.)

mano dalis, aš jų skaitau ge
ra ir palaiminta. — Morti 
Cappg Olivei*.

Ne tuščias ir šaltas idealas, 
ne vien dainiaus sapnai, bet 
akyvaizda šilta ir tikra, ma
toma ir jaučiama ir žinoma 

— Whittier

PLATINKITE “DBAUOĄ”
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Apysaka iš kaukazų gyvenimo

1. Atsisveikinima s
Juodoji ir Kaspijos jūra 

■Tarp jų dviejų amžinai balto
mis viršūnėmis,
Kaukazo kalnai daro prigim
tų Europos ir Azijos sienų.'
Aukščiausios sniego viršukaJ- Inu^4 sodžių, 
nes, Elbrusas ir Kazliekas, tei 
singai tais vardais vadinamos,

visos jų trobos stovi toje pa
čioje užtvaroje. Kartais esti, 
kad tokia juna turi daugiau

Onytės mamytė mirė. Ji pa
liko vienu pasauly. Neturėjo 
nei brolių nei seserų; tėvelis 
jau keli metai ilsisi šaltoje že
melėje.

žmonės atėjo jos mirusios 
mamytės pažiūrėti, už jų pasi

liko, aš esu viena, našlaitė 
plačiame pasauly. O, Marija 
neapleisk manęs, būk man Mo
tina, globok mane”. Jr taip 
našlaitėlė ilgai verkė ir karš-

Di'rba seneliukas, 
Dirbk ir 'tujen, vaike, 
J/a.i. tėvelis sakė:
—Darbas viską teikia

Darbas žmogų puošia
Darbas žmogų kelia,
Ar tu būsi rūmuos,
Ar prastoj lūšnelėj.* •
Darbas mus maitina,

tai meldėsi. Bet staiga, nušvi- Darbas v dU(l
iv v 1 V , • v • ** * '

... ...... melsti. Nuvežė i bažnyčia, pa-
milžimai >[ dėl fkiau k inee •

daugybes gyvenamų trobų, ‘
tvartų ir sandėlių — panėši į

Valdovo Usbanoko, kilusio 
Keblė giminės, junoje, apie

nes Elbruse reiškia ‘•Bli«?kori» ,lalies snkasi 
gantui", o Kasbekas “Balto- Pa‘akoJi,"a*> Kyvfno daugiau 
jį“ kalni). Abi viršukalnės sa. i'or gyventąjį). Ji buvo,
vo aukštumu pralenkia Man, tka I* In'uūjoine,
blanų. Keleiviai šioje kalnų

kalnų slėny. 
Trobelės buvo prisiglaudusios 
piie aukštos, vijokliais a pan

‘‘Mamyte, mano brangioji 
mamyte”, verkė atsiklaupus 
prie kapo našlaitėlė, “kur aš 
dabar viena pasidėsiu, kas 
mane priims, kas mane glo
bos”. Ir ašaros iš našlaitėlės 
akių krito ant motinos kapo.

Kada jau visi žmonės buvo 
nuėję namo, pasikėlė ir Onytė 
eiti, bet kur, Ji neturi namų,

šaly randa panašumų su Žirtu- - • , - - , . - .. • • • . , „
riomLs, bet gW4omIs'ftveiel..'gUSi0’’ ,,?los si™08- PrieS ^imi'’ .m'taniZ
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piais. Taip pat įgimtas kalnu laaka- Par mar«> Sraait» *g “ g ‘ ’
sflnų narsumas ir didelis laiS"-lSiurleno sraunus “P"“8- Prasi’ 

dedųs iš uoloje trykštančio Salvės pamėgimas yra nesveti
mas ir Kaukazo gyventojams. 
Beveik šimtų metų kaukazai 
kovojo dėl laisvės su rusų ga
lybe. Pusę milijono žmonių 
gyvybių kainavo carui jų pa
vergimas, nes narsūs kaukazai 
ilgai spyrėsi.

Mes savo jauniesiems drau
gams papasakosime keletu 
nuotykių iš. paskutinių kovų, 
maišydami tiesų su poezija.

Nuo Juodosios jūros uolėtų 
pakrančių, į kurias atsimuša 
bangos, beveik visur kyla au
kštyn statūs kalnai, sudaryda
mi pirmųjų kalnagūbrių virti
nę.

* Nepraeinami laukinių fygų, 
pasenusių kaštanų, plačiaša
kių palmių ir kitokių lapuotų
jų medžių miškai, susimaišę 
su tankiais krūmais, dygiomis 
akacijomis, kaktusais ir aukš
tais paparčiais, sudaro tanku
mynų, pro kurį tik maži take
liai veda. Toliau traukiasi pir
mutinė plokštikalnė, ir kalnas 
dar pastatė ja.

tinio.
Pirmų gražūjį 1860 metų pa

vasario vaikarų garsiai dainuo 
damas ir šūkaudamas berniu
kas atsivarė savo bandų prie 
šio upelio pagirdyti. .Jo links
ma daina staiga nutilo, nes 
trys raiteliai ant puikių žirgų 
prijojo artyn. Nustebęs ber
niukas įsmeigė 3avo mėlynas 
akis į nepaprastus karių dra
bužius ir blizgančius, įvairiai- 
papuoštus ginklus.

— Tai nėra paprasti lais
vieji, — tarė sau berniukas. — 
Mažų mažiausia yra riteriai, 
o gal net kunigaikščiai. Štai, 
žiūrėk, kaip blizga išpuošti au- 

-ksu ir brangiais akmęnimis 
kardai! Ir mano tėvo nėra to
kie gražūs ginklai.

— Ei, mažyti, ar yra Tfo- 
k<d Usbanokas namie? — pa
klausė vienas raitelis iš artyn 
prijojusiųjų.

— Mano tėvas, — tarė nu
silenkęs ir rankas ant krūti
nės sukryžiavęs berniukas, —*

jau užeis. Sugrįžus į miestų, 
mažytė užėjo į bažnyčių. Ir 
ten atsiklaupus prie Dievo 
'Motinos altoriaus verkdama 
pradėjo melstis: “O Marija, 
mano dangiškoji Motinėle, ma

to bažnyčia stebėtinai skaisčia 
šviesa ir jos viduryje pasiro
dė gražiausi Moteriškė, apsi- 
rėdžius baltais kaip sniegas 
drabužiais. (Ant galvos ji tu
rėjo žibantį aukso vainikų. Ji, 
meiliai pažiūrėjo į našlaitėlę 
ir tarė:

“Mano duktė, aš esu Mari
ja, Dievo Motina. Aš girdėjau 
tavo maldas ir būsiu dabar 
tavo Motina, o tu būsi Mano 
duktė”. Tai. pasakius ji mei
liai uždėjo savo šventų rankų 
ant našlaitės galvos, parody
dama, kad jų paima savo glo
bai.

Gražus regėjimas išnyko, 
bet našlaitė Onytė dabar jau 
drųsiai žiūrėjo į sunkų gyveni 
mų. Jai niekas dabar nebuvo 
baisu, nes Dievo Motina paė-

Darbas mūsą kluonus 
Ir namus pripildo.
Darbas art ir sėti 
Ir knygas skaityti,
Tai nebėk nuo darbo, 
Meilasai brolyti.

Paulius Le.gas

no brangi motinėle mane pa- !mė jų į savo galingųjų giolvų.

KO GALIME PASIMOKYTI IŠ GYVULIŲ

1. Mokykloje mažasis Anta- mūsų namelio vidų! Čia mūsų
nukas sužinojo, kad iš visų gy- 
vylių galima ko nėrs gera pa
simokyti, tik reikia gerai įste
bėti, kų jie daro ir kaip elgia
si. Grįžtant jam iš mokyklos ( 
narnos perbėgo per kelių skruz
dė. Antanukas jų paklausė:

— Skruzde, ko iš tavęs galiu 
pasimokyti?

— Dirbti, — atsakė ji, — 
Žiūrėk, aš anksti atsikeliu ir 
tik saulei nusileidus Užvenčiu. 
Per visų dienų nė vienos mi
nutės nepraleidžiu be darbo, 
nors už tai niekuomet negau
nu nė vieno cento užmokesčio.

bičių dirba dvidešimt tūkstan
čių ir kiekviena žino, kur ir 
kas daryti ir be to viena kitai 
neužstoja kelio. Kiekviena nu
statytu laiku iškelia ir parle-’,

to sėdėjo katė ir prausė sau 
ausis Antanukas paklausė:

— Katyte, ko tu mane dar 
pamokysi!

