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D. BRITANIJA BANDO PASUKTI 
DRAUGINGA JAPONIJAI

Konferencija paskirs komitetą 
japonus taikinti su kinais

tuose paliautų liejusi žmonių 
kraujų, o ypač nutrauktų Ki
nijos skaldymų. ■

Po tų visų gražių pareiški
mų tartasi bendrai ir kai kurių 
atstovų atskirai^ | kokiu būdu 
pakviesti Japoniją į konferen
cijų, nepaisant įjos griežto at- 
sisakinėjimo dalyvauti. Nutar
ta šį klausimų šiandien vakare 
formaliai svarstyti.

Po sakytų įžanginių kalbų 
ir pasitvarkymn landūs laikraš 
tininkai patyrė, kad Anglijos 
ambasadorius Belgijai slapta 
aplankė vietos japonų amba
sadorių ir pranešė jam, kad 
Japonija neturi reikalo turėti 
savo atstovų šioje konferenci
joje. -Girdi, ši konferencija su
šaukta tik svarstyti be forma
laus paskelbimo japonų veda
mų Kinijoj© karų. Bet kai į- 
vyks kita vadinama Pacifiko 
konferencija, tada japonų ats
tovas tikrai bus geistinas. Ta
čiau iki kitos konferencijos su 
šaukimo praeis daug laiko ir 

Kinijoje bns jau apsi
dirbę. 1

Sis Anglijos žygis ne vien 
liudija, kad ji vienaip kalba, 
o kitaip dirba, bet dar ir tai, 
kari dabartinė'konferencija ne
turės pavvkimo ir greit bus 
uždaryta.J /A li

Anglija, kaip paprastai, ne
nori kišti pirštų į žarijas, nori 
pasilikti drauginga Japonijai
savo didelių interesų apsaugai. 

•

mattūTnai apleis
ŠANCHAJAUS FRONTU

PASIRAŠOMA LIETUVOS AMERIKOS SUTARTIS BRITAI TURI DERYBAS S, 
NACIONALISTAIS J

Bando su gen. Franco užmegs t i 
komercinius santykius

BRIUSELIS, lapkr. 4. — 
Devynių valstybių konferenci
ja (joje dalyvauja net 19 val
stybių atstovų) šiandien nus
prendė paskirti komitetų ir 
laikinai nutraukti savo veiki
mų.

Komitetas bus autorizuotas 
kokiu nors būdu paraginti ki
nus ir japonus daryti taikų, o*, 
prireikus, abie jus suvesti krū
von ir įtikinti, kad tolesnis 
kraujo liejimas nepakenčia
mas, kad pasaulis nori Toli
muose Rytuose matyti ramv- 
bę. •

Kai kurių valstybių atsto
vai, tarp jų ir Amerikos, žada 
kokį laikų pasilikti Briusely 
ir palaukti komitetu nuveiki- 
mii. x

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Ministeris pirmininkas Chain- 
l>erlain pranešė parlamente, 
kad britų vvriausyliė turi pa
sitarimus su Ispanijos nacio
nalistų režimu užmegsti ko
mercinius santykius, paskyrus 
atitinkamus agentus.

Ministeris pirmininkas nu- 
rajnino nacionalistų priešus 
parlamento atstovus (radika
las) pareikšdamas, kad komer 
cinių santykių užmezgimas ne

reikš nacionalistų režimo 
pažinimų “de facto”, kadi 
nebus diplomatinių santyl 
Jis sakė, kad Anglija ne 
šių santykių turėti remiant 
padaryta sutartimi su kit 
valstybėmis.

Jis pabrėžė, kad kome 
niai santykiai gi esu. būtini 
saugoti teu Britanijog vak i 
nius ir interesus.

Dar pridūrė, kad dei 
vedamos su Prancūzijos

tapimai sakosi baigia 
siaurine Kinija

1937 m. spalio 18 d. užsienių reikalų ministerijoje Lietuvos ir Jungtinių Amerikos V 
tybių natūralizaci ;os ir karinės prievolės sutarties pasirašymas. Viršuje sutartį pasii

BRIUSELIS, lapkr. 4. — 
Tr devynių valstybių konferen
cijoje Anglija užsiima dvivei
de politika. Atidarius konfe
rencijų pasakyta eilė gražių 
kalbų apie pasaulio taikos rei
kalingumų. Pažymėta, kad kie
kvienos paskiros pasaulio*^ 
stvbės yra pareiga palaikyti 
tarptautinę ramybę, ypač ne
spausti ir nepulti silpnesniųjų 
savo kaimynų. Pareikšta, kad 
ši konferencija nėra koks tarp-Į 
tautinis tribunolas, į kurį būtų 
šaukiama Japonija pasiteisinti! 
dėl savo darbų. Konferencijos 
tikslas yra Japonijai tik nuro
dyti, kad ji pildyti} tarptauti
nes teises, kad Tolimuose Ry- 4 . .

NACIONALISTAI SU
BOMBARDAVO KITA

Vals- 
pasirašo

Jungtinių Amerikos -Valstybių charge d’affaires Lietuvai Kuykendallis. Apačioje sutartį 
pasirašo užsienių reikalų ministeris St. Ix»zoraitis. Plačiau apie tai rašoma šio numerio an- 
trųjam puslapyje. -

■

PEIPINGAS, lapkr. 4. Ja
ponų karo vadovybės praneši
mais, japonų kariuomenė, ga
lima sakyt, jau baigia užika-.

ponus, kari jie užkariautų 
vincijų nesisavintų, o gal dar| 
■buosis ir tuo žvilgiu, kad 
imtas sritis apleistų. Bet

MIESTĄ

HENDAYE, "Prancūzija, 
lapkr. 4. — Žiniomis iš Barce
lonos, ispanų nacionalistų la
kūnai subombardavo Barbas-

POPIEŽIUS SUTIKO KOKJ 
LAIKĄ ATSILSĖTI

VATIKANAS, lapkr. 4. — 
Dr. prof. Milanio patariamas 
ir raginamas šventasis Tėvas 
rijus XI pagaliau sutiko kokį 
laikų nutraukti antraeiles sa
vo pareigas ir atsilsėti.

Dr. Milani rado, kad pasku
tinėmis dienomis Popiežius pa 
laužė kūno stiprumų, ypač va 
kar atidarant Ponįifikalinį u- 
•niversitetų.

PALIAUBŲ DIENĄ SUSI
RINKS NACIŲ PARLA

MENTAS

DartmiokN vadai atnujim taikos 
derybas V/astiingtone

rišuti visų. šiaurinę Kiniją ir,1 bus tuščios pastangos, 
anot japonų tvirtinimo, ami- Jsp0Iiai pareiaria>.kad 
rmknai į Briuselį lonferenei- jos Rytllo8e vj8o)da 
ja greitai pamatys, kad jau . * . . . <
viskas užbaigta ir jai nėra kas reina nu0 laP(rnii- Į£as

AVASTTftlGTON, lapkr. 4. j unijos. ‘Amerikoj Dtrrbh fede*^ 
— Amerikos Darbo federaci-) racija laikosi pirmųjų, o CIO
jos vadai atnaujino taikos de
rybas su CIO atstovais ir 
šiandien sutarė svarstyti pag
rindinius organizacijų klausi
mus. Šie klausimai yra: paski
rų amatų darbininkų unijos ir 
paskinj pramonių darbininkų

— antrųjų. Dėl to ir nesutiki
mai. į ( j.

Pirmiausiai bus svarstoma, 
gurios pramonės reikalingos 
turėti pramonines (ne paskiri} 
amatininkų) unijas ir kodėl 
pramoninės unijos būtų tinka
miau ir geriau.

veikus.

bės dar gal siefofds prieš ja-

=

UŽ PAGROBIAMUS MISI
ONIERIUS NĖRA lš- 

- PIRKIMO

pašalinis neturi kištia, 1 
sant kokių ten tarptautinių

==Ž-tr=±=-:

TRANSJORI 
PUNTA ARABįĮ

KIUMAI
M

ŠANCHAJUS, lapkr. 4. — 
Pasklydusios kalbos, kad kinų 
karo vadovybė sudariusi pla-' 
nug visiškai pasitraukti nuo 
Šanchajaus ir palikti jį japo
nams, kadangi tolesnis šiame 

mylių frante fanams laikymųsis Bta-tro miestų, vos už 30
nuo anksčiau euho,nbarduotoi{iai nejmanomai japonam8 vi. 
Lerkla miesto ir už 100 mylių !sur ^^„^„ojant. Kinams
nuo Barcelonos. sunku ilgiau gintis prieS <sun-

Auot radikalų pranešimų, kjąją japoni) artilerijlĮj tari
Barbaetro mieste apie 80 as- grjanja jr „aikina.

BERLYNAS, Lapkr. 4. — 
Patirta, diktatorius Hitleris 
savo parlamentų sušauk g Pa
liaubų- dienų, lapkričio 11 d. 
Šioje sesijoje diktatorius žada 
paskelbti pasaulini vokiečių 
tautos ryžtumų atgauti karo 
laiku prarastas kolonijas.

Sakoma; Paliaubų dienos 
metinėmis sukaktuvėmis Hitle 
ris bandys visiškai paneigti vi 
sų Versalio taikos sutartį.

LAPKRIČIO PABAIGOJE 
ALYTUJE BUS DIDELĖ

ŠVENTĖ

1,235 ŽUVUSIŲJŲ SIRIJOS 
POTVYNIUOSE

menų žuvę. Sužeistųjų skai
čius dar nenustatytas.

Japonų pažanga lėta, bet 
nuolatinė ir nesulaikoma. Ap-

BALTIMORĖS KATEDRAI 
PRIPAŽINTAS BAZILIKOS 

VARDAS

ALYTUS. — Dabar skulpt. 
Aleksandravičius dirba angelo 
statulų, kuri bus baigta- apie 
lapkr. mėn. vidurį ir pastatyta 
ant paminklo pedestalo. Ka
dangi lapkričio pabaigoje bus 
baigtag Alytaus tiltas per Ne
munų tai ta progai norima A- 
lytuje surengti didelę dzūkų 
šventę, kurios programų su
darys: tilto atidarymas, pa
minklo šventinimas, naujųjų 
Alytaug pastatų (ligoninės, šau 
Įių namų, mokyklų ir k.) ap
žiūrėjimas ir šventinimas ir

DAMASKAS, Sirija, lapkr. 
4. — Vietos feutoritetai ap- 
kaičiavo, kad šiaurrytinėj Si
rijos daly potvyniuose 1,235 
asmenys žuvę. Apie 50,000 as 
menų neteko pastogės ir man
tos. 1

3,000 ketvirtainių mylių plo
tuose. kaimai ir sodybos vande 
ny ir purvuose mirksta.

MARYKNOLL, n. 
Maryknollo kunigai misionie
riai paskelbė, kad už pagrob
tų Mandžiuke misionierių 
kun. G. A. Donovanų plėši
kams nepasiūlytas nė mažiau
sias išpirkimas už jo paleidi
mų.

Prieš keletą metų Tikėjimo 
Propagandos kongregacija už
draudė skirti bet kokius išpir
kimus tuo sumetimu, kad plė
šikus atpratinti nuo misionie
rių pagrobimų. Kai plėšikai

Y. BEIRUTAS, Lebanas, laj> 
kę. 4. — Transjordanijog pife 
lamente emiras Abdullab Tb 
Hussein pasakė kalbų briti 
naudai. Tas dar labiau išjudi 
no jau ir be to nerimstančiu! 
arabus.

To to įvykio Saudi Arabijol 
vyriausybė pradėjo sutraukt 
kariuomenę į TransjordanijtĮ 
pasienį aptidrausti sukilusi 
arabų įsiveržimo.

