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ATIDARYTA KONGRESO 
NEPAPRASTA SESIJA

Prezidentas Rooseveltas įteikė 
sesijai keturis sumanymus

WASHINGTON, lapkr. 13. Prezidentas nurodo, kad 
— Susirinkus kongresui į ne- paskutiniais laikais žymiai at- 
paprastų sesijų, prezidentas jaučiama gamybos mažėjimai 
Rooseveltas tuojau pasiuntė pramonės šakose ir podraug 
pranešimą, kuriame pažymėta pirkimų puolimas. Kad sulai- 
jo sumanymai. Ragina kongre-1 kyti šiuos negeistinus reiški- 
sų be atidėliojimo imtis darbo nius, prezidentas pataria kon-
ir pravesti siūlomas jo* 
ris projektus, būtent:

Darbo valandų ir atlygini
mų įstatymų.

“Visokiais orais” derliaus 
kontrolės programų.

Pildomųjų departamentų 
]»erorganizavimų.

Gamtinitį turtų, tinkamo nau 
dojimo planų. ,

ketu-; gresui modifikuoti ikai kurias 
mokestis, kad tuo būdu pa
lengvinti įmonėms plėsti savo 
veiklų. Kas nesuderinama su 
teisingumu, reikia tai pašalin
ti, pareiškia prezidentas.

Patirta, kongreso atstovai 
turi didžiai skirtingas pažiū
ras prezidpnto sumanymų žvil
giu.

Briuselio konferencija imsis griežti 
priemolio prieš Japonija

BRIUSELIS, lapkr. 15. —'Kinijoje niekas nesikištų, kon- 
Devynių valstybių kcnferenci- ferencdja iškėlė tokių keturių 
ja Tolimųjų Rytų reikale posmų akcijų:
šiandien vienbalsiai, išėmus I- 
talijų, nusprendė prieš Japo
niją imtis griežtųjų priemo
nių, kad nutraukti jos vedapių 
ginkluotų kampanijų Kinijoje.
Tačiau “griežtųjų priemonių” 
vykdymas, čia pažymima, pri
klausys nuo Amerikos- galuti
no nusistatymo.

Kadangi pasirodė Japonija

1. Nesiųsti į Japoniją karui 
ir pramonei reikalingas med
žiagos.

2L -Boikotuoti Japonijos e- 
ksportų.

3. Nepripažinti jai jokių
kreditų. . ...

4. Remti Kiniją karo Med
žiaga ir kreditu.

Dar nežinoma, ar tas

MEDŽIOKLĖS SIMBOLIS

y™ atidaryta tarptautinė medžioklės paroda, kurioje 
tarp kitų išstatyta ir Ėis medžioklės simbolis: Suomis medžio
tojas raitas leidžiasi medžioklėn ir rankoje laiko iškeltų gyvų 
prijaukintų auksinės rūšies erelį. (Acme

NAGiy POLICIJA KON
FISKAVO POPIEŽIAUS

Į; ENCIKLIKA
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, lapkr- 15. — Žiniomis iŠ 
Vokietijos, ten nacių politinė 
slapta policija konfiskavo Po
piežiau® l i.,aus XI enciklikos 
apie bedieviškąjį komurtizmų P° P’ptų Lietuvių auditorija

Chiczgus lietiniai protestuoja dėl 
Vilniaus lietuviu persekiojimo

Persekiojamiesiems pažadėta 
moralinė ir rrtaterijalinė 

pagalba
Praėjusį sekmadienį 3 vai. tuvių Komiteto pirmininkų

nieku būdu nepalaužiama ir ji 
laikosi savo keisto tradicinio .vykdoma ir ar Japonija 
nusistatymo, kad į jos žygius ' paveikta.

bus
bus

kopijas. Enciklika buvot ats
pausdinta vokiškai brošiūros 
pavydale. 80,()fX> Šių brošiūrų 
norėta paskleisti Vokietijoje. 
Policija tai užtiko ir konfiska
vo. *’*•
z Mat, šioj®, enciklikoje yra 
paliesta ir valstybės tvarka.

I Pažymėta, kad kiekviena vals- 
{tybė nieku būdu neturi varžy
ti Bažnyčiai laisvės, vykdyti 
jai dieviškųjų ir dvasinę misi
jų. Kai Bažnyčios misija var
žoma, bedieviškųjam komuniz
mui yra progos įsigalėti. To
kiam atsitikime valstybė pasi
daro komunizmo antrininkė.

Pasirodo, naciai ir toliau ne 
pasimeta su idėja, kad tik jie 
vieni gali kovoti prieš komu
nizmų ir kad katalikybė ir ko
munizmas yr^, bendri jų prie
šai. tfoks protavimas yra vai
kiškas. Katalikybė, kaip žino
ma visam pasauliui, nieku bū- 
du nesuderinama su komuniz
mu. Pati viena valstybė be 

'Bažnyčios pagalbos negali lai- 
Photo ) ' mėti kovos su siaučiančiu ko- 

į monizmu. Rodos, naciai tai tu 
rėtų žinoti ir nors kartų įsisą
moninti.

TRAUKINYS SU FUTBO
LININKAIS SUDUŽO

VYKDOMAS BEDARBIU 
SURAŠYMAS

Morton Grove miestelyje 
sekmadienio vakarų sudužo 
specialus traukinys, kuriuo va 
žiavo Beloit, AVisc., kolegijos 
keli šimtai studentų. Tarp jų 
buvo kolegijos futbolo koman
da, lošusi futbolų su Chicagos 
universiteto komanda.

Traukinys sudaužė ant bė
gių staiga sustojusį automobi
lį, kuriam buvo keli asmenys, 
bet visi suspėjo pasprukti. 
♦Smogęs į automobilį garvežys 
suardė dalį bėgių ir apvirto. 
Keli vagonai su keleiviais nu
tempti nuo bėgių.

Tik vienas garvežio kūren
to jas sužeistas įt mirė. Kelio
lika asmenų lengvai nukentė
jo. Tarp studentų buvo kilusi 
trumpa pasjauba. įApie porų 
valandų keleiviai turėjo laukti 
kito traukinio, kuriuo jie bai
gė kelionę į Betoitų.

Geležinkelio kompanija kal
tina automobilininkų. Bet po
licija pareiškia, kad važiavę 
automobiliu žmonės bandę su
stojusių mašinų nustumti nuo 
bėgių. Jie nepajėgė to padary
ti ir tuo laiku traukinys ūžte
lėjo.

Visoj šaly šiandien pradė
tas vykdyti bedarbių ir dali
nai dirbančių darbininkų su
rašymas.

Šiandien ir rytoj, laiškinin
kai po visus namus iš/ešios 
tam tikras blankas su trumpu 
prezidento Roosevelto paragi
nimu bedarbiams ir nepilnai 
dirbantiems darbininkams įsi
registruoti. .

Blankos© pažymėti klausi- j 
mai. Reikia į juos atsakyti ir; 
blankas tiesiog įmesti į pašto 
dėžutes, arba įduoti laiškinin
kams. Tas reikia būtinai pa
daryti iki šeštadienio vakaro,

DETROIT, Mich., lapkr. 15. 
— United Automobile Wor 
kers unijos darbininkų moterys 
organizuotai iškėlė kampanijų 
prieš mėsos brangumų čia, 
Flinte ir kituose autonomobilių 
fabrikų, centruose. Paskelbė 
šūkį nevartoti mėsos ligi atpi
gsiant. O United Automobile 
AVorkerg unijos prezidentas 
Martin pareiškė, kad kampa
nija prieš mėsos brangumų tu 
ri būti praplėsta po visų šalį.

fti kampanija skaudžiai už

JERUZALĖJE ŽYDy ARA- 
Bįį RIAUŠĖS; 7 NU

ŽUDYTA
JERUZALE, Palestina, la-

lapkričio 20 d.
KongreftM „„sprendė bedar arsb’ ria”SSa ir krnTjni 

bių snraSym, ir antorisavt.1 «"«Hrtimai. 7- urneny. nnin- 

prezidentų tai įvykdyti.
Tas reikalinga šalies vy- 

žinoti be-riausybei. Norima 
darbių skaičių, kad būtų gali
ma sėkmingiau jiems padėti — 
parūpinti darbo.

PLATINKITE “DRAUGĄ” (tik skysčiai.

CbicagOB miesto atitinkami 
autoritetai įspėja maisto par
davėjus, kad jie visokį kietų 
maistų parduotų tik svoriu. 
Saikais gali būti parduodami

gauna Food Handlers unijų 
Flinte. Unijos prezidentas 
Thompson pareiškia, kad mė
sos boikotas yra kenksmingas 
Food Handlers unijai. Anot 
jo, kai bus sumažintas mėsos 
vartojimas, šios unijos darbi
ninkams bus mažinamas atly
ginimas. Vadinasi, negalima 
su brangenybe kovoti.

Svarbu žinoti, kad United 
Automobile AVorkers ir Food 
Handlers unijos priklauso 
CIO organizacijai.
BRITAN1JA PASIRENGUS 

KOVOTI DĖL EGIPTO

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Anglijos užsienių reikalų vai 
stybinis pasek rotorius vieegra- 
fas Cranborne parlamente pra

APIE 10,000 BEDARBIŲ 
BUS DARBO PER ŽIEMĄ

buvo pilna žmonių, susirinku
sių tarti savo žodį dėl paskuti
niųjų skaudžių įvykių Vil
niaus krašte. Gausingas susi
rinkimas priėmė tokio turinio 
rezoliucijų: * 1 r

“Chicagos lietuviai, susirin
kę į masinį mitingų, sekmadie
nį, lapkričio 14 dienų, 1937 
m., Lietuvių auditorijoj, 3133 1 
S. Halsted st., ir išklausę pra
nešimų apie naujus lenkų val
džios žiaurumus ir represijas 
Vįfniaus krašte, pasekmėje 
kurių nuteista Vilniaus Lietu
vių Komiteto pirmininkas K. 
Stašis ir šimtai kitų asmenų, 
vienbalsiai pareiškia:

1) Kadangi Vilniaus kraš
tas istoriniai, teisiniai ir eko
nominiai yra neatskiriama 
Lietuvos, dalis, lr

2) Kadangi lenkų kariuome
nė, gen. Želigovskio vedama 
pagrobė Vilnių ir sulaužė ne
puolimo sutartį, padarytų su 
Lietuva Suvalkuose, spalio 7 
dienų, 1920 metais, ir

3) Kadangi lenkų valdžia 
neteisėtai ir ginklo pagalba 
prijungtų Vilnių prie Lenki
jos p’stematiškai terorizuoja 
Vilniaus krašto lietuvius, bau
sdama kalėjimu ir ištrėmimu 
tuos, kurie nori išlaikyti savo 
kalbų bei kultūrų, ir pagaliau

4) . Kadangi lenkų valdžia be 
jokio pagrindo1 ir pateisinimo, 
o vien tik vaduojantis ekster- 
minacdjos politika, ne tik už-

Stašį, drauge su šimtais kiti 
lietuvių, ,

Tad, atsižvelgiant į aukš
čiau išdėstytų, mes, Chicagos 
lietuviai, atsišaukiam į Ameri
kos ir viso pasaulio opinijų:

1) Kad visos laisvę r ža^* 
niškumų gerbiančios valstybės 
ir jų atstovai atkreiptų sava 
dėmesį į.Vilniaus krašto lietu
vius, kuriuos lenkų okupacu 
valdžia yra pasmerkusi pi 
verstinam nutautinimui ir 
naikinimui.

2) . Kad vardan teisybės ur 
civilizacijos būtų pašalint, len* 
grindo Vilniaus lietuviai 
kų žiaurumai, o nuteisti l»e 
K. Stašis ir šimtai kitų >ūl 
paleisti,

3) Kad Amerikos lietuviai, 
ištiesdami broliams vilnie
čiams pagalbos rankų, iškil
mingai pasižada ginti visomis

i priemonėmis jų teises ir kovo
ti už jų laisvę”. '

* ‘ Suaririnirimt’' Vilniaus 
lais kalbas pasakė.: dr. A» 
kauskas, L. šimutis, A. vai
dyla, A. Vanagaitis ir S. K<l

Chicago parkų distrikto pre 
zidentas R. J. Dunham prane
ša, kad Chicagos parkų geri- jdarė veik visas lietuvių švie-
nimui šalies vyriausybė skirs 
apie puspenkto milijono dole
rių ir apie 10,000 bedarbių per 
žiemų gaus darbo.

