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Filosofijos skyrius Lietums Universitete palikta
Teologijos - Filosofijos skyrius 

legalizuotas
WASHINGiTON, D. C., la

pkr. 10 d. (telegrama L. Si
mučiui). — Praneša kad Vnk- 
versibeto Filosofijos skyrius 
paliktas ir legalizuotas, nes iki 
šiol neturėjo tepalinio pagrin
do. Žadeikisp '

Šis gerb. Lietuvos pasiunti
nio P. Žadeikio pranešimas y-
ra tikrai džiuginantis, nes lie- menei

Vokietija veržiasi įsigalėti ir vyranti 
visam pasauly

BERLYNAS, lapkr. 10. — 
Iškeliama aikštėn, Vokietija 
stengiasi įsigalėti tiek, kad ga 
lėtų vyrauti visam pasauly.

Sakoma, toks yra Hitlerio 
planas ir tuo sumetimu daug 
dirbama. Pirmiausia siekiama 
izoliuti sov. Rusijų, aplink jų 
sudarius didesnių ir mažesnių 
valstybių sųjungos rinkę. Hit
leris ir jo patarėjai mano, kad 
kai Rusija bus izoliuota nuo 
pasaulio, taria Anglija ir Pran 
cūzija žymiai ūusileis Vokieti
jai ir pasiduos jos vadovybei.

Patirta, Vokietija pasiryžu
si su Čekoslovakija padaryti 
draugingumo sutartį, kad jų

JAPONAI ATKIRTO 6,000 
KINŲ PABĖGIMĄ

ŠANCHAJUS, lapkr. 10. — 
Pietvakariniam Šanchajaus šo 
ne japonai uždarė pabėgimų 
6,000 kinų kareivių. Kinams 
liko vienas iš dviejų, arba jei
ti į prancūzų koncesijų ir ten 
sudėti ginklus, arba su priešu 
kovėti iki žūsiant. Sakoma, ki
nų vadai pasirinkę kovų su 
priešu.

Kinų karo jėgos tolokai nuo 
Šanchajaus į vakarus atsimetė 
užimti naujas pozicijas neleis
ti japonams veržtis Nankingo 
link. Kai kurios dalys atsime- 
tusios net 50 mylių nuo Šan
chajaus — j ežerų sritį.

Kinai pasitraukdami sunai
kino tiltus ir kai kur išgriovė 
kietuosius kelius. Pasitraukian 
čias kinių kariuomenės dalis ja 
ponų lakūnai puola ru orinė
mis bombomis ir kulkosvaid
žiais.

Šanchajus yra atkirstas nuo 
viso pasaulio. Jame uždaryta 
keli milijonai nuolatinių gyven 
tojų ir bėglių.

Žiniomis iš Nankino,. Kini
jos diktatorius ir kariuomenės 
vyriausias važias gen. Čiarig- 
kaišekas pareiškia, kad kinai,
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tuvių katalikų visuomenė buvo 
pradėjusi nerimauti ir protes
tuoti dėl Lietuvos vyriausybės 
sumanymo uždaryti Filosofi
jos skyrių. Kunigų Vienybė ir 
Federacija buvo pasiuntusios 
kablegramas Lietuvos Prezi
dentui, prašajit sulaikyti vy
riausybę nuo darymo skriau
dos Lietuvos katalikų visuo-

atitraukus nuo sov. Rusijos. 
Iranas jau patrauktas Vokieti 
jos pusėn. Su Turkija 'ir Ru
munija dar tariamasi ir tiki
masi laimėti. Vokietija tikisi 
į savo pusę patraukti Suomijų 
ir Pabaltijo valstybes. Balkanų 
ir centrinės Europos valsty
bės jau eiliuojamos.

Vokietijoje pareiškiama, kad 
ir pati devynių valstybių Briu 
selyje konferencija jau bando 
nusikratyti sov. Rusija. Sako
ma, kai iš tes konferencijos iš
eis Maskvos delegacija, Vokie
tijai bus progos prisidėti prie 
konferencijos.

LENKIJA NENORI PRISI
DĖTI PRIE SUTARTIES
VARŠUVA, lapkr. 10. — 

Lenkų spauda giria ir remia 
Vokietijos Japonijos Italijos 
padarytų prieškomunistinę su
tartį. Tačiau lenkų vyriausybė 
neturi pasiryžimo prisidėti 
prie sutarties, nepaisant nė 
Vokietijos draugingo ragini
mo.

Spauda pareiškia, kad da
bar Lenkijai yra proga pasi
rinkti sau draugingas valsty
bes, atsižvelgus į tarptautinių 
įvykių kunkuliavimų. Tuo la
biau, kad Lenkija, prireikus, 
negali laukti sau pagalbos nei 
iš Anglijos, nei iš Amerikos. *

Į Varšuvų atvyko naujas ja
ponų ambasadorius ir japonų 
karinė misija. Kalbama, japo
nai subsidijuoja kai kuriuos 
lenkų laikraščius.

PALESTINOJE ĮVESTI KA
RO TEISMAI

JERUZALE, lapkr. 10. — 
Palestinoje britai įvedė karo 
teismus. Lapkričio 18 d. pra
dės veikti.

esu, vos tik įsismagina kariau
ti ir nieku būdu priešių nepa
siduosiu.

ITALIJA DAR BANDO NU
RAMINTI MASKVĄ

LONDONAS, lapkr. 10 — 
Per Londono majoro iriaugura 
cijos iškilmes ministeris pir
mininkas Chamberlain gyrė A 
tnerikog J. Valstybes dėl jų 
pasiryžimo bendrai su Euro
pos valstybėmis siekti taikės 
Tolimuosiuose Rytuose.

Jis sakė, kad Tolimuosiuose

KATALONIJOS PREZIDEN
TAS PASILIEKA SAVO

VIETOJE ‘

HENDAYE, Prancūzija, la
pkr. 10. — Žiniomis iš Bėros-. L? *
lonos, Katalonijos radikalų 
parlamentas iš naujo išrinko 
krašto prezidentu dabartinį 
prezidentų Company, kurs no
rėjo apleisti užimamų vietų.

BANDO VADUOTI BRIU
SELIO KONFERENCIJĄ

BRIUSELIS, lapkr. 10. — 
— Devynių valstybių konfe
rencija pradeda griūti. Ąnųli 
ja ir Prancūzija, Amerikos pa 
dedamos, bando* jų vaduoti.

Rytuose Amerikos įtaka yra 
plati ir interesai dideli, tad 
jos kooperavimas sustabdyti 
karų Kinijoje yra brangina
mas ir sveikinamas.

' Anot jo, Amerikai nusikra
čius atvienėjimu, Briuselio 
konferencija turės pasisekimo.

41 MILIJONAS DOL. NUO 
BANKŲ PLfiSIKŲ AT

GAUTA >

WASHINGTON, lapkr. 10. 
— Pereitais administraciniais 
metais šalies vyriausybės a- 
gentai nuo bankų plėšikų atga
vo 41 milijonų dolerių gro
biais ir baudomis. Išlaidų bū
ta 5,800,000 dol.

KETURI ŠNIPAI NUTEISTI

MARSELIS, Prancūzija, la 
kr. 9. — Karinis teismas nu
teisė kalėti du vyrus su žmo
nomis, apkaltintus šnipais. 
Nuteisti Victorian Mao ir Lau 
rent Galang&m su žmonomis.

ROMA, lapkr. 10. — Ispa
nijos vyriausybė dar kartų pa: 
skelbė, kad nacių japonų italų 
padaryta prieškomunistinė su
tartis nėra nukreipta prieiį so 
vietų Rusijų, arba kitų kurių 
šalį, bet tik prieš tarptautinį 
komunizmų.

Tad sov. Rusijai nėra jokio 
pavojaus, tuo labiau, kad sov. 
vyriausybė, kaip ji sakosi, ne
sikiša į
•mo — kominterno, reikalus.

SCRANTON, Pa., lapkr. 10. 
— Šio miesto šiaurinėj dalyje 
prieš porų savaičių vienoj ka
sykla kilo gaisras ir plečiasi. 
Negalima užgesinti.

Gaisras siaučia apie 250 pė- 
tarptautinio komuniz- gamoje, kur ant pavir

šiaus gyvena apie 10,000 žmo
nių. Praneša, kad jiems pavo
jaus dar nesama. •'BRAZILIJOJ PASKELBTA 

DIKTATŪRA

BUENOS AIRES, Argenti
na, lapkr. 10. — Brazilijoje į- 
vesta nauja konstitucija ir po 
draug korpo ra tivė valdžios sis
tema — diktatūra, kaip Itali
joje. Ta« yra reikšmingas diktatorių Stalinų 1933 ir 1935 
bandymas Amerikos žemyne. metais. Kiti nužudyti buvo į- 

tariami “trockiizmu”.
FEDERACIJOS APSKRI

TIES SUSIRNK1MAS

R. K. Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkimas įvyks 
šiandien 8:00 vakare Aušros 

(Vartų parapijos salėje.

Užvesta kita byla Stašiui, 
kun. Čibirui ir kun. Butkevičiui

Tik kų gautomis žiniomis, 
lenkų apygardos teismas Vil
niuje nubaudė K. Stašį,> Vil
niaus Lietuvių Komiteto pir
mininkų, vieniems metams ka
lėjimo ir pinigine bausme 10,- 
000 zlotų. Toji bausmė Stašiui 
uždėta neva dėl nusikaltimo 
prieš valiuto? įstatymų.

Kita žinia gauta, kad K. 
Stasys teisiamas ir neva dėl

. kompanijas, kad jų laivai būtų 
atsargūs Viduržemio jūroje 
Ispanijos pakraščiais, kadangi 
nųcionalistai pradėjo blokuoti 
tuos visus radikalų valdomus 
pakraščius.

Per 800 mylių Ispanijos

valstybės išdavimo. Drauge su I joj.

Ispanijos nacionalistai itar plačiau 
sužnyfaia radikalus

PARYŽIUS, lapkr. 10. —.krantai — nuo Prancūzijos 
Prancūzijos karo laivyno mi-1 sienio ikį Almerijos, blokuojc 
nieterija įspėjo privačias laivų mi su minomis. Blokuoja

LENKAI STUDENTAI VĖL 
IŠJUNDA PRIEŠ ŽYDUS
VARŠUVA, lapkr. 10. — 

Lenkai studentai atnaujina 
priešžydiškas riaušes.

Vakar būrys studentų įsiver 
žė į teisių mokyklų ir užpuolė 

j žydus studentus, kurie sėdėjo 
ne jiems skirtose vietose.

Šeši žydai studentai sužeis
ti.

SCRANTONE ANGLIŲ KA
SYKLOSE GAISRAS

10 SUŠAUDYTA Už KĖSI
NIMĄSI PRIEŠ STALINĄ
MASKVA, lapkr. 10. — Va

kar sovietų Rusijoje sušaudy
ta 17 asmenų. Jų tarpe de
šimts nž kesinimųsi nužudyti

Cooko apskrities prokuro
ras Courtney iškelia sumany
mų steigti valstybinę bausmįnę 
stovyklų kriminalinių polinkiui 
vaikams. Šis sumanymas bus' 
keiktas legtislatūrai.

juo teisiami kun. K. Čibirą*, 
kun. Butkevičius ir kiti. Toji 
byla galėsianti užsitęsti iii 
Dėl to mūsų visuomenė ti 
sukrusti šaukti masinius
rinkimus ir išnešti griežtu) 
protestus dėl lietuvių veikė j) 
persekiojimo Vilniaus ki 

Chicagoje masinis susirin! 
mas bus sekmadienį, lapkričic 
14 d. 2 vai. Lietuvių auditori-

I

Barcelona^ Valencija ir kiti 
panų radikalų valdomi uostai.

Čia pažymima, kad į 
jos radikalams susieiei 
bus galimas tik su Prc 
per Pirenėjų kalnūBj kai 
bus jiems visiškai uždaryta.