Saudi Arabija yra n 
klausoma karalystė, o Trajffl

SPAUDOS DRAUDIMO 
LAIKAI

Abudu miestai yra Sarago- j leidus Šanchajaus karo frontų, 
ssu karo fronte ir radikalai daug kinų kariuomenės bug iš- 
juos laikė strateginėmis -savo, vaduota iš mirties nasrų, 
vietomis.

Pasirodo, nacionalistai taiso 
sau kelių Viduržemio jūros 
link.

ŠIAULIAI. — Šiomis die
nomis turgavietėje policijos 
buvo sulaikytas elgeta Juozas 
Juška, apie 80 mt. amž., be-nno 
latinės gyv. vi'etos ir neturin
tis jokio asmens dokumento. 
Padarius pas jį kratų, rasta 
291 lt. pinigų. Jis uždarytas j 
globos namus.

PLATINKITE “ DR AUGA” 'mažąja bazilika.

Italija, Vokietija ir lapomja pasirašo 
prieskomunistme sutarti

------------ kiti dzūkų pasirodymai. Per
BALTIMORE, Md.— Šven-[šventę bus aiškiau parodyta 

tasis Tėvas Pijus XI vietos J kų Nepriklausomoji Lietuva 
ŠvČ. P. Marijos į Dangų Eml- davė Alytaus miestui ir Dzū- 
mo istorinę katedrą pripažino I krų kraštui. Iš Kauno laukia

ma vyriausybės narių. Mieste 
tų dienų norima padaryti lais
vų rinkliavų naujajai Alytaus 
■bažnyčiai.

ROMA, lapkr. 4. — Vokieti
jos ambasada paskelbė, kad I- 
talija ir Japonija ateinantį 
šeštadienį pasirašo prieškomu- 
nistinę sutartį.

Sutarties sųlygog yra lygia

grečios pereitais metais Vo
kietijoj Japonijos pasirašytai 
prieškomunistinei sutarčiai.

Pažymima, kad tas nebus 
šių trijų valstybių koks kūri
nis paktas.

Tilžėje įvyko Rytprūsių bi
tininkų suvažiavimas. Tilžė bu 
vo pasirinktai dėl to, kad, kaip 
Tilžės spduda rašo, galėtų su
sitikti su broliais iš Klaipėdos 
krašto. Suvažiavime nemažai 
dalyvavo ir Klaipėdos kr. bi
tininkų. f r*

ROKIŠKIS. — Gimnazijoj 
nesitenkinama tuo, kad atima
ma iš moksleivių “Studentų 
Dienos”, bet kimbama ir prie 
jaunesniems moksleiviams pri 
taikinto laikraščtėlio “Atei
ties Spindulių”. Spalių 12 d. 
pertraukos metu išdalijant pre 
numerato riaus “At. Sp.” iš 
VII ki. mokinio p. direktorius 
paėmė 10 egzempliorių ir jų 
negrąžino. Daroma ir kitų sun 
kūmų kat. spaudai.

žinos, kad už pagrobtuosius Jordaniją, lygiai kaip ir 
misionierius jie negali kų nors [lostinų, britai su mandatai] 
laimėti, paliaus juos grobę.
Atvirkščiai gi, jei jie susilauk 
tų išpirkimų, tas juos paragin
tų dar plačiau užsiimti šiais 
piktaisiais darbais.

Ne visiems plėšikams yra ži 
nomas šis kongregacijos nuos
prendis.

ŽYDAI NEBUS VAISTI
NINKAIS

BERLYNAS, lapkr. 4. — 
Nacių autoritetai uždraudė žy
dams būti vaistininkais Vo
kietijoje.

TRIMS ĮVYKDYTA MIR
TIES BAUSMĖ

BERLYNAS, lapkr. 4. — 
Paskelbta, kad teismo sprendi 
mais nacių tvarkos trims prie 
šams šiandien įvykdyta mir
ties bausmė galvų nukirtimu.

valdo.
Transjordanijos emiras W> 

lamente pareiškė, kad jis už 
jaučia arabų žygiams, 
Transjordanija turi dranjįb 
gai subūti su Britanija.

Neužilgo emiro namų aago 
je užtikta bomba. Kitom kr 
to dalyse keletas bombų arM 
progdinta. Arabai nacionatfĮl 
tai paskleidė lapelius, kuriasi 
gyventojai raginami sukili 
man prieš emirų ir britus.

Transjordanijos autoritetai 
stebi Saudi ^Arabijos kariai 
menės judėjimų.

PREZIDENTAS MATĖSI 
SU LA GUARDIA

HYDE PARK, N. Y., lapkr. 
4. — Prez. Rooseveltas tarėsi 
su La Guardia, iš naujo išrin
ktu New Yorko miesto majoru.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Na 

matomas lietus; popiet 
tai šalčiau.

Saulė teka 6:28, le 
si 4:40.

r
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Bendradarbiams Ir koreapondentama ragių negrąžina.

, Paminėtina, kad Nev Yorko majoru pa
siliko tas pats — La Gardi*. Jį rėmė dar
bininkų organizacijos, Roosevelto šalininkai 
ir garsiosiom Tauunony Hali priešininkai, j 
Tamuiany organizacijai, kuri per daug me
tų kontroliavo New Yorko politikų, užduo
tas mirtinas smūgis. ‘ »

1

Taip Reikia Dirbti

TRUMPA, BET DIDELES REIKŠMES 
SUTARTIS

■ . » -w-
Lietuva Įr J. A. V. Susitarė Dėl Emigrantų 

Karinės Prievolės Sutvarkymo

U naprahoma tai padaryti Ir neprlalundlama tau. tlke- 
>įl pakto tankių. Redakcija paallalko aau talaa lai
tai Ir trumpinti vlaua priatųatua raitus Ir ypač Mo- 
faapondencUaa aulyg tavo nuoilūroa Koreapoudentų 
prato ralytl trumpai Ir allklal (Jai galima raiomaja 
matialle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ve®. 
gUnt polamlkoa Ir aauenUkumų. Pasenusios koraa- 
pondencljoa lalkraitln nededamos

Aadaktorlua priima — nuo d vai. Ilgi 5 vaL popiet.

PBBNUMERATOe KAINAi J. Amerikos valatybdae: 
Mama — >1.00; Puael matų — >1.10; Trims mdna- 

— >>.>0; Vienam mėnesiui — Tto Kitose vai- 
a prenumerata.: Matams — IT.S8; Puael matų 

I*.00. Pavienis num. to , ,

MatomiMtoahM O

Londonu katalikai, kaip rako “fe-uis”, 
Karališkoje Alberto Salėje turėjo vadinamų 
demonstracijų (katalikiškų jėgų parodymų). 
Demonstracijoje dalyvavo 5 vyskupai, dau
gybė kunigų, apie 7000 katalikų. Demon
stracija atidaryta: Tėve mūsų... Sveika Ma
rija... Veni Creator Spiritus (angliškai) mal
domis ir himnu. Atidarymo prukalbėlėje 
AVestminsterio Arkivyskupas Arturas Hini- 
ley pabrėžė, kad šiandien kotnuniimoe kovo
ja prieš Dievų, Bažnyčių, katalikui. Kurijoje 

" visos bažnyčios uždarytoj sugriautos. Ispa
nijoje griaunamus, ; katalikai (Sudomi. Fabai- 

Po kelių dienų pasaulis minės paliaubų goję Jo Ekscelencija kreipėsi- į susirinku
sias klausdamas: — Pasakykite, jei jume 
reikėtų už Kristų aukotis, ar esate pasiry
žę f — Taip! — pasigirdo tūkstančių galin

ai Kri

Gausinga .lietuvių' išeivija 
Amerikpje, be abejojimų, su 
dideliu pasitenkinimu’ sutiks 
žinių apie Lietuvos vyriausy
bės naujai sudarytų su Jung. 
tinėmis Amerikoe Valstybė
mis sutartį, k
mo klanrimaųį

tol - p«ra:

vėliau Amerikoje naturabza- 
vęsii, pilietis; neturėjo ? stoti 
Lietuvoje į karo tarnybų an* 
kritau negu yra apsigyvenęs 
Amerikoje. Toks pilietis, ne
nutikdamas Nutartyje numa
tyti} teikiu, gali išbūti Liet ii-

Penktadienis, lapkr. 5 (L, 1937

kalnoa prlBlunClKinoa pn^elluilavu®

Apie Karę Ir, Taikę ':

t. y. Pasaulinio Karo uzbaigįnif> dienų.. Lap
kričio 11d. sueis 19 metų, kai Wgėši ka-
ras, pražudęs milijonus žmonių gyvybių, su
naikinęs daug turto. ‘‘ ; 1

Šiandien beveik jau sunkoka ir įsivaiz
duoti, kaip džiaugėsi visų kraštų žmonės, 
išgirdę naujienų, kad baisusis karas jau užr 
sibaigė. Tų mūsų džiaugsmų dar didino ir 
tas faktas, kad buvo mums sakyta, jog po 

miinio karo daugiau karų nebebus. Ta- 
mažai kam į galvų atėjo, kad tiek daug 

luotas pasaulis ir vėl kuomet nors už- 
siihanytų kariauti. Daug kas galvojo ir a- 
pie tai, kad prie naujosios gadynės viso
kiausių išradimų karas būtų toks baisus, 
kOd vargu ar iidrya kas jį pradėti.

Nežiūrint to viso, po keliolikos metų 
daugelyje pasaulio kraštų turi nemažų ape
titų Įšnaujo kariauk. Pasirodo, kad nebijo
ma tų visų baisenybių, kurios sukelia šios 
gųdynės karai.

Naujieji karai, kurie eina Ispanijoj ir 
Kinijoj, parodo, kad jie yra tikrai baisūs. 
Karo lėktuvų veikimas žudo nekalčiausius 
kūdikius, jų motinas, griauna ramių gyven
tojų namus, kultūros cegtrus^ bažąvčįas. Jie 
v«oe gyventojus teronįm^įdlfcifl$e ptotda 
paverčia, karo frontu.

Kaa būtų, jei vėl kiltų toks karas, koks 
baigėsi 1918 m. lapkričio 11 d. “Moderniš
kas pasaulinis karas” būtų daug baisesnis. 
Jis griautų miestus, kad ir toliausia esan
čius nuo karo fronto, žudytų civilinius žmo
nes. .

Dėl to tie, nuo kurių pareina taikos pa
taikymas turi padaryti viskų iš savo pusės, 
kad kuo greičiausia baigtus civilinis karas 
Ispanijoj ir karas Kinijoj, nes jie kompli
kuoja tarptautinę politikų ir išstato pasaulį 
į karo pavojų. Ne kitokiais sumetimais ir 
jungtinės Aiuerikos Valstybės pasiuntė sa
vo delegacijų į Briuselio konferencijų. Visa 
Visuomenė turėtų raginti vyriausybę, kad 
ji tas pastangas palaikyti taikų dar labiau 
padidintų, žinoma, akylai žiūrėdama, kad 
savo atstovaujamojo krašto į jokius užsie
ninius konfliktusueįveltų.

gas balsas. — Ar esate pasirengę už Kristų 
aukotis! — Taipl — pasikartojo galingai. 
Ilgokai kalbėjo iš bolševiku grąžęs vienas 
kunigas nurodydama!,-^ų i-i-f - ‘-1- * - 
yra su tikėjimu. Prieš pžb
tulikų krūtinių suskambėj 
tyniškai Credo... Deroonitrocjjūg prakalbos 
tęsėsi apie porų valandų. Dalyviai nepapras
tai patenkinti. Karžygiška savijauta, pavyz
dinga tvarka, draugiškas savitarpio nuošir
dumas, laisvė rinktis, vertė gėrėtis. Būreliai 
žmonių dar buvo už durų negalėdami sutilp
ti.

it kaip ten 
iš 7000 ln- 

0 sutartinai lo-
t.

