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šiurpus apsisaudymas 
Šanchajaus srityje

Nepaprastai nukentėjo ir tarp 
tautinė miesto dalis ČIA VAIZDUOJAMA TIK VIENA

MEDALIO PUSfi
—

Būtų įdomu pamatyti kitą 
jo pusę

DENVER, Colo., spal. 14. Tllinoiso angliakasiai 1922 m< 
— Illinoiso anglių kasyklų tais žymi dalis angliakasį c 
jauna® angliakasis Joseph O- skilo nno United Mine Woi 
sanic Amerikos Darbo federa- kers ir sudarė atskirų orga n 
cijos suvažiavime plačiai api- jzaciją vardu Progressive M 
pasakojo, kaip angliakasių or

ŠANCHAJUS, spal. 14. —(daly 40 kiniečių užmušta ir 
Šiandien įvyko nematytas ir 67 sužeista. Galimas daiktas, 
iki šiol nebūtas šiame mieste griuvėsiuose rasis daugiau nu 
japonų kinų apsisaudymas. Ja kentėjusiųjų. >
ponų karo laivai ir sausumos Dvi ki,H( įįjjį 
artilerija atidarė pragariSką ,inai amerikiefiiy
ugnį prieš kinu fryvenamęsiaa I vastj |Amęriean Sliangliai Po. 
miesto dalis, iš kurių negali.v ..... . . . , ° . wer Co. įstaiga. Kitos amen-įšmusti kinų kariuomenes. Ki- ,. .. , . . , , ...... ? kiečių savastys ir gi labai nu-nų artilerija atsake japonams.

Keletu valandų tęsėsi bom- ''en e^°’’ 
bardavimas — šiurpi dvikova. Pasirodė, japonai nieko y-

ners of (America. Pereitai 
ganizacijos prezidentas J. L. metais ji priimta į Amęriko 
Lewis iki šiol autokratiškai Darbo federaciją. Šiandien ž 
valdo United Mine "VVorkere organizacija didėja. Jos prez: 
of America. j deniu yra patsai Osanic.

Osanic nurodė, kad 1919 me- Sodarin, 0WaniMeij, 
tais angliakasių organKMija

nie ers . tangorois IUinoiao angliakasį
turėjo apie 6o0,000 narį,. p^rė atkaUi kova
Tais metais Lems pateko , n]inoteo M
premdento lr, praėjus „gfotarf, a kit
jiems metams organizacijos eilė.uižpuol
iždas taip ištuštėjo, kad kreip- . ~ ,_ x
tąsi į Amerikos Darbo federa. m'* *r 
ciją prašant nors 100,000 do- . Šiandien Progressive M 
lerių paskolos. 1927 metais or ners of America organizacij 
ganizacijos narių skaičius nu-į auga. Lewis angliakasius i 
puolė iki 89,000 ir tik NBA traukė ifi Am. lh«|pJudame 
laikai* iš naujo pradėjo didėti. | jos, o Progressive Miners < 

Dėl Lewiso diktatūros, sakė America dabai; juos atgal 0 
Osanic, labiausia nukentėjo žiną, sekė J. Osanic.

Verkiu dvaras, Lietuvos sostinėje, Vilniuje

ST. LOUIS, Mo., spal. 13. 
— Apaštališkas delegatas A- 
merikos J. Valstybėms, JE. 
arkivyskupas A. G. Cicognani, 
čia įvykusiam Krikščioniškos 
Doktrinos sambrolijos trečią- 
jam nacionaliam kateketiniam 
kongrese kalbėdamas pareiškė, 
•kad Bažnyčios mokinimo misi
jos didelis darbas niekad tiek 
nebuvo reikalingas, kaip kad 
šiandien mūsų laikais.

Jo Ekscelencija kalbėjo vie
tos katedroje kongreso daly
viams ir svečiams po iškilmin
gų pontifikai inių Mišių. Sakė, 
taip yra dėlto, kad daugelio 

Į žmonių tikėjimas yra susidū- 
! ręs su pavojumi ir reikalinga 
būtinai tą pavojų pašalinti.

Be abejonės, sakė apaštališ
kas delegatas, kad parapijų 
mokyklos yra Kristaus Moky
klos pagrindinė d£lis, kuri iš
kėlė krikščionišką civilizaciją. 

! Amerikos vyskupai dabar gi 
prie Kristaus Mokyklos pri
jungė dar vieną neįkainojamą 
dalį, įsteigę Krikščioniškos 
Doktrinos sambroliją.

ROMA, spal. 14. — Iš Va
tikano patikimų šaltinių pa
tirta, kad Šventasis Sostas j- 
pareigoja vyskupus ir misijas 
Kinijoje padėti ten japonams 
kovoti prieš bolševizmą.

Vatikane .išsiuntinėtu vy
skupams privačiu pranešimu 
išaiškinama, kad Katalikų Baž 
nyčios atstovai nieku būdu ne 
turi kištis į japoną kiną poli
tinius nesusipratimus. Tas y- 
ra ją reikalas. Bet kovoje 
prieš bolševizmą vyskupai jr 
misijog japonams turi padėti.

Katalikai įpareigoti visam 
pasauly kovoti prieš bolševiz
mą — bedieviškąjį komuniz
mą.

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 14. — Žiniomis iš Mad
rido, Valencijos bolševiką re
žimas tik ir laukia, kad Pran
cūzija viešai atidarytą savo 
sieną Pirenėją perėjomis. Sa
ko, tada be jokią varžymą bū
tą galima pakankamai gauti 
ginklą ir visokios karo med
žiagos. >

< - i »* į \ '

Valencija sakosi, kad ji tu-
* . * »,riąti pakankamai vyrą karei

viauti. Ir kaip tik būtą viešai 
atidaryta siena., ji pasirengu

si paskelbti 18 iki 45 Pietą am 
žiaug vyrą mobilizaciją.

Girdi, greitai būtą sudary
ta vieno milijono vyrą ka
riuomenė. Šiandien gi jos ka
riuomenėje tarnauja tik 20 iki 
30 m. amž. vyrai. Kiti visi, 
girdi, tik laukią, kada juos 
“vyriausybė” pašauks.

Reiškia, jie nemato naciona
listą pavojaus. Tik laukia sie
nos atidarymo. Tuo tarpu nė
ra paslaptis, kad ta plačiai 
skelbiama siena jukš visas lai
kas yra Valencijai atlapa.

VARŠUVA, spal. 14. - A 
darius naują semestrų Vi 
niaus universitete, lenkai sfl 
dentai supuolė ir išmetė žydi 
studentus iš universiteto ri 
mą.

Ir gatvėse įvyko mušt nii 
kurios, kaip paprastai, riaušt 
mis pasibaigė.

ARKLIŲ LENKTYNĖSE 
LAŽYBOS YRA TEISĖTOS

ŠANCHAJUS, spal. 14. — 
Japoną karo laivo Idzumo pat 
ranką šovinią viena šukė šian
dien rytą pakliudė ir sužeidė 
Amerikos karo laivo Augusta 
radijo operatorių J. P. McMi- 
cbaelą.

Į Amerikos J. Valstybių ad 
mirolo Yarnell protestą japo
nų laivo Idzumo viršininkas 
tuojau atsiprašė, paaiškinda
mas, kad tas įvykę netyčio
mis.

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 14. — Ispanijos naciona
listų vadas gen. Franco tele
gramomis pranešė Prancūzijai 
ir Anglijai, kad asturai radi
kalai kalėjimuose laiko apie 5,- 
000 nacionalistų kalinių ir juos 
jau pradeda Žudyti, pamatę 
sau pavojų. Tas nepakenčia
ma, pareiškia nacionalistų va
das.

Kadangi Prancūzija ir An
glija turi artimą ryšių su ra
dikalais, jų pareriga sulaikyti 
tuos piktus radikalų darbus.

KOVA PRIES DARBO 
BOARDĄ.' PARYŽIUS, spal. 14. — ži

niomis iš šiaurinės Ispanijos, 
nacionalistą lakūnai šiandien 
išmetė apie 1,000 bombą į astu 
rų pozicija®, pietnosę nuo Gi
jon, pralaužė frontą ir per pa 
darytą didelę spragą naciona* i 
listą koliumna ūžtelėjo prie-’ 
kyn. Radikalą milicininką lie-l 
kanos Bkubiai atsimeta.

WASHINGTONE BUS STA 
TOMI NAMAI APAšT. 

DELEGATŪRAIDENVER, Colo., spal. 14. 
— Papildomomis žiniomis, A- 
merikos Darbo federacijos su
važiavimas nusprendė kovoti 
prieš nacionalį darbo santykią 
boardą (National Labor Rela- 
tions Board), kadangi jig yra 
partyvis ir sprendžiant darbo 
klausimus daugiausia tarnau-

WASHINGTON, spal. b 
— Popiežiaus delegatūrai 8 
bus statomi nauji ir erdves: 
namai. Namai bus trijų a iki 
tą. Statyba bus pradėta api 
lapkričio 1 d.

IŠ EUROPOS GRIŽO VYS 
KŪPĄS DONAHUE

SUŠAUKIAMAS NESIK1ŠI 
MO KOMITETAS

KLUXERIAMS NELEIDO 
TURĖTI VAIKŠTYNIŲ

FORDAS UŽDARYS 
FABRIKĄ LONDONAS, spal. 14. — 

Šeštadienį į posėdį sušaukia
mas tarptautinis 27 valstybių 
nesikišimo komitetas svarsty
ti savanorių ištraukimo iŠ Is
panijos klausimą. Sakoma, bus 
duota proga Italijai pasiaiš
kinti. ką ji mano daryti tuo 
klausimu.

TOLEDO, O. — Khaert 
organizacija norėjo šiame n 
ste surengti vaikštynes apH 
taisę baltais gobtuvais.

Miesto autoritetai neb ic 
daryti vaikštynių.

3,000 JAPONŲ ŽUVO/ 
ŠANCHAJAUS FRONTE KATALIKŲ ALUMNŲ 

SUVAŽIAVIMAS

BOSTON, Mass., spal. 14. 
■ Spalio 28 d. čia bus atidary 

"VVįASHINGTON, spal. 14., tas Katalikų Alumnų federa- 
■ Pietinių valstybių kongreso I ei joe nacionalis (visos šalies) 

suvažiavimas.

ROMA, spal. 14. — Fašistą 
valstybės saugumo tribunolas 
nuteisė kalėti devynis fašistą 
režimo priešus. Juso« apkalti
no sąmokslu. •

DEARBORN, Mich., spal.| 
14. — Sužinota, kad Fordo 
kompanija visiškai uždarys sa 
vo fabriką Kansas City .mies
te, kur United Automobile 
Workers unija vyrauja.

PRIEŠINASI VARŽYTI 
EKSPORTĄ JAPONIJAIŠANCHAJUS, spal. 14. — 

šiame fronte vyksta kruviniau 
sios kautynės japoną su ki
nais.

Vienam fronto bare japonai 
prarado apie 3,000 saviškių 
užmuštais stengdamies įlaužti 
kiną frontą. Ir tai maža pa
žanga padaryta. Kinai nepasi
duoda ir nemano pasiduoti,

atstovai priešinasi sumanymui 
varžyti Amerikos eksportą Ja 
ponijai.

Jie pareiškia, kad dėl to 
varžymo labiausia nukentėtą 
pietinės valstybės, nes neturė-

JAPONAI PAĖMĖ KWEI 
SUI MIESTĄ7 ŽUVO, 2 SUŽEISTA CHICAGO SRITIS. — Ni 

matoma giedra ir kiek š iai

Vakar rytą žemiausia tel 
peratūra buvo 30 1.