JAPONAI UŽDARO
AMERIKOS KARO LAI- 

VAMS • t

ŠANCHAJUS, lapkr. 10. - 
Amerikos J. Valstybių kai kū 
rie karo laivai paskutinis 
laikais kas savaitė plauki o j) 
tarp Šanchajaus ir Japonij 
uosto Kobe. Jie vežiojo pnšt 
ir keleivius pristatydavo k t 
leiviniams Pacifiko gurk 
viams.

Japonų vyriausybė dabar u 
draudė amerikoniškiems kl 
laivams lankyti Kobe uost 
kuriame dabar yra japonų 
rinė koncentracija ryšium s| 
karu Kinijoje.

Iš Kobe uosto japonių 
riuomenė siunčiama j Kinijų.

NUMATO AMERIKOS 
LAISVEI PAVOJŲ

NEW HAVEN, Conn., 
kr. 10. — Yale ufrtvųreitot 
prezidentas Ch. Seymour pr 
reiškia, kad visokių valdŽi 
koncentruojant į centro 
sybės rankas yra pavojus 
lies laisvei.

ORAS
CHICAGO SRITIS. 

Šiandien numatoma giedi 
šalčiau.

Saulė teka 6.-35, leidžia 
ri 4:33.



• w *
RAUGAS U, 1937

t “DRAUGAS”

LLTHUANIAN DAILY FRIEND 
Publtehed Daily, Eacept Banday.

•UBSCR1FT1ONS: One Y«w — *3.00; «x Moattta 
—- H.H Ttoree Montha — »3.00; One Month — 7«e. 
Bttrope — Ona Year — *7.00; 81x Montha — *4.00;
Oopy — .03c.

▲dvartlalng ln "DRAUGAS" brtnca baat reaulta.
Advertlalng ratea on appllcatlon.

•^DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Clucago

I MacDonald

“DRAUGASc J >

Beina Kandi e n. Uakyt-ua sekmadieniu, 
ttendradarblaifte Ir Koraapondentama raita «n 

tat neprašoma tai padaryti Ir neprlalun^ianta tani tiks
lui pūsto tankia. Redakcija pasilaiko aau tetas tal- 
■ytt Ir trumpinti visus prisiųstus ruitua Ir ypaE ko- 
MUastdendlJus raly* aaea naafMros. Korespondentą 
įįąlu raCyU trumpai kr alkklal (Jei salima, rutomaja 
MaMB6le) paliekant dlOehua tarpus pataiitarpus pataisymams, ven- 

kuinu. Paseikistoa karep-

Redaktorius priima — nuo t vai. 1I<1 5 v.tL popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. AnmilMi v.tfstybOm: 

į.- ■ Metama — *6.00: Puaei metų — *3.30; Trims mėne
siams — *3.00; Vienam mOnealui — 76c. Kitose val- 
■tyMsa prenumerata: Metams — *7.20; Pusei metų 
— t«.O«. Pavienis ■■■ So.UBBk priEiunCtainog parethalpvua

Paliaubų Diena

I ’ Šiandien yra Paliaubų — ArmisticijoG 
L' pieną.

1918 m. ląpkričio 11 d. pasibaigė DMy- 
, sis Pasaulio Karas, milijonus žmonių išžudęs, 

daug turto sunaikinęs, beveik Also pasaulio
' valstybes į vargą, ir skurdą įtraukęs.

Nuo to įvykio jau praėjo devyniolika 
pietų. Dauguma žmonių dar atsimena su ko
kiu džiaugsmu buvo pasitikta žinia, kad bai
susis karas jau užsibaigė. Bet dar didesnis 
buvo visuomenės džiaugsmas, .kada jai buvo 
kalbama ir rašoma, kad iš viso daugiau ne
bebus kraujo praliejimų, nebebus karų, nes, 
girdi, šis karas buvo paskutinis. Sutrinta 
militarizmo slibinui galva ir jis jos nepajėgs/

- daugiau bepakelti.

.Bet ar ištikrųjų taip įvyko. Ne. P,o 19 
metų karo dievaitis, ištroškęs nekalto žmo
nių kraujo, vėl švaistosi pasaulyje, norėda
mas jį uždegti karo ugnimi. Jis rado sau 
gerą įrankį — fašizmą, jį pasikinkė ir mato-

Lapkricio 9 d. mirė žynius anglų poli
tikas James Ramsay MuelVoaald, sulaukęs 71 
metų amžiaus, kuris iš politinio gyvenimo 
pasitraukė 1935 metais. t

MacDonaldas Didžiosios Britanijos pre- 
inieru buvo trimis atvejais. Jis pasižymėjo 
dideliu darbingumu, sumanumu ir taktu, ju
damas vyriausybės priešakyje imperijai daug 
gero padarė. Dėl to karalius jį norėjo aukš
tais titulais apdovanoti, tačiau jis jų nepri- 
ėmgį pažymėdamas, kad jis visuomet buvo 
liaudies veikėjas ir tokiu nori pasilikti.

Velionis buvo darbiečių vadas. Jis pats, 
užaugęs neturte varguolių tarpe, suprato da
rbininkų reikalus ir stengėsi kovoti dėl jų 
gerovės. Tiesa, jis buvo socialistas,

PRIE IŠGAVIMO SUSIVIENYJIMO ČAR
TERIO ISTORIJOS MASSACHUSETTS’E

Lietuvių Romos Katalikų liau varoma, tai visas dalyka. 
Susivienijimo įregistravimo į būsiąs referuotas pačiam gu
reikalu Muaeachusetts vatety | 
bėję dirbta daug metą, tačiau 
tos valstybės čarteris tegau
tas praeitą mėnesį. Tuo rei
kalu dirbo daug Susivienijimo

bernatoriui. Tuomet komisijo-. 
aierias sutiko čia jau vietoje j 
iš esmės ^varstyti čarterio rei 
kalą, atimti Susivienijimo čai 
terio bylą ik biuro valdiniu

PO SVIETĄ PASIDAIRIUSprietelių ir išleista daug pi- kės Meryll, kuriai tą bylą va

griežčiausias komunistų ir revoliucijų prie
šas. Jis ėjo prie darbo žmonių būvio page
rinimo ne revoliucijos, bet daugiau evoliu
cijos keliu. .

Kai jis išvedė darbiečią partiją į poli
tinį laimėjimą ir kai 1924 m. užėiųė premieuo 
vietą, daug kas manė, kad visai Anglijos 
santvarkai bus karšta, kad ir karalius ne
jaukioj padėty atsiras. Tačiau jokia didelio 
perversmo neįvyko. Jis prisitaikė prie esa
mų gyvenimo sąlygų, prie amžiais nusisto
vėjusių tradicijų, nes jautė, kad staigi at
maina sukrėstų valstybė, iššaukty revoliuci
ją ii tas galėtų išstatyti į pavojų visą im
periją,

Valstybės priešakyje MacDonaldas buvo 
labai sunkiais laikais. Jis ne vien savo val
stybės viduje sugebėjo palaikyti tvarką, dar
bininkų būvį žymiai pagerino, bet ir tarp

tautinės politikos arenoje stengėsi būti tei
singas, kovojo dėl palaikymo pasaulyje nuo
latinės taikos.

ntgų advokatams ir kelionėms, 
bet via be laukiaiaų sėkmių.
Galų gale kova' laimėta, va-1 sitarimas su karaisijonieri 
dovaujant dabartinei Centro | tęsės tris valandas, per kurias' 

tnAioij i valdybai su prezidentu Lee- į Susivienijimo atstovai atsaki-
nardu Šimučiu priešakyje, kuo 
met čarterio išgavimo reika
las tapo tvirtai ir planingai 
suimtas. •

Patį sunkųjį čarterio išemi
nio darbą atliko patys Massa- 
chusttts lietuviai. T*w tikslu 
daug dirbo Vencius, kun. Ju 
ras, kun. P. Strakauskas ir 
kilt Sprendžiamasis žingsnis 
atliktas praeitojo Federacijos 
Kongreso metu, kuomet Su

Dėl Siuntimo Choro Į Lietuvę

Chicagos lietuvių socialistų choras “Pir
myn'’ stengiasi sukelti fondą kad busimąjį 

me italus užpuolant Etiopiją žudant to.kra- pavasarį galėtų nuvykti į Lietuvą ir savo 
što žmones įr pavergiant tą kraštą. Šiandien Į dainavimu “pasaulį nustebinti”.

Bet pasirodo, kad tas choras nieko ne
nustebins.

Kaip vakar buvo pranešta, “Pirmyn” 
dainavo Katkauskaitės koncerte Chicago Ci- 
vhj Teatre ir labai menkai pasirodė. Muaikos 
kritikai pastebėjo, kad tas choras būt gėriau 
padaręs ir daugiau išmokęs, jei būt sėdėjęs 
publikoj, nes savo dainavimu silpnai pasi
rodė. 4 1 ,

Iš to aišku, kad tok i ak n chorui jokiu 
būdu neapsimoka važiuoki į Lietuvą ir daly
vauti Dainų Šventėj, nos jis padarytų gėdą 
Amerikos lietuvių choTamsir bendrai «m»- 

•rikiečiains. Nieko nesakytume, jei choristai 
važiuotų savo lėšomis. Bet rinkti iš visuo
menės aukas ir dargi tikėtis, kad Lietuvos

japonai puola Kiniją, naikina jos turtą, žu
do žmones. Čia negelbsti nei baisaus Didžio
jo Karo prisftninimai, nei Tautų Sąjungos 
perspėjimai, sankcijos ir t.t. Prisisunkė fa
šizmas militarizmo dvasia tai]> kupinai, kad 
jis turi pasisotinti žmonilį'krauju'ir ašako
mis. . j

Bet karo dievaičiui neužteko etiopiečių 
ir kiniečių kraujo. Visur yra reiškiama daug 
baimės, kad jis nepasitenkins. Karas, ar anks
čiau ar. vėliau, kilsiąs tarp visų didžiųjų val
stybių. Kitaip ir negali būti. Ir kaip, girdi, 
išrišti tarptautinius konfliktus, jei ne kardu.
O tų konfliktų labai daug. Nėra tos valsty- 

— bes pasaulyje, kuri neturėtų vienokių ar ki
tokių, .atsiskaitymų su savo kaimynu. Vi&ur 
daug keršto, neapykantos, visur agitacija jei
nė priek vieŪJj/ tai prieš kitą tautą.-« • ' • 

Mums, lietuviams, nereikia toli eiti pa
vyzdžių ieškoti. Prisitninkime Vilniaus klau
simą. Kaip Lietuva gali taikoj gyventi su 
Lenkija, kuri ne tik užgrobė' smurto keliu 
Vilniaus kraštą bet tame krašte žiauriai nai
kina viską kas tik lietuviška.

Aišku, kad tokiai padėčiai esant taikos 
prospektai yra labai blogi. - •.

Prieš porą metų Anglijoj susiorganiza
vę moterų organizacija tuo tikslu, ,ka<L ko> 
voti prieš karą kad palaikyti taiką .*■»

Toks .judėjiiųas turėtų jfraRidėtj. visumų, 
pasaulyje.' X jį tūrėtų įeiti ne tik ąątydęyą j 
bet ir vyrai. Visur4 turėtų būti4k#iaitmfe

A

raut pasireiškė trukdymo, u 
perduoti valdininkei Ryan. Pa-

nėjo į jo paklausimus ir iš
blaškė visus užmetimus. Beli
ko tik Susivienijimo raštinei 
prisiųsti tikslų narių skaičių, 
gyvenančių Massachusetts val
stybėje. Ir kaip tik į savaitę 
laiko per Vencių tas doku
mentas tapo pristatytas, kun. 
Juškaitis vėl griebėsi tiesio
ginės veikios j komisijonierių. 
Pasekmėje, tuo jaus gautas iwo 
daugel 'metų lauktas* praner

sivienijimo ceatro valdyba į mas, kad Susivienijimas Lie
tą darbą įtraukė Cambridge 
kleboną kun. Praųciškų Juš
kaitę, kuris, sykiu su Susivie
nijimo iždininku V. T. Kvie- 
tkausku ir Venciumi, nuvyko

tuvių Romos Katalikų Ameri
koje jau legalizuotas Maose- 
ebusetts valstybėje.