Durhamo svarbiausias suma 
nymas yra pagerinti Soldier 
field stadijonų Grant parke ir 
ten pat pastatyti namus pa rkų 
distrikto administracijai. Šie 
namai kaštuosiu apie pusantro 
milijono dol.

Šių namų statymo sumany
mas aštriai kritikuojamas. Sa 
koma, tas nereikalingos išlai-

timo *ir labdarybės įstaigas 
Vilniaus krašte, bet dar g*i nu
teisė kalėjiman Vilniaus Lie-

VISI SALOS GYVENTOJAI 
YRA KATALIKAI

NOME, Alaska. — Ties Be
ringo sųsiauriu yra King sa
la, kurios visi eskimai gyven- 

, tojai yra katalikai. Tas yra 
misionieriaus kun. Bellarmine 
LaFortune nuopelnas.

Kun. LaFortune yra 68 m.
metus salojedos, kadangi kituose parkuose tarn^; *iau 

yra tinkamų administracijai!mieionieriauja.

pler. 15. — Vakar čia įvyko Į nešė, kad Britanija esanti pa- namų.

dyta ir 14 sužeista.

Saro keliu iŠ šiaurinės 
leetinos dalies pranešta, 
tenai arabų vadai šaukia 
■bus sukiliman.

Iš nužudytų Jeruzalėje yra 
6 arabai ir 1 žydas.

Be to vakar kitose Palesti
nos dalyse keli žydai nužudy
ta. ; \

sirengos kovoti dėl Egipto, 
jei šiam kraštui koks priešas 
grasintų.

Pa-
kad
ara-

Japonai subombardavo Soo- 
chnwę Šanchajaus fronte.

IŠ 29 ĮGULOS 21 
IŠVADUOTA

NORFOLK, Va., lapkc 15. 
— Audra nuskandino geležga
lių prikrautų graikų garlaivį 
“Tzenny Chandris”. • *

Iš 29 jūreivių įgulos pakraš
čių sargyba 21 išvadavo ir 
keturių kitų lavonus atrado. 
Keturių gi jūreivių likimas ne 
žinomas. Matyt, jie žuvo.

Tačiau Dunham užsispyrė 
Grant parke turėti* namus. 
Dėl šių namų statymo jis su
sivaldė ir su gubernatorium 
Horneriu, kurs ir gi yra. nuo
monės, kad nauji namai nerei
kalingi ir suturėjo legislatūros 
skirti reikalingų fondų.

Dunham, kaip pasirodo, lai
mėjo AVasbingtone.

ROMA, lapkr. 15. — Prem
jeras Mussolini iškilmingai ati 
darė cezaro Augusto laikų pa
rodų.

maiko Susirinkimui vadfljhl- 
vo adv. K. Česnulis. Gražiai 
dainavo šv. Jurgio par. ©fib
ras, komp. A. Pociai vadovau
jant. Aukų Vilniaus reikulany 
surinkta $130.00.

Reikia pasakyti, kad mitin
gas tikrai geroj pavyko, 
cago lietuvių visuomenė pa 
dė, kad ji gyvai domisi 
niaus reikalais ir nuoširdi 
užjaučia persekiojamųjų h 
tiečių sunkių padėtį lenkų 
puotame Lietuvos krašte.

Saloje pastatyta ir iškilmin
gai pašventinta Kristaus Ka
raliaus statula. Nuo to laiko 
sala žinoma Kristaus Kara
liaus vardu.

BRANGESNI, BET 
GERESNI

Kalakutų urmo pardavimo 
trustas skelbia, kad, girdi, Dė- 
konės dienai auginami kalaku
tai šįmet būsiu kiek branges
ni, palyginus su pereitų metų 
kainomis, bet būsiu 
ir geresni.

Tai vargšams suraminimas.
i

KOVA PRIEŠ TEISĖJĄ 
BLACKĄ NETURI PA

SISEKIMO

AVĄSHINGTON, lapkr. 15 
— Vyriausias teismas "ian 
dien atmetė du skundus prie 
teisėjų Blacką. Pasirodo, 
nėra stipraus pagrindo jį pa
salinti. Gali tai padaryti tik 
prezidentas, arba kongresas.

VISUOSE FRONTUOSE 
PRADĖS PUOLIMĄ

HENDAYE, lapkr. 15. - 
Gauta žinių, kad Ispanijos na 
cionalistų karo vadovybė nus
prendusi pradėti puolimų prieš 
radikalus antkart visuose 
frontuose.

ORAS
CHICAOO SRITIS. — ’I>e.

riebyn? be™°‘nn",i ir s*Uta-

Sfe-ulė teka 6:41, leidžia
si 4:28.



1
8 PBADOIA8 Antradienis, tapkr. IS <L, 1937

,/ “DRAUGAS“ m. liepos 22 d. Panevėžio vyskupijoj. J via- PRIVALO IŠPILDYTI BEDARBES
UTKUANLAK-DAILY FBIEND

Publlahed Daily, Kxoept Sunday.
81x Montha 

One Month — 76c. 
8ix Montha — 14.00;

’ |UWKRimON8; One Y«ar — 54.00;
S5.60; Three Montha — 12.00;

*«rope — One Year — >7.00;
Oomt — .OJc.

▲dvertlain* ln "D RAU O AB" brlnga best reaulta 
▲dvertlalng ratea on applicatlon.

"DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Ave., Chicago

[ “DRAUGAS”
Uelna kasdien, lAskyrua aeitraadlenlua

’ , Bendrhdarblaiua lr koreapondentama rastų negirtina, 
tel neprašoma tai padaryti lr neprislunčiama tan; tiks
lui pakto lenkių. Redakcija pasilaiko aau teles tat- 
gyti lr trumpinti visus prisiųstus raktu* ir ypad ko- 
eeepondeucljas aulyg ravo nuoilūroa Korespondentų 
prako rakytl trumpai lr alkklal (lel galhna rakomaja 
■taklnkle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr aamenlkkumų. Pasenusios korės 
pondenctjos lalkraktln nededamoa

Redaktorius priima — nue 4 vai. Ilgi '■ ral. popiet. 
PRENUMERATOM KAINA: J. Apie r IK oi valstybkie:

Metams — 14.40: Pusei metu — 5l.l<i: Trinu mėne
siams — 12.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose ral- 
styhAee prenumerata: Metsa.s — 57.20: Puse’, metu 
— 54.00. Pavienis num. Se.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavua

kanai jau buvo beveik išmirę. Būdamas Kre
tingos klebonu spaudos draudimo laikai s 
(prieš įstojimą j vienuolyną) globojo visus 
Lietuvos pajūrio knygnėšius. Kretingos kle
bonija tada buvo tapus lietuviškų knygų sla
ptu sandėliu. Tuo, būdu tėvui Pranciškui ten-

NZO KORTELES

(Prisiųsta) laiko dirba prie regularių dai
Pranešimas nuo J. A. Valst. ^ur^e 8*^ adikti daug au

prezidento pasieks kiekvieną *r 1Vjr‘ daugiau darbo.
(2) Asmenys, samdomi nešeimyną lapkričio 16 dieną,ka Lietuvos pajūriu knygnešių tėvo titulas ]klųia įteikjJ pilnam laikui (dalinai) prie

Įstojęs j vienuolyną neatsitraukė nuo lietu’ Bedarbės Raporto Kortelę. neregulario darbo (čia skai 
viškos spaudos: rašė tretininkams v^vė-|p^e6imM tomi ir’“progai pasirodžius’

,*,

L
Ir Lenkai Skundžiasi

spaudct
liūs, maldaknyges, redagavo kalendorius ir, ¥ . .
“Šv. Pr. Varpelį”. T. Pranciškus yra dįj'‘meniškas prašymas kiekvie- 
žiausias Lietuvos tretininkų literatūros kūrė- na,n be^abiui, arba dalinai ne• . darbo » • 
jas, buvęs vyriausias tretininkų vizitatorius dirbančiam, išpildyti korteles ,nl_.
įr buvęs Lietuvos prapc.skonų provincijolas.!» atgal jas pasiųsti. m * . r k r •
Ir paskutiniu luiku, nors buvo, senas ir silp-1 Tik pašto nešiotojai* apsi-j ; ' menys, ir an eji 
nas, vis tiek dar vizituodavo Vilkaviškio ir dirbs su kortelių išdalinimo iv Prw ^ar rogreso t ninis 

surinkuno darbu. Kas pilnai ‘"“U’? <WPA> P™.ektM. ar 
nesupras kortelis keturiolikos Prie kit'»’ “™'"gency 
klausimų, arba tikrai lallnos,1 ki,ų fe>kruh’' ag"'h
kaip įraiyti atsakymus, gali | . .
nueiti i arčiausių pašto agen-' <2’ Asmenys, d.rbsnt.ej, 

I. RlkseKfc "Muzikes Žiniose" gana p|a.' tnrų, kur jam padės atsakomų#, Asmenys, sai:

darbininkai), kurie gali atlik
ti daugiau darbo, ir nori dau

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Italų Rivieroje
1 čius ir vilas, 

būt, į užsienį,

visus viešbu- 
kad pabėgtų 
turėtų kur

Kaišiadorių vyskupijų tretininkus.

Mūsų Chorai

čiai rašo apie mūsų chorus. Jis rašo apie asuiuo-

Nei vie.:a« .jūsų, tur
dar nežinojo fakto, kad Ame- apsigyventi... Ir šiandien pa
like gyvena žmogus, kuris vie- ryžiečdai pasakojo, kokias bai
lią sykį buvo Paryžių sušeiki- sias valandas jiems tuomet te- 
nęs, ak ura t taip, kuip Ameri- kę išgyventi.-
ka buvo sušeikinta lluverio“O Tysliava, kelei pąaiškė- 
čėsa.s, kada bankai vienas po ję, kas ir kaip, gyvenąs sau 
kito pradėjo duris uždarinėti puikiausiame Paryžiaus vieš- 
ir jas, užpečetyti. Tasai žmogus būtyje, už nuvertintą franką 
,— poetas Juozas Tysliavą, prisipirkęs brangenybių ir, 

šamdohu prie j Bruklyno '‘tautiškos” gaįie- kaip nieko dėtas, išvažiavęsLenkų valdininkai Vilniaus krašte tik
ro! sauvaliauja. Net pati lenkų spauda pra
dėjo piktintis.

. Padėtis turbūt "yra bloga, jei net
AVil.” perspėja lenkus valdininkus, kurie iš 
svetur atvykę į Vilniaus kraštų, įsivaizduoja, 

u kad tai barbarų gyvenama vaivadija, kurio- 
"j* galima elgtis, kaip kokioj kolonijoj: ne- 
ipandagiai ir žiauriai. Straipsnyje nurodomi 
laktai, kai valstiečiai buvo neteisingai bau
džiami už neva nelegalius susirinkimus (ke
lių kaimynų subuvimas tikslu drauge papyp
kiuoti), už nežinia kieno karvelį ant stogo, 
už nešvarumą nenaudojamoje išvietėje ir už 
tai, kad ji nenaudojama, už nepažabotą 20 
metų kumelę... Tokio elgesio vaisius yra tas, 
kad žmonės jaučiasi nejaukiai, “jak u ob- 
cych, jak nie w swodm k raju”. Policininkai 
naudojasi dvaruose visokiomis paslaugomis 
ir todėl negali būti nešališki, kada ginčijasi 
kaimiečiai su dvarininku, kas dabar pasikar
toja labai dažnai. Be to, ūkininkai yra tai
komi antros rūšies piliečiais, kurie yr* įta
riami lietuviškumą ar komunizmu. Todėl juos 
galima vadinti tu - ty, chiope — ir kumščiu

' yg"'* * ■ 1 -mokyti “lenkiškos tvarkos.

Taip skundžiadr lenkąi vilniečiai.lenkm vilniečiai. Bet, 
reikia žinoti, kad toji padiV&'yra žymiai blo
gesnė negu “Kur. Wil.” nurodė, nes griežta 
spaudos cenzūra neleidžia viską aprašyti. 
Kaip vakar mūsų dienraštyje buvo rašyta, ir 
lepkų laikraščiai yra konfiskuojami. Lietu- 

f viškieji laikraščiai visi yra uždaryti.