9 ŽUVO SU LĖKTUVU

SINGAPORE, apal. 14. — 
Olandų karo laivyno bombone
šis lėktuvas nukrito jūron Ja-

GREEN IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

DENVER, Colo., spal. 14 
Amerikos Darbo federaci

TOKIO, spal. 14. — Japoną 
kariuomenė paėmė Kvneisui 
miestą, Suiyuan pronvinoijos

OELSENKIRCHEN, Vo
kietija, spal. 14. — Sprogimas 
įvyko Nordstern anglių kasy-

nepaisant didelių sau nuosto
li.

kloję. 7 angliakasiai žuvo ir2-jos suvažiavimas prezidentu tą kur dėti medvilnės, kurios 
sužeista. • ! iš naujo išrinko W. Green. Į daug japonai perka.

va pakraščiuose. Žuvo 9 kariš 
kiai lakūnai.

sostinę, apie už 300 mylią ry
tą link nuo Peipingo.

Saulė 
si 510.

teka 6:04, lei Ižu
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Prieglaudos Reikalų

Už»trejetų savaičių, būtent lapkričio 7 d., 
įvyks Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos 9Ū- 
xna&. ’ *

Mūsų dienraščio skaitytojams, berods, 
nėra reikalo rašyti apie tai, kas toji Labda
rių Sąjunga ir ko ji siekia. Mums visiems 
žinomi jos darbai, žinomi ir jos užsimojimai.

Labdariai veikia nuo 1314 metų. Jie 
daug sušelpė į 'nelaimę patekusių tautiečių. 
Be to, labdariai pastatė ligoninę ant savo 
nupirktos žemės ir taip pat nupirko ir iš
mokėjo nemažų žemės plotų, ūkį. Tai irgi 
nebuvo be tikslo.

Seniai yra reikalas ir tai gyvas reika
las lietuviams įsigyti senelių, o gal ir naš
laičių, prieglaudų. Šį reikalų reikia imtis 
vykdyti tuojau. Nėra ko laukti. Daug mūsų 
tautiečių senelių vargsta ar tai kitataučių, 
ar valdžios užlaikomose prieglaudose, ar 
šiaip jau itknalda gyvena.

Šių metų Labdarių Sujungus seimas prie- 
gladdos statymo reikalų turės žymiai pa
stūmėti į priekį. Dėl to labai svarbu, kad 
seime būtų atstovaujamos visos Chicagos ir 
apylinkių lietuvių draugijos, kurioms rūpi 
mūsų visuomeniniai reikalai.

ttnu i» «. s R”). Joj. Sovięt, TAUTIEČIAI, ARČIAU PRIE KRISTAUS
buvo labai nepalankiai įvertintas: iškeltas ’
jo biurokratizmas, jo despotiškumas, jo ae- 
racijonaliikurnas7 ir jo absurdiškumas. An
driejus Gide su skaudama širdimi konsta
tavo, kad Sovietų Rusijoj nėra proletarija- 
to diktatūros, o kad yra vien asmeninė Sta
lino diktatūra, kad jos mokyklose skleidžia
mas obskurantizmas, kad kūrybos ir kultū
ros žmonėms Rusijoje nėra eiementariškiau- 
sių sąlygų, kad jos menas visiškai nusmu
kęs, kad darbininkų ir ūkininkų būklė ne
pakeliamai sunki. Sovietams knyga nepati
ko: ji buvo ekskomunikuota, ir joe autorius 
apšauktas išdaviku ir niekšu. $$et joe pasi
sekimas buvo labai didelis. Pbr šį trumpų 
laikų jos jau yra išėję apie 200 leidimų. Ir 
tuo ji buvo patikimesnė, kad ji parašyta pa
lankaus komuninmui žmogaus, šiemet šis 
rašytojas apie Sovietų Bosiju parašė naujų! 
knygų “Retouches a nion “Retour de L U.
K. S. S.’,’. 4<oje autorius patiekia daugiau 
įrodymų savo pi rupijoje knygoje paskelbtoms 
tezėms sustiprinti. Joje vaizduoja SSSR dar
bininkų sunkių būklę, įsigalintį privilegijuo- 
tumų, palaipsninį žuvimų visko, kas buri)
revoliucija laimėta, įvairins apgavystes, iš-______
eikvojimus, vergijos įvedimų, biurokratizmų, ^AUS įanjt© 
proletarijato išnaudojftnų, analfabetizmų. Ji neturėta 
griauna Sovietų Rusijos ir rusiškojo komu
nizmo prestižų ir kairiosios visuomenės tarpe.

Šiemet pasirodė dar taip pat žinomo pra
ncūzų rašytojo Dorgeleso knyga “Vive la 
Libertel”, kur labai neigiamai vaizduojama 
Stalino ir kitos diktatūros, Ąnglų darbinin
kų vadas, anksčiau teigiamai vertinęs SSSR, 
dabar anglų ir prancūzų kalbomis išleido 
knygų “Tiesa apie SSSR”, kurioj irgi kon
statuoja darbininkų išnaudojimų^ Sovietų Ru
sijoj ir neigiamai įvertina visų režimų.

Mokink Saviškius, Bet Ne Kitus

Lietuvis protestantų kunigužis Kubilius 
savo laiku laisvamanių “D-voj” uždrožė vė
jo lietuviams komunistams dėl jų nelietuviš- 
kumo. Tas kunigužis nepamiršo ir apie ka
talikus visokių nesąmonių pripasakoti. Gir-

j di, katalikų vadai “nenorės savo siaurus re- 
Kaip jau žinome, prieglaudos fondas yra * Ilginius siekimus paaukoti dirbimui už be

pradėtas. Reikia jį auginti. Seimas turės nu- j tuvybęt> nes Ui būtų prieš Komos Katalikų 
tarti rengti vajų, kad tų fondų kiek gal Ana Bažnyčios mokslų”...
greičiau pripildyti tiek, kad netrukus jau 
galėtumėme prieglaudos namų statytu Mūsų 
manymu, prie gerų norų, vieningai dirbant 
prie geros vadovybės nesunku būt sukelti 
reikalingas kapitalas. Nėra abejonės, pla
čioji lietuvių visuomenė Labdarių Sąjungos 
kilnų darbų tikrai nuoširdžiai ir gausingai 
parems, nes ji seniai jaučia, kad neturėji
mas senelių prieglaudos, tai didelė mūsų 
gyvenime spraga, kurių reikia užtaisyti.

Taigi, į tų visų atsižvelgdami, mes ir
mo savęs kviečiame visuomenę labiau susi
domėti Lietuvių Labdarių Sąjungos darbais 
ir dalyvauti jos šaukiamame seime lapkričo 
7 d., fiv. Mykolo par. salėj, Chicagoj.

Mokslininkai Prieš Bolševikus

Sovietų Rusija labai daug dėmesio krei
pia į propagandų. Tam ji ne tik į visų pa
saulį siuntinėja savo agentus, bet dar daug 
sau palankių žmonių kviečiasi pas save, vai
šina, rodo savo laimėjimus ir laukia iš jų 
Mdankaus įvertinimo. Anksčiau tokių palan
kių įspūdžių sulaukdavo daugiau, bet pasta
rais met. vis nepalankiau pradedama apie jų 
atsiliepti net pačių komunistu. Štai prieš 
kelerius metus, kaip praneša “N. R,”, pran
cūziškai rašęs garsus rumunų rašytojas Pa- 
nait Istrati išvyko į Rusiją, plūkdamas bur
žuazinę Vakarų Europą ir nebežadėdamas į 
jų sugrįžti, po dviejų metų grįžo visiškai nu
sivylęs ir parašė knygų apie negirdėtus So
vietų žiaurumus ir apie baisų jo biurokra
tiškumų. Pereitais metais pasirodė Viktoro 
Sergo, belgų intelektualo, buvusio asmeniš
kame kontakte su didžiaisiais Sovietų valdo
vais, knyga “Revoliucijos likimas”, kurioj 
nurodoma, kad Rusijoj nėra idėjinio komu
nizmo, kad joje yra įsigalėjęs biurokratiz
mas ir asmeninė Stalino diktatūra. Hali* šių 

'dar pasirodė daugybė kitų. Bet didžiausio 
smūgio Sovietų Rusija bus sulaukusi iš gar
saus prancūzų rašytojo Andriejaus Gide, vir
tusio idėjiniu komunistu. Jie Sovietų Rusi
jos vyriausybės pakviestas, priimtas kaip 
savas žmogus, aplankęs eilę jos miestų, grį
žęs, pernai parašė savo kelionės įspūdžių 
knygų “Retour de L. U. R. S. S.” (“Sugrį-

KARSTO!
• I, • f. W ' I I •

Kas iš katalikų neįvertina to savo myįimicina nuirusiems 
Dievo Sūnaus įsikūnijimo ir*paminklus po kėli? Ir net po 
atpirkiuio> kas neeuprtnta ff (dešimt < tkkitam’ių dolerių: • 
neatjaučia Jo kančios ir kar- kajp teko matyti ir gėrėtis 
sto reikšmės! Visi. katalikai j Ghickgos lietuvių švt Kazį- 
tai įvertina ir supranta, užtat mnro kapuose, jeigu aukoja 
ir Kristaus karstų laikų dl mė tautos paminklui, Kaune 
deKje pagarboje ir beadrai,.—- Prisikėlimo bažnyčiai; tau 
visas iymesuea Šventėja Že- Įangi Kristaus Karstas ne vet- 
inųje vietas mūsų Brangiausio teonis parniūktas!! Taip, čia
Išganytojo krauju pašvęstas 
Tat krikščionys, kas Išsigali 
noriai ir- skftitįtiAgui kas met 
lanko 8

k a ta h kan i s ir reikšmingi au
stau paminklų*, > taigi prie jo 
pastatymo reik visiems kata

2etnę, ypač i likams ir prisidėti, kad grei
toj} pagerbti Kris-,iiau ten galėtame paųhpiU sa- 

taus karstų Jr kitas Jokan- im atatovua — vienuoles h 
čios vietas. Tautos lankty- tokiu būdu ir mes priartėtu 
niuodamos steigia tsn vienuo- am prie Bgistao* Ranto. Ar 
lynus, ar muktas Kampu’ lt tėftrime tat, tautiečiai, pųie Kr; 
siunčia ten savo vienuoliu^* Mimus Karsto, sulyg išgalės 
vienuoles, kad turėtu ten nuo- Mt0 gausiomis ųakpmiB ir 
Utinius atatovua t Kris* ta^kiipė, ųn6t kun. Mikšio, to* 

tauta ligi lietuviškos religinės įstaigos 
JeraUtajo ' iMiūįjalz, nes loji 
atstovybė ir tautiniu žvilgu 
U»i tirėū i '4Helė» reikšmės 
TMV ■ supraskime, tautiečiai, 
ltnd toji atstovybė Jeruzalėje 
visais atžvilgiais mums reika 
linga, argi tat neverta jos pa
remti savo auka!