Ir taip, kun. Pranas Juakei- 
tis, kuris anksčiau yra paget

Vadinantieji save tautiečiais 
į-SLA prezidentus kandidatu 
stato trafiko teisėją Laakaitį. 
Balšavikus dėl to pradėjo šal
tas prakaitas mušti. Mat, sa
ko, tapęs pretidentu teisėjas 
Laukaitis SLA. padarytų pa- 
rėdką: kas tiktai iš “tautiško 
kelio” į kairę, tam ir bausmė. 
Kai kuriems toli į kairę pa 
sukusiems bausme turėtų būt 
labai didelė — ištrėmimas į 
balšavikų rojų.

Baigali, tikrai geras būtų 
prezidentas, lik kažin, ar va
lios “tautiečiai” jį išlėktinti. 
Jiem# reikėjo paieškoti tokio 
kandidato tais Čėsais, kai dar 
SLA. nebuvo tiek daug mark - 
siško ir leninisko smarado.

chozus, degina javas, tručija
gyvahus ir daru kitokias de- 
rnedžius, ai ką ir š&adcnui.

Lietuviškiems balšavikams
brūkštelti ant poperos apie 
Rasiejaus “gerbuvišką gyve
nimą” taip kaip kaušas ais- 
krimo suvalgyti.

tiesiog į Massachusetts steitoį bėjęs Moterų Sąjungai lega- 
komisijonierių, ten .vietoje iš-, lizuotis Massachusetts valsty
bėlė čarterio išdavimo trukdy- beje, įgijo naujų nuopelnų pa-' 
mo klausimą, pareikšdamas,, gelbėdamas išgauti čarterį S.i- 
knd jei obstrukcija būtų to-] sivie/ūjiiuui. Kcresp.

KOKS ŠIEMET LIETUVOJE GRODŲ 
DERLIUS

KAUNAS (Tsb.) Grūdų 
rinkoje Lietuvoje jaučiamas 
tam tikras gyvumas. Mokamos 
aukštesnės kainos negu kitais 
metais to© pačiu laiku ir no
riai perkama visos grūdų rū
šys. Jaučiamas tam tikras e- 
koaorainis atkutl

Esant tokiai padėčiai gir 
dėti ūkihinkų kalbų, spėlioji 
mų ir išvadžiojimų apie šių 
dieaų ūkinį būvį. Kari reika
las būtų aiškesnis, pravartu 
susipažinti sta šių metų grūlUVllLO uunuo n VtCAl^A U13»Vi a, w

vyriausybė prisidės prie to choro kelionės i dų derliumi,; jo sunaudojimu 
lėšų padengimo, tai jau yra perdaug.

Jei yra reikalas siųsti į Lietuvos Dainų 
Šventę chorą iš Amerikos visuomenės lėšo
mis, tai reikia siųsti geriausią chorą. Siųsti 
biat l<nltį chorą neaps/moka, nes tik ameri
kiečių chorų gerą vardą suterštų.

- Be Lietuvių Nebūtų Lenkijos
į t “’Sloye” nr. 273, redaktorius Cat - Mac
kevičius savo poleminiame straipsnyje , an 
prof. Civinsko straipsniu dėl Piaseckio, kario 
katejiiue parašytas veikalas, bnvgs premi
juotas, be ko kita rašo:

y. “Didžioji Lenkija Lenkijai davė darbą, 
T CTtii Mą^oji JL^akiA —.karinę energiją,*Var- 
bffnvu ii’!-,-lingbs balsas prtai hara .kwafr*KlMU«T?^ T,??2T??’ -

danti įUkos į-vyri.UytMĄ kad >1.1- , ’!uv«‘ - W» g~-
. . . ..... . . * u- v n t- , Iv -ui- siiiarkM.Imj iPi?« nav«inA IjpTMnmi mes.kytų judėjimą ua tajką. Ypač Paliaubų Die-
nčj viąomis jėgomis reikia varyti propagan
dą už taiką pasaulyje.

Pastaruoju laiku daug kalba apie taiką 
komunistai. Tam tikslui jie ir “bendrą fron
tą’ ’ organizuoja. Bet pasaulis tam jų darbui 
nepasitiki, nes jie yra veidmainiai. Bolševiz
mas nemažiau, kaip fašizmas grąso taikai.

Labai gerą pavyzdį turime iš Ispanijos 
civilinio karo, kurį iššaukė komunistų smur
tas ir dėl kario jau antri metai kraštai plū
sta kraujuose, dėl kurio šimtai tūkstančių 
žmonių išžudyta, labai dang turto sunaikinta.

Dėl tą ne jiems vadovauti taikos judėji
mui. Taikos darbui turi vadovauti tokie žmo
nės, kurie ištikrųjų nori taikos ir ramybės, 
knriejttiyli-uav<> artimą taip, kraap patys save. 
Jais yra tie, kurie ne tik į Dešimts Dievo 
Įsakymų tiki, bet ir užlaiko juos. Tai vin 
krikščionys, kurių priešakyje stovi Taikos 
Karoliaua — Kristaus Įpėdininkas, Popie
žius Pijus XI.

jų, sinarkutią^ jėgą davėme Lenkijai mes 
Be mūsų, be lietuvi ą Lenkija nebūtų Len
kija”.

Krysantomos žydi. Oarfield 
parko šiltadaržy pradėjo Žy
dėti kryzantemos. Direkt. A. 
Kock šoko, kad gražiausia jos 
atrodo rytą.

ir prekybinėmis galimybėniis.

Neseniai Statistikos BittVo* 
paskelbė negalutinus duomo 
nis apie šių metų varjftnių a-u 
galų derlių. tPagal tuos duo 
menis šių metų derlius šitaip 
atrodo: ruJių iOG,949 tonų; 
žieminių kviečių 161,170 toną 
miežių — 1*10,240 tonų, avižą 
— 389,860 V>|ių, vasarinių kvij
čių — 56,300 tonų, mišinio 
14,050 tonų J žirnių ir pcliui- 
kų 4L98CLtooų ir vikių—ę 
22,740 tonų.{.Iš viso tikimasi 
prikulti apie 1^>58,750 U>u4s 
įvairių varpĮnių grūdą' Tuo 
tarpu praeitais oietais gauta 
tik 1,509,490 tonų. Vadinasi, 
šiais metais yra didesnis der
lius 49,260 tonomis. Jei lyginti 
varpinių javų derlių rūšimis 
su 1936 mėty derliumi, tai te
nka pažymėti, kari šiais me
tais blogiau užderėjo kviečiai. 
Toks nedidelis kviečių deriim 
pakenkė Žiemos šalčiai ir nei
giamai veikė pavasario ir v«- 
saras pradžios sausros. Dė! 
silpno kviečių derliaus, tenka 
.spėlioti, kad kviečių ekspor
to šiemet nebus. Dėlto galima 
tikėtis gerų kviečių kainų.

Kalbant apie kviečių kaina*, 
reikia taip pat prisiminti h 
pasaulinę- kviečių derliaus bū
klę. Tarptautinio Žemės ūkio

Instituto duomenimis, šienjd 
kviečių derlius numatomas ge
resnis, negu pernai. Kviečiu* 
eksportuojantieji kraštai, prie 
kurių prisk>riaiai Dunojaiib 
kraštai, Lenkija ir Lietuva, 
aiškiai turi blogesnį derlių, 
o kviečius importuojantieji — 
gciesnį.

Labai gerą derlių turi Jung
tinės Alnaerikzie Valstybės. Ten 
laukiama 25 nuoš. didesnio de
rliam, negu pernai.

Apie Australijos ir Argen
tinos kviečių derlių žinių nt 
ra. Tačiau ir ten pasėliai cl- 
rodo neblogi.

Bendrai imant, visame’ pa
saulyje šiemet kviečių derlius 
didesnis negu pernai. Taigi 
dėl tos. priežasties pasaulinė
je rinkoje netenka laukti žy 
niesnio kviečių kainų pasikei
timo. Tenka manyti, kad jos 
bus panas i or praeitų metų kai 
noms. ; >

Sprendži3u»t iš mūsų kraš
te statistikos duomenų apie 
rilgiss, tehk» pasakyti, kati 
rugių derliim, Įeinant su k i-, 
tirig metalą nwžas. Ii
gautų drortienų apie šių me
tų mūsų ragių derlių nirodb, 
kad save reikalams rugių pa
lieka A

- Apie rugių eksportą daug 
galvoti-netenką nes ekspor 
tas gali būti labai nežymus, 
o ingių kainos taip pat ne
aukštos.

Miežių ir avižų derlius šie-

Bruklyno balšavikų džioke
ris Mizara savo popernj sako, 
kad carizmo eė«ais Rasaejaas 
žmonės buvo biedni, tamsūs, o 
šiandie “jų milžiniška davgu- 
ma kolektyvuose, žemę dirba 
mašinomis, gyvena tokį gyve- 
ainią kokio jie niekad nema
tė.”

Tikrai, tavorščiai, Rasiejaus 
žmonės niekad nėra matę to
kio gyvenimo, nes, kaip Asso
ciated Press praneša, per pen
kis mėnesius Stalinas sušaudė 
686 žmones, daugiausia fer
merių (tikra rokundą sako, 
yra daug didesnė, ues Isaikn- 
riose vietose apie atliekamas 
egzekucijas nereportuojama).

Vadinas, iš “gerbuvištoo gy
venimo” farroeriai ardo kol-dideli s.”

— Senele, — kreipiasi ele- 
”| gamtiška, lengvabūdiška anūkė 

į eavo raukšlėtą senutę, šil
dančią savo senus kaulus prie 
*idiaio, — paaiškink man, kaip 
tau pasisekė taip lengvai irk 
gerai išauklėti savo 12 vai 
įAš turiu tik vieną ir vos 
jėgiu su juo apsidirbti... f

Rukšlėtam senutės veide pa
sirodė gera šypsena, bet se
nos akys žiūrėjo liūdnai.

— Nesistebėk, valee mano, 
kad dabartinėms, moterims 
trūksta laiko išauklėti net vie-* 
aą vaiką. Mūsų kaftais — mo
ters turėjo vieną vyrą ijr daug 
vaikų, dabar, deja, viskas 
atbulai...

ii ir

r i

Vienoj gaeietoj tilpo tokie 
apgarsinimai.’

“Atidaryta japonų kailių iš
dirbinio dirbtuvė Sfcaūghajuj. 
Užsakymas priima visų, kurie 

i nori knlsaiaaoti »»

“Dingo vienas aukštas bol
ševikų Rusijos komisaras. Y- 

patybės: riebus, visuomet dė
vi fraką ir palinkęs Trockio 
įsitikinimai. Paskutinį sykį 
matytas Austrijoj. Pranešti 
GPU. Maskvoje, Atlygmimas

SKAISTYKLOS AIDAI
{Mirusiųjų atminimui)

Bematant prabėgo gyvenamas mūsų...
Meš teisminės Dievui už savo kaltes, - 
Mes esame broliai ir seserys jūsų,
Argi jūs užmiršit brangiųjų vėles L..

Ranka Visagalio mus sunkiai prispaudė, 
Mes vargstam ir kenčiam skaistyklos kančias, 
Už tai, kad pasaulio tuštybes vis gaudėm, 
Per tai tūriai nešti bausmes tas karčias... 

Vaikeliai brangieji, mes jus užauginom...
(Taip šaukiasi graudžiai tėveliai į jus),
Mes prakaitu savo visus jus maitinom,
Argi jau taip greitai pamiršite mušt...

Netaikiai gyvenom, tėvelių nefciausėm...
(Tai brolių, sesučių graudingi balsai), 
Pasaulio aistringo greičiau mes pakliumėm... 
Štai kaip šiurpulingi ąkiuatyUos garaaiL. 

linksmai mes gyvenam, drauge ulevojom... 
(Išraugti ir mūs prieteliai skundžiasi mums), /Dorovės nepaisom, nei Dievo ne’tbojom... 
Skaistyklos gi kančios — lai pamoka jums...

