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LAIVĄ

Tirti įvykj i Barceloną pasiųstas 
karo laivas

LONDONAS, lapkr. 1. — tų vyriausybei. Nacionalistų
Barcelonos pakraščiuose per-1vyriausybė atsakė, kad ji nie- 
eitų šeštadienį nežinomas lėk-} ko nežino apie tų įvykį ir ža- 
tuvas nuskandino britų preky- 'da ištirti, 
binį laivų Jean \Veems. j Anglijos vyriausybė, be to,

Ispanijos radikalai tuojau1 i Barcelonų skubiai pasiuntė 
paskelbė, kad italų darbas*. O v’en4 Ravo karo laivų, kad jis

ŠIUOSE ROMUOSE į/YKS KONFERENCIJA ISPANUOS NACIONALISTŲ KARO 
JĖGOS PRADEDA PUOLIMĄ

I .. .1— » ' ■

Sakoma, žlibėms radikalus
saūsUma ir iš jūros šono

HENDAYE, Prancūzija, bet ir iš jūros šono. Jų karo

socialistų laikraščio Daily He- 
rald korespondentas iš Barce-

tenai įvykį ištirtų. Įdomu, kaip 
tas laivas atliks grimus. Juk

lonos pranešė, kad esųs Musso1 ^a,<*'‘l°nw radikalai is kalno 
Dn.no, lakūno, nurodS’ kas

lapkr. 1. — Ispanijos nbdo- 
nalistai praneša, kad .jie jau 
pradeda puolimų Aragonh 
fronte. Jau paėmė Osan miš
kelį, Sabananigo ruože, ir ver
žiasi toliau. ,

Nacionalistų karininkai Trun 
mieste pareiškia, kari naciona
listų karo jėgos šį kartų radi
kalus surcms ne vien sausuma,

laivai blokuos visus rytini s L 
partijos uostus, ypač Valenci
jos ir Barcelonos.

Be to, pasirengiama iš inivi 
išlaipyti kariuomenę tarp Bai 
celonos ir Valencijos miestų, 
Nacionalistų vyriausybė iau 
žygiui turi gausingų kP "- 
menę Malorca saloje.

linio sūnaus 
žygis. nors jie nieko nematė ir nieko

. nežino.
Šie tušti ir nieku nepagrįs-| Laivas Jean Weems iš Mar 

ti tvirtinimai vis gi paskatino sėlio, Prancūzijos, vežė į Bar- 
Anglijos vyriausybę pasiųsti celonų radikalams javų grū- 
protestų Ispanijos hacionalis-[dus ir amerikoniškus trokus.

Akademijų rūmai Briusely, Belgijoj. Tomis dienomis juose bus atidaryta devynių vals- į 
tybių konferencija japcnų kibų konflikto klausimu. (Acme Photo.)

Belgu senatorius katalikas sutiko 
sudaryti ministerių kabinėta

BRIUSELIS, lapkr. 1. —Inetą. Jam tas nėpavyko. Po 
Belgų ministerių kabineto su- to pakviestas senato finansi- 
darymų karalius Leopoldas nio komiteto pirmininkas ka- 
HUpavedė senatoriui H. Pier- tafikas šen. C. Van Overbergh.

Šis atsisakė dėl nesveikumo.

Pagaliau kreiptasi į Pierio- 
tų. Šis sutiko. Jis bandys su
daryti koalicinį kabinetų — 
iš katalikų, socialistų ir libe
ralų.

lotui, katalikų partijos nariui. 
Atsistatydinusiam kabinete 
Pierlot buvo žemės ūkio minis 
teris. . i i 1

Karalius pirmiausia pakvie 
tė finansų ministerį socialistų 
Henri de Man sudaryti kabi-

9 VALSTYBIŲ KONFE
RENCIJA SIEKS PALIAU

BŲ KINIJOJE

PRANCŪZAI PRIEŠINGI 
GRAŽINTI KOLONIJAS 

VOKIETIJAI
BRIUSELIS, lapkr. 1. —

Vietos diplomatiniuose sluoks-
PARYŽIUS, lapkr. 1. — 

Anglija nenori nė klausyti kai
niuose patirta, kad devynių bų apie kolonijų grųžinimų
valstybių konferencija bus ati
daryta šį trečiadienį. Konfe
rencijos visas darbas, kaip su 
žinota, bus įvykdyti japonų ki 
nų paliaubas Kinijoje. Kalba
ma, kad, rasi, dar antrųkart 
Japonija bus pakviesta daly
vauti šioje konferencijoje.

Taikos klausimas bus palik
tas spręsti kitai konferencijai. 
Sako, kai bus įvykdytos pa- 
liaubos, bus sušaukta gausin
gesnė konferencija, kuri per
taisys Kinijos saugai sutartį 
ir bandys įvykdyti pastovių 
taikų Azijos Rytuose. . ,

Žinoma, tas daugiausia pa
reis nuo ^Japonijos sutikimo.

Vokietijai. Įvykęs prancūzų 
radikalų socialistų (liberali?) 
kongresas ir gi pasisakė prieš 
koloniją grųžinimų. Bet šis

ARKIVYSKUPAS NURODO 
PRIEMONES, KAIP NUGA

LĖTI TIKĖJIMO PRIEŠUS
VATIKANAS. — Sugebąs 

pamokslų sakymas, pastangos 
skleisti katalikiškas tiesas, sa 
vų kunigų įsigijimas, ir tikro
ji socialė akcija yra keturios 
svarbiausios priemonės, ku
riomis galima sutriuškinti 1
“velnio misionierius”, sklėid- 
žančius pasauly bedievybę ir 
konumizmų.

Taip pareiškė savo paskai
toje Propagandos kolegijos 
auditorijoje arkivyskupas Con 
stantini, Tikėjimo Propagan
dos kongregacijos sekretorius. 
Jo Ekscelencija nurodė, kad 
šiais laikais misionieriams ne
pakanka užsidaryti vien litur
gijoje ir pamaldume. Jiems 
reikalinga veržtis į kiekvienų 
žmonių gyvenimo sritį Dievo 
tiesų skleisti.

Arkivyskupas be kitko pra
nešė, kad. Kinijoj, Japonijoj, 
Indijoj ir Korėjoj yra 5,500 
čiagimių (savųjų) kunigų ir 
18,500 čiagimių seminarijas 
lankančių auklėtinių. Savito-

kongresas iškėlė sumanymų giu8 kunigus turėti misijoms
sušaukti pasaulio valstybių e- 
konominę konferencijų rasti 
priemonių Vokietijai įsigyti 
reikalingos žaliavos. Kongre
sas rado, kad tik tuo būdu Vo 
kietija bus patenkinta ir taika 
bus užtikrinta.

Radikalai socialistai igno
ruoja ir Mussolinio pasisaky
mų už kolonijų grųžinimų Vo
kietijai.

PAGERBS KUNIGĄ, MIRU
SI PRIEŠ 105 METUS

ORGANIZUOJAMOS MER
GAITES IR JAUNOS 

MOTERYS

MIIAVAUKEE, Wis., lapkr. 
1. — J E. arkivyskupo S. A. 
Rtritch pastangomis šioj arki
vyskupijoj organizuojamos 
mergaitės ir jannog moterys 
CYO (Catholic Youth Organi 
zation) pavyzdžiu. -

DETROIT, Mich. — Vietos 
katalikai pamaldomis ir suren
gta pilietine programa pager
bė prieš 105 metus mirusį kun 
Oabrielį Richardų, Šv. Onos 
parapijos klebonų, didžiai nu- 
sipelnusį šio miesto auginimui, 
kultūros kėlimui tarp gyvento
jų ir daug dirbusį siaučiant a- 
zijatinės choleros epidemijai.

JAPONAI POLAIPSNIUI
APSUPA ŠANCHAJAUS 

. MIESTU
ŠANCHAJUS, lapkr. 1. —

Japonų kariuomenė naktį dvie 
jose vietose iš Čapei srities 
persimetė per Soochowo upę 
šalia tarptautinėj srities ir 
veržiasi stačiai prancūzų kon
cesijos link.

Visų šiaurinį Šanchajaus 
šonų japonai jau turi aklai

LENKIJA GALI IŠTIKTI
ISPANUOS LIKIMAS?
VARŠUVA, lapkr. 1. 

Daug kas čia iškelia klausimą 
Ar Lenkija turės virsti Tspf 
nija šiaurrytinėj Europoj T

Pati lenkų vyriausybė, opo 
zicijos politiniai vadai, spaudi 
ir kunigija pripažįsta, 
Lenkijos vidaus stovis — s- 
alis, ekonominis ir politini s 
kaskartas blogėja. Spauda y

tortas P»r«SW, lad t«il4l^,^arį.’Da|«^ndoBMary*įl^ PyiPaž^ kad SaB® 
n«n#imo0 trro Amn-ribn^ ,biv vakarinį miesto šonų. Tai pa- GJ1

Tolimnst Rytuose taika, tai Amerikos 
dalykas - sake Edenas

LONDONAS, lapkr. 1. — An rikos kolonijas. Pažymėjo, kad
glijos užsienių reikalų sek 
retorius E4enas šiandien par
lamente tnjmpai, bet energin
gai apibrėaė savo vyriausy
bės nusistaiymų užsienių s rei
kalais.' -** > '•«*'

Jis griežtai nupeikė Itali
jos premjero Mussolinio reika
lavimų gražinti Vokietijai Af- padėti.

apie kolonijų grųžinimų negali* 
būti kalbos, nepaisant Euro
pos taikai pavojaus.

Azijos Rytų reikale sekre-

yra svarbu. Juos gali spausti, 
arba persekioti, bet negali iš 
gimtinės šalies išvaryti, kaip 
tetkarČiais elgiamasi su sve
timšaliais kunigais.

Katalikų socialė akcija it gi 
yra didžiai svarbus dalykas. 
Ji lamdo komunizmo įsigalėji
mų.

klausimas yra Amerikos daly 
kas. Anglija Amerikai gali tik

ŠIANDIEN VOKIEČIAI PA-l KRISTAUS KARALIAUS 
VOJINGESNI, NEGU KADA LEGIJONO ORGANIZACIJA

NORS
OKLAHOMA CITY. - ŠĄj 

vyskupijoj vyskupo F. C. Ke- 
lley pastangomis sudaryta

BOSTON, Mass., lapkr. 1.
— Nuo nacių iš Vokietijos pa 
sprukęs autorius žydas Emil Kristaus Karaliaus legijonas. 
Ludwig čia susirinkime kalbė- šion organizacijon gali įstoti 
damas pareiškė, kad šiandien vyrai, moterys ir vaikai kata-
vokiečiai yra pavojingesni, ne
gu burę prieš pasaulinį karų. 
Jie veržiasi į naujų karų, kad 
atsilyginti už jų nugalėjimų 
1918 m. ,

Yra klaidinga tvirtinti, kad 
Hitleris nėra pati Vokietija, 
sakė Ludwig, kadangi jis savo 
demagogizmu stačiai užkerėjo 
daugumos vokiečių mintis.

SV. KOMUNIJĄ DALINDA
MAS MISA JAPONAS 

. KUNIGAS

OSAKA, Japonija.. — Per 
Mišiag dalinant šv. Komunijų 
japonas kunigas Nagata Tat- 
sumosuka, 76 m. amž., netekęs 
sąmonės sudribo ir iki atvyk- 
eiant pakviestam gydytojui 
mirė. į

Velionis kun. Tatsunotuka 
darbavosi Nišinomiya katali
kų bendruomenėje- nuo 1933 
metų. Ir nekatalikai velionį di
džiai gerbė ir mylėjo.

likai ir nekatalikai.
Legi jonas neturi jokių vir

šininkų, tik vienų generalinį 
direktoriuj kuriuo yra kuni
gas. Nėra jpkių duoklių, nelai
koma jokių susirinkimų. Tik 
yra prievolė kiekvienam na
riui kasdien atkalbėti vyskupo 
skirta maldelė ir Kristaus se
kimas.

darius, kinų kariuomenė bus 
visiškai atkirsta nuo miesto ir 
po to bus stumiama į provin
cijų— laukus.

Kinai atkakliai ginasi ir, 
matyt, japonams ims laiko su 
laužyti jų atkakflH|K K

Japonai negali pilnai išvys
tyti savo veikimo, kadangi ko
va eina tarptautinės srities pa 
ribiais. Ir su geriausiais no
rais japonai negali išvengti 
nepakbudę tarptautinės sri-

siaučia vidujinė pu 
tinė netvarka, pavojinga 
publikai.