Pradžia jau padaryta. Kun

vų, nes kol 
rusę juH- 
dė. Tik 
mybę katalikiškoji Lietuva pu 
juto tų spragų, tuom susirū
pino ir katalikų vadai pradė
jo tų reikalų kelti viešumon, 
kad pamatyti visuomenės ka
talikiškąjį pulsų ar tam daly
kui pritars ir ar jį parems. 
Ypač tuom susirūpino J. E. 
vysk. T. Matulionis, kuris ap
lankęs prieš porų metų Amę- 
rikų, nuvyko su kun. D. Mik
šiu ir Sventojon žemėn viską 
ištirti ir tų dalykų, kaip ga
lint greičiau, realizuoti,* ne? 
matė didelį lietuvių katalikų 
amerikiečių pritarimų ir net 
uigyrimų, kų pabrėžė savo re
zoliucijoje ir Kunigų Vieny
bė ir šiemetinis A. L. R. K. 
Federacijos kongresas Law- 
rence, Mass. Taigi tasai kil
nus ir seniai lauktas darbo?, 
ačiū Dievui, jau pradėtas. Fe
deracijos įpareigotas ir įpra

Pirmiausia Kubilius bereikalo kalba a- 
pie Katalikų Bažnyčios mokslų, nes jis apie 
jį nieko nenusJmano. Jis taip pat nežino, 
ai- nuduoda nežinąs, kad Amerikos lietuvi: 
katalikai daugiausia yra padėję Lietuvai vi
sokiuose jos reikaluose ir labai daug padarę gytaS kun. D. Mikšys tęsti fi- 
lietuvybei išlaikyti Amerikoj. Kubiliaus gi- nansų kėlimo darbų. Kun. D. 
riami tautininkai, sandarieciai ir socialistai ivukšys, su kūnu ir siela tam 
mažai arba nieko lietuvybei sustiprinti ir pa- darfcui atsidttvęs, varo jį pir- 
taikyti nėra padarę. Kiek jie’ lietuvĮSkų mo-‘ g,,, raik5miDgn atoi.
kyklU pnetatS k,ek krtoktų .etaviSky prt.
gų pristeigei Katalikai pnsteige daug mo- . __ ’ - ,
kykly, kolegiją, sen.inariją, tris mergaičių i bando lau
akademija*, o laisvamaniai nieko. Taigi, Ku-j^yt* pirmuosius ledus, r sc 
biliau, kuris ir pats esi labui nutolęs nuo j kasi. riet jis vienas to neį-

stengs atlikti, reik jam, kaip 
kad jis prašo, padėti, reik tų 
taip svarbų dalykų spaudoje 
daugiau ’ populerizuoti, kad 
pajudinti katalikiškos visuo
menės jausmas ir kišenine 
Pav. toks svarbus kun. Mikšio 
atsišaukimas tik “Drauge” 

Amerikos Darbo Federacijos konvenci- patalpintas. Argi “Draugų vį 
ja Denvery, Colo. ir C. L O. konvencija At- si skaito! Mano manymu, tas 
lantic City, N. J. stoja už ekonominį boi-J j© atsišaukimas: “Mūzų 
kotų Japonijai. Tas reiškia nieko nepirkti
iš Japonijos.

Kai kuriuo žvilgsniu tas boikotas tei
giamai atsilieptų į Amerikos darbininkiją 
Vietoj importuojamų prekių iš Japonijos 
būtų naudojamos naminės išdirbystėg pre
kės. Tas padidintų gamybų kai kuriose pra
monėse, kas išeitų tų pramonių darbininkų 
naudai.

Bet reikia atsiminti, kad Japonija Ame
rikai tuo patim gali atsimokėti. Japonija 
irgi gali savo duris uždaryti prekėms iš A- 
m ori kos. Tad čia būtų pramonės šakų, kur 
dėl to darbininkai nukentėtų.

Toliau reikia atsiminti, kad Amerika im
portuoja iš Japonijos daug šilko/ Jei bu? 
paskelbtas Japonijai boikotas ir jei nebu? 
iš Japonijos gabename šilko, tai kur atsidurs 
Ame likos šilko pramonė su tūkstančiais da
rbininkų!

Taigi boikotas yra abiem pusėm aštri? 
ginklas.

lietuviškojo gyveninio, palik lietuvius kata
likus ramybėj, o paragink visokio plauko 
laisvanuanėlius imtis naudingo lietuviško da
rbo, o nenuodyti lietuvių visuomenę tautai 
pražūtinga kaisvamanybe.

Ekonominis Japonijos Boikotas

tai iventoje temėje” turėtų
būti patalpintas visuose kata 
Ūkiškuose laįkraščiuose. Reda
kcijos turėtų karts nuo kario 
tų dalyką ids gvildenti, pri
minti ir raginti tautiečius prie 
aukų tam taip kilniam tiks
lui. Tik tokiu būdu, jeigu tų 
reikalų karšiai visi suimsime, 
tai jį greit pirmyn ir pastū
mėsime ir jis greit ir reali
zuosiu. Ir tūr ūmai realizuo
tis, nes nedaugiausioi gi tam 
dalykui ir reik, desėtko - ki
to tūkstančių dol. Ir kų tai rei
škia sudėti fien tik Ameriko? 
lietuviabis pora desėtkų tūks
tančių dolerių! Reik tik gerų 
norų. Jeigu Dariaus ir Girėno 
paminklui, Vaitkaus skridimui 
sudėta desėtkai tūkstančių 
dol., jeigu atskiros šeimos sta-
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ,8ioni8 būtų po piet šaukštai 
J-----------  j cnt eoektailio. 1

* lietuviškų b&lšavikų ,ALD-1 -— ------U
Lp. moterys, sako, pasišovė* puzie.toj rato)
išleisti darbininkiškų virėjoms’’ “Reikalauja perskyrų Jose- 
knygų, kaip gaminti sveikus ph Buinba nuo Maybelle Bum- 
yalgius. 'Viena tų knygų, pa- ba.” (“N.”), 
koma, bus pasiųsta caro Sta
lino kukoriams, kurie, neturė
dami vadovėlio, kelis sykius

“...buvęs Lietuvos seimo 
atstovas Bielinis padovanojo

bandė Stalinų nunuodyti. Dėl j “Vienybės” (Bruklyne) re
to dabar Stalinas valgo vie-'diktoriui labai didelį, didelį 
nas. Jam valgį gamina jo ščy- 'dvarų... Tok$ netikėtas ir stai- 
ras tautietis — gruzinas. Įgug “Vienybės” redaktoriaus

---- 7“ . .. pralobtas kai kūriems toron-(steite, .Araunke.l^yi '
t uz nnuuma savo' 7771 b . ; i . . .

Delaware
koks tei Bart už mušimų savo 
pačios buvo taip n ūko rotas: 
korto jarde pririštas P^, 
stulpo, o šerifas į nuogus po- ® i
čius įkrėtė dešimts botagų. 

Bruklyno lietuviškų balšavi-
kų šerifas sako, kad tokia ku
rą yra archajiška, Atgyvenusi

Mikšys tam tikslui pirmutinis nurodė, kokia turėtų būti. už
paaukojo $100, kun. čepukai 
tis $10Q. Kad Kunigų Vieny
bė tam kilniam dalykui taip 
vieningai pritarė ir jį užgyrė, 
tai rodos visi kunigai galėtų 
irgi ištesėti po $100. Jeigu 
duos visi, duosiu ir aš,> kad 
ir neturėdamas, kad r paska
tinius centus sukrapštęs, kad 
tik tąjį kilnų dalykų greičiau 
realizuoti. *

Visi ,gi gerb. klebonai turč- 
tų* užkviesti kun. Mikšį į sa
vo parapijas, kad jis vietoje 
galėtų žmonėms aiškiau išdė
styti reikalo svarbumų, jį tin
kamai nušviestų ir paragini 
tikinčiuosius prie aukų. Aukų 
bus, nes jau daugelis yra pa
sižadėję, tik šį dalykų prade 
ję — neatleiskime. Visų au 
kotojų aukos bus skelbiamos 
laikraščiuose. Gi savo auko
mis priartėję prie Kristaus

ekyingu 
tam

“Mykolas ir Baily Antana
vičiui sugryžo Bruklynan pra
leidę medaus mėnesį Niagara 
Falls ir Kaladėje. Užklaus-

savo dienas. Kadangi jis ue- tas, kaip jis jaučiasi ženotas,

tai žmogui kora, tai savaime 
aišku, jog visur ko roti žmo
nes reiktų moderniškai, kaip 
kad darbininkų “rojuj”; su
gavo, prie sienos, šautuvais 
pokš, pokš ir atlikta.

• I
Bruklyne susiorganizavo 

“tautiškų” moterų Vienybes 
dr-ja. Vienybė džiaugsmingai 
sako, kad tos Vienybės mo
terys turi vienų pavyzdingų 
paprotį —susirinkti paskirtu 
laiku. Eeų, “lošimai, linksmi 
pasikalbėjimai, cocktails, viso
kie gardumynai” ir t.t

Aišku, dėl ko tos moterys 
punktualiia renkasi: pavėlavu-

Mykolag atsakė:1' Ot, dabar 
tai gyvenu!” (“N. G.”).

- *. ———-t--
— Jūsų malonybėj pons tei

sėjau, nuosprendžio negalim 
išnešti, — sako džiurės formo- 
nas. — Viską trukdo vienas 
džiurmenas.

— Šis keisas taip aiškus, 
kad jau visa turėjote baigti, 
— atsakė teisėjas. — Jeigu 
iki vakaro neišnešit nuospren
džio, aš^vėl turėsiu užsakyti 
jums vakarienei 12 orderių.

— Jūsų malonybe, — sako 
džiifiės formonas. — prašau 
užsakyti tik 11 orderių, o dvy
liktų — šieno bundulį asilui 
pašėlti.

ARTINASI LIETUVOS LAISVES 20 
METŲ SUKAKTIS

KAUNAS (Tsb.) — 19381zacijos, įstaigos, bet kad tas 
metais sueina 20 metų nuo'svarbias mūsų nepriklausomo- 

Karsto ir įkūrę ten savo* at- 'Lietuvos Nepriklausomybės Į jo gyvenimo laikotarpio sukak-
stovybę, tuom pabrėšime ir paskelbimo ir atgavimo. Ne- įtuves atitinkamai savo veika- 
savo katalikybę ir tautybę, ir Ipriklųusomoje Lietuvoje jau lūis iškeltų ir visos mūsų kul-
daugiau malonių nupelnysime 
per Kristaus kančią

Visi tat, gerb. tautiečiai, ei
kime skubiai savo aukomis įįsiaa ir brangiausias visos mū

rūpinutnasi tas sūkaktuves tin tūros sritys, sakysime, univer- 
kamai paminėti. Uetuvosi Ne
priklausomybė yra didžiau-

1 si tetas, teatras, literatūra, ta
pyba, muzika ir k. Mokslas, li

Jeruzalę. Tautiu&iai, arčiau 
prie Kriatinz Karstui...

Kan. M. J. Brandi*.
Kazimieriečių kapelionas 

Vilta Joseph Marie 
Newtown, Pa.
1937 - X - 12. ;

P. S. Kitų laikraščių prašy
čiau atsispausdinti.

Kun. M. J. Brundfa

STIKLAS PAPIOVC 
MERGINĄ

KAUNAS. — Kaune vietos 
kepyklos tarnaitę Anelė Ka
minskaitę, 44 metų amžiaus, 
ištiko tikrai nepaprasta nelai
mė. Ji nešė į kiemą išpilti pa

sų tautos laimėjimas. Todėl 
Nepriklausomybės sukaktuves 
minėsime viri lietuviai, bet 
kur būdami. Reikėtų jau da
bar ruoštis. Kur yra kelios ar 
keliolika organizacijų, jos tu
rėtų sudaryti tarporganizaci- 
nį komitetą, nes Nepriklauso
mybės sukakuves turėtume mi 
nėti itin vieningai. Kur yra ga 
linuuna, reikėtų į minėjimą 
kviesti ir iš Lietuvos kilusius 
kitataučius.