Apie Kun. Goughlinę

Sočiai Justice organizacijos nariai pra
dėjo sųjudį, kad jų vaduį garsiajam radio 
kalbėtojui kun. Coughlinui vėl būtų leidžia
ma sakyti kalbas per radio ekonominiais, 
socialiniais ir politiniais klausimais. Mat, da
bartinis Detroito arkivyskupai nesųs palan
kus kun. Coughlino pradėtam sąjūdžiu^ Kai 
kuririt Bočiai Jnstiče

kėlimu 
(BitarianČini į

Sutartie 
Lietuvos

Jau igUę

tuos 
kurie Jaū 
rikoje h 

J. A^V.>ie-

Mahanojaus lietuviškos Sau- 
ir-yoje jr lį^au; kaip dvejus me- lės rėdystė, tavorščiai, turi 

t jig pateikia įrody- Į triorbelio su uždavinėjamais 
nių, kad), jis ^neatsisako nuo, jai klausimais, iš kurių dau- 
nęl u raibuojąs. ' ginusia būna tokie.- kas turi

imti viršų; vyras, ar boba?
Vienas žmogelis iš Mt. Car

«' yąldty-

, Taip’pbat nebus verčiami at
likti karinę prievolę ar bet 
koij-kite išf‘

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS šyta, kad “gaidys yra goriau
siu pavyzdžiu, kaip žmogus
turi paaielginėt su moterimi*.” 
Esu, tegul tik pasirodo vana
gas ir kada gaidys pašauks 
“bėgkitl” tai visos vištos 
strikt, po krūmais ir pasisle
pia. Kada vėl jis “užkaman- 
dieriauna ant ėdimo, kožna

mel, Pa., net paprašė apsūdyt, • tuoj aus turi stot ant pleciaus.” 
kų jis turi daryti su savo bo-'O jei “katra ne yra jam pa-

IM atvvksta į Lietuj 
arba atvirk|«alį 4r j/ ItįAį 
kurie yra Amerikoje 
tėvų — Uetavbe jįliečty, iį-
vėliau yra 
arba atv Ugi' šiol ir
vieni ir klti-minfttų piliečių 
tam tikrais atsitikimais galė
jo būti pašaukti Lietuvoje ir, 
šventuoliai, Amerikoje atlikti 
karinę prievolę. Tie atsitiki 
moi Lietuvos if J. A. V. juta 
tymais buvo nevienodi. Nesu
derinus šiuo reikalu abiejų 
šalių nuostatų, atsira«Javo 
praktikoje nemaža neaišku
mų. Antra vertus, patsai ga
limumas būti pašauktu į ka
riuomenę arba susilaukti by
los už karinės*'prievolės savo 
laiku neatlikimų daugelį ga 
Įėjo atbaidyti nuo savo gihiti- 
nės aplankymo, net gerai pro
gai tokiam aplankymui pasi
taikius. Dabar!tuo reikalu y-,

siuntė prašymui, kad jų vad^lf toliau g.- ra P““ktw kiškas aišku-

lėtų darbuotis tame darbe, kurį jis pradė
jo. Tačiau neišrodo, kad tie prašymai kų 
gelbės. Pats kun. Coughlinas, berods, iš to 
darbo pasitraukė. Kaip ' žinoma, jis buvo 
apsivylęs 1936 m. prezidento rinkimais.

mas. 1937 m. spalių 18 d. pa 
sirašyta su J.i A. V. sutartis

Praėjusį antradienį kai kuriose valsty. ... ..
bėse ir didesniuose mieštuose, kaip tai 

į Detroite, > Pjttiburghe, New Yorke, Bostone 
Ir kituose buvo rinkimai. Politikai tais rin
kimais labai domėjosi. Mat, po jų gali da
ryti savotiškas išvadas, kas pilės įvykti 
1940 metų prezidento rinkimais.

Respublikonų spauda ir tos: partijos šu
tai, kurie yra labai griežtoje prez, Roose- 

įto administracijos opozicijoje, buvusių ri-fe
tų pasekmėmis džiaugiasi. Jų apskaičia- 

viptu, prez. Roosevelto įteka krašte mažė
janti, nes vienoj, kitoj vietoj jiems pavyko 
savo partijos Žmogų išrinkti.
\ Bet tai visai neliečia p. Roosevelto po

puliarumo. Didelė dauguma miestų vis dėk 
to išsirinko į valdžių prez. Roosevelto šali
ninkus. Tai parodo, kad jis tebėra popu
liarus ir tokiu pasiliks. Ir jei ir trečiu kar
ta pastatys savo kandidatūrų į prezidentus, 
nėra Jokios abejonės, išlaimės. •

Reikšmingai yra ir C. I. O. kandidatų 
pralaimėjimas Detroite. Pralailnėte svarbiau
sia dėl to, kad tos organizacijos vadas yra 
padaręs nemažai netaktų, kurie išėjo dar
bininkų nenaudai. Tai visuomenė pastebėjo 
ir rinkimuose atsisuko prieš Lewiso kandi
datus.

Imperialistę Tikslas

Imperializmas taip vadinamose industri
nėse tautose šiais laikais ima pasiekti pačių 
viršūnių. Dėl to pasaulis bijo naujo karo. 
Mat, yra dar tautų, kurios užima žemes ma
žiau apgyventas, kur yra daug industrijai 
reikalingos žalios medžiagos. Toe imperialis
tinės tautos veda kov^ ir dėl rinkų savo 
pramonės gaminiams.

Tais išrokavim&is Japonija puola Kini
ją, tuo pačiu tikslu Italija užėmė Etijopijų, 
dėl to ir Vokietija reikalauja s&vo prarastų 
kolonijų Afrikoj ir kitur ir su dideliu ape
titu žiūri į rytų kraštui, kur mato derlin
gas žemes, daug žalios medžiagos, daug ki-

»r

Pagerfte Kun. Rkhard Atmintį

Praėjusių savaitę buvo pagerbtas kun. 
Gahriel Richard, kuris yra vadinamas “ant
ruoju Detroito miesto steigėju”. Jis taip 
pat buvo vienas iš pionierių politikų ir švie
tėjų. Jo atmintis pagerbta, minint jo mirties 
170 metų sukaktį.

AK03 te- fl)a’ kuri n*ekad nepakloja lo-| klusni, tada* ima ja su snapu 
IT; — vnu kurios vaikai apiplyšę, už galvos ir spiria kojoms!

“O kodėl vyras su viena 
motere negali sau duoti r^ 
dos?” klausia rėdystė ir p< 
to žmogeJiui jau išduoda tokį 
verdiktų: Sako, “broliuk, ne
galime tau duoti kitokio* ro
dos kaip tik — jeigu neturi 
ti(Mc drąsos kaip paprastas 
gaidys, nueik in artimiausia 
karezema, mauktelk kelis stik
leliui guzutes ant drąsos o po 
tam pradek daryti namie pa- 
redka sekaneziai: grindis pur
vinas iszmazgok su boba, ap
dulkėjusias szlebes iszmuszk

Į įš tėvtUj, kurie yra vo8’ "
paliesi įitiečįis ’ jeĮ.'guzikų ant drapanų neturi, 

gyyendn«®i šayo gi- kuri nepriverčia vaikų, kad
! Salyje, ; laikinai. (neil- 

gmū ,dvėjų mėtų) apsigyvens 
antrom!* I .sriie®. i 'teritorijoje. 
Šie akmenys gali pasilikti ki
tos šalies teritorijoje ir il
giau kaip dvejus metus nenu
stodami sutartyje numatytų 
teisių, jeigu jie pateiks pa
kankamų įrodymų" kad jie 
gieitu laiku grįš į antrosios 
šalies teritorijų. Taigi, natu-

nusipraustų, kuri valgio be
veik niekad negamina, tik iš 
bkšinių sušildo, kuri yra už
sispyrus kaip mulas ir nu
duoda labai mokytų, o vos mo
ka skaityt ant knygos.

Pirm negu sūdys tų bobų, 
rėdystė žmogelio groniatų pa
davė paskaityti dėl kelių pa
naičių ir ištekėjusių moterėlių,
kad “nusprenstu pagal savo 

ralizuotų Amerikoje Lietuvos Įbobiszka protą, ka jos mano 
piliečių vaikai, gimę ir nuo-'apie tai.” Ale kur taul Kož-
lat gyveną) Lietuvoje, negali J na tik širdingai nusijuokė ir ant jos su lazda, jeigu lovos 

nepaklotos, paliepk jai gulėtibūti verčiaimj, atlikti kaii.ię ;atsakinėjo su nusižeminimu; 
prievolę, jieflis laikinai (neil-i“Gana jau su tokiu vyru, ku- 
giau dvejų metų) apsigyve- ris negali pats apmalszyt ulo
nus Amerikoje. Ir atvirkščiai teres, o klausinėja rodos ki- 
— Lietuvos piliečių, dar uena- tu.”
turalizuotų J. A. V., gimę ir Gavus, tik tokį atsakymų rė-
uuolat gyvenų Amerikoje vai
kui, jeigu jie lajkįnoi (neil
giau dvejų męlų) apsigyvena 
Lietuvoje, negali būti verčia
mi atlikti čia karinę prievolę.

(lystė pradėjo argumentų ieš
koti po filozofų knygas. Ir, 
štai, rado vieno filozofo para-

ant grindų, gerai pridegink 
kopūstus ir priversk ja kad 
pati suvalgytu. — Gal tas ja 
prispirs prie paredko ir my
lėjimo savo vyro kuris moka 
užvesti paredka savo grinezio- 
je.”* :f. ai L-i

Ant to ir baigiasi sūdąs.

numato, kad laikinai sugrįžę * čia paminėtų piliečių vaikai, 
į savo pirmykštės pilietybės; nenustodami sutartyje nuiua- 
Šalį naturaliouoti kitos šalies j * U 8ali gyventi Lie-
teritorijoje piliečiai nebus sau fūvoją ir ilgiau kaip dvejus 
kiami atlikti karinę prievolę metusi jeigu bus pateikti pa- 
ar bet kokį kitų ištikimybės Rankami įrodymai, kad jie
valstybei veiksimų ir nebus 
baudžiami už pirm^ištį emi
gravimų arba už neatsiliepi
mų į šaukimus atlikti prievo- 

jeigu minėti ašmenys ne
turėjo stoti į karo tarnybų 
prieš tai, kai jie bona fide 
apsigyveno juos naturalizavu- 
sins šalies teritorijoje. Šiomis 
teisėmis nesinaudos tik tie pi
liečiai, kurie atsisakys nuo 
įgytų natūralizacijos teisių 
pasilikdami gyventi savo ki
limo šalyje. O atsisakiusiais 
nuo natūralizacijos teisių bus 
laikomi tie piliečiai, kurio iš
gyvens savo kilimo šalyje dau 
giau, kaip dvejus metus ir 
nepateiks įrodymų, kad jis 
yra pasiryžę grįžti į juos na- 
turalizavusių šalį.

Taigi, pagal naujai pasira
šytų susitarimų, Lietuvos pi 
lietis, naturalizavęsis Ameri-

greitu laiku grįš į J. A. Y 
Sutartis galioja dešimčiai

metų, tačiau ji bus laikoma 
pratęsta neribotam laikui, jei
gu nei viena susitariančių ša
lių jos neatšauks bent vienus 
melus prieš terminui pasibai
giant.