1926 m. maršalas Pilsudskį 
įvykdė perversmų — paėmė v 
riausybės kontrolę, ir išteisėjo 
įvairias politines partijas Ta 
negalbėjo. Išteisėtos partij< 
dar smarkiau pradėjo tarpti i 
neat&iekta reikalingos vieny
bės. Šiandieninė vyriau i ->ti 
ri mažai visuomenės paramos 
Bandyta sudaryti vyriau.' \ I 
dominuojančių partijų. Tr n« 
pasisekė.

Lenkija turi daug įvairiuties su bombomis, arba šovi- . . ..
is. Jie jau daug nusikalto i““"*’ Idom«ae.a.niais

tarptautinės srities ribų sau-lk?d ** Tis08 koToja pri< 
gojantietns britams. Penki ,r Pac*0B tarpUH.v.a
tų kareiviai užmušta ir kiti 
penki sužeista.

TRAUKINYS ĮŠOKO I UPĘ

ŠIANDIEN KAI KUR ĮVYK
STA VIETOS RINKIMAI
WASHINGTON, lapkr. 1.

— Įvairių valstybių miestuose 
rytoj įvyksta vietiniai rinki
mai — renkami miestų majo
rai ir kiti valdininkai, New 
Jersey ir Virginia valstybėse
— renkami gubernatoriai.

Šalies politikai įdomauja 
šiais rinkimais, kadangi bus ži 
nomas balsuotųjų pašlijimas į 
vienų, ar į kitų pusę.

ĮSPĖJAMA NEMEDŽIOTI 
AUŠKELIUOSE

Cooko apskrities autoritetai 
įspėja medžiotojus, kad jie ne 
medžiotų apskrities miškeliuo
se, nes tas uždrausta ir numa
tytos bausmės.

RIO DE JANEIRO, Bra- 
[ žili ja, lapkr. 1. — Sao Paulo- 
Rio de Janeiro keleivinis trau
kinys nušoko nuo bėgių ir ke
turi vagonai įsiritino į Para- 
hyba upę. 4 keleiviai užmušta 
ir daugiau kaip 20 sužeista.

Chicago miesto srityje pa
branginta grietinė iki dviejų 
centų kvortai. Tai esu dėl to, 
kad čia esu jos per maža.

TOKIO, lapkr. — Iškeliama 
aikštėn, kad japonų vyriausy
bė pasiryžusi daryti su Italija 
kokių nors prieškomunistiškų 
sutartį.

atkakliai riejasi.
Visos partijos, pradėju- ki 

riausiomis ir baigus dešii m 
šiomis reikalauja naujos kon s 
titucijos, naujų rinkimar i > 
tafymų ir naujų rinkinių. V y 
riausybės nuosprendžiu i -1 < • i 
ta komunistų partija tu-iimn 
į socialistų partijų ir Mr kvn« 
nurodymais stengiasi sudaryt 
liaudies frontų. Kitos parti.jo! 
bando jungtis ir sudaryti k i 
tus frontus.

Netvarka kiekvienam iing 
ny. Keliamos prieš vyri ••n- 
bę demonstracijos dažniiq 

su kraujo praliejimu m lo 
narnos.

279 ŽUVO SIRIJOS 
POTVYNIUOSE

DAMASKAS, lapkr. 1. — 
Didelis potvynis ištiko Siriją. 
Apie 3,000 ketvirtanių mylių 
šiaurrytų link nuo čia užlieta.

Vėliausiomis žiniomis, apie 
1,000 asmenų žuvo apie 50,- 
000 neteko pastogės.

STALINAS RAGINA VIRŠININKUS 
PASITIKCTI VADAIS

MASKVA, lapkr. 1. — Vi
soj Rusijoj vykdant raudoną
jį terorų diktatorius Stalinas 
stambiosios pramonės naujų

tariamieji pašalinti senieji į- 
vairių pramonių viršininkai.

Stalinas ragino susirinku
siuosius stengtis daugiau vis-

Quebeoo provincijoj, K mr 
doj, vedama kova prieš komi 
nizmo plitimų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 1 > 

besuota; ryte numatomas lrviršininkų susirinldme ragino i ko gaminti, kas tik reikalinga 
juos pasitikėti savo vadais, liaudžiai, ypač darbinlnkų'ma jtuR ’ Sakiau,
tais, kaip jis pats, ir kitais, ku įsėms, kurios visados buvo ir Į Saulė teka 6:24, 

rių įsakymu kasdien žudomi į- bus. si 4:43.
. / i,
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Bendradarbiam* Ir korea/ondantama rugių nugrgiina,
feepraAoiua tai padaryti Ir neprialunClama tam tlke- 
paito lenktu- ttedakoija paallalko aau tel** 1*1- 
Ū trumpinti vlaua prjMųatua raitu* Ir ypač So

li** *«|yg eavo nūolihroe. Kerespoudentu 
Utrumpal Ir attkial t Jai galima rakomaj*

«ka*in*le) paliekant dideliu* tarpu* patalai mama, ven
giant poiamjkoa ir aamenUkunių. Paaenualo* ki 
•endan^Uo* lglkraktln nededamo*.

“Uluier Tageblatt” įdėjo straipsnelį an
trašu “Kas sėdi stiklo Rainuose”, kuriame 
rgšo, kad. Varšuvos laikraštis “Kurjer Po- 
ranny” apskaičiavęs, kati 1940 metais Lie
tuvos teritorijoje lenkų tautinės mažumos 
nebebils. Savo tvirtinimui įrodyti lenkų laik
raštis nurodųs naujų lietuvių mokesčių poli
tikų ir naujų lietuvių organizaeijų įstatymų.
Esu, tais įstatymais griaunamos mažumų or
ganizacijos. “Ulmer Tageblatt” dėl tų lenkų 
laikraščio tvirtinimų pareiškia: “Mas visiš
kai suprantame minėto Varšuvos laikraščio , kė, pykti, spirti.. Geresnės rū-1 rūbui. Dabar, jau automobi-

i vi j i* i _ __1>• : • ___ • • a • ia

Iš Po
v - Morkus

Mano Balanos

w- Arklių Lietuvoj iš pra pripilta. Daibųrgi dažniausiai 
džių nebūta. Ateidami lietu- gurnu išpurtusias Vietas pri 
viai, įsivedė ir arkline.’ Tik dengiama. Ir, sako, Ubai e>u
paprastų arklį, kų tiko veži- (rai išeina. Su medžiu suauga 
mui ir mokėjo ausis tampyti,

»»*ISHNMmNBe

Redaktorių« priima nuo 4 vai. Ugi 5 vai. popiet.
PRENUMERATOS KAINA: t. *m«rt*oi valatyMae: 

Matam* — |6.O0; Puael metų — *>.*0; Trlma mėne- 
Mama — 6l-««; V1«wmb m6a«Mul — 76c. Kitoae vai- 
MrMa* prenumerata: Metam* — 67.CC; Puael metų 
— 66.00. Pavieni* pųm. 6«,»•' • Ii * A • *• t r r, > • -.

^gktHblraų katmoa pruaunčtamoB p*T«ika.lavua.

nr s - Svarbiausia 
Mokykla

.-t *1 •
Jean Paul yra pasakęs: “Vaikas pirmai

siais ketveriais metais daugiau išmoksta, ne
gu per % ketverius universitetinio mokslo me
tus”.

“Pan. Garso” bendradarbis M-s, pasi
remdama* tup pasakymu, rašo: .į

k .Vaikų auginimas, auklėjimas, ugdymas 
.ir mokslinimas yra tėvų ir mokyklos svar- 
J»Wįojį pareiga.

Kadangi šiandienų šeima negali dupti 
vaikui patenkinamo išmoksiinimo, ji siunčiu 
•ovo vaikus į mokyklas. Mikykla pavaduoja 
tėvus; jinai tnri vaikų ne tik mokslinti, bet 
ir auklėti. . i 3

Deja, šiandieninės mokyklos ligšiol duo
da vaikui daugiausia mokslo bagažų, o auk
lėjimų labai maža tesirūpina.

Tiesa, nelengva mokytojui, ypač aukš
tesnėse mokyklose, kur jis kas valandų kei
čia klases ir su mokiniais mažai į artimesnį 
kontaktų įeina, apie paskirų asmenų auk
lėjimų galvoti. ! i |^,A įjj
i Bet vis-dėlto reikia mokyklų ir 'moks
leivių gyvenimų taip sutvarkytų kad jie 

, vieni be vyresniųjų niekuomet nepasiliktų.
Aišku, lengviausia auklėti jaunimų gy

venantį internatuose; bet jų nesant, reikia 
pačioje mokykloje, kiek tai galima, kiekvie- 
BOm mokytojui su savo auklėtiniais kuo ar- 

..fttosiai susipažinti. Modernioji pedagogika 
4Š mokytojų daug ko reikalauja, ir moky
tojai turi stengtis tuos reikalavimus vykdyti.

Tačiau pirmus pradus vaikui duoda tė
vai, ypač motina; šeimos židinys yra svar
biausi mokykla; todėl labai teisingas čia 
sunūnėtas Jean Paul pasakymas vaikų auk-

kj Įėjimo klausimu, '

-Žinoma, čia kalbama nę apie mokslų, 
bet apie pirmus auklėjimo pradus. Šeima 
neturi išleisti savo vaikų iš savo akių, kol 
jie nepradeda savarankiškai gyventu *

Laisvamaniai • Griovikai

išsišiepti ir ntt kušti, vadin
ta arkliu. Gal nuo žodžio ar-

— Iki neseniai daugiausiai 
išleista maistui, gyvenimui įr

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tai visas kaimas dabar žydiš- 
------------ kai šneka.

skundų, nes ir vokiečių tautinėms mažumoms 
kitose valstybėse lygiai taip sekasi. Išnau
dojama viskų joms naikinti ir niokoti. Ar ne
būtų puiku, jei visos tautos, kurių dalys gy
vena už savo valstybių sienų, susijungtų ir 
pasižadėtų vesti teisingų mažumų politikų, 
tai yra, leistų tautinėms mažumoms gyventi 
pagal’*1 jų tautines savybes”. Laikraštis rašo 
toliau: “Mes įmanome, kad “Kurjac Porųa- 
ny” ir visa savo tautiečių likimą Lietuvos 
teritorijoje susirūpinusi lenkų Uutt turąių 
tokį pasiūlymų
čiau, iš tikrųjų 
beift tol, kol 
žumų politikų, kuri visu 100 nuoš. atitinka 
puolamų lietuvių politikų. Jei mes norėtume 
atvaizduoti, pareiškia laikrašti*, kaip sekasi 
mūsų tautiečiams lenkų teritorijoje, tai mums 
reikėtų daug, labai daug laiko infoAna^ijai. 
Ir kiekvienas pranešimas būtų negirdėt** 
skundas Lenkijai. Aišku? jie (lenkai) pasa
kys, kad jų politika vokiečių atžvilgiu esan
ti visai kas kita, negu lietuvių politika len
kų atžvilgiu. Tačiau, kas nori gelbėti savo 
už krašto ribų gyvenančius tautiečius, tas 
negali matuoti dvigubu mastu ir naikinti 
svetimų tautų narius savo teritorijoje. O kol 
bus taikomas dvigubas mastas, kaip tai yra 
Lenkijoje, tol skundėjai neturi nė mažiausios 
teisės skųstis, nes jie patys turi sėsti į kal
tinamųjų suolų”.

Visai panašų straipsniukų įdėjo “Neu- 
koelnisclie Zeitung”, uždedamas jam tokių 
antraštę: “Taip, aišku, tai yra visai kas 
kita”.

O kų daro su mažumomis vokiečiai! J'e 
mažumas taip žiauriai persekioja, kaip ir 
lenkai. Apie tai daug kų galėtų pasakyti 
Tilžės krašto lietuviai.

šios arklį, kų tik? balnui, pa- liais pirinon vieton žiūri. Ke
rodai, vadintų žirgu. Ar tjk škia, daugiausiai 
no no žodžio apžergti, joti.
Ir pirmos ir aniros šeimos ar
klius paįvairinta dų gražes
niais vardeliais; sartis, juo
dis, bėris, laidus, gniedįs, k<- 
čtonMM. marau. snolts, ruuiK 
karšis, žuvis if taip ’ toliųni

Vakar iš Lietuvos gavau Į Teisingai vienas veikėjas y- 
virvegramų, kad Kaune sunūs- ra pasakęs, kad lietuviams vi- 
lyta užvesti prancūziškų vaikų sa, kas svetima, yra gražu, o 

jam. Ištikiu jų, kud žmogus pu pinderganten. Šis nžmislas, saikas savo — š
sotina autuvų, kitiems įeik ų()j Įcttuni<.f.įų tarpe radęs di- 
meilius nei ženklo nelieka. (iejį0 pritarimo. Kas įdouiiau-

išleidžiama

Galų gale, autas daugiau sku 

ndo (Įvasiųs ir' ka^dienin g>- 
šų, hėgu'tisos Ri

sią, kad tuo darže'.iu labiausia
Rasiejaus balšavikai eavo 

rojaus paštalijonui pėdės mo-
esu susidomėję kilę iš kaimo ka tarpe ,120—540 rublių į mė- 
lietuviai tėvai. Iš to daroma nesį, vadinasi, ne lygiai kaip 
tokia rokunda, kad neužilgo'savu obalsy skelbia. Ale įdo- 

^Į^adĮ^ greita, kalbėsiu lietuviškai J miau dar ve kas. Kadangi
prancūziškai. Rasiejuj kilogramas sviesto 

proga neriu jums, ta- kainuoja nuo 17 iki 16 rublių, 
—. y į-, i Įvoraciai, papasakot ir kitokį at-1 tai gaunantis 120 rublių į mė-

paAiųų s^jj^trų su kfto-, Kxn Sykį susitiko lietu- nesį paštalijonas gali nusi-

Izrale- pirkti tik 6^ kildgrainų svies
to, arba vienų čebetų, ba du 
kaštuoja 240 rublių.