Kauno jau įvyko organiza
cijų, įsitaigų atstovų ir visuo-

' I I

menės veikėjų pasitarimas

teratūra ir menas sukaitiuvii 
ikŠti kūn

uvių
proga turėtų pasireikšti kūri
niais, kurio neišnyktų draugo 
su oficialiu minėjimu bei iškil
mėmis.

Be to, buvo iškeltas samany 
mas nepasitenkinti tik Vasa-i 
rio K6 d. iškilmėms, bet suda
ryti minėjimo programų vi
siems metams, sakysime, iki 
Tautos Šventės — rugsėjo 8 
dientis.

Ekonominėje srityje per pa 
skutiniuosius 20 metų, gal būt, 
buvo pasiekta daugiausia lai
mėjimų. Todėl buvo pageidau
to, kad sukaktuvių proga būtų
f'uruošta žemės ūkio ir pram.Lietuvoj Nepriklausomybės

20 metų sukaktuvių minėjimas purodn. Taip pat buvo pagei- 
turi būti suruoštas platesnis, į daujama suruošti dainos Sven- 

mazgas, ir kaip tiktai peržen-jiškilmingesnis. Buvo pareikšta nwa° fcstiavalį, pavaryti 
gė namo slenktį, iŠ antro aukš- eilė pageidavimų. Tarp kitų | platesniu mastu propagandų 
to krito didelis gabalas tango buvo iškeltas sumanymas-, kadį1^^11’1108^ ’r t-t. Žodžiu, «u-
stikio, kedp tiktai pataikė tar- tą įvykį minėtų ne tik organi
nei tei į kaklą, perplovė didžia- ----------------------- ■■■ ■
sias gyslas^ ir po to mergaitė
po kelių minučių mirė. Antro 
jo aukšto langas buvo atidary
tas, langą smarkus vėjas tren
kė į sienų ir išmušė stiklus,

kurių vienas gabalas ir patai
kė Kaminskaitei į kaklą tuo 
metu, kad ji pakėlė galvų į 
viršų pažiūrėti, kas viršui 
omarkiaj trinktelėjo.

si rinkusiųjų į pasitarimų nuo
mone, sukaktuvių proga turė
tų būti stengiamasi, kiek ta? 
galima, parodyti ir išryškinti 
viso tai, kas per paskutiniuo
sius 20 metų musų buvo pasie
kti viaose srityse.
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Ir čia Minėta Spalių 9 H™ bertainius). Žmor 
bai patiko. Dabar visi 
kalba apie radio. ŠiaPHILADELPHIA, PA. —

Spalių 10 d., ftv. Jurgio par. 
svetainėje paminėta spalių 9, W.ThlL stoties. Vedėjo to 
d., 17 metų sukaktis, kai len-J balandžio adresas yra t< 
kai aulaniė priesaikų, iš pa- Mr. Ant. Dzikas, 3919 
salų išplėšė mūsų sostinę Vii-, Thompson st., PI 
nių. Pa. Radio

i Pirmininkavo kun. I. Va- ........... ............*a___
lančiūnas. Kun. J. Čepukaitis LENKAI TEBESTUVAL!

pusvalandis leidžiamas •
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K Šiaulių Tautos Dienos vaizdų. Viršuje, viduryje, šventėje dalyvavę ministeris pirmininkas J. Tūbelis, jo kairėje žemės ūkio ministeris S. Put
vinskis, LTS gen. sekretorius Dr. Janavičius. Iš abiejų pusių — tirštos šventės dalyvių minios. Apačioje — ūkininkų eisenos grupės — kūlėjai, grė
bėjos ir piovėjai. . ,

papasakojo savo įspūdžius į- 
gytus besilankant neseniai po 
okup.- Vilniaus kraštų. Po jo
kalbos, mokyklos mergaitės! KAUNAS. (Tsb.) — Ki 
padeklamavo ir padainavo r- jau žinoma, naktį į rugp ii 
pie Vilnių. Pankui kalbėjo 23 dienų iš Galadusio ji 
kun.’ B. Virbickis, o po to M. salos dingo Lietuvos ūkini! 
Kryžanauskienė ir K. Stane- nušienautas šienas. Visos 
vičiūtė tikrai artistiškai pa- mės rodė, kad šienas buvo 
dainavo ‘‘Vilniaus kalneliai”, nešas per salų ir laiveliais 
Toliau platokai kalbėjo kun. vežtas į lenkų pusę. Ai 
M. Brundza. Kati pagerbti žu- kad šitų vagystę negalėjo 
vusius už Lietuvų ir Vilnių,' pastebėti lenkų sargybiniai, 
paprašė susirinkusių atsistoti gal jie patys šienų ir -pavoj 
ir sukalbėti -maldelę už sielas Tokį įtarimų galima jir~ 
žuvusių kovose. ' [mesti, nes lenkų valdžios

Choras “Rūta” gražiai pa-įtaigos tų šieno vogimų lt 
dainavo “Pirmyn į kovų už;ginui. Lenkų sargybiniai 
tėvynę”, “Oi, čiūčia liūlia”. 80 metrų į mūsų pusę perk? 
Programa baigta tautos him
nu.

DETROITO UETUVHJ ŽINIOS
WEST SIDE

t

Spalių 9-ji Diena

Spalių 10 d., kun. I. F. ’Bo 
reišio rūpesčiu, paminėta Spa darbuotės 
lių 9-ji, Vilniaus užgrobimo, 
diena. Per sumų, kurių laikė 
pats kleb. už žuvusius lais
vės kovotojų sielas/ pasakė 
gražų pamokslų, kokias kan
čias Vilniaus krašte lietuviai 
kenčia. Po pamokslo atgiedo
ta “Šventas Dieve”. Ištikrų
jų, giedant tų giesmę dauge
liui žmonių, ypač kurie atvy
kę iš Lietuvos, ašaros skruo
stus vilgė. Dideliu susijaudi
nimu siuntė prašymų pas Au- 
kšč.iausįjį: “Vilnių mūs grų
žinti teikis, meldžiam tavęs,
Viešpatie! ” Be to> choras gra
žiai pagiedojo Marijos gies
mę. Klebonas padarė rinklia
vų vargšams vilniečiams. '

teatrų yra surengus * parapi
jos naudai, lietuvių dr-joms. 
Tokie darbai ne tik išlaidų 
padaro, bet ir žmogų nuvar
gina.

B. Dapkienė yra “Draugo” 
skaitytoja ir rėmėja lietuvių

Apsigyveno Detroite 
Žymi Šeima

tinj vakarų po Naujų Metų Įi Pasaulinio Karo 
komisiją įėjo: pirm. o. Band- Veteranai Orcanizuotai
kimu* ir ftnI nuoviro ono * o

Vyks j Lietuvų

administracijos linijos gair 
kad atrodytų, jog šienas to

Programos sudarymu daugineva pusėje. Jr kai
pasidarbavo vietinis varg. A. I®1* policininkai linijų atjUU 
Dzikas. K. Dryža susirinku-

ml

Moterų Sųjungos 54 kp. mė
nesiniam susirinkime nutarta 
taip pat prisidėti prie parap. 
bazaro. Komisijoj pasidarbuo
ti apsiėmė J. ftimulienė, M. 
Valatkevičienė, P. Benaitė ir
A. Lakonienė. Taipgi nubarta 
surengti vakarų. Į komisijų Stepono Dariaus Būrio Nr,

Kelionėje dalyvauti kvie
čiami visi Amerikos lietuviai 
veteranai ir jų šeimų nariai, 
ar jie būtų Amerikos Legijo-

•----------- no, Ahierikos Lietuvių Legi-
SO. BOSTON, MASS. — Jono, ar kitos veteranų orga- 

Daugelis Amerikos lietuvių nizacijos nariai ar visai no- 
pasaulinio karo veteranų yra priklausytų jokiai organizaci- 
pareiškę norų 1938 metais or- jai. i
ganizuotai atlankyti savo tė- ■ Kartu su veteranais yra 
vų žemę, -— Lietuvų. kviečiami važiuoti visi Ame

rikos lietuviai.

kai lenkų kareiviai pagi 
mūsų policininkų! Vladų St 
kevičių, kaip dabar paaiškėj 
polio. VI Stankevičius tiki 
buvo atiduotas lenkų teismui 
kuris jį ir nuteisė kalėti 
spalių 2 d.; po to jis būsi 
grųžintas Lietuvon. Lenkai i 
kaltinę mūsų policininkų net 
už administracijos linijos 
kių gadinimų ir perėjimų

siems išdalino savo perskai
tytus “Trimito” ir “Mūsų 
Vilnius” num., o O. Ungu- 
raitė išplatino Vilniaus pasų 
ir ženklelių. Paminėjimo sure
ngimui darbavos ir N. Mocke- 
liūnaitė, M. Biginis ir H. Bu- 
rkauskas. Aukų sumesta $25 
su centais. Dalis paskirta lė
šų padengUmui, o likusieji eis
Vilniaus vaduotės reikalams. pusę su ginklu. Tuo j

K. V. tarpu V. Stankevičius" būvi 
pagrobtas mū6ų pusėje, tai

įėjo: centro pirm. E. Paura- 
‘zienė, M. Aukščiūnienė, kne- 
pos pirm. O. Kratavičienė ir 
J. II. Medinienė.

317, Amerikos Legijono na
riai šį reikalų svarstė savo 
susirinkime ir principe jam 
pritarė. Sumanymui vykdyti 
išrinko komisijų kurion įeina

Sunkiai serga poetė Ona dr. C. Landžius Seymour, ad
vokatas Juozas Cunys, James

Jonas ir Marijona Galiniai 
iš Scranton; Pa., apsigyveno!
Detroite iPncetaitė. Po sunkios opera-

Marijona Galinienė yra gra-[ cii°s turės iš8ulėti vis^
žiabalsė solistė. Ji plačiai yra [nes’\ Gydo dr- J- Jonikaitis. Jnardas Petrus, Roy Židžiūnas 
žinoma Scrantono apylinkėj. Į Linkime jai greit pasveikti ir įr Jonas J. Romanas.

Komisija daro žygius gau
ti šiai kelionei 20 nuoš. nuo
laidos nuo laivakorčių. Kų 

j Lietuva mums pasiūlys dar

Laivas ir laikas dar nenu
statyti. Manome kad patogiau 
šiai būtų išvažiuoti gegužės 
mėnesyje ir grįžti liepos mė
nesyje.

Veteranai važiuosime uni-

Spalių 9 d., S valandų vųk. 
pirmų kartų išgirdome A. Dzi- 
ko pastangomis radio pusva
landį (nors tikrenybėje tęsės

Viešnių solistę pirmų kartų 
išgirsime Šv. Antano parap. 
choro pirmame koncerte.

Sveikiname Galinius ir lin
kime visuomet tarp mūs gy
venti.

toliau darbuotis. J. H. M

Moterų Spaudos 
Konferencija

Spalių 24 d. pe» sumų ftv. 
Antano bažnyčioj bus šliūbas 
d r. Antano Andrews - Andri-

Rugsėjo 29-30 dienomis į- 
vyko moterų organizacijų 
spaudos konferencija Detroitu) lės. 
News bute. Atstovėmis buvo 
spaudos narės (press chair-

formuoti ir su savo organiza- 
Smiglas, Juozas Lekys ,Ber- cijų vėliavomis. Jei susidary

tų ganėtinas skaičius parim
tume ir savo benų.