Jie Viską Panaudoja
• m Z________

Vincas Uždavinys, kaip pranešama, vi
sai pasitraukė iŠ Vilniui Vaduoti Sąjungos 
reikalų uždėjo vietos, kurią jis užėmė nuo 
pat sąjungos susiorganizavitoo. Reikia pasa
kyti, kad Vilniaus vadavimo darbui p. Užda- 

J vinys buvu atsidavęs visa širdimi. Jis vie- 
nas iš sąjungom .organizatorių; beveik jo vie
no pastangomis visoje Lietuvoje pristeigta 
daug skyrių. Daug metų redagavo “Mūsų 
Vilnių”. , '

jų padėtį, apie galitnybes vykti į Da:nų 
{ šventę, kuri bus 1938 m. Lietuvoj ir apie 

“Kur. į chorų ateitį. I. Rikselis tarp kitko sako:

“Šia proga noriu prisiminti apie mūsų 
katalikiškus chorus, kurie grupuojasi prie 
parapijų; tų chorų yra virš 100 ir narių šian
dien priskaitoma apie 6,000, net savo sąjun
gą tun — “Parapijinių Chorų Sąjunga”. 
Tos sąjungos statuto viename paragrafe sa
koma: “Iš susidariusių apylinkės sąjungos 
chorų pajamų, laikas nuo laiko, pasiusti Lie
tuvon tiek apylinkės chorų sąjungos narių, 
kiek Ibis lėšos apmokant visą ar dalį ke
lionės išlaidų”. Tas statutas nėra tuščias 
padaras, bet jjs patvirtintas Seimuose; “Ku
nigų Vienybės”, “Katalikų Federacijos” ir 
“Vargonininkų Sąjungos”, reiškia, pačios 
katalikiškos viršūnės - vadovybės. Bet kaž 
koks “paibelis” yra: sąjungos reikalai ir 
jos gražūs tikslai nei iš vietos. Rodos visko 
yra: turime choro vedėjus specialistus, apie 
6,000 narių. Dvasios Vadus, bet nei žingsnio 
pirmyn. Matyti ir čia bene bus užvydo gil
tinė slaptai gūštą susisukusi ir tyliai savo 
darbą varo; kitokios priežasties negalima su
rasti. Juk “Pirmyn” choras neturi nei sa
vo federacijos užgyrimų, nei kitų organizuo
tų masių paramos, bet.... Kairieji progresy
viai tvirtina būk Lietuvos valdžia duodanti 
$3,000. Tam negalima tikšti, nes dabartinė 
valdžia su socialistais yra. bloguose santy
kiuose, o “Pirmyn” kai tik yra socialistų 
choras, aišku, Lietuvos valdžia pirmenybę 
būtų atidavusi “Birutės” chorui, kuris turi 
seną istoriją ir savo idealogijoje yra daug 
artimesnis dabartiniai valdžiai. Katali
kų pąrapijiniai chorai visiškai pradeda 
regresuoti, nors jie turi choro vedėjus, ne
moka už pamokas, svetainės dykai ir t. p., 
liet narius tenka nusilenkiant maldauti į pra
ktikas, kad jie lankytųsi. Todėl mūsų chorų 
repertuaras smulkėja, nariai mažėja, paren- 
giillai menkučiai. Pavyzdžiu paimkim kad ir 
šią irietų Vilniaus minėjimą. Niekur chorai 
nepasirodė nei organizuotai nei su rimtesne 
programa:* pasitenkino nudėvėtomis truknpu- 
čiukėmis dainelėmis”.

Pranešime bedarbiams, pre
zidentas prašo, kad korteles 
išpildytų tik tie, “kurie &ali 
dirbti ir kurie darbo ieško”. 
Dirbantieji asmenys neturi pi 
ldyti kortelės, tik jei dalį lai
ko dirba ir nori daugiau dar 
bo. Administratorius įBjggers 
pasiuntė informacijų kiekvie
nam pašto viršininkui. Jame 
pažymi sekančias asmenų kle- 
sas, kurios privalo užsiregis
truoti. Z i i f II S
Bedarbiai: ''

(1) Asmenys, kurie dirbo už 
atlyginimą, kurte gali dirbt: 
ir kurie nori darbo.

(2) Asmenys, kurie pirmiau 
turėjo savo biznį, savo ūkį ar
ba j>rofesijanalią praktiką, bet 
prie to dabar nedirba; kurie 
gali dirbti, ir nori darbo.

(3) Asmenys, kurie pirmą 
kartą ieško darbo.
Dalinti itiodttMMtititt: "

(1) Asmenys, kurie tik dalį

N\ A dhrbo projektų. , j tos ,ejaktorius. Kai jis va-' Amerikon. ’
(4) Asniebys; kurie gauna .duodamas, iš Lietuvos Pran-į

NYA studentų pašalpą.
(5) Asmenys, kurie dirba 

prie “emergency’1’ darbo pro 
jektų, kuriuos projektus veda 
valstijų arba vietinės valdžiom 
kaipo dalis darbo pašalpos 
programų. ’

Valdžia Užtikrina tuos, ku 
rie pasirašys ant kortelių, jog 
informacijos paduotos ant ko 
rtelių nebus vartojamos kito
kiems nagrinėjimams, suseki
mams pilietybės, arba kokiam 
kitam tikslui bedarbio nenau
dai. “Yra tik pastangos suži
noti tikrus faktus apie bedar
bį”.

Administratorius Biggers

Jei Tysliava toks macni^Z'ū 
ri-v*cūzijon, iš Berlyno mušė te-!gas žmogus, jis turėtų sušei- 

legramą Paryžiun sakydamas: ‘kinti cicilietus ir bafeavikus, 
“Drebėkite, Paryžiaus supos-|ypaė per SLA. valdybos lek- 
tatai, pas jus važiuoja poetas ginus, kad visi, kas gyvas, bė- 
Juozas Tysliava,” kas tuomet giotų, šauktų, rėktų balsuoti 
dėjosi prancūzų stalyčioj, ap-'už “tautišką” sleitą 
sako savo gromatoj Lietuvos
rašytojas A. Vienuolis;

“ .... pirmučiausia užsida
riusi birža, kritusios visos ver
tybės, o prancūzų frankas trim 
kuliais nudardėjęs pakalnėn.
Gatvėse per kokią valandą su
sidūrę keli tūkstančiai autų, f .
apsivertę daug- autobusų,, nu- 
kentėję ir požeminiai trauki
niai, o prekybininkai, amati
ninkai ir įvairių vertybių bei

— Nesuprantu, kad tu taip 
geri. Jei mažiau gertum, šapo j, 
kurioj dirbi, gautum geresnį 
darbą, gal net formonu pa
darytų.

— Eik, jau eik. Kai aš is- 
jaučiuos ne tik 

kaip funnonas, bet kaip šapoa 
supredentas.

ko: “Amerika turi rasti, kaip brangenybių laikytojai, kaip
duoti darbo norintiems dirbti 
Bet, pinn negu ji gali pradėti 
kokį platų pataisomą planą 
išgydymui fefckfš, turi bū! i 
žinomi pilni faktai”.

apjakę, bėgioję su Tysliavos 
gai^a telegrama, rėkę, rovę'
sau nuo galvos plaukus ir»
kas gyvas skubėję į bankus 
savo sutaupų atsiimti. Net ir

— Et, jau tie daktarai. Nie
ko nežino, Tiek ilgai jie mane
kankino žiūrėdami, kas yra • * . *' * 
mano galvoje, kad taip skau
da. O kai pagalios nuėmė X-rai 
pikčerių, tai pasirodė, kad 
nič nieko nėra.

Visa Ūkininko Šeima - Puikūs Muzikantai
eiliniai piliečiai tempę ant sa
vęs po dvejas kelines, o supos- Į — Aš ir nesidyviju, — atsa- 
tatai telegramomis išnuomoję j kė jo draugas.

1935 m. rudenį atvyko į Ameriką ir čia 
išbuvo iki 1937 m. pavasario. Jis aplankė 
mūsų kolonijas judindamas Vilniaus vadavi
mo idėją. •

V. Uždavinio vardas yra' įveltas j Vil
niaus Lietuvių Komiteto. pirmininko K. Sta- įnešti į mūsų visuomeninį gyvenimą.
šio bylą. Apkąltinilmo akte įdėta, kad, giidij!-kL ; Hitais p. Rikselio iškeltais kl 

i Uždavinys lankėsi Amerikoj ir išviso Vil
niaus reikalams tesūrinko tik $900.00, fcUo- 
nfet Stašys turėjęs milijonines stonas “priež- 
valštybiniaaf did-bui”. Ta proga’ norime pa
sakyti, kad V. Uždavinys pas mus čia ne
buvo atvykęs specialiai aukų rinkiniui. Ne 
visos aukos , ėjo per jo, rankas. Jo 'surinktų 
aukų ir kitos aukos daugiausia buvo siunčia
mos į VI Vi S. centrą tiesiai per Y-' VA B. 
skyrius, Federaciją ir kitas organizacijas.
Daug aukų buvo siunčiama tiesiai į Vilnių.

Lenkai, norėdami apkaltinti K. Stašj ir

Žemaičiuose,. Lyduvėnų vie
nkiemyje gyvena ūkininkas, 
kurio visi šeimos nariai yra 
puikūs muzikantai. Tai 63 me
tų amž. Stasys Abramavičius, 
jo žmona Kazimiera ir keli vai 
kai. Šis ūkininkas jau iš ma
žens būvo nepaprastai gabus 
kaifaio muzikantas. Jo tėvas, 
tėvo tėvas i raeneliai taip pat 
buvo žinomi kaip puikūs kan
klininkai. Šiam -ūkininkui se
neliai paliko apie 250 metų se
numo kankles. Šiuo muzikos į-
rankiu tas ūkininkas kelias 

, Gerai, kad “Muz. ž-se” šie chorų klau- dešimtis metų griežė įvairiuo- 
siinai yra keliami. Tai išjudins chorus, juos
sujungs. Chorų sąjunga tikrai yra aktualus 
dalykas. Tokia sąjunga galės daug gyvumo

vičius kanklėmis įskambino 
‘‘Žemaičių sutiktuvių maršą” 
ir šiuos Žemaičių senovės šo
kius: “Kepurinę”, “Skepeti- 
nę” ir “Zuikelį nabagėlį”. 
Taip pat į fonografo plokšte
les originalių melodijų įgrojo 
Abramavičienė ir jų duktė 
Stasė. Duktė — savamokslė, 
bet puikiai griežia smuiku. A-‘ 
pskritai ši ūkininkų šeima per 
tris dienas į fonografo plokš
teles įgriežė ir įdainavo kelias
dešimtis žemaičių dainų, šo
kių ir kitokių melodijų. Pte.

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vartė Knn. Ant. M. Karužiikis

Tėvai Ir Vaikai

klausiniais
pasisakysime kitą' kartą.

Pavergtoje Lietuvoje Grįžo 
Viduramžių Laikai

Lietuvių engimas Vilniaus krašte jau 
peržengė visokias ribas. Teū lietuviai engia
mi ir baudžiami lyg -viduramžiais kokie lic- 
retikai. Štai “Vilniaus žodis” Nr. 48 ep

, .. rąšo tokį lenfcų “kultūras” faktą Spalių 19k,ta, Vilniau, l.etuy.ų veikėjus valstybes i,-. . ftvenfionių PaiaulinS8 „etuvll)
davi'me sugalvoja visokiausių nebūtų dalykų.

I Mirė Seniausias Pranciškonas 
. 't; j. Lietuvoje

se pasilinksminimuose, žemai
čiuose kanklių muzika buvusi 
labai populiari. Šis ūkininkas 
moka taip pat puikiai pasi
dirbti ir kitus bmuaikoe įran
kius. Jo nagingumu stebisi ki
ti žemaičių muzikantai. Be to 
jis puikiai groja birbynėmis, 
vamzdžiais ir luinzdžiais. Mo
ka labai daug įvairių senovės 
melodiją Jo žmona Kazimie
ra, taip pat jau pagyvenusi 
moteris, moka setų liaudies 
dainų, padavimų ir (melodijų 
Visi ūkininko! Abromavičiaus 
vaikai yra laimi muzikalūs ir 
puikiai griežia įvairiais įran
kiais.