Mas jūsų išganymui dirbom, alsavum...
(Taip Dvasios Tėveliai sugėdina mus),
Mes visą gyvenilną jums paaukavum... 
Gailėkitės mūsų, turėkit jauamu8_

Bijūnas
Vila Juozkpo Marijos 
Newtown, Pa., l937-XI-2.

i

met buvo ūeblpgas. £ių auga- , .. ,
pakilimo pasaulinėje iinkoje Loti, kad miežių ir avižų kaJų gauta daugiau, negu per 

nai. Tačiau jų eksporto gali
mybė priklauso nuo pasauli 
nio. avižų Ir miežių derliam 

Statistiniais i duomenimis,

negalima tikėtis.

Turint galvoje šias aptin 
kybes, ir apie mūsų avižų ir 
miežių eksportų daug vilčių

žiemei vniežių pasaulyje už- nedera turėti. Juo labiau, kad 
šiais metais dėl silpno dobilų

nos bus žemos prieš Kalėdas, 
bet pavasarį jų kainos gali 
gerokai pakilti.

I mfltjofių kvintrlų 
daugiau, negu pernai. Avižų 
derlius bus maždaug toks kaip 
pernai. Dėlto avižų ir miežių

ir šieno derliaus neTnažns kie
kis avižų ir miežių tek< su
šerti gyvuliams. Galima spč-

— Panevėžio - Pumpėnų 
naujas plentas ai gi amas tįc- 
sti ir lapkričio mėnesį numa
tomas plento atidarymas su
sisiekiami.



f

i< i

►

Pittsburgho Lietuvių Žinios
ĮDOMOS PASIKALBĖJIMAI Į gumą ir apsileidimą. Bet ką' ir vaikų choras, kuris per Ką- 

padarysi, kad jau nuo daugel ledas Žada gražiai pagiedoti
Homestead

Viešasis Kristaus 
Darbas

RAULAS: Kodėl Kristus, 
būdamas Dievas, turėjo pas
ninkauti ir melstis per ketu
riasdešimt dienų pirm negu 
pradėjo savo atpirkimo dar
bą?

JONAS: Kristus pasakė: 
“Aš, neatėjau panaikinti įsta
tymų, bet išpildyti. Suprasda
mas žmogaus būdą ir .jo silp
nybes, Kristus nesitenkino 
vien žodžiu mokyti S.nones, 
bet, svarbiausia, davė pavyz
dį, kad žmonės Jį sektų. Ki
tas dalykas. Kristus buvo Die
vas, tat dieviškai ir išmintin
gai padarė. Paimkime, pavyz
džiui, gydytoją, inžinierių, ad
vokatą, ar galį jie be prisire-

J metų tokia dvasia viešpatan- 
maldos, bei atgaila, dar ’nepa- j j®- *Jų bingo vakarai ir viso- 
rodo, jog žmogus yra pilnai 1 Lios rūšies išlaimėjimai, bet 
pasitaisęs. Bet kuomet jis tai (? bendrus per pirštus žiūriu i r 
daro per keturiasdešimta die- ne^ Putys nepasirodo. Joks 
nų, tai jau parodo tikrą iš- rambumas vadų ir klebonų 
tvermę. Bet dar svarbiausias padeda ruošti dirvą didesniam 
dalykas, kad primena^ jog' laisvamanių ir komunistų vei- 
Kristus turės būti palaidotas kiniui.- Jeigu ir toliau tokia 

dvasia viešpataus, tat tuščias 
darbas ir užsimojimai bend
riems reikalams, nes ruošiant 
kokią pramogą pasirodome ko- 

įmedijantais. Pittsburgietis

per keturiasdešimta valandų. 
RAULAS: Koks buvo pats

pirmasis Kristaus stebuklas?
JONAS: Krikštas. Kada Jė

zus atėjo pas šv. Joną ir pra
šė jo apkrikštyti, tuojau dan
gus atsivėrė, visas nušvito ir 
atėjo iš dangaus balsąs; “Tas 
yra mano numylėtas Sūnus, aš
Jam pamėgau; klausykite 
Jo”. Sekantis buvo padary
tas Kanos Galilėjuje: ten per
mainė vandenį į vyną.

RAULAS: Ką reiškia Kri-
ngimo tapti profesi jonalais? staus krikštas ir permainymas

RAULAS: Aišku, kad ne. 
JONAS: Tat ir Kristus, pra

dėdamas dvasišką, atpirkimo 
darbą, daugiau turėjo prisi
rengti ir tuo pačiu kartu duo
ti pavyzdį, kitiems, kad Jį se
ktų. Juo svarbesnį darbą pra
dedi, tuo daugiau reik prisire
ngti. Mokinies tapti gydyto
ju, advokatu, inžinierių, turi 
be pradžios mokslo, išeiti dar 
tam tikrą mokslą. Prie dvasi-

vandens į vyną?
JONAS: Krikštas reiškia,

dvasinis žmogaus atgimimas. 
Taipgi parodo, kas tik prii
ma šv. krikštą, tam dangaus 
vartai tampa atdaryti ir jis 
lieka dangaus kūdikiu, arba 
Dievo sūnumi. Permainymas 
vandens į vyną, reiškia mote
rystės luomą: paprasta sutar
tis tapo permainyta į tikrą 
sakramentą. Prie to dar, ka

Šv. Kazimiero Parapija

Sodalietės darbuojasi, , kad 
sėkmingas būtų jų rengiamas 
“bingo” vakarėlis, lapkričio 
18 d., nes visas pelnas skiria
mas supirkimui rakandų vie
nam naujos klebonijos kamba
riui. Šį kartą jos turi pasky- 
rusios 25 sidabrinius dolerius 
dovanų lošėjams. Atrodo, lyg 
pradedama jau sutikti mfisų 
klebono sidabrinį jubiliejų. 
Būtinai reikės eiti į tą soda- 
1 iečių “bfngo

ilio mokslo negana dar ir svie-, dangi vynas suteikia nagui
tiško mokslo. Reikia dvasinio 
lavinįmdsi. Dėl to, kurie turi 
pašaukimo į kunigus, jiems 
reik daugiausia svietiško mok
slu bet dar reik ir dvasini/),' ni* begalinė, 
tai yra — meditacijų ir reko
lekcijų. Kadangi Kristaus bu
vo svarbiausias atpirkimo da
rbas, todėl Jis turėjo melstis, 
pasninkauti, tai yra atlikti re
kolekcijas.

RAULAS: Kodėl Kristus 
pasninkavo keturiasdešimt die 
nų, o ne mažiau?

JONAS: Numeris “keturias
dešimt” dažnai buvo vartoja
mas Sename Įstatyme. Kada 
Dievas baudė žmoneą tvanu, 
tai lijo per keturiasdešimt die 
nų. Kada niniviečiai pradėjo 
daryti aštrią atgailą už savo 
nusižengimus, tai darė per ke
turiasdešimt dienų. Tas buvo

linksmumo, tai Kristus paro
dė,, kad kas seks Jį, tai Jis 
nuves į dangų, kur yra amži
nos vestuvės, džiaugsmas, lai-

J. V. S.

Kame Priežastis?

Lapkričio 7 d., įvyko Fede
racijos apskrities pramoga. 
Nors plačiai buvo garsinama 
Pittsburgho Žiniose, nors, tnr 
būt, ir klebonai buvo 
bę, bet žmones galima 
ant pirštų suskaityti. Kame 
priežastis, kad Pittsburghe vi
suomet apsireiškia toks nera
ngumas ir rami bu mas ruošiant 
pramogas bendriems reikala
ms? Kai kas sako, kad Pitts
burgho ir apylinkės vadai ir 
klebonai mažai užjaučia ben-
drieras reikalams. Jie vien ti- 

daroma, kad duoti laiko žmo-. ktai savo lokaliais reikalais 
nėtns suprasti, ir Dievas duo-, tesirūpina; prisidėti prie Įlen
da progą pasitaisymui. Vienas 
bei dviejų dienų pasninkas,

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

verti
Kun. Ant. M. Karužiškis

Lapkričio 11-ta Diena

“Viešpats mano padėjėjas”.
— Žyd. MI, 6.

NenusFmink iš savo kalčių;

kartu su suaugusiais, 
t urnas kliūčių nežino.

Darbš-

Mūsų pasaulietės - s p indu- 
lietės (Sunny Rays) irgi sma
rkiai darbuojasi 'ruošdamos 
prie didelio pasilinksminimo, 
kurs įvyks lapkričio 22 d. Vi
sas pelnas taipgi skiriamas 
naujos klebonijos baigimui ir 
įrengimui.

■ Praeitą savaitę sunkiai su
sirgo Regina Petraitienė. Nu- 
vešta į Šv. Praneiškaus*Tigo- 
ninę, kur tiriama jos liga. Ma
noma, reiks pasiduoti opera
cijai. Taipgi sunkiai susirgo
ir Kazimieras Aleksius. Jis Į dainelių. Čia jau labai, labai 
išveštas į Šv. Juozapo ligoni- SPniai girdėjome lietuvišką

dainą. Malonu būtų ką nore 
išgirsti .per Kalėdas. Lauksi
me. ' Dėdė

Kąžin kodėl mūsų choras 
tyli. Kitur cborai rengia šio
kius tokius koncertėlius bei 
tcatrėlius . parapijos nauda į. 
Tas labui naudinga palaiky
mui jaunimo krūvoje, taipgi 
nauda parapijai ir malonu pa
siklausai gražių lietuviškų

West End

Lapkričio 4 d, Šv. Vincen
to moterų klūbas laikė mėne
sinį susirinkimą, po kurio bu
vo draugiškas vakarėlis. Už
kandžio ir gražių dovanų pa
rūpino Zakareckienė ir Skre- 
bienė.

Praeito šeštadienio bingo 
vakaras sutraukė, daugiau nau 
jų mėgėjų. Kiekviena pradžia 
esti sunki. Bet juo toliau, tuo 
bingo mėgėjų skaičius didėja.

drų parnešimų jiems nėra lai
ko. Skaudu matyti tokį neran-

Praeitą sekmadienį kun. J. 
Skripkus pakrikštijo Pranciš- 
ką-Rutli, dukrelę Jono Šiugž
dino ir Barboros Slepavičiū- 
tės. Kūmais buvo Juozas Šim
kūnas ir Teofilė Kantrimienė.

Prie progos reikia paminė
ti, kad mūsų choras nesnau
džia. Jau ruošia operetę “Ap
kalbos ir meilė”, kuri bus at
vaidinta lapkričio 23 d. Čia 
reikia pažymėti, kad mūsų 
naujas r
bai r_ 
te ir

Praeitą sekmadienį sodalie
tės ėjo bendrai prie šv. Ko
munijos, taipgi laikė (mėnesi-- t -
nį susirinkimąi, kuriame no
minavo kandidates į naują va
ldybą.

Šv. Vincento klūbietės rū
pestingai ruošia kortavimo va
karą. Vakaras įvyks lapkri
čio 14 d., mokyklos svetainė
je- '

Nepasiduoda ir Šv. Vincen
to Lyceum vaikinai. Jie ruo
šia metinį (turkių) vakarą la
pkričio 22 d., mokyklos sve-

5 varg. Kazys Bazys la- 
įsidomėjęs choro darbuo
tam uoliai vadovauja. Į 
tinį chorą jau ruošiamą

tainėje. ' *
Gaila, kad darbai šia mažė

ja. Tas daug atsiliepia j pa
rengimus. Vietinis

Praeitą savaitę ligoninėje 
mirė sunkiai troko sužeistas 
Blažiejus Vincevičius. Palai
dotas iš ŠŠ. Petro ir Povilo 
bažnyčios Šv. Magdalenos ka
pinėse, Homesteade.

Paskelbta bažnyčioje, kad 
moterystės luoman eina: An- 
thony Kadlubowski (lenkas) 
iš McKeesport, Pa., su Ixv>na 
Kašelioniūte.

Praeitą sekmadienį sodalie
tės ir Altoriaus draugijos lai
kė mėnesinius susirinkimus, 
kuriuos visados atlanko kle
bonas, kaipo dvasios vadas ir 
patiekia naudingų patarimų.