Tikras “rojus”’

Mbsik^ūŽK wįtįi iinįėt

pirmieji iLbUivosirii-i *»®wppwi 1 '*
ų, vntuziastiikai $ri«itelti. ‘JBa-l *»® *‘'abM**hr»nfe. *e:, HtaS* toipiagtojtol žmogų ne . kauni(<.iai
jų, ji (lenkų tauta) to’MMtatrJsBi* ir SSH#!. »•»•«• }<*#<• melgįĮj i, Jakniu. , šia
ji pati varo tekių tautinių tun, tokiu. fcnwitok»i» vadinama, ! , j -tM' Ivoršfiai, «#»

i___ : uvi____ k /rai, -te,-,. r.a*>.r _ MVS. tnuJlunJal

— .............. “ (ko, kad toks smu
je, per . merikieStai įetoue.^ynė ir I* j,auo,1(,gie
kalbėdamas išnažinoL už. džįugąVz), kad viskas gerai ei-! ... .kalbėdamas išpažino, jog už
mušė žmegų, pprį metų tani. 
Slaugę, kų. viskų Auginio, ap 
sakė sargybai. Pradėjus klan

ui, neklausk, — sudeja- 
na Tai kurgi ne! PelkSs iš- vo Izralevi,-.ius. _.Sanos reį.
džiovintus, keliai nutiesti, po
žeminiai turtai iškasaimi, dir- 

ainėti, prisipažino, kad taip. vonai‘nusėii, nuėstai, kai gry-
Nors mažai sapnui tikima. Da- W auga. Ir t, via* tamsus j kainU} jr palnaty.

europietis atUkinSja. O vets Rai u- kjek kl|.
mar susėdę pypkes Snarpia ir
apie sekančius rinkimus zau- ... _• ...f. . s.. Metams praėjus ve, susitin-
mja. Ne taip dabai-. Anieji 
kitados nevalkūs atėjūnai, jau

sapnui
žiliausiai tik ranka ar juoku 
apmėtoma, tai vienok ir sap
nas nėra jau vien tik kvaila.-, 
apsireiškimas. Kni mokslas 
pradės arčiau su juo susieiti,
pamatys daug dalykų, apie nūdien išaugo į labai garbin-
kuriuos iki šiol negirdėta. gus piliečius. Ir daugiau pas 

niekų bernauti ar vergauti nei 
nemano. Visur prie pačių vir- 
šunų karstomi Už tat vietiniai

— Tik paskesniais tarpais 
pasirodė Europos pakrantėse 
taip vadinami japonų vėžiai.1’* kailio nerias. Per spaudų,

Prof. A, Kuršaičiui 80 Metų Amž.

kia siųsti į gimnazijų, o jis 
ne žodžio nemoka lietuviškai.

• Vėl atvykę* Amerikon Šidlauskas - Vi
sumoj* retkarčiais laisvamanių spaudoj iš
reiškia savo keistas idėjas, kurių ir jis pats' 
tųr būt negali suprasti. Bet “Vienybės’^ 243 
num. jis šiek tiek aiškiau parašė. Išpeikęs 
kunigus dėl to, kad, jo manymu, jie esu

“Naujasis Tilžės Keleivis” praneša, kad 
šiais metais sukako 80 metų amžiaus prof. 
Aleksandrui Kuršaičiui. Jis dabar gyvena 
Kranto (Crąnzo) 'miestelyje. Aleksandra* Ku
ršaitis gimė 1857 metais netoli Klaipėdos, 
gimnazijų lankė Karaliaučiuje, ten pat ėjo 
ir aukštąjį mokslų, Nuo 1882 iki 1922 metų 
Tožės gimnazijoje jis dėstė lietuvių kalbų 
tiems vaikams, kurie norėjo lietuviškai pra
niukti. Kuršaičio mokytojavimo laikais Til
žės gimnazijoje du kartus per savaitę buvo 
lietuvių kalbos pamokos, bet jų jau seniai 
nebėra. Tilžėje gyvendamas prof. A. Kur
šaitis ilgus' metus buvo Lietuvių Literatū
rinės Draugijos pirmininkas ir buvo daug 
prisidėjęs prie Tilžė* “Lietuviškojo namo” 
įrengimo. Jame buvę lietuvių kultūros daik
tai dabar yra perduoti Tilžės pasienio mn

Jie pasižymi tuoį kad begali
niai žuvis rija. Prie didesnių, 
žinoma, neprieina. Bet gi ma
žesnes taip išlaižo, kad pas
kui nelieka *kų žvejoti. Vien 
tuo misdami žvejai labai nu
siminę. Ypač maža Olandija 
tuo labai susirūpinusi.

— Ir paukščiai ne visi ly
giai sukasi. Vieni padirfyi liz
dų į porų valandų. Už mėne
sio ir lizdas gatavas ir ma
žyčiai išauginti. Kiti, vėl, taip 
tingūs, kad porų mėnesių liz
dų vėją, o da ilgiau vaikus 
augina.

— Tik trisdešimt iš šimto 
dantis prižiūri. Tai yra, piau-

ziejui. Prof. A. Kuršaitis ir dabar dar febe- ja, švariai užlaiko ir pas dan
sidomi' lietuvių kalbos klausimais. Jhs yra

negana lietuviški, Visuomis išvanoja kailį Į parašęs eilę lietuvių kalbos vadovėlių, ben-
ir laisvamaniams. Jis sako, kad šliupai, G rai 
čiūnai, Karaliai ir kiti laisvamaniai geriau 
būtų patarnavę lietuvybei, jei “užuot pla
tinę tikrai griaunančių l«įavama«ybę, būtų 
dalyvavę lietuviškoje Veikloje parapijose”.
Jis tikrai teisingai pastebi, kad “laisvama- 
nybė yra destruktyvi*, blėdingas reiškinys ’.

Toliau Visuomis rašot “Ląjsvapianiaį y- 
Ta atsilikėliai, vitaikiariopi palaidūnai. Anie- 
rikpj tipiškiausias iš jų buvo nedorėlis, savi- 
žuda gydytojas Kųvąiįus. . #

“ laisvamanių pasauly yra menkuti* nuo
šimtis, nors jau pekų šimtmečiu gYV^oja. Lai. 
svainanybei nesisekė netgi ten, kur ji buvo 
yalsį-ybės proteguojama, būtent Sovįetų Są
jungoje. Ji žus, kaip žuvo prieš 2000 
joe įdrmtakūnės”. , • • ' ,

Tok ia yra laisvamanybė. Tik gaila, kpd 
Visliomis, kuris, matyt, žino, kad laiavama- 
nybę griauja lietuvybę ir bendrai veda tmd- ipojimas.

dradarbiavęs su neseniai mirusiu Dr. II. 
JHcheu ir turi paruoštų, dar nesppausdintų 
lietuvių vokiečių kalbos žodynų. Prof. A. 
Kuršaitis yra lietuviams žinomojo kunigo 
Kuršaičio, senojo “Keleivio” leidėjo, brolio 
vaikas. 1

Musolinio Agentavimas

Mussolini, Italijos diktatorius, pradėjo 
vaidinti Vokietijos agento rolę. Ta jo rolė 
visai paaiškėjo po jo kalbos, pasakytos Ro
moj per fašistų 15 metų viešpatavimo su
kaktuves. Jis energingai pareikalavo grąžy
ti Vokietijai karo metu prarastas kolonijas. 
Viešai jis mįnėjo tik Afriką, bet apie kitas 
•Vokietijos prarastas teritorijas nieko nesa
kė. Apie jas kalbėti nedrįso, nes žino, kad 
tai sunkiai arba ir visai neįvykdomas užąj-

tinį pataisyti eina. Kiti gy, 
vena taip it, rpdos, dantų ne
turėtų. Baisus apsileidimas.

— Šunų veislė yra mikliau
sia pasaulyje. Prie menkiau 
šių pastangų galima išauginti 
Šunį visai kitokį, negu visi 
kiti. Dėl to tiek daug visokių 
šunų esama.

nes į visokias nelaimes, tačiau pats laisva
mani ams bendradarbiauja. Patartina ir VI- 
suoininl, kaip jis pataria laisvūnUtoių šu- 
Ignis, mesti kenksmingų lietuviams darbų ir 
imtis ko nors naudingesnio.

Vok lelija Fasa ulinio Karo metu norėjo 
perdaug apžioti dai to ir užspringo. Ne ki
taip būtų, jai ir vii imtų tenkinti savo ne
pasotinamų apetitų. Čia nedaug tepadėtų ir 
Mussolinio agentavimas.

— Laisvės stovylų, New Yo
rko uoste, šešasdešimts vyrų, 
per dešimts 'metų statė. Dai
lias nebuvo lehgvas. Tuomet 
Amerika da buvo tik gyvent 
pradėjusi. Veik visas dalis 
reikėjo užsakyti iš kitur. Kol 
užsakyta, padaryta, pervežta, 
pridėta, daug laiko sugaišta.

v ųĮ. i*..
— Iki šiol apipuvusius, bet 

naudingus medžius, visaip lo- 
pinta. Kai kur moliu, kai kur 
cementu, kai kur da kitaip

ka Pauodegį* su Jzralevičimm 
ale žydas nenori nei šnekėti.

— Mauške, kas yra, kad 
toks piktas!

— Ui, kokį tu man patari
mų davei. Gevalt!

— Na, kų, ar sūnus dar ne
išmoko lietuviškai!

— Ui, — atsiduso Izralevi-

Praeitų nedėlių, esant gra
žiai dienai, senus savo kaulus 
buvau išgabenęs į Jaekson 
parkų, kad saulė pašildytų. 
Einant paleikiu vienoj vietoj 
užgirdau šaukiant “help! 
help!” Žiūriu leiknj murdosi 
žmogų*, fcjęs pirma manęs ki
tas žmogus tuoj pliump į van
denį ir skęstantį išvilko ant 
kranto. Pribuvo policija.

— Tamsta, ištikrųjų, paro
dei didvyriškumų, išgelbėda
mas šį skęstantį žmogų, — sa
ko vij^ąs .j^ebųnkų,.— Tur 
būt tamstos draugas.

— Hek, draugas, — atsakė 
išgelbėtojas. — Jis man kal-gyvu žodžiu, per bažnyčių, vi 

saip šaukia, kad Amerikai jaū 
galas. Matyt, ir patsai prezi
dentas tuo šūkiu perimtas, ly- Į 
ginai tokios mados žmogų į 
aukščiausį teismų nuskina. Iš- 
sižiūii, kad ten ir paliks. Nie
ko naujo. To reikėjo tikėtis.
Nors manyta, kad politikoje 
tokių žygių nebus. Atsirado, Prieš kdia® dienas iš pro- ar iš to kelmo negalima pa- 
Ir jau čia. Berods, nekaltas lv’nc‘j°,s 1 Kauną sugrįžo liau- daryti kokio meniško daikto, 
ateivis, o iš dviejų šonų už- lkes nieno rinkėjas Balys Bu- Liaudies menininkas 'mielai 
pultas,’ nei neišmano, kaip kuris il8esnį laik» rin' sutikęs k* nors geresnio pa-

čius — nei žodelio. Bet už tas $500.

LIAUDIES MENININKAS SVIRSKIS
MIRĘS BADU?

Jis duvęs Garsaus Tapytojo Andrulio Mokinys

save ginti. Palieka tik viltis, 
Bet, kur viltis, ten atsiranda 
ir galimybių atsilaikyti. Lai
kykimės, ir jau.