LietUVOS Pasiuntinybes sas- Eilma svečiams labai pa^

Žinios

I.

tiko. feis priėmimas pas Lie
tuvos Pasiuntinį Vašingtone 
buvo aprašytas ir vietos spau
doje. Laikraštis “Washington

J. A. Valstybių Nepapras- Fost” taipgi paminėjo ir tą, 
tais Pasiuntinys ir Įgaliotas j kad Ministerio Norem vaikai 
Ministeris Lietuvai ponas G-' svečiavosi Lietuvos Pasiunti- 
wen J. C. Norem gu šeima nybėje: “Little Mirga Žadei- 
(žuyjna ir trys jauni vaikai) kis was hostess to young No-
spalių mėn. gale apleido Va- rems”, 
šingtonų ir išvyko New Yor-
kan. Padaręs Hyde Parke °.t-' Lietuvos Pasiuntinybė Va- 
sisveikinimo vizitų ponui Pro-; šingtene yra apturėjusi iš Lie- 
zidentui, laivu “Manhattan”i tuvos naujų filmų “Lietuva“.

Tuo būdu šis lietuvių išei- lapkričio mėn. 3 d. išvyko Filmą gana įdomi ir ilgoka;

n.

- Kun. Uabriel Richard buvo Jungtuuų lr atvykęg „„
Valstybių kongrteo nariu Tai vieninteli, ku- dviem<| }
n,gas buvę. išrinkta. , kongrea. Be te, j'.|U,tBV% y bati nei ?au. 
Įsteigė daug mokyklų, mokė mdijonų vai
kus žemdirbystės ir įsteigė Detroite spaus- . >_ • • tuoę.

Tame paminėjime kalbėtojai iškėlė di
delius kun. G. Richardo nuopelnus ir De
troito miestui ir bendrai visam kraštui.

kiaraas atlikti Lietuvoje kari
nę prievplę, nei kitus ištiki 
mybės valstybei veiksmus, nei 
baudžiamas už persikėlimą 
gyventi į Amerikų arbu neat- 
liliepiHių į šaukimui atlikti,

Bereikalinga Baimė

Gudrūs ir apsukrūs anglų politikai su
gebėjo įtraukti Jnngtines Valstybes į kon
ferencijų, sušauktų tartis dėl kilusių kon
fliktų Tolimuose Rytuose. Konferencija, į-

vijai Amerikoje, o drauge su 
tuo ir visai lietuvių tautai, 
s-varfcus klausimas yra sutva
rkytai, ilgam laikui. Tas su
tvarkymas, be abejojimų, pri
sidės priė glaudesnių ryšių 
tarp Amerikos lietuvių ir jų 
tėvynės palaikymo. Ypač tai 
teikia pasakyti apie Ameri
kos lietuvių lankymąsi ilges
niam laikui Lietuvoje. Dėl to 
reikia tik pasidžiaugti naujai 
sudarytais palengvinimais ry
šiams tarp dviejų didelių lie
tuvių tautos dalių palaikyti. 
Tikėsimės, kad tie palengvi
nimai visu platumu bus iš
naudoti. Tsb.

Priežodžiai

Kiekvieno auklėjimo pasla
ptis yra — pavyzdys.

Nepatyręs vargo, nepažinsi 
jeigu šis buvęs Lietuvos, o;laimės.

Lietuvon per Paryžių, kame į jos rodymas ima dvi valan- 
tarptautinėje parodoje pama
tys Baltijos valstybių pavili- 
jonų. . .

Beesant ponui • Norem’ni 
Vašingtone, Lietuvos Pasiun
tinys ir ponia Žadeikienė spa
lių mėn. 27 d. suruošė Ameri
kos Ministerio pagerbimui o- 
ficialius pietus, kuriuose be 
garbės svečių ir šeimininkų 
dar dalyvavo: Dr. Rilmanis,
Latvijos Mainisteris, su žmo
na, State Departamento aukš
ti valdininkai p. Nielsen su 
žmona ir p. Gufler, Vokieti
jos ambasados sekretorius, 
taipgi Vašingtono Lietuvių 
Draugijos Pirmininkas Dr. Jo
nas Brazinskis su Orioną, ku
ris malonėjo susirinkusiems 
svečiams pademonstruoti nau
jai iš Lietuvos gautų filmų 
“Lietuvų”. Toje filmoje at
vaizduotas Lietuvos progre-

vykstantį šių savaitę Briuselyje, išstūmė rifcų į karų su Japonijk.
Jungtinių Valstybių delegacijų į priekį, kad Tačiau, jei šio krašto politikai bus sa- 
ji vadovautų akcijai prieš japonus, užpuo- vo vietoje, tokio pavojaus negalės būti. Be- 
lusins Kiniją. Kai kas mano, kad tai, yra rods, jie neturi kito tikslo, kaip tik pasitar- 
pavojinga. Anglų tikslas esąs įtraukti Ame- oauti pasaulio taikai

das. Tūtos lietuvių kolonijos, 
kaip Battimore, Philadelphia, 
Brooklyn, pareiškė norų fil
mų pamatyti. Toji filmą ap
lankys visas lietuvių koloni 
jas kurios tik panorės jų 
matyti. Kolonijos betgi turės 
pačios pasirūpinti dėl apara
to ir operatoriaus, surasti vie
tų, nurodyti laikų. Dėl pato
gumo yra manoma filmų pa
vesti vienam operatoriui, ku
ris susitaręs su kolonijomis 
galėtų jas aplankyti.

TU.
Penki Amerikos lietuviai 

jaunuoliai: Ažukas, BortkeVi- 
čiiūtė, Bučinskaitė, Mačiu lai t i s: 
ir Styra, laimėję Vytauto Di
džiojo Universiteto Kaune sti
pendijas, išvyko Kaunan 
dviem metams studijuoti litu
anistikos dalykus. Išvykdami 
jie parašė Lietuvos Pasiunti
nybei laiškus, išreikšdami sa
vo dėkingumų.

Filosofai galvojo, praktikos 
žmonės dirba.
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LAIŠKAS Iš KAUNO bės knygoje, kuri bus laiko
ma naujai statomoje Prisikė
limo bažnyčioje, Lietuvoj* 
Run. Kapočius yra pirminin
kas komisijos, kuri renka au
kas minėtai bažnyčiai staty
ti. Toje komisijoje randasi ir 
valstybės prez. A. Smetona. 
Knn. Kapočiaus prašymu sei
melis įgaliojo savo pirm. adv. 
A. Inpinskę ir rašt. K. Stul
gaitę minėtoje knygoje vardan 
apskr. Vyčių pasirašyti.

Toliau sekė viee pirm. J. 
Glebausko raportas. Viee pi- 
rmin. išdavė pilnų raportų 
basketball tumamento ir lie
pos 5 dienos parengimo. At

sakius į visus klausimus, ra-1 
portas priimtas.

Raporte rašt. Irena Pakel- 
tvtė pažymėjo, kad apskrityje 
randasi 7 veikiančios kuopos, 
turinčios iš viso 250 narių ir 
kad 36 kuopi laimėjo vajų. 
Knn. Vaičūno įnešimu rapor
tas priimtas sn pagyrimu.

St. Šimulis, apskr. iždinin
kas savo raporte pažyrrffcjo, 
kad per praeitus 'metus apskr. 
turėjo pajamų $743.07, o iš
laidų $219.19. Tokiu būdu ka
soj randasi $523.88. Raportas 
priimtas..

į Tuomet seimelio pirm. A.

Mielasai Kun. Feliksai: I Taigi da
Šiandie šventadienis. Pabai ntovės viri 

gėm pamaldas bažnyčioje. Pa- tyčia, labf 
bar susirado valandėlė laisve* kus statyb 
snio laiko, todėl rašau keletu i me tokį ši 
žodžių. Noriu nors trumpai Džiaugiami 
pranešti kas girdėti mūsų pa- šeštadienis 
dangėje. nuims ir n

Pirmiausiai turiu pasidžian- dieniais at 
gti, kad mūsų Tautos ftven- mūsų teelu 
tovė — Prisikėlimo bažnyčia dytojas ir 
diena dienon nuga ir grožė- gų. Kartai 
ja. Šiuo metu visų dėmesys nigų suma 
nukreiptas į priešakinio ir pštyti. Ba 
užpakalinio fasado ’hekštu.i. nepasiboig 
iUžpakaljinis bok/Jas, kuria- Dievo Ap1 
me bus įrengta koplyčia, jau visa tvark 
visai baigiamas. Par šių sa- buvome a 
vaitę bus nuliedintos geležies doj. Kai y 
— betono lubos, o kai laiškų žiūrėk ir 
gausi, gal ir kryžius bus jau Tikimės, i 
iškeltas jo viršūnėje. visų laikų,

Kiek lėčiau kyla priešakį- ba. 
nis, aukštasis bokštas. Juk Mūsų Ti 

B jis turės apie 70 metrų aukš- sur jaučia 
F čio, todėl tenka jį labai rfl- karnas. V 

pe Stingai statyti. Į bokšto jo statybą 
sienas dedama daug geležinių Didžiausia 
sijų ir duodamas stiprus ce- ms suauko 
men to sąstatas. Reikia many- piliečiai - 
ti, kad jis bus ne tik nepa- Jų aukos 
prastai grakštus, bet ir stip- kia. Gani 
rus. iš įvairių

Priešakinio bokšto grakštų- gausiai n 
mas jan dabar žymu. Jo lini- tybų šauli 
jos ir piliastrai žaiste žaidžia, terų Drau 
Žmonės, eidami Žemaičių ga- Nors ne 
tve, sustoja, žiūri ir negali rfierikų, b< 
juo atsigėrėti. Kiti net nekan- siilgti. Vis 
trauja, kad jis pamažu auga. pija ir vi 
Jie tuojau norėtų matyti jiljjnių iš ni 
pabaigtą, nutinkuotų ir gra- kur mului 
žiais, krištoliniais langais pa- laivo. Iš . 
puoštų. Žinoma, visus jų no- vome laiš 
ras sunku bus patenkinti, bet jūsų žygiu 
vis dėlto, jei Dievas duos, pareina v; 
dar šįmet žadame jo viršūnę rikos laik 
kryžiumi apvainikuoti. įr sužinon

Beaugantis bokštas naujo beveikiate 
gražuimo teikia ir visai sta- Naujien 
tomajai bažnyčiai. Nuolatos ji nefPrdėH. 
darosi gražesnė ir patraukles- iv?’bob 
nė. Ypačiai gražus vaizdas, vft užsid 
žiūrint nuo Aleksoto tilto, iš Gaisras ui 
Duonelaičio, Mickevičiaus i v das. Gere 
kitų senamiesčio gatvių. Pa- oPOTac’jlJ 
statyta Žaliakalnyje, ji mato- kumentai 
si visa pro daugelio namų ato- Pla,'*a 
gus. Atrodo, kad visas didžiu- la’krašč-ų. 
lis pastatas pakilo į padan- Xa, ]jJq 

ges ir ten sustingo, o grakš- ru sveiki 
tbsis bokštas jų daro pannšių jng 
į pasakiškųjų pilį. žiniomis.