Eina gandai, kad. sodalietės 
ir vaikinai žada steigti kokį 
tai klubą, tikslu arčiau susi
draugautu Iki šiol Vyčiai ne
sugebėjo sutraukti savųjų į 
krūvą ir daugelis yra susidrau 
gavę ne tik su svetimtaučiais, 
bet net su protestonais - pro- 
testonėmis. Kai kurie net su
ėję moterystėn su protestonė- 
mis bei protestonais. Tai la
bai blogas ženklas. Toks klū
bas, gal, bent kiek užbėgtų ke
lią ištautėjimui susidedant į 
poras su svetimtaučiais, o tuo 
labiau jei dpr su protestonais. 
Linkėtina gandams tapti ti- 

Į krenybe.

North Side

Lapkr. 2 d. mirė Motiejus 
Vitkus. Lapkr. 6 d. palaido
tas iš Dangun Žengimo baž
nyčios Šv. Kazimiero kapinė
se. A. a. Motiejui jau turėjo. 
65 metus, mirė pas žentą J 
Krasnicką.

Seserį Pranciškiečių rėmė
jos turėjo bingo lapkr. 5 i|. 
seselių naudai ir sudarę $40.00 
įdavė motinai Baptistai. Atei
tyje rėmėjos ketina daugiau 
pasidarbuoti vienuolyno nau
dai.

Kaip pas gerą ūkininką yra 
visko pilna, yra visokių ūkio 
padargų ir žemės dirbimui į- 
rankių, taip gerai sutvarkytoj 
parapijoj yra reikalingos sese
rys ir jųjų šelpimas - rėmimas 
neturi būti užmirštas. Ar ma 
note, kad airiai, vokiečiai ir 
kitos tautos įsigijo nuosavias 
mokyklas ir -seseris be darbo, 
be aukų. Jiems daug kaina
vo ir tebekainuoja savų 'mo
kyklų ir seserų užlaikymas,

Blokuojami Pj'aUol 
mi pakraščiai. Juode 
linija rodo Ispanijos 
valdomus pakraščius, 
dabar pradėjo sukih 
kuoti. Į vandenį šule 
mįnos ir įspėjami vi 
mų valstybių laivai, 
blokadą, lojalistams 
175 mylios atviro kei 
ncrtziją.

tuvystės išlaikymą 
rikoje, tačiau 
ktikoje visai prie 
mės, galvatrūkčiais 
mės svetimųjų 
eiles stipriname, o 
niname. Nesupranta*’ 
remia savo didelį 
mą. Peikti kunigus, 
nėra patrijotizmas. > 
nuo savųjų bažnyčioj 
pijos jog ir negalim 
patrijotizmn, Lenino 
linu garbinti,. sėbn 
South Side nežaistai 
gryna kvailybė, o n< 
tizmas. Sustok

Darbas prie. elMKO 
pagerinimo bažnyjndj 
įsidėjo. Vadovai i a .i

, , , . . ____ Juozas Astnuslbet tai yra jų gyvybes tvirto- • _ , „. ... v. Iinusų bažnyčia sn»tves, m eiles nemąžta, o mes . , „ „ .., . . . į pasipuoš. Bažnyčiostirpstame, kaip sniegas nuo' , . , . 1
saulės. Mėgstame daug kalbė--UU pen ,<MI a 1 
ti apie patrijotizmą, apie lie- (Tęsinys.- 5 pi

sa daryk be susijudinimo, ma
lonės dvasia. Kaip tik matai, 
kad tavo prigimtas staigumas 

J įslenka, tykiai pasitrauk vi
dun, kur Dievo karalystė ran
dasi. IvlauRyk malonės vedi
mų, tuomet nieko nesakyk ir 
nedaryk nieko kaip tik ką 
Šventoji Dvasia įdės į tavo 
širdį. Rasi kad būsi daug ra
mesnis... ir kad atliksi dau
giau gero. — Vysk. Fenelon. 

Tiktai pasitikėti ir visgi dar
būk kantrus su savimi jų pa- prašyti vadovavimo; priimti 
taisyme, kaip būtumei su sa- auklėjimą arba užduotį kaip
vo kaimynu. Padėk į šalį šį 
sielos uolumą; kurs nuvargina

Jis nori. Tiktai sekti, valan
da paskui valandos, kaip Jis

kūną ir priveda tave prie kiai- įveda, tiktai semti valandžiu- 
dų papildymo. Laipsniškai pra kės galę kaip ji reikalauja;
tinkis nešti maldą į visus ta
vo kasdieninius užsiėmimus. 
Kalbėk, judėk, dirbk ramybė
je, lyg būtumei maldoje, kaip 
ištikro tn turėtumei būti. Vi-

tiktai pasitikėti Juo — tai vi* 
sa, tuomet diena bus tikrai 
rami, nežiūrint kas atsitiks, 
šviesi ir palaiminta, saugi ir 
laisva

Užima Shanghajų. — Po smarkių kovų japonų kariuomenė įeina į Shanghajų ir paima miesto kontrolę. Shangbai’ buvo didžiau 
Kinijos miestas. Atsimotus kinų karinomenė dabar koncentruoja jėgas ginimui Nankingo, savo sostinės.
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Ketvirtadienis, lapkr II, 1937

ivos valstybės teatras

nemos spektakli*
Itoe spektaklis j- 
/gruodžio 31 d. 

Verdi "Travi- 
•roa repertua- 

1921 m. bu-

Žinios - Žineles Is
t *

Lietuvos
jie tinkamiau galėtų atlikti 

, ^avo pareigas.
— Kaune steigiama Lietu 

vos Blaivinimo Sųjunga. Jos 
įstatai jau įregistruoti.

— Šiaulių parapijos choras, 
75 dainininkai, koncertavo La
tvijoje, Mintaujos lietuvių są
jungos metinėje Šventėje.

“AuSros sūnus“ ir Petro Vai-’perą suvaidina apie 115, dra- 
čiūno veikalai. 1 tna apie 120 ir baletus apie 40

Salėtas spektaklių. Be to, per seaohų
teatre būna per 20 koncertų.

I Pirmasis baleto spektaklis:
pirmas dramos __ Udibea “Coppelia” buvo!, Didelis meno Hdinys

pastatytas 1925 in. gruodžio #4( Lietuvos Valstybės Teatrds 
d. Baletmeisteriui P. Petrovui ne tik kiekybiškai, bet ir koky-

atnau-rų būvy perstatytos 
jintae.

“Zoninė*”
spektaklis

Pirmnais dramos spektaklis 
įvyko 1920 in. gruodžio 19 d., 
tada buvo suvaidintos Z utie r- 

Rubinšteino ‘De- mano “Joninės”. Nuo to laiko
“Bigioletto” ir Dramos teatro buvo pastatyta 

od 'Fauttaa*, daug lietuvių autofių ir vers- 
Pajaeai” ir Glu- tinių klasikų ir naujausių lai- 
/ Karalaite”; 19- kų autorių dramos veikalų. 
Iro rūmų rauon- Kadangi dar lietuvių drama-

škų tvarkymo reikalus. Pa- 
v ado van jaut. Toliau buvo pa- 'taškai,'yra išaugęs,į dideli me-lTe,k&t*®. UTį\*

e I * v »-» nLoiAm «X A . 1 « <1 ■ v» A* s Iv a

statyti šie baleto veikalai; La- no židinį. Jo pastatymai

— Lietuvos atstovų į Latvi-
- Miškų urėdai kTum ta- « skir“m“ Jurg'“ Svicki"’ 

rė jo nuvažiavimų, kuriame ep- ■ 18 ,l,e*M būro
tarė svarbMniua Lietuva, mi- ,V,9tovos at*lovu Skandine.!- 

jos valstybėms — Švedijai, 
Danijai ir Norvegijai su nuo 
latine savo buveine Stokhol-

t

mo jų skaičių iš 42 padidinti iki
eome “Pepita Itosa”, Riinoklo n’.Šku atžvilgiu yra vertingi, oė^’0 8'ri”’nkW 380 *ki 4’^-
Korsakpvo ‘* Gundymas ’ ’ R. 
Drigo “Užburtoji fleita“, Ger 
telio “Tnščia» atsargumas“, 
F. Cho pino “ Šoneniana ’J. 
Straiisso “Išdykėlis”, P. Čat- 

P. 
J.

pastatyti tik vie-'turgija nėra, kaip-reikiant ig. j kovskią “Gulbių ežeras 
imjera — Čaikov- 
iju« Onieginas”;
Bizdt “Carrnen”, 
rilijos kirpėjas ’
dame Butterfly”, maturgo Petro Vaičiūno veika- 
čaikovskio "Pi-,lų, būtent šie: “Sudrumstoji”
Offenbache "Ho-Į ramybė”, “Tuščios pastan
gos”; Vagnerio gus ”, “Nnedėmingas ange- 

Thoroo “Patriotai“, “štabai ir
“ Kaukių balius ”, žmonės”, “Liepsnojančios šių- 
ė’’, Puoeini "Bo- dys”, “Aukso žaismas”, ‘Nau- 
6 “Aida”, I)’,A- jieji žmcnės*, “Sulaužyta prie 
’akalnė“, "Vind-' saika” Ir k<t. Poeto Maironio 

[Ferrari,"Mad- — “Kęstučio mirtis’’ ir “Vy
tautas pas kryžiuočius”; Vin
co Krėvės — Skirgaila”,
"Šarūnas” ir “žentas”; So
fijos Čiurlionienės “Aušros 
Sūnus”, “Pinigėliai“, “Gegu- 

Dvylika brolių“

augusi, tai daugiausia buvo .Čaikovskio “Spraktukas”, 
pastatyta verstinių veikalų. Iš'.Karnavičians “Lietuviška ra-

be to, operų pastatymai dar 
pasižymi ir savo puošnumu. 
Tiek meniniu, tiek puošnumo 
atžvilgiais Lietuvos Valstybės 
Teatras prilygsta geriausiems 
Enropos teatrams. IJetuvos 
Valstybbės Teatras taip pat 
turi ir daug žymių daininin-

Miškų eiguliams (sargams) 
numatoma ruošti kursus, kad

> • r 4 e e
lietuvių autorių daugiausia P»odija“, J. Karnavičiaus kų, kurie yra dainavę daugely- 
buvo pastatyta poeto ir dra-i Paparčių žiodan , L. Ilelibes ^e Europos sostinių didžiuose 

firo Petro Vaičiūno veika- “Silvia , Stravin.skStravinskio “ISkaid- teatruose. Be eto, reikia pažy-
mėti, kad Lietuvos Valstybės 
Teatras palaiko glaudžius san
tykius su žymiaisiais Europos 
teatrais ir didžiaisiais jų 
nininkais.

Lietuvos Valstybės
yra gastroliavę: 1) anglų dra
mos teatro trupė, 2) Dabima 
(žydų teatras), 3) Maskvos

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

IMTOM ETIUCAULY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimai

me, Švedijos sostinėje.
— Susisiekimo ministerija

Juodkrantėje, Klaipėdos kerš
to pajūry, nupirko vilą ir 
sklypą nž 00,000 litų. Viloje 
bus pašto įstaiga.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

VIRginia 1118 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7-8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111.
U tara., Ketv. ir Pitn. 10—0 vai. v.

