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BI S IMI ĄSI AKCIJOS 
PRIES JAPONŲ ŽYGIUS

Briuselio konferencija rado, 
kad kalbos nieko nepadės

BRIUSELIS, lapkr. 14. —
Devynių valstybių konferen
cija Tolimųjų Rytų reikalais 
nuo lapkričiai 3 d. čia posė
džiaujanti iki šiandien nieko 
įenuveikė. Konferencijos da

lyviai rado, kad kalbomis n*c- 
kc naudinga neims atsiekta.

Japonijk j antįijjų notų at
sakė pažymėdama, kad jos 
žygiai Kinijoje nėra užpuoli
mas, bet ginimųsis. Gi gintis 
ji turinti teisę. Ir dar kartų
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valstybėms nurodė, kad į jos 
kampanijų Tolimuosiuose Ry
tuose niekas negali kištis. Tas 
esu joe naminis" reikalas. 
Kvietimų dalyvauti konferen
cijoje negali priimti, nes val
stybių konferencija yra prieš 
jų nusistačiusi.

Amerikos, Britanijos ir 
Prancūzijos delegatai po ilgi}

gvildenimų padarė išvadas, 
kad tarptautiniai įstatymai 
vis gi turi būti vykdomi ir 
tvarka palaikoma. Tai atsie
kti reikalinga akcija.

Kinijos delegatas pareiškė, 
kad Kinija nedarys betarpiš
kos taikos su japonais ir ko
vos, kad ir iki karčiausios už
baigos. Jis prašė konfereaci- 
jos dalyvių, kad japonams 
būtų sulaikytas karo medžia
gos siuntimas ir atsakytas 
kreditas, o Kinija būtų remia
ma.

Konferencija paruošė Japo
nijai dar vienų notų. Sakoma, 
nota stipri žodžiais ir valsty
bių ryžtumu. Žodžiai išsemti, 
bus imamasi akcijos, jei Ja
ponija neigs tarptautinius įs
tatymus ir reikalingų tvar
kų.

Iš moterų meno parodos. Kaune 
Šiame atvaizde vienas tos parodos

buvo surucšta Lietuvos fnoterų meno paroda.

Japonu kariimnene veržiasi Kiiijes 
sostines Nankingo link

ŠANCHAJUS, lapkr. 14. - 
Japonų karo vadovybė nei
gia Briuselio konferencijų ir 
japonų kariuomenė šiame ka- 

fronte nesulaikomai

daugiau tvarkos ir pasiryži
mo.

Japonų veržimųsis nelai-
mingiausias yra kinų civili-

t, x , j •• n>ianis gyventojams, su 
žiasi pirmyn. Patirta, kad u . . . „ .... „.... . , i*..,. riais priešas nesiskajto. Mui-tun planus sulaužyti kinų .....

ro ver-

fr/intų ir pasiekti sostinę Ka
nkinu. Numatoma, jį atsieks 
tikslų, kadangi kinų kariuo
menė nors gausinga, bet ne
turi reikalingų ginklų sulai-

jonai civilinių kai kur ap
siausti ir atkirsti ir jų tarpe 
reiškiasi negirdėta pasiauba. 
Kinai niekad negyveno tokios 
didelės nelaimės, kai kad šia-

kyti japonų veržimusi. Pas- J ndien, kai japonų orinės bom- 
tebėta, joponų pusėje yra [bos juos šimtais gutdo.

Britanija ryžtasi glaudžiau susirišti 
su Vokietija, Italija

LONDONAS, lapkr. 14. —1 žinimų. Gal bus patarta Vo-
Kelinta dįena vietos diplomą-1 kieti jai, kad ji pasidarbuotų 
tų sluoksniuose kalbama, kad grųžinti taikų Tolimuose Ry- 
Anglijos vyriausybė taikos ir tuose.

-ramybės sumetimais yra pasi-j Britanijai taika sn Italija 
ryžusi glaudžiau susiartinti taip pat yra gyvas reikalas 
su Italija ir. užmegsti drau-

KAIP SOVIETUOSE KO
VOJAMA PRIEŠ RELIGIJĄ

RYGA, lapkr. 13. — Sovie
tuose šiandien nerasi lengves
nio darbo— kaip uždaryti pra 
voslavų cerkvę, arba katalikų 
bažnyčių. Nereikalinga jokia 
procedūra. GPU (čeką) šį dar 
bų atlieka. Niekas neturi tei
sės prieš tai protestuoti. Kiek
vienas priešingas žodis skaito
si išdavybė, sujungta Su sušau 
tiymu, taip pat be jokios pro
cedūros, paprastu GPU nuos
prendžiu.

Bet dėl visako paskutiniais 
laikais GPU paskelbė “taisy
kles”, kuriomis remiantis Ru
sijoje užsilikusios cerkvės ir 
bažnyčios turi būti uždaromos. 
Štai kai kurios: Jei naudoja
mos priešingiems valstybei, ar 
partijai susirinkimams, jei grę 
šia viešųjam sveikumui, pav., 
kilus limpamosioms ligoms; 
jei “svetimšalių šnipų” nau
dojamos; jei patys dvasinin- 
ki.i naudoja jas saviems tiks
lams, ir t.t. Pagaliau uždaro
mos reikalaujant gyventojams 
(suprask: bedieviams).

GPU paskelbė, kad rugsėjo 
mėnesį “gyventojams” reika- 
lau ant uždaryta ir konfiskuo 
ta LG4 cerkvės. ,

$iarta atidaroma nepaprasta A. 1. V. 
kongreso sesija

WASHH?GTON, lapkr. 14. 
— Rytoj kongresas susiren
ka į prezidento sušauktų ne 
paprastų sesijų. Prezidentas 
tnri praneš&mų su keliais sku
botais sumanymais. Jis nori 
pagerinti buitį darbininkijai 
ir padėti šalies įinonei. Pre
zidentas tačiau daugiausia 
rūpinasi žemės ūkio padėtimi

SOVIETŲ VALDOMOJ GU
DIJOJ VYKDOMAS 

“VALYMAS”

1‘ianešta, pravoslavų dvasi
ninkai ir toliau areštuojami. 
Jų 6 bus teisiami Tūloje už 
uždarytų durų. Salovkų kon
centracijos stovykloje siaučia 
šiltinė.

Lakai krikšamys prekybininkai ryžtasi 
Mi prieš žydus

Daro planus? kaip juos išstumti 
iš šalies prekybos

VARŠUVA, lapkr. 14., - 
Atidarytas čia lenkų krikš
čionių prekybininkų suvažia
vimas. Dalyvauja apie 5,000 
delegatų. Suvažiavimas pra
dėtas iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Jono katedroje, kar-j 
dinolui Kakovskiui pirminin
kaujant.

Prekyhininkų suvažiavimo 
tikslas yra Lenkijoje plėsti 
lenkų prekybų ir iš jos išs
tumti svetimšalius gaivalus, o

ypatingai žydus. Norima juos 
išstumti iš visų šalies įma
nių.

Žydų delegacija aplanku 
Lenkijos prezidentų ir įtei. ė 
protestų prieš keliamų k' ' n 
prieš žydusj Prezidentas oa- 
reiškė, kad žydai nebus at ža
vinami nuo parduotuvių r j- 
vaiiių prekybinių savasč j ir 
vyriausybė žiūrės, kad žy- 
v.ams nebūtų daroma skria® 
da.

SOVIETŲ RUSIJAI GRĘ- MASKVOJE NUMATOMA
ŠIA REVOLIUCIJA, 

SAKO RUSĖ
NAUJA NEPAPRASTA 

BYLA
panaudotos blogaisiais der
liaus metais.

Patvarkyti pramonės dar-
hininkams ilgiausias darbo Tolstojaus duktė Alek

ST. 
13. —

PAUL, Minn., lapkr. 
Garsaus rusų rašytojo

valandas ir mažiausių už dar
bų atlyginimų.

Pertvarkyti kai kurias vy
riausybės šakas, taip kad į- 
vairios komisijos ir bordai

sandra čia auditorijoje kalbė
dama apie komunizmų pareiš
kė, kad sovietų valdomai Ru
sijai ggęsia rveoliucijn. Anot 
jos, pirmiausia diktatorius 
Stalinas bus nuverstas nuor--------- ,----------- F------------ būtų prezidento žinyboje.

Šiai nepAffrastai sesijai pre—* Įsteigti septynis- daugio 0
konservacijos autoritetus, pa
našius Tennessee Valley ,ati*

zidentas patieks šiu<» ketu
ris svarbiuosius sumanymus:

Įvesti pastovių žemės ūkio i toritetui — paskirstyti šalį į
derliui kontroliuoti sistemų. 
Siekiama įsteigti javams san
dėlius, į kuriuos bus sukrau
tos javų grūdų atsargos der
lingais metais ir tos atsargos

8 TVA sritis.
Tai svarbiausieji šiai sesi

jai sumanymai ir prezidentas 
nori, kad ši sesija šiais klau
simais veikiai apsidirbtų.

AREŠTUOTA ARMĖNŲ 
ARKIVYSKUPAS IR 25 

DVASININKAI

NURODO KARO VEDIMO 
TVARKĄ

RYGA. — Nesenai sovietų 
Rusijos diktatorius Stalinas 
pasiuntė laiškų Armėnijos ko
munistų partijai. Jis jai priki 
šo entnzijazmo atokų ir bedie
vybės idėjų platinime apsilei- 
mų. ,

Nereikėjo ilgai laukti. GPU 
agentai Eriranė suėmė armė
nų arkivyskupų ir 25 kitus dva l 
eininkus. Girdi, tas padaryta 
“valstybės saugai”. s

šalis užsiliepsnos prieš raudo, 
nuosius kraujagerius.

Jau šiandien Rusijoje aiš
kiai, matomas religinio atgi
mimo sąjūdis, eakė ji. Kai kur 
fabrikų darbininkai šiandien 
slapta surengia pajnaldas ir į 
jas gausingai susirenka. Jie 
save vadina “laisvais krikš
čionimis”. Tai ypatingas rei
škinys. Ir religinio atgimimo 
sąjūdžiui vadovauja šviesuo
liai rusai. 1 ,

Gyvenimo sąlygos Rusijoje 
tiesiog nepakenčiamos ir nė-

ŠANCHAJUS, lapkr. 13. —
Amerikos azijatinio karp lai
vyno viršininkas adm. Yarnell
peikia japonų karo vedimo rasį niekur visam pasauly kų
tvarkų, ypač su orinėmis bom
bomis. Jis sako, kad karo ve
dėjai turi laikytis tarptautinių 
kariavimo taisyklių. Japonai 
to nepaiso, žndo gyventojus ir 
viskų naikina.

a
Reikia pridurti ir tai, kad 

be formalaus karo paskelbimo 
karo vedimas yra neteisėtas. 
Tačiau su tuo nesiskaitoma.

gingus santykius su Vokieti 
ja.

Dabar pasirodo, kad tos 
kalbos nebuvo tuščios. Britų1 
tarybos lordas prezidentas i 
vicegrafas Halifax vyksta į 
Vokietijų pasitarimams su 
Hitleriu ir kitais
vadais, o užs. reikalų sekre
torius Edenas rengiasi pasi
matyti su Italijos užs. reika
lų ministeriu Ciano.

.Čia tvirtinama, kad vice- 
grafo Halifazo kelionė į Vo
kietijų esanti privati. Bet iš 
tikrųjų taip nėra. Britanija 
pageidauja taikos ir ramybės. 
Kad tai atsiekti, reikalingi 
jos kai kurie nusileidimai 
Vokietijai. Gal bus pasitarta 
apie kai kurių kolonijų grų-

MASKVA, lapkr. ’ 14. —
GPU vykdo “valymų” Gudi
joje. Penkių mėnesių laiko- 

Vokietijos tarpiu jau antrasis respubli
kos prezidentas pašalintas ir

KATALIKAMS REIKIA 
30,000 AUTORIŲ

ST. LOUIS, Mo. — Webe- 
terio kolegijoje atidaryta gy
vųjų katalikų autorių galerija, 

areštuotas. Suimtas ir jo pa- Katalikiško laikraščio “Ame- 
vaduotojas. Birželio mėnesį 'rica” vedėjas kun. F. X. Tal-

BRAZIUJA KOVOJA PRIEŠ 
RAUDONĄJĄ PROPA-

/. GANDĄ

BUENOS AIRES, Argenti
na, lapkr. 13. — Brazilijos vy 
riausybė griežtai uždraudė per 
paštų siuntinėti ir skleisti na
mų ir užsienių raudonųjų (ko
munistų). propagandų. Numa
tytos aštrios bausmės.