1938 Metais Kaune 
Tautos Olimpiada

f

KAUNAS (Tsb.) — 1933 
metais, Lietuvos nepriklauso
mybės 20. metų sukaktuvėmis, 
Kaune suruošta pirmojii lie
tuvių tautinė olimipada. Oli
mpiadoje gaus pasireikšti 10

ko- , žinias apie Svirskio kry- daryti. Ir tikrai netrukus Svi-
žius. Buračui pavyko surinkti 
daug įdomių smulkmenų, kaip 
gyveno, dirbo ir mirė tasai 
garsusis liaudies menininkas 
Svirskis. Prieš 12-14 metiĮ a- 
pie Svirskį nęmaža žinių bu
vo surinkęs tapytojas Šimo
nis ir rašytojas Bičiūnas. Jo 
kryžiuą fotografavo ir matė 
tapytojas A. Varnas ir kiti 
mūsų dailininkai.

rskis iš kelmo padaręs medinę 
meškų, kuri tarnavusi kaip 
puikus suolas. Kai kanaunin
kas ineKtro paklausęs, iš kur 
jis mokus io amato, tai ga
vęs netikėtų atsakymų. Svirs
kis atsakęs, kad meno išmo
kęs iš žinomo tapytojo Andro 
Uo, nors loyttrs Jau dirbęs 
prieš Ui Pasirodo Svirskis 
dirbęs paprastu darbininku 
po* Andriulį, kai šis piešęs 
mūsų krašto bažnyčioms pa-

1
Svirskis — yfų vienas žy

miausių XIX amž. antros pu-
. .. , . sės liaudies menininkas. Dar V rf*

.porto sakų: regatos - jurų k kss daug ko .iuiokųs ,r pas.-
sportas, kamuolio zaid.oui. f . Krokuvos .f Vartuvw ■ tobulinu sava amate.
(futbolas, krepams), tenisas, . . .... x v . 'muziejų direktorna. Nekartųatletikos sportas, šaudymo spo , . , ', . , . ,. . . I lenkų spauda po Svirskio kry-rto«, žirgbflv ono, tautinių so- \. . .. . x . □ * •.. . “.j?7 • ziais dėdavo parašus, kad taikių ir žaidimų. ' i . .__ ... Dyra lenkų liaudies menas. Ba-

Olftnpiadoje bus proga tin 'šytojas V. Bičiūnas girdėjęs 
kainai pasirodyti visos spor-įj| vyskupo Paltaroko, kad Svi 
to šakose visos tautos sporti- • rskis buvęs žinomo tapytojo 
ninkama. Todėl į olimpiadų Andriolio mokinys. Prieš ke
bus pakviesti dalyvauti įr LieUos dešimtis metų dabartinis 
tuvos sportininkai iš užsienių. Panevėžio vyskupas Paltaro-
Olimpiada įvyk, Kaune liepų, k“ buvęs

, . ... Vienais metais klebonijos so-
men. pakaloje .ir rugpiūf.e bBvo di(Jelig fceJ_
jųėn. pradžioje; ji užtruksian
ti apie dvi savaites.

mas. Kanauninkas Paltarokas 
žinojęs, kad toje apylinkėje 
gyveno dievdirbys Svirskis, 

PLATINKITE “DRAUC-S” .todėl jį pasikvietęs paklausė,

Kaimo Dievdirbys — Sklan
dytuvų konstruktorius

B. Butačas palyginti per il
gesnį laikų aplankė lobūna- 
vos, Babtų, Vendžiogalos, Sur
viliškio Ir kt. apylinkes, kur 
prieš 40-60 metų Svirskis dir
bo kryšiue. |B. Buračas rado 
senukų, kurie puikiai atmena 
tų garsų koplytėlių ir kryžių 
dirbėjų. Prieš 50-60 metų Svi
rskis buvęs pasišovęs pasta 
tytl savotiškų lėktuvų. Jis 
vieno kaimo daržinėje ilgai 
dirbo. Apylinkės ūkininkai 

(Tęsinys 3 pusi.)



Antradienis, laptr. 2 d., 1937

Lietuvoje Labai Gražus 
RuduoSVEIKATOS KELIU

Rašo Dr. A. Q. Rakauskas 
KAUNAS (Tsb.) — Šiemet

' Lietuvoje buvo ilgas ir gra
žus ruduo. Oras buvo šiltas, 
beveik visų laikę giedras da
ngus. Visa gamta apsidengus 
tautiškomis vėliavos spalvo
mis, — eglės ir pušys žaliuo
ja, vienų lapuočų lapai parau- 

į dę, kitų pageltę.
! Ūkininkai gražiu oru baigė 
laukų darbus. Ypač džiaugia

usi- geromis darbo sųlygo&pis 
cukrinių runkelių augintojai, 
nes kitais metais prisipuivin- 
davo ir permirkdavo runke
lius nuo dirvos nuimdami jr 

įveždami. Bet ne visi saugų 
; oru džiaugiasi; kai. kur iš
džiūvo šuliniai ir žmonės tu
rėjo bėdos su vandeniu, kiti 
ūkininkai ilgai negalėjo įąrti 
išdžiūvusias dirvas ir laikų 
įsėti žiemkenčius. Spalių nn 
pradžioj vietomis palijo ir pa 
gerėjo žiemkenių sėjos darbai. 
Manoma, kad šilto ir sauso 
rudens oras nebus būs?rpam 

i rugių ir kviečių derliui kenk- 
' smingas.

BAKTERIJOMS PASIEKUS niam laikui. Šiuose atsitiki- 
ŠIRDĮ ynuose bakterijos yra gan su-

------------ nku nugalėti. Tokias vietas
Kuomet bakterijos, patenką, jos Vanda tonsiluose, apie da- 

į 1*4 kuriam mieste išvedžio- nti) šaknis ir kaulų tuštumas 
tų vandentraukio sistemų, ai- sinuses vadinamos. Iš Čion 
šku, kils ligos epidemija. Pu- nors ir ne tuoj bet vis tiek 
našiai, darosi kuomet ligų pe- žmogui pavyksta tų infekci- 
rai patenka j pienų. Bet ž’i.o- jos lizdų nusikratyti pasidė- 
gus. su pagalba mokslo gali kojant dantistui ištraukusiam 
ir apsigina tokio prieš,. į infektnotų vienų ar daugiau 
vandenį deda chlorinio pum- dantų ir daktarui - chirurgui 
pavimo stotyse, o pienų-pas- išpiovnsiam tonsilus arba pa- 
teurizuoja ir tokiu būda su dariusiam angų j sinus infek-
naikina ligas nešančius gy- ei jai nutekėti, 
vius. Svarbiausia pavojaus vieta

Bet kuomet bakterijos pa- žmogaus gyvybei yra^jiirdies 
tenka į kraujų, ten jos vei- pamušalas kuriuomi yra iš- 
siasi ir savo aukai kviečia; klota širdis iš vidaus. Ši vie- 
giltinę. Ūa padėtis yra visai < ta yra labai palanki ligos pe- 
kitokia, mat, šio gyvojo sky- rų greitam veisimos! bet ne- 
stino — kraujo — negalima palanki gyjunui. Taigi ir pa- 
.sterelizuoti. Kilus infekcijai, sveikftnai yra retenybė. Bak- 
kai kada viena - kita bakte- terijos čion turi progos pasi- 
rija patenka j kraujų. Pate- slėpti plonutėly širdies paniu
kusios į kraujų jos ten ilgai šalę taip kari kraujuje cirku- 
neužsilieka. Kraujuje išjudin- liuojančios ligos kovoti prie- 
tos ligų kovojančios pajėgos monės tų bakterijų nepasiekia 
užmuša ir sunaikink ten pa- reikalingu smarkumu. Pamu- 
tekusius mirtingus perus. Kuo šalę susidaro bakterijų lizdai 
met panašiai sirgęs žmogus 1 iš kur ligos perai lyg iš vnl- 
pasveiksta, mums yra žinoma, I kanų veržiasi lauk į kraujų, 
kad*įvyko kautynės, kad slap- Ligos pradžioj ligonis ne- 
tingas, žmogaus gyvybės ty- siskundžia bet kokiu negteru- 
kojęs užpuolikas tapo užmuš- mu surištu su širdimi. Prad- 
tas o patsai žmogus išėjo per- žia ligos todėl yra neaiški, 
galėtoju. Nesmagavimui didėjant, anks-

Kai kada bakterijų lizdai ečiau ar vėliau temperatūra 
landa sau tinkamų dirvų ir \ kyla veik iki 102 laipsnių F.

PRADEDA DIRBTI f 
KELIAS SEKUNDAS

PKIBftAHTIM KAM 
UAYBK ASPIRIN 

GKRITAI DIRBA
Imrakll ItHyrf Anplr- 
lll | MUItlln? VMItdMM.

Kol panirki* otik- 
11 nė. diiKn. tlrp-
>ta. W« tirpimo <rrUll- 
envt IHilila tikriems 
RAYKK Atpilta t*k- 
letam. pradėti "po- 
SiIrMI'* salva“ .kau
ti ė Ji m* Ir panaAiuo

Vlal žmones, kurie kenčia retkar
čiais galvon skaudėjimu, turi *1- . 
notl apie , Sį palengvinimo būdą.

Kada tik pradeda galva skau
dėti, paimkite du tabletus Bayer 
Aspirin su puse stikline vandens. 
Kada skausmas labai žiaurus, dar 
vienas tabletas reikalingas, vėliau, 
pagal nurodymą.

Jeigu galvos skaudėjimas pasi
kartoja. mes patariame nuvykti 
pas jūsų gydytoją. Jis ištyrinęs 
priežastį, kad pataisius ją.

Ct 12 
TAU- 
L.ETV

maždaug *flc tabletas

“Ii..
Kariškas traukinys. Tientsin - Pukow geležinkelio linija,-kuria pilni vagonai japonų 

kariuomenės traukia link Choohųiv, kad papil džius mūšiuose praretėjusius pulkus.
visiems vyrams, moterims iv 
vaikams.

Kontestas prasidėjo pereitų 
mėnesį, bet dar yra laiko įs
toti, tiktai nuvykit pas ar
čiausių cigaretų pardavėjų ir 
įsigykite oficialį Old Gold 
kontesto buletinų su pilnomis 
taisyklėmis ir kontesto smul
kmenomis. Šekit patarimus 
atydžiai, Jei jūsų dealeris 
neturi šio kontesto buletino, 
kreipkitės į “Draugo” rašti
nę. Taipgi žinokite kada pir
ksite pirmų pakelį Dvigu
bo -Šve Inu iro Old Gold ciga
retų, jei jie nepatiks, tai gau
site dn kart pinigų kiek mo- 
kęjot.

Old Gold Kontestas 
Varosi Pirmyn

Liaudies Menininkas 
Svirskas Miręs Babu

Didžiojo karo metu Svirs
kis jau buvęs senukas. Jau 
mažai tepajėgdavęs dirbti. Vie 
uais metais, kai visame kraš
te trūko maisto, Svirskis pra
dėjo badauti. Mat tada kiek
vienas gynėsi nuo bado. Kry
žių meistras net vengdavo ei
ti *t0liau ieškoti maisto. Jis 

ko sprogimas ir, užsidegus skurdo, kol pagaliau beveik 
tvartui, Svirskio lėktuvas su- mirė badu. Kai Svirskis buvo 
degęs. Iš žmonių pasakojimų palaidotas, tai daugelis stalių 
galima daryti išvadų, kad Svi- ir dievdirbių subėgo į jo lai- 
rskis buvo pasigaminęs berno- dotuves..Mat, visi norėjo pa- 
torinį lėktuvų, šių laikų akla- matyti, kokius velionis paliko 
ndytuvų. ’ įrankius, nes niekas nematy-