Ji atsakė:
— Švarumo. Aš z žinau, kad 

žmonės mane tik todėl myli, 
kad aš esu švari ir gražutė. 
Dėl to aš dažnai prausiuosi. 
Galiukas nori ir kada nori pas 
mane ateiti ir man nereiks nie 
kuomet gėdytis.

5. Antanukas visa tai, kų 
jam šitie gyvuliai pasakė, įsi
dėjo giliai į širdį. Jis pasida
rė darbštus, tvarkingas, kėlė
si anksti rytų ir išrodė visados 
švarus. Išvertė V. M. F.

Mergaitės tekinos nubėgo 
prekyvietėn ir netrukus links
mos grįžo atgal. Beveik visos 
ntsinešė įvairių kaspinų, eiles 
kųrolių, auksu siūtų skarelių 
,bei kitų panašių blizgučių ir 
tariamųsias gražybes rodė te
tai.

Tik Vienui viena mergelė, be 
turte Antanina, neatsinešė jo
kių panašių daiktelių: ji mis* 
pirko maldaknygę ir ratelį su 
kokiu tuzinu kuodelių.

Tat poniai patiko. Paėmė 
Antaninų gražiai už rankos ir 
tarė: “Aš labai džiaugiuos, 
mielas vaikeli, kad tu taip an
ksti kreipi savo mintis į maldų 
ir darbų. Kitos paikios savo 
mintis į maldų ir darbų. Kitos 
paikais savo pirkiniais kuo 
aiškiausiai pasirodė, jogei 
joms daugiau rūpi tuščios pa
žibos, negu padorumas Imi 
darbštumas. Nuo šios dieno? 
būsi mano duktė!'’.

Vakariniai Poteriai

Jau vakars atėjo,
Matai žvaigždeles,
Klaupk, mano vaikeli,
Sudėk rankeles.

Ir būdams pą žvaigždėms
.Dangaus spinduliuos,
Melsk Dievą, kad duotą
Ramybę, namuos.

Ir melsk už žolynus 
Kur dengia laukus,
Už tuos, kurie verkia 
Ir kenčia vargus.

Ir melsk, kad išaugtum
Ir taptum doru
Ir broliams, žmonijai
Kad būtum geru.

Ir melskies, kad Dievas 
Ftt saugotu irius,
Ir motiną sekdams 
Kalbėk: Tėve mūs*:

Vertimas P. Kraučūno.

yra junoje, kunigaikšti. Nori-jų ir paklausė:

PREKYMETIS

kia
’ . ’d *3. Paskui ^Antanukas įėjo į 

kiemų. Ten ant tuščios stati- 
nes stovėjo gaidys ir giedojo 
savo kakarikooo.

— Gaideli, ko gi tu mane 
pamokysi? — paklausė Anta
nukas. 1.^

Į tai gaidys atsakė:

Viena turtinga dvarininkė 
'ineturėjo vaikų ir todėl pano
rėjo'paimti iš mie<sto kokių 
nors darbščių dorų mergaitę 
iš savo giminiečių per įdukrų.

Nuvažiuoja sykį ji į miestų 
ir, vos spėjo pasisakyti savo 
sumanymų, kai tuoj ėmė po 
viena kitos eiti merginos, siū- 
lydamosios į įdukras ir tikin-

RUDENS LAIKOTARPIS

Anksti atsikelti. Vos tik 'damos, je,g esančios tos dva-
saulė ryte savo pirmuosius

2. Beeidamas toliau, Anta-jsP’n^u^’us Pas>uneia į žemę, aš 
nukas įėjo į sodų. Ten stovėjo, Jau eavo ryto dainų ir
avilys bičių. Jis pabeldė į avi-: K0^u nuo karties ant žemės.

Ten lapuotųjų medžių ma 
ža. Jų vietų pakeičia milžiniš-' 
kos, šimtametės eglės. Putoda
mi šniokščia kalnų upokšniai, 
kurie sudaro nuolaidžias va
gas — beveik vienintelį priė
jimų prie aukštų aliebazų ga
nyklų. Kaukazo kalnuose yra 
daug puikiai žaliuojančių pie
vų. Jos dažniausiai miškų ir 
uolų apsuptos ir gaivinamos 
tyri/ šaltinių upelių. Tokiose 
(žaliuojančiose lankose abcha
zai ganė savo bandas. Prie 
uolinių sienų, kurios apsaugo 
gy ventojus nuo šaltų Elbruso 
vėjų ir nuo siaučiančių Juo

te pas jį joti, ar aš privalau 
pašaukti ?

—r Koks esi mandagus ber
niukas! Kaip vadiniesi ir iš. 
ko sprendi, kad aš kunigaikš
tis? — teiravosi raitelis, gra
žių rudų barzdų glostydamas.

— Tavo mažojo tarno var
das yra Marjubas, kuris iš 
ginklų papuošalų pažįsta ku
nigaikštį.

— Išmintingasis Marjubai, 
kai tu paūgėjęs su rusais ko
vosi, turėsi taip pat brangius 
ginklus nešioti. Dabar bėk ir Į 
pašauk savo tėvų-

I Berniukas nusilenkė ir tarė:
I — O kunigaikšti, kad ir nedosios juros audrų, abchazai . , .. .... , . Ai didumo, kaip brolis Male-statesi sau namue. Kiekviena ,

. . , . . , • j v i kas, Imt su žiauriais rusaisseimą turi atskira sodybų, ku- ..... , .. ... j. m i ' tuoj eičiau kovoti. Einu i jūrių jie juna vadina. Tų erdvų |_ __,_________
plotų jie apsitveria aukštomis,
gerai išpintomis tvoromis.
Tvoros viršų apraizgo dyg-

nų, — pridūrė berniukas, 
liet prašau įsakyti savo ben- 
drakeleiviams, kad iš jų kuris 
nors pasaugotų mano karves,liais. Užtvaros vidurį palieka _ , .neg žalmarge yra klastinga irtuščių. Vienoje užtvaros pusė-į 

je statosi trobeles, kitoje — 
gardus raguočiams, tvartus 
ožkoms ir avims. Vidury taTp ,
trobesių ntovi jono. ,ndysi8 U^ymo, lu-t kuniRBikSba pa

T v . 'žadėjo pats neišleisti ----namas. Jame gyvena šeimos * f 
tėvas su žmona ir vaikais, ne

jau keletu kartų buvo į miškų 
pasprukusi.

Raiteliai juokėsi iš naivaus

turinčiais dar 12 metų. Užau
gusieji sūnūs ir dukterys, taip 
pat ir vergai su savo šeimo
mis, turi atskirus namus. Bet

Po to, gerai pasilsėjus, ji 
vėl pavasarį keliasi su link
smu ir skaisčiu veideliu, kad 
mus visus vėl pralinksminti.

Bet ruduo dar, vaikučiai, 
daug džiaugsmo jums gali 
sutrikti. Juk spalvuoti lape
liai dar puošia medžius, ir 
kaip ištik rų jų gražūs jie yra! 
Ir ūkiuose dar komai sus
tatyti laukuose ir aplink juos 
matyti šen ten “pumpkinų.”

Rodos, visa tai palikta ant 
plačiųjų laukų vien tik palin
ksminimui mažučių vaikelių, 
kaip jūs. O kornų karalius, 
kurį matote kupinu džiaugs
mu sėdint čionai, rodos, kvie
ste kviečia: “Ateikit, vaiku
čiai, pasilinksminkit pas mus, 
nes be jūsų rodos, k,o trūks
ta čionai.” “Ateikit pažaisti 
tarp kornų ir gal dar rasite 
juose pasislėpusį zuikelį ar 
didelį “pumpkinų”, tuomet 
mums visiems bus be galo 
daug džiaugsmo.” Chrysajis

Brangūs vaikučiai, neliūs
kit, kuomet lapai nuo medžių, 
medelių jau krinta. Ir neiiū<-» 
kit, kai šalnos paskutinias 
gėleles pakirs. Tiesa, jau ru
duo viešpatauja, ir dienos 
trumpesnės, šaltesnės,’ tamses
nės, liet, kaip ir jūs, numetę 
prie lovutės savo drabužius, 
einat kas vakarų pasilsėti, 
kad būtumėt gražūs ir skai- ! 
stūs ir sveiki, taip ir gamta, 
kas rudenį numetuų į Senų 
savo lapelius ir vaisius, pasi
duoda ilgam žiemos miegui, i

rininkės giminaitės.