Ūkininkas su savo žmona ir 
15 metų dukterimi Stase buvo 

į Katilą ir nustebino

“Kultūros” draugijos mokyklos mokytoją 
nubaudė 50 žiotų už tai, kad tas mokytojas 
nenusiėmęs kepurės prieš nešamo palaidoti i atVyfcę 
lenkų valdininko laviną, Nors nubaustasis kai kūrinai muzikus. Čia 
mokytojas ir turėjo liudininkų, kurie lindi- jAbramavičiai Ibuvo pakviesti 
jo, kad jis yra neteisingai kažkokio girtnok- j radiofoną, kfcdf- Atliko savo 

os konebrtą. 
iesti į Tau-

Spalių mėn. 27 d. Šv. Luko ligoninėj
Kaune mirė tėvas Pranciškus Bizauskas, O. .
p ho apskųstas, nes jis prieš to valdininko la-

Tėvas Pranciškus Bizauskas puvo se- ' voną buvo nusiėmęs kepurį, tačiau Storasta 
niausiąs Lietuvos pranciškonas. Jis gimė 1861 į tai visai nekreipė dėmesio ir nubaudė.

dainų ir mi 
Paskui buvo 
tosakoe Archyvą. Čia Abramn-

UNIVERSITETO DIDŽIŲJŲ 
KLINIKŲ STATYBA

Jėi esi tėvas arba motina.- ‘ 1 f i. * ’atsftnink, kad tavo pirma šve
nčiausia pareiga yra duoti ta
vo! kūdikiui sveiką galingą, 
kūnišką organizaciją, kuri neš
jį per gyvenimą bei kentėjimus 77 * 
ir pagelbės jam atlikti jo dar- **

Statyba jau įpusėjo. Viso 
bus septyni pastatai/kūriems 
bus sunaudota 6 mil. plytų ir 
be įrengimo kainuos 3 mil. Ii- inę. 
tų. Trims pastatams jau den 
giami stogai. Visuose moder
niškai įtaisytuose kli nikuose 
tilps *iki 2į(X)0 ligonių.

RADIO PROGRAMA M 
LIETUVOS

KAUNAS. — Radio stotis 
jau daro bandymus perduoti 
savo programas trumpomis 
32,02 metrų bangomis. Mes, 
Amerikoje, Lietuyos radio pro 
gramą trumpomis bangomis 
greičiausiai galėsime girdėti 
ateinančiais metais.

KAUNAS. — Šiemet linais 
buvo Užsėta 88 tūkst. hekta
rų, o 1932 m. buvo tik 42,700.

sn dalykais, kuomet jie nori 
žinoti, o ue kuomet motinos 
mano tai tinkamu juos pamo
kinti. Aš girdėjau vaikus su
draudžiamus užj užklausimų 
davinėjimą ir tuomet baramus 
už nesusidomėjimą labiau tuo, 
ką jų motinos norėjo, kad jie

bą lengvai. . ,* • • • » - * - .
ši mintis turėtų būti tavo 

piite netiktai pa kūdikio už
gimimo, bet pink y> ūŽgiuar-

žinoma, nėra išmintinga vi
siškai apleisti kūdikio protą 
bet iki dvyliktų metų aimžiaus 
nors bent mokslas turėtų būti 
lengvas, valandos labai trum
pos. Mokslo tikslas turėtų bft-

Jeį gimdytoja yra išniint'1 
ga, ji supras, kad tinkama? 
laikas pamokinimo davimui, 
ytįų kuomet kūdikis yra ver
čiamas jo prašyti. Mažai mo
tinų sustoja paprotauti prie
žastį šio didelio smalsumo, 
kurs yra kiekvieno vaiko bū
tybės dalinu.

Florenfeija Hali Winterburn 
sako: “Jei visi šio pasaulio

ti nepripildyti kūdikio protą ■ nuostabumai prasimuštų urnai
žinojimu nenoriai sugeriamo 
bet vientik pripratinti menk 
kūdikišką protą prie būdo, si- 
steuiatiškų pastangų ir draus
mės. — Sincerua.

• Nesulaikykite smalsumo 
vaikuose

Žmogus esi priverstas va* 
toti iš didelio pasipiktinimo, 
kuomet gfrdi vaikus sudraus
tus nž užklausimu davinėjįmą. 
Jie turėtų būti^Upažindiiili

:r be pri renginį o ant pilnai 
suaugusio vyro, jo protas ap-U 
alptų po jomis”.

Paprasčiausi dalykai regia- 
niui be priežasties išrodytų 
stebuklingi. NežinodmUas jo
kio gamtos įstatymo, jis mė
gintų biaurų darbų ir išeikvo
tų visas savo energijas paten
kinimui savo smalsumo. Ant 
laimės mes laipsniškai priau-

(Tęsinys 3 pusi.)
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LIETUVI! TAUTIETI - IŠEIVI! RADIOSVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

ĮDEGIMAS VIDURIUOSE

Didėsės žarnos įdegimas ga
li būt staigaus arba kroniško 
pobūdžio. Įdegimas, paprastai, 
paliečia vidurinę žarnos sie
nos dalį vadinamą mukoza.
Bet bis įdegimas gali plėstis 
ir apimti kitas žarnos sienos 
dalis, kurio dėlei nekartą ga
li kilti žarnos su žarna arba 
žarnos su vidurių plėve sugi- 
jimai bei suaugMnai. Svarbiau
sia uždegimo' priežastimi yra 
mikrobinio arba parazitin’o 
jiobūdžio infekcija.

Staigaus bei aštraus dide
lės žarnos įdegimo simptomai, 
paprastai, pasireiškia greitoj, 
ligonis vidurjuoja, skundžia
si vidurių gėlimu, kai kuriuos 
iš pradžių tąso vėmimas, kurs
dažnai apsimalšjna. Nekartą pilvelio įdegimu.

Vidurių užkietėjimas beveik 
visados su šia liga bendrauja, 
bet kartais pasikeičia trum-' 
pais viduriavimo laikotarpiai?} 
ir skanumu viduriuose. Be to 
ligonis paprastai nusiskundžia 
neturįs apetito ir dažnais at
sirūgimais bei riaugėjimais, 
vidurių išpūtimu ir svorio puo 
linui, nekalbant apie įvairius 
kitus nusiskundimus, kurie la
bai dažnai turi ryšį su ligo
nio nervnotumu, o nekartą _ir 
baime.

Kadangi ši liga yra mikro
binio pobūdžio, todėl labai da
žnai prie šios ligos prisideda 
komplikacijų įvairių ligų for
mose, kaip tai, sąnarių įde
gimu, reumatiamu, nervų bei 
kaulų gėla, galvos skaudėji
mu, mažakraujyste ir inkstų

ištinka kraujoplūdis. Prie šių 
prisideda troškulys, nenoras 
valgyti ir greitas svorio puo
limas. Temperatūra gali kiek 
pakilti arba būti normali. Ka
ltais liga taip gali išsemti li
gonio pajėgas, kad jis neištve- 
iia ir miršta, ypač tokis, ku
lio abelna sveikata yra pa
liesta kokios nors kroniško? 
ligos arba kuris yra arčiau se
natvės.

Staigus didėsės žarnos įde
gimas tęsiasi keletą dienų, o 
kortais žymiai ilgiau,' atsižiū
rint į pirmesnę ligonio svei
katą ir kaip greit jam pribu
vo gydytojo pagalba. Kartais 
liga užsitęsia ilgesnį laiką ir

Ligonių gydymas ir tinka
ma globa kaip staigiuose taip 
ir kroniško pobūdžio šios li
gos atsitikimuose yra reika
linga be mažiausio atidėlioji
mo. Staigiuose — kad apsau
goti ligonį nuo pavojaus ir 
kiek galint greičiau atvesti jį 
prie sveikatos, gi kroniškuo- 
se — kad jau ir taip įsisenė
jusi liga negautų dar daugiau 
sveikatos pamatus pakasti ir 
kad galimoms dažnoms kom
plikacijoms būtų užkertama 
laikn kelias.’

ŽMONIŲ PRIETELIUS

Tęsinys 2 pusi.

game prie žinojimo, tat šis ne
gali atsitikti.

Tačiau kas nors panašaus.
atsitinka kiekvieną dieną kū-i^a*s keliolika betuvairių nu
dildo gyvenime. Jis atidaro .vyk°,ne I Vokietiją ir įstojo-
savo akis aušros metu ir žiūri 
į saulės šviesos juostą srove
nančią per langą ir atsimu
šančią * lubas ir klausimai bu 
riasi jo protam

Kas palaiko liniją taip ciau- 
’o? Kodėl ji nesusidaužo ir 
neišsibarsto per visą kamba
rį? Kodėį ryte ji toje namo 
pusėje, o vakare kitoje pu
sėje? Jis užpuola pirmą as
menį, kurį susieina šiais klau
simais ir dvidešimtimi kitų. 
Jo mažas protas yra gyvas ir 
godus. Yra tiek daug keistų 
dalykų. Jis nori žinoti, kodėl 
jo vandens stiklas “prakai
tuoja”; kodėl Žmones tun 
drabužius nešioti; kodėl kū
dikėliai negali vaikščioti taip, 
knip suaugę žmonės.

Mintys briaujasi per jo pr<’- 
tą netvarkioje eigoje; vi.su 
piadeda jį ąnt naujo kelio. 
Jo susimaišymas yra apgailė
tinas. Jis kaip asmuo ūmai 
ive'tas į perstatymą, kame tu
zinas kapelijų groja skiri: r-

Mes, ftv. Elzbietos Kongre-į dėkite mums Lietuvoje išsi- 
gaoijos Seserys, kreipiamės. į laikyti, paaukodami pagal iš- 
Jus šiuo reikalu. • J galės mūsų namų statybai. Už

Dar rū^ų priespaudos lai- aukas iš anksto, Jums nuošir
džiai dėkojame ir savo mal
domis prašysime Aukščiausią
jį, kud Jums atlygintų.me į ftv. Elzbietos Kongrega

ciją, nes Lietuvoje vienuoly- Aukas prašome siųsti 8io 
nai buvo uždrausti. | laikraščio administracijai, ku-

Ro karo, Lietuvai atgavę.’ ri pažadėjo tarpininkauti at- 
nepriklausomybę, grįžome į siųsdama jas mums.
Tėvynę ir šiand»enKdur tebe- Sv. Elzbietos seserys lietuvės 
dirbame meilės darbus savųjų
tarpe. Mūsų kongregacijos ti
kslas — aptarnauti ligonius, 
globoti prieglaudose našlai
čius ir senelius.

Bet dabar atėjo kritingas 
momentas. (Būtinai reikalinga 
Lietuvoje įsigyti savus namus 
ir įkurti kongregacijos provi
nciją. Jei to neįstengsime pa 
daryti, tai mums, lietuvaitėms, 
reiks grįžti į Vokietiją sveti
miems tarnauti. Mes tuo tar
pu norime savo tėvynėje lik
ti ir tik saviems tarnauti. Tad,

1 gerieji lietuviai - lietuvės, pa-

— Jurgis Savickis, Lietuvos 
atstovas Skandinavijai, paski
rtas atstovu į Latviją, kur iš- 

įgauna kroniško pobūdžio li-jvyks lapkričio mėn. pabaigo
je. Iki šiol J. Savickis Stok
holme baigia tvarkyti perda
vimui atstovybės reikalus.

g?-
. Kroniškas dįdėsės žarnos į- 

degimas pasitaiko gan dažnai.

f

GERKIT

Stitbrosia 
SOUTH S1OE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIĄ ALŲ, nes jie žino, kad taa 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (TYholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą. — ,

2415 West 64th Street
Biznio TelefonM BOVLEVARD 717»

U M. NORKUS 
Res. HKMLOCK «240

1938 METU
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI 7

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

draudžiamas tuoj palieka jau
slus ir save žinąs ir taip nu
stoja to stebėtino prigimtnmo 
ir savaimingumo sužavėjimo, 
kurį yra taip smagu matyti.