Dar gražiau, kai įlipi į pa- jnms ynit, 
• tį statomosios bažnyčios vi r- Lietuvos 

šų. Gali ištisas valandas pra- ^įus mūši 
leisti besižvalgydamas aplin-' čius,

„ kui ir vis negali prisisotinti j nepažįsta.
vaizdais. Žemai, apačioje ta- vasarų pi 

\,^vo akims atsiveria laikinoji juoe mes 
k mūsų sostinė. Matosi ištisos gime, šilti P gatvės su savo rūmais ir bok- į

štais. Visų miestų supa dvi ^uo tar 
sidabrinės juostos — tai Ne- Žitkui 
manas ir Neris, o už jų pra- sPa^1J 
si deda neapmatomi Lietuvos P. S. ši 
laukai ir miškai. Tolumoje abejo, Pa 
baluoja visa eilė bažnyčių: ry- mo bažnn 
tuose Pažaislio, pietuose — kun. F. K 
Garliavos, vakaruose — Ra u- tkus daba
dondvario. Dar toliau — vos ............. ■ —
gali įžiūrėti kitų bažnyčių pa- Žmogau 
skendusias migloje bokštus, klauso in

Atsilankančios iš užsienio duoda jai 
ekskursijos ir turistai būti- jai. 
nai nori užkopti į mūsų baž Tuščia 
nyčios viršų ir nuo jos pasi- padaryti 
žiūrėti. Visi negali atsigerėti kęs iš pi 
vaizdų gražumu. Vienas lat- Geriau 
vių turistas stačiai pasakė, tų, ne kai 
kad jis pavydi Lietuvai tokio Gamtoj 
įdomaus paminklo, kaip Pri- laisvo nu 
sikėlimo bažnyčia ir tokių sutvėrė, 
gražių vaizdų, kaip Kauno a- žmonės 
pylinkės.’ dirba, be’

3417-21 So. Halsted St
Tel. Blvd. 7010

MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Lietuvos Vyčių Chic
Apskrities Seimelio 

Nutarimai

2. Gvildenti tautinius ir ta
rptautinius reikalus.^

3. Jsigyti Vyčių namų.
Taip pat sveikino ir A. L.

K. Federacijos pirm. dr. Ą. 
Rakauskas pažymėdamas, kad 
Vyčiai privalo stoti į gyveni
mo kovų vienybėje.

Seimelyje dalyvavo ir gerb. 
prelatas M. Krušas. Sveikin
damas ragino apskritį prira
šyti Bridgeporto kuopų ‘prie 
Vyčių centro ir tai įvykdinti 
pažadėjo savo pagalbų. 

Apskr. valdybos raportai 
Dvasios vadas kun. M. Ur

bonavičius, MIC., gėrėjosi ga
vęs gerų paramų iš dvasiski- 
jos ir iš apskr. valdybos. Per 
pereitus metus išleido Lietu
vos Isterijų, paminėjo Šv. Kd- 
zilniero šventę ir daug rašy- 
ta spaudoj Vyčių reikalais. 
Be to, išreiškė didelio noro 
stiprinti meilę Vyčių tarpe. 
Raportas vienbalsiai priimtas.

Apskr. pirm. Petras Bložis 
raporte pažymėjo, kad per pe
reitus metus apskr. atsilygi
no komp. A. Pociui skolų, pa
ėmė^ Daines chorų po savo glo
ba, paminėjo šv. Kazimiero 
šventę, padėjo išleisti kun. 
Urbonavičiaus suredaguotų 
Lietuvos Istorijų, davė pini
ginę dovanų vajuje pasižymė
jusioms kuopoms siųsti dele
gatus į seimų, įvykdė basket
ball tnrnamentų, permainė 
Dainos choro vardų į Vyčių 
chorų, vadovaujant muz. Ra-

*o»or
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caala. 12* Spaakar.
Dlat Electric

Antoasattc -Tuning. TaU- 
Tala Ccatrola. Aceoatlc 
Adaptar. (MO-IMOO tCX 
42 ta. high. Compiate wtth

AllWir» s mo ra

ZENITH AKMCHAH 
48233 — Amarlcaa 
and Futclgn Bread- 
easta. •" Bpeakar. 
Can«l***«* Ttp« 
Tona Cantrol. rot- 
•ign Starto* Raloca 
tor. Local Barta* į

ZENITH ARM CHAm 
SR23I — Amarlcaa 
Braadcaata. 5" 
Spaakar. (540-1.7J2 
IC1 11 la. high.

3417 So. Halsted St. 
Tel. BOUIevard 7010

BUDRIKO NAUJA RAKANDŲ KRAUTUVE
. 3409-11 So. Halsted Str.

VISOS GERIAUSIOS RADIOS IŠKRAUTOS BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE — DIDELE NUOLAIDA DUODAMA 
U2 JOSŲ SENĄ RADIO

KI.AVSYK1TK GRA4AVS RAUTO PROGRAMO rmUMIoR IX stotim ROTI, 
nudriko Orkrar* Ir choras. laika* kaip 7:30 Iki S valanda vakare.

AMERKA’S MOST COPItO RADIO

* i .

-
riyjM
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IITO LIETUVIU ŽM)S
IT SIDE važiavo j rytus povestuvinei 

kelionei. Veikliai porai De
troito lietuviai linki kuo ge
riausios laimės naujatne luo
me.

Pats Grabą Pasidarė 
Ir Graborių Pasiprašė

lių 24 d. kun. I. F. Bo- 
per sumų surišo mote 

t ryšiu dr. Antanę, J. 
iws - Anririliūnų su Jule 
laite. Jaunoji yra ilga 
choro narė ir daug pa-

rbavus visuose parapijos į Simonas Urbonas, Beech 
mase, dėl to choras Nut daržo savininkas, nors 

ly&ię papuošė, kun. I. F. dar gali dirbti, bet turi neiš- 
pasakė pritaikinti} gydomų ligų. Jis daktarus Marijona Rakavjkaitė,

Lietuvos operos artistė

daug ko reikia. Tad ir priėjus. Įstojamojo mokesčio nė
šio parengimo visiems reikia ra. Svarbu, kad visi tuo su- 
iš anksto ruoštis. įsidomėti}. Organizacija visais

Kilnus yra kunigystės luo- ativil«ia“ *ra avarbL Reikia 
mas: gelbėti žūstančių ii- kly- > traukU jaunimą. Sus-mas 

Svarbiaisiais Reikalais >dui- E*®"** vienuolyno pa-' stančių Žmonių aielan ir jas j>ra kaiP lr blle kun

Muša Orjarartoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

_______ talpos jau perankštos mokslui suvienyti su Dievu. Tai dide-^
avvbitMiu ir labai aw-'ir 9,werM fryve»hnui. Pa/ios Ho pasiaukojimo ir savęs iš- 

bus reikalas, Ui Labdaringo. 8”elT'’ mu,n» naaiakamlžaa. 8>-«<lajnno dariam. Del to re- 
S»įu„g<„ 18 seimą*, kuris į- Vi k»'ba ABD •*' 8»™ -ta IT. Marijonų Svtetuuo 
vyksta sekma.lienį. lapkr. 7 Dr,ia mato dateR. se-,<■ Jaanuol.ų ruostmo, dvas.n,

serą kantrybę dėt patalpų an
kštnmo. Mūsų seserys — mū

d. ftv. Mykolo parapijds sve
tainėj.

(Tęsinys 6 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

llę apie jos darbuotę, 
muz. J. A. Blažio

_ iAnn Arbor, Mich., prispyrė 
pasakyti, ar jam nebėra vil- 

gražiai giedojo. Be ties išgyti. Daktarams pasa- 
duetu giedojo L. Bat-1 kius, kad ne, ilgai nelaukęs 

įkaitė ir H. Lapinskaitė, o pats pasidarė grabų, nudažė 
įve Maria” labai gražiai ir graborių užsisakė, kad, ini-
lojo Marijona Galinienė, 

liai apsigyvenus Detroi-
Tai buvo pirmas M. Gali- 

ienės pasirodymas Detroite. 
>s gražiu, gerai išlavintu ba

ir žmonės buvo sužavėti, 
is iš bažnyčios pradėjo 
rių klausinėti, kas per 

tbji solistėj Tikimės, 
M. Galinienė dažniau niu- 
pagiedos.

Vestuvių puota buvo LiAn-

rus jo kūnas būtų sudegintas. 
Mat, laisvai gyvena.

Pertoli laisvamanių keliais 
nuėjęs nesirūpina grįsti prie 
atgailos. Balandėlis

Art. M. Rakauskaitės 
.Koncertas

kia, detroitieeiai įvertina art 
Rakauskaitę. Atsilankę kon- 
certan. visi išgirs žavėjančių 
dainų Lietuvos operos daini
ninkės.

Dainos mylėtojai, ne tik pa-

Me-rnuu praaidi iSk'huinga 8« >»nihw> ■ '"^gaiflų Svia. 
suma 10:30 vai. ryto. Poafdia ^i08- 08 J* m6”' 
prasidės 2 vai. po pirtų. Mi-l‘nrMY m<*8l<> 88mti8 8vethn- 
iios šv. bus aukojamo, ui vi- |Unft’ >»<>kyWo«. kuriose grę-
sus mirusius labdariu.. Po! 8t’ P»v«jU8 -« tautybei, o 

mišriose ir dorai. Cha mūsų 
viltis mūsų sesučių posiauko-

pamaldų, svetainėje pietūs at
stovams ir svečiams.

Gražūs darbai

Labd. Sų-ga išmokėjo visas 
skolas už 10 akrų žemės pa
čiam Cbicagos mieste, gra-

tys atsilankykite, bet ir kitus Siaustoje "lietuviais apgyven- 
paragi likite. Bėk. įoje kolonijoje, Marąuette Pa .

■ i ke, kur pastatė vienų pavyz-

jime. Pasigailėkime jų.
Tad lapkr. 14 d. visi pa- 

1 rernkfcn ARD rengiamų pra
mogų- ftv. Kazimiero vienuo
lyno naujų patalpų statybos 
fondui.

Viešas Ačiū .dingiausių ftv. Kryžiaus ligo-

Smagu pranešti, kari M. 
Rakauskaitei, Lietuvos Ope- 

ų svet. Svečių buvo dang. r0* artietei, rūpestingai, ben- 
rjo tėvai ir brolis buvo dron,is įėgomU rengiama ko-

tvažiavę iš Athol, Mase. Per 
rius ir vakarienę dalyvavo 
kun. I. F. Boreišis.* s .į.
Jaunasai dr. A. J. Andrevrsjaunasai d 
jaunoji J. Adbmaitė plačiai 

žinomi, geri patriktai lie 
riai. Nenuoetabu, kad ir ve- 

lirvės buvo didelės, šaunios. 
Jaunavedžiai, palydėdami 

JVttg į Atliol, Masa., sykiu iš-

or
NADJA OLD 6010 

KONTESTĄ
Hstfiskite Savo Įstojimo 

Bfankv šiandien

ncertas lapkričio 12 d., Lie 
tuvių svet. PrograAnoj taip 
pat dalyvaus ir vietos talen
tai: Jdnas Valiukas, Alekas 
Vasiliauskas.

Bankieto komisija pagerbi 
mui art. Rakauskaitės taipgi 
darbuojasi. Pažymėtina, kad

Kad ir Old Gold kontestas 
jau prasidėjo pereitų mėnesį, 
dar yra laiko įstoti. Ketvirt-' 
dalis milijono dolerių bus 
duodama laimėtojams, 1,000 
dovanų. Pirma dovana $100,- 
000.

Šiame konteste nėra mįslių 
išrišti, tik tereikia vartoti pa
prasti^ kasdieninius žodžius 
pripildyti dykas vietas pieši
niuose. Jokio aukšto mokslo

luomų įstaigas.