Iškeldami šį sumanymų 
kviečiame visus kurie mano 
kad jie galėtų prie šios ke
lionės prisidėti kad praneštų 
mums savo vardų ir adresų 
kad mes laiks nuo laiko ga
lėtume juos informuoti.

Kartu kviečiame organizuo-

nežinome bet manome, kad 
maloniai priims ir teiks to
kias lengvatas kokias išga-

liūno su Jule Adomaite, pa»i-|men) ir jų organizacij, pir. 
žymėjusia darbuotoja ir cho- kinkės. ’ t
rįste. ,i

Apie šių porų vėliaus pa-

Spalių 2 d., Lietuvių sve
tainėj A. Ambrazai buvo su
rengę glntadienio paminėji
mų dukrelei Francei, kuri su
laukė 18 metų. Vakarėly da
lyvavo daug svečių. Francei į tieksime platų aprašymų, 
sudėta glėbiai linkėjimų.

, Ambrazai yra pavyzdingi 
parapijos rėmėjai ir darbinin
kai.

Konferencijoj dalyvavo 500
atstovių; jų tarpe ir M. S.
54 kuopos atstovės: centro pir-

; mininkė E. Paurazienė, 54 kp i 
Muz. J. A. Blažis rūpestin- pirm Q it gpeu.

tų grupių mums parašyti ir 
parinkti iš savo tarpo narių į 
mūsų komisijų.

Rašant prašome adresuoti: 
Stephen Darius Post No. 317, 
P. O. Box 30, South ,'Boston, 
Mass. Komisija

kad lenkų kareiviai su gint 
buvo perėję administracijos 
n i jų. Tai toks lenkų teisų 
mas. O šieno vagystę lėni 
stengiasi jau užmiršti.

------------------------  ,4
Valandos bėga ir dingsta, 

jų trūkumas slegia mus 
čius.

PLATINKITE “DRAUGt

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACIUM- CLEANER 
ATLIEKA S] DARBUS

Liudvikas Dapkus, lanky
damas Detroito universitetų, 
liuoslaikiu pardavinėja Hud- 
son, Terra pta ne ir kitus au
tomobilius. Girtinas jaunuo
lio pasiryžimas. Mokslas bra
ngiai kainuoja ir dar pasirin
ko sunkių šakų — chemijos 
inžinieriaus. Lietuviams pa
tartina pirkti automobilius 
per savo tautietį, kuris uždir
btu centu siekia aukštojo mo
kslo. L. Dapkaus adresas yra 
toks: L. Dapkus, 6545 W. Wa- 
rren avė.

Smagu pažymėti, kad<Liu- 
dviko motina, B. Dapkienė, 
ilgus metus daug veikė Sv. 
Jurgio parapijoj. Jį n© vienų

gai pradėjo ruoštis prie pa
iapijos vakaro ir ta proga 
kviečia jaunimų įsirašyti pa
rapijos choran. Pamokos bū
na penktadienių vakarais mo
kyklos kambary. Koresp.

Iš Lietuvos Dukterų 
Mėnesinio Susirinkimo

Lietuvos Dukterų dr-ja gra
žiai darbuojasi. Turi gražų 
skaičių narių ir veikėjų, ku
rios daug darbuojas dėl pa
rapijos.

Sus-tm© vienbalsiai nutarta 
prisidėti prie parapijos baza- 
ro, kuris įvyks lapkričio! 13 
d. Į komisijų įėjo Aukštakal- 
nienė, Kazlauskienė; jai visos 
ketinio padėtu

Taipgi nutarta surengti me-

dos narė O. Aksomaitienė.
Šioj© spaudos konferencijo

je užrekorduotas ir lietuvių 
Moterų Sųjungos vardas.

Konferencija buvo labai j- 
domi, ^pamokinanti ir naudin
ga. O. A.

Statys Pr. Vaičaičiui 
Paminklą

SINTAUTAI, Šakių apskr. 
Mūsų poetas Pranas Vaičaitis 
yra gftnęs ir augęs Sintautų 
parapijoj© ir šios parapijos 
kapuose jis yra ir palaidotas. 
Nors mirė jaunas, vos 25-rių 
metų besulaukęs, tačiau savo 
poezijos nemažai paliko. Ypa
tingai jo dainas mėgsta dai
nuoti zanavykai, Vaičaičio gi
mtojo krašto žmonės.

ŽAIDIMAS BINGO SU 

100 DOVANŲ 
VYTAUTO ŠOKIŲ SALĖJ

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ

RAPORTERIŲ IR AGENTŲ

RUDENINIAME
PIKNIKE

SPALIO 24 D., 1937 M.
VYTAUTO DARŽE

Užkandžiartis kepti avinai ir jauni par
šiukai, ir kitoki skanūs valgiai ir gėrimai. 
Linksmins atsilankusius smagi muzika. 

Kviečia skaitlingai atsilankyti,

RAPORTERIAI.

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kebas minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chieago.

BEVERLY SHORES
EXTRA BARGENAI

• »<CUr-Eiaaffi®—

išpardavimas lotų ant “Dnnea 
Highvvay” pačiam viduryj “Rev- 
erly Shoree" už TREČDALI pre
kės, tęsis tik trumpų laikų. Lie
tuviai pasiskubinkite pasinaudo
ti šia proga ntiHlpIrkdaml visai 
pigiai puikiausios Ir derlingo* 
iemvs prie tiem kranto; <1W 
namų Matymo, dėl tnveMmcntų 
tr gerinuaio blrolo. Taip pat ga
lima Išmainyti lo'na «u šia go
resne progreslnga viela.

Nl pulki vieta randasi , apie 
50 m vi lu man Cbleagos. 
ėlanslų Lranspnrtarljų galit 
siekti (>er ve.'andų laiko.

na* yra po prleilflra garsiom kompanllna, kuri Jums ma1 
tamaua. uimokėdama kelfcme "rmind trlp" visiems knstt 
rtanvs, kurie norės ten nuvykti dėl pasltetrnvlmo Llctir 
lietuvaitė Išaiškinu vbma smulkmenas.

įkalušiuo reikalu kreipkitės | “Draugo*' raštine.
J DRAUGAS, 1SS4 ^Bo. Oakley Avė. Ros M. Paduokite! 
vaidų, antrašų, telefono tmmerj Ir palvir.'klte patogu laikų, 
pasklrtaa imngtta galėtų pas Jus prlbdtl dėl platesnio 
klntmo.

KAINA LOTŲ (TIK TREČDALIS) 
<0x135 pėdų po <025. ramlaM patogiausioj vietoj. I 
<0x135 pMų po 2825, kampiniai lotai.
50x 135 pėdų po 2105, grailoj vietoj arti kelio. 

VUl klU lotai prie pat vandfiM parduodami nl pigias kala
“LIETUVIAI, TIK NEPASIDUOKITE KITATAUČIAMS.”



Penktadienis, spalių 15,

JOBĄ KT AfPfinOJF f$PLOVft SPIRITO ji®*** baugiu spiritu skardi' Magdeburgo miesto teises.
(»»« iimeta į krantų, ir ris S A u no bažnyčia daug nuken- 

KLAlPftUA. <T«b.) -w Par gavosi ir dabar juo* vwtoj# dažniausiai jos patenka sta- Ujusi nuo įvairių karų, kurio 
Lietuvos - Vokietijos sausu- kitiems koutrabau4i»i»kauu- &** i policijos rankas. Nose- daug kartų jų buvo apurdę, I 
uw* sieuų koutrabandiniskai gsmlytt Kai suomiai probi- ūisi jūra Klaipėda iŠ pi o- dar pati pirmoji ir dabar te 
dengiasi slaptai ii viaaos fia- bieijų {atnaikiao, tai ir Hat- *6 i krautų keliolika skardi bestovi Tokiu budu Himno 
lies į kitų pervežti be muito tijos jūroa spirito koutrabau kuriose rasta net 400 li- bažnyčia jau 17 metų įžęugu- 
epmokėjimo kai kurias pre-diuiukų veikimas susilpnėjo, , torių spirito. Nors dabar jfi- si į penktų šimtmeti.
Us. Ik mūsų pusės į Vokie- «es sprita kzmtrabauda jau ro* kootrabandiniukai ir re į. ---------------------------

lijų **«# daigiausia maisto nėr# taip pelninga, kaip an- čiMU «tg«beua spiritų į Lie j per §ūvį Sudegė 
padūktai — sviestas, sūriai,1 kėčiau. Tačiau dar ir dabar pakrantes, bet veža, ms Kaimas
MA U vokiečių pusės į tau- (.asitaiko koutrabaudinjo spb <>"*» «•«* diktomis poreijomif
(avų gabenami pramonės dir-1 rito sugauti ir Lietuvos pa —----------------- —— KOVABSKAS. — fciomis
Urnui, ypač tokie, kurie vo- jūrių vietose. Į Lietuvos jt»ro> Bažnyčiai 417 Metų j dienomis vienas Sil vijų kai-
IMų pusėje daug pigesni ir pakrautos kontrabandininkai. aritfWAa*-------- įT □ .. UU) ūkininkus paėmęs šautuvų,
kurio užima mažiau vietos, ‘.spiritų atveža iš Daueigo.ari *tMWA». — Kiinuo katali-į klojimų ir šovė į du-

I Kaip steigiamas Lietuvos 
I zoologijos sodas
f KAVNAH įTjsb.) — Iki šiol į tinkamas vėžes, ir zoologijos 
Katroje buvo tiktai gamtos'sodo steigimo sumanymas jua 
tuz^jųs ir botanikoj sodas, Į įgyvendinamas.

E- yienm, jų turi surinkęs ir- Sudui steigti yr< BUdnrytg 
Liažjgi -sutvarkęs Pal0^>^ akcinė bendrovė su 100,000 lį. 
■Lietuvos gyvūnijų, antia^ au- j( kapitab). Daugiau, kaip nu-Gauilus UURZZ,“X

žvėrys ir paukščiui nėra gyvi,;ty
o tiktai iškamšos, bet iškamšos ękįo Rūmui, Pienoceri-
taip giažiai padarytos, kad Spaudo® Fondas, Medžiu 
žvėrys n kiti g> vūnai atrodojįyj^ praUgįj^ Sųjunga ir pa 
kaip gyvi. Lietuvos gamtos asmenys. iVjaos akcijos
muziejuje yra ir atogrąžų gy- jau FarduotQ8> Mio»to sayivaL 

Mbgyos skyrius; jam pagrindų. zoologijos sodui ’ steigt) 
Įuudarė tie eksponatai, kuriuos j)erjeajo bendrovei Miękevį- 
1931 metais Brazilijoje surin- slėey didelę žemės akly*

B0. jr parvežė profesoriaus kuris jau aptvertus spėri 
^Ho Ivanausko vadovaujama *je ĮVora y^ta sodui parink 
mokslinė ekspedicija. Botuni-, tiBkam. kal
kos gi sode yra augalų ir aug-y<^ apelig •
menų ne tiktai Lietuvoje au- patalpos ir vietos žvė
gaurių, bet ir iš kitų kraštų . . ......

z.- , -x - ,• 1 rui,a lr paokfečuung apgyvenatvežtų. Čia kitašahui augine-
nys laikomi jiema tinkamose dinU- Bbs ^1
sųlygose — šiltnamiuose, po. viskų sutvarkyti, kad žvėrys

ris kaipo į taikinį. Neilgai 
trukus pradėjo degti klojimas 
Esant palankiam vėjui sude
gė 13 triobesių, iš kurių 4 y- 
ru gyvenamieji. Matyti, kad 
šautuvas buvo užtaisytas pa
kulomis, kurios šaunant užsi
degė ir nukrito ant stogo.