Vaikai visa mato ir supran-
gas meliodijas. Jis nori visa (fa paiyginarnaį nieko. Atsi. 
matyti, . girdėti ir žinoti. Ir j ,njTlk kitą gyk kuomet GSi
pusę laiko kas nors atsiliepia klausimais užpulta, ir atji- 
į jo nusiskundimus su 8uba-,mink irgį kad tai yra v5enu, 
raučiu, Nebūk paikas . įg kuo svarbiausių motinos gy- 

Tai it jie sakė, “Nebūk su- virJmo galvosūkių atsakinėti 
lyg prigimties; nebūk; vaikas”.1 šiuos klausimus apsigalvoju- 

Yra du posakiu, “Nebūk , siui ir išmintingai. Vaikui jo 
paikas” ir “Nevargink ma (motina yra visažinė, ir ji tn-
nęs”, kuriedu turi daug už ką 
atsakyti vaikų gyvenime. Vai
kas, kurs nuolatai taip su

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

ver|fc

Kun. Ant. M. Karužiškis

rėtų būtį atsargi neužduoti 
smūgio taim puikiam pasitikė
jimui. — Anonymous. 

verčiau stoisli i

Žydai Džiaugiasi !
Gyvenimu Lietuvoje '•

KAUNAS (Tsb.) — Telšino 
se yra aukštoji žydų talmudo 
mokykla “Jašiva”. Tokių mo 
kyklų viso pasaulyje tesama 
keturių. Į ją suvažiuija mo
kinių iš visų Europos kraštų, 
net iš Amerikos, Afrikos ir kt. 
Šita aukštoji talmudo mokyk-"t
la turi Telšiuose ir pagelbinę 
mokyklą “Mechiną”, kurioje 
parengiami mokiniai. Paren
giamoji mokykla iki šiol bu
vo blogose patalpose. Jau ke
linti metai, kaip Telšių žydų 
rabinatas renka aukas ir sta
to Telšiuose šiai parengiamai 
“Mecbinos” mokyklai naujus 
rūmus, kurie jau šiais metais 
galutinai baigti ir dabar iškil
mingai pašventinti.

Šventinimo iškilmės buvo 
didelės ir nepaprastos. Į jas 
atvyko daug svečių iš visų 
Lietuvos vietų, iš Klaipėdos, 
Šiaulių, Kauno ir kt. Šventi
nimo iškilmių dalį sudarė ei
sena per miestą: buvo iš se
nosios mokyklos į naująją per
nešama Tora. Eisenoje daly
vavo mokyklų mokiniai, bū
riai jaunimo ir t. t. Jaunimas 
dainavo linksmas religines dai 
nas. Taip pat dalyvavo ir Jie 
tuvių visuomenės atstovų ir

Kitataučiams Leidiniai 
Apie Lietuvą

KAUNAS (Tsb.) — Tenka 
girdėti pagrįstų nusiskundi
mų, kad maža tėra literatūros 
Lietuvai propaguoti užsieniuo
se. Jei kai kada ir buvo iš
leisti nežymūs leidinėliai, tai 
jie ar turiniu, ar spaudos te
chnika buvo nepageidaujami 
platinti užsieniuose. DaĮiar l’u 
rizrno Draugija išleido tikrai 
vertingus leidinius. Vokiečių 
kalba 40 psl. ir prancūzų kal
ba — 32 psl. gausiai paveiks
luoti leidinėliai. Abu tinkamo 
propagandinei literatūrai for 
mato, parinkti patys būdin
giausi Lietuvos gamtos, dai
lės, tipų, istorinių paminklų li
kt. vaizdai. Knygelės popu 
bariai parašytos ir, palygin
ti, išsamiai apie Lietuvą su
teikta informacijų. Vieną Jų 
prancūzų kaJba, paruošė prof. 
Rayniondas Schmittlenas. A- 
biejų knygelių išleistas dides
nis skaičius. Jos platinamos 
per pasiuntinybes, konsultus, 
kelionių biurus. Netrukus bus 
išleista ir anglų kalba panaši 
knygelė, kurios ir bus spaus
dinama kelios dešimtys. Ji bus 
platinama Didžiojoje Britani
joje, Amerikoje ir kitur, knr 
anglų kalba plačiau vartoja
ma.

Tenka pageidauti, kad bū
tų paruošta panašių knygelių 
apie Lietuvą'ir lietuvių kalbą 
ir jų didesnius skaičius pas
kleisti mūsų išeivijoje. Gąu- 
siai ir gerai paveiksluotas nau 

Į josios Lietuvos vaizdais kny- 
į gėlės ypač reikalingos išeivi
jos jaunimui, nemačiusiam sa
vo senosios Tėvynės.

SKAITYKITE
BARGENUS

Šiandie 7 valandą vaknį 
uŽHstatą savo 'radio ant 
ties WGES, girdėsite gre 
programą, kurią grujK* j, 
nų dainininkų ir leidėjas 
Peoples bendrovėj krautu] 
rengiasi visus pavaišinti, 
nuos Brighton Parko jaunj 
lių grupė. Be to, bus šau 
muzikos ir įdomių pra neši 1 
Nepamirškite užsistatyli 
dio ir pasiklausyti. Rap. XI

2 BODAI PAŠALYTI
VARGINANČIAS 1

SLOGAS

Nuryk Z Huyrr Aoplrin tablrtu H 
irrrk pilnų vandenų irtiklų. Tų 
kartok po Z valandų.

Jei d*l aloųų «op» žerki*, 
trnpyk lr aumallyk 1 Bayer 
tabletua 1-3 vandou atlklr. B* ay 
kin tfcjrurzalluok. Taa velk taol pn- 
Irnrvln* zerklėa HnrkMumų Ir . Jų, 
-opėjlmų.

Viskas, ką. Šiandien kainuoja^ 
Salinti varginančia* b1ok'<>-» —i yt 
3 ar 5c — o vlzISkal pasalinti 
slogas atseina nuo 1 Be iki 2 5c. T 
dSl nei viena Šeimyna negali
leisti nei menkesnių gal _____

fttal, ką daryti: Nuryk du BA 
RR tabletua, kai pajunti, kad ga 
nl slogas — su pilnu varniena ztl 
lu. Po to pakartok, Jei reikia p 
gal nurodymus ant paukleto. Pi 
lengvinimas greit ateina. ’ 

Ilayero būdas pasalinti slogas 
ra toks. kur| daugelis daktarų h 
giria. Palengvlnlmtll slogą ; „ 
Bayer Aspirln — po to Jei ne
jausi geriau, tai paslSauk Šeimy
nos daktarą.

Lapkričio 16-ta Diena
r - ■ *- >* • • • ‘ •

“Būkite kits kitam maloni
ngi, gailestingi, kits kitam 
dovanokite, kaip ir Dievas do
vanojo jums Kristuje”. — E
fez. IV, 32.

Gailestingumas nereikalau
ja iš mūsų, kad mes nematy
tume kitų žmonių kalčių; ta
me atsitikime mes turime pri
merkti savo akis. Bet ji įsa
ko mums vengti davimo dė
mesio joms nereikalingai ir 
kad mes nebūtume akli gerui, 
kuomet taip aiškiai matome 

I blogą, kurs randasi.
1 Joks žmogus nėra privers
tas gyventi taip laisvas nuo 
užsidegimo, kad neparodytų 
kokios nors pagiežos; ir tai

as sumanymas 
nekaip dorybė, kitaip daryti.
Piktumas gali žvilgterėt į iš
mintingo žmogaus krūtinę, bet šiaip miesto gyventojų. Grojo 
apsibūti tiktai kvailių kruti- šaulių orkestras, 
nėję. Stipriai kovok prieš pa- Pikelių rabinas F. Kronas 
giežą. Piktumas ateis, bet prie pasakė lietuvių kalba žodį, ku
šink i s jam stipriai. Kibirkštis riame paaiškino šventės reikš-
gali namus uždegti. Užsidegi
mo pri puolimas gali tau už
duoti priežastį raudoti visas 
tavo gyvenimo dienas. Niekad 
neatkeršink nžgavimui. \

Aš lenkiuos prieš kilnią sie
lą, kuri laisvai atleidžia ko
kią didelę skriaudą; tačiau 
kilnus yra atleistasis,-kurs pa
neša tą naštą gerai ir gyvena. 
— Adelaidė Procter.

Siela, kurią nuodėmė yra 
nusitvėrus yra kaip sutrinta 
nendrė. Ji tnri būti švelniai 
pakelta, kad ji dar sykį trok
štą link dangaus. — E. 
sier.

Subarimas nėra skerdynės 
veiksmas, bet chirurgijos.
Arkivysk. Secker.

D1XONDASH
CHIEF TuRNS TO OASH 

ANO E*PLAINS THE DEADLV RAY 
OF THC AOOSIANS. OASH IS THE 
ONLY ONE THAT CAN SAVE 
them from captupe .

\e>U'RE THE ONLV ONE
THAT CAN SAVE US,DASM?
HERF 7™ '
THIS
HERE.QUICK/PUT 

SfKE 9VIT/

THE

— Baltijos valstybių (Lie
tuvos, Latvijos, Estijos) sta-n Z * •
tistinė konferencija įvyko Ry
goje spalių 29-31 dienomis.

mę ir.baigdamas iškilmingai 
dėkojo valstybės prezidentui 
ir vyriausybei už labai gerų 
ir laimingą žydų gyveninių 
Lietuvoje ir palinkėjo ilgiau
sių metų.

MOKYKLŲ IR NAMŲ
/DARBININKAMS STA

TYBA

KAUNAS. — lapkričio ll 
d. Miesto Taryba nutarė už 
traukti 15 mil. litų paskolą, 
iš jų 9 mil. eis mokyklų, dar 
bininkų namams ir kitai mie
sto statybai.

WE VVILL LET YOU OUT Or THE 
VACUUM DOOR. YOU MUŠT 
GO TO THE TOP OF THE SHlP 
AND ANNIMIUATE THEM / THIS 
DISINTEORATION GUN WILL DO 

WORK //
LET

CASH/,

vi.su


t

Į naujos bažnyčiom statymo aeprikalbinaanas. Jo motinėlė,

Antradienis, lapkr. 16 A, 1937

eina 25 metai vedybų. Tai į-, — Kariuomenės Stabo i P

įsminga Verkėjų 
Sukaktis '

fcTFOKD, CONN. — l’iu

stfield, Muš.*., l*uras iž Wor- 
cester, Hartfordo varg. J. Ba 
Uis (kuris ir padainuvo). bei 
navo M. Kripas ir du jo sū 
nūs: Mykolas ir Jonas; pus

ta bankrotas, kad pagei- padeklamavo, Volungevi-
2onų ir Ltozalijų Mi.nčifi- ĄįuĮ<as U’indsor taip pat pa- 
•ulaukusius moterystės 25 1jeii|UHiavo> Buvu ir daugiau 
Mukakt-es. Salė buvo pil-, ka|hnvjh to> įteikta Man- 

^Bonjų. Per vakarienę kai- ^|e (|ra|Hlžįa„ks paisyti maši-i 
p kunigai Ambotas, Kri- ua guvo, keli sveikinimai te- 
^Br. M. AuKŠtakalnis ro legrannunis, tarp kurių Knei- 
B^bury, Matukaitienė is žįų * BoMon>

CleveUndn, Ohio, lietuviai 
aukojo:

Teklė Oruuiantas $20.00.
S. Deniukuitis $5.00.
M. Ji škienė — $1.00.
N. N. — $2.00.

fondų aukdjo po $100: Moky
klos vaikai (400)į, Elena Ja-

sesutė Stasė, brolis Mykolas 
jau seniai yra atidavę savo

vyks lapkr. 26 dienų. švietimo skyrius buvo pastoti-
Bėgilas ! hęs konkursų dramatiniam tei 

x ' kalni'parašyti. Konkursui bu- 
| vo patiekta vienuolika drabna 

— Lietuvos vyriausybės su tinių veikalų, kurių trims pa-
kaičiūtė, Vincas ir Petronėlė 1 Šimtines., Jurgis laukė, ir tiek. daaų firma, dėl atlyginimo da- ',»kirtos premijos.
Paluekai, Jurgis Butkus, Ne- liet negalėjo ilgiau iškęst'-, nams už darbus Klaipėdoje .
kalto Prasidėjimo ftv. Pmie-p-r ip pamatė naujoe bažnyčios uoste ir Telšių - Kretingos ge-į LIETUVIAI DAKTARAI

A. Jakubausk’enė - $5,00. mergaičių draugija ($300), sienas teigiant.

kunigai Ambotas, Kri- 
dr. M. AuKŠtakalnis iš 
kury, Matukaitienė is 

York (Mončinnienės k‘-į 
jr), B. Zavadskis, Mončiūnų 
.jgSiiūs Edvardas ir Pranas 

asis mokinasi Boston j 
ersftetej, Danilienė iš Wc-

10 DUŽIAUSIAS 
IW*TESTAS

JKS>,0OO DOVANOMIS

Ant' galo jubiliatai dėkojo 
visiems už surengtų p Otų.

Mon&ūnai yra viena pav; 
(tingiausių katalikiškų šeimy
nų. .Jų vaikai seka tėvų pėdo
mis.