Svirskio kapas apielęs , ;'av.“ kniP Svirs‘<is. droi“a^s 
samanoms Ikry/.ius. Susirinkusieji laba,

nustebo, nes jo dirbtuvėje te- 
Buračas surinko žinias, kaip r3(k) tik paprastų kaltelį ir su 

ir kokioje vietoje Svirskis di- nudilusia geležte peilį. Tada 
rbo ir kaip į jį žiūrėjo tų apy- žmonės suprato, kad tai būta 
linkių gyventojai. Pasirodo, labai nagingo dievdirbio. 
šis liaudies menininkas buvęs A Bnrai5aa' ilgai ieškojęs 
giliai susipratęs lietuvis. Jis ws 8urkdo to liaudies menini- 
lankydavosi Babtų, Vendžio- nko kap^ jjs apžėlęs ilgomis 
galos apylinkėse, kur anais žolgmis ir samanomis. Tii 
laikais žmonės buvo stipriai dvĮ pakrypusios vyšnaitės te 
aplenkinti. Tačiau savo padir- r.įQkso prįe to žmogaus kapo 
btuose kryžiuose Svirskis be- kurjs per savo amžių til 
veik visada tekstus dėdavo vrvxjllc
lietuviškus. Tasai liaudies me- Buračaa nufotografavo bū 
nininkas gyveno tik tam, kad tingesnius Svirskio kryžius ir 
daugiau patarnautų visuome- surinkęs apie tų liaudies me 
nei. Jis už menkų atlyginimų nininkų daugiau žinių, jas ža 
dirbdavęs dienomis ir nakti- da perdnoti muziejui, 
mis. Net gautus už darbų pi- Tieftfų Karo muziejaus so 
nigus atiduodavęs kitiems ne- dejyje jau nUfl( anksčiau yri 
tortingiems, kad galėtų nusi- vienas Svirskio darbo kry. 
pirkti reikalingos kryžiui sta- žius. Be to, jo kryžių nuotrau 
tyti 'medžiagos. kų turi ir muziejai. Pts

yra netiktai daug kas išmok Kai kada atitrūkusių bakteri-
ti, bet daug kas atmokti. Da- j^ gabalėliai patenka į bluž-
ug žmonių visai neeina į šių nies, inkstų arba plaučių krau
mokyklų iki karakteris vra indus ir juos užkemša. 1
beveik paėmęs savo pražūtin- Be vjenatinės gydymo prie-
gų žingsnį. Bet galima tų pa- mongs keHant ligonio 4^tspa-
daryti ir yra atilsis toje rum^ prieš ligų pastaraisiais
mokykloje nors yra taipgi da-1 Įajkajs ateina pagalbon radiu-
ug darbo. — Enrikas Druni- mas ir x-spinduliai.
inond. Pirmaeiliu daiktu, tačiaus,

.... , . . . yra profilaktika, saugo jant sa-Sirdis nustojusi viso savo r .., . ... .... „ . ve nuo panašių ligų atsikra-dainuojancių vilčių pulko, ir _ r \ ..x , tant burnos, dantų, tonsilų irpalikta tarp plikų saku, su . •* , • T y7 - sinus infekcijų laiku — pirmsaitu apleistu guštu, su anai- ....., . . .m negu bakterijos pasiekia tur-galam jame: apsupta Tavo
krutinėję praranda savo mir-
liną šaltį; ir liudesis, kurs pALEKGvnfIMAS NUKEN.
prisliauzua prie Tavo šono dėt ŪKININKAMS
prieglaudos, rasdamas ten žai
zdas giliai perskriostas, už- KAUNAS. — Spalių 18 d. 
miršta savo dejavimų ir ver- seimas priėmė įstatymų, pa- 
kia ramias, tykias ašaras;... j lengvinantį 1928 metų neder- 
skausmas spaudžia ant tavęs liaus paliestiems 67,000 Aki
jo drebantį veidų, taipgi ir ninkama paskolų grųžinimų.

• visas nuobodumas ir stoka, 
kurie užlaiko savo tylų iki 
neišgirsta nuo Tavęs malonų

- pašaukilnų; niekas kitas nėra
- ištaręs nuvargusiam pasauliui,

“Ateikite pas mane!”

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Lapkričio 2-tra Diena

DRAUGO” KALENDORIAI

Gražus lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventinis. Kiekvienas 
menuo turi skirtingą paveiksią. 
Kaina 25c vienas^ Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

- • ♦ f

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicagc

NAUJOS DIDELES 
PLYTINES

GERKIT alų
Stnbrofiia 

SOUTH SIDE BREMNG COMPANY DASH DIXON
flOOOCNLY FROMTHE JONfiLE 
AMOTHCR PEROClOUS PRCHISTORC 
ecAsrr appc ars— caraMF

LOOK -
DASH. THERE'S 
ANOTHER nONSTTER 
COMIN® &EHIND

OS <Z

A GHANT PREHIflTDRlC TURTLE 
PREPARES TO ATTACK DOT ANO

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOVI-KVARD 717t

OUtCK.DCT/ 
k runZO

4

. r
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e= Antradienis, lapkr. 2 d., 1937

MŪSŲ VAJUS 49—Aleksandras Vaitkų na*, 
Providence, R. I.

Mariana polio kolegijai būti
nai reikalingos naujos patal
pos. Statybai sukelti reikaliū-

50—Jo Ekscelencija Vysku 
pas Mečislovas Reinys (jau

19- Kun. Juozas Aleksiūnas 
Brooklyn, N. Y.

20— Kun. Kazimieras Jan davęs $100.00).
gų kapitalu imamasi įvairių kus, So. Boston, Mass. (jae 51—Juzė Leonaitė, Worces-
priemonių: baterijos, visokį! davęs $100.00). i ter, Mass.
parengimai, aukos. Patsai jut 21—Kun. Pranas Strakaus- 52—Kun. Antanas KaružiŠ-

NAUJOSIOS ANGUJOS ŽINIOS Vyčiai buvo suruošę “uiys- nko” administratorius.

grindinis statylios kapitalas 
— tai vedamojo vajaus įeigos. 
Jei susirastų 100 asmenų, au
kojančių po $100.00, susida
rytų dešimties tūkstančių do
lerių suma, kuri duotų gali
mybės eiti prie numatytosios 
statybos.

Reiškiame vilties, jog pla
čioji visuomenė lnūsų reikalus 
supras, kurie yra ne mūsų ak
meniai, bet visos Amerikos 
reikalai, ir ateis mums j pa
galbų, aukodami šiuo atveju 
ir stambesnes pinigų sumas— 
po $100.00.

Džiugina mus ir stebina da
rbų tolyn varyti visa eilė litu

kas, Lowell, Mass. kis, Cleveland, Ohio.
22— .Fonas Ramanauskas,

Broekton, Mass.
23— Kun. Juozas Vatantie-

jus, Waterbury, Conn. (jau 
davęs $100.00). .

24— Viktorija Remeikienė, 
iploomfield, N. J. (jau davusi 
$100.00).

25— Kun. Vincas Puidokas.
Westfield, Mass. (jau davęs 
$100.00).

26— Vladas Rimša, Worces ' 
ter, Mass. (jau davęs $100.00).

27— Kun. Jonas Bakanns, j

Bankietas Klebonui 
■TagetDti

-_ --X J.-, s*
HARTKriRD, CONN. - Spa- 

lių 24 d. AvČ. Trejybės para

, tery ride”. Jaunimas turėjo 
i linkinių laikų, 

buvo kun. Kripas. Ant galo į

jubiliatas visiems gražiai pa-į Padidėjo A. PeldŽiailS
<****>• .1 Šeima

Draugijos suteikė klebonui' ..............
dovanų. Mari.cs Vaikelių dr-'; MAgg, _

.. .___.. ™ jos pirm. Agnė Kasmonaitytė, ‘ ’
53— Kun. Jeronimas VaiČfi- P1/0* 1(’ draugijų surengė va- į • įteikė dovanėlę, GIe<lrai i ^re< ia< len|’ Sf>a lų d-> 7:15

nas, Chicago, III. ,kwti«ię sn progratna ktra. Am-į aukojo gėlių vietos laik i VaL ryt°' A‘ ir P‘ PeIdz,ai 8U*
54— Antanas PinkeviČiis, Į***' ® metų klebonavimo sn- ’ račiai graiįai aprašė vakarų

Meriden, Conn. , tošlrčkl paminėti. Muzikalę jr paveikslus.
55— Kazimieras Vaitkevi- programų išpildė parap jos ________

čius, Woroester, Mass. (jau <*<”**» vedamas J. Batoto, | Mokyklos vaikučiai, valio
davęs $100.00). <**’*• Bw**Wfltė ir Va- vaujant niokyt. seserims Pra

56— Juozas ir Ona Vosyliai. ^Kia Kaukietytė, Matas Kri- nciškietėms, pagerbdami kle-
Shrewsbury, Mass. P®*’ Rimkas Kripukas ir M y- atvaidino gražų veika-

57— Kun. Norbertas Pakai- keliukas Krlpaka*. Be to, Ptk jįuk^ įg Naujojo ir Senojo
nis, ‘.Brooklyn, N. Y. n*s « Wor©psterio, Testamento, kurį parašė sielos

58— Kun. Jaoeas Sinymaitis, kar<8 Wm«jo “Majcr ganytojams jėzuitas Danielius
Elizabeth, N. J. i Amateur ttadlo Hotit circuit ĮjOnj to, dar atvaidino

silaukė gražaus sūnelio. Mo
, tina sveiksta dr. Dusevičiaus 
priežiūroje, Šv. Margaretos li
goninėje, Dtorchester, Mass. 

A. Peldžius vra “Darbini-

LIETUVIAI DAKTARAI

59— Kun. Ignas Valančiu- P° Amerikų, pa- jvį koiMetjjjėles. Klebonas
Worcester, Mass. (jau davęs nas, Philadelpbia, Pa. igro^° ant a™lon,koR ir tai jiems padėkojo.

60— Kun. Juozas Lietumi*- angliškai ir lietuviškai

uz

$100.00).
28—Kun. Ignas Albavičius

rų garbingų prietelių kurie . Chicago, 111. (jau davęs $100). 
spėjo suprasti it ateiti mu.it/ 29-Kun. Steponas Kneižys, 
į pagalbų, ar tai žadėdami su- No.rwood, Mass. (jau davęs 
mokėti iki 16 d. vasario 19.43 $100.00).
metų, ar tai jau ir davusieji 
jai šimtinę:

30—Antanina Majauskais, 
Boston, Mass. (jau davusi

1— Kun. Jonas Vaitekūnas,' $100.00).
Providence, R, I. (jau davęs, 31-*Prana.s ir Ona Aukšti- 
$100.00). ; kalniai, Dorchester, Mass. (jau

2— Kun. Augustinas Petrai-' davusieji $100.00),
lis, Worcestef, Mass. (jau da- 32—Kun. donas Kripas, Ha-
vęs $100.00).
, 3—Kazimieras Vaškevičius, 
New York City/ ? a <

4— Kun. Jonas Švagždys, 
Broekton, Mass.

5— Kun. 'Jonas Balkūnas, 
Maspetb, N. Y.

6 ir 7—Kun. Kazimieras U- 
rbanavičius, So. Boston, Mass. 
T ja u davęs $200.00).

rtford, Cunn.
33 ir 34—Kun. Benediktasd <•• r< . 21’ a •*

Gauronskas, Watėrbury, Conn. 
35— Kun. Juozas Kazlaus

kas Bridgeport, Conn.
36, -37 ir 38—Kun. Jonas

Ambotas, Hirtford, Conn. (jau 
davęs $300.00).

39—Kun. Petras Kartonas,
8—Jonas Kairys, Waterbu- ^ew Britain, Conli.

un. .Konstantinas Va- 
sys, 8b. WofCester, Mass.

41— Aušros Vaftų parapija, 
8o. Worc©8ter, Mass.

42— Kun. Petras Vanagas, 
Jersey City, N. J.

43— Kun. Jonas Plevokas,

ty, CofiU. • — p--;-i
9— Kun. Jonas Bakšys, Rx> 

chestor, N. Y.
10— Eduardas ir Leonora 

Čiočiai, Providence, R. 1. (jau 
davusieji $100.00).

11— Petronėlė Strungytė,
Newark, N. J. (jau davusi1 Canibridgc> Mass.
$1??'OO2; i U-Ant. ir Magdalena Oi-

12- i,iab,etaStrungyte New Worcester> Mass (ja„
York Crty (jau davus. »100,. davusiej. $10000)

13— Julė Jakavonytę, Bro- . • t> x- t.» •, . 45—Pranas ir Rože Ilkevi-
1 i7U* tx tv č'iai, Nashua, N. H. (jau davu-

14 ir 15—kun. Plūs Leke-, . .! .inA ’ 
šieji $100.00).

46—Kun.* Kazimieras Pau
šis, Maspetb, N. Y. (jau davęs 
$200.00).

16—Kun. Pranas Juras, La- J“*011*8’ Brooklyn, N. Y. (jau
urrence, Mass. (jau davęs, davęs $100.00).
$100.00).

17 ir 18—Kun. Pranas Juš 
kartis, Cambridge, Mass. (jau 
davęs $150.00).

47— Juozas Garšva, Brook
lyn, N. Y.

48— Petras ir Teresė Barzi- 
liauskai, Woodhaven, N. Y.

yra gerai pažįstamas ir cki- 
cagiečiams. Per keliolkų me
tų jis darbavosi dienraščio
“Draugo” administracijoj.

*
Sveikiname Peldžius ir linki
me sveikatos. Peldžiai dabar 
jau turi dukrelę ir sūnelį.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 Se. HaLted St., Chicago 
Paąed., Sered. ir Subat. puo 2—9 v.

Rez.:
2456 W. 69 St.

kas, Baltimore, Md.
61— Kun. Dr. duonas Kon

čius, Mt. Carmel, Pa. (jau da
vęs $100.00).