Ponia, nieko neatsakydama, 
duoda kiekvienai jų po pinigų, 
tardama: “Šiandien prekymie 
tis, eikite į prekyvietę ir pir- 
kitėg eau kų nors, kas jums 
geriausiai patiks. Sugrįžusios 
parodykite ir man, kų būsite!

Ankstus rytas yra geriausias 
laikas darbui, ir anksti kėlęs 1 
nesigailėsi.

L 4. Pagaliau Antanukas įčjo

— bitelės, ko 
galiu pasimokyti?

tViena bitelė atsakė:
— Tvarkos. Pažvelk tik j į pirkių. Ant ugniavietės kras- 'nupirk,usios

FACTS YOU NEVER KNFW!!!

žalmar
gės iš akių ir, Marjubas nubė
go j namus, po valandėlės se
nis Usbanokas jau stovėjo 
prieš kunigaikštį.

• ' 1
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Vilniaus pagrobimo minėjimas spalių 9 dieną Karo Muziejuje.

Pirmadienis, lapkr. 1 d., 1937

ra tokių mįslių išrišti. Nerei
kia žodynų arba enciklopedijų. 

Tiktai pripildykite trūkstan

Mįslės

Pilna laktelė baltų vištyčių
čia kalba dykose vietose pie-i
Siniuose. Sis kontestas long-' Ųi lrklį didaaniSi kiau.

įvesnis už pirma. Mekanikas , « • zo . ,,1 . lę mažesnis (Balnas)).arba paprastas darbininkas
Kas aut galvos vaikšto ba

žnyčioje '(Kurpių vinys).

A.L.R.K. FEDERACIJOS 26 
KONGRESO NUTARIMAI

(Užbaiga)
Mandatų komisija raportuoja, kad kon-

. grėsė dayvau ja:
Pittsburgli, Pcnnsyl vanta:
Fed e racijos Apskritis: Juozas Tanikevičius, Jonas 

a , Orebltūnas. —
Federacijos 52 skyrius: Kastas Vaikšnoras.

• ' Šv. JPzaus Vardo Draugija: Jbozas Tamkevtčius.
Plilladclplna, I’ennsylvanla:
Federacijos Apskritis: Kun. D. Mikšys, Theodoras 

Kazlauskas, Mykoias bigėms.
Hauvtord, ConneetkMt:
Sv. Trejybes parapija: Marcele Barollenė.
Korwood, Mass.
Federacijos 10 skyrius: Agota Smllgienė, Stasys 

Karai nila.
\VorrvKtcr, Mass:
Federacijos 33 skyrius: Kun. K. A. Vaays, Kazimie

ras Tamulevičius, Eleanora Bžiaugienė, Petras Aikšno- 
ras.

Ko. Boston, Mass:
Federacijos 3 skyrius: Alena I’inellenė, Jonas Ro

manas. Adv. Kasys Kalinauskas.
Moterų Sų jungos 13 kp.: Paulina Juškienė, Emili

ja Kauniniertė.
SaLdž. širdies Viešpaties Jėzaus, R. K.: Vincas 

TMnula.itis. .
Tretininkų Brolija: Vincas Tamulaitis, Barbora 

Znotinienė.
Ix>m»11. Maas.
A. UK.K. Ved. 4 8-tas skyrius: Kttn. P. V. Stra- 

kauskas, Vladas Paulauskas, Juozapas Višnauakas, An
tanina, Vilkišiehė, Afltgelė NovkfinaitS, Jieva Dzedulio- 
nienė, Apolonija Žukauskienė.

Sedalicija: A. Vinaitė, E. šimoniūtė, S. Vasiliaus
kaitė, A. Arlauskaitė, I. Zolubaitė, A. Zolubaitė, A. 
Zenavičifitė, V, Buušaitė, E. Jankauskaitė, M. Griške- 
vlčifitė, F. Kriaučiūnaitė, A. Budenaitė, O. Shnonlfitė, 
V. Birkauakaltė. ,

dv. Pranciškaus dr-ja: Agota Aurilienė, Jieva Bo- 
tleaė. M. Kurlonicnė.

Šv. Elžbietos Draugija: Ona Mikblienė, M. Jetkevi- 
levičienė, P. Grigaliūnienė, F. Aurilienė, E. Mažeikienė, 
P. Jančienė, B. Sakavičienė, L. Tamašauskienė, J. Krl- 
vlfltė, J. Miliauskienė.

Susivienijimo: J. Beleviėlus.
šv. Vardo: J. Zenevičius, J. Oernaiuskas, J. Do- 

vtdonte.
Šv. Vincento de Paulo: V. Černiauskas.
Maldos Apaštalystės: Ona Voiungieųė, M. Tretgiū- 

tė. I. Kedarlenė. A. Bolicnė. D. V|awwvtčhne. i. Kseme- 
členė. O. Grendaitė, A. BarkauŠKMMB.

Moterų Sųjunga: A. Zinevičiene, E. švendonienė.
ŠV. Kazimiero: F. Krancevičius, S. Mažeika, Z. 

Bauba.
L. Darbininkų Sųjunga: O. Baubinienė.

A. E. R. K. Fod. skyrius: K. A. Venčlus, S. Padvals-
kis. ,

Motinų Ąrkibrollja: M. Pilypienė.
šiaujosloK Anglijos Hed. Apskr.> Antanas Kneižys, 

B. Adomaitienė. A. Peldžlua J. Kumpa. •
So. Itorfon.
lAetuvos Dukterų- Draugija: Francis Zaltskienė, 

M. Volungevtčlenė, Brone Cunienė.
Waterbury Conn.:
Aleksandra Aleksls. *
K. Y. ir K. J. Apskritis:
A. J. Mažeika, J. B. Laučka.

Chicago, IU.
Moterų Bų junges kp.: Elena Rakauskienė. •
So. Boston, Mass.:
Maldos Apaštalystės: Ona Jakimavičienė.
IVcHtfiHil, Mass.:
Kua. V. Puidokas.
Masprth, L. 1.
Kuu. P. Lekešis, kun. Balkfinas.
Cicero, IU.
Kun. Vaičiūnas.
'IMompson, Conn.:
Kun. J. Navickas. M.I.C., Jonas Pilipauskas, "Stu

dentų žodžio*' Red.
CtonibrMgc, Mass.:
Kun. P. J. Juškaitls.
Brouklya, N. Y.
Juozas B. Laučka, "Amerikos” Redaktorius. 
Hmokij, N. Y.
Antanas Mateika — Vyčių Centro Pirm.
Kingston. Pa.:
Kun. J. Inčifira.
Albany, K. Y.:
Kun. K. Strimaitis.
YVIlkes-Barre, Pa:
Susivienytas Centro Iždininkas, Wm. I. Kvetkaus-

jų būklę ištirti ir surasti prie
monių amatininkams ir ama
tams suteikti reikalingą viso
keriopą pagedbą. Ateis laikas 

j kad Lietuvos amatininkai įgys 
, sau prideramą gerą.vardą ir 
svorį Lietuvos visuomenėje ir Į 
ūkiškame gyvenime.

BUD1STŲ ATVERTIMAS 
— ŠVENTOJO TĖVO

INTENCIJA
ouan ltll| UlV Y. cnt IV Atci uu zitvolo, vv ii*, b. xvvci.naucr __ .

kas. < , į KOMA. — Kadangi budiz-
Cambridge, Msns.: . .. ■ - ,
Šv. Pranciškaus Trečiojo Ordeno: Mpnika KirSUe- lito Kinijoje V1SB Stiprybe glu-

n€

JuK*

PASAULIO DIDŽIAUSIAS 
KONTESTAS

$250,000 DOVANOMIS

Old Gold kontestas yra di
džiausias kontestas vedamas 
Amerikoj. Siekia nuo Atlanti- 
ko^ki Pacifiko ir kiekvienoj 
valstybėj Amerikoj. Old Gold 
vėl duoda 1000 dovanų suda
rant $250,000. Pirma dovana 
$100,000, ir kitog 999 dovanos 
sudaro $150,000. Vėl jums 
proga laimėti. Kontestas pra-

turi lygią progą su kolegijos 
profesorium.