RAUDONŲJŲ ĮSAKYMAS 
FABRIKUS IŠGRIAUTI

prezidentas Červiakovas nusi
žudė.

DAUG KATALIKIŠKŲ
RASTŲ IŠPLATINTA

TORONTO, Kanada. — Ka 
nados Katalikų Tiesos draugi
ja pereitais metais išplatino 
250,000 katalikiškų brošiūrų ir 
5,000 knygų.

bot, S. J., kalbėdamas pareiš
kė, kad Amerikos J. Valsty 
bėms reikia turėti 30,000 ka
talikų autorių.

Anot kun. Talboto, tik prieš 
20 ar 30 metų šioj Šaly pradė
jo reikštis pirmieji katalikai 
autoriai. Seniau jų čia nebuvo.

Kalifornijoj prezervuojaini 
raudonmedžių 49 šilai.

SįALAMANCA, Ispanija. — 
Tarp paliktų, radikalų doku
mentų Gijono mieste naciona
listai rado radikalų vado Pri- 
eto pasirašytų įsakymų mi
licininkams išgriauti visus fa
brikus Asturijoje. Tačiau ne
suspėta įsakymų įvykdyti.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 4:29.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šia

ndien iš dalieM debesuotu
mas; šalta.

Saulė teka 6:40, leidžiasi

PRINCETŲN, Ind., lapkr. 
14. — Sprogimas ištiko King 
Station Co. kasykloje, už 
dviejų mylių pietų link nuo 
čia. Du mainieriai žuvo, vie
nas sunkiai sužeistas, o 34 vos 
išsivadavo iš dujų. I *

blogesnio. Darbininkas už a 
valinių porų turi mokėti 235 
rublius, kad tuo tarpu jo per 
mėnesį uždarbis nėra dides
nis kaip 190 rublių.

Inžinieriai, gydytojai, moky
tojai ir kiti profesionalai dėl 
menkniekio įkaitinami sovietų 
valstybės “griovėjais” ir 
“priešais” ir jų daugumas 
arba sušaudoma, arba siun
čiama į sunkiųjų darbų stovy
klas. Tenai ir gi už menkiau
sius darbe nepasisekimus, ir 
tai ne dėl jų kaltės, taip pat 
kaltinami “griovėjais” ir 
“išdavikais” ir su jais greitai 
apsidirbama. 1 ;

Rusijos • gyventojai tikrąja 
laisve naudojosi tik sugriovus 
caro vyriausybę. Bet tad buvo 
tyla prieš audrų. Pradedant 
įsivyrauti bolševikams, pakilo 
šiurpus teroras, kurs ir iki 
šiandien be jokios pertraukos 
siaučia. Milijonai rusų su
grusta į bausmine8 stovyklas.’ 
Šie kaliniai sunkiausiais dar
bais kankinami.

Stalinas iškilo į diktatoriaus

RYGA, lapkr. 13. — Žin i »- 
mis iš Maskvos, tenai sveti
mų šalių diplomatai nu nt«» 
naujų nepaprastų bolše vi s’ nę 
bylų. Šį kartų bylos “žv; , ž- 
dėmis”, matyt, bus sovietų už 
sienių diplomatai, o jų r te • i ><* 
gal dar ir patsai komisaras 
Litvinovas. Kaip žinome eįlėį 
sovietų atstovų iš užsienių at
šaukta ir kone visi areštui.ta.

Iškeliama aikštėn, kad Kaip 
komisaras Litvinovas lapkr 3 
d. išvyko į Briuselio kanfafeft. 
cijų, GPU agentai Maskvoje 
tuojau pradėjo tirinėjimus už 
sienių komisarijate ir pra <įdė
jo areštavimai. Tomis dieno
mis Litvinovas skubiai grįžo į 
Maskvų.

GPU ieško sankalbini ūkų, 
kurie būk planavę nužud-ti 
Stalinų. Neseniai ‘ Leningmle 
areštuoti du įtariami vokiei mi 
san kalbininkai ir jie, sakon i. 
išpažindami įvėlę sovietų ats
tovus.

PASITRAUKĖ RUMUNIJOS 
PREMJERAS

BUKAREŠTAS, lapkr. 13. 
— Rumunijon premjeras T;<- 
tarescu nusprendė atsistatyd i n 
ti, kaip tik karalius suras nr u- 
jų premjerų.

PLMIKAI SIAUČIA . 
OHIOAGOJ

Šeštadienio vakarų plėši i ui 
du parduotuvininkus nužndl 
ir vienų sunkiai sužeidė, i to 
to, policija sugavo tris i 
r i am u s plėšikus.

nau-darbininkų ir sodiečių 
dojimais. Tuo būdu 
šiandien išsilaiko. Jo pa 
gomis keliolika tūkstančių < 
čios komunistų partijos nr m 
išžudyta. Šimtai tūkstai nj 
sodiečių baisiai nukentėjo.

Baigdama kalbėti Tolst 
jans duktė pareiškė, kad ka.; 
tik sodiečiai baisiau bug * n

ik

;in-

giami, tuo baisesnė bus »vo 
viršūnę politiniais Žudymais ir liucija prieš engėjus.
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mų. Sekuliarizuota 
rinio, todėl ir jos kūriniai 
bet neturi savyje amžinos minties ir joe sim
bolikos.

Sekuliarizuotu kultūra turi išdidaus “pa- 
rvenu" charakterį; ji organiškai atskilus nuo 
didžiosios kultūrinės praeities ir didžiuojasi 
savo naujumu, niodernišktmu. Ji negerbia 
savo tėvų ir sentėvių; ji patogiai ir linksmai 
įsikuria ant jų kapų ir į savo himnų įveda 
chamiškų šūkį: “Išsižadėkime senojo pasau
lio". Ji nebrangina praeities, savo kūryba 
nių polėkių nejungia su religinga žmonijos 
ptaeilimi, todėl jų nuolat lydi dvasinis cha
mizmas, kurs šiuo metu Ispanijoj parireič-

Prekyfea TarP Uetuvos Ir Amerikos

KAUNAS (Tab.) — Per pa- Jungtinių Amerikos Valstybių 
skutiniuoaius metus yra padi- pastoviau būtų palaikomi ir 
dėjusi Lietuvos „prekyba, su dabar platesniu mastu prasi' 
Amerika. Nors ir gana toli- dėjusieji prekybiniai saldy
mas iš Lietnv.oa į Amerikų kiai. Tas klausimus, kaip gau- 
keliee, ilgai reikia plaukti per narna žinių, da’mr taip pat ir 
vandenynų, kas kartas pasku- Jungtinėse Amerikos Valsty- 
tiniuoju metu mūsų produktų bėse yra keliamas ir patunk u 
į ten išvežama daugiau. prasme realizuojamas. l-alai-

RINKTINIS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

verte

Kun. Ant. M. Karui Skis
i

Lapkričio 14-ta Diena

“Jame 
daine ir

mes gyvename,
esame . — Ap.

maldų prikopančiait laiptais 
Jį pasiekti, mes netiktai Jį į 
randame, bet mes ištikrųjų gy! 
veliame Jame, kaip Jis mamy
te. >

Lapkričio 15-ta Diena

“Einame tikėjimu, ne reje-l 
jhnu". - 2 Kor. V, 7.

“Kurių dienų", mes sako-, 
me ir pakreipame savo akis j 
link puikiųjų Rojaus kalnų.

Apie Tikrąjį Ir Netikrąją Kultūrą

J. Gobiu “P. G." rašo:
, Gyvenama visuotinės sekuliarizacijos lai
kus; sekuliarizuojama valstybė, teisė, šeima, 
ūkis, mokslas, menas ir pagaliau pati reli
gija. Juk mėginimas pavergti religijų valsty
bei yra ne kas kita, kaip religijos sekulia- 
fĮąadja. Taigi norima viskas pritaikyt dienos 
Vflflcąlftmi, - gyvenamojo momento patogu* 
mums. čių mes norime atkreipi dėmesį tik į 
sekuliarizuotos kultūros ypatybes, lygindami 
jas sū1 tikrąja kultūra.

Katalikiška siela yra gotiškos struktū
ros: ji veržiasi ankštyn, “sursum". Tokia 
pat yra ir tikroji kultūrai Joja grumiasi a 
Žinyte su griaunamąja laiko galia, ji kovo
ja su mirtimi, su nebūtimi, ji stengiasi įam
žint žmogaus mintį, stengiasi prisiartint prie 
**ūaujo dangaus ir naujos žemės." Tuo tar- 
j»u sekuliarizuota bei dechristianizuota siela 

7 yra moderniška, futuristiška; ji stengiasi pa- 
’ tegini įeistiprint čia pat žemėj, todėl ir se- 
: kūilarizuotoje kultūroje nėra jokio amžiny

bėm ilgesio, jokio noro atgimt geresniam gy
venimui, ji nerodo jokių pastangų aukštyn 
kilti. Sekuliarizuota kultūra atvaizduoja ma
terijoj sustingusią mintį, neturinčių jokios 
gilesnė* prasmės.

Tikroji kultūra remiari į kontinuitetą, ji 
didžiuojasi savo kilmės sępurnPu i/ -palaiko 
kontinuitetinius santykius su didžiąja pra
eitimi. Krikščionybė išsaugojo senosios kul
tūros paminklus nuo barbarų snnaikinimo, 
Joe sūnūs padarė pradžią renesansui ir tno 
būdu sujungė didžiųjų antikinio pasaulio ku
ltūrą su naująja. Krikščionybė priėmė Beno
je* pasaulio kultūros tradicijas ir vertybe--,

' bet davė tam naujų simbolikų, naujų idėjinę 
prasmę. Tikroji kultūra gimė iš religinio kul
to, tad jos šaltiniai sakrališki. Irie Šventovės 
kultūra išdygo ir pačioj savo pradžioj buvo 
gjattdžt&i susijusi su religiniu gyvenimu. Im
kime, pavyzdžiui, -senovės Egipto piramides. 
Jų tikslas būt kapinėmis; jų simbolika —
amžinybės ilgesys, noras įveikt griaunamąją 
laiko galią ir įamžint kūrėjo mintį. Egiptie
čių sfinksai —* tai Žmogaus mįslė. Kūrybinė 
būtybė su žvėries liemeniu ir žmogaus galva 
tai tragingas žvėriškumo ir žmoniškumo jun- 

pi ą^bAjra, tai įkūnyta mintis, kad žmoguje esama 
titūllfto disonanso tarp žvėriškumo ir žmogiš
kumo. Egipto kultūros kūriniai pergyveno 
tūkstančius metų, nee jų kūrėjai ilgėjosi am- 
feaybėš ir įdėjo į juos galingą, stiprių mintį, 
jokį pat moŽyv.ą turėjo ir didieji viduram
žių kūriniai, todėl jie tokie atsparūs grlan-

~namąjai laiko galiai. r.
; ; Sekuliarizuotoj kultūroj viskas nauja, pi- 
gur patogu, bet' negilu, lengvai nukopijuoja
ma, lengvai pakartojama, bes joje viskas gy
venamajam nvftnentvi tetaikoma. Tikroji kul
tūra yra giliai ind i vid u ai iškas ir nepoksrto- 