62— Aukštakalniu šeima, 
Donaldson, Pa.

63— Kun. Albinas Drazdys, 
(jau davęs $100.00).

64— Kun. Mitas Dauman
tas, Girardville, Pa.

65— Kun. Juozas Miliaus
kas, Wilkes Barre, Pa.

savo
Prieteliams, davusiems, žadv- 
jušiemfe ir besiruošiantiems 
šelpti mūsų numatytųjų sta-. 
tybų reiškiu gilaus dėkinga-

Solo pfcdainavo ir Sintautai 
iŠ New Biitain._;

Metinis parap. bazaras šie 
met bus lapkričio 17, 18 ir 20 

Orkestrą buvo Prano Pake-1 dienomis. Visi hartfordiečiai 
o®- - ir apylinkės lietuviai iš ank-

Kalbas sakė sekantieji: nito st© kviečianti į parapijos ba
sto majoras Tarnas Spellacy, tarų.
piriu. Ed. Mončiūnas, kunigai:,--------------
Valahttojus, Gauronskas, Ab-Parapijos Moterų Gildąs bu- 
romaitis, M. S., dr. Jagminas, Į vo surengęs metinius šokiu< 
MIC., kuris atstovavo kun. dr. Į Avon Country Club, Avon. Pa 

c==

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

VIRginia 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12. vpkjryV>. .. .  .

Tel* Ofiso:
LATayette 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

Mtttrti.........................................
TeL CANal 2345 p*. ui y MADAM

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Val.:'2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0402

PHYSICIAN and SURGEON 
10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

, 1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
Tet Melrose Park 660 

Res. Y126 S. 5th Avė., Mayvvood Av.
Phone Maywood 2413

mo.

Navickų, negalintį atvykti, 
Pankus, Knrkavskas, Gradec

_T. . . . kas, Vaitekūnas, Kartonas ir
Visiems savo geriesiems . ’ .

«A-rr«o I **^*®B^**^$ Toilftu KŽLIDCJO
tarai: Mikolainis ir Aukštika
lnis, Kazys Šimkus, Jonas Mo- 
nčiūnaš, Vincas Žalnieraitis. 
prof. Aleksis, Elžbieta Kcčiū- 
nienė (Šeimininkių viršinin
kė), Giedraitienė ir Agnė Ka 
smonaitytė. Vakaro vedėjunt

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS'NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI

Knn. Dt. t. Kavtekn, MIC.,

Kolegijos Rektorius
„ c, n..Mai4 Ufc ru. I ,

Skaityk Kelionių Aprafiymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę
. P. P. Būdtot M.

[” arba kelionė į “Z'
su autoriaus paveikslu iT pasaulio žemė- 

lapitt. Keliauti aplink pasaulį IŠ Itotuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teku. Jis moka savo kelionę vaizdžiai Aptašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00

Kun. Pr. j. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
£0 fcUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO’’ KNYGYNAS
Chicago, Illinois

..................... n fr, '—-r

LINK PA 
AUM-1

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyė ios 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 0459 S. Rockwefl St. 
Telefonaa REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 lyte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
i , DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 & Halsted Street
rttlCAGO, ILK

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1930

Ros. 6958 So. Talman Avė.
ReB. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848 .

DR, J. J. SIMONAITIS
ARDYTOJAS tt OEttUMAN ‘ 

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tek CANal 0257
Bes. PROspeet 0659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

, x 6 iki. A, .^sl. vakaro

Rez
Tel. Prospect 1012 

Tell. Pėpub
Tol. CANal 6122

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

’epublic 5047

2334 So. Oakley Avenue
3=

M. Š. BIEŽIS * «“"» “
Telephone: BOUIevard 2800

- JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS’ 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPubiic 9723
-- -- ---
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
Tel. OANal 0523 '

Moterą ir vaiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 no pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir snbatppiis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis if Nedčl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPnblįc 7868

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

Chicago, Illinois 
Tel HEMiock 6111

3fiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniaia ir ŠeStadieniais 
. ............... -Pw?ąi..3u,tĄrti

tššrrV~
KLAUS YKITfiS

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTlMltRO

RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.HT.C. (14Ž0 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 Ifi^ 1030 vak vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 Iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais nuo 0(00 M 9s30 vkh Vide.

ar ■leirf >^ąfas
±=

Bfa wuii ===== =
Bhniiftr ĮVAIRŪS DAKTARAI

musu V1HA PIRKTIS NAUUį HMM)!
Per pereitus dvidešimts penktus metus Emil Denemark, Ine., teisingai . 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo teputaciję dėl teisingo pardavimo ir Są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užgančditt* 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Otriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, lie.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR, MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez.: TeL PLA** 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
y.glflifflP* JfflO. AP., iki. J2 dieną

DR. J. SHINGLMAN
VfcL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja 30 metą 
Reumatizmas ir Širdies Ligos 

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

Rezidencija 1924 So. 49th Ct.
Tsl Cicero 9656 

GflMe 4980 WSM l3th Street 
Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
. OFISAS

4729 So. AsMand Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDwfcy 2880 

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

Office toionc • Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.

| Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W 63rd St. Chicago

Nedėlioni ir Trečiadieniais 
. . ... P*g»l Sutarty

DR. A. J. SHIMKUS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LATayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
wtytį.-„ 

Tel. ofs. REFnbUc 7696 
Melrose Park 620

GR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marouette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadaray 
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.,

Tel. LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DBNTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

• Pagal Sutartį.
±1

reL BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
Dantistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pftgal sutartį A

Tel. Ofiso feOUlevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3:nno 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRgiiia 0036

Rezidencijos TeL BBVtrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 9—10 A. M 
___ Nęd.<ii«wnw pegol. .Merfi-
ObicatfM Hetuvią Iv. Kryžiaus li

goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Assoeiation ir American 
CoDege of Bupgeons. yra Clasa A 
rnltee. Tai yra, auUčiatsi Ameri
kos medikaliai autoritetai mnsą U- 
goninrę priskyrė prie geriausią Ame
rikos ligoninlą. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu, 2700 W. flftth 8t., 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznierty, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

J

mu.it/


Antradienis, lapkr. 2 d., 1037 nmtrpsB

GARY, INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS fdvaeiškial, taip daro. Tokio ' 
tai bedievių išperėtų “ katuli- 
kais parapi jonų ”, logika.

Pagerbė Kleboną i uu‘ geriausių linkėjimų. Ant | viean šeimų* nary* klai 
_______ : galo, kalbėjo pats klebonas ir d4 padarė, tai visi tos šeimos

Vietos lietuvių parapijos sa nuoėinlžiai dėkojo visiems v“.kasi ludtt. Vadi-
lėje, spalių 28 d.. įvyko įspū- “ve&une už atsilankymų, k,‘1'““

parapi jonams už surengtų jo da*» tal ir v^> visame paaau- 
pagerbimui vakarienę ir už bjc juodi. Jdingas bankietas pagerbimui 

kleb. kun. Simono 8. Drauge-
lio. Šioji puota buvo suruošta i‘‘ikt“ brangios dovana.
jiauninėjimui varduvių dienos.

Vakaras pradėtas malda, A- 
merikos ir Lietuvos himnais, 
kpriuoe sugiedojo parapijos 
choras ir visi dalyviai, vado
vaujant vietos varg. E. Šla
pelius Paskui mokyklos vai
kučiai išpildė įdomų progra- 
mėlj, kurį mokytojos seserys 
ir vargonininkas rūpestingai 
priruošė. Šiame programėlyje 
dalyvavo ir Einikiūtės. ir T.
Brazauskaitė. Brazauskaitė, 
padeklamavus eilutes, įteikė 
klebonui dovanėles. Šiuos žo
džius rašantis buvo vakaro 
vedėju.

Bankiete dalyvavo svečių

Skanių vakarienę parūpino 
šios šeimininkės. S. Kuizinie

Bedieviai kalba apie kokius 
tai iš žmonių “lupiniu* už pa 
tarnav/mus”. Brolučiai, dule>-

nė, Z. tialinauakienė, O. Nor- “» ilnouių kaip paty.
kienė, M. Bėnainienė, O. Ti- 88at* ir > "kaitai.”
rulienė ir M. Agurkienė. Prie 
stalų patarnavo žios gražios

Įima rasti. Visokie jūsų šuiu 
geliai ne vienų žmogų apgavo.

nei kunigų, nei advokatų, nei 
redaktorių, nei kitų žmonių. 
Visi žentai ir gaspadinės gaus 
tai, kų užsipelnys. Nesvetimo- 
liauk, negeisk savo artimo 
moters, sako šeštas ir devin
tas Dievo įsakymas. Kus prie
šingai elgsis, tas žus.

Sakote, kad “Šitie ir šimtai 
kitų skandalų“ yra katalika 
uis žinomi. Jų negali nežino
ti nei “ Draugas“. Žinoma, 
“Draugas” sakė ir sakys, kad 
bedieviškuose laikraščiuos*? 
telpų aprašymai apie Romos 
katalikų kunigus buvo ir yra 
šmeižtas. Jei esate taip tei
singi, tai žinokit,\ kad kiek
vienas Romos katalikų kuni
gas yra vyskupo priežiūroj, 
gloh-jj. Turite faktus, praneš 
kitę upie tai vyskupui. Jis nei 
vieno kunigo neužstos, nelai
kys. Vadinas tokie raštpalai-

kiai laikraštyje čanonių nedo
rina, neveda jų prie dorovės 
ir teisybės, bet veda prie šmei
žtų, negerbimo autoriteto, už
veda ant nedoro kelio. Sakot*?, 
jeį vienas iš kunigų taip da
ro, tai visi yra nedorėliai. Va
dinas, jei vienas socialistas, 
bolševikas papiovė lietuvį ka
talikų kunigų — Žebrį, tai 
visi socialistai tokie pat ku
nigų skerdėjai, piovėjai. Kur 
protas? “Draugas” tokios lo
gikos nesilaiko, nes ji yra ne
teisinga, nekultūringa, ‘Drau
gas’ rašo, mokina, skelbia 
viėn tiesų ir tikrų artimo mei
lę. Tokiems bealeviškų laik
raščių peckeliams galima tik 
apgailestavimų pareikšti. Jei 
sakosi katalikas, o į bedieviš
kus rašo, jis yra aršesnis nei 
Judas. ,

Atleisk jiems Viešpatie, nes 
nežino kų daro.

Buvęa naujienietis

(Dar ne galas)

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAM,

Pranešimai

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesini 
susiiinkimų 2 d. lapkričio 7:30J yTM
vai. vakare, Chicagos Lietu
vių auditorijoj.

Nut. rašt. Frank BakutisKAUNAS. — Spausdinamas 
lietuvių kalbos žodynas. Pir
mas tomas apims tris pirma? 
raides ir bus 1000 puslapių.

VILNIUS. — Lenkai uždu 
rė paskutinį Vilniuje ėjusį
lietuviškų laikraštį “Vilniun*/
Rytojus”.

Asfhma Cause
Fought ln 3 Minules

By diuuiviuM *ad rtmoving mucus or 
phlegm that cauau atrangllnj, choklng, 
iathma stMcks. ttw doctor** prMcrlptlon 
Meudaco rcmovu ttM csuae ot your ugody. 
Mo įmoks*, oo dopu, no lnJectlons. 4h-

f. »nd cat aoythliig. O ta - 
■ , . i ly aaticfaatory or money
your dru**l*t is out aak hlm to 

odsoo (or you. Dont «uSsr Mot- t 
gunmntss protects you.

»r strnn>*sr
ia^ompUtety 
If your dru.

lietuvaitės: Galinauskaitė, A- kuriems dėl to net šal-
Jonaitytė, Lopetaitė, Tirėtai-įreikė> ,
tė, Mažoniūtė ir Mikėnaitė. ‘1’“ ‘-ŽW“U8''

Čia reikia pažymėti, kad llote’ kad J“8IJ “tt8"4“' “k«- 
kleb. kun. Draugeli, neužitar-1 tal;kl‘' Į"*)™“8- J“"
šta ir literatai® darbo. jj6: W»i periate ,r įienn.
leidžia ir redaguoja .nenoriai P™‘.etate dėt ta.
etatutikta, žurnalų, “Paaiunti- k“*. tw8OB ■»«‘«lkot» .r kad 

norite žmones mulkinti, bu-1 
lig jūsų išeitų taip: kas kur 
klaidų padarė, arba nupuolė, 
tai Katalikų Bažnyčia kalta 
ir visi tos bažnyčias dvasiš
kiai. Protingi žmonės taip 
negalvoja. Jie žino, kad Die
vo ir Bažnyčios įsakymai yra 
visiems lygiai palikti. Dvasiš
kiai turi juos pildyti taip 
kaip ir pasauliečiai. Dievas 
sako: Kas nepildys mano įsa-

. . u kymų, tas žus — bus pasmer-
tuviškos, ypač-parapijines, mo Cifl noižsikiria
kyklcs bijo, kaip žydas kry-i _ _ .
$iaus.