3147 00. Halsted St, Chicago 
Panert., Sered. ir Subat nno 2—0 v.
Tel. Ofiso: 

LAFayette 4017
Tel. namų:

Kez.:
2458 W. 60 St.

lybfe”, Nepravni- 
Hb“, Verdi ‘Džio 
Ii “Trabadfiras”, 
“Borisas Godu- 

iordano "Andre 
Jfterio “Tanubąeu- 
Nens “Samsonas 
>t'l(>nbaclio “Peri

rusis paukštis“, P. Drigo 
“Arlekinada”, Borodino “ Po
lo vcų šokiai ”, Adonio “Žizel“,
P, Chopino “Silfidos“, Schu- 
mano “Karnavalas“, M. Ba- 
lakirevo “Islamėj”, Mussorg- 
skio “Naktis raganų kalne“,
F. Poulenco “Aubade“, We- 
berio “Rožės sapnas”, M. Ra
velio “Bolero“, A. Glazunovo Dailės teatro Prahos trupe, 4) 
“Raimonda”, V. Bacevičiaus Payrovo teatras. Jame yra di- 

Šokių sukūry’* B. Dvariono rigavę šia garsūs dirigentai: 
Piršlybos”, J. Gruodžio “Jū- įAlbertas Coats, Emilis Coope- 

ratė ir Kastytis”, P. Čaikovs- ris, Nikalojus Malko, Herma-

<«
<(

Palengvina akių (tempimą, kaa es
ti i priežastimi galvos skaudėjimo, 

m P- ' svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso

• trumparegyste ir toliragystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsl-

Tpatre įtikimuose egzaminavimas daromas su
• elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. * vak. 
Nedėltoj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Katame pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

TeL CANaI 2345

DR. F. C. WINSMINA$
gydytojas ik chirurgas

2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 tai. vakare 

Ketvergais pagal sutartįKetvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St 

TaL CANaI 0402
=s==

kio “Miegančioji gražuolė“, nnas Scherchenas, Eastonas 
"Riteris budėto as“. Po vieni T- Erestono “Nykštukas gre- Pouletas, Rene Batonas, Scheu 
kitą veikalą būva pastayta ir nadierius“, J. Strausso “Vie- plugHS, H. Tieffelderis. Be to, 

fo “ Fra Diav<L daugėto lietuvių jaunąjį ra- nr9 įaugamas ”, Weberįo jame dalyvavę šie žymūs solįs

ZIS ir

i—.............— - -----™ ra-
erio “Hugenotai’’,'sytojų. Bė to, buvo pastatyti 
*Ndcovo "Salta- į šie verstiniai lenkų rašytojų 
ątiet “ Komevilio patri jotiniai veikalai iš Lietu-

ncą
“Kvietimas šokiui“, Min kaus tai: T. Šaliapinūs, M; Čecho- 
“Don Kichotas“. 1934 m. ru-vas, J. Barsova, M. Maksako-I 7
denį baletas visą mėnesį buvo , va, J. Hofmannas, N. Orlovas,

rpantje "Luiza“, jvos praeities: Išnyko — < Kęs-į Pakvieatas ir gastroliavo Mon- Egon Petri, Zimbatist, K. Jar

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien' nuo 9 ški 12: 

nuo k:30 iki 8 vai. \ak.
Tel. CANaI 0523

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK 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. NORAF
PHYSIOIAN and SURGEON 

10 N. Broedway, Melrose Pi
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

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

Res. 2126 S. 5th Ava, Maywood Av. 
Phone Maysrood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
< DANTŲ GYDYTOJAS / • 

3259 S. Hdlsted Street
CHICAGO. IIJx

crajstė“ "Andželi- 
i**, tautiška lietu 
rnavičiaus "Gra- 
iartb “Don Žua- 
Onos “Parduotoji 
Delibes “
S “čigonų 
ifrgskio "Igoris”, 
arta”, tautiška lię- 
l&Čiūno “Trys Tat- 

Donizetti "Don

tutis’, Slovackio >— “Mindau- 
i“ ir Dručkio LubeckiO —

"Taip mirdavo lietuviai“ Din* 
žiauaio pesisrkimo iš versti
nių dramos veikalų turėjo šie:

“Klasta ir meilė’7, 
lų bū r cm prancūzų autorių melodrama 

“Dvi našlaiti“, farsas “Buri- 
dano asilas“, B. 8howo “At
skalūnas”. Iš lietuvių origina- 
linių veikalų didžiausio pa&i-

te-Carlo, o 1935 m. pradžioje boro, M. Oehmanas, Viera Ka- 
— Londone. * ' ; ralli ir kit.

Per sezoną, kuris visada -----------------------
prasideda rugsėjo 16 d. ir bai-' Kiekvieno auklėjimo para
ginsi birželio 1 arba 15 d. 

rniifrali iriĮį
o- ptis yra — pavyzdys.

gerkit • alų
ghnbrosta

SOUTH SIDE BRENING COMPANY
Visi geria ir įbėgate AMBRO
SIA ALŲ, nes jie iino, kad tas 
altu yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą. _

2413 We*t 64th Street
BOtTUeVARD fl9S ta %sSmoOK8<

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN D. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan "State Dank naSie 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir PėtnyČios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

Daugelis šių ope-sekimo turėjo S. Čiurlionienės RAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI '

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tsl. Proepect 1012 
Kss. TęlL Pepublic 5047

Telephone: BOUlevard 2800

JŪSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' 

4631 Sooth Aehland Avenue 
Rėš. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIROS DAKTARAI

Office Hours
2 to 4 «nd 7 to 9 P. M.
Sundayz by Appointment

DR. STRIKOL’IS >
PHY8TCIAN and 8ŪRGDON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 -iki 8 tai. tak.* J» *Nedėliamis pagal sutartį. 
Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROapect 1930

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

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

Sercdomla ir Nedėl. pagal sutartį.
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Tetofonaę REPublic 7»68

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 8. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
<KOWARSRAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W- 63rd St.. Chicago

Nedaliom ir Trečiadieniais 
PagsL gutąrtb...

Rea. 6958 So. Talman Ava
Rea. TeL GROvebiU 0617 
Office Tai. HBMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
4YDTTOJAS IR OHIRURGAfi ‘ 

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

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

Nno 6 iki 9 vai. vak.
TeL OANal 9257

Ras. PROsRes. PROspeet 61

DR. P. Z. ZALATB
GYDYTOJAS IR OHlRURGAfi ' 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 wU> iki i 3 popiet

6659

TeL Office Wantworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoj*

6900 So. Halsted St.
/alandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus sercdoiniR ir subatomis

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

Chicago, Illinois 
Tel HEMlock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartj.,  ,

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUlft BUKIUį!
Per pereitus dvidešimta penkius metus Etnil Denemark, Ine., 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 užganedin* 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

DENEMARK, Ik.
Buick - Cadillac - LaSalle

60Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
4631 So. Ashland Ave. 

Tai. YARds 0994 
Rea.: Tel. PLAaa 2400

VALANDOS:
Noo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Ncdėlįomįs nuo Į0' iki 12 vai. dięn<

DR. J. SHIH6LM AN
VĖL RANDASI SAVO OTISE

Praktikuoja 30 metų
Reumatfamae ir Širdies Ligos 

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

Rezidencija 1924 So. 49th Ct.
Tel Cicero 3656 

Ofisas 4930 Wast ISth Straat
Cicero. Ilt

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lnbos

CHTCAOO, ILL.
Telefonas MIDvray 2880 

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vaL ryt°. nno 2 iki'4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 v. t.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Falrfleld Ave. 
TaL LArayetta 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
re?.1 

Tel. ofa. REPnbttc 7996
Makos* PmIc 690

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Mar*n«tte RSad
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-8 p. p.; 6-9 t. v.
ftektadieniais nuo 9 Y. r. iki 1 p. p. 

161 Broadiray 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Sriitadieniais nuo 2 v. iki 9 v. Y. 
gekpawh*pi*l* pagali agUrik

TeL LATayetU 8019

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.
2S

TeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th 8treet 

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

TeL Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea.: KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Reaidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHlRUfcGAB

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

Rezidencija
8939 Ba. Clanmont Ava.

Valandos 9—10 A. M 
Nedėlįomjs pagpl sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryiians li-

t
ominč, kaip j* yrtpailno American 
ledical Auociation ir American 
Oollege of Snrgeons. yra Clasa A 
riUas. Tai yra, anklčiaui Ameri
kos medikaliai antoritetai m&sa li
goninę priakyrč prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naodokitės 
joa patarnavimu, 2700 W. 69th SL, 
tel HBMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tą daktarą, dentiatą, advokatą ir biznierių, 
kurią skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE,

Stravin.sk


♦

CICERO NAUJIENOSVIETINES ŽINIOS Kareiviai viiur dalyvauja, 
ypatingai uniformos skyrius,

i Taip ir šiame vakare dalyvaus 
1 pasipuošę uniformomis. Girdė- 

! ti, jog vakare Raudonos Rožės 
klubas įteiks dovaną, — si 
dabrinį kardą. C. Deveikis

Sęjungietenis Rudeninę ausirinkimas, atsives-

Veiki, Pradedant ,T , apsiimti į ktVnnujaa ir jose
**" pasidarbuoti, lankytam ne tik

V.8M, beveik vis, .ores y- ea

jų perengimus bei pramogas, 
o tada bus vieningo ir galin
go veikimo gražios pasekmės.

Albina A poikienė,
Chicago, ,111.

Graži Pramoga Verta 
Paramos Vaikai

bei ežero maudynes. Kiti iš
vaduoja kur toliau, aplanko 
savo draugus, pasigroži gam
ta. |let artinantis, ar atėjus, 
rudeniui, gamtai paniurus, vi- 
ei vėl grįsta prie savo kasd'e- 
ninių darbų.

Atėjus' ilgiems vakarams, 
daugiau laiko raadasi pirm 
negu poilsis nutraukia mus 
savo gelmėn. Nors kai kada da, kada mirtis sutiks. Visi nios organiuavijos pramogų 
mintys skrenda į įvairius ka- tad būkime prisirengę ir bu- surinko daugybes gražių do 
lupelius, prie draugų bei drau dėkime. vanų, kurių užteks visiems at
gūb .totai. prtat g KuuMa„Us vitar. -takotame.

/“f1" tra.^”Įtl.*b tas, veatseidėrfių gerai patį- Tat, kae užjaučia dideliems 
1 SUf L* I -r ap , 1 stamas, uolus Aušros Vartų nuopelnams Moterų Sų-gos 2

r^ena° ’ P® 1 ai parapijos talkininkas, lapkr. 5 kuopos, prašomas lapkričio 11
ą gyvena. , ar lemų, vakgw ^,4^^ yVe- d. atsilankyti ir parodyti dar-

vasarų, mes nm iek 1 - tfeg Butwno/ bečiai valdybai ir komisijai
energijos ar jos visos po naiuj Wk> užnwgtas> h. savo tikrų lietuviškų širdį ii
stogu nesmnaudojam. šalies- g d .g

j •mU!M* <ni n ! bažnyčios, kurioj atlaikvta ge- Tikinės sulauktų svečių iŠ 
tys netasusk laido .r energijos , West Side> Bulvarų if daug
daugiau randasi, tada tad iri , , 7 1» u pamokslas, vietinių.
prasideda gyvesnis velkinais į
mūsų organizacijose. | Taigi, aišku, kad tarp gy- į Abelnai, į šį parengimų tu-
, Beveik visos moterys pri-1 veninio ir mirties tėra tik vie- ^rėtų kiek gadima daugiau ben- 
klauso kelioms draugijoms bei nas žingsnis. O, kaip žmonos , dradarbiauti visos Ck*eagos 
organiaacijonis. Bet nėra kitos į apsileidusiai ir pamiršę savo sųjungietės, kas priduoda dau- 
katalikiškos moterų dr-jos, ku tikslą gyveną Ypač bediev 5 g«« gyvumo ir atsparumo ii 
ri būtų centralinė, kurios na-|kų laikraščių skaitytojai, pa toliau darbuotis.
rėš, nors išsiskirstė po Ame-1 rdavėjai. Vadinasi katalikas, Kvieslys

i ir kitom, sumose snvo u - Pereito šeštadienio rytų, Šv. 
mis 25 metų vedybinio gy- Kryžiaus ligoninėj dr. J. Poš- 
•n nio sukakti.vių bankietą. fcaj patarnaujant, garnys pa-' 
ir kurį jubiliatams sinlcu* Įį|<a jauniems Venckams 8 ir 
mg linkėjimų. j svarų dukrelę. Motina 

, ir duktė gerai jaučiasi. Dabar
Lankantieji katalikiškas pa į Venckų šeimoje randasi J na-

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ te STOTIES WJLF.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 fld 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 fld 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

Nesulaukė Misijų

nuosa

GABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIAI 

KELNER—PRUZIN
Geriatuiaa patarnavimas —-Mirte rie patarnauja 
OM , M V. IStti Ava.