LIETUVIAI DAKTARAI
T«I Ofise: Bm. *

LAIeyeUe M17 Kf V. 40 81 
Tė. ramų:

gydytojas jjį chirurgas 
4142 Archer Avenue

Ofiao Td.: 2—4 ir 6-8 P. M- 
Baz. rtieo T«j.: 10—12 A. M- 

i M P. M.
TroČiadieniaja ir Sekmadieniais 

pagal aatork

LIETUVIAI DAKTARAI

GYDYTOJAS IM CHIRURGAS 
2133 W. Cermak Road 
Vat; 2—4 ir 7-0 vai. vakare 

Retoergau pagei sutart;
2305 So. Leavitt St. 

TA OANal 0102

PMYglOIAlT AKO SURGEON
10 N. Broadway, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dienų ir'l 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakar*
TA Melrose Park 660

Res. 21X8 S. 5tli Ave.. M»ywuod At. 
PUuue MTrn—a asas

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

S
 F. ftricmo&avirii 

Sveteriu Krautu
vė Atdara Kas 
Diena. Ir Vaka- 
raių — Ir Sek
madieniais.

Tetefonas Victory 3466 
504 West 33rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VlRginia 1113 40-/0 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebas valandų popiet, bet ano 
10—12 ryto.

DANTISTAS
(440 So. 49th cu Cicero, III.
Otarn., Ket\. ir Pėtn. 10—9 vaL T.

3147 So.-Balatod St., Chicago
Paned., Sered. ir Snbat. aao 1b-9 t.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI30 METŲ PRITYRIMAS 
Ak7> egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi Ras. 0960 So. Talman Are. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tai. HEMiock 4448m, JOHN SMETANA

DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki V vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieuiaie 

Pagąl Sntąrtj

OPTOMETRISTAS 
1801 So, Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nao 1:30 iki 0 yau. rak.
Tai, CAVd 0323

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marųoette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėtiomia anaitaraa 

Bubėtoms Olcerof 
1UC 8o. «»tk Ct 

Nuo a tki a vai. <ą>.American Oil 
Heater

Dabar galite turėti 
I I Steam Heat smagumu 

j 1 kilę kuriame name už
0 g žemą kainę su —
į i ALIEJINIU PEČIU,

Tel. Caiumet 6974
OFISO VALAND08:

9 ryto iki 8 vakare išskiriant aok 
madienius ir trečiadienius

UCTCVUI ADVOKATAI

lyčia paslėpta Jo rankoje, ar- R 
ba pasiuntinys prie Jo vartų, tt 
laukiantis Jo įsakymo; tiktai g 
jrackik gatavas Jam pSavar-1 
toti sulyg Jo valios; ir prisi- | 
rengęs, jei Jis nereikalautų | 
lųanęs, kantrume vis Jam ta- | 
mauti. — G. M. Taylor.

0! būk mažas, būk mažas; ! 
o tuomet būsi pasitenkinęs su | 
mažai; ir jei, laikas nuo laiko į 
jauti sulaikymų arba slaptų 2 
smogimų, — tame randasi Tė-j| 
vo meilė; nebūk perišajietin-1 
gas, nei nepergodus, tavo pa- 5 
riame sutikime, bėgime, ir j 
geidime, ir tu jaustumei tų,

Į taip; ir laipsniais prieitumei I 
prie žinojimo tavo Vado, kurs J 
ves tave, žingsnis paskui žin- 
gfcBį, gyvenimo keliu, ir mo ll 
kims tave pasekti. Būk ramus,| 
ir lauk šviesos ir stiprumo. - j 
I. Penniūgton.

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Aahlaųd Avenue 
Res. 6515 S. Rockwril Street 

Telephone: BEPUJic 9723

GYDYTOJ AG IR OKDU7BAA8 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6660 Bo. Arteeian Ava. 
VALANDOS: U ryto ūd 8 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHĮCĄgf/. n L.

Offiee Houra
2 to 4 and / to 9 P. M. 

gnada; by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanCoB

Nuo 2 iki 4 ir ano 6 iki 4 vak. 
Nedėliomis pegni sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROepect 1930

Tel. Office Wentwortli 6330 
Rez. Hyde PaA 3390

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 VV, Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien juno 9 iki 6 
Pajuedėlio. Seredos ir Pėtųyčiue 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai CANal 1176 

Namai; 0459 5, Rockwell St 
Telefonas REPubiie 9600

Moterų jr vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valaadoe 2—4 po pietų, 7—-8 v. vak.
!8alrT--nii wr«1nini< iy MnbatonMR

Spalių 15-ia Diena

“Tu ieškai sau didžių da-, 
lykų? Neieškok”. — Jer. XL 
V, 5. ,

OI būti nieku - nieku! Ti
ktai gulėti prie Jo kojų, su
lūžęs ir tuščias indas, pada
rytas tinkantfus Viešpaties 
naudai! Tuščias, kad Jis ga
lėtų pripildyti mane, kuomet 
išeinu į Jo tarnybų; sulūžęs, 
kad taip, nekliudoma, per ma
ne Jo gyvybė tekėtų.

O! būti nieku — nieku! Vi-

GYDYTOJAJB IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West «3rd Street 

Cliieago, Illinois 
TeL HEMiock 6111

Ofiso Valandoe: 2 lkl 4 po piet lr 
7 lkl 9 vakare

Trečiadieniais ir AeMadlenlale 
pagal sutarti

dėl 4 kambariu fleto.

— LENGVOS IŠMOKAJIMO SĄLYGOS — 

DYKAI 50 Galionų Ahejaus

ri/rn A furniture houserKtKA 2719-25 W. Cermak Road

KAL & ZABETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

0322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj one 2 iki 6 ▼. T, 
Bubatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.
K Pravert 10U 
Roz. TnL Rųjmhlig 6047

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
VGandoe: 1—3 ir 7—8 

Šaradomis ir Nedėl. pagal autarti 
REZIDENCIJA 

6631 & California Ave. 
Telefonas REPnbiic 7868

TeL POUltvnrd 7008

CHICAGO, ILLTEL. BOCKWELL 0798
ĮVAINŪS DAJETABAI Offiee Phone Res. and Offiee

PROspeet 1028 8369 S. Leavitt St.
VM. >41*. ir 9-9 rak. GASalOTM

4045 So. Ashland Ave.
nrti 47th Street 

VnL: aae » ryto Ad 8 vakare 
Seredoj pągąl sutarti

OR. CHARLES SE6AL
(K0WAR8KA8) 

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

NedAUom lr Trečiadieniai*
 Pagal Btitvrt)

ODOAteV OL

Y«Mn>m M33>»»y M0
OFISO VALANDOS: 

vakaro Nedėliomis nno 10 iki 17 
Nes 10 Iki 12 vai. ryto, nae 2 Ui 4 

po įgirtų ir eųe 7 fti S30 V. v

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

ZMIL DENEMARK, Ine.
' Buick - Cadillac - LaSalle * ' F

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

OfSo vai. no* 1—8; nno 6:30—8UM 
750 VVeot 35th Street
Ofiso Tei. VU

Residendjos TsLGYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 

TeL LATeystto 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadienaia jr Sekmadieniaia 

pegal gntartj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4031 So. Ashland Ave. 
TA YARda 0994 

■«.: TA RAnt 1400
VALANDOS:

no 10-J2 v. ryto; 2-3 ir 7-8 r. vak. 
Neižliomta >no 10 iki 12 dieną

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso v»L: 2—4 ir 4—8 ». sa.

Tol. Ofc. REPablk) 7«M
Meh-oMi Park 0M

Valandos 9—10 A. M.
__ L ĮfedMomie parpi antartj______

OMeages Itotavių «v. Kryktam U- 
goatai, kate J| rtetetno SaaaHnm 
Medical Aaeodntlon ir American 
OAlege ef Soraeeas. yra CHaea A 
rtHea. Tai yra, aafctčlanai Ameri
kos medikaliai autoritetai mfisų Hx 
goninf priskyrė prie aertaoetų Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
KG petarnavlmu S700 V. Stth Sk, 
tol. HEMloek 6700.

DZMTISTAS

2428 Veat Marųoette Read
Antrad.. ketvlrlad. u oanktadtov
•ni v. ryto: 1-1 P- V-i <-• v. 

ėsėtodlenlela nuo * v. r. lkl I p 
161 Broadwa> 

MELROSE PARK, DLL.
Misas tiesiai* ir treėlndleaiale n 

10 v. r. iki i vai. vakaro
*e*tadlenl*la nuo t v. iki S v. 

gekmadienlala pagal eutartiaaloaro, UL

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

i
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Penktadienis, spalių 15, 1937 įmetus
VIETINES ŽINIOS

V. Gailiūtės Laidotuvės park^'“» ir k*' kurie j«
________ prašymų paklausė ir pataisė

savo gyveninių. Per laidotuves 
BRIGHTON j tėvai ir giminės prie Sv. 

PARK. — Spa
lių 9' iškilmin
gai palaidota 
a. a. Veronika 
Gailiūtė, 21 m. 
amž., gyv. 4422 
S. Artesian av. 
Paliko liūdin

čius tėvelius ir daug giminių.
Tėvai rūpinosi išgelbėti jos 

gyvybę ir buvo išsiuntę not į 
garsiųjų Mayo Bros. ligoninę, 
Roehester, Minn. Bet jai bu
vo lemta skirtis su šiuo pa- 
siuliu ir skyrėsi atsidavus 
Dievo valiai. Maldingai leido 
savo paskutines dienas Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Šaukė vi
sus gimines prie atlikimo iš
pažinties ir prie maldos. Kai 
kurie kaimynai ir pažįstami 
yra laisvų pažiūrų. Tai juos

Komi nijos.

Už velionės sielų buvo at
laikyta trejos šv. Mišios. Gerb.1 
l^leb. kun. A. Briška pasakė 
bažnyčioj ir kapuose įspūdin
gus pamokslus.

Gaila, kad per kieno tai 
klaidų velionė buvo pagarsin
ta bedieviškame laikrašty. Juk 
reikia žinoti, kad taip daryti 
netinka.

Laidotuvdms mandagų pa
tarnavimų suteikė graborius 
S. Skudas, Velionę šimtai au- 
tonaobilių palydėjo į kapus.

Rap.

Užsimojom Daug 
Veikti

Iš Lietuvių Demokratų
15 Wardo Klubo 

Susirinkimo

kalbos parap. svet. Kalbėk 
kun. A. 'Baltutis, centro dva
sios vadas, ir L. Šimutis, cen
tro pirm. Visi eisime pasi
klausyti. Gi vakare, parapijos 

• 1 svetainėj bus “ Halio ween da-

kontraktų gu Kimball kotupa- Į kytojų. Parapijos choras i«-i 
nija. Kainuos $2,000.00. Var- J pradėjo darbuotis naujų var
gonininkauja viena seserų mo ■ gonų fondui. Ra p. ii

btuvių vakaro pranešimų pa
darė kuopos pirm. P. Zaka- 
rienė ir O. Gudienė. Apie par. 
bazarų pranešimų darė taip
put pirm. Zakarienė; Batore ------- —
dirba visos narės, ypač Zakaj MARQUETTE PARK. 
lienė, Stašaitienė, Vaičulienė, 15 Waulo lietuvių Denio k ra- nce”.
Mibalaitienė, VaičūnaStė ir tų klubas susirinkime, 8 d. I _______
Šemetulskaitė. Daiktų bazarui, spalių, * pranešė, kad kųip bu- j .
aukojo Zakarienė, Stašaitienė,, vo prašyta 15 tvardo alder- J d' ,AR1)
Vaičulienė, Mikola,t,enė ir «ano Jame. Kovarik, kad ren«la vakar» stat*bos
Česienė. būtų įrengtos “go ir stop”

Nutarta svruošti bunco pa- šviesos ant sekančių gatvių*
rty parapijos svetainėj spalių ^r(l et. ir California avė., 59 
31 d. Pramoga prasidės lygiai st- ir California avė. ir 59 st 
4 valandų po pietų. Komiai- Kedzie avė., gauta atsaky 

mas, kad reikaiuvimas bus iš
pildytas.