Nuvykit pas arčiausią ciga- 
retų dealerį ir įsigykite ofi
cialų OM Gold konteste bile-
tiną su visomis taisyklėmis ir , DANTISTAS
kontesto smulkmenomis. Jei 11446 So. 49th CL, Cicero, IH. 
jūsų dealerjs neturi biletinų,
kreipkitės į PRAUGO raštinę.

“lietuviai daktarai"

DR. A. J. MANlKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 jiopiet ir 7—8 v. v.

Kasdien išskyrus Seredą,
Sekmadienį susitarus’.

Birželio, Liejtos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai. rato.

DR.Tc: WiNSKDNAS I NORAK

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, P. ATKOČIONAS
U tarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Habted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 r.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Rez.:
2456 W. 89 St.

, Šv. Nekalto Prasidėjimo, Parapija: Petras Kiršlys, di blltlistų vienuolyllUOSe, tad
Montcllo, Mass.: . j __ , . , i -i i* «-> ---- • ------------  r-—
Jurgis ftokells, Ona Grigaitė, Bronis Bartseviėlun P®g©fiU IU«BtU atvertllUO krik- j • i- • TU>rpUj, niėnnui Imt rlnr 

Jakavonytė, Juozas švagždys. > 1 ~LI + • ltl< JO peleną llienvbj, IK t GarštUufiybėn problema yra ta- ,vra |aiko įBl()ti jst,lkit ,labw, 
še, kad pirmiau reikia eteng. Sia,„e naujame k(m|(,s|e 
tis atversti budistus vienuo
lius.

Taip pareiškia Fides žinių

Ijowell, Mass.
Jieva SaviHOnienė.
Ko. Bortton, Mass.:
Agota Jocienė.
Kunigai:
Jo lįksc. vyskupas M. Reinys, kun. V. PuMokas, 

kun. PiuH Lekešis, kun. Jonas Balkfinas, kun. Vaičiū
nas, kun. J. Navickas, M.I.C.. kun. P, J. J užkalt is, 
ku».* F*.' Skruodenls, M.I.G., kun. A. -Karužlškls, k»m 
d. Mikšys, kun. j. Vaitekūnas, kun. a. Brutas, kun. tarnyba, aptardama Popie- 
P. J u raitis. kun. J. 1. Pautukonia, M.I.C., kun. 3. Pet- . *
rauskas, kun. J. švagždys, kun. P. V. Btfakauskes, kunl' žlAUS Blisionierine intencija 
P. A. Virmauskns, kun. E. Inčifira, kun. K. Urbonavt- j
čius, kun. M. Urbonavičius, M.I.C., kun. P. M. Juras, . lapkričio mėnesiui.
Fed. Tarybos Narys, kun. A. Linkus, kun. Dr. Jagml-' 
nas, M.I.C., kun. Boleslovas Lisbauskas.

Svečiai:
Lavvrcnce, M am., Ponia Zareckienė, Tofilla Kaka- 

Sienė, Jonas Zinevlčius, Kazimiera Gumausklenė, Mo- i 
tie Jus Gumauskaa, Antanina Oertjavičienė, Ona Joku-
.eauskienė, Emilija Jokubausklūtė, Ona ČigtUlenė, Julė 
Andruskevičiatė, Ęctronė Trakinienė, Karolina Arka- 
čauskienė, Morta Slautienė, Kazimieras Velička, Ago
ta Veličkienė, Marijona P&uliukonienė, Adelė Belevl- 
cianė, Petras Grina, Agota Grinienė, Rožė ššvenčionienė, 
6JoqJVH 'srensnerodej, amiof ‘ęna^Bnn.UKtnj, Tuoqana 
-fAaųsOH OpsAOuoo 'svuo,jnn,J5i snuof ‘juaipuaun su 
-Idvzonf airounsMV aod B»*u|goč. •■an.HtJiiSA,
fietė, Teresė KozmačlfitB, Dominika Jokubauskalte? 
Kazimieras Kuklevičius. Jonas Jeracžcas, Povilas Barn
ias, Syl vest ras Padvaiskas, advokatas B. Sykes, Ona 
Akstinaltė.

New Britain, Conn., Magdelena Daunienė. 
Haverhill, Mass.. Agneška Marctliontenė, Joana

a.kuvonienė, Julė Buitkuvlenė, Ona Radžiukonienė, 
Genovaitė Itadžiukontatė.

Providence, R. I., E. čločys, E. čločienė. 
Rhenandoab, Pa., advokatas Wm. J. Krencevicz. 
MontoUo, Mass.. Valerija Ijensberk&itė, Elžbieta

Lcnšberklenė, Rozalija Eitavlčifitė.
Kunigų Kongrese — 26.
Delegatų ,— SI.
Iš viso 120.
Draugijos representuotos — 2S.
Svečiai užsiregistravo, -- 46.

4<K«d budizmo sekėjai Ki- , 
n*joje gautų tikėjimo šviesų “

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 Cthifak Road
Metropolitan iįftate Bank name 
Valandos: kasaien nuo fl iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubUc 9600

AKIŲ GYDYTOJAI

1

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICU4.Y AKIŲ 
SPECIALIST^VS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W- Cermak Road
Vai.:'2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

' TeL CANaI 0402

PHYSICIAN aad BURGEOl
10 N. Broadvvay,, Melrose

j Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 
, 1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare

TeL Melroee Park 690 
Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av.

Phone Mayvrood 2413

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
Res 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617

9 rvtc iki 8 vakare išskiriant sek- Office Tel. HEMIock 4848

• LIETUVOS AMATININKŲ .leisti per egzaminus; tačiau daug, tenka pakęsti senesniųjų 
savamokslių amatininkų buvi
mą. Tokiems savamoksliams 
steigiami kursai, kad galėtų 
egzaminams pasiruošti. Nau-

REIKALAI (čia sutinkame kliūčių, — yra
.----- —---- daug amatininkų, kurie gerai

( ęsinys is 2 pusi). moka savo darbą dirbti, bet 
tininkai negali rinkimuose da nėra jokių mokyklų lankę, daž
lyvauti, nes Lietuvoje amati- nei net kalbos nemoka; per i jiems amatininkams ruošti yra 
ninkai, gayamoksliai, dažnai ne egzaminus tektų daugelį išme-'daug įvairių mokyklų.
turi jokių įrodymų, kml jis ti iš amatininkų ir pasunkinti 
yrt amatininkas. Sermi jau *,jiems pragyvenimą. Kol išmo- 
ruo.-ianuui amatininkus per-' kslintų amatininkų yra ne-

Amatų Rūmai turės svarbų 
uždavinį I rie tuvos amatinin-

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v?,

Tel. Prospect 1012 
Rez. TelL Pepnblic 5047' 

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. CRISH
LIETUVLS ADVOKATAS 

4631 South Aehland Avenue 
ReB. 6515 S. Rocktvell Street

į Suvirš SO metų praktika vinio 
Mano Garantavimas

Palengvins akių (tempimą., kas es
ti priežastimi galvos skau^fjįįbto, 
svaigimo, akių aptemimo, nerrddtu- 
mo, skaudamą akių karšt), Stitarso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas^su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys stiial-o- i 
umis be akinių. Kainos pigios kaip ! 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589*

kus suregistruoti, surūšiuoti, 1 Telephone: REPublic 9723

RFRIAIKIA VIFTA PlftKTK NA1IIA RHKKAI
=rf::

1 UlrihuuIH vilih rtnniio luuių dumu}:
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir sų* 
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganedin* 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam autėmobiliu,
kurie jie parduoda parodo, kad

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!
! 'i '

EMIL DENEMARK, IiICi

Buick * Cadillac * LaSalle .

| 3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
^=--. -Į" ■—-Į . J----- j Į ,1 . Į || , į- 1-- —H

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. vak.
TtL CANaI 0523

s .

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 Sd. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 
Rez.: TeL PLAzg 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir Širdies Ligos 

jo Specialybė
Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1924 So. 49th Ct
TeL Cicero 3656 

Ofisas 4630 West ISth Street
Cicero, Tll.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHTCAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
(jirCAOO. ILL.

Office Hourft 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofise Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos. 1—3 ir 7—8 

! Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Į Office Pitone Res. and Office 
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
* Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

I VALANDOS: . f
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
i Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

, 161 Broadway
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS nt 0HIRUBGA8

2423 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Subatomis Ciceroj
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. CANaI 0287
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR ‘CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 Sa Artesian Avė. 
VALANDOS: JI rato iki 3 popiet 

iki 8 .vat* 

TeL Office Wentwwrth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
V alandos 2—4 įio pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. B. J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal sutartį.