30 DIENŲ MIRTIES

Cieeriečiai didžirojasi <Sv, 
Antano mokyklos V*;kuč;U be 
nu, kuris bažnyčioj Dievui ga 
rbę duoda ir svetainėje paren 
gimuose visus linksmina. Tik 
rai gražus mūs jaunimo dar
bas. X. Lapinskas

Išdirbėjai aukštesnės rūftlea 
pamiškiu Ir gvato«aū,.ų-

Didžiausia paastaklų dirbtuvė 
ChicagojJonas Petrauskas

Mirė spalio 10 d.. 1937 m., 
sulaukęs Ilgas amatvto. Buvo 
palaidotas spalio 12, 1937 m., 
su hož&ytlušm apeigom Salantų 
kapuose. Kilo Iš Kretingos ap
skrities, Salantų Parapijos, 
Kirk&ų Kaimo.

Paliko dMoUame nuUūdUne 
Lietuvoje tris dukteris, Moni
ką Petrauskaitę. Ooą Karbons- 
kienę lr jos vyrą, Pranę Knuk- 
stlenę. vyrą Juoeą Knufcstą, 
sūnų Joną ir marčią Anastazi
ją ic ją vėoų detenyaao. Ame
rikoje paliko sūnų Pranciškų, 
marčią Joeephtaią, dvi dukte
ris; Barborą Preiblenę, vyrą 
Petrą. Emiliją dCamtaskienę, 
vyrą Justiną ir jų visų Seimas.

Lapkričio lt 4., Iš 37 m., 
7:30 vai. ryte atsibus gedulin
gos pamaMos ad vettoaio rie
tą. Bus laikomos trejos šv. 
Mišfaa sykiu, visų Šiuadų jų pa
rapijom* bažnyčioje. Roselande.

Nuoširdžiai kviečiame vėsus 
gimines, draugus-ges lr paSy- 
sramm-aa dalyvauti Mase pa
maldose. Po pamaldų kviečia
me visus atsilankyti B. Prei- 
biu namuose, 10511 S. VVabash 
Avė.

Nuliūdę: Sūnfis. Dukterys A- 
niiioai' ir Jų tomais R.- Protais.

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ii 
taupykite pinigas

Sidabrinis Jubiliejus
Mes Atlikome darbą daugeliui 
šymeenių Chicagos Lietu etą

Draugyste Lietuvos Karei
vių pasipuoš sidabro raliais ši 
šeštadienį, Lietuvių Liuosybės 
svetainėj. Joj bus iškilmės. 
22 nariai galis dovanas už ne 

'ėmimų pašalpos. Taip pat bus 
programa, kurių išpildys jau- 

Inoji “Birutė”. Po programos 
(balius, šokiai prie Henry Pe- 
ters orkestros. Tad nėra abe
jonės, jog susirinks skaitlin
ga publika.-

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avenue CHICAGO, ILL,

.vAveą,

| šokiais sutraukė į parapijos 
salę šimtus žmonių. Susirinku
sius svečias prisiėjo sodinti 
prie stalą keliais atvejais. Vi
štų skanumėlis buvo nepapras
tas. Visi gynė Jaunutes virė-1 
jas už gardžiai pagamintus 

1 valgius, prasidėjo šokiai. Šo
ki jaunimas, bet nuo jų ne-

! atsiliko ir senesnieji, polkutės 
garsams suskambėjus. Parapi
jai pelnyta arti šimtas dole-

North Side
• ' '"i

mas MarČiaiaitis graborius 
nuo S. S. Reikia tarti jam 
ačiū ir jį paremti.

Jonas Kazlauskas
Gyveno 9942 So. Vlncennea 

Avė. Mirė lapkr. 10 d„ 1937 
m., 1:25 vai. popiet, sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apsk., Ru
plėto parap., šntpell&klų kai
mo.

Amerikoj Išgyveno 35 metua
I *ali ko dideliame nuliūdime 

brolj Povilą, pusbrolį Petrą 
Stankų ir Jų šeimyną lr dang 
kitų giminių.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachavl- 
čiaus koplyčlsj, 2314 W. 28 PI.

Laidotuvės jvyks pirmadienį, 
lapkričio K d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
Šventųjų parapjos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

NueŠirdžfcU kviečiame visas 
gimines draugus-ges ir pažy
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: BraMs, Pw*mli8 ėr 
Giminės. •

Laidotuvių direktorius Lo- 
chasrics ir Sanai. Telefonas 
CANai 2518.

Mirė lapkr. 9, 1987. 1 vai. ry
to, sulaukęs 32 metų amžlaua 

Gimęs Chicago, UL 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Lucille. du brolius: An
tanui ir Vladą, brolienę Vale
riją lr sūnų Antaną, seserį Sta
nislavą, jos vyrą* Jerome Stel- 
ner, ir Jų dukterį Oemldlne. 
dėdę Joną Mactaevlčė* h- jo 
moterį, tetą Blzbėetą J’ikau- 
sktonę lr Jos šeimyną ir daug 
kitą giminiu.

K Anas pašarvotai 1311 So. 
49 Ava., Cicero, UL

Laldetuvėe Jvyks penktalio- 
■1, lapkričio 12 d. iš namų 8 
vai. ryto bus atlydčtuB j šv. 
Antane par.- bažnyčią, kurioj 
Jvyks geduHngos pamaldos už 
veUorflo sielą. Po pamaldų 
bus a»tydėt»s į šv. Kasimiem 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glrmuea, drauguo-gee Ir pažys- 
tamua-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę moteris, broliai, se
suo ir giminės.

Laidotuvių Direktorius A. 
i Petkos, Tel. CICero 2149.

Mirė lapkr., 9. 1987 m., 6:20 
vai. ryto, sulaukęs pusamžio.

Kilo Iš Šiaulių apskri.. Lygu* 
n.ų parap,. Kubalčių kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Valeriją Valantlnlenę, 
Svekerį Longiną Valantlną, se
sers dukterį Oną Hansonrienę 
lr Jos vyrą Edvardą Hansoną. 
sere ra sūnų Vladą lr Jo mote
rį Valeriją ir kitus gimines lr 
pažįstamus, o Lietuvoje seserį 
Agotą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
kaus koplyčioje, 6834 
tern Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
lapkričio 18, iš koplyčios 8 vai. 
ryto kus atlydėtas J Gimimo 
Panelės švč. parap. bažnyčią, 
kurioj įvyko gėdnltpgos pamal- 
/los už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į •Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gUninea draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Resno, švogeris ir

Moterų klūbas kas sekma
dienio vakarų laiko bingo mo
kyklos kambaryje. Maža vie
ta — mažas ir uždarbis, tačiau 
vis geriau, kaip nieko.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORiAI

NARUI CHCA 
LAIDOTUVIŲ I

CICEROS LIETUVIŲ 
ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Lapkr. 21 d. įvyks didelis 
moterų koririavimo vakaras 
lietuvių -svetainėje ant Bfel- 
mont. Čia manoma sutraukti 
skaitlingų publikų ir jau ieš
koma gražių dovanų. Pradžia 
3 vai. po piet.

AMBULANCE
DYKAI

Darbai pas mus sumažėjo. 
Nebeišdirba pilnų laikų nei 
dirbtuvės, nei anglių kasyk
los. Žmonės susirūpinę, bet 
nenustoja vilties susilaukti ge 
resaių laikų netolimoje atei
tyje. V.

A. Pet- 
S. Wes-

OS4 So. Hateted St. 

f’hnnp BOUlOTMd 4089
Bridgeville 1314 West 23rd Plaoe 

Pfeoae CANai 2515 
Skyriua 42-44 E. 108 St, 
Pboae PULhnan Įg70 

4348 So. California Avė. 

PboM LATayette 3572

Žmogaus kūnas sensta, o 
protas niekad neišeina iš vys 
tykių. ! it

Lapkričio d d. K. ir J. Alie- 
kūnyčių surengta vakarienė su

laidotuvių d truki orius A.
Petkus. Tel. Grovehill 0142.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSTAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
3319 Lituanica Ava. 
Phone YABds 1138-1139John F. EudeikisIR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY @ FUEL OILS 3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUlevaid 4119

REGIAUSIA IK DIDtlAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

* Tel. LAFAYETTE 0727

Cioero 2109 
<. We«tern Avė. 
GBOvehill 0142

BLUE FLAME RANGE OIL
ocaDbuua aubjuz dcl visokiu pečių ir boilerių

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažinta* kaipo aukščiausio laipsmid — 
Todėl Karėčiau Dega Ir Maliau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS 

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. Western Av. Chicago, Illinois

B, KANAPĄCKTS, Savininkas 

718 Weat I8th Street 
Phone MONroe 3377

fcoptyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI

IR 4704 So. WeHtorn Ai 

TĖVAS Tel VTRgirii i 0881



t^etvirtadienls, lapkr. 11,193^

VIETINES ŽINIOS
K __________

SEKMADIENĮ BUS DIDELIS MASMITIN- 
GAS VILNIAUS REIKALAIS

" 1 II • v * /
Pasiųsta Kablegrama Į Kaunę

Dainininkė G. Giedraitiene (šidiškiūtė) |(Be to, garu įr dovanu, kurią t ę^tra rarokmasi

laimės žaidžiant ir dargi gaus i ■ i
durų dovaną. Reiškia, 3 dova- Į
nas. Bus ir skanių vaišių. Vi
sa už v5c. Tikslas kilnus — 
rėmimas Šv. Kazimiero Aka
demijos Statybos Fondo.

1-aukia sesutės, laukia ir 
rengėjos daugeli/) viešnių ir 
Svečių praleisti maloniai porą 
valandų akademijoje.

Mannnt statyti aao naujų na 
ar pertaisyti seną, palaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder, 

8739 So. Maplevrood Are., 
Telefonas PROspeet 1186.

JULIUS VELIČKA
MOVERIR IR 

EKSPRESINI NtfAS

Perkėlė savo biznį, iš
2507 West 69th Street
į naują vietą po num.

6921 S. Westem Ave, 
Telefonas 8713

IEŠKAU FAFblOS METI VOJE- Sužinojus, kad Vilniuje yni 
teisiamas lietuvių veikėjas, Vi 
Iniąus Lietuvių Komiteto pir
mininkas K. Stasys, užvakar 

L vakare susirinko Chicagos lie
tuvių veikėjų būrys ir nuta
rė sušaukti didelį masinį su
sirinkimą, kuriame bus išneš
tos protesto rezoliucijos prieš 
lenkų smurtą.

g • Į komisiją šiaim darbui iš 
rinkta: L. "Šimutis, A. Vana
gaitis, A. Vaidyla, dr. A. Ra 
kauskas, adv. K. Česnulis, adv. 
A. Olis ir J. Mickeliūnas.

Masinį susirinkimą nutarta 
laikyti sekmadienį, lapkričio

■. ■ 14 d. 2 vai. po pietų, Lietuvių 
' • auditorijoj.

Komisija pasiuntė į Kauną 
P- tokią kablegramą:

“Vilniaus Krašto veikėjo
Stašio byla sujaudinta Chi
cagos lietuvių visuomenė 
griežtai nusistatė jį ginti, 
atnaujindama ryžtumą *už 
Vilniaus atvadavimą ir pa 
žadėdama paramą kreipiant 
pasaulio dėmesį, keliant vi
soj išeivijoj sąjūdį“.

Po žia kablegrama pasirašė 
visi komisijos nariai.

, • V i # '
Nėra abejonės, kad Chica

gos lietuvių visuomenė tikrai 
gausingai susirinks sekmadie
nį į auditoriją, užstos perse
kiojamus Vilniaus krašto lie
tuvius, užprotestuos dėl K. 
Stašio patraukimo į teismą be 
nusikaltimo.