GABY, BfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias pataiuavuuag — Moteris patarnauja 
Pbone 9000 620 W. 15th Ava

nį”. Tai tikrai darbštus ku
nigas, redaktorius ir veiklus 
parapijos vadas.

Linkėtina gerb. kleb. Drau-
kunigų; kun. lg. Albavičius, geliui sveikatos ir daug metų
kun. P. Gasifinas, kun. A. Na- 
dolny ir kun. J. Liubauskas. 
Visi kalbėtojai sudėjo klebo-

klebonauti šioje Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje.

Adv. N. Valaaina

Skaitytojų Balsai

Kur Tiesa?

Vienas bedievuku laikraštis 
neseniai pareiškė negalįs su- Lietuviškos giesmės. Kas
prasti, kodėl Lietuvos seimo Jas na-ikina, jeigu ne bedievių 
atstovai: Gilvydis ir M. Rvik- “katalikai”. Lietuvių'
lys lankęsi praeitų vasarų A- Somos katalikų bažnyčio.-e, 
merikoje, grįžę į Lietuvų, tarp kaiP buvo ir tet*ra K^ama | 
kitko, parašė apie Amerikos liriuviškos giesmės. Jeigu kur 
lietuvių Romos katalikų kuni- ®OTS giedama mažiau giesmių,
gus štai kaip: “Amerikos kp- tik todė1’ kad yra dau’ 
talikų dvasininkai, negaudami 
jokio atlyginimo iš valstybes, 
turi ypatingai daug parodyti 
darbo, takto ir pasiaukojimo”.
Tas laikraštis negalįs supras- 

• ti, “kodėl tie seimo atstovai 
šitaip kompliinentavo Ameri* 
koe lietuvių Romos katalikų 
kunigus”. Esu, — “gal taip 
darė iš nežinojimo faktų, gal talikai”, kas tuos vaidus ir 
politikuodami, o, gal, patai-1 skandalus sukelia? Jūs patys, 
kaudami”. Be to, dar, sako Turėdami nešvarių sųžinę, ki-, 
tas laikraštis, “seimo atsto- taip galvoti apie kitus, ypač 
vai žino, kad Lietuvos žmo- dvasiškius, negalite. Jei 
nės mažai kų žino apie Ame- Į jūs patys savo kalbose aukš

čiau diržo neužlipote, tai ma
note, kad ir visi tokie. Jūs

giau šv. Mišių, kurių svarbiau 
Smogui klausyti, nei giesmių. 
Antra, jei jau lietuviai taip ; 
išalkę lietuviškų giesmių, ko
dėl jie neina giedoti? Kas ne 
duoda?

“Vaidai ir skandalai dėl 
kunigų gaspodinių”. Ponuliai, 
visokie “parapijonai”, “ka

riko* lietuvių “kunigus”. Na. 
ir, štai, po to viso,tuojau duo
da pipirų “Draugui”, būk jis patys “katalikai” ir “parapi

jonai”, nemokate susivaldyti 
dorovės atžvilgiu, todėl ma
note, kad ir visi tokie. Kų 
savyje praktikuojate, tai ipr-

prašęs atstovų taip apie kuni
gus rašyti. “Čia, žinoma, vi
sai teisingai parašyta” (žiū
rėk “Draugų”, rūgs. 10 d.).

I

Vadinasi, tam laikraščiui ne- nc4e, kad ir visi žmonės, ypač lf 
patinka, kad Lietuvos atsto
vai, grįžę name, pasakė tikrų I 
tiesų apie Amerikos lietuvių 
Romos katalikų kunigus. Jam 
nepatinka, kad “Draugas” a- 
tstovų pareikštų tiesų patvir
tina. Žinoma, kur gi patiks.
Kas tiesos nesilaiko, tas pats 
kito išreikštos tiesoe negali 
pakęsti. Visi žino, kad Ame
rikos kunigams jokio atlygi
nimo neduoda. Visi žino, kad 
parapijoms vesti reikia daug 
takto ir pasiaukojimo. Tik 
tas laikraštis nežino. Kaa gi 
dabar kaltas, kad jis tik tiek 
težino.

“Angliški pamokslai įveda 
mi bažnyčiose” tam, kad be
dievių vaikai nemoka lietu
viškos kalbos, jos nesupranta, 
nes bedieviai savo vaiky ne
leidžia į lietuvių mokyklas. Ir 
jiatys *š sitrambejimo neina į 
bažnyčių ir savo vaikams lie-

4.
ELZBIETA

GIN6IAU6KAS
(po tėvais ftvaba)

Mirė lapKrlčlo 1 d., 1987 ra.. 
7:80 vai. ryte, sulaukus 45 
metų amžiaus.

Kilo iŠ Panevėžio apskričio, 
Irusiu*vos par,. Okalnių kaimo.

Amerikoj išgyveno 85 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Ignacų, sūnų Walter, dvi 
seseris: Marijoną Tužinskas Ir 
jos šeimyną, Eleną Kraupęs ir 
jos šeimyną, seserį Barborą 
Nusuris ir šeimyną; o Lietu
voje brolį Vincentą Svabą ir 
gimines. K

Kūnas pašarvotas 46 30 So. 
Paulina Street.

Laidotuvės įvyks penktauie- 
(nj,. lapkričio 5 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines. -

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pai>- 
Htamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vt»t>, Sūnus, Sc- 
serjrą, Puaseeelė Ir Gimines.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telef. BOUIevard 5243.

Urba Flower Shoppe 
J4180 Archer Avenue
Gėlės Myliai ■ — Vestuvėms — | 

Laidotuvėms —

LAFAYETTR MM

A. B A
ADOMAS DUDONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 1 d., 4:30 vai. ryte, 
1937 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., Radviliškio parap., Karčiamų kaime. )

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Anelę (po tėvgis Va- 

din-Mkaitė), brolio dukterį Mortą Dudonūitę, 2 brolius Sta
nislovą ir brolienę Oną, Jurgį ir brolienę Stanislavą, seserį 
Barborą ir švogerį Laurynų Gerulius, 2 JvogBrkas Stanisla
vą ir Švogerį Leoną Balčyčius, Petronėlę ir Švogerį Petrą 
Senulius, brolienę (Venmiką Dodonienę, jų šeimas ir kitas 
gimines.

Priklausė organizacijose Šv. Antano (DieVo Apveizdos pa
ra.), L. D. K. Vytauto No. 2, (Rosslande), ir Liet. Piliečių 
Darbininkų Pašelp. Kliubo.
'' Kūnas pašarvotas randasi 7917 S. Harvard Ave. Tel. Tri- 
angle 0799. Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Lapkr. 4 d., 8 
vai. ryte iš namų į 6v. .ruožąpo (So. Chicago) par. bažnyčių, 
kurioje/ įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš tęn 
Bus nulydėtas- į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Dudonin giminės, draugai ir pažystami 
esat nuošidilai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, moteris, sesuo, broliai, brolienes, ivoge- 
riai ir giminės.

Laidotuvėm patarnauja Laidotuvių Direktorius A. Masal
skis, Tel. BOUIevard 4139.

ANTANAS KASPARAWIOZ
mirė Spalio 30, 1937, 8:30 vai. vak. sulaukęs pusės 

įįįįįBMHkjŽ'L** '
Kilo iš Telšių Apkr., Luokės par., Kerkliukių kaimo. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Elenų, po tėvais 

Liczkaitė, 4 dukteris: Oną, Sophių, Marijonų ir Bro- 
nislavą, du sūnų: Pranciškų ir Antanų, 4 žentus: 
Boleslovų ftimanį, Frank Vizgančių, Julių Bormus ir 
Juozapų Sinv.nons ir jų šeimynas, 5 anūkus ir anūkes, 
artimų giminę Anelę Leozkienę, jos sūnų Antanų ir 
dukterj Bernice Pužauskienę ir daug kitu giminiu; 
Lietuvoje dvi seseris Veronikų Susienę, Zofejų Alek
sandravičienę.

Kūnas pašarvotas 4433 So. llonore st. Tel. Lafaye- 
tte 0474.

, Laidotuvės Įvyks Lapkr. 4 d., 1937, iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į 6v. Kryžiaus par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 6v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūriai, Žentai ir kiti 
giminės. »

Laidoti^iu direktorius. .J*, Jį,dSudeikis. ..Talafonas
YARdaW.

DOMICĖLĖ
‘aglinūbne
po tėvais Bagdonaitė

Gimusi Garainių kaime, Žvin
gių parapijoje. Mirė rugsėjo 
19 d., 1937 m. ir palaidota 
rugsėjo 22 d. Žvingių kapi-

A. A. nėse Lietuvoje.

Velionė paliko Lietuvoje dideliame nuliūdime sa
vo vyrų Jonų Aglinų, penkias dukteris, tris sūnus ir 
penkis žentus, o Amerikoje — dvi podukros: Agotų 
Czesnienę ir Domicėlė Dirmeikienę ir du žentu: An
tanų Czesnų ir Benediktų Dinmeikį ir daug kitų gi
minių ir Lietuvoje ir Amerikoje.

Sv. Mišios už a. a. Domicėlės Aglinienės sielų bus 
atlaikytis su egzekvijomis Sv. Kryžiaus bažnyčioje, 
lapkričio 3 d., 7 vai. ryte, Chicago, • Illinois.

Širdingai prašome vaisus gimines ir pažįstamus da^ 
lyvauti Šv. Mišių aukoje ir pasimelsti už a. a. Domi
cėlės sielų.

Ši mylimos Motinėlės atminimų daro duktė Agota 
ir žentas Antanas Czesnai.

S

VENEJ1AN MONUMENT CO., INC.
Iždirbėj&t aukštesnės rūšies 

paminklų tr srabnamlų 
------ o-------

Didžiausią paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suviri 60 metų prltyrlibo 
------ o-------

Pirkite tiesiai IS dirbtuvės U 
taupykite pinjgua 

------ o-------
Mes atlikome darbą daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTI 
AVENUE

AlU'l URANU AVE.

Telefonas 
SEEIey 61O3|

CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DID8IAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

t
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagps dalyse

KlMuykit* mūsą Lietuvių raiio programų Pirmadienio vakaraU, 
10 :M vaL vakaro ii W. B. F. O. atotiee (1480 K.) - PraųeMlM

P. SALTOCERAS

NARIAI CHICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

. . .....

Juozapas Eriakis IR 4704 So. Weatara Aa 

TĖVAS Tel. VIRginia 0683

P. I. Ridikas 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

lachamcz ir Smai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 4244 E. 108 St 
Phone PULIman lįž70

i

J. UdmiB
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Peiki
S. M. Skalias
I. J. Zolp

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Ave. 
Phone YARda 1138-1139

9807 Lituaniea Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 VVeat 18th Street 
Phone MONroe 3377

-
1646 VVeat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

i
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VIETINES ŽINIOS
žodžiais: "Mes čikagps DL, 
ftv. Jurgio bažnyčios parapi
jiečiai 1937 spalių 26 d. iš
klausę kun. F. Kapočiaus pra- 

BRIDGEPORT. — M|w|"! n£4im^apie Ertuvių tautos re- 
26 d. Sv. Jurgio parapijos klu- li<inj atetail™ „asiaukoiimt 
hona, J. M. gerb. preL Kruša, £ JėsX S^šiaT Jos var- 

sukvietė savo parap.jo» sus,- dan esame
rinkimą ir pristatė iš Lietu
vos apsilankiusį kun. F. Ka
počių, apibudindamas jo mi
siją. J. M. prelatas Krušas 
gražioje savo kalboje prane
šė, kad jis labai džiaugiasi,1

Kalbėjo Kun. Dek. F. 
Kapočius

į mūsų Tautos Šventovės pa
minklinės Prisikėlimo baūay- 

jog Lietuva susirado tikrąjį člos JgzaU8 SinUe8 
išganymo kelią: užkviesti Die- mūgu neuWtamos
vą i savo namus, šeimas, , sa- Tėvynės meilės ne!miftu-

, vo širdis, pasiaukojant Jėzaus testamentą> būsimoms
®rdžiai- mūsų kartoms”. Viso susirin-

- • Pz> to kalbėjo kun. F. Kapo
čius, pranešdamas, kaip visa 
lietuvių tauta pasiaukojo Jė
zaus Dieviškajai Širdžiai ir 
nutarė tan ženklan pastatyti 
Kaune Prisikėlimo bažnyčią, 

v kuri bus taip pat ir Lietuvos 
X nepriklausomybės paminklas.
S Išklausę pranešimo, visi nuta

rė įsirašydinti į šventąsias 
lietuvių tautos knygas šiais

žymus Radio programas WCFL 
970 k. Nedėliomis kaip 7:30 vak. 
WHFC 1420 k. Kctvergais kaip 
7 Vai. vak.