Sus-me pranešta, kad susi-

ragino grįžti prie tikėjimo ir CICERO. — Moterų Sųjun- 
apkrikštyti • savo vaikus ir gos 48 kuopos susirinkRnas į- 
skaityti ir remti katalikiškus- vyko spalių 3 d. Sus-me da- 
laikrašeius; tokį velionės no- lyvavo visos narės. Iš klebo- kalbėti apie geraširdžius cice
lomas stebino visus brighton- no kun. H. J. Vaičūno pager

.RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap 
$wūpįhlį.Qū
rb pranašiai sako, kud žie
ma jau visai netoli. Rei
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražio, 
anglys sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
angPs už žemesnę kainų.

GRANT WQRKS GOAL 
YARD

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

TBIKHYL’S
DEPARTMENT STORE

2110-14 Cermak Rd.
SPECIALIAI BARGENAI

TIKTAI ŠEŠTADIENĮ

Mūsų Lietuvaite Pardavėja
P-lą Afiellč Harmonaite

Patarnaus Jums

Tik &eštdrtien[
. VILNONIS 

mėgstąs

44c.
Didelis 4 uncijų 
mėgstąs. 100% 
vrorsted vilnas. 
Didelis paslrlnki- 
klmas spalvų, ir 
gi juoda Ir bal
ta spalva.

fondui.

jon įėjo: Zakarienė, Stašaitio 
nė, Vaičulienė ir Vaičūnaitė.

Nutarta pakviėsti centru 
rašt. M. Vaičūnienę į paga! organizavo “South West Ci
bų, nes kur Vaičūnienė įeina vic Club” įvairiems pageri 
į darbų, ten visados sėkmės nfcnams šioj apylinkėj. Mūsų 
būna geros. Į klūbas pareiškė pageidavimo

Marijona Juškienė, persiku trumpoj ateityj prisidėti prie 
lūs iš 2 kuopos į 48, žadėjo to klubo, 
paaukoti gražių dovanų. Ęsatų Ant galo pranešta, kad vis- 
kujnnos džiaugsmo, kad ir iš kas jau prirengta baliui, kn- 
kitų kuopų sųjungiečių žadė- ris bus 23 d. spalių, Marąuette 
jo atvažiuoti p mūsų prairo- Hali, 68 st. ir'Westem avė. 
g,. Tarime vilties, kad daly- susirijlkilu(, įsiraM 17
vau. visa centro valdyba, Ui- Mnų sasirin.
rektorė ir redaktorė. O ką jau kimas .bus 15 d jpo|ių , s v

Netrukus mūsų bažnyčioje 
bus nauji vargonai. Kleboną* 
kun. Martinkus jau pasirašė

T

Vandens Balta - Svariai Dega

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

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

• PETRAS STIRBIS

i

h
fe

riečias. Lauksime visų ir bū
sime labai dėkingos.

Korespondentė 48 kuopos

Iš Rėmėjų Veikimo

Vaišės Pas Baubkus

MARQUETTE PARK. — 
Pas žinomus biznierius Baub
kus, kurie užlaiko gazolino 
stotį prie 70 ir Western avė., 
spalių 7 d., buvo vaišės. Mat, 
jų* dukrelė Dolores ir sūnus 
Danielius priėmė Sutvirtini
mo Sakramentų, Šv. Ritos ba
žnyčioje, kur dalyvavo ir mūs 
klebonas kun., A. Baltutis. Kū
mais buvo Ieva Lukošiūtė ir

T0WN OF LAKE. — Šv.
Pranciškaus Vienuolyno Rėm3 
jų 3 sk. mėnesinis sus-mas į- 
vyko spalių 8 d. Naujų narių 
įsirašė: S. Mickūnienė, S. Sa- 
ms, P. Dorša, B. Alužienė ir 
S. Šimkienė.

Pirm. M. Sudeikienė prane- stud. E*d. Krikščiūnas, 
šė, kad jos name bunco pelno 
JaVė $59.06?’Skyr. vardu dė
kojo Šimkienei, Srubienei, Ma- 
rtušienei, Stugienei, Doršai,
Cicėnienei, už dovanas ir pla
tinimų tikietų ir visiems, ku
rie kuo nors prisidėjo.

Per vaišes jgaikučiams su
dėta daug linfcėjihių. Rap.

Viskas Nauja

CHICAGO HEIGHTS. - 
i Parapijom baznras, kuris tę- 

Iš rėmėjų seimo pranešinu sėsį bemaž du mėnesius, jau
padarė pirm. M. Sudeikienė.

Nutarta surengti vakarienę 
skyriaus 12 metų gyvavimo 
proga. Komisijon įėjo: M. Su
deikienė, S. Šimkienė, J. Stu
gienė, M. Martušienė, [B. Ci- 
cėnienė, R. Urbonienė, P. Do
rša, Srubienė, P. Mikutienė.

Kvietimas į labdarių seimą 
priimtas. Atstovės išrinktos: 
Sudeikienė, Martušienė, Šim
kienė. Aukų paskirta $3.00.

J. Stugienė pranešė, kadt •
ji priims bunco party į savo 
manius, kaip buvo žadėjusi sei
me.

3 skyr. gerai gyvuoja.
Rėmėja

artinasi prie galo. Spalių 17 
d. bus paskutinė diena. Visi 
kviečiami.

Spalių 24 d., 3 vai. po pie
tų įvyks SLRKA vajaus pra-

Mūsų Bendradarbiu 
Dėmesiui

PETRENAS 
APTIEKA

Turime pilnų eilę viso
kių gyduolių ir nami
nių vaistų.

Receiptus sąžiningai 
iš pildome.

2359 So. Leavitt St.
CHICAOO, ILL.Tik &eštddieni

“BIG YANK”
Darbiniai Marš

kiniai vyrams

46c
TŲirue martktnit 
pirkinys. Geriau
sios rūšies cham-
bray. Kiekvienai.' 
darbininkas mėg 
sta Inos nešioti

VYRŲ RIBBED 
U’SIUTAI

Pirmos Rūšies 64c
Rudenio arba žiemos svo
rio. Trumpomis arba ilgo
mis rankovėmis. Kulšio il- 
frmas pastiprinti pečiai. 
Mieros nuo 36 iki 46.

VYRŲ
PANCEKOB

MOTERŲ
NO8INB8

Tik čtefitddieni
STALUI

UftDBNOTI
OBBETA
59c

Vertes “
•54x54 iaches

Margos spalvos 
«ni horderiaia

Minkšti balti, 
nu Išsluvlnė- 
taUn kampai*.

KostumcriaJ 
guli pirkti ne 
dauiglau kai 
dvylika.

“Draugo” korespondentų 
arba raporterių ir artimųjų 
bendradarbių išvažiavimas, a- 
rba geriau sakant, suvažiavi
mas bus spalių-tmė ne šio 24 d. 
gražiame Vytauto darže. Tai 
bus savo rūšies rudeninis pik
nike Lis, į kurį yra kviečiami 
visi dienraščio bičiuliai. Ten 

į bus proga plačiau pasikalbėti 
aktualiais mūsų spaudos rei
kalais ir smagiai gražių ru
dens dienelę praleisti. Nepa
mirškit, kad tas dienraščio 
“Draugo” bendradarbių su
važiavimu Vytauto parke bus 
spalių mėnesio 24 dienų.

Paairinkiman rayon plaited fane y patentai patvirtinti padai Ir kalnai. PLATINKITE '‘DBAU0A”(

A. t A
PETRONtLA

NAUGŽEMIENtV »
Mirt spalio 12 d., 1937 ra. 

12:50 vai. popietų, sulaukus 
pusę u. m žlabs.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
tjaukuvoe parapijos.

Amerikoj išgyveno 41 metus.
1 aliko dideliame nuliūdime 

dvi oukteris: Onų Norkienę, 
i.eni.-) Povll< ir Marijoną Lau- 
r attlenę, tentą Augustą, du 
i Gilus. Kazimierą lr Antaną, 
dvi marčias, ir daug klUj gi
minių ir draugų; o Lietuvoje 
dvi seseris: Oną lr Barborą.

Kūnas pašarvotas 5719 Nor- 
mandy Avenue

Laidotuvės įvyk. šeštadienį, 
spalio 16 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus at!/t<ta j Sv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sie.ą. _ Po pamaldų 
bus nulydėta i i»v. Kazimiero 
kapines

Nuoširdžiai Kviečiame visus 
gimines, draugUa-ges ir paiy- 
st&mus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs,
lentai. Marčios, Seserys lr Gi
minės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telef. BOUIevard 5«0S.

........ .
Urba Flowcr Shoppe 

.4180 Archer Avenue

A.t
Antanina Butkienė

(po tčvah Bernotaitė)
Mirt spalio 12 d.. 1937 m.. 

9:00 vai. vak.. sulaukus 41 
mebų amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskričio, 
Kvėdarnos paraptjėe.

Amerikoje Išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

gimines: Totulius Ir daug ki- 
tų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioje SJ07 Lituanica Avė.

Laidotuvės (vyks šeštadienj, 
spalio 1< d. II koplyčios t:OŠ 
vai. ryte bus atlydėta j šv. 
Jurgio parapijos betnyčlą. 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos ut velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy
sta m us-as dalyvauti šiose lat- 
dotuvšse.

Nuli Odę: GP»Imčh lr Draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi Izi
dorius Pupauskas.

Laidotuvių direktorius A 
Masalskis. Telefonas BOU- 
ievard 4137.

NARIAI CrtICAOOS, CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AkIDIII AkIPC PATARNAVIMAS4 
HlflDULAIlUL PIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

APetlus
S. M. Stata

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

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Ot DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTj

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klfttuttttd mftsų Lietuvių radio programi) Pirmadienio ▼aknraia, 
10:š0 TaL vakaro ii W. H. F. O. gtoUee (1480 K.) — PraneMJaa 

P. lALTOOMAfl

1.1. Znlp
hozapas Eudeikis

LRit&as

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Westem A' 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515Ladiawitz ir Serai

______________________________ Phone PULIman l?70

L Lėtavėdes 4348 So. California Avė. 
Phoae LAFayette 8572

S. P. Mažeika 8319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139
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Išvažiavo į LietuvęVIETINES ŽINIOS komitemanas Fiank V. Zin- 
i tak ir daug kitų politikierių. 
Be to, dalyvaus Dariaus - Gi- 

I rėno Amer. I^egijono postą? 
271, driun ir bugle corp. Pa 
radui vadovaus buvęs postoĮ 
komnmieris B. R. Pietkie 1 
\vicz. Parade dalyvaus taipgi 
Kelly High School benas, Five 

iHoly Martyn boy scout drurc
ir bugle corp ir k.