I JonUktečiuoae arba Skalstf rtečluone 
Į arba namo Joniškiečiuose Mainysiu 
‘ ant Chicago* namo.
i Kreipkitės. J

J. SMAKAS,
, CMS Mo. M*plewood Ave.,
| Chicago, UliuoisPranešimai

PADAVIMUI NAMAS
Lietuvos Vyčių Chicagos a- 

pskrities mėnesinis sus: rink i- 
ųias įvyks lapkričio 11 d., Au- 
šijos Vartų parapijoj, 8 va
landą vakare.

Pranešama, kad per šį fu 
sirinkimą bus prienami kvie
timai iš kuopų ŠV. Kazimiero 
šventės apvaikščipjiinui ir biū 
nutarta, kurioj bažnyčioj Šį 
met tą sava šventę minėsime.

Kviečiami skaitlingai daly. 
vauti. J. P.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto svarbus su
sirinkimas įvyks Margučio re
dakcijoje lapkričio 12 d. Visi 
komitetų nariai būtinai turi 
atsilankyti.

V. Rėkus, sekretorius

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį,’ lapkričio 12 d., 
333 S. Ashland blvd. Amalga- 
mated centro name, 7:30 vai. 
vak. bus nominavimag lokalo 
valdybos 1936 metams.

F. Prusis, sekr.

Dvląju aukttų marinis namas, atti
kus, von loa uždaryti porčlal. dviejų 
karų garadžiu*. Kaina $4.900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2861 
8o. Christiana Ave. . (pirmiau hftvo 
Turner Ave.).

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. Jlst Street 
A. A NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670•

PARDAVIMUI DUONA

Vienos dieno* senumo duona Ir py- 
ragal pardavimui už puse kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais. „■

4224 West. Roosevelt Road Ir 
152$ ĮCedzle Ave.

PARDAITMU BUįgRNE
Parsiduoda bučernė K grocernė, su 
elektrlklnlų šaldytuvu ir mėsai pla Vi
štyti mašina Parduosiu arba Išren- 
d uosi u Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

M RR. niTDO.
160 E. Keastngton 

. ", . TeL PKriMi mM
PARDAVIMUI TAVERNAS

Namas Ir taverno biznis, su sale. ku
rtą galima iėrenduotl dėl visokių pa
rengimų. Naujai lfinekoruota. šilto 
vandens žiluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. Atsišauklt j

MOONLIGHHT TAVERN 
1820 West 46tb Street

_
Sunkiai Serga Monika 

Gurinskaitė
Chicagos I - — 80 Proof —

Labai gėri
mas. Gerkit Lietu MMBHBBI 
vikku Krupnikų su 
karšta arbata pieša Bj||ĮĮ|Įj|a^ 
linsit slogas. ffffllBSffBlMes parduodam t ik 
i tavernų*. Ten irKnlHEMl 
reikalaukit. RNM||
Į kitus miestus ta ■mĮMSįB 
Vernams orderius pa ■tĮgbgĮan 
siunčiame ekspresu. PSBŽjBjSjBįB 
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZOARD, Sav. 

4611 So. Ashland Ave. 
Phone Boulevard 0470

CHICAGO, ILL.

MARŲUETTE PARK. — 
Gyvuojančios parapijoj drau
gijos bei organizacijų kuųpos 
subruzdo rengti vakarus p?-Bl *• -
rapijos naudai. Nuo jų neat
silieka ir choras.

Ankstį pavasarį choras bu
vo surengęs koncertą; atvai
dinta operetė “Sylvia”. Tai 
buvo choro debiutas. Koncer
to sekinės buvo gražios.

Štai, “choras vėl ruošia k< n- 
ttertą. Jame bus atvaidini a o- 
peretė “Adomas ir Ieva”. Ko-

PADAVIMUI STAKLES

Pardavimui staklės audimui, su vi 
sais Įrankiais. Duosiu pilnas infor. 
macljaa apie vartojimų. Atsišaukite 

11118 So. Spauldlng Avenue 
Telefonas Ceįarcrest 2933

Užvakar į Šv. Kryžiaus li
goninę išvežta Monika Gurin
skaitė, kuri staiga susirgo 
plaučių uždegami. Jos sveika
tos padėtis yra gana rimta, 

t Per porą dienų ji sirgo slo
gomis. Matyt, nepasisaugojo ir 
dėl to gavo plaučių uždegimą.

Linkime gręit pasveikti.

kuri nuo pat jaunų dienų da
lyvauja Chicagos lietuvių mu
zikaliame veikJme, tai lavin
dama mokinius, tai surengda
ma operetes, tai dainuodama
per radio. Vargu yra Chica-«
goję lietuvis, kuris nebūtų gi
rdėjęs vardo — Genovaitė Gi e 
dr&itiene.

Dainininkė yra sopranas, ly
rinė koloratūra, skaitoma ge
riausia Chicagos lietuvių ^so
listė. Gimusi Chicagoje, ji 
Chicagoje praleido visą savo 
gyvenimą. Chicagoje mokėsi ir 
visą laiką darbavosi. Pirmas 
halso pamokas paėmė nno ve
lionės dainininkės Onos Po
cienės, kuri huvo įsteigusi ir 
išugdė Beethoveno Muzikos 
Konservatoriją į rRmtą meno 
įstaigą. Mokytojai mirus, stu
dijas tęsė American Conser- 
vatorv of Music ir pas priva
čius, plačiai žinomus, moky- 
tojr.s. Taipgi ėmė akademinius 
kursus universitete.
G. Giedraitienės programa su 

sidės iš operos ištraukų, an
gliškų dainų ir lietuviškų kū
rinių. Lietuviškos mel i oil i jos 
bus didžiumoje. Programa ža
da būti labai įdomi.

Dainininkei programoj asis
tuos Sasnausko vyrų choras, 
kuriom vadovauja komp. An
tanas Ppoirs. Tai yra rimta 
Chicagos lietuvių muzikos or
ganizaciją, kuri nekartą kon
certuose lrfbai gražiai užsire
komendavo.

Atsižvelgiant į G. Giedrai
tis tobulą ir gražų dainavimą 
praeityje, galima spręsti, kad 
koncertas bus vienas gražių
jų parengimų, kurių Chicago
je turime nelabai daug.

Programh prasidės 7-tą va
landą vakare, o po visam šo
kiai. Bilietai yra nuo 50 iki 
75 centų asmeniui. Genovaite* 
Giedraitienės koncerto rengi
mo komisija nuoširdžiai kvie
čia Chicagos lietuvius atsilan
kyti koncertam R. K.

PARDAVIMUI NAMAS

Vieno aukšto namas su krautuve, 4 
kambariai užpakaly, šilto vandens ši
luma, 2 karų garadžius, kaina $4,800, 
vertas du kart tiek.

, 2443 West 71st St.. arti Arteslan

PARDAVIMVI NAMAS

ARE YOU ONLY A« 
THREE-ŪUARTER WIFE?

Weut S.dčje pardavimui 3 fletų na
mas su bučerne ir groserne, biznis 
Išdirbtas per 30 metų. Gera vieta. 
Lietuvių seniai apgyventa. Kreipki
tės pas savininką.

2316 So. Hovne Ave. 
Chicago, minols

Šv. Kazftntbro auditorijoje, 
lapkričio 14 d„ kiekvienas ras 
daug pažįstafnų ir draugų. 
Bus viešnių ii visų ARD sky
rių. Bus viešnių ir iš Šv. Ka
zimiera akad, alumnių. Daug A ♦
narių bus iŠ Chicagos Lietu
vių Moterų lflūbo, nes jos iš 
anksto bilietu įsigijo.

Šioj card ir bunco party 
kiekvienas atsilankęs gaus do
vanų iš Fnhtman ’Foster Co

Mūsų Įstaigoje randasi pigiai ant 
pardavimo kelt šimtai visokių namų. 
rezidencijų, apartamentų, biznio na
mų Ir Įlotų, kuriuos apturėjom par
davimui nuo bankų recelvertų ir 
insuranee kompanijų, dlėlto prašoma 
atsilankyti dienomis ir vakarais po 
adresu: »

P.rneat Oelssler
2749 W. «3.rd St., arti California Ave,

. ■Chicago, Illinois

COAL
Anglys

For three generat lons one -oran 
aas told another bow to go "amo- 
Ing through" wtth Lydia B. Pink- 
ham's Vegetable Oompound. It 
telpa Nature tone up the system. 
{bus leaaentng tbe dlecomforts from 
the fnnetlonal diaordera whicb 
women mušt endure in tbe thret 
ordeata of Ufe: I. Tumine from 
glrlhood to womanhood. 2. Pre- 
paring for motherbood. S. Ap- 
proaehing "mlddle age."

Don't be a three-ouarter wifc. 
take LYDIA B. PINKHAM’S 
V KO KT AB LB OOMPOUND and 
Oo "SmlUng Through."

ILLINOIS ‘ 
ANGLYS

Lnmp * . * o • • o • * o $0*0(
Mine Run .............. 5-7’
Egg .......................... 6<X
Nut .......................... 6 (X
Screenings (Indiana) 5 0(

PIRKIT DABAR! 1 KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Parduosiu uS morgičių $790 6 kam
barių medin} namą gerame stovyje.

Taipgi parduosiu už morgičių 
$2,500 10-tles flatų mūrini namą.

Chernauskas Office 
1900 So. Union A ve. Tei. Canal 2183

s yra tikra
neiskepsite

PETRENAS 
APTIEKA

Turimo pilną eilę viso
kių gyduolių ir nami
nių vaiatų.

Receiptus sąžiningai 
išpildoma..

2359 So. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

Klysta kiekvienas žmogus, 
bet paklydime pasilieka tik
tai beprotis.

PEČIUJE Don’t Taką Drstbo Druga 
Yobr Kidneys eont.ln 9 mllllon tiny 

tnbM or jlter. whjch raay bo endangerod 
by nogtoct or draatle. Irritatlng draga- Be 
c.reful. If funetleaal Kldney or Bladder 
diaordera make you auffer from Oattlng 
Up Nlghta. Nervo*neaa. Loaa of Fas. L*g 
Palna. ltkanmatto, Palna, Dlaaln.oa. Clr- 
ol.a Under Byra. Nanralgla. AaMity. 
Barnlng. flmartlng or Iteblng. yon don't 
naod to taka chascas. AN drugglata aov 
hava tha moat tnodern advanoad treat
ment for tbaaa tr.ublaa--a Doctor'a jraa- 
criptlon called Cjvtaa (Blaa-Taa). Morka 
faat—eafa and anen. Is 49 houra lt muat 
brlng nev vltallty and la guarantąad to 
maka yon fbcl JO reara yonngar ln ona 
vaak e» monay back on raturn of aiapty 
packaga. Cyttea Coata only 3c a dane at 
druggists and the guarantaa proteets ynn.

MATYKITE JI ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACCIJM-CLEANER 

atlieka $2 Darbus

Išmuša Kandis, Tarakonus h* Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
IIEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, įr per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 Na.^Wabash Ave-, Chicago.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

‘ ‘ pečiaus saugo.ji- 
. mui” —užlaiko pe

čiuje tokį karfttj, ko
kio kepeniui reikia.

Yra užtikrinama, kad visokie kepimai tokiame pečiuje buv 
ko geriausi. Gcau kepamos mėsos skanradose greitai iftkepa 
ir būna sultingos ir minkštos. O nauji virftutiniai dęfftuvai 
uždegami automatiftkai — viem “avižiaus” pasukimu ir aki
mirkoj gauni tokį karftlį, kokio pageidauji!

Pats įsitikink, kaip patogiau yra gaminti valgius automa- 
tiftkame gesintame pečiuje. Yra naujų gražių rflftių jūsų pa
sirinkimui ir pritaikomi jūsų kifteniui. Pamatyk tuos nau
jus gesinins pe/ins artimiausiuose Peoples flas parodų rū
muose. ,

Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygiu
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJTIRE and BATTERY SERVICE
: 24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTEBN AVE. TEL. CANAL 3764
* VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

MER GREITAI FRIfFTATOME IR GARANTUOJAME PILNA MIKRį 
SU CITY REALF.R APMCRtTAlS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE
CANai 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

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