LRKSA naujų narių vajus
Lapkr. 1 d. prasidėjo šios 

organizacijos naujų narių va-
r . n ■■ n.v. ■

LIETUVIAI DAKTARAI

TT. Marijonų rėmėjų 
apskrities parengimai

TT. Marijonų Rėm. Cliica-
ninę. Tai milžiniškas labdarių gog apskritis yra nutaręs su-

Marijona Rakauskaitė, Lie-' darbas. Bet to negana. Būti- 
tuvos operos artistė, jos k.on- na' reikalingos ir prieglaudos.
certo rengimo komisijos rašt 3 a*gb Labd. Sų-gai prieš akis jog koplyčia, jau džiugina 
M. Šimoniui prisiuntė šio tu stovi dar dideli darbai — pa- mus. Bet prie seminarijos dar

rengti metinę vakarienę prieš 
Kalėdas. Seminarija ir prie

DR. A. j. MANIKAS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS ' 

VIRginia lkl6 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos it Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 vai, ryto,

TeL CANai 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
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

rinio laiškų:

“Pateliu jau spaudoje, kati 
Detroito lietuviai taip plačiai 
ir bendrai sujungtomis spėko-' 
mis man koncertų rengia, kas 
reiškia, kad detroitieeiai su
pranta ir -moka remti Lietu
vos menų ir kultūros reika-

statymas prieglaudų seneliams 
ir našlaičiams. Ir apie tai šL 

; seimas turės jau tarti žodį.

Labd. Sųl-ga be visuomenės 
parduos nepajėgs tų darbų 
nuveikti, o mūsų seneliai ir 
našlaičiai laukia, kad juos iš
keltume iš svetimų prieglau-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chieago
Paned., Sered. ir Subat. nuo J—9 v.

Tel. Ofiso: Rez.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

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 

pagal sutartį.

DR. W. V. NORAK
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
TeL Melrose Park 660 

• Res. 2126 8. 5th Avė., Mayvood Ar.
Phone Maywood 2413 '

dingiausių ačiū — rengimo 
bilietai po $1.00 greičiau pa- komisija ir perduokite didelį 
rdnodami, negu po 50e. Reiš ačiū gerb. kleb. kun. I. Bo- 
. ' ■ ■..aaBageaaBK8aa=asaBaa^i | raišiui, kun. V. Masevi/iui,
nereikia. Mekanikas ar pro f e- '"kun. J. Ctžauskui, visiems rė 

'visi turi lygių progų' mėjams mano koncerto. At 
‘ttimėti pirmų dovanų. ■ važiavus žodžiu pati padėko-

Nuvykite p«s arčiausių ei- siu
garėtų dealerį, Įsigykite ofi
cialį Old Gold kontesto bale
rinų su pilnomis smulkmeno
mis kontesto. Šekit patarimus 
atydžiai.

Jei jūsų dealeris neturi Pie
šinių Buletino, kreipkitės į

Draugo” raštinę. K , ......... ,,

Jūs galite ne vien pinigus i PRŪSŲ LIETUVIUS MO- BRIDGEPORT

lus. Priimkite nuo manęs šir- Į dų į savasias. Reikalas sku-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S<o. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Tel. C&lumet 5974 Ree. 6958 So. Talman Ava.

OFISO VALANDOS: i Rea. TeL GROvehiU 0617
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- Offiee Tel. HEMIock 4848

,n.,ličiu, i, „rfi,,lie„iu, gg. j| 3|||QKjį|J|3

GvnYTOJAG nt CHIRURGAS ' 
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.

“Marijona Rakauskas”.

bus. Pasigailėkime jųjų visi: 
organizacijos, pavieniai, biz
nieriai ir prof esi jonalai. Skai
tlingai dalyvaukime Labd. Sų- 
gos 18 seime ir prisidėkime 
auka, sulig savo išgalės, prie
glaudų statybos fondui. 

Akademijos rėmėjų draugi

jos parengimas

LIETUVIAI ADVOKATAI

ARD pramoga įvyksta sek- 
Nuoseklios kalbos ir įtiki- madienį, lapkr. 14 d., Šv. Ka

minai, net garsių kalbėtojų,' zilniero Seserų auditorijoje, 
nepasiekia tikslo, jeigu jie ne- 1 Pramoga rengiama vienuoly- 
pagrįsti praktikos esme. no patalpų praplėtimo fon-

laimėti, bet irgi būeite dvi
guliai jiatenkinti, karia snsi- 
pažinsit su dvigubo švelnumo

KINS GERTI VYNĄ
Spalių 17 d. nacionalsocialis 

tų organizacija “Kraft durch
Old Gold cigųretais — cigare- 'Frende” Rytprūsiuose rengia 
tai, kurie visados švieži. Irgi'vyno šventės 4,000 vietų. Šios 
žinokite, jei. dviguba švelnu- linksmos šventės rengiamos, 
mo cigaretai nepatikę jums, kaip Rytprūsių spauda rašo, 
jrfia gausite du kart kiek mo- kad būtų daugiau išgeriama
kėjote,' atgal. •vyno.

KNITTING MILLS
F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

¥

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
______Telefonas REPubiic 9600

KAL A ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Uta'rninke 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

DR. A. P. STULGA
, DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. I1J?.

Offiee Hours 
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 
Namų Telef. PROspeet 1930

, TeL CANai 6122

Tel. CANai 0267
Rea. PROspeet 6659

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

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

fi iki 8 vai, vakaro

TeL Office Weatworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. S. BIEŽIS DR*SUSANNA SLWIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos. I—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH j. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South A«bland Avenue 
Res. 6515 S. Rockjvell Stre.et

Telephone: REPubiic 9723

Office Pbone 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

Nedėliont ir Trečiadieniais * 
Pagal Sutartį.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJĄ BITO!
• Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Iftč., teisingai 

patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodrf, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

ll 3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
lB=r— ' 'T-——- ■■■ 'a" į ■ " r ■■ į į =į=

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

Tel. YARds 0994 
Rez.: Tel. PLAza 2400

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

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI 8AV0 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 4930 Wsst ISth Strset

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubas

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFTSO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 rai. ryto, nno 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nrto 7 iki 8:30 ▼. ▼.

ai

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016 ,

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal zatorti.  . ' .

Tel. ofs. REPubiic 7696 
Melroee Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Wert MsMoeUs Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. lytą; 1-5 p. p.; 6-9 ▼. ▼. 
Šeštadieniais nuo 9 V. r. iki 1 p. p 

161 Broadnray 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nue 
10 ▼. r. iki 9 vai. vakaro 

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

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
isskftus seredomis ir subatomis

DR. B, J ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’
OFTSAS 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.

rei. BOUIevard 7042

DR, C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro,,
Seredoj pngal sutartį *“

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:38—8:30

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. ŠVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal 8utartį.

Rezidencija
8999 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis^^^gagn^^ntartį^

Chicagos lietuvių iv. Krykiau li
gonini, kaip ją prlpaiine American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Claaa A 
rMtee. Tai yrk aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mdsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
joe patarnavimą, 2700 W. 69tk St,
tel. HEMIock 6700...... ....................

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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CICERO NAUJIENOS
Cicero S. A. P. Ž. Visų Šventųjų dr-ja visur 

su aukomis ir darbu priside
da ir dalyvauja. Visus kvie-Ciceros katalikai iškilmin 

gai minėjo bažnyčios metines *^a i hankietų ir į draugijos 
šventes: Kristaus Karai aus, 1,ar,*ls-
Visų Šventųjų ir Uždusinę 
dienų. Per visas tas tris šven
čių dienas veik visi atėjusieji 
bažnyčion ėjo prie šv. Komu
nijos. Sekmadieniais esti pe 
nkerios mišios ir visose skait
lingai žmonių būna. Per Vi
sus Šventus buvo šešerius mi
šios ir per visas buvo pilna 
bažnyčia žmonių. Uždūšinėj 
Dienoj buvo net devynerios 
■mišios ir per visas buvo la-

Mūsų klebonas kun. Vaičū
nas, gražiai sutvarkęs ir iš
puošęs bažnyčios vidų, dabar 
puošia, dabina iš oro. Sodi 
narna daug medelių, kurie, 
sako, jau pavasarį žydės, Ap 
link medelius dedama trųšos. 
kari žiemų medeliai nenušal
tų. Daroma ir kitokių pagra
žinimų aplink jmrapijos nuo
savybę.

bai daug žmonių. Sv. Kou.u-I wkMa(ljeni
nijij per minėtas švenėių die- taufiai. ])amatę n|#RU (>ažny. 
nas išdalinta virS šešių tūks- ir )llokyklčs vidlJj stebė- 
tančių. Cieeros katalikai my- josi ir gyrt kftJ ci<.eros ,ic.
Ii Dievų ir naudojasi Jo ma 
lonėmis.

Kristaus Karaliaus šventė
je, 7:30 mišiose dalyvavo virš 
300 Kolumbo Vyčių, Cardinal 
Council, šv. Komunijoj. Buvo

Dar vis verdama muniainM.
Federalės valdžios atstovai a- 
pžlūrį gerai įrengtu naminį 
bravorų adresu 1540 W. 17 st.,

tuviai viskų gražiai užlaiko.
Sako, mes beveik visas para- kintas. 
pijąs aplankome, bet taip gra 
žios bažnyčios ir joje pavys 
dingos tvarkos niekur neužė 
jome. Jūsų mokykla

Mesi Jaraimas
(Tęsiny* iš 3 pusi.)

{nešta, kad Vyčiai daugiau 
veiktų sporto srityse.

Kun. Vaičūnas įnešė, kad gų laimėti pirmų dovana, 
kapinių dienoja būtų daroma 
ekskursija į kapines vietoj 
liepos 4 dienų. įnešimas pri
imtas.

t u. Simutis ragino Vyčius 
daugiau naudotis spauda. Pa
vedė Vyčiams pilnų puslapį 
trečiadieniais.

į Rinkimas naujos valdytos
! Einant ''prie rinkimo naujos 
valdybos, kun. Vaičūnas užė
mė pirmininko pareigas. Se

Švelnumo Old Gold CigareUiš 1,000 dovanų, šiame kon- 
teste nfra jokių mįslių išrišti.

Nepraleiskite šios progos
dėlto, kad jūs dar neį stojote - a . j,
į šį kontestų. Dar yra laiko, j6*1 ir t'UblPa^1,‘ilt 8U 1)viSubo vV — niekados pasenę.

Irgi žinokite, kad mekanlkus ________________
su profesorium turi lygių pro-

nę.
Jūs turite netik progų lai- kurie visados švieži — niet 

mėt dovanų šiame konteste, dos drėgni — niekados Budžiu

Nuvykite pus arčiausių ci
garetų dealerį ir įsigykite ofi
ciali Did Gold kontesto, bule
tinų su pilnomis smulkmeno
mis ir įstatymais kontesto. Še
kit patarimus atlydžiai. Jei 
jūsų dealeris neturi buletinų, 
kreipkitės į “Draugo” rašti-

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI Į
Du Svarbūs Dalykai:

Balzekas Motor Salos

I—liulM-ka* Motor Halo DYKAI primigs jii.ų 
karts karboralortų Ir generatorių žiemos >*- 
SteBjImul.

2.—-Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heater j.

“U wffl Likę tis”
4030 Archer Avenue Tel. Virglnla 1515 M

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

4. » A 
Kazimieras Diglis

, kantieji išrinkti: pirm, Boles 
Chicago, kuriam buvo verda- , .? ... . , lovas Klimas, vace-pirm. adv
nias ,r išvežiodamas |, panto- . in>kagi „j,. ,rena pa. 
vykias munsainas. Sakoma, 8tsni|||ovlus S:.

muilą.
Išrinkus naujų valdybų, iš

reikšta vieša padėka Petrui 
Bložiui už jo darbuotę praei
tais •metais. Dovanota jam pi
rmininko plaktukas.

Seimelį uždarė kun. M. Ur
bonavičius malda.*

šio bravoro įrengimas kaina
vęs $15,000. Dabar jau sunai-

mirė lapkričio i. 1917, 5:20
ryte, miaukta pu»» amžiau*.