•jsunaa reiškinys. Tikros kultūros vertybių 
ltorepredukuasi. Eifelio bokštas Paryžiuje tu
rėjo būt mūsų amžiaus didybės simboliu, bet 
neištesėjo^ tas bokštas dabar pritaikytas die
nos malonumams, — jame įrengtos kavinės, 
restoranai ir tuo jis banalizuotas. Jame nė
ra to paslaptingumo, tos dvasinės didybė.--, 
lįaip Egipto piramidėse ir sfinksuose. Seku
liarizuota kultūra neįstengs nieko didingo 
bŪsūiUesiems istorikams palikt. Lygindami
arnją ir viduramžių kultūrų su Šių laikų 

eM liz arija, ateltiea istorikai neras joje nie- 
be gilaus: joje teras žmogaus dvasios sumen
kėjimą, begalini moralinį skurdą ir dvasiną 
'tuštybę, joje ras didelį susirūpinimų mate* 

Ratiniais interesais, gyvenamosios dienos pa- 
tegūineis, Ms gyvenamo prasmės ieūko sekn- 
Mariaaota kaStūna, bet tik* gyvenimo patogu

Amerikoje kai kuriems mū- kyti nuolatiniams prekybiniu 
sų produktams, nepaisant ir ms santykiams su Lietuva,-ten XVII, 28. 
tolimo kelio, yra geresnį rin- yra steigiamos net specialios' Pasilik manyje; apgai bk 

kia ir materiališku‘pavidalu: naikina Ir griau ka, nei kitur. Kai kuriems pro bendrovėj. Prieš trejetą melu Savo meile kiekvieną pus:nu' Kurią dieną, kurį-laiką, mei- 
na brang.as istorines šventoves ir pamink- dūktame ta rinka, atrodo, ga- New Yorke įsisteigusi speciali sudarytą tikslą ir tamsią nuo į tu1, naujas atilsis sužydės, 
lūs. Tikroji kultūra turi du pradus: konser- li būti ir pastovi. Be to, Jung- tok:a bendrovė (jų sudaro Lie.(dėmės mintį; užgesink, pirm, kaip gėlė, kiekvienoje krūti- 
vatyvų, nukreiptų į praeitį, į amžių glūdų- Amerikos Vsdstybėse y- tuvos išeiviai) “Prcdex—Lit nei jis pakils, kiekvieną savi-1 nėję; kurį laiką, kurią dieną,
mų ir palaikantį su ja kontinuitetinius son- pati didžiausioji lietuvių Corp", buri, yra, atrodo, mi-. meilų, žemą pageidimą ir už-J mūsų akys matys veidus lai-, 
.tykius, ir progresy vų, jr išeivija. Lietuvių ten, kai ku- nėtųjų reikalų pionierė, iš Lie- laikyk mano sielą, kaip savo, kėnius atmintyje, kurių dieną,
kuriantį naujas vertybes. MatMriftttOU ktU .... 
tara turi tžk uodonUtam. mA, nukryptu J“1™ Iuu“™" .e8» 
į dabartį. į netolima ateitį ir kurlnntį verty- 1 0 he‘“™
bes, gyvenamam momentui tereikalingas, Be
t.o, ši kultūra turi žudiko būdų: ji nori nu
žudyt tai, kas “neina su joa-gyvenimu", kas 
veržiasi į geresnį gyvenimų, negu materiališ
kai patogus, bet čia pat suetipgęs ar mirštąs 
gyvenimas. .. i į J ; j

Katalikai negali pasitikėt tokia kultū
rine tendencija, negali palikti valkais be tė
vų, įdėt visos sielos j abejotinos vertės prak
tiškumą ir todėl į atakas, nukreiptas prieš 
katalikiškos kultūros centrus — prieš kato- 
likiškrs universitetus, — žiūri ir žiūrės kaip

net artk tuvos į Jungtines Amerikos ramią ir dievišką. — Hirrlet ją rankos spaus mūsų ranka:
milijono. O lietuviams visa, Valstybes jau yra paėmusi į- Beecher Stotine, 

kas ateina ii Lietuvos, yra vairių produktų — mėsos ko-j Taip, Tavo gyvenhne 
malonu. Ir todėl jie dideShi nservų, jų tarpe ir pieno pro-1 gyveniinas yra užbaigtas, į
Iaetuvos - Amerikos preky
bos ryžių seniai laukia.

diįctų, už žymias sumas, šiuo fį'£V0 geinies mūsų drebančios 
Įmetu iš karto Lietuvoje ji dvasios puola; Tavyje apsup-

rytmetinėse šalyse. Kurią die
nų mūsų ausys girdės dainą! 
triumfo ant nuodėmės ir| 
skriaudos. Kurią dieną, 
laiką; bet oT ne dar; bet 
lauksime ir neužmiršime, 
kurį laiką visi šie daiktai 
vyks, ir.atilsis bus duotas taį 
■i man. Tat lauk, 'mano prie 
teU, nors metai lėtai juda, me^ 
ž.noine, tas laimingas laikakl 
ateis. — New Orleans Item.j

štai kas yra eiti tikėjimu — 
jausti, kad mes visad einame į 
arčiau prie mūsų narnų. Jūs, 
kurie Dievo šaukiami, jūs ku
rie l.irite viltį Jėzuje Kristu
je, turite netiktai pareigą, bei1 
džiaugsmo teisę. Ji yra to tu j 
rin dalimi, kurį Dievas y n’ 
jums davęs ir jūs turite tei
sę būti padidėjančiai džiaugs 
mingi. Kuo arčiau jūs , piiei 
nate prie gyvenimo pabaigoj 
ir prie dangaus karalystės, tuoj 
daugiau jūsų širdis turėtų švū-1 
sti ir jūsų liežuvis turėtų džinui

Tas klausimas buvo kelia- l?1 od liktų užsako už 300,000 
100,000 dolerių. Užsakymą nu

j ti, surinkti, paimti, knip jū
ros laiko savo vilnis — Tu lai- 

mato išpildyti per keletą mė-4kai mus vi8Ug. _ g. fteudder.
Į nežiūrint tokius pasauliui 

Be konservų, pieno produk- Jis nuneša mūsų sielas, kuo
lų, į Ameriką atrodo, gali taip į met jos išėjusios iš šių įkalė- 
pat gerai eiti mūsų grybai, c>
ypač konservuoti agurkai, ku
rie nuo praeitų metų didės 
niais kiekiais į ten jau ir eks
portuojami.

Lietuvos produktų į Anievi-

ir pirmajame pasaulio 
lietuvių kongrese. Jie ir pa
tys nori būti iš Lietuvos at
vežtųjų prekių vartotojais. 
Vienas kitas tikisi iš to ir 
uždirbti — pasidaryti Lietu- 

\ vos prekių aitstovu, agentu ir

l

į pasikėsinimą atimt katalikams 'materialines• i* i - p«vu»priemones, reikalingas kūrybinei idėjai rea
lizuoti. Katalikų pareiga aktyviai dalyvauti 
istorijoj ir nesileisti, kad “Šis pasaulis" dc- 
niatetialižuotų kūrybinę katalikų dvasią, to
dėl katalikiški universitetai niekuomet, nenu
stos savo prasmės, ir aktualumo.

Kaip Konfiskuojami Vilniaus
Laikraščiai

Prieš visai uždarant “Vilniaus Rytojų", 
Vilniaus Storasta buvo konfiskavęs jo 83-čią 
numerį. ' i

Vilniaus storasta konfiskavo pereitos sa- j 
vaitės “Vilniaus-Rytojus" 83-čią numerį. Lai- ’ 
kraščio išėjo 83a numeris su baltomis dėmė- t 
mis.

Visa tai yra suprantamo, 
d altu alų ir todėl prekybinių 
ryšių su Amerikos Jungtinė
mis Valstybėmis palaikymas 
bei plėtimas; dangęlin atžvil- hą, kaip ir kitus kraštus dau
gių sveikintinas. Bandymai to- į ginusia pačioje Lietuvoje rū. 
kiemą ryšiama užmegsti jau p naši mūsų centrinės ūkines 
seniai buvo daromi. j organizacijos Maistas ,
z Tačiau, kad ta prekyba bū- Pienocentras, Lietūkis. Joms 
tų sėkmingesnė ir pastovesnė, ifld ir už šioje srityje pasiek- 
reikia kad tarp Lietuvos ir , tus laimėjimus teks garbė. 
jinai

Kova Su Džiova

Lflieagos miestas vedu rim- 
, tą k xvą su džiova. Tau. reika- 

Konfiskųotas taip pat vienas lenkų laik- ii ui Chicago turi Municicai hi- 
raščio “Slo\vo" numeris. bercu loeis Sanitarium ir Clii-

Lietuvos Bulves
Spiritą darykloms

KAUNAS (Tsb.) — Lietu
voje yra apie 40 spirito va
ryklų, kurios dirba žalią, ne

jaučiu kūnų, tuose pasauliuo 
se šios mūsų sielos rasis dali
mi tos pačios didelės Bažny
čios; nes ji nepriklauso tiktai 
šiai žemei vienai. Negali būti 
pasaulio gal kur Dievas' yito, 
kurie ta didėjanti Bažnyčia 
nesiekia — tvėrimo Bažnyčia, 
kuri ant galo bus užbaigta j 
tobulą Dievo išreiškimą tobu
lu Dievui paklusnumu. — Phi
llips Brooka

Niekas iš džiaugsmo arba 
liūdesio, iš smagumo arba 
skausmo ką mes patiriame, 
bet turi kokią dalį Kristaus 
patyrime. Kuomet padarome gtis. .H -'

ŽINIOS B WAUKEGANO

Dėl dažnų lenkiškos spaudos Vilniuje ko
nfiskavimų, Vilniaus dienraščiai: “Dtiennik 
Wilenski", “Kurjer Poareszechny", “Kurjer 
Wil." ir “Slowo" spalių 17 d. paskelbė vie
šą savo skiltyse protestą, nukreiptą prieš Vil
niaus Storastą. Proteste pabrėžiama, kad tie 
laikraščiai labai dažnai esti konfiskuojami 
(pav., “Slowz)’’ šį mėnesį jau buvo konfis
kuotas 6 kartus), ir tie konfiskavimai daž
niausiai esti visiškai he pagrindo; teismas 
tų konfiskavimų nepatvirtinąs. Gi laikraš
čiams tuo Storastos žygiu esti pridaroma daug 
nuostolių.

ftiuo reikalu pasisakė ir Vilniaus žurna
listų sindikatas, kuris savo proteste taip sa
ko: “Sindikato valdyba pažymi, kad Vilniu
je ypatingai yra daug atsitikimų, kada ad
ministracinės valdžios įsakymu padarytas ko-, 
nfiskavimas nebūna persiunčiamas teismo į* 
staigoms išspręsti arba tų teismo įstaigų bū
na panaikinamas, kės rodo, kad konfiskuo
jama nesilaikant privalomų teisės nuostatų... 
Sindikato valdyba ypač energingai protes
tuoja prieš laikraščių konfiskavimą už strai
psnius, kuriuose sunku įžiūrėti nusikaltimo 
žymių, kas daugelį kartų buvo patvirtinta 
teismo sprendimais".

Be to, vienas Vilniaus dienraštis “Kfr- 
jer Ponrszechny" spalių 17 d. laikraščių kon
fiskavimo reikalu taip parašė: “Solidarus 
Vilniaus leidėjų, reprezentuojančių visus šieu- 
rė« rytų žemių visuomenės sluoksnius ir vi
sas politinės minties kryptis, neišskiriant ir 
labiausiai iš lojaliausių lojalios, kariai atsto
vauja palaikąs valdžią ir Ozoną (O. Z. N.) 
“Kurjer Wilenski", — rodo, kad ligšiolinis 
dalykų stovis toliau negali būti toleruoja-
mas M

cago Tuberculosis InsL’Ucj j valytą, spiritą, lš tų varyklų Bažnyčios statymo darbas (renka aukas bazarui, tai mo- 
eina sparčiai. Netrukus ir bo-Įterys renka aukas įtaisynn.j 
kštas pasirodys. Kazlai jan l(ą nors* naujoj bažnyčioj: Mri

Kovai su džiova šį rudenį 
padarytas naujas žingsnis. Mi
nėtų įstaigų, kovojančių sn 
džiova, rūpesčiu sudaryta ke
liaujanti X-ray komanda, ku
rios tikslu yra lankyti moky
klas, imti vaikų paveikslus ir 
tirti džiovas prasiplatinimą 
vaikų tarpe. Komanda yra ap
sišarvavusi taip, kad į dieną 
gali nuimti 400 paveikslų.