Padėkime janmimtn
Lapkričio 13 d., parapijos 

vaikinai ir merginos rengia 
šokius, kurio pelnas eis bas- 
ketball fondan. Visi — jauni

Md Gold kontestas yra di- mas ir senesnieji prašomi po- 
usias kontestas vedamas remti jų pastangas, kad ir šį- 

■j- Siekia nuo Atlanti-( met būtų basketball ratelis, 
ikį Ptocrfi-ko ir kiekvienojl

Ij Amerikoj. Old Gold,
♦togoriu 1000 dovanų suda- Bazaras rengiamas šio mė

Parapijos bazaras

$250,000. Pirma dovana 
„ir kitos 999 dovanos 
$150,000. Vėl jums 

laimėti. Kontestas pra- 
jo pereitų mėnesį, bet dar 

a laiko įstoti. dabar.
• f llame naujame konteste iie- 

tokių mįslių išrišti. Nerei- 
žodynų a rba. enciklopedijų, 

i pripildykite trūkstan 
dykose vietose pie- 

e. feia kontestas leųg- 
už pirmų. Mekanikas 

paprastas darbininkas 
lygių progų su kdegijo 

esorium.

Nuvykit pas arčiausių ciga
rų dealerį ir įsigykite ofi- 
aJų. Old Gold konteste bile- 
*ų su visomis taisyklėmis ir 
■ntesto smulkmenomis. Jei 

dealeris neturi biletinų, 
reipkitės į PHAUGO raštinę.

nėšio 17, 18 ir 20 dienomis 
mokyklos salėje. {Bazaro rei
kalu išrinkta sekančios komi
sijos: Veikiančioji — J. Gau
ras, piwn., E. Mašiotas, vice 
pinu., V. Žalnieraitis, kasini
nkas, 0. Jasinskaitė, rašt. Da
rbininkės ir darbininkai; Gau- 
čienė, BaJukynienė, Matulevi
čienė, Rakauskas, Balukynas, 
Litvinas, A. Mašiotas, Leviš- 
kauskas ir Petraitis. Įžanga 
šiais metais suaugusiems 15c., 
o vaikams 5c. Komisija ir ge 
rb* klebonas nuoširdžiai kvie- 

Hartfordo ir apylinkės lie
tuvius lankytis bazare.

N. N. $5.00.
B. Kavaliūnas — $t.00.
J. Brazis — $5.00.
O. Žukauskienė — $1.25.
M. Kumnanskas — $1.00.
L. ilisienė — $25.00.
V. Prakritis $\(M>.
J. Karpavičius — $5.00.
Petkevičienė — $1.06.
Sadauskų šeima — $50-00.
A. Radzevičienė — $4.00.
S. Prokcpas $10.00.
S. Miniotienė — $l'.00.
M. Janušaitienė —.$1.00.
M. (Macijauskaitė — $10.00
K. Šležienė -— $19.00i
E. Ambrozaitė — $1.00.
E. Sereikienė — $1.00.
N. . N. — $110.00.
M. Žilinskienė — $1.00.
R. Vitonienė — $1.00.
V. 'Baltrušaitis — $5.00.
J. Slakaitienė — $1.00.
Po $1.00: Juškevičienė, Ši

monis, Statula, Samienė, Ja
saitis, Janulionis, Morkfirienė, 
Pūkelis, Labašauskas, Žebrie- 
nė, Halaburda, Vilimaitis, Sto
nis, Čdžauskienė, Paliulionis, 
Plaušunienė. >

Aušros Vartų dr:stė $10.00,
K. Česiauskienė — $2.00.
P. Levanavičienė — $30.00.
Kazlauskienė — $2.00.
M. Vašbūnąs — $2.00,
A. Kučinskienė — $20.00.
J. Vaičius — $10.00.
A. Gailiušis — $10.00.

Lapkričio ll <1. Hartfordo 
lietuvių Frederiko Sabonio 
Legijono posto Mcderų Auxi- 
liary surengė card party. At
silankė nemažai žmonių.

ležinkelių nuvertintais dole 
' liais, byla bus sprendžiama ĮJurgis ir Teofilė Urmonai, Pc-j Dr-ja N. P. ftv. P. M.

tras Ir Marcijona Vrbaič.iai ir turi stambesnių pajamų, iš- 'Hagoje lapkričio 12 dienų. A-
Į \'hcas ir Ona Liūliai. Į imant mėnesinius mokesčius

Mokyklos vaikučiai parodu'1*1 » vakarėlių. Drau-
kad bažnyčios, statymas ir be betgi pasiryžo teikti pa
jų neapseis o kai'visas būrys g»H>ų bažnyčios statymui. Jo;r 
įstoja į darbų, tai tu,j $400 uždirbo, sutaupė., paaukojo 
j bažnyčios pastatymui ir pa la- Jyu trečių šimt-nę. Mergaites,
, rė. Tuomi vaikučiai nepasite- gyvuokite ir dirbkite savo 
nkina: jie žada sukelti pin gų bažnyčiai!

ne DD. P. ATKOČIŪNAS
bi pusės ruošias rimtai ginti 
savo pažiūras, nes ginčas lie
čia apie 5,000,000 litų sumoje.

LIETUVIAI DAKTARAI“

- DANTISTAS

1446So. 49th CL, Cicero, HL 
Utarn., Ketv. ir Pčtn. 16—0 vai. v. 

3147 8a. Hal.ted St., OUcagD
Puned.. Sered. ir Subat. nuo 2—8 v.

I Tel. Ofiao:
LAFayette 4017

I Tel. namą:

Bes.:
2460 W, W 8t

DR. (. j. MMIIU etūiums
nupirkimui ko nors į naujų 
bažnyčių.

Elena Jaktyčiūtė dėjo visas 
pastangas, kad kaip nors įė
jus į duosniųjų mergaičių ei
lę. Elenutei pasisekė. Jos tė
veliai pirmiau buvo savo kvo
tų atidavę. Elenūtės duosn ri
mo pavyzdys pasiliks ilgai pa- 
rapijonų atmintyje. (

Vincas ir Petronėlė Paluc- 
kai yra tėvai 5 sūnų ir 2 duk
terų. Jie jau senyvi žmonės, 
ne kų begali uždarbiauti. Rū
pinasi vienokiu ar kitokiu bū-

Jurgis ir Teofilė Urmoną: 
pasiturį žmonės. Jie turi ta 
vemų Biznis gerai eina. Vr-« 
n onai būt galėję* anksčiau a- 
tidwti štontinę, bet ir jie no 
rėjo pirma pamatyti statai.t 
bažnyčių. Pamatę bažnyčios 
sienas mūrijant, nelaukė su 
šimtine, nes žino, kad pinigai 
rtikaJingi.

Petras ir Marcelė Urbaieiai 
neįėjo anksčiau šimtinę atnc 
šhi, bet vis neišgalėjo. Bedar
be buvo juos gerokai prispau
dus. Apsimokėję didžiumų, bi

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
VIRghna 1115 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet u 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadiouį susitarus.

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

TeL CANai 2345

DR. F. C. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

TeL CANai 0462 T

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
z Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 

Rez. ofiso vak: IG—12 A. M. 
ir Sy-9 P. M.

Trečiadieniais' ir Sekmadieniais
pagal sntartį.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Vulundos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare 
TeL Melrose Park 000

Res. 2126 S. 5th Avė., MaywoedAv. 
Phone Maywood 2413

=
AMERIKOS UETUVĮŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

riu užsidirbti dolerukų, o už-1 ’i?» tuoj nutarė, pasitaikiu-
sklirbus dėti vienų prie kito, 
kad sudalius šimtinę. Šiomis 
dienomis ir jie savo kvotų at

pliekė jo. > * Tt
Jurgis Butkus ilgai buvo

Aiškinant paveikslus iš Šv. 
Žemės sudėjo $12.20.

Aukos įteiktos Fondo glo
bėjui kun. A. Linkui, 12259 
S. Emerald avė., Chieago, III.

Kan. D. Mikšys

G AS-O1L-LUBRICATING-W ASHING |

MIDWEST SERVICE 
STATIOH

z

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. VVESTERN AVĖ TEL GANAI 3764

piimai progai, šimtinę atiduo
ti bažnyčiai. Nutarimų išpildė.

Vincas ir Ona Liūliai mo
kėjo ^alitnis kvotų. Jiem su-

AKI V GYDYTOJAI

30. METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

P LIETUVIAI ADVOKATAI

; BORDEN
ADVOKATAS

JOHN. B
ETUVISLIETUVI 

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnbiic 9600KLĄŲSYKITĘS

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
SALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 Iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

GERIAUSIA VIRA PIRKTIS NAU1A BUICKį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemąrk, Inc.r teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputacijų 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!

EMIL DENEMARK, Ine.
Ks‘' Buick - Cadillac - LaSalle ' V

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge j 
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 
Re». TelL Papublic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIROS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHNz
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Rei.: Tel. PLAza 2400 a

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliogiia nuo 10 iki 12 vai, dienų

DR. CHARLES |EGAL
f,____ OFTSAS
4729 So. Ashland Avė.

2 luboe
CHICAOO, ILL.

Telefonas IKUbray 2880
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 r. ▼.

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS.

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL; , \ i

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

DR. STRKOnS
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 W. Cermak Road
Valandos. 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPnbiic 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. KDWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chieago

Nedėliom ir Trečiadieniais
________1‘agnl .SntintĮ-_______

BR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tet LAFayette 8016.

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPnbiic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nao 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Šeštadieniais nno 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sūtartį.

Tet LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tet GROvehiU 0617 
Office Tet HEMIock 4848 ,

DR. J. J. SIMONAITIS
ARDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road
Vak 2—4 ir 7—9 vak. ,

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tet CANai 0257
Rea. PROspeet 6859

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

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

6 iki 8 vat vakaro

Tel. Office Wentworth 6330 
Rei. Hyde P»rk 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

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

Lšskvrns sere<lomis ir subatomis

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

Chieago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

TeL BOUIevard 7042

DR. 6. Z. VEZR’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė;
arti 47th Street 

Vat: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj, pagal »nt»rtL—

Tet Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENvood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tat VIRglnla 0036 

Rezidencijos TeL BEVerly 8044

DR. L DUNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
. Ofiso vat: 2—4 ir 6—8 p. ro. .

Rezidencija
8939 Bo. Claremont Avė.

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

Chicagos lietuvių iv. Kryilasn H 
gontai, kaip jų pripažino American 
Medical Aasociation ir American 
College of Surgeons. yra Olan A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri- 
koe medikaliai autoritetai mitaų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų, dienraštyje DRAUGE
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‘Football Special” traukinio katastrofa. North Western gejožinkelio traukinys, vežęs namo 200 Beloit, Wis., kolegijos studentų, kurie buvo atvy
kę į Chicago pažiūrėti futbolo žaidimo praėjusj šeštadienį, pne Morton Grove užėlėkė ant automobiio ir nušoko nuo bėgių. Garvežys ir bagažo vagonas 
apvirto, bet keleiviniai vagonai, kad ir nušoko nuo bėgių, tačiau neapvirto. Sunkiai sužeistas pečkurys. Katastrofos priežąstis buvo tokia: automobiliui 
važiuojant skersai geležinkelį sprogo tajeras ir ratas įstrigo tarp bėgių. Važiavusieji automobiliu bandė nustumti, bet veltui. Tuo tarpu atlėkė trau
kinys. * ' ’

VIETINES ŽINIOS kauskas, I. Pakeltytė, A. Ho-
maitė. I. Mickus, A. Marozai-

. tė kvietė narius dalyvauti 
pie GO draugijų. Aukų iš lab-l^68^ Side Sodalicijos šokių 
darių kuopų ir seime sudėtavakare lapkr. 13 d. Kvietimas

visai giminei, draugams, drau-

$676.30.

Ieva Lukošiūtė, nut. rašt.

Vyčių Darbuotė
šio 15 d., 1938 m., parapijos 
svetainėj.

------------ i Seseris Kazimierietes Vyčiai
BRIGHTON PARK. - L. apdovanojo visokiom dova- 

Vyčių 36 kuopos sus-mas įvy- nom.

genis.
Atsimenu, rodos tik meta: 

kaip abi lankėin ir baigėm 
' Šv. Jurgio lietuvių parapijinę 

priimtas! j mokyklų, Bridgeporte, kur a-
B. Klimas pranešė, kad kp. bi augotm ir buvome kaimy- 

metinis šokių vakaras bus sau; nais.
Ona Žilinskaitė-Aksomaitienė

Svečiai

ko lapkr. 8 d. Jame aptarta 
daug reikalų ir išklausyta ei- 

į centrų buvo prisiųsta $65.03.1 lė raportų.
Toliau kalbėta apie rengia- Jubiliejaus bankieto rapor-

WEST SIDE — Juozas ir
Dramos ratelis, vadovaujant Ona Radzeijčiai seni “Drau j, T .