Fel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
i DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

TeL Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENsvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 8:30—8:30

756 VVest 35th Street
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

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

t /

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 Sa Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėlioir.ig pagal sntartj.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Claaa A 
rūšies. Tai yra, aukičianm Ameri
kos medikaliai autoritetai mnsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudekitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktaru, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienrRŠtyjc DRAUGE.



Pirmadienis, la

ŽMONIŲ PKUITILIS Vyrai turėtų saugotis, kad t«dė>, kad jis negabi.,* var- 
jie sykis nesrjnaakštrat* rr <o<i ant pilno pilvo — kas 
nebūtų gailūs valgio} kef jei <ten& liečia sveikatą -*- ne dar 
jie daag manhšV>< tuomet «wt taščio pilvo —. kurs ae- 
jie tari apačiai valgyti, o jo JJnaAian liečia ilgą gyvenimą 
je- pcrsigaiMdami valgys, t«f-r t*a geriausia imti ryte pa 
•flet jie tari kadai mėsos ir paprasto g£-
ti*. Nauda, ftor paeina »š po-rimo pusryčiu tąČfau juos 
snoakkŽtMrirmo yr»: pirma,' lakei lengvus ir su nuosaikia 
^ml ,n» smarkias shm'4w mai kiekybe.
stų į dalis; akfra, kad ;k po-f 
jjidfcali išmesti prakaitą, ir 
tarp verčia dalis tuo tototliaa 
asimTttaoti; trečia, kad jk» pu 
darą kūno esmę kietesne ir 
aturgesne, ir taip mož'ar, ga
lima būti nmetaikoe srmoikt* 
uarm ir sugadinama. Kad pa- 
sMiankštiurmas i-št ir pdm tų su
ltis kno mažiausiai kaip g*
Irma yra reikakragn, kad ji* 
botų vartojamas, kaou.et pil
vas nėra visiškai foščias; ir

(Tęsinys ik 2 pust) nūs buvo pasiekęs daugiau
<tr- . t-c kaip aštuonia^eftinits metųBkvo pastebėta ”, sako Sr,_ * .. . ... ,« O feotrastas būdamas uevy-Aletsemdras Grant, “kad a-i . ' a . . . /., niasdesimts metų buvo ką tiknTversrtete nebaigę savo sky-, , . ,.. - \ pradėjęs savo “Vyrų Kaiak-niaus gali pamanyti šiuos nn> .; .
*• LU'- 4 ♦ » • tynai •zius peraakstai nustatytus, gi |
senesnieji mokytojai buvo ži I Aukščiausias protinio Veik
iom besiskundžianti jais kaip! luino laipsnis sutinka su pri
tiktai pritaikomais peranksty-1 siturėjimo, kurs yra seno am- 
vai subrendusioms pietų gen- 1 žiaus reikalingumu. Tuo tar
tims”, Bet yra tikra, kad pro-1 pu sistema negali asimiliuoti 
tas, subręsdamas vėliau, pa tų valgio kiekybę, kurios rei- 
gijų, kuomet kūniškos jėgo* kalauja pats energingas kii- 
laiko savo pilnumų, ir ener niškas pasimankštinmras. Bot. 
gijų, kuomet kūniškos jėgos tyrinėjimai yra parodę, kad 
smunka. Tat protiniai užsiė- žmogus atliekantis vien p.-o 
mimai yra keistai tinkami tie-f tiškų darbų reikatau„a Jau
nas, kurie sensta metuose. ;giau maisto, kaip tas, kurs 

Gyvas sekimas kokio nors. visiško poilsio stovyje, 
galutino Siekio prisideda prie <.Dango§ randasi apUuk 
gyvenimo prailginimo lygia:, „ mjfaų senatvė> neina-
kaip ir prie pralinksminimo ;Jan „mflgų kMk,alc.
Dar yra laikas užsnmti kokni je„ ,)aijlius whitticr 
nore darbu, kokia nors siu- h n|B(ns palw,|iji,n,
dtjn, kokiu nore SMtdornėp * tro5k;
ma, kuriam sykį apgailėjote mlj 5iuo ,liettaati kurie >ra 
(alko stok?. Paniekinkite m,- #bej(>n&! * daBgybės kittf
ntį, kad yra pervėln, nes - • „Su kiekvicn„ llle
niekas nepervėlu iki py vargu- ,u Tav0 yij gn
si širdis neperstos plakus. Ka To
tonas išmoko gfekiskai bū*. |ajke>
mas aštuoniasdešnnts met,,; ų vjdu> gM>es
Sofoklis parašė savo puifc?,,^ todik at_Jon(1
Odip?, o Simonidas tenuėjo ,i„,,„X.,,,,

Gyvoji dvasia reikaiiaga 
trijų daiktą, kad ji gak tą »ri 
silaikyti: patogaus jątfejiino. 
blaivaus atsivėdinimo, ir tin 
kaar/r mausto. Mes manomi 
knd visa sn saiko yra gerian
čia. Niekas negali bftti svei
kas be pasimankštinirno, nė 
gamtinis nė politinis kūnas. 
Yrū visiškai re.fcatoga >rgan> 
gj venimui, kad kūnas niekad ; 
bgai nepasiliktų viekatnė pa
dėjime, bet kad kas pusva
landis tora bent jis pamainy
tų savo stovį, išėmus tiktai 
miege. Kaslink pasimankštini 
mo, dykas gyvenimas aiškiai 
padaro kūną lr minkštą ir ik 
eikvotiną; stiprus pusimsmkš 
tinimas, jei tik jis be perdf- 
d» lio suprakaitavimo arba «w> 
vargio padaro jį kietą r st#- 
r«g5i-*

Taipgi, yra labai geros, pa- 
Minankštininias šaltame vaa- 
Jenyje; ir, paprastai, pask 
maukšlinimas lauke yra ge- 
rtsnis už pasimankštinimų na- 

,. įmone. Pasimankštinimai, ku
rie sukelia gerą judėjimų, bet 
ftepergreHę arba iki rrrūsų p.t- 
skut iriam stiprumui, nepaken
kia b'd verčiau yra ant nau 
dos.

VIUA PADĖKA
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER— PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja

Pheas 9000 620 W. 15th Are.STANISLOVAS
BRAZAUSKAS

mirė spalio 22, ir tapo 
palaidotas Šv. Kazimiero 

i kapinėse spal. 26 d. am* 
žinai nutilęs ir negalėda
mas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskuti
nį patarnavima ir paly
dėjo į kapus. Mes atmin
dami ir apgailėdami tą 
.jo prasišalinimą dėkoja
me tirūėų gerb. kun. Švar
kui nž atlaikyma gedu
lingų pamaldų ir pasa
kymo pritaikinto pamo
kslo už velionio sielą 
Dėkojame šv. Mišių rr 
gėlių aukotojams. Dėko
jame graboriui J. F. Eo- 
deikiui, kuris savo geru 
fr mandagiu .patarnavi- 

i mu iškilmingai i kapus 
aulvdėįo ir mums palen
gvino perkęsti nuliūdi- 

1 mų ir rūpesčius. Dėkoja
me grabneeiaan8 ir ti- 
sieiųs, kurie paguodė i»us 
nuliūdimo valandoje ir 
pagalios dėkojame vi
siems, kurie dalyvavo lai
dotuvėse. O tau Stanis
lovai lai Dievas suteikia 

i amžiną atrisi. Nuliūdę 
Motina, ir Seserys.’a

JURGIS PAV1UOMS išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamių

Sftrė spalio 28 d., 1987 m.. 
10:30 vai. ryte. sulaukęs pu
sę amžlaua

Kilo Iš Vaškų parap., Gu<J- 
gaHų kaimo.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterf Kotrlną, po tOvais Raz
maite, <fvl dokteris: Emilijų lr 
Blrutų, broli gntanų Pavlllonį 
lr JO šeimų. d« seseris: Juze
fą Bukauskienė lr jos šeimą lr 
Apolonijų Ogentlenę ir jos Šei
mą, Ir daug kitų giminių. Lie
tuvoje brolį Oom įninką Pavl- 
lloni ir Jo šeimą ir seserį Ago
tą Bukauskienę ir jos Seimą 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct., 
Clferoje.