Darbas buvo pradėtas nuo 
Spaulding Scliool for Crippled 
Children, 1628 Washingtou 
Blvd., spalių 25 d., dalyvau
jant majorui ££elly.

Ta komand4 dabar lanko į- 

vairias mokyklas, kad sūsekti 
dūiovos išsiplatlnlmą Cliicngos 
mokyklų vaikų tarpe. Ypač 
bus tyrinėjami vaikai žemes
niųjų skyrių. Kaip tik bus su 
sekti vaikai ad džiovos pėdsa
kais, tai bus gydomi.

valdžios monopolis superka 
spiritą, jį rektifikuoja (išva 
lo), surūšiuoja, atskiedžia j 
degtinę, supilsto į bonkns, ir

sukelti.
Klebonas su komiteto na-

Stulgiuskienė Ir Sofijl 
Bukšienė jau surink > ai ^

pardavinėja per valstybės de-: i iais lankosi pas lietuvius fa- 
gtinėš parduotuves ir priva-1rineriu*. Aukojo: P. Mačiulis,, 
tiškas kai kurias krautuves. K. Kišonis, jB- ir L. Savoky- 
Privatiškos spirito varyklos nai, V. M. Kaniauskai, J. Ju- 
spiritą daro iš bulvių. Valdžia cius, P. Grinius, Ceikauskas, 
su spirito varyklomis susita- ilb Mikutienė, M. Mikutis, P. 
ria, kokia kaina pirks spiri-. ir M. Pociai, J. Grinius, J. 2a- 
tą ir nustato, po kiek varyk
los turi mokėti ūkininkams už 
parduodamas varykloms bul
ves.

Kainų tvarkytojas nustatė, 
kad šių metų spirito varymo 
sezonu spirito varyklos turės 
mokėti ūkininkams už bulves 
po 2 litus už centnerį — 50 
kilogramų. Kaip matome, bul
vės Lietuvoje labai pigios, nes 
jų daug užauginama, o išve
žimas į užsienius dar neišvys
tytas.

ba einąs Vilniuje laikraštis “Pizegląd Wilen- 
ski" šiemet dar neturėjo tos laimės, kad nors 
vienas jo numeris nebūtų konfiskuotas...

$300. Jų renkamos ai ko? e. j 
nupirkimui naujų grotelių) 
Uirdėt, kad J. Kundr?ticnė i j 
L Skyrienė i enka bukas . nu j 
pirkimui naujų bažnytinių ri
bą Vyrai, M. Gustas, V Ba- 
jūnas, A. Sutkus ir J. Jaku-

leskis, P. Naujokas, Skarba- lis nenorėjo eiti aukų rinkti, 
iienė, J. Misevičia, S. ir A.''ai patys sudėjo po $35 artis] 
Austynai. ikškam langu,. Beje, 1*. Bujr

,< , .. . ...... luaorikas ir doi keli k'-ti \yrt
. lyta toje fundatorių c’i.je. Kil 

biznieriai. Tiesa, ir vieni ir 1
kiti kasmet aukoja parapijos
bazarui bei piknikui. Šįmet 
duosniau aukoja, nes yra prie
žastis — bažnyčios statymas 

Parapijos bazaras esti ketu
rias dienas. Šįmet prasidės la
pkričio 21, o baigsis 25 die
ną.

Kuomet klebonas uu vviais

Jei pačiai* lenkų spaudai, rašo “L. Ą.M, 
net lr tai, kuri atstovauja valdžią, Vilniaus 
Storastos konfiskavimai pasidarė perdsŽni ir 
peržiaurūs, tai ką kalbėti apie lietuviškąją 
Vilniaus spaudą, kuri tą leteną jaučia daug 
daugiau nei lenkų spaudai “Vilniaus Ryto 
jaus" ir “Vilniaus žodžio" retas kuris nu 
meris praeią* nesukonfiskuotas. Lenkų kal-

Vynu Tekančios Upės...
✓

Tai ne pasakų rašytojo fantazija, o len
kų ekonominio “gerbūvio" faktas. Apie tai 
vienas lenkų dienraštis “Caas" štai ką rašo:

“Vilniau^ Arkivyskupas Jalbrzykovskis 
Podolės Galicijoj* įsigijo didelius žemės plo
tus, kurie tinka auginti vynuoges, ir užvedė 
vynuogyną, eiv tikslu pagaminti liturginio 
vyno, kad nereikėtų dideliais kiekiais gaben
ti iš užsienio. Vynuogynas užvestas, vynuogės 
užderėjo ir sėkmingai pradėtas vyno gamini
mas.

'Deja, užmiršti nelemtieji mokesčiai. Kai 
atvykę iždinės valdininkai tiksliai apskaičia
vo, kiek'reikės sumokėti moke»čių, tai po 
stropiai suvestos kalkuliacijos paaiškėjo, kad 
iš užsienio atgabentas vynas kaštuoja pigiau 
ir kad tokiomis sąlygomis vynas gaminti ne
apsimoka. Dar daugiau, apskaičiuota, kad 
naudingiau yra pagamintas vynas išpilti į 
Dniestro upę ir parsigabenti iš užsienio, ne
gu sumokėti mokesčiai. Ir taip turėjo pada
ryti. Į upę supilta 6,000 (šeši tūkstančiai) 
litrų vyno! Ir koks paradoksas! Lenkijoje, 
kurioje visai nėra vynuogynų, kur beveik vi
sos vynas gabenamas iš kitur, 6,000 to bran
gaus gėrimo supilama jį upę, kad būtų pa
tenkinti atšipusio ir neapgalvoto biurokra
tizmo reikalavimai".

binoma ir kas link nnupi su 
Ją. Parapijos choras visais h 
<laia kelia vargonų fo i ą Jd 

( turi penketą šimtų.
Žiūrint į bažnyčios mūrus 

umnl tikrą naujos imžr.jčio 
itginį. Nėra abejonės, .iiužny 
iio bus vilioję nti praeivį ii 
garsins lietuvių vardu 

' « 3ėffila

SUSIORGANIZAVO 
PANAI KUNIGAI

NEW YORK. - 25 ispd 
kunigai, dirbantieji New YcJ 
ko, Brooklyno, , Neaarko 
Phil&delphijos arkivyakupi/ 

se, sudarė organizaciją vardi 
“Ispanų Kunigų Amerikos , 
Valstybėse Dvasinė Unija".

.Šios organizacijos tikslas 
ra melstis ir darbuotis, kil 
Dievas išvaduotų Ispaniją ntj 

ateistų, kurie susibūrė tą krai 
tą pulti. '



Pirmadienis,

Mažųjų Skaitytojų
Bezdžionytė

Pas turtingą vieną poną 
Buvo bezdžionytė.

Jurgučio Baime! Ko Negalime Apgauti?

, Lengvatikis Jurgutis vieną Du žmonės pirko pas įnėųj 
ryt# pamalė pro langų kaimy- ninku mėsos. Vos tik krautu

Parašė J. špillmann’as

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazų gyvenimo

Vertė P. Mikonyte flLNUS

DARBAS Svėkata

Vaikai susitvėrę, kuri darė

2, Rusų stovykloje 
1860 metų pavasarį rusai iš-

junai pavėsį, ir laiptais užko-įsirengė į paskutinę lemiamų- 
pė aukštyn. Nuo- uolos viršų- jų kovą. Kunigaikštis Barja- 
nės į rytus ir vakarus atsivė- tinskas su .370,000 vyrų ermi- 
rė puiki beribė. Pro mišku a

Praeitais mętaijg Seeerų-Mo- 
kytojų'uolumo dėka, mokiniai 
rašydavo labai gražius ir šiam 

i skyriui tinkamus straipsne-

Kas nešvarai savo kūnų lai
ko, nešioja nešvarius drabu
žius it* skalbinius, kvėpuoja 
nešvariu oru, tas dažnai su
serga įvairiomis ligomis. Ne

sveiki, darykitelitus. Teko nugirsti, kad susi- ’ rfdami būti 
tvarkius reikalams mokykloje,1 kaip čia pasakyta, 
(nes šiemet iš priežasties pa-

ja jau buvo pavergęs rytines Į ralyžiaus ligų, mokykla praRi 
Kaukazo tauteles. 1859 metų'dėjo vienu mėnesiu vėliau) 
rugsėjo mėnesį buvo apsuptas. Seserų-Mokytojų iniciatyva, 
ant Gunibo viršukalnės ir pa-'mokiniai pradės rašinėti “Ma- 

sispindėjo raudonas vakaro imtas nelaisvėn šeichas Šamil, įųjų Skaitytojų Skyriui” 
dangus, kuris buvo ką tik pa-jkuris per 30 metų su maža straipsnelius bei žineles iš jų 
nėręs saulės šviesų. -Rytuose saujele ištikimų vyrų gynė tė-' veikimo.
per tamsų eglyną, kaip gry- jvynę. Dabar rusai galėjo su! Nuoširdžiai dėkojame Sese- 
nas auksas, liepsnojo Elbru-, visa galybe pulti vakarines! rims-Mokytojoms už jų rūpes-

paugusį kalnų pasirodė nedi
delis Juodosios jūros kąsne
lis. Jos žėrinčiose bangose at-

1. Kasdien prieš valgydami 
prauskite rankas.

2. Valgykite neskubėdami ir 
gerai ęukramtykite.

3. Rytų ir vakarų plaukite 
bumų. it valykite dantis.

4. Kas dvi savaitės eikite į 
pirtį.

5. Mainykite bent kartų per

^ij/siuusuuvu sijume — 
Kaip tikra iMnnytė! •

Baisiai buvo’ ji išdykus 
Ir labai nedora:
Atidarė ponas burgą —
Ji tuoj šast į arą!

Už tvoros Marytė daržą, 
Eželes 'ravėjo.
Tai pamačius, bezdžionytė 
Net susižavėjo.
Darbą baigusi; mergaitė 
Grįčioj rankąs plovė,
0 beždžionė visas ropes 
Nuo ežios nurovė.

L Žitkevičius

Lietus

galva ir jo eserų kalnai. 'Kaukazo tauteles. Kaip kokia!tingumų rūginiipe mokinių+sava^^ skalbinius
Al _A - ’    ’a *_A • 1 _______  t__l i £ Mnnbnj±bu vaikai stovėjo valandė- tvirtovė, laikė jie apsupę kal-Į rašinėti 

.ę tylėdami. Jų akys atidžiai (nūs, paskutiniam puolimui jie riui!
mūsų vedamam sky- 

Red.

nc^sode daugybę puikiausių J vės savininkas nusigrįžo į juos 
obuolių gulint ant žemes. nugara, vienas iš pirkėjų pa-
. Aki-’ mirksniu iSMga jis isĮgril'bS gahal,J n*aos ir paki5". 
namų, Smukti pro tvoro, »ky-'W W“"' F*’ skwn,u- Ata,,!r|J 
lę- įlenda į sod, ir prisi-|*8 mfs"',nkas Pan,a,i!> kad

krauna pilnas kelinių ir švarko 
kišenes obuolių.

Tik staiga pro sodo varte-

pražuvo gabalas mėsos ir ir 
užsipuolė pirkėjus, kad jie e- 
sų vagys. Tasai, kurs paėmė 
mėsų, sakėsi neturįs jos, o tas.

liūs įeina kaimynas su rimbu. kurįB tįk paslėpė mėsų po savo 
Jurgutis.bėga, kiek tik gali, skvernu, sakėsi nevogęs. Mė-

Jojo sykį pirklys iš prekymeuys
ėjo

žiūrėjo į lygumos takelį, ku
ris ėjo į netolimų slėni.