A. Pienes, Š. Pauliūtei, loš^- i? . j■’ ĮL .'H /- ■■»■■■■,.—-r- W^Tta^^iaukibr puaė*

veikalų Lietuvių Piliečių Dar

tas buvo nepilnas. Z. Vyšniau-
bininkų Pašalpos klūbui lapkr. 
21 d. Veikalas užvardintas

skas, sporto vedėjas, pranešė, “Aha — ji vyras” (iš anglų
laimėjimo knygutės gruziną - kalbos išvertė S. Pauliūtė).
mos pilnos. . Besketbolininkai Reikia pasakyti, kad S. Pau-
praktikuojasi ir laukia lygos 
žaidimų. L. V. Chic. apskr.

liūtė kuopos yra nenuilstanti 
darbuotoja. Job veide visuo

pirm. B. Klimas padarė platų Į niet patėmysi linksmumų ir
Nutarta kiekviena.ii nariui pri' pranešimų ir patiekė valdybos visiems draugiška. Ji yra bai
siųsti po tris tikietus: du par- darbuotės planus. Gražų pra- gus Šv. Kazimiero Akademi-
davimui, o trečias pačiam na-'nėšPmų padarė ir iš buv. sei- jų, patyrus dramos mene.

mėlio.
t

Perskaitytas laiškas centro 
raštininkės B. Petraitienės ir

=■
PADEKONE-

t

t
A. A A 

ZOFIJA
MINAUSKAS

Iš LRKSA 163 Kp. 
Veikuno

go” skaitytojai, sykiu ir A- 
delė Vrubliauskienė “Laivo” 
skhitytoja su savo dukrele O- 
na atvyko iš Sheboygan, Wis. 
pas gimines. Ta proga pasi
naudojo Aušros Vartų bažny-

MARjQUETTE PARK. - 
Lietuvių Romos Katalikų Su-, 
sivienijimo ALnerikoje 1G3 ki o 
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko lapkr. 14 d.

Pirmiausia finansų raštinin
kė pranešė, kad iš pereito su
sirinkimo mėnesinių mokesčių

nių vakarų, kuris įvyks gruo
džio 12 d. parapijos svetainė
je. Pranešta, kad vakarų iš
pildys Chicagos apskr. dramos 
ratelis. Vakaro programa su
sidės iš vaidinimo “Vargšas 
Tadas” ir muzikalės dalios

riui. Tikietų kaina 25ė.
Vakaro darbininkais išrink

ti sekantieji: Dabinskas, Gai
lius, F. Stogiūtė, Dubokas ir pakvietimas dalyvauti Aušros
Butkus. i Vartų bažnyčioj lapkr. 25 d.,

Butkus padarė pranešimų iš, mišiose už a. a. B. Paliliūnai- 
L. R. K. Labdarių Sųjungos' tės sielų.
seimo, kad nutarta statyti se- B. Klimas ir Z. Vyšniauskas 
nei iam s prieglaudų ant ’abda- raportavo apie draugiškų va
rių žemės priK Šv. Kryžiai.s karėlį, Vyčių apskr. chorų ir

Naujų narių įsirašė I. Meis- 
tenikaitė, H. Petkūnaitė.

Kuopos veikimas gyvas, na
riai draugiški, darbštūs. Žie
mos metu kuopa planuoja da
ug pasidarbuoti parapijos nau
dai. Koresp.

Užuojauta
Roselando Vyčių.

Nutarta kas mėnuo rengti
pasilinksminimo vakarėliai.

4- I A 
KASTANTAS 

VITARTAS
Mirė lapkričio 6 1937 m..-

6:45 vai. vak.. sulaukęs pusės 
amžiaus. Buvo kilęs Iš Teisių 
miesto.

Palfko liūdinėtus seseris, tvo- 
gerlus lr gimines.'/

Po gedulingu pamaldų Aud
ros Vart,ų parap. bažnyčioj pa
laidotas lapkričio 9 d. 8v. Ka
zimiero kapinėse.

Mes. seserys dėkojame gerb. 
klebonui kun. M. Urbonavičiui 
už gedulingas pamaldas ir pri
taikytą pamokslą. Toliau dė
kojame vargonlnlnkut J. Bra
zaičiui. altoriaus valkams. Iv. 
Mišių lr gelių aukuotojams. 
grabnefilarns lr visiems lanky
tojams pašarvoto velionies. da
lyvavusiems pamaldose Ir ly- 
dėjuslems ) kapines.

Širdingai ačių tariame gra- 
boriui Lach&vlčiui ir sūnams 
už rūpestingą patarnavimą.

O tau. mielas brolau, užbai
gusiam Šią žemiška kelionę, te
sutelkia Gailestingas Dievas 
amžiną atilsį.

Nuliūdusios seseris.

—vakaras.*
Kilo iŠ Telšių apskr., Alsė

džių parap., Grumblių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdimę 
dukterį Zofiją sūnų Kazimie
rą, žentą Joną Čemauską, mar
čią Genovaitę, seserį Kazimie
ra lr švogerj Bielskiai, ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoje du 
broliu: Adomą ir Julijoną Alę- 
ksandravičial.

Kūnas pašarvotas 717 West 
21st Place.

Laidotuvės jvyks Trečiadienį, 
Lapkričio 17 d., 1937 m. Iš
namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Dievo Apvaizdos par. 
bažnyčią, kuroj Jvyks gedulln- • 
gos pamaldos už velionės sie
lą Po \pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines, 

z Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktfc, Sūnus,
žentas. Marti, Sesuo, Švogeris 
lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. M. 
j Skudas Tel. MONroe 3377.

I Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

[Gėlės Mylintiems
. Laidotuvėms <

LAFAYETTF MOO

ligoninės, taipgi nutartį, kad 
prieglaudą ves seserys Kazi- 
inierietės. Seimas buvęs dide
lis. 170 delegatų atstjvavo a-

Dėl mirties Monikos Gurin- 
skaitės, reiškiu užuojautų jos 

Komisijon irinkta: B. Kuli- I tėveliui, Gurinskui, taip pat

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

“STANLEY © FUEL OILS”
BLUE FLAME RANGE OIL v

DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ 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, Illinois

B. KANAPACKIS, Savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
GENIAUSIA IB DIDMAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE •
DIENĄ IR NAKTJ

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

TeL LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klsuykits mta| Ltotovki radio programų Pinaadioaio vakarai!, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. P. 0. rtotiea (1420 K.) — PraoaMOM».

i i

* UDIII Aki P T PATARNAVIMAS
AMDULANbL dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

■

P. I. Ridikas 8364 8o. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

laMa ir Sanai
2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 4244 E. 108 St 
Phone PULIman 1^70

J. Liliridc
S. P. Mažeika

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3672

——-
3319 Litnanica Avė. 
Phone YAEds 1138-1139

1 Masalskis 3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas
S. M. Skintas

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

~~ "* 1 "*• - ■ a
718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

LĮZoĮ

Juozapas Eudeikis

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5561

IR 4704 So. Weatern 
TfiVAS TeL VIRginia 0683

E

\
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VIETINES ŽINIOS

Iš Misijų

MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO SUS-MAS

Į vos Juozas Jankauskas.

WEST SI DE. — Aušros Va
rtų parapijos metinėje globė
jos Dievo Motinos gailestin
gumo šventėje, bažnyčioje pa
stebėta permažai parapi jonų, 
ypač vyrų, kurių su biznie
riais čia priskaitoma apie 7(X). 
Nei pusės jų nebuvo, taipgi 
jaunimo turėjo būt daugiau. 
Didžiulis chorai, taipgi, gal, 
kur buvo išvykęs su savo rei
kalais, nes nebuvo girdėt gra
žiabalsių per mišparus ir pro
cesijoj giedant.

Žodžiu sakant, visiems da
bai reikia daugiau uolumo, su
sitarimo parodyt per misijas, 
atsilankant rytais ar vakarais 
į savo parapijos bažnyčių.

Kas mus galėtų sutrukdyt 
nieiti į savo šventovę ir pa- 
gaibint Aušros Vartų gailes
tingumo Dievo Motinų? Ar ne
bus tik mūsų pačių apsi leid i- 
rnns? Rap.

\ ------------
I. Urbonavičius, 2231 West 

23 pk, gavo liūdnų žinių iš 
Lietuvos, kad spalių 3 d. mi
rė jo motinėlė M. Urbonavičie
nė, Židikų parapijoj.

Lapkričio 17 d., įvyks Ma-
Serga Em. Pocienė su savo į rijonų Chicagos apskričio rė- 

vyru Vladislovu, 2145 W. 23Jnėjų susirinkimas “Draugo*'’ 

pi. Jurgis Latvis, 2051 S. Cou-
lter st. ir Jonas Totoraitis,

namie, 2334 S. Oakley avė. 7:30
vai. vakare. Visų kolonijų Ma- kolonijų skyrių rėmėjai, dar- 
rijonų rėmėjų atstovų prašome buotojai ir šiaip geros valios 

zaitė, 2144 Coulter st. serga atvykti į susirinkimų, į kurį žmonės kuo^kaitlingiaus:ai mt- 
sanitorijoj, tarp Crawford ir j tikime! tikrhi sulaukti ir nau-: vyktų ir pasiimtų bankieto ti- 
Jefferson. A. Kadžius, gyv. I.įų.įj dvasios vadų, gerb. kųn. kietų platinimui ir kartu pa-

21.6 W. 23 st. Adelė Matu-

Albertas Raugelis, jaunas 
vaikinas, atvykęs iš Lietuvos, 
Žagarės parap., apsistojo pas 
saVo gimines Gedeminus, 2309 
S. Leavitt st. Pas Krikščiukai
čius, 2130 W. 23 st., taipgi y- 
ra atvykęs vaikinas iš Lietu-

BUDRIKO

25 Meta. 
MIMAS

nutarta rėngti metinį bankie- 
tų, kuris įvyks gruodžio 12 d., 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėj. Būtų labai gražu, kad

Žinias - Žinelės Iš 
Lietuvos

CICERO, ILL.

Nanių Savininkų Kliubo 
susirinkimas įvyks šiandien, 
lapkr. 16 d., 8 vai. vakare, 
par. svetainėje. Valdyba

— Vilniui Vaduoti Sųjungos 
dvyliktasis metinis suvažiavi
mas įvyko Kaune spalių mėn. 
30-31 dienomis.

— Šiauliuose steigiasi akci
nė bendrovė, kuri Žemaitijoje, 
ir Šiaurės Lietuvos statys pe-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI DUONAS&rgas ir.cn-> brangenybių. 

Šis German Shepnerd šilo yra 
sargas meno brangenybių Chi- 
cago Art Institute. Kas naktį 
jis išlandžioja visus kamba-

Vieno* dienos senumo duona lr py
ragai pardavimui už pusę kainos, 

ūkias plytines, kurių kiekvie- Į p“™"“- -ka
na kasmet pagamins įx> 6,00f),-į 424,4 jsjg^šo^Ksdjiiė' ,r

\ Andriušį gerbsilne savo skaitlingu atsi-
; ' / | . lankymu naujai skirtų dvasios 1 rįug) o dienomis, taip pat, pra-

Ivajp žinote brangieji, kad vad^ Be to ras:s ir dauginu deda urgzti pamatęs įtartinų 
praeitame Marijonų Chicagos svarbių reikalų svarstytum.'

nių, jau baltais plaukais, pir-Į apSj<rįį:o rėmėjų susirinkime Prašau! APskr. rašt.

2125 W. 24tb st. serga mie.< 
to ligoninėj.

West Side dar randasi žmo-

mųjų Aušros Vartų parapijos i____________________________
organizatorių, būtent J. Jank- parapijonai, nepamirškite sa
gtis, J. Kulbaitis, J. Kavars- vo parapijos pareigų, lanky- 
kas, \ ladas Neffas ir kiti. Ma i^tės skaitlingai, nes bazaras 
tonu būt juos matyti misijose. jau eina (baigos.

E Marijonų Rėmėjų ' ’ ' Sve4ias
8 Skyriaus Sus-mo

T0WN OF LAKE. — Pra 
eitų sek'madienį įvykęs Mari
jonų rėmėjų susirinkimas, ne
buvo perdaug skaitlingas na
riais, bet gausingas gražiais 
nutarimais ir apkalbėtais rei
kalais iš praeities.