Kilo Iž Taura** apskričio, 
Užlaivalu., Palaukių

LRK3A vųjUs eina
Gera proga įsirašyti į LRK 

kt; Susivieny’mų, kuris yra viena 
garbė mums katalikams* Vis- geriausių mums, katalikams, 

organizacijų. Amerikoj. Į jįįspūdingas reginys, kaip 8ra-|kas švaru, viskas tvarkinga, 
žiai, tvarkingai vyrai naudo- j^olumbo Vyčiai dar vienų 
josi Dievo malonėmis. Jų i^^jalykų pasakė sekmadienį, 
pe matėsi advokatų, bi™»ey‘Why it is that your Litliua- 
rių, gydytojų ir paprastų do- nian g-r,s &r& SQ pretty„, The 
rbininkų. Kolumbo Vyčių ža- niot.|. jj^autiful girls are tlie,la*y^*- Dabar laikas. Jaunas 
rpe prie Dievo Stalo matėsi Lithuanian girk”. Tai mato amerikietis BlaAiejus' Kazlau- 
dr. Simonaitis, adv. Skridlev- lietuvaites, kodėl taip prie skus, darbštus ir gabus vai
skia, \\ alter Babitz, C ieeros jn8n svetimtaučiai limpa, kad kinas, yra mūsų parapijos 
Grant teatro savininkas ir gf®*|- O^ražToif dėT toH^P0* pirmininkas. Kreipki- 
daugelis kitų profesijonalų ir kad neH;trankote naktimis, tės prie jo. Susivienijimo mū- 
biznierių. Pralgauskas, Cicero kftjp kįtų tautų merginos ir kuopos susirinkimai esti 
Street Commissioner, irgi pri- kad e..aW ^on|> 1 kas antrų sekmadienį kiek-
klauso prie Kolumbo Vyčių ypft- 8Uųį8tybę. Bedievukai iri vieno mėnesio, mokyklos 4 
ir sykiu su visais ėjo prie šv. apie jvs laUoal Norg jie pH ’ ’ * 4
Komunijos. Mūsų komisijonie- tyg Utižę, bet norėtų sau do

gali įsirašyti suaugę, jauni ir 
maži vaikai. Susivienijimas 
turi daug turto ir daug na
rių. Ciceriečiai, sujuskite įsi-

BŪKIT TURTINGI PER VI- 
SJĮ SAVO GYVENIMU

Naujas Old Gold Kontestas 
Varosi Pirmyn

J ius niekados neturėsite ge
resnės progos laimėti turtų 
už šių, kurių Old Gold Ciga- 
retai duoda jums. Šis naujas 
$250,000 kontestas, kuris buvo

Naumiesčio 
kaimo.

AiuorUccje lžfyveno 35 me
tui.

Palik-'* dideliame nuliūdime 
tris sūnus: Kaalmlerą, Martyna Ir Edvardą fr rimines Ir 
draugus.

Kūną* *pažarvot*s koplyčioj, 
3047 East «>nd st.

Dėl platesnių Informacijų 
telefondoktte 8outh Chtčago 
3748.

batdotuvės (vykt iežtadiemj. 
Lapkričio 6 xl. IS koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydStaa j Šv. 
Juozapo par. bakučiu- So. 
Chicagoje, kurioje pjks sėdu- JJ 
llngos pamaldos ui velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly- , 
dėtas ] Šv. Kazimiero kapines. *
/ Nuoširdžiai kviečiame visus 
gtnlnes, draugus-ges ir pažys- 
tamus mns J-.lyvautl šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Giminės Ir
Draugai.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikia, Tel YARda 1741.

rius Pralgauskas yra tikjrai 
garbės vertas žmogus. Jam 
užėmus miesto gatvių darbų, 
Cicero, rodos, visai kitas mie
stas. NiekutAnet tokios švaros 
nebūdavo, kaip dabar. Nors, 
tiesų pasakius, Cicero visuo
met būdavo pakenčiama šva

rų, gražių lietuvaitę, katali
kę už žmonų gauti.

Jos. Shamet, 'mūsų geras 
biznierius, linksm&us ir ma
lonaus būdo žmogus į Cicere 
pargabeno raguotų žvėrį - 
stirnų! Shamet yra geras biz-

ra, palyginus su Chicaga. Sa- njerius, ir neblogesnis medžio- 
rgentas G. Radomskis irgi sy- į tojas. Anų 'dienų sutikau tie
kiu su visais ėjo prie šv. Ko-' einant gatve su ryšuliu. Sa 
munijos. George Radotnskis kau, Joe, kur tu eini pundų 
yra puikus ir teisingas žmo- nešinus, gal, į darbų! O, ne, 
gus. Garbė Cicero lietuviams ne, sako Juozapas. Nešu savo 
jį turėti miesto policijos vy- klebonui stirnienos. Mudu su 
resniuoju. [klebonu geri draugai. Negali-

~ j nia jo pamiršti. Mr. Shamet
Šio penktadienio vakare,' niekuomet klebono nepamirš 

7:30 vai., mūsų bažnyčioj bus ta. Jis žino su kuo draugauti.'
Šv. Valanda, prieš įstatyto 
Šv. Sakramento. Valanda bus 
paaukota už sielas skaistyk
loje. Po pamaldų įvyks svar-'f 
bus susirinkimas Maldos A pa 
štalystės draugijos. Visi na
riai, narės dalyvaus ir baž
nyčioje ir susi rink i', ne. Nauji 
nariai nepamirškite ateiti.

Sekniadienį 7:30 mišyjse eis 
prie šv. Komunijos i n corpo
re šios draugi jo: I. C. B. V. 
M. merginų draugija, Maldos 
Apaštalystės ir Visų Šventų
jų-

Visų Šventųjų vyrų ir mo
terų draugija šį sekmadienį 
mini draugijos metinę šventę. 
Rytų visi nariai, narės priims 
bendrai šv. Komunijų, o va
kare rengia bankietų su gru
žia programa.

Ši draugija labai gražiai
gyvuoja. Turi nemaža narių 
ir turto. Verta jon priklau
syti vedusiems ir šeimynų au
ginantiems todėl, kad jai ga
li priklausyti: tėvas, motina 
ir vaikai bei jaunimas.

kambaryje, 1 valandų po pie- paskelbtas mūsų laikraštyje 
tų. *— pereitų mėnesį visus * žmones

interesuoja. Daug iš mūsų
Visi ClčėriJs katalikai pre- 'gfcaitvtojų nori laimėti vienų

numeruokite, skaitykite ir pla ,
tinkite tik savo katalikiškų 
spaudų: “Draugų”, “Darbi- 
nininkų”, “Garsų”, “Vytį”, 
“Moterų Dirvų”, “Laivų”. 
Mums, šioj apylinkėj “Drau-
gas’’ geriausias dėl to, kad
dienraštis ir dėl to, kad pa- 

j duoda teisingiausias žinias. 
“Draugas” tikrai yra mūsų 
katalikų ir mūsų tautos ir da 
rbininkų draugas.

Good boy, Joe. Linkiu ir to
liau tau gero laimikio.

Pilkite pirkti prekių tik 
pas tuOs lietuvius biznierius, 
kurie skaito “Draugų”. Jei 
gu esi katalikas, tai nebūk 
šiaudinis, bet tikrai susipra
tęs.katalikas. Skaityk “Drau
gą’ Ciceronas

41-MI METAI SAUEIĮ) INVESTMENTŲ YRA 
LIODIJIMAS ĮSTAIGOS TVIRTUMO

146-TA SERIJA ATSIDARC NUO LAPKRIČIO 4, 1937
DARAH YltA PROGA PUAHP.TI TAI PINTI PINIGUS SAVAITI
NIAIS MOKESČIAIS ARBA DIDESNa.MIs SI'MOMIM INDftLIAIS 
PASKO1AS DI ODAMK NUO PENKIV IKI PKN Kloti KOS METŲ

KEISTUTO LOAN A^D BUILDING ASSOCIATION 
NO. 1

840 We»t 33rd Street Tel. YARds 2790
ME.MBEH NEDEHAL HOME IA)AN BANK
APPIIOVEI) MORTCiAGEK t’NpER NATIONAL HOUHING ACT

Vandens Baltume - švariai Dtp

FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mierą su chy sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

\

[Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

|CMte MyltaMmas-Vtttan 
Bukietam* — Laidotuvės

Pkone LĄFAYKTTF

A. U A.
PRANCIŠKUS DAUNIS

Mirė lapkričio 4 d., 1937 m., 2:10 vai. ryte, sulau
kęs pusės amžiaus.

Kilo iš Rokiškio apskričio, Rokiškio parapijos, Ja
ką,iškių kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime brolį Isidorių, brolienę 
Veronikų, sūnų LeRoy, pusseserę Anelę Čepukų, jos 
vyrų Kazimierų Čepukų, pusbrolį Antanų Baltakį ir 
jo šeimynų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2877 Clyboum Ave. Dėl pla
tesnių informacijų telefonuokit Lakeview 10029.

Ijaidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio S d. Iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapi
jos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio slel^. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines. i

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugns-ges
ir pažvsfcamuH-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Br —Nuliūdę: Brolis, Brolienė, Sūnus, Pusbrolis, Pus
seserė ir Giminės,

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YARds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BENUUSIA IB DID11AU8U LAIDOJIMO JiTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

p\ Y V’ A T k°piytt°9 viM8« 
Chicagos dalyse

KlMUfkito LtoBųylų radio prOfranų rtrmadtaBlo vakania,
IO:SO nl v*Uro ii W. B. P. 0. rtotisa (14S0 X.) - PiumUIm

P.

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

lenzapas Eudeikis IR 4704 So. Western A' 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883 j

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

laMcziSuuai
2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1£7Q

I. Liulem
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

LiZnlp

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARda 1138-1139

—
3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

164d Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566
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VIETINES ŽINIOS MŪSŲ ORGANIZUOTOJI 
VEIKLA

Manant statyti san naują namą 
tr pertaisvti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 Ro. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

Grįžo Iš Lietuvos20 Staliukų Tik Iš 
Vienos Kolonijos

WKST SIDE. — Iš Lietu
vos grįžo Marcijona Sam,plie
ne su dukterimi Irena ir lau- 
ryna, 2111 Coulter st. Buvo 
Telšiuose, Kretinogj, Palangoj 
ir kitose vietose. Visur sako 
buvo labai malonu ir visų lai
kų. turėjo gerus laikus. Par
vežė dovanų cieeriečiams, Na- 
mavičių dukterei Loretai, Bau 
bkų dukterei Zitai ir kitiems 
giminėms ir pažįstamiems. 
Lietuvoj būdama ji gaudavo 
“Draugų” ir “Laivų”. Labai 
sako buvo įdomu pasiskaity
ti apie viskų, kas dedasi Chi
cagoj ir apskritai Amerikos 
lietuvių tarpe.

Samolienė žada kas met su 
dukterimis važiuoti į Lietuvų 
atostogų. : Rap.

— Kaip einasi? Ar daug 
bunco tikietų ‘ išpardavėt lap
kričio 14 d., — paklausiau A 
RD bunco ir card party ren
gimo komiteto.

— Kų jaučia besakyti, — 
atsako man viena komisijos 
narių, E. Plekavičiūtė iš Ro
seland. — Vien iš mūsų kolo
nijos bus virš 20 staliukų, jei 
ne daugiau. O praizų irgi ga
lybės. Visų Roselandų mūsų 
(4-tojo) ARD skyriaus rilnfi- 
jos atlankė ir visiems bilietų 
pardavė.