Laidotuvšs Įvyks antradienj, 
lapkričio 2 S. Mišios bus 9 
vai. ryto, šv. Antano bažny
čioje. 18 koplyčios po pamal
dų bus nulydėtas J šv. Kazi
miero kapines.

NuoSIrdžial kviečiame visus 
gtmineS, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti štose te.1-
dotuVšse.

NUMftdę: Moterie, Dukterys, 
Broliai, Seserys Ir Giminčs. ..

Lafdptuvlų direktorius An- 
fhony Petkus. Tek Cicero Si09.

Didžiausia paminklų dirbturš 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvė* lr 
taupykite pinigus ,

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

. AVENUE
ARTI GRAND AVtt.

Telefonas J 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

• ’ Urba Ffcrwer Shoppe 
! f 4180 Archer Avenue
■ a«Ms lto<fasfen» — Veetosėttfc m. 

Uasdrlecam.-. — bakšuSuvėMe—

AOTANAS KASPARAW1CZ
mirė Spalio 30, 1037, 8:50 vai. vak. sulaukęs puses 
amžiaus. J •
Kilo iš Telšių Apkr., Luokės par., Kerklrakių karino. 
Paliko dideHatote nnliūcfime moterį Kleną, po tėvais 

Ličkaitė, 4 dukteris: Oną, Sophią, Marijoną ir Bro- 
nrslavą, du sūnų: Pranciškų ir Antaną, 4 žentus: 
Boleslovų Šimanį< Frank Vizgardą, Julių Bornus ir 
Juozapų Simman ir jų šeimynas, artimą giminę Anelę 
Leczkienę, jps sūnų Antaną ir dukterį Bernice Pu- 
žauskienę ir daug kitų giminių ’, Lietuvoje dvi seseris 
Veronikų Kuršienę, Zofiją Aleksandravičienę. «

Kūnas pašarvotas 4433 So. Honore st. Tel. Lafaye
tte 0474.

Laidotuvės įvyks Lapkr. 4 d., 1037, iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos namafdos už velionto sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gJmine^, drangus-ges 
ir pažystamus-nias dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Mg teris, DukUrys, SŪttali, Beatai tr kiti 
giminės.

I^aidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YABds 1741.

A/ I A 
PRANCI6KUS 

RAŽAITIS
MirS spalio 29 d., 1937 m., 

9:45 Vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskričio, 
Nemakščių par., Paežerių km.

Paliko dideliame nullttdfme 
moterĮ Eleną, po tšvals Mar- 
tlnkuS, dvi dukteris: Bernice 
Oulla, žentą Angelo' lr Heien, 
du sūnus: Jonų lr Juozapą, 
marčią Bernice, anūkę Ange
line, pusbroli Antaną Kazaitį, 
dvi iruseseres Oaą Jankaus
kienę lr Marijoną. Daugėlą ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų organizacijos ir D.L.K. 
Vytauto draugijos.

Kūnas pašarvotas 3354 Litu
anica Avė. Tel. Yards 3199.

Laddotuvčs Įvyks antradieni, 
lapkričio 2 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas l šv. Jurgio 
parap. bužnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos uš velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draughs-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Bose lai
dotuvėse.

Kullūdę: Moteris, Dukterys. 
Sūnūs. Žentas, Marčios, Aoūkč 
ir Giminės.

Ląldotuvlų dlrektortus S, P. 
Mažeika. Telef. YARda 1138.

ADOMAS STONISAliejinių Pečių pasirinki
mas tisų išdirbysčtų: Ame
rican, Oųaker, Coleman^ 
Norge, Alcazar.

Kainos nuo *29.00 
ir ankščiau

ALYVOS 50 GAL. DYKAI
Gvarancija 1 metus dykai

Mirė spalio 28 d., 1937 m., 
7:35 vai. vakare, sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo tš Lietuvos.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Heien, sūnų Adam, 
žentą Raymond Cepek lr du a- 
nūkus: Grace lr Thomas, tris 
pusbrolius: Stanislovą, Petrą lr 
Pranciškų Stonius ,lr gimines. 
Lietuvoje vieną broli Ir tris 
seseris.

Kūnas pašarvotas <855 So. 
Kolln Avė. Tel Lafayette 0454.

Laidotuvės Jvyks antradieni, 
lapkričio 2 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į 8t. 
Richard parap. bažnyčią, 5 Oth 
Street lr So. Kostner Avė., ku
rioj įvyks gedulingo* pamaldos 
UŽ velionio stelą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti štose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnus, ten
tas, Anūkai, Pusbroliai, Brolis, 
Seserys lr Giminės.

Laidotuvių direktorių* J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

■P1' LAIDOTUVIŲ F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i |1 B || 1 A LI p r PATARNAVIMAS 
ImDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ
IA W A T KOPLYČIOS VISOSE O I KAI MIESTO DALYSE

IR 4704 So. WegtėTP A' 
TfiVAS Tel. YIBginiA 0883

8354 So. Hahted St. 
Phone BOITlevftfd 408D

DOMICĖLĖ
AGLINIENĖ

po tavais Bagdonaitė

2314 AVest 23rd Placo 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman Įg70 

4348 So. California Avė. 
Phone LATayette 3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS1938 MODELIAI RADIOS 
R.C.A. Vietor, Philco, Ze- 

aith ir kitų. CMa HM/' Gimusi Garainių kaime, 2vin- 
gių parapijoje. Mirė rugsėjo 
19 d., 1937 m. ir palaidota 
rugsėju 22 d. Žvingių kapi-

A. - A. n«8e Lietuvoje.

Velionė paliko Lietuvoje dideliame nuliūdime sa
vp vyrą Joną Agliną, plukta* duktifis, tris sūnus ir 
penkis žentus, o Amerikoje — dvi porink r ee: Agotą 
Czesnienę ir Domicėlę Dirmeikieną ir du žentu: An
taną Czesna ir Benediktą Dirmeikį ir daug kitų gi
minių fr Lietuvoje ir Amerikoj#.

Šv. Mišios už a. a. Domicėlės Aglįniemės sielą bus 
atlaikytas sn egzekvijomis Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
lapkričio 3 d., 7 vad. ryte, Cbieago. Ulinois.

Širdingai prašome viens gimines ir pažįstamus da
lyvauti Šv. Mišių*aukoje it pasimelsti už a. a. Domi
cėlės sielą.

Šį mylimos Motinėlės atminimą daro duktė Agota 
ir žentas Antanas Czesrmi.

Nieko rie reikia įmokėti^
Jūsų Seną Radio vertą 

iki $50.00

Midget radios po .95 
ir aukščiau

3319 Litoaaiea Avė. 
Phone YARds 1138-1139

&URAV8IA ta OTDUAV81A LAIDOJIMO JlTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Viii Telefonai YARDS 1741-1742 
4flOW)7 So. Hermttage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

TeL LAFAYETTE 0727

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicere 
Phone Cicero 2109 
0834 So. Weatem Avė. 
Phone GROvehiU 01423417 So. Halsted St.

3409 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI 718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 8377

Žymus Radio progiama* WCFL 
97* k. Nedėliomis kaip 7:30 rak. 
\VFIfU 1420 k. Ketvergais kaip 
7 vai. vak.

1646 VVest 46ti Street 
Phone BOUlfevard 5203-5566

5 * 1% B w5&r *. Aa



flBTTTOTB Pirmadienis, lapkr. 1 d., 1937

VIETINES ŽINIOS (• \ s^r. CLASSIFIED
v*‘ *• >

Gricaitės Koncertas 
Lapkr. 7 d.

Vos kelios dienos beliko iki 
dain. Jadvygos Gricaitės kon 
certo, kuris rengiamas Lietu
vių auditorijoj. Čia išgirsime 
naujų, gražių dainelių ir pa
matysime inuzikalį vaidinimų 
“Neregę”. Po programos bus 
šokiai.

Programoj dalyvauja daini
ninkai: K. Pažarskis, V. Ta
rutis ir kiti.

Pain. Grieaitė jau keli me
tai kaip lavina balsų. Nesyk į 
ji linksmino lietuvių visuome
nę radio programose savo gra
žiu balsu.

Visi kviečiami sekmadienį, 
lapkr. 7 d., atsilankyti į Lie- 

. tuvių auditorijų. ., L.