Susirinkimui pirmininkavo

“Išnaikinimu yra 
išnaikinta žeme

(XX) plytų. Klaipėdoje statoma 
plytinė su 3,500,(XX) plytų me
tine gamyba.

— Laukams nusausinti Lie
tuvos vyriausybė iš viso jan 
išleido 40,000,(XX) litų, iš to*

PARDAVIMUI BUČERNF.

Vakariene 12 Metų 
Sukakčiai Paminėti

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Seserų Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. rengia va
karienę 12 metų skyriaus gy
vavimo sukakčiai paminėti.

Bus gera vakarienė ir turi- 
darbštus parapijoje veikėjas J, i n*n£a programa, kuri susidės 
Lisauskas, o raštininkavo ne- kalbų, solo piano, dainų. \ a
nuilstanti įvairiose draugijose 
darbuotoja E. Ogentaitė. , 

Susirinkimas nuoširdžiai re
mia Marijonų rėmėjų Chica
gos apskričio vakarienę, kuri 
įvyks gruodžio 12 fl. Nariai 
paėmė daug tikietų platinimui 
ir pasižadėjo skaitlingai daly
vauti.

karienė įvyks lapkričio 28 d., 
(! vai. vak. parapijos svetai
nėj

lankytojų. Seniau, sakoma, in
stitute dažnai dingdavo tui 
vienas, tai kitas daiktas. Va
gis, prieš uždarant, įeidavo, sumos duota ūkininkams ilga- 
kur nors tarp statulų pasislė- laikių paskolų 20,000,000 litų, 

-J J jxlavo ir, pavogęs kų nors, ant I pašalpos skirta 13,(XX),000 li-

WEST SIDE. — Milijonie
rius Aušros Vartų par. baž
nyčioj pirmadienio ryte pra
dėjo savo pamokslų pranašo 
žodžiais, kad išnaikinimu y- 
ra išnaikinta žemė ir nėra, 
kad kas galvotų apie aukš
tesnius daiktus.

Tie žodžiai ypač tinka šios 
gadynės įmonėms, nes ypač 
šios gadynės'žmonės pasken
dę yra gyvenimo smulkme
nose. Šios gadynės žmonės 
neatsimena amžinųjų dalykų, 

' galutino žmogaus tikslo. Apie

rytojaus su kitais lankytojais 
ramiausia išeidavo. l>abar to 
nėra. Šunies vardas “Bellov“.

tų ir 6,000,000 išleista valdi
niams miškams sausinti. .Iš vi
so nusausinta 4lb,(XX) hektarų
žemės.

Pranešimai
NORTH SIDE. — Federa

cijos 23 skyriaus susirinkimas 
įvyks šį vakarų, 16 dr lapkri
čio, parapijos svetainėj 8 va
landų. Kviečiami visų draugi 
jų atstovai atsilankyti į susi
rinkimų. Yra svarbių reikalų 
svarstymui iš centro. Taipgi 
kviečiami atsilankyti ir visi, 
kurie žadėjot priklausyti Vil
niaus Vadavimo Sąjungai. Y-

Visi iš anksto kviečiami at- mums primPna ra prisiųsta ir nario mokesčio
silankyti. Taip pat lauksime 
svečių ir iš kitų kolonijų, taip 
gi 1 ir 2 skyrių (gražu būt, 
kad in corpore atvažiuotų)

Š. P. V. R. 3 skyr. suorga-
Be to, ^nutarė surengti dar|n*zav0 Baltutienė, kuri jau

prieš Kalėdas pramogų, ku
rios pelnas bus skiriamas sei
mui, kaipo auka.

Teko nugirsti, kad E. Ged
vilienė ir P. Tuiskienė tikisi 
laimėti ir porų amžinų rėmėjų.

Už tai sveikiname townofla- 
kiečių Marijonų rėmėjų sky
rių ir linkime kuogražiausių 
sėkmių jųjų darbuotėj ir pa
siryžimuose.

Skyriaus nariai: J. Gedvi
las, E. Ogentienė, p. Sriubienė 
ir kiti pasiryžo smarkiai pla 
tinti apskričio vakarienės ir 
jųjų rengiamos pramogos ti
kietus.

Geriausio pasisekimo!
Beje, baigus susirinkimų, at

silankė ir gerb. klebonas kun. 
Al. Skripkus, kviesdamas į 
šiomis dienomis tęsiantį baza-

mirusi. Po jos pirm. buvo Va- 
rdauskas, taip gi miręs. Dabai 
jau 10 metų skyr. vadovauja 
M. Sudeikienė.

Linkime jai ir toliau gražiai 
darbuotis. J. Šaudvitienė nuo 
pat skyriaus įsteigimo eina 
ižd. pareigas. Rėmėja

, Iškilmingai palaidota

Parsiduoda, buieroė lr grocernė. ku 
elektrlklnlų šaldytuvu lr menat plau- 
stytl masina. Parduosiu arba Uren
ti uostu. Pardavimo priežast) patir
site ant vietos.

mrs. nuno.
160 E. Kenslngton Avė.

Tel. Pullman 1411.

rARPAVPfUl TAVERNAS
Namas lr taverno blsnls, su sale, ku
rią galima lžrenduotl <181 visokių pa
rengimų. Naujai lidekoruota, Mito 
vandens ftlluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. AtslSauklt 1

MOONI.IOHHT TAVERN 
1820 West 46th Street

Chlcagoi>Illinoi8
PARDAVIMUI NAMAS

West S.dėje pardavimui 3 fletų 
x i* • -ir i x v- t»- nLaB su bučeme lr groserne, bl:— Lentrnline valstybes Bl- I tfcllrbtas per 30 metų. Gera vieta 

‘ lietuvių seniai apgyventa. Krelpkl-blioteka nupirko mirusto Dr. 
J. Purickio knygynų su 3000 
vertingų knygų.

— Kaune mirė seniausias 
pranciškonas Lietuvoje kun. 

ĮPr. Bizauskas, 76 metų amž., 
palaidotas Kretingos vienuo
lyne.

tus pon saviniDka.
2316 So. Hovne Avė.

Chicago, IHinois

NAUDOKITĖS

(A
nkl-

Mūaų Įstaigoje randasi pigiai ant 
pardavimo keli šimtai visokių namų. 
rezidencijų, apartamentų, biznio na
mų lr Įlotų, kuriuos apturėjom par
davimui nuo banku receiverių ir 
insuranee kompanijų, dlėlt© prašoma 
atsilankyti dienomis tr vakarais po 
adresu:

Ernest Geissler
2749 W. 63rd St., arti California Ava. 

Chicago, Illinois

Bažnyčia, bet bažnyč’oj mes knygelės. < Valdyba
nedaug laiko tepraleidžiamie
ir dažnai greit užmirštame, | k. K. Vytauto draugi jo.- 
kų ten esame girdėję. Todėl mėnesinis susirinkimas įvyki 
reikia, kad žmonėms kokiu lapkričio 16 d., 7:30 vai. vak., 
nors kitu būdu būtų prime-iChicagos Lietuv,1 auditorijos 
narna apie aukštesnius daly- j svetainėj. P. K., sekr. 
kus. O tas būdas yra tai per I
katalikiškų spaudų. Kas turi1 V^EST SIDE. Moterų 
katalikiškų dionrašt], tai tas j Sųjungos 55 kuopos susirinki- 
kasdien įspėjamas apie galu- mas ivyks šį vakarų, 7.3Q va-, 
tinų žmogaus tikslų. jlflnd<b pa™pi> svetainėj, ant

Visi westsidieč.iai ataimin- lnnlnl labų.
Pirm., R. Mazeliauskienėkime <misijonieriaus žodžius ► 

visi turėkime katalikiškų ;

_ v

ir
dienraštį “Draugų“, nes aiš- 
kiai matosi, kad kurie tik 
neskaito katalikiškų laikraš
čių ar knygų krypsta iš tie
sos kelio. Rap.

COAL
AnglysBRIDGEPORT — Pirma

dienį, lapkr. 15 d. įvyko a. a.
Monikos Gurinskaitės laido 
tuvės. Velionė ilgus metus y-
ra dirbusi prie “Draugo“. įnraščio “Draugo“ ir “Laivo“ 
Šv. Kazyniero kapinėse ilsisi administratoriai.
in Jotimoii t 4 1-1 rrn * * kntrn.ir daugiau “Draugo“ buvu- Gruodžio 3 d. šneki 17 metų

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
r Contractor and Bnilder, 

6739 80. Maplewood Ava., 
Telefonas PROspeet 1186.

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus,! 
didelius ir mažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus šingeliais.j 
Dedame stogus.

Turi 36 metus patyrimo.

Įsigykite gerų naujų 
RADIO dabar. Pamatykite 
tas naujas RCA Victo f, 
Philco, Zenith Radias. Jūsų 
sena Kailio yra verta iki 
$50.00 mainais.

Aliejiniai pečiai (su 100 
gal. oil) .... $29.50
Gražūs 5 šmotų valgomo 
kambario setai
po ................*24.50

Didelis sutaupymas ant 
gesinių ir anglinių ipečių: 
parlor setų. Gražios dova
nos su kiekvienu pirkimu.

Jus. F. Sudrik, Ine.
3409 So. Halsted St.
3417 So. Halsted St

Tel. ‘Boulevard 7010

rų. Susirinkimo dalyviai iš-.Kudirka, kun. F. Serafinas,

šių darbininkų. Ten ilsisi pir- nn0 mirties kun. F. Serafino, 
miltinis “Draugo“ redakto- i§ anksto primename, kad j 
rius a. a. kun. A. Kaupas, tė- prįe šių sukaktuvių palminėj)-,! 
vas provincijolas Feliksas mo yra daromu prisirengimai.

klausė gerb. klebono kvietimų, 
atsilankė į bazarų ir gražini 
pasivaišino.'

Būtų labai gražu, kad town- ’ 
oflakiečiai atsilankytų į ba
zarų, kuriame randasi gražių 
ir įvairiausių dovanų; kurias 
laimėdami sau, kartu suteiksi
te gražių paramų ir savo pa
rapijai, už kų gerb. kleb. kun. 
Al. Skripkus bus dėkingas.

Taigi, visi Town of Lake

kun. V. Kulikauskas, visi die-
THE

Rap.

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ................  $600
Mine Run ............. 5-75
Egg ......................... 6 00
Nut ........................... 6-00
Screenings (Indiana) 500

PIRKIT DABAR! t KAINOS
GREITAI KYI.A

PRISTATYMAS MIESTE IR
PKIKMIESČI UOSE

Tel. ARDtnore 6975

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
maa. Gerkit Lietu-1 
vižką Kruppiką au | 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik I 
į tavern us. Ten ir| 
reikalaukit.
Į kitus spiestus ta- 
vemams orderius pa-| 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit | 

mdsų labelį

INTERNATIONAL
Wine 8C Liquor Co. 
KRANK VIŽOARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470 

CHICAGO, ILL

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Kunigai turėtų įsigyti J
Vyskupo Petr6 Pranclš-J 
kaus Bučio, M.I.C. para-k 
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina ^1.75

“DRAUGAS” į 
2334 So. Oakley, Avė. įi 

I Chicago, lll.

Į

5

Pasiklausykite gražaus programa 
Nedėlioję ii stotie* WCFL — 970 
MI., 7:30 iki 8 vai. vakaro.

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESINIbfKAS

Perkėlė savo biznį iš
2507 West 69th Street
į naujų vietų po num.

6921 S. Westem Avė.
Telefonas 3713

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka- 
rais — Ir Sek-. 
madieniaia.

Telefonas VIctory 3486 
.504 West 33rd Street

============================

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla

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

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-OUEANER 
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia 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. gaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau-l 
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTMELĖS

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos,- yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:

I.—Ralackas Motor Rates DYKAI prirengs Jflsų 
kanri karboralorlų lr generatorių žiemos va- 
žlndjlmui. /

S.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heaterj.

Balzdas Motor Sales
“U wm Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Virglnia 1515

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
*

Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygus
MOJERODIIKTAS DIDMAnSTO FUETx OIU RAFINTRIUOTO.JO 

TERITORIJOJ .

MF.S ORF.IT AI PRISTATOME IR OARAKTUOJAME PT1NĄ MTF.RĄ 
SU CITY SEAUER AP*IfRETAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAU8 PEČIAMS MAUKITE
OANal 2020

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

KURUI ALIEJAI YISOltlEMS MILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 • Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