— Štai, ten jie? — staiga su 
šuko vaikai, mosuodami ran
kutėmis. —■ Tėvas žiūri atsi
gręžęs, o Malekas atsisveiki
na. lūkite sveiki! Likite svei
ki! ■ ’

Kai balti raitelių drabužiai 
l^alnų užsisukime pranyko, vai 
kai susėdo ant akmenų ir ilgai 
tylėdami žiūrėjo į tolį. Galop 
dešimties metų Mara tarė sa
vo broliukui:

— Marjubai, jei pikti rusai 
tėvelį užmuštų, liktume varg
šai našlaičiai, nes mylimąjį 
motina seniai jau mirus.

— Mara, jie negalės jo nu
žudyti. Jis juos užmuš, nes jo 
šautuvas neša toli ir pataiko

buvo sutraukę iš visų pusių 
stipriausias jėgas. Jų pulkuo
se ypačiai daug buvo lietuvių, 
kurie turėjo pralieti nekaltų 
kraujų. ;

Vos tik sniegas kalnuose 
pradėjo tirpti, visais kalnų ta
keliais pradėjo judėti, krutėti 
uniformuoti kareiviai. Juodo
mis, toli besitęsiančiomis ei
lėmis, kaip gyvatės, rangėsi 
pėstininkų trupės. Per žaliuo-Į 
jančias lankas ir kalnų viršu
kalnes kopė raiteliai; Kartu ir 
kiek paskiau važiavo apsaugos 
amunicijos gurguolė. Šen ir 
ten tarp atskirų kuopų zovada 
ant mažų stepių arkliukų lak
stė su ilgomis ietimis Dono 
kazokai. Siaurų Tifliso į Kaz-

nriešui Jo aštrus kardas tik-pergjim^ vakare’ P° var'
, . „ gingo dienos žygiavimo, uzsto-rai sutriuškins jų galvas. Be ? . ,

Debesėlis

apsi ,jo jaunas rusų karininkas suto, Malekas padės jam 
saugoti.

— Ak, Marjubai, prisimink . . . ., ~ . i. , viu drausmes batalionas. Vossavo brolėnų Gon. Jis buvo , ... , . _

grupe vyrų. Tai bnvo georgi- 
jieėių trupės ir vienas lietu-

Iš nežinomų kraštų, 
Atsiskyręs nuo kitų,
Plaukia pilkas debesėlis, 
Melsvų tolių klajūnėlis.
— Debesėli, kur iries?
Kru skubi, kur danginies? 
Klausia vargšas piemenėlis.

Jis negirdi, jis tylus,
Čia jau toks ruduo vėlus... 
Gal jis skuba į šalelę,
Kur žiedai galvytes kelia?..

— Debesėli, imk kartu
Čia taip šaltą ir kraupu, — 
Prašo vargšas piemenėlis,
Ir jam byra ašarėlės...

— Negaliu, ko tu prašai... 
Viens, du, trys... šalti lašai... 
Ir pravirko debesėlis, 
Piemenėlio brolužėlis.

B. Buidvydaiiė.

6. Neskaitykite sutemomis.
7. Kvėpuokite tiktai po nosį.
8. \Nosį išsišnypškite, bet ne

traukite į burnų.
9. Valykite (kasdien savo 

drabužius.
10. Eidami į klasę nusivaly

kite kojas.
11. Per pertraukas vėdinki

te klasę, atidarydami langų, 
(ventiliatorių arba duris.

12. Nespiaudykite ant grin
dų. <'

13. Nevalgykite per pamo
kas.

14. Negerkite sušilę šalto 
vandens.

15 Kas rytas valykite dan
tis tam tikru šepetuku.

prie tvoros ir nori greičiau iš
lįsti.

Bet kokia nelaimė! Prikimš
tos kišejiės neleidžia jam pro 
ankštų skylę išlįsti. O kaip jis 
išsigando, kai jį pagavo! Ko
kia jam, apsivogusiam, buvo 
gėda. stovėti prieš kaimynų!

Turėjo vargšas pavogtuo
sius obuolius grųžinti, o kai
mynas, ribų tvodama^ kalti-

čio namo ir turėjė su savnn 
krepšį, pilAų prikimštų pinigų 
Užėjo smarkus lietus ir pirklį ninko užpakalį, kalbėjo; 
kiaurai perlijo. Jis buvo labai

stiprus ir narsus, bet tačiau 
(paskutinėje kovoje žuvo. Ar 
dar prisimeni kų nors apie 
dieviškųjų Marijų, apie kurių 
mums dažnai motina pasako
davo? Dievo Motina juk gyve-

tiktai kareiviai sukūrė ugnį ir 
ant lazdų pakabino katilus, 
štai šuoliais atlėkė Dono ka
zokas ir padavė karininkui 
raštelį. Jaunasis karininkas, 

! perskaitęs raštelį, piktai pa-
, . . , v. , žvelgė dešinėn į platų nuo tirp-na danguj. Ant gražių raudo*-j 2 ®. . _ ± •__ •__ ~i;

nų debesų, kai jie ten ant ju ntančio sniego patvinusį upelį

rų plauko, Ji kyla į jį. Kartais 
Ji nužengia ant žemės ir vai
kšto nematoma tarp žmonių.

ir mišku apaugusį kalno šlai
tų, kuris iš kairės buvo visai 
pašlijęs prie kelio. Jis ptųii-

Vaikai ir Žuvys
i T

Paupy gyvenoi senis. Jis tu
rėjo tinklų ir laivų. Paupiu 
vaikai bėgiojo. Jie pamalė u- 
pėjė tinklų. Sulipoi visi vaikai 
į laivų. (Tai žuvių rasime) 
džiaugėsi .jie. I>aivas pakrypo. 
Vaikai išvirto. .Visi sušlapo. 
Tai tau ir žuvys!

Neregys ir Vilkutis

Kadai gyveno neregys. Jis 
turėjo taip- išlavintų patylėji- 
mo1 pajautimų, kad paėmęs į 
rankas bet kokį gyvūnų, visa
dos pasakydavo, kas jis‘ toks 
yra. Buvo jam paduotas vilku
tis ir paklausta, kas tai per 
padaras. Neregys palaikė jį 
valandėlę ir paskui tarė:

'— Negaliu tikrai pasakyti, 
ar tai vilkas, ar lapė, tik ži
nau, k«d jam nebus galima pa
tikėti avidės, kai jis užaugs.

. Nelabi palinkimai anksti pa
sireiškia.

nepatenkintas ir rūgojo ant 
Dievo, kam jam davė tokį blo
gų orų kelionei.

Reikėjo jam joti per didelę 
girių. Žiūri — stovi girioj gal 
važudys ir, prisidėjęs šautuvų, 
prie peties, taikina į jį šauti, 
net plaukai ant galvos jam 
atsistojo iš baimės. Jis tikrai 
butų pražuvęs, kad nuo lie
taus nebūtų sušlapęs parakas 
ir šautuvas būtų iššovęs. Pir
klys paspaudė arklį pentinais 
ir laimingai pabėgo nuo pavo
jaus.

Atsikvošėjęs kalbėjo sau 
vienas: “Kokio būta mano 
kvailo, keikiant blogų orų! Rei 
kėjo man verčiau kantriai kęs
ti, priimti kaipo Dievo . valių. 
Kad būtų buvęs, dangus gied
ras ir oras gražus ir sausas, 
aš dabar gulėčiau negyvas ant 
žemės, kraujuose paplūdęs, o 
vaikai nesulauktų manęs, na
mo pargrįžtant. Lietus, ant 
kurio aš murmėjau, išgelbėjo 
man turtų ir gyvybę. Gerai y- 
ra sakoma: kų Dievas duoda, 
tai ir gera, nors mums kartais 
ir kitaip atrodo”.

“Paminėsi tu man, kaip rei 
kia svetimas turtas vogti! -

Mokytojas: — Kur randasi 
Australija?

Mokinys'. — Ant žemlapio, 
pons mokytojau.

sininkas buvo tikras, kad tai 
jiedu pavogė mėsų, tačiau nie
ko jiems nedarė, tik pasakė:

— Judu mokate meluoti, tat 
lengva jums mane apgauti, bet 
nė vienas judu neapgausite 
Dievo ir savoi sųžinės.

— Tėveli, nupirk man kny
gutę apie mažų vaikų auklėji
mų.

— O kam tau, Juozuk, ji rei
kalinga? . JBŠ9

— Aš norėčiau įsitikinti, aft 
tėvelis mane tinkamai auklėja. (

Kiekvieno auklėjimo pasla
ptis yra — pavyzdys.
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Lašai pirtį pargriovė (Kiau 
lė ir paršai).

Radusi gen, vaito,, kurie Ją ,šauke P°9k»""“>ki ir tariS: 

myli ir gerbia, Ji juos palai- J — Ivan Ivanovičiau, pulki- 
mina ir saugo nuo nelaimių, ninkas mano, kad abchazai y- 
0, Marjubai, ar girdi kru- ra miške, netoli nuo mūsų.

FACTS YOU NEVER KNEW!!!

muos kažkų tyliai šlamant. 
Kas žino, gal nematoma did
žioji Marija pro šalį eina. A- 
teiki, mes norime Tave pa
garbinti ! ,

Vaikai suklaupė, iškėlė ran
kas į raudonų, vakaro dangų, 
ir mergaitė pradėjo melstis: 
O Avarija, didžioji Dievo Mo
tina (Tha-Nan), jeigu pro ša
lį eini arba ten aukštai vir
šum auksinių debesų viešpa
tauji, išgirsk mūsų balsų: ser 

' gėk tėvelį, broliukų ir visus 
mūsų žmones!

— Suteiki jiems pergalėji
mų, garbę ir būki jiems sky
du mūšyje! — pridūrė berniu
kas.

— Marija, kadangi mes ne
beturime motinos, tu būki mū
sų motina, ir mes būsime Ta
vo vaikai, — baigė Mara.

— Galimas daiktas, jūsų 
malonybė, — atsakė senasis 
nidbarzdis. Gali būt, kad mes 
esame apsuptį iš kairės, deši
nės ir iš užpakalio. Gerai pa
menu, kad pernai prie Tereko 
upės' buvrme pakliuvę į ter- 
peklį, kuris labiau panašus į 
šitų, negu du kiaušiniai vie
nas į antrų. Tenai sunkiai tu
rėjome gintis nno bedievių 
stabmeldžių.

— Kad jie į spirgintuvę bu
vo sugrūsti, tai žinau aš labai- 
gerai, — pertraukė karininkas 
mėgstantį daug plepėti senį. — 
Kad taip ir mums neatsitiktų, 
turime įstatyti dvigubų sargy
bų ir pasirinkti neprieinamų 
nakvynei vietų.

— Viskas gerai! Tačiau pa
laukit, jūsų malonybė. Bet kur

OTCMES Aor placto cnw 
ObaTS op Ui npth'A! riooGN 
KOH UP AMOfcKa TW» ALPS. 
Tt> pneųwwT imt vewo fhom
bu>mmq ~raa aoors a***z H
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FRANCE 1‘. THE PEASAN75 HAO 70 BE
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LITTLEBUPDY
rWHKV< VJvapttš THE

MWTTER2
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Taip meldėsi Mara ir Mar-I . x.__. . . . mes rasime šiame kalnų terpe-
jubas, ir Dievo Motina, kurių................. . . x .
jie netikrai suprato, išklausė^ 0 ** vietų,,

jų vaikiško prašymo. (Bus daugiau)
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VVashington, 26; U. C. L. A., 0 panaikino fašistų politinę par- 
California, X; Oregon 0. j y- T būJu „„klupd,, 
So. California, 12; Oregon ** . . J*,..- .

State, 12. 6 Įsavo priešus, pradėjusius su-
De Paul, 44; So. Dakota St., 7 kauti, kad Braailijos diktatū- 
Detroit, 40; North Dakota, 0. pu yra fašistinė.
lowa State, 3; Marųuette, 0.
St Louis, 7; Creigton, 6. ■-> m . —- ■ - »-'■■ -=

Temple, 0; Bucknell, 0.
Boston Coli., 13; Kentucky, 0.
Trinity, 51; Norwich, 0.
Manhattan, 15; North Caro
lina State, 0.