Dabar P. Staržinskaitė pla
tina knygutes, kuriomis lei
džiama taip pat daug dovanų. 
Pelnas eis tam pačiam tiks
lui. , Rap,

Manant statyti saa naają namą 
tr pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

8739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

PARDAVIMIT NAMAI

Žvnngieciy “šurum - 
Burum” Pavyko

Spalių 23" d. pas Jagšaba- 
gius, 6559 So. Maplewood a v., 
buvo nepaprastas žvingiečių 
“Surum-Burum”. Žmonių pri 
sirinko pilnas namas, ypatin
gai daug buvo buvusių Žvin
gių parapijonų. Visas pelnas 
$610.00 paskirtas Žvingių ba
žnyčiai, Lietuvoj. /

Vakaro rengime daugiausia 
darbavosi žvingietės: B. Laz- 
dauskienė, O. Norvilienė ir 
pp. Eričiai.

Rengėjos nuoširdžiai dėko
ja biznieriams už aukas, taip* 
gi atsilankusiems ir visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo. Ypatingas dėkui Jagša- 
bagams už leidimų savo puoš
naus namo vakarui.

Žvingietis

Į Pikniką Atsilankė

Be visos eilės katalikiškos 
spaudos bendradarbių dar at
silankė Visų Šventųjų parap. 
kleb. kun. J. Paškauskas ir 
Šv. Juozapo parap. kleb. kuiu 
Pr. Vaitukaitis, taip pat dr. 
Rakauskas ,sų žmona, “Drau
go” redaktoriai, svečiu iŠ 
Lietuvos K. Čibiras ir k.

Šeimininkės iš West Side 
ARD rėmėjos 10 sk. vadovau
jant E. Karlavičienei, M. Ai- 
tutjenei ir E. Aleknienei sve
čius vaišino skaniais valgiais. 
Šv. Pranciškaus seserų rėmė
jos iš Bridgeporto, vadovau
jant O. Kazlauskaitei, pasi
darbavo prie bingo. Marijonų 
Kolegijos ir Seminarijos rė
mėjai iš 19 skyriaus dirbo į- 
vairius darbus. Uubysta ir 
Zepaltas iš Brighton Park pa
sidarbavo bufete. Rap.

L V

o

<. " /r

Vilniaus universiteto lietuviai studentai ekskursijų po okupuotųjų Vilniju. Atvaizde 
patys gaminami pietus. Jie jau prie visko pri pratę, grūdiiiasi būsimoms kovoms už Lietu
vos žeme. Šios lietuvių studentų kepuraitės dabar lenkų uždraustos nešioti.

RADIO

nos iš toliau šiaurėje esančių 
kraštų, iš Latvijos n Estijos. 
Dauguma paukščių traukia 
palei Baltijos pajūri.

Kauno Universiteto gamtos 
muziejus Kintuose yra įtai
sęs paukščių tyrinėjimo vie
tų. Čia ištiriama, kokie paukš
čiai kokiu laiku pralekia. Be 
to, čia paukščiai gaudomi ir 
jiems ant kojų nž’mnunami a- 
luminiumo žiedai su numeriu 
ir muziejaus adresu Kaune. 
Kai kur svetimuose kraštuo
se tokių žieduotų paukštelių 
nukauna arba randama nugai
šusių. Tada radėjai dažnai 
praneša pagal atrastų adresų,

ŽMONIŲ PRIETELIUS SPORTAS
Lietuvių Futbolininkų 

Rinktinė Komanda

\ A, A,
JONAS TŪBELIS

mirė Spalio *28 <1., 1937. 7:05 
vaka,•«, aulaukęs 4 9 motų am- ' 
ziaim.

Kilo . 1.9 Panevėžio apksr*., 
KupiAkk> parap., K'ovlnciėklų 
kalino. Amrlkojo išgyveno 32 
matau

Paliko dideliu mi nuliūdime 
moterj Stanislavų, 3 dukteria: 
Evą, Stanislavų ir Jenny. du 
Žentu; John Cook ir Edwarrtų 
Kavanaugh, sese r', Anelę Mi
kienę Ir švogerį Aųtaną Mikė
nų, pusbroli Jurgi VelalnlAki. 
Lietuvoje seserį *M ari jonų Va- 
liuklenę Ir gimines.

Kūnas uaftarvofas koplyčioj. 
1138 W. 87 st.

Laldotuvėš Jvyks lapkričio 
2 d.. 1937 m. IS koplyčios 9 
vai ryto bus atlydėtas J Kt. 
Killan's parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tan>u8-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, Dukterys, Sesuo, 
Žentai, Švogeris ir Gimi

nės.
laidotuvių direktorius J. F. 

Radžius. Telefonas CANal 
6174.

10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė ir 7 kambarių fletas. Tinkamas 
dėl bučernės arba groaernės. tiktai 
(8990.00. Lengvi Išmokėjimai. Biz
nį ir visų (rengimų parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10146 8t., Iawrence Avė., 2 fle
tų — 5 kambarių mūrinis namas, 
8 karų. Mito vandens Šildomas gn- 
radžius — I. C. transportacija. tlk- 

j lai (7900.00. (1500 cash, balansas
Išmokėjimais., Pirmas aukštas dy
kai. AtslAauklt:

F. G. MAURER * CO.
10323 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 2220,

IEŠKAI' KARMOS LIETI VD.IE

Joniškiečiuose arba Skaisgiriečluosn 
arba namo Joniškiečiuose. Mainysiu 
ant Chicagos namo.

Kreipkitės |
J. SLIAZAS,

6043 Ma,>le\voo«l Avė., 
Chicago, Illinois

PADAVIMUI NAMAS
Dviejų aukštų mūrinis namas, atli- 
kas, vonios, uždaryti porčlai, dviejų 
karų garadžius. Kaina (4.900. Ne- 
pardudslu agentui. Savininkas: 28 5 3 
So. Chrtstiana Avė. (pirmiau buvo 
Turner Ava), 

PARDAVIMUI DUONA

Vienos dienos senumo duona Ir py' 
ragai pardavimui už pusę kainos 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 AVest. Roosevelt Road ir 
1528 So. Kedzle Avė. -

PAIEŠKAU RROIAO
Paleškau savo broUo IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina Iš Lietuvos. 
Alytaus apskričio. Butrimonių vals
čiaus, Greikonių kaimo. Daugiausia 
gyveno Scranton, Pa. Buvęs Ame
rikos kareivis pareitam kare. Pra
šau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis yra, prašau pranešti.

Kuriems teko klausytis pra
eita pirmadienį Šaltimicro ra
dio koncerto, teko išginti tu
riningų programų, .koj daly
vauja lietuvių radio esamblis, 
pianistė E. Pečiukaite, klar
netiste E. Poškaitė ir smui
kininkas M. Petroševičius Lai 
dotuvių direktorius John F.
Eudeikis, 4805 ho. Hermitage Hedootą
ave., j»dei>gė pusvalaudim SS- „ toki? prane8ilI,„

įima matyti, kaip gre'tai. kaip
šas šios 45 min. programos. 
Tai buvę J. F. Eudeikio no-

$5 Bausmės Už Sumu-^
Šimą visos policijos

Frederick Conforti, 45 m. 
amž., 1554 N. Spaulding avė., 
Shakespeare avė. policijos sto 
čiai pasigyrė, kad jis galįs 
“liek the whole force”. Už 
tokių nepaprastų drųsų miesto 
teisėjas S. H. Trude įsakė su
mokėti $5 bausmės.

Pavyko

BRIDGEPORT. — Spalių 
24 d. bunco party, kurių ren
gė P. Staržinskaitė Žalpių ba
žnyčios reikalams, pavyko, 
žmonių prisirinko pilna Wood 
mano salė. Rengėja labai daug 
pasidarbavo pramogos pasise
kimui. Visi atsilankę gavo po 
gražių dovanų, dauginusia ra- 
nkdarbių.

(Tęsinys iš 5 pusi.)

kad vartojimas ir paprotis at
liks daug y net šiame dalyke.
Bei Ilgoje literinkavimas yra
mažiau kenksmingas kūnui. New Yorko laikraštis Dai- Kiekvienas nepasisekimas 
Mes norėtume, kad žmonės ly News spalių 20 paskelbė mokina mus, kaip ateitvje tu-j Turiu j&bąi svarbų'reikalą'su juo’ 1 r * v-v _. . - - - I Kas pirmiausia praneš apie J). ar

jisai gyvas ar miręs, gaut $20.00 
dovanų.