— Tai tikrai “rožių žemės” 
veikėjos. Pas jas vien gražių 
darbų rožės — dyglių nėra...

IF.AKAU F Al MOS LIETUVOJE

Joniškiečiuose a.rha SkalsglrlečiuoKn 
arba namo Joniškiečiuose Mainysiu 
ant Chicagos namo.

Kreipkitės J
J. STJAZA8.

6943 No, Mapli-w<Mt«1 Avc., 
Chicago, Illinois

PADAVIMU NAMAS

VLADAS GRAKŠTA 
SUPYKO

Dvieju aukitu mūrinis namas, atti
kau, vonios, uždaryti porėtai, dviejų 
karu Karadžlus. Kaina $4 900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2804 
So. Chrietlana Avė. (pirmiau buvo 

•Turfter Avė,). ______ _____________
Besiklausant Bartkų šeimy-i 

nos praeitų penktadienio va-1 
karų per Šaltimiero programų 
teko patirti, kad Menos su- 
žiedotinis Vladas Crakšta, pa ; 
matęs, savo mylimosios vardų, 
sujungtų SU gengstęrio ‘.‘»Swe- 
de” Johnsonų, užmiršo paža
dus ir nietė viskų į šalį, net 
ir savo artimų draugų Bronių 
Bartkų, su kuriuo augo ir 
lankė mokyklų, ir išbėgo i.v 
Bartkų namo.

Šį vakarų reikės •pasiklau
syti, kas įvyks šioje interesin
goje lietuvių šeimynoje iš W 
HFC stoties (Ciceroj) 7 va
landų.

Be Bartkų šeimynos kalbės 
ir finansierius Justinas Mac
kevičius,' pirmininkas ir ve-1 
dėjas Standard Federal Sav
ings ir Loan Association, a 
pie atsiųstus klausimus, apie 
pinigus, paskolas ir namų pi
rkimų, pardavimų ir kitus rei- 

į kalus. Girdėsite ir pasaulio 
žinias, kaip ir smagios lietu
viškos muzikos, kurių patieks 
žemaičių radio orkestrą. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Klausytojas

PARDAVIMVI DUONA

Vieno® dienos senumo duona ir py- 
.ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 West Roosevelt Road ir 
1528 8o. Kedzie A ve.

PAIEŠKAI! BROLIO

Paieftkau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina ift Lietuvos, 
Alytaus apskričio. Butrimonių 
čiaus, Gri-ikonlu kaimo. Daugin^H 
gyveno Scranton, Pa. Buvęs 
rikos kareivis pareitam kare. pIH 
Sau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis yra, praSau pranešti. 
Turiu labai svarbų reikalą su juo. 
Kas pirmiausia praneS apie ji. a.r 
jisai gyvas ar miręs, gaut 120.00 
dovanų.

RaSykit arba atsiSaukit I 
ALEX LAKSTUTIS 

71 School Street 
Thompsonville, Conn.

---- O, kas girdėt Bridgepor-
te,— klausiu K. Garuckaitės, 
irgi rengimo komiteto narės.

— Viskas ramu vakarų fro
nte, — atsako man juokdamo
si. — Bilietai tirpsta. Štai, 
aš su A. Nausėdiene jau apie 
100 bilietų paskleidėme, o dai
ne galas.

PLATINKITE “DRAUOA

Nauji Biznieriai
COAL
AnglysT0WN OF LAKE. — Juo

zas ir Teklė Overlingai, 4002 
S. Wood st., atidarė drabužių 
siuvimo, taisymo, valymo ir 
prosinimo įstaigų. Visus kos- 
timierius patenkina.

Lietuvis pas lietuvį, savas 
pas savąjį, katalikas pas ka 
talikų. i Rap.

ILLINOIS
Anglys

Lump *........ . ..........$6 00
Mine Run .............. 5-75
Egg ........................ .. 600
Nut .............. ,......... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR! i KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIEHTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

PARDAMMUI BUCERtNE

Parsiduoda bučemė ir grocernė, su 
elektrikiniu Šaldytuvu ir mėsai piau- 
styti maSina Parduosiu arba Išren- 
duoelu. Pardavimo priežastj patir
site ant vietos.

MRS. DUDO.
150 E. Kensington Avė. 

Tel, Pullman 1411.

ANNA KASKAS-KATKAUSKAITE, Metropolitan ope
ros artistė, kuri duos koncertų busimąjį sekmadienį po pietų 
Civic teatre Chicagoj. Prieš apie metus laiko p-lė Kaskas 
dainavo DRAUGO jubiliejiniame koncerte, kuriame daly
vavo trys tūkstančiai žmonių.

— Na, o F. Burbienė, chair- 
man, kų šneka?

— Nebaderiuok manęs, — 
atsako. — Kelis šimtus bilie
tų išleidome ir vėl jų pritrū 
kome. O dovanų — o, bov, 
you onght to see them.

— Fine, — sakau, — tai 
bunco galima tikėtis, kad pa 
vyks. N

PARDAVIMU TAVERNAS

Jadvygos Gricaitės 
Koncerte Varpų Daina 

(Bell Song)

Iš ARD VeiklosRudens šokiai Narnas ir taverno biznis, su sale. ku
ria galima iSrenduoli dėl visokli, pa
rengimų. Naujai išdekoruota. šilto 
vandens šiluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. Atsiftaukit j

MOONLIGHHT TAVERN 
1820 West 4fith Street 

Chicago, Illinois

Šv. Kazimiera Akademijos 
alumnietės kaip kas met, taip 
ir šįmet rengia šokių vakarų 
Southtown Ballroom, 6319 S. 
Ashland avė., lapkr. 7, 8 vai 
vak. Grieš gerai žinoma O le 
Mėe’s orkestrą.

Komisija, vardan alumnie- 
čių, kviečia visus atsilankyti.

Komisijų sudaro: Anna Sta- 
lilionis, Charlotte Burba, Syl- 
via Eisin, Teresa Rastutis.

Komisija

BRIDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų dr-jos 
2 skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkr. 5 d., 7:30 
vaJ., Šv. Jurgio mokyklos ka
mbary ant antrų lubų. Valdy
ba nuoširdžiai kviečia visas 
nares ateiti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Ren
giamės prie didelio įvykio - - 
hune,t party su šokiais, lapkr. 
14 d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėj.” Bunco prasidės 4 vai. po 
pietų, įžanga 25c. Su tuo pa
čiu tikietų galės dalyvauti ir 
šokiuose. Bet ntvyknsiems 
vien tik į šokius, bus- 
įžanga. v

Komisija turi įvairių dova
nų ir durų prizų, taipgi gerus 
muzikantus šokiams.

Kviečiami visi namiškiai ir 
iš apylinkių dalyvauti ARD 
parengime. Dulkė

Anksti devyniolikto šimtme
čio prancūzų kompozitorius 
Leo Delibes buvo vienas ža
vingiausių koloratūrinių melo
dijų rašytojas. Nors jis bu
yo ir dramaturgas, bet nieka
dos nenukrypdavo nuo liriško 
spalvingumo savo melodijose.

Be daugybės koloratūrinių 
melodijų, Leo Delibes parašė 
ir operų “l-akine”, kurioj yra 
aria “Varpų^ daina” (Bell 
song). Ši opera yra viena su
nkiausių. Ji reikalauja daini-

PADA VIMUI STAKLES

Pardavimui staklės audimui, su vi
sais įrankiais. Duosiu pilnas infor 
macija^ apie vartojimų. Atsiftauklte 

11116 So. Spauldtng Avenue 
Telefonas Cedarerest 2933

— 80 Proof —
Lnhai ceri
mas. Gerkit ImSu 
M'kil Krupniku -iiRSg&BS 
karšta arbata paša- ■BflMME 
linsit slogas- tt&Kl&įa
Mes parduodam tik fln^SrSufl 
į tavernos. Ten irĮKųWrflw| 
reikalaukit. mHHHHH
I kilus miestus ta 
Vri-minis .u-lmiu- pa 
siiim'iame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit EtaHHgHB 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wtne & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHICAGO, ILL.

Klebonui Padeda

NORTH SIDE. — Dvasi
niuose reikaluose 'mūsų klebo
nui į pagalbų atvyko misijo- 
nierius kun. Alfonsas, pran
ciškonas. . Rap

Skaitykite Biznierių 

BargenusTeL CANaI 1090

LEO CERNET
CONTRACTOR ,

Brick and Cemont Work
Darome Turk pointing ir taisome 

karaimu.
1901 W. Cermak Road Chicago

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Tel. CANaI 9585 | 

WEST SIDE VIEŠBUTIS 1

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

maža

SAI.ft RENDON DEL VISŲ PARENGIMŲ 
YEKELftMH, ŠOKIAMS, BALIAMS 

VlRTUVft, INDAI IR SIDABRINIAI DYKAI £

Chicago, UI. =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII5

no dust
Wal(cr Nerias, >«v,

Senos mados. malkorrils arba an
glimis kūrenamas pečius labai 
vargina Jus Ir yra nešvarus Ir 
nesveikas. Duokit savo šeimynai 
ftvarig tr sveika Šiluma. ftaJsyklt 
Sun Flsme Aliejini Pečių. Mis 
pečius, tai padirbtas, kad Šiluma 
eina J kambarj, o ne J kaminą- 
Ateikit pasltelriautl apie #| pečių. 
Turime Jums tinkama miero. L

MATYKITE j| ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA tt DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Rei Kia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTII- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, kraųg 
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago. ™

2435 So. Leavitt Street

VISŲ DĖMESIUI
Chicagos Sveikatos departmentas neseniai pradėjo kovų 

panaikinti veneciškas ligas. Dr. Louis Schmidt' paskelbė, 
kad bus spaudinama 900,000 aplikacijų kraujo ištyrimui, kad 
patyrus ar žmogus turi veneriškų ligų ar ne.

5,000 Chicagos gydytojų prižadėjo egzaminuoti dykai.
Kortelėj randasi prašymas daktarui, paimti kraujo pavyz

dį ir pasiųsti į Public Health Laboratorijų ištyrinėjimui. 
Jei laboratorija ras kraujų nesveika, praneš gydytojui.

Žmonės, kurie turi veneriškų ligų imepajėgia užmokėti 
už gydymų, bus gydomi dykai.

Nuneškite šių kortelę pas savo gydytojų. Kortelę gali 
vartoti visi šeimynos nariai.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ
Šiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia pirkti. 
Didžiausias pasirinkimas namų rakandų ir radio.

Lengvus Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nuo .. $(59.50 ir auk

— LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS —
Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygos
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJCHICAGO SYPHIUS CONTROL PROGRAM DYKAI 50 Galionų Ąliejaus 

’l/mi FURNITURE HOUSE

RBQUEST TO PHYSICIAN FOR A PRF-E BLOOD TĘST

Piras* send a apectiuen from the bearer to the Bu rea u 
1-abors.torles, Chicago Roaril of Health for a free syphllta 
tęst He understands that he Is to return to your Office for 
the ręsti lt of the ten?.

The cd-operallon of Chicago physlrians. »ho have of- 
fered their Service ln loJtlng apeclmena for free lest, a* their 
contributlon lo Uie syphllia conlrol program, te greatly ap- 
prectated by:

THE ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF HEALTH.
THE CHICAGO HOARD OP HEAI/THi 

THE INITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE

MER GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNU MTF.RĄ 
SU CITY SEALER APMPROTAIS, RAIBUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020
2719-25 W. Cermak Road TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th St., Chicago, III.
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

CHICAGO, ILL

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPubljc8402 Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.

DON’T
NEGI.ECT 
A COLD

' Pfl 1N ?X PE LL E R