Aliejinių Pečių pasirinki
mas visų išdirbysčių: Ame
rican, Quaker, Coleman, 
Norge, Alcazar.

Kainos nuo *29.00 
ir aukščiau

ALYVOS 50 GAL. DYKAI
Gvarancija 1 metus dykai

nklai nėra ,seni ir savo bran
gumu negali lygintis J. A. V. 
ženklams; be to 1932-3 metų 
laidos (Lietuvos Vaikui, "Au
šrai” paminėti išleistos), ku
rios Lietuvos pašto greitai bu 
vo išimtos iš apyvartos, dėl 
to Amerikos filatelistų kves- 
tijonuojamos ir standartin'am 
Sėotto kataloge nėra dar į- 
trauktos j regulerių laidų są
rašą, šio Trečiojo Filatelistų 
Kongreso džiurės pripažinimas

susijungę su mylima mūsų tė
vyne Lietuva nesuardomais 
meilės ryšiais. Situos mūsų Lietuvos oro pašto ženklų rc- 
nutarimus sudedame amžiams nkiniui trečio praizo, filate

listų. yra skaitomas dideliu 
požymiu ir laimėjimu. .Rap.

kimo buvo įgalioti pasirašyti: 
J. M. gerb. prelatas Krušas, 
Kazimieras A. Kakta, Pran
ciškus J. Žemgulis, Jonas Di- 
rnša, Ona Balčiūnaitė, Ona 
Milašienė, Marcijona Antikau- 
skienė ir daugelis kitų.

Vyskupai Mūsų 
Bažnyčioj

MARQUETTE PARK. 
Praėjusį sekmadienį mūsų ba
žnyčioj buvo vyskupas, kvris 
250 asmenų suteikė. Sutvirti
nimo Sakramentą. Iškilmės 
buvo įspiidingos.

Tarpe daugelio kitų tapo
Jo Malonybė a. g. prelatas, padirmavoti ir mūsų veikėju: 

Krušas dar nuo savęs įrašė į; J. ir H. Mickeliflnų sūnus Gi- 
šventąją knygą: "Lietuves1 lbertas (kūmu bnvo dr. A. 
žmonės, apsupti įvairiais prie- Rakauskas) ir L. ir A. šiniu-
šals, kad nepražūtų ir nepra
rastų brangiausio turto — di
džiausios Dievo dovanos tiky
bos bei doros, privalo visiš
kai atsiduoti Jėzaus Saldžiau
sios Širdies globai. Taip, kaip 
Dievas lyg stebuklingai su
grąžino Lietuvai laisvę, taip 
Dievas ir tik Dievas apsaugos 
jos žmones nno pražūties bei 

1 priešų. Lai visi Lietuvos žmo-
n«» namie ir išeivijoje tikrai rinis Chjcag0 apskri.
myli Dievą ir pasiaukoja Jė
zaus širdžiai. Lai ta Kristaus 
Pririkėlhrf> bažnyčia, lietuvių 
tautos statoma, būna ne tik 
Jėzaus Širdies garbinimo vie
ta, bet Dievo įrankis tūkstan
čių žmonių sielų išganymui”.

Lietuvos Oro Pašto 
Ženklų Kolekcijai 
Pripažinta Trečias

Prizas

1938 MODELIAI RADIOS 
R.C.A. Victor, Philco, Ze

nith ir kitų.

Nieko nereikia įmokėti
Jūsų Seną Radio vertą 

f iki $50.00

radios po $7.95 
ir aukščiau

F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

čių dukrelė Rūta (kūma bu
vo konsulo Daužvardžio žmo
na). .

Po visam daugely Marque- 
tte Park namų buvo gražios 
puotos.

Demonstruojama naujus aparatas.

Antradieųis, lapkr. 2 d., 1937

CLASSIFIED
Manant itatyti saa naują namą 
ir pertaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
ContractoT and Bnilder,

5739 So. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROapeet 1185.

PAltDAVIMn NAMAI

10787 Edbrooke Avenue — krautu
vė lr 7 kambarių lietas. Tinkamas 
dėl bučernės arba grosernCs. tiktai 
18990.00. Lengvi Iftmokėjlmal. Biz
ni Ir visų {rengimą parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

19141 Ht., Iawrence Avė., 2 fle
tų — 6 kambarių mūriniu namas, 
3 karų. Šilto Vandens Šildomas ga
radžlus — I. C. transportaclja, tik
tai $71>00.00. 11500 cash, balansas
išmokėjimais. Pirmas aukštas dy
kai. Atsišaukit:

F. G. MAURER & CO.
10323 {Jo. 'Michigan Avė.^JTeE Pullrnari 22 20^

IEŠKAI FARMOS LIETUVOJE

Joniškiečiuose arba Skaisglriečluose 
arba namo Joniškiečiuose. Mainysiu 
ant Chleagoa namo.

Kreipkitės {
J. SLJAZAS,

•948 H'i Mapk-wixxl Avė., 
Clileago, IlUnnls

PADAVIMUI NAMAS
Dviejų aukštų marinis namas, atti- 
kas, vonios, uždaryti porčtai, dviejų 
karų garadžhis. Kaina >4 900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2854 
So. Christiana Avė. (pirmiau būvi 
Turner Avė.).

PARDAVĮMl'I DUONA

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

4224 West. Roosevelt Road ir 
1528 So. Kedzie Avė.
PAIEŠKAU BROLIO

Paieškau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina Iš Lietuvos, 
Alytaus apskričio, Butrimonių vals
čiaus, Grelkonlų kaimo. Daugiausia, 
gyveno Scranton, PA. Buvęs Ame
rikos kaj-elvis pareitam kare. Pra
šau Jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis yra, prašau pranešti. 

, Turiu labai svarbų reikalą su juo. 
Per American College of Surgecms suvažiav\ną: Kas pirmiausia praneš avie jj. ar 

• ° ° jisai gyvas ar miręs, gaut >20.00Kap. į Chicagoj demonstruota naujas aparatas — lempa ligoninių‘operacijų kambariui. Šios lem-

Istorinis Susirinkimas
pos šviesa yra lygi P/2 vai. saulės šviesai, tačiau šalta. Prie šios šviesos kūno temperatū
ra pakilo tik P/2 laips. Fahrenbeo. šis aparatas kainuoja $10,000 ir jo padirbimas ima 11 
mėnesių *laik o.-

Praėjusi sekmadienj Austos .
, . . dynės choro nariai. Be to, :S ,7 rVartų parap. salėj įvyko isto- 7 ..,11 Kunigai turėtų įsigyti

t vvsa i>,.i..,,,.., gneS orkestrą, bus praneSAnų I V sfc petr<>
.r k,tokių Įvairenybių. L M ,£

S5’'1’-.. .

PAMOKSLŲ į
400 puslapių knygą.

Kaina $1.75

“DRAUGAS”

L
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

ties susirinkimas, kuriame pa 
daryta svarbių nutarimų. Pla 
čiau apie tą su&irinkirfią pa
rašys apskrities sekretorius.

. RaP

Trečiojo Filatelistų Kongre 
so proga, Chicagoj, La Šalie 
viešbuty buvo suruošta dviejų 
dienų pašto ženklų paroda, 
kurioj buvo išstatyta (Ig. Sa 
kalo) ir Lietuvos oro pašto 
ženklų pilnas rinkinys.

Paroda bnvo labai tortin
ga. Joj dalyvavo seniausi ir 
žymiausi Amerikos filatelistai, 
kurie išstatė labai senų ir re
tų pašto ženklų. Ypatingai re-’ 
ti, brangūs ir dideli rinkiniai 
buvo J. A. Valstybių ir jų 
valdomųjų kraštų.

Dalyvavusiems parodoj bu
vo skirta daug dovanų. Grand 
prize teko The Newbury Col- 
lection iš Chicagos už pilną 
rinkinį J. A. V. (nno 1847 iki 
1869 m.). Si kolekcija yra lai
mėjusi pirmas dovanas viso
se tarptautinėse pašto ženklų 
parodose.

Oro pašto ženklų skyriuje 
trečias prizas pripažintas Lie
tuvos oro pašto ženklų kolek
cijai, inimant išleistus Dariaus 
Girėno transatlantiniam skri
dimui paminėti. Pirmieji Lie
tuvos oro pašto ženklai buvo 
išstatyti blokais (po keturis 
vienos rūšies).

Kadangi Lietuvos pašto že-

RADIO
DAINU08 NAUJOSIOS 

GADYNĖS CHORAS, 
KVARTETAS, SOLIS
TAI, BUS GRAŽIOS 

MUZIKOS IR T.T.

Penkių mėtų lietuvaite 
Hoifywoode

Viola Maę Sink, 5 metų I 
amžiaus dukrele, pp. Sinke- j 

ivičių, knrie gyvena po num.
11609 So. 49tb-Čt., Ciceroje lo
šė trumpame vaizdelyje, ku- 
jris bup rodomas Ogden teat- 
|re, (163rd ir Ashland) iki 
Lapkričio 6 dienai.

Viola pradėjo savo karjerą PLATINKITE 
jaunutė būdama, jinai dai 
nuodavo daineles tėvams, tė

s

jvai pamatę jos gabumą nu- 
Kas antradieni, Peoples be- ją mokmt's Chicago

ndroves krautuvių leidžiamos Ljepo!, m-n d ..įaj 
radio programos yra gražios motina įvažiavo į Ilollywoc- 
ir įdomios. Taip ir šiandie, dą.
prašomi nepamiršti užsistatyti I Jinai dirba vienoj žymioj 
savo raiko ant stoties WGES, „„ jinai t„ri |vgų talpn. 
7 Valandą vakare ir pasiklau tą su Shiriey Temple, kino 
syti. Dainuos Naujosios Ga- ž, vai gždė.

1 Lietuviam^ būtų įdomu pa
------------------- ----------------------- i mtyti šią jaunę lietuvaite pa
THE BRIDGEPORT ! veiksluose. ‘ P. K

KNITTING MILLS!
F Sėlemonavich ’ Norėdami mylėti tėvynę tik- 
Sveterių Krautu- rą, aukšta meile, turime duoti
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! I KAINOS
ORFITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 697-5

jai mūsų paštų asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nnrufteti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. S. Pelico

dovanų.
RaSykit arba atsišaukit Į 

ALEX LAKSTUTIS
71 School Street 

Tho mpsonville, Conn.
PARDAVIMUI FARMOS

Kunigai Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ PLOTKŲ
Atsišaukite arba rašykite:

ALICE OLŠAUSKAS
5230 S. Mafshfield Ava.

OONTRACTOR
2223 VVest 23rd Place

Atlieka visokios medžio darbas, 
didelius ir mažas, až prieinamą 
kainą. Apkala namas Bingeliais. 
Dedame stogas.

Turi 35 metas patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAOO

Vandens Baltam - šoriai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mierą su cfty sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

— 80 Proof —

Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata paša
linsi slogas.
Mes parduodam tik I 
j tavernns. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vemams orderius pa
siaučiame ekspresą.
Pirkdami pastebėkit

mūsą labeU

INTERNATIONAL 
Wine 8č Liquor Co.

FRANK VIZOIRD, Sav. 
Phone Boulevard 0470

CHICAGO, ILL ' '

3 akertal žemf-a, 6 kambariiT namas, 
bamė Ir daugiau budinkų gražių me
delių, 1 karvė, 150 vifitų lr visi Jran- 
kial. Randasi ant 106 gatvės j va
karus.

10 akerlų žemes su gerais budlnkals, 
sodas, elektros Šviesa, gaaas. randa
si ant Archer Avė. Parduos pigiai 
arba maiftys ant Cklcagcm namo.

CHAS. ZEKA8 
4708 So. Western Avė. 

Chicago, Illinois

SKAITYKITE
BARGENUS

BIZNIERIŲ
DRAUGE”

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 3 Įst Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA It DARBVJ

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišl 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai j 
monstrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEAJ 
MOR magiką. šaukite pardavėją J. F. DANIS, 1 
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

»
z Ir Blakes

, arba rašyti laišką, o 
išpertas atvyks pas jus dykai pade- 

k e lias minutes išaiškins HEALTII-

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo—Nesmirda — tvariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAPSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO *104 

TERITORIJOJ

MES OREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
SU CITY SEALER APMfRIiTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS AAUKITE

OANai 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 Wcst 26th St., Chicago, IIL

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS AILDYTUVAM8

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