Rašykit arba atsišauk it I 
ALEX LAKSTUTIS 

71 School Street 
Thompsonville, Conn.

“7----------------------------------------------------

teisingai tėmytų ir ai-kiltu,' Lietuvh> futbolininkų garbės j rime vengti klaidų.
kad tie daiktai, kurie yra . ------------
ri sveikam mrvenimui nevi I - n , S? n b ’p I Kas nori botinai atsiekti 
n sve»Kam gyvenimui, nevi-1 nusas— Boston College, Bar- , ... , . , ,

-North Carolinn Žarnas' sumanytų tikslų, — niekadsodos geri ilgam gyve.iir.ini* 
ues jro nekorie daiktai, ku- . .
ne ]6„reitma ūpų gyv,.mų n |g> Tech, Puplis —Notre 
vtii ų ir energijos stiprumų, j)amc> Parkas — Detroit, Vai- 
kurie, nežiūrint to, atkerta čiūnas — Georgetown, Stapulis 
nuo gyvenimo visatos. Yra su- "-Pittsburgh. Komandos vadu 

siūlomas Ed. Baranauskas.

tus — North Carolina, Žarnas 
— Ohio Statė, Zelonis — Al- i nepailsta jį siekdamas. PARDAVI5H I PARMOS

nku atskirti tų, kas yra pa
prastai laikoma gera. ir svei
ka n\o to, k«s yra ypatingai

Be suminėtų žaidėjų yra ir 
daugiau pasižyųiėjusių lietu
vių studentų Sportininkų žai-

.... , toli ir kuriais keliais paukš-
ras transliuoti oro bangom,s j ,t, prirengta, ki
nnktm.na muzikos kurtu,na,. . jau ** turMi. jį: tol
parodyti pasauliui, kad ir lie-i J , v. A .... *

. . • z • yra keliasdešimt Pilstančiųtuviu tarpe randasi žmonių, * , vv. y. ,. . „
. . i .paukščių apžiedavusi. Sv šiųkurje gerai išpildo muzikes I f? , 5 x , ..

?iarln nnfralha tono litru lriT_
kūrinius.

gera ir tinkama tavo paties džiančių įvairių universitetų
kūnai. Gero nedaro turėti niai-; futbolo komandose. Tokie su

minėtum Asmenskas (Osman-kiek atitrauktų. ski) — Holy Cross, Visockis
tokioe rūšies; n įr Meilus — Viilanova, Lezau- 

taip pagamintų ir paiūpintų, 'ękas ir Asevič.’us— Pittsjiur- 
kad nuotaika ^ali ve k;.: ant gb, Esiūnas — Texas, Beiikoris

Šį vakarų turėsite vėl pro
gos pasiklausyti Šalthniei 
radio koncerto iš Cicero^ sto
ties AVIIFC, 10 vai. vak. Ne
pamirškite. Klausytojas

Žiedų pagalba tapo, tarp kit
ko, ištirta, kad Liefuvo:* gan-

— Notre Da«ne, Jenkevičlus 
De Paul ir kiti.

.. neužl&ikys liepsnų nebent ji ___ z________ ___

Šeštadienio Futbolo 
Rezultatai:

jo; nes žibinto lasda viena

pro- (Kai lekia į Abisiniją ir net ™fku maitinama; iii žmr 
ioro j Pietų Afriką. !’lės n,'SaH ^enti vi.m žolč-'

AA a i c. 4 o r. l.r.t't rz.

Kur Žiemavoja
1 Lietuvos Gandrai

Per Lietuvų kasmet rudenį 
ir pavasarį pralekia daugybė 1 
visokių paukščių. Pavasarį 1 
traukia jie į šiaurę, o rudeni i 
į pietus, į šiltesnius kraštus. • 
Ir varnos pasitraukia į pie
tus, taip kad Lietuvos var- 
nbs žiemoja Lenkijos pietuo
se arba Ukrainoje, o į lietu
vų žiemų praleisti atlekia var-

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich ’ naitir amas. 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka- 
raisr — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

mis. Maistas tutčtų būti žv 
mesnės prigimties ir , rames
nių esmių nekaip daiktas, kurs

OOAL
Anglys

Notre Dame, 7; Minnesota, 6. 
De Paul, 7; St. Louis, 7. 
Nortbwestern, 14; Wisconsin 6 

Augalai yra žeine ir van- Ohio State, 39; Chicago, 0. 
deniu maitinami, gyvu d su- B.
tv. r.a™ angatas, žmogų gy-:Nebra6įa 7; Il)(liana, 0. 
vais sutvėrimak Yra taipgi j Santa Clara, 39; Mfcrųuette, 0. 
tūli-' >Ltvėriniai mintanti mū-, Michigan State, 16; Kansas, 0.
sn iv P«ts žmogus ura auga
lus į <5alį jo inaiito. - Liud
vikas Carnaro.

(PLATINKITE “DRAUOA”

Vandens Baltumo - tvariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mlerą su cfty sealer saikuotais trakais .

STIRBIS FUEL OILS
Teįephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ....................... $600
Mine Run .. .............. 5-75
Egff ............................. 6-00
Nut ............................... 6-00
Sereenings (Indiana) 6-00

PIRKIT DABAR!! KAIKOS 
ORBITAI KYLA 

PRISTATYMAS MTESTR IR 
PRI KMI RSCtUOBE

TcL ARDmore 6975

A. F. CŽESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTj

Trtctonas BOII,EVARD 45SI
UBalkOm elektrlklnį Kabinetą, karštus h- (aro kambarius: suteikiam 
etektrfk Intus ir švedų masažas; Pagelbės! m Jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vantom, Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utavnlnkals.

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

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof t—

Labai gardas gvri 
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką ' su 
karšta arbata paŠrf- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavemus. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 

. vernsms orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsą tabelį

INTERNATIONAL 
Wine 8C Liquor Co.

FRANK VIZGERD, Sav. 
Phone Boulevard 0470

CHICAGO, ILL.

!. oč. J

3 a.kerlal žemčs, 6 kambarių namas, 
bamč ir daugiau budlnkų gražių me
delių, 1 karvė, 150 vištų Ir visi įran
kiai. Randasi ant lrf5 gatves i va
karus.

10 akerių žemes su gerais budinkais. 
sodas, elektros Šviesa, gasas, randa
si ant Archer avė. Parduos pigiai 
arba mainys ant Chicagos namo.

CHA8. ZEKA8 
4708 8o. Westem Avė. 

Chicago, Illinois

SKAITYKITE
BARGENUS

BIZNIERIŲ
“DRAUGE“

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

Oklahoma, 19; Kansas St., 0. 
Missouri, 12; Iowa State, 0. 
Yale, 9; Durtnvmth, 9.
Ahny, 20; Virginia Miltary, 7. 
Harvard, 34; Piinceton, 6. 
Pennsylvania, 14; Navy, 7. 
Cornell, 14; Columbia, 0.
New York TJ., 14; Colgate, 7. ' 
Pittsburgh, 25; Camegie T.,14 
Fordham, 14; N. Carolina, 0. 
Villanova, 7< Detroit, 0.
Duke, 43; Wasb. and Lee, 0. 
So. Methodist, 13; Texas, p. 
Rice„. 13; Auburn, 7.
Georgia T., 14; Vanderbilt, 0. 
Tulane, 14; Mississippi, 7. 
Stanford, 0; Oregon State, 0. 
California, 27; U. C. L. A., 14. 
So. California, 0; Washington 

State, 0.
St. M&ry’a (Cal.), 0; College 

of Pacific, 0.
Syracuse, 19; Penn State, 13. 
Rdtgers, 34; Lehigh, 0. •
Holy Cross, 0; Temple, 0. 
Wesleyan, 7; Trinity, 0.
C. C. N. Y., 8; Pnovidence, 6. 
Alabright, 6; Bncknell, 0. 
Manhattan, 20; Geąrgetown 12 
St. Lawrence, 10; Nortbest., 0 
Notre Dame B, 7; Illinois B 7

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

V ACUUM-CUEA NĖR 
ATLIEKA 33 DARBU8

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtraI 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per k&li&s minutes išaiškins IIEALTII- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
• -

Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFIYIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARAHTUOJAME PILVU MIF.RU 
SU CITY REALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAI8 

KUOMET REIKIA AIJBJAU8 PEČIAMS ŠAUKITE 

OANal 2020

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

KURUI AIJEJAI VISOKIEMS fln.DYTl VAMS

J

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

t

MIF.RU