'Syracnse, 6; Columbia, 6.
Georgetown, 6; New York U. 0 
Micbigan State, 13; Carnegie 

Tech, 8.
Penu. State, 21; Maryland, 14.
Arkansas, 32; Mississippi, 6.
Alabama, 7; George Tech, 0.
George, 7; Tulane, 6.
Vanderbilt, 13; Tennessee, 7.
So. Metbodist, 13; Baylor, 7.
Texas Chrietan, 14; Texas, 0.
Louisiana State, 9; A u būni, 7.
North Carolina, 14; Duke, 6.
Rice, 8; Texas A. and M., 6. --------
StState% 235 Wa‘’h^ngtori BRAZILIJOJ
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PANARINTA

PLATIM-ITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČ ŪNAS
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AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

DANTISTAS
F AŠIS rv PARTIJA i ,446 So. 49th Ct, Cicero, U

v ta. a., Ketv. ir P'tn. 10—9 vai. 
3i47 So. Hal ted Bt, Chicago 

Sabai, uuo 2-—9
RIO DE JANE1RO, lapkr. 

13. — Biatilijtts vyriausybė

UETVTU
OCTOMFTKJCAI.LY AKIŲ 

SPKCIAI.I8TA8
Su viri 20 mėty praktikavimo 

Mano OarMitavtmas
Palengvins akiu įtempimą. kaa es- į

tl priežastimi galvos skaudi Jimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 1 
mt>, skaudamą aklų karių, alkia -O 1 
trumptiiegjale ir to.lregyetę. PrheH- ' 
gia teisingai akinius. Vkuom atsi
tikimuose egzaminavimas daromus su 
elektra, parodančia mažiausias k ai
das. Specia.ė atyda atkreipiau a | 
mokyklos vaikua Kreivos akys ati
taisomos.

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

Daugely atsitikimų akys ati tai o- 
mo- be akiniu- Maksus 'pigios kaip 

i pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI daktarai

DR. A. J, MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4970 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūč.o mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
Ift—12 vai, ryto,

Panoj., Sered. ir

.ei. O tiso: Rei.:
LAFayette 4C1Z 2466 W. 69

Tel namų:
HEMl-Jt 6236

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadien ais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Taip atroly^ baigtas Soldier Field. Chieago Parkų Dis trikto taryba užgyrė architektų planus baigimui Soldiers i 
Field. Aikštės gule, kaip parodoma šiame braižiny, bus pasta tyta rūmai, j kuriuo* bus perkelti parkų distrikto ofisai. Bus ' 
padauginta ir sėdimųjų vietų. Visas darbas Ane metus laiko. Kainuoti $1,500,000. > t ' 1

Purdue, 7; Wisčon«ih, ^ J I
Lietuva Turės Ir Savo ldmetl^ že,niaų Kauno- Taigi | C P A R T A Q

- 'Skirsnemunėje ateinančiais I bJ 17 \^z IV. JL ax O
Cementą

KAUNAS (Tsb.) — Kai vi
sur Lietuvoje eina didelė sta
tyba ir vis plečiasi mūro sta
tyba, tai tenka suvartoti daug 
cemento. Iki šiol visų cemen
tų reikėjo atsivežei ia gž 
nio, nes Lietuvoje nebuvo 
vieno cemento fabriko. .

Cemento fabrikui statyti 
pasiruošimai jau eina seno
kai; su fabriko statyba buvo 
delsiama, nes valdžia į šių sta-

atednančiais 
metais bus pradėta didelio ce-; 
mento fabriko statyba. Mano
ma, kari cemento fabrikui sta-' 
lyti bus sukurta akcinė ben- Į 
drove, kurios akcijų žymių 
dalį nupirks valdžia, oi kitos 
bus parduotos privatiems as- 

4»enžhrs.- Kadangi numatoma, 
kad cemento gamyba gerai 
apfehnokės ir akcininkams 
duos gana gerų pelnų, tai ak
cijas parduoti nebus labai su
nku,

Kai bus pastatytos cemento 
fabrikas, tai Lietuva mūro

ŠEŠTADIENIO FUTBOLO 
REZULTATAI:

Indiana, 3; Iowa, 0. 
Chicago, 26; fieloit, 9. 
Oklahoma, 7; Missouri, 0. 
Kansas State, 7; Kansas, 0. 
Notre Dame, 7; Army, 0. 
Dartmouth, 6; Cornell, 6. 
Pittsburgh, 13; Nebraska, 
Yale, 26; Princeton, 0.

80 METŲ .PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

' nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
*TeL OANal 0623

LIETUVIAI ADVOKATAI

lybų vengė įdėti didesnį ka
pitalų, o neatsirado privatiškų statybai beveik visų medžią
asmenų, kurie būtų norėję ir 
galėję cementą fabrikų pasta
tyti; mat, čia tenka įdėti ke- 
lety milijonų litų.

Cementui gaminti ‘svarbiau
sia medžiaga yra kreida ir 
ivytiūd. Bios 'medžiagos Lie
tuvoje yra daug. Ištirta, kad 
tinkamiausia vieta cemento

Ohio State, 19; Ulinbis, 0.
Michigan, 7; Pennsyivania, 0 
Minnesota, 7; Northvvestem, 0 Harvard, 15; Davidsom, 0.

gų turės savi krašte. Nes ply- 1 
tos, stiklas, cementas, medinės 
namų statybos dalys — vis
kas bus gaminama Lietuvoje.

— Valstybės biudžetas 1938 
metams sparčiai ruošiamas. 
Kadkngi krašto ekonominė pa 
dėtis yra pagerėjusi, tai atei-

fa brikui yra Skirsnemunė, ant nančių metų valstybės paja- 
Nemuno kranto, apie 70 ki ‘ mos ir išlaidos bus didesnės.

G AS-OIL-LUBRICATING-WASHING |

MIDWEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WE$TERN AVE. TEL CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJĄ BUKRU!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu * 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, (Į
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

7. JOHN B, BORDEN’
LIETUVIS ADVOKATAS*

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kaądipn nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. We5tem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Proepect 1012 
Rea. TeU. Pepnblic 5047

I Telephone: BOUIevard 2800

I JOSEPH J. GRISH
| LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Ree. 6515 S. Roękwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARda 0994 
Rm.: TaL PLAaa 2400

VALANDOS:
No® 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-8 v. vak. 
Nedėliomia 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. 

RezMeneija 1924 So. 49th CL
TaL Cicero 8666 

OfisM 4B30 Wast lSth Street
 Cicero, HL

DR. CHARLES SEGAL
cinas a '

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MTDway 2880

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vėl. ryto, nuo 2 iki 4 
Vėl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

TeL OANal 2345

DR. F. G. W NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV- Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 Vai. vakare 

Ketvei-gaia pagal sutartį .
2305 So. Leavitt St 

TeL CANaI 0402

DR. W. V, NORAI*

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 S. 5th Avė., MayvvoodAv. 
Phone Maywood 2413

AMERKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakaro išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS . 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

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

DR. STRIKOLĮS '
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

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St. Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais
£5SSL Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieuiaia 
pagal sutartį.

Tel. ofi. REPublic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
. DENTISTAS 

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

161 Broaduray 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Šeštadieniais nno 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagali sutartį. J

TeL LAFayette 0016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Res. 6958 So. Talman Ava.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
*»Vt»YTOJAf» IR CHIRURGAS ' 

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

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

Nuo 6 iki 9 vai vak.

TeL CANaI 0257
Res. PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vai. vakaro
TeL Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS j
Moterų ir vaikų ligų gydytoja- ' 

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

išskyrus seredomis ir subatomis

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

Chicago, Illinois 
TM HEMIock 6111 

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
IjagąMutąrt^

TsL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Ree.: KENirood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiao Tel. VlRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaramont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Chicagos lietuvių Iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Aasociation ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Olass A 
rtHes. Tsi yra, aukščiausi Ameri- 
kos medikaliai autoritetai mfLsų li
goninę priskyrė Prie geriausių Ame- 
rikoi ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu, 2700 W. 69th SL, 
tel. HEMIock 6700.

=ą=
Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 

kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



Pirmadienis, ta] prato< s

Amerikos Bedarbių Surašąs
Vykdomas nro Lapkričio 16 iki 20 d., 1937 m.

niais. Nei vienam fcnogui nė- tui vadi ilsimės katalikais, nes! tautinis Eucharistinis kon
• • | “X 1 x * nereinsiine ir/ggg įvyks 1938 m. gegi

raine, visi esame sųsilpnybA-, neišplatinsime katalikiškos j , . ' . . . .
mk. Visokie nedorėliai ir pa- spaudos. • . . . \ Rap. • P»k»«4- ankst.° P“keJ
k lydei i a i. ne iš karto tokiais!
tapo. Jie per daug pasitikėjo 
savimi, . pormažai naudojosi, 
progomis padidinti savyje ,
Dievo malones ir pamaži iš-' 
klydo, atsiskyrė nuo B ainy- I 
čios, o kiti tapo jos prieėi- 
ninkais. . ’

Kadangi tų dieną pripuolė 
metinė Aušros Vartų ftvenč,
Panelės parap. šventė, tai va
kare buvo procesija ir Įvy
ko ikilmingas’kaibėj taus R>, 
žančiaus prie penkių altorių.
Yra tokios pat pamaldos, ko
kios būva mūsų sostinėje V I- 
niuje.

Prmyn su kotai!!dilu, 
spauda

Sykiu su misijomis rišima 
katalikiškos spaudos piatin - 
mas. Katriutė ftiio<reriutė, 21- 
41 W. 23rd pi., užrašė “Drau-

ją nevėliau ląpkrčlo io -toa d., 1937 vidurnakčio.
Kongresas inau paliepė padaryti Šitą surašą. Svarbu bedarbiams ir

kiekvienam Moję Salyje, kad surašo* būtų plmua, teisingas Ir smulkine- 
niShal utoaigtas. Jei duosit man faktus, aš įlengslu-s juos vartoti visų 
naudai, kūne rstkaiauju tr pageidauja darbo, o dabar Jo neturi.

FRANKLIN D/ ROOSEVELT

Po to seka 14 klausimų. Jie ant korteles bus onglgrų kalboje. Jei kuris 
iŠ Jūsų gerai nesuprantate anff.ų kalbos, tai pasidėkit* litą vertimą lr 
k.-tk. paSturjis (teiks Kortelę lapkričio 16 d„ tai Jūs galvstte su pagelba 
b.o ją tinkamai išpūdyti.

1. Alf.KlAl PARAŠYK PILNĄ BAVO VĄRDA IR PAVARDE.................
Ar gyvvn. a..t ūkės? Parašyk (Ves ar no)

Berašyk Pilną antrašą .............................................................* • • ".U.- ‘ 1* * ’(Gatvę lr numet-j.-aroa R.F.D.) (Mte-tą, miesteli 
aroa kaimą. sApskrltį ir valstybę)

4 2. AR ' x . '
(a) bedarbis lr nori darbo! ’..........................................................................
(b) dainai nedirbantis ir nori daugiau darbo? .....................................
(C) dirbi prie VVPA. NYA. CCC, arba prie kito

taip vadinamo "euiergeney" daroo) , ....................................... ..
3. AR PAJIEO1 DIRBTI? .............. TAIP ............ «... NE....i...

(paženklink tik vieną)
4. KIEK TI RI MKTŲ? ........................................................................... ..........
5. SPALVA IR RASĖ..................... BALTA ............... JI!ODj« KITA................

* (paženklink tik vieną)
.6. VYRAS ................ .................................... MOTERIS .................i............................B (paženklink)
F7. KIEK VAI.ANDŲ DIRBAI PEREITĄ
* SAVAITE? .......................................r..................................... ............. valandų

(Jei visai nedirbai, tai parašyk "none'’)
Uš-ašyk pilną skaitlių valandų prie visų darbų (apart WPA, NYA, į
CCC ar kito "emergency” darbo, per savaitę nuo sekmadienio
lapkričio - 7-tos d-. Iki šeštadienio, lapkričio 1^-tos d.

8. KIEK SAVAIČIŲ DIRBAI PEREITAIS
12 MĖNESIŲ? ..................................................... savaičių

(jei vlBal nedirbai, tai paražyk "none")
Užrašyk pilną skaitlių valandų prie visų darbų (apart WPA. NYA, 
CCC ar kito "emergeney" darbo bėgyje 12 mSneeių nuo lapkričio 
1 d., 1936 m. per spalio mėnesi, 1911 m.

9. KOKS TAVO UŽSIĖMIMAS, AR KOKIA
DARBO R0SI8 T ..................... .........................................................................................

(Pav., (tankių gamintojas, prie stalo tarnauto Jas, sargas, ūkės 
darbininkas, ir C b) Utelšnūm**, kur) čia pažymi atsakydamas 
litą klausimą (No. 9) parodo kokios rūšies darbią dirbi. Sekančio 
klausimo (No. 16) atsakydama* pažymi kokiame biznyje arba ko
kioj industrijoj ta* darbas atliktas Bet (rašyk "nsw worker"

, (naujas darbininko*) po numerius 9-tu lr 10-tu, jei niekad ne
turėjai nuolatinio darbo, lr nori dirbti. Nerašyk vąrdo savo kom
panijos arba darbdavio atsakydamas 10-tų klausimą.

10. KOKIAME BIZNYJE AR INDUBTRUOJE
DIRBAI ARBA DIRBI TĄ DARBĄ?.....................................................................

n. KtEK kitų darbininkų yra tavo šeimoje, kurie oivena
TAME PAČIAME NAME SU TAVIM? ........................................... .....................

(Paduok visus asmenis, kurie 
tik dirba už algą ar pelną, ir 

i nori dirbti, apart savęs)
12. kiek šitokių darbininkų —

(a) visai nedirba, o nori darbo? .......................... .. ..................... darbininkų
(b) dalinai nedirba, o nori daugiau darbo?............ .. ................ darbininkų
(c) dirba prie VVPA, NYA, CCC ar prie kito

"einergeacy" darbo ... ........................... ..................................... darbininkų
PASTABA: Kiekvienas bedarbi* ar dalinai nedirbantis savo Šeimy
noje turi išpildyti lr sugrąžinti atskirą raporto kortelę.

13. KIEK ASMENŲ UŽLAIKAI? ............................................................................ i. . .
(savęs neskaityk)

14. K’EK PILNŲ JEIGU, PINIGŲ AR KITKO, GAVAI
PEREITOJ 8AVAITĖJ? ...................................................... .................. *.................
(Ola nepaduok mokesčių nuo pafielpos, WPA, NYA, CCC, ar kito 
“emergency'' darbo).

Čia pasirašyk..................................................................... ..
Piliečiams lr ateiviams .primenama, kad infortnaelfcm paduoto*, atsa

kant ( klausimus ant kortele* bus vartojamas tiktai Bedrabės Cenzo tikslui. 
Prašydamas visų bedarbių ir dalinai nedirbančių asmenų iSpildytl kortelę, 
John D. Blggers, Preeidento Roosevelto paskirtas Žmogus vesti Bedarbės 
Cenzą, nesenai sakė: “Nėr ko bijotis. Įteiktos Informacijos ant Sitų korte* 
lių bus vartojamos tiktai bedarbės cenzo tikslam* Nebus vartojamos pa
salintoms tikslams: taksavlmui, susekimui pllletystės, arba kokiam kitam 
reikalui. Pasirašiusiųjų vardai nebus skelbiami. BI vyriausybė nori Jums pa
tarnauti klok tik ji guli, ir viri visko del jūsų ir šio krašto labo. 
Si vyriausybė privalo Jums telkti pageltos rasti teisingą ir nuolatini už
siėmimą tuose darbuose, kurtuose esate geriausiai Išsilavinę.

nuolatiniu ir labai įdomių, Povilo

SALt I M I E RO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES VV.H.F.C. <1420 K.) 

Pirmadieniais —- nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktad eniais — nuo 7:00 ’ki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias pntftrnavitaas — Moleria patarnauja 
<*hone 9000 620 W. 15th Avė.

Azijos putpelė. GOO šios rūšies putpelių pergabenta iš 
Azijos ir paleista įvairiose Missouri valstybės dalyse. Sos 
putpelės yra du syk didespėg negu amerikoniškos.

j m of the building comniit- 
tue, said:

*W«’ll build one of the fi 
nėr. imtitutiona of it* kini iu 
the United Etato* and Ame
rica s Lithuanians will pay 
for it, thu* lessening a burden ■ 
upon etate or oity funds.
/Need Growing. ,

“It is necessary at once to!
< rcct the home, said Fathei 
Albrvicz, as many aged Lith- 
naiuans and orpbans are i»w 
in statė institutions. There ant į 
s<nie 200 in Oak Forest and 
tbe need for aid is constantlv 
grau ing.

“The campaign for funds 
an-^ng America’s 1,000,000 Li- 
iliuunians will begin immedia- 
tv’y.

“ Co-operating with tbe 
įJars of the committee is Geo
rge Cardinal Mundelein, arch- 
bishop of Chicago, who 3Ug- 
gested that the bo.ne be binlri 
near the city and that the St. 
C.i:;mir Congpegation’s sisters 
be placed in charge.
“Šite Approved.

**•'/. 1
“The new honie, accoMing j 

to piesent plans approved Ly 
(’otdinal Mundelein, will be 
b_ilt near the Holy Cross Hos
pital, ‘ where there is empty 
property owned by the Lithua
nian Catholic charities.

“Leonardas Shimutis, editor 
ef the Lithuy ian Daily Drau
gas; the Rev. Anicetus Liuku-’;

1 patlor if SS. Petep and Paul 
' GI urch; Mrs. Kotrina Sriu - 
bienė, Attorney Joseph Grish 
and Dr. Anthony Rakauskas,.

’ presldent of the Lithuanian 
Roman Catholic Federation of 

. America, are other members 
6t the building committee”.

tšdlrhėjal aukštesnės rūšise 
paminklų Ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Suvirš 60 matų prityrimo

Pirkite tiesiai 11 dirbtuvė* U 
. taupykite pinigu*

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH VVESTERN 
AVENUE

ARTI GRAND AVK.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

ZOFIJA
MINAUSKAS

Mirė Lapkr. 18, 19Šf, 3 vai. 
po pietų, sulaukus pusės antį.

Kilo Iš Telšių apskr., Alsė
džių parap., Grumbllų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Patiko dideliame nuliūdime 
dukterj Zofiją, sūnų Kazimie
rą, žentą Joną Černauską, mar
čią Genovaitę, seserį Kazimie
rą lr švoger) Blelsktat, lr daug 
kitų giminių, o Lietuvoje du 
broliu: Adomą ir Julijoną Ale-, 
keandravlčial.
- Kūnas pašarvotas 717 West 
2 lat Place.

Laidotuvės Jvyks Trečiadlenj, 
Lapkričio 17 d.. 1937 m. Iš
namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėta ( Dievo Apvelzdos par. 
bažnyčią, kuro J, (vyto gedulin
gos pamaldos už velionės ate- 

Po pamaldų bus nulydėta 
į Bv. K&slmlero kapines.

'Nuoširdžiai kviečiame visus 
gdmlnee, draugus-ges lr pažys- 
tamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: DuktBi S6an*.
žmttas, Marti, Beauo, ftvogeris

VIETINES ŽINIOS ■ir l a i o o t u vi y "VįF DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS. CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I UDIII AMPC patarnavimas 
ImDULANbt DIENĄ IR NAKTJ
TAX7 V" A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

ANGLŲ SPAUDA APIE PLANUOJAMAS 
L. S. PRIEGLAUDAS

Kunigai turėtų jsigyti
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
- 400 puslapių knygą 

Kaina >1.75

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

Mūsų tautieti!?, Stasys Pic- 
za, Chicago American dienra
ščio raporteris, lapkf. 10 d. 
to dienraščio numery įdėjo 
platokų aprašymą Apie buvu
si Lab. Sų-gos seimų ir nu
tarimus. Apie planuojamas se- 
neiinms ir našlaičiams prieg- 
hunias p. Pieša taip rašo:

“To take care of the orp- 
lians and the old people of 
Litliuanian birth and extrac 
tk>9>. -Chicago’s Lithuanians

Laidotuvių Direktorius S. M 
Skudas Tel. MONroe 3377.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St. 
Phone PULIman 1270 

4348 So, California Avė. 
Phone LATayette 3072

į vienybę nesueiaim, jei 
rūstybė slėgs mūsų širdis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ 8319 Litnanioa Avė. 

Phone YABds 1138-1139John F. EudeikisIR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY B FUEL OILS 3307 Lituanica Ava. 
Phone BOUlevaM 4139

8EMUVB1A » DDCAU8ZA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

1410 So. 49th CU Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weetern Avė. 
Phone GROvehiU 0142

iPetkEBLUE FLAME RANGE OIL
DROINAMAS AJJBJVS DEL VISOKIŲ PEdŲ IR BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo .aukščiausio laipsnio 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. VVestern Av.' Chicago, Uline

B. KANAPACKIS, Savininkas

718 W«at lSth Street 
Phoue MONroe 3377

koplyčios visose 
Chicagos dąlyse

DYKAI 1646 Wė*t 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Weetem A' 
TfiVAS TaL VIRginia 0883

\ *



Pirmadienis, lapkr. 15 d., 19v7PHTTTgTB
VIETINES ŽINIOS

LRKSA Reikalais

Vieša Padėka Jos veikale “Neregė” ma-į C 
tyt, irgi talentas rašyme. T .n.'£—• 
Sime Griciūtė patenkino visus.

« P'
Matyt, j.š Gricaitės susilau-

i i
ksime pirmaeilės artistės.

Buvusi __ ]

u*v dainavo 'Možių žemi’s’’ 
u.rierų choras. Puikini ratle- 
? .nti balsai ’r g- a dikcija bei 
. i kantai^ parinktoji (luinos, 
ki.jp “Lietu'M beaugi ’, “Jau 
atčjn rudenėli? ., “Ant -ežero 
• /levų bangu ir k'tos teikia 
J. luditų ne tik dainininkėms, 
i t ir rengėhm-; šių pr:»gru- 
\o Taipgi kele 4 • ti.'.ikaiiii 
•c meiių šarmai sugrojo Bu- 
... iko radio •-.rąėstra. Kiau-y- 
er.oėa Budriko piogramos ir 
r-.liau iš WCf - stoties.

Širdingai dėkojame visiems, 
kmie prisidėjote prie kilnaus 
darbo ir parėmėte irnūsų vajų 
Žvingių bažnyčios naudai. Dė
kojame dienraščiui ‘Draugui’ 
už <alpinimų ir garsinimų šio 
vajinio parengimo. Dėkojame 
Vanagaičiui už pranešimų per 
radio. Dėkojame pp. Yaksibo- 
garos, kurių namuose, 6559 S 
>faplewood avė., spalių 23 d., 
j vyko šis parengimas. Dėko
jame visiems pirkusiems seri
jinius tikietus, ir daugiau pi- 
rkusiųjų serijų telpa sekan
tieji vardai ir aukos:

J. A. Norvilas — $20.00.
J. A. Čiesnas — $12.60.
Po $10.00: A. Damkus, Zi- 

tautas ir A. Erčius. 1
A. Vaičiulis — $8.00.
Po $6:30: P.z Kuizinas, A.

Milleris, M. Carais, J. Deksi-1 pagerbtuvės 
lis, S. ^Bartkus, J. Kelpšas. ™

Po $5.00: B. Lazdauskis, J. . . Pr0^a 
Jesinskis, P. Idzelis ir J. Lu- ” 
košius. & ’’

Po $315: J. Krušas, F. Ru- pĮrk^ P' 
įp&is, P. Mureika, A. Petkus,
A. Venckevičius, J. Gajauskis, Širdingai
B. Stungis, J. Kolicius, F. Da- nės kreipti 
rgela, A. Stirbis, Goldberg, F. rų; būtent 
Ramanauskas, M. Girskis, V. rengimų ir 
Kubaitis, A. Dvylis,.®. Pocius, komisija už 
E. Novickis, A. Dikselis, J. vanti pagei 
Girskis ir M. Šeputis.

Po $3.00: P. Kvietkus, J. —
Juška, M. Petriišaitė, G. Ger- i šį kontesl 
zinskis, Lazutka, E. Paulius Irgi žinokit 
ir Pūkelis. x »u profesori

Po $2.00: S. Juraška, T. Se- FW laimėti ] 
dbarasf P. Baubinienė, Petkus. Nuvykite

- P. Zalipuga, A. Šeputis. garotų dealt
: S. Uksas — $1.70. eialį Old G

Po $1.50: O. Pocius ir A. tinų su pil 
. Rupšis. mis ir istat;
i Po $1.00: Kun. Klimas, B. kit patariu
- Beržinis, kun. H. Vaičūnas, jūsų dealeT
- kun. Juozaitis, O. S. A., kun. kreipkitės
- F. Lukošius, T. Narbutienė, uę.
- Walawski, J. Kumskis, Pocius, įurj|
- Končunski, B. Petkevicz, A. ,ngt dovanfl 
1 Stugis, S. Piktužis, C. Grigas, fcet Įr gus^

Zebelis, M. Banzinas, A. Jan- gvejnUTno f 
kauskas, F. Tvarkus, Mi Vai- kurie 
eikauskis, K. Šerpitaitė, Krau- drėgni 

. zas, Mi Javarauskis, V. Su- v _ i k.

Biznierius Andreliūnas 
Susižiedavo Su 

E. Ogentaite Svarbus susirinkimą» LRK 
S A Chicagos apskr. vajaus 
komisijos įvyksta pirmadieni, 
lapkričio 15 d., 8 vai. vak.. L. 
Šimučio name, 6916 So. Maple- 
wood avė.

Kas privalo atsilankyti
Apskr. komisija iš sekančių 

asmenų: P. Čižausko, J. A. Mi- 
ckeliūno, A. Bacevičiaus, ir 
J. K. Enčerio; iš kuopų pri
valo atsilankyti nors po vienų 
narj, ar tai būtų kuopos or
ganizatorius ar valdybos, ar 
eilinis narys, bet privalo et- 
‘j’ankyti nors po vienų.

Kai kurios kuopos jan pri
rašė po dešimtį ir daugiau 
naujų narių per pirmas vajaus 
dienas. Bet kitos kp. dar nie
ko uenuveikė. Taigi, ieškosi
me priežasčių ir būdų paleng
vinti sunkų darbų.

CZ.icagos ir apylinkei yra a- 
pie 100,000 lietuvių. Puse to 
yra jaunimas, kuris didžiumoj 
niekur nepriklauso ir jokios 
apdraudos neturi. Taigi, dir
va plati, tik reikia trapui i pa
dirbėti. Taigi sueisime pas L- 
šimutį, LRKSA centro pirmi
ni nių ir pasitarsime apie va-

IM.M’ FAPzTOS LIETUVOJE
MARQUETTW PARK. — 

Plačiai žinomas visoje Cbica 
gojo lietuvių biznierius Rapo
las Andreliūnas šiomis dieno- 
jf.is susižiedavo su Flzhiete 
Ogentaite iš Town of Lake.

R. Andreliūnas užlaiko Je- 
yrirv ir Music krautuve, 6324 
So. Western avė.

Galutinas žingsnis, tai yra 
ekskarrija pas altorių, įvyks 
dar prieš adventų. Rap.

Filosofai galvoja, praktikos 
žmonės dirba.

Joniškiečiuose arba Skalagirlečluose 
arba namo Joniškiečiuose. Mainyslul 
ant Chicagos namo. I

Kreipkitės | YJ. SLIA7.AS.
•MS So. Mapl<*wood Avė., 

Chicago. Illinois
Pagerbsime Visuo

menininku
00 AL
Anglys PADAVIMU NAMAS

Dvieju aukštu mūrinis namas, attl- 
kas, vonios, uždaryti porčlai, dviejų 
karų garddžius. Kaina $4.900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 286$ 
So. Christlana Avė. (pirmiau buvo 
Tumer Avė.), 

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! I KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

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

4224 West. Roosevelt Road lr 
■ 1528 So. Kedzie Avė.

Dar Apte Gricaitės 
Debiutą

PARDAVIMUI BUCERNfcNauji Biznieriai
Parsiduoda bučernė Ir grocernė, su 
elektrlkinlu Šaldytuvu ii* mėsai plau- 
stytt mažina Parduosiu azba IŽren- 
<1 uosi u. Pardavimo priežastĮ patir
site ant vietos.

mrs. nuno. ■
ISO E. KenslngtoJMB 

Tel. PulImanlJl^H®

I’ARDAVIMUI TAVERNAS
Narnas Ir tavernoj biznis. Su sale. ku
rią galima Ižrendaotl dėl visokių pa
rengimų. Naujai lždekoruota, žllto 
vandens žiluma. Randasi lietuvių 
aplellnkėje. Atsižauklt )

MOONTJGHHT TAVERN
1820 West 4#th Street 

Chicago. Iiiinois

— 80 Proof — jSBk
I.nbni f-čri

Lietu
vi>kų Krupniką su BmBBBbB 
karšta arbata paša-■ 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernus. Ten ii'KgHKjfil 
reikalaukit. HEaHMiH
J kitus miestus ta ISHBSgBI 
Vernams orderius pa 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit ■ 

mūsų labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470 

CHICAGO, ILL.

PARDAVIMTI NAMAS

Vieno aukžto namas su krautuve, 4 
kambariai užpakaly, žllto vandens ži
luma. 2 karų garadžlus, kaina $4,800, 
vertas.du kart tiek.

2443 West 71 Kt St.. arti Artesian 
Chtcago Illinois

PARDAVIMTI NAMAS

West Svdėję pardavimui 3 fletu na
mas su bučeme lr groserne, biznis 
Išdirbtas per 30 metų. Gera vieta, 
I.letuvių seniai apgyventa. Kreipki
tės pas savinlnka.

2316 So. Hovne Av©.
Chicago, Illinois

V?.rdu vajaus komisijos'
. J. K. Ei cheris

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
f Sveterių Krautu-

vė Atdara Kas
V 4^1 Diena Ir Vaka- 

rais — 15* Sek- 
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West33rd Street

Iš Choro VeiklosVeltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiškos spaudos.

NAUDOKITĖS
Mūsų įstaigoje randasi pigthl ant 
pardavimo keli Šimtai visokių namų. 
rezidencijų, apartamentų, biznio na
mų lr Uotų, kuriuos apturėjom par
davimui nuo banku recelveriu lr 
Insurance kompanijų, dlėlto prašome 
atsilaikyti dienomis ir vakarais po 
adresu:

■ Ernest Geissler 
2749 W. 63rd St., arti California Avė, 

' Chicago, Illinois

BUDRIKO

IŠPARDAVIMAS
PARDAVIMUI

Parduosiu už morgičių $700 6 kam
bariu medin) namų gerame stovyje.

Taipgi parduosiu už morgičlu 
$2,500 10-tles fįgtų mūrini namų.

Che.rnauskas Office 
1900 So. l.’nlon a ve. Tel. Canal 218|

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESININKAS
Perkėlė savo biznį iš

2507 West 69th Street
- į naujų vietų po num.
6921 S. Westem Avė, 

Telefonas 3713

frcital pskarviaamas.
NUSIPIRKITE BONKUT* 

ŽIANDIEN.
Dvajapa dMuaao: Me. Ir Re.

RENDON PLATAI
flatas.
antros

naujai
lubos.

kambarių
šviesus.

flatas,Taipgi 4 kambarių 
mėn.

Abu flatat randasi ant 75-tos gat
vės, tarp Stony Island Ir So. Chi
cagos karų Unijos.

Kreipkitės J ••Draugų", 2 33 4 So, 
Oakley Avė.. Tel. CANai 7790.

EXTRAt EXTRA BARGĘNAS!
40 akerlų ūkia dideli nauji budln- 
kai, prie cementinio kelio, vanduo 
ir elektriką. Visi įrengimai, kaip 
mieste. Verta $3500. tik už $1,600, 
(mokėti $750. ' ,

Pašaukite tel.. Grovehill 3651, po 
6 vai. vak. Savininkas

3740 W. 80 PI.. Chicago. III.

RADIO Remiate Savuosius 
Biznierius'

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

BUDRIKO PROGRAMA
Naujas Old Goki Kontestas 

Varosi Pirmyn Su tikru malonumu pereitų' 
sekmadienį 'fko gerėki labai 
juokia radio programa, kurių 
per WCFL radio stotį patiekė 

f. Bud lik, In«., 3409-3417 Į 
8 Balsted ri i patingai gra-I

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACTT7M-CEEANER 
ATLIEKA >1 DARIUS

' 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. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, kraug 
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago. "

Jūs niekados neturėsite ge
resnės progas laimėti tartų 
už šių, kurių. Old Gold Ciga- 
retai duoda jums. Šis naujas 
$250,000 kontestas, kuris bnvo 
paskelbtas mūsų laikraštyje 
pereitų mėnesį visus žmones 
interesuoja. Daug iš mūsų 
skaitvtojų nori laimėti vienų
iš 1,000 dovanų. Šiame kon-«
teste nėra jokių mįslių išrišti.

Nepraleiskite šiog progos 
dėlto, kad jūs dar neįstojote

Įsigykite gorų naujų 
RAŲIO dabar. Pamatykite 
tas naujas R C A Victor, 
Philco, Zenith Radias. Jflsų 
sena Radio yra verta iki 
$50.00 mainais.

Aliejiniai pečiai (su 100 
gal. oil) .... $29.50

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTj

« Telefonas BOVLEVARD 4582
Užlųlkom elektrikln) Kabinetų, karštus Ir garo kambarius; suteikiam 
elektriklntus Ir įvedu masažus; Pagelbėslm Jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais lr sieros Vantom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utagnlnkals. »

1657 VVest 45th SL, kampas So. Paulina SL

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ
Gražūs 5 šmotų valgomo 
kambario setai Skaitykite Biznierių 

Bargenus
Didelis sutaupymas ant 

gesinių ir anglinių pečių: 
parlor setų. Gražios dova
nos su kiekvienu pirkimu.

inuiiiiiiinininniiiiaiia
PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dalykai: S
1. —Rnlaekas Motor Sales DYKAI prirengs Jflsų 

karui karboratortų Ir generatorių žiemos va-

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heaterj. _

Amerikos lietuvis atle
tikos direktorium 

Kaune

1931 metais pasižymėjo, kai
po basketbalininkas, Marqn 
ette universitete, Milwaukee, 
VVis. Jisai yra gimus Penn 
sylvanijoj, bet angęs Wauke- 
gane, III. Šiame mieste jis 
buvo “city reereation direc- 
tor.” Gyveno su motina 17 
Maple st. Į Lietuvų išvyks a- 
teinantį ketvirtadienį. Kont
raktų pasirašė vieneriems mo

Vandens Baltumo — Nesmirda •— Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMATSIO Fl EL OIL RAFINIRTTOTOJO MOJ 

TERITORIJ OI

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNU MTRRA 
SU -CITY 8EALER APŽICRATAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS MAUKITE
CANai 20203409 So. Halsted St.

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boaievard 7010 TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th St., Chicago, III.
KURIT ALIEJAI VISOKIEMS MILDYTEVAMS

“U will Likę Us 
4030 Archer Avenue

Pųsiklansykitc gražaus programo 
Nedėlioję it stoties WCFL — 970 
kil., 7:30 iki 8 vai. vakaro.

Tel. Vlrglnia 1515

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