12 wardo lietuviai turėtų
skaitlingai pasirodyti iškilmė 
se ii parade. Dalyvaujant’ej; 
turės progos laintėti brangių 
dovanų. Viena ty dovanų yra 

. Zenith radio, kurį auko.’o 
Wolf Furniture llov.se, 4211 
Archer avė. Rad’o $89.00 ver 
tės.

Dariaus - Girėno poeto na 
riai būtinai turi susirinkti j 
posto headquarters, 2417 W 

r 43rd st., 1 vai. po pietį]. Ku
rie turi uniformas, privalo at- 

• vykti uniformose; kurie turi
- legijono kepures, privalo jas 
) dėvėti. Postas maršuos \uo

headąuarters 43 gatve iki Ca-
- lifornia avė., paskui į pietų*
a iki 49, kur prasidės iškilmės. 
1 Frank Krasajuskis

CTCFRO. — Rūgs. 28 d. J. 
Jurgėlas, pirm. Av. Vųrdo dr- 
joe apleido Cicero ir išvažia
vo į Lietuvų. Jis pakviesta* 
mokyti sporto Lietuvos jau
nuolius.

Cicerietis P. Talžiūnas pa 
dėjo Lietuvai kurnėti besket 
holo Europos čempijonatų, da
bar Jurgėla stengsis padėti 
atlaikyti tui, kų laimėjo.

Garbė ciceriečiarns už išau 
g’nimų tokių sportininkų!

Cicero Federacijos 12 sky
rius suruošė gražų Spalių 9 
d. paminėjimų. Sekmad., spa
lių H) d. įvyko didelis mass 
mitingas parap. salėj, priimta 
protesto rezoliucija prieš len 
kus, kurie persekioja lietuviui
Vilniaus krašte.♦ •

Mass-mitingas atidaryta? 
Lietuvos h?.nnu- Paskui pa
dainuota “Mes be Vilniaus 
nenurimsim” ir “Leiskit į 
tėvynę’’. Tai atliko viet. cho
ras varg. Mondeikos vedamas.

Turiningas kalbas pasak/ 
dr. A. Rakauskas ir viet. kleb. 
kun. II. J. Vaicūnas.» f

Aukų Vilniaus vadavimui 
sudėta arti $30.00.

Susirinkimų vedė Čia gimęs 
J ir augęs veikėjas B. Kazlau* 
kas. Daugiau tokio jaunimo 
Amerikoje! ?»

Ant galo, kun. Vaičiumi vų- 
j dovaujant, Lietuvai, Vilniui. 
; na, ir Cicerui sušukta po' 3' syk 
galingas valio! J. Šliogeris

RottoraiMs-T«Tenuu«. gera vieta, pi 
alal parsiduoda, pardavimo prieitu, 
tla — mirtis. Ataiteuklt:

UOS So. Kedsle Avenue
ŠIANDIE PRASIDEDA KAT. VEIKIMO 

KURSAI
BRIGHTON PARK. — Fe

deracijos 19 skyrius gražiai 
minėjo Vilniaus užgrobimo 17 
metų sukaktį.

Pirmiausia parapijos cho
ras, ved. varg. J. Kudirkos, 
padainavo dvi dainas, mokyk-j 
los 8 skyriaus mokinės pade 
klamavo apie Vilnių, paskui 
choras dar padainavo penkias 
dainas. Solo dainavo dr. C. 
Svenciskas ir J. Kudirka. .A- 
komp&navo O. Met ri kienė.

Grnž'ų kalbų pasakė kleb. 
kun. A. Br’.ška apie Lietuvų 
ir mūsų parapijos reikalus.

Lewis Style shop dovanų 
laimėjo O. Met r‘.kienė (O. Ski
riate), žinoma pianistė.

Federacijos skyrius dėkojo 
Lewis Style shop už dovanų, 
kuri pelno davė $45.00. Visas 
eis Vilniaus vadavimo reika 
lams. « .

Vakarų vedė J. Fneeris.
Federacijos skyrius

PARDAVIMU NAMAS

4354 So. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžius. Priežastis 
pardavimo — našlė. AtslSauklt 10737 
So. Michigan Avė.

Tie kursai yra vedami ne 
vienai kolonijai, bet visiems 
Čikagos lietuviams.

Įdomaujantieji svečiai lau
kiami iš visų apylinkių. Pra 
matyhTs ir diskusijas ir at
sakymai į visokius paklaus i-
n.uSk

Sveiki — kursų Laikytojai.
Knn. M. Urbonavičius, MIC. 

Spalių 15 d., 1937.

Po Ražančiars pamaldų Ar. 
šrcs Vartų mokyklos salėj šį 
vakarų prasidės Katalikų Vei
kimo Kursai, šiais mrtais pi
rmu dėstomu dalyku hus Lie
tuves Istorija ir tai ypatingai 
sąryšy su Lietuvos Krikštu. 
Jubiliejiniai metai dar tęsia
si ir dėl to pravartu yra vi
siems kataliicams daugiau į- 
sųmoninti kaip didalė palai
mų atnešė mūsų tautai 1387 
metų įvykiai.

PARDAVIMUI GARADŽIUS

Pardavimui 40 kary garadžius lr bu
tas. Randasi Weat Ridėję ant biz
nio gątvės. Malėyta aplellnkė. ' Da
ro gerą taisymo blznj. pilnai ISren- 
(1 uotas, savininkas nori prasišalinti 
IS biznio. Parduos už prieinamą kal
ną. Rašykit:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė., Box 338.

Manant statyti aaa nanją narna 
u pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VJLIMAS 
Contractor and Bnilder,

(1739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 11RS.

Kaitros Nuostoliai

KALMIJAI.'— Prie Šio 
bažnytkaimio yra p. Silvestra
vičiaus įtaisytas gana dideli** 
karpių ūkia. Savininkas tuo 
gražiai vertės. Dėl šių metų 
vasaros sausumo visi tvenki 
niai išdžiūvo, ir karpini išgai-

PARD AVIMU NAMAS

Parsiduoda* sekanti namai už pri
einamas kalnas* J

Dvieju pragyvenimu medinis na
mas, 1309 Ro. 49fh Avė.. Cleero, III.

Namas su bizniu. Toje aplellnė- 
Je tiktai tas vienas blsnls ga’l bū
ti. randasi 4545 Center St., I.yonar 
III. ’ - ■

Namas lr 5 lotai pigiai Bellwo<W 
III. ■

VOS minėtus namus parduoda 
Antano Lietuvių parapijos spulkoa. 
Kreipkitės pas sekretorių Jos. Mo
zeris,1603 So, 50th Avė., Cicero^ III.

AVANTED WOMAN

Hougework. Asalst plain cooking. No 
household laundry. Two chlldren. 
Small apartment. * Experlenee un- 
necessary. Tel. GRAnd 7188.SKAITYKITE BTZNIERIŲ 

APGARSINIMUS
1FAKO DARBO

Bazaras! Bazaras! Visai 
Netoli Galas!

Mergina 19 m. amžiaus, baigusi auk
štesnę mokyklą leėko scenografijos, 
knygų tvarkymo arba generalinio 
ofiso darbo. . Kalba lr raAo lletu- 
vlSkal. Telefonuoklt Hollycourt 3527: 
Klauskit — Sophle Kasputis.CICERO. — Spalių 20 d. 

baigsis cieeriečių bazaras. Rei 
kia žinoti, kad bazare yra 
daug gražių ir naudingų dai
ktų.

Šįmet bazaras buvo trum
pas. Vasarų parapijos pikni 
kai buvo sėkmingi.. Reikia 
stengtis kad ir bazaras būtų 
sėkmingas.

Tat, visi į bazarų. Rap.

Pasaka apie Žmones Lieti
arbaiKodėl DU Cellophane Užvalkalai

PARDAVIMUI NAMAI

10737 Edbrooke Avenue -— krautu
vė Ir 7 kambarių fleitas. Tinkamas 
dėl bučernės arba grosernėa, tiktai 
38990.00. Lengvi iėmokėjlmal. Biz
nį lr visą Jrenglmą parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10146 St., Iawrence Avė., 2 fle
tų — 5 kambarių mūrinis namas, 
3 karų, šilto vandens Šildomas ga
radžius — I. C. U-ansportaclja, tik
tai $7900.00. $1500 cakh, balansas
ISmokėjimais. Pirmas aukštas dy
kai. Atsišauklt:

F. G. MAURER & CO.
,10323 ‘So1. Michigan Avė.

Tel. Pullman 2220.ILLINOIS
ANGLYS

Lomp ___ ........ $6 00
Mine Run ........— 5-75
Egg .......................... 6 00
Nut .......................... 6 00
Screenings (Indiana) 5-00

PIRKIT DABARlt KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

Sodalieaų Veikla

BRIDGEPORT. — Spalių 
3 d., įvykęs Šv. Jurgio parap. 
mergaičių Sodalicijos metinis 
šokis pasisekė kuogražiausiai. 
Šokant prie Jimmy Green’s 
orkestros, puikiausiai komisi
jos papuoštoje parapijos sa
lėje, sprendžiama buvo apie 
aštuonį šimtai žmonių. Matei
si jaunuolių iš kitų parapijų. 
Jiems tariame širdingus pa-, 
dėkos žodžius: Aušros Vartų 
parap. sodaiietėms, kurios net 
apleido svarbų bankietų, kad 
atsilankius į šį parengimų, 
sodalietėms ir dalyviams iš 
Šv. Mykolo, Šv. Antano, Šv. 
Kryžiaus, Nekalto Prasidėji
mo ir Gimimo P. Šv. parapi-

pietos
JOS IR JŪSŲ DRAUGAI KVIEČIAMI Į

GRAND OPENING
MARQUETTE PARK TAVERNO 

2709 West 71st Street

J
OS matote, kas atsitinka su žmogum, kuris nėra 

apsaugotas iš viršaus, apačios ir visas aplinkui. 
Tas pats atsitinka cigaretui pakelyje, kuris nėra ap

saugotas visas aplinkui.

Old Gold yra vienatinis cigaretas apsaugotas iš 

viršaus, apačios ir visas aplinkui. Old Goldo pa
kelis yra dvilinkai apvyniotas. Du Cellophane už

valkalai vietoje vieno—užlipyti viršuj Ir apačioj 

... dviguba apsauga nuo drėgnumo, sausumo dul
kių ir nuo visokio kito cigaretų smagumo priešo.

Todėl, Old Goldą-jrra visuomet ŠVIEŽOS viso
kiame ore, bi vietoje, trile laiku . .. 5VIE2ŪS ne

žiūrint kur ir kada jūs'juos perkate. Jie suteikia 

jums prizinio derliaus tabakus puikiausiose sąly

gose. Geresni jūsų skoniui, geresni dėl jūsų.

Užkandžiai — Gera Muzika — Šokiaiyra
„us.
KfU»W»"

Šio vakaro sėkmės rodo, 
kaip galima daug nuveikti, 
kuomet vieni kitiems einam į 
talkų.

Ateityje mes stengsimės at
silyginti kitų parap. sodalici- 
joms dalyvaudamos jų paren
gimuose. Kaitra

Visi atsilankykite

Louis Antanavičius, Sav.GROvehill 3673

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Padėka

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akademijos rė
mėjų 8 skyrius nuoširdžiai 
dėkoja gr&b. Petkui už gra
žias dovanas skyriaus bunco 
ir card pramogai, taipgi Ro
džiui, Pudžveliui, poniai Boltz, 
Gricienei, Dargini ir Peoples 
Furniture Co. už aukas.

Ačiū už pasidarbavimų Sta
siūnienei ir Dargelienei ir vi
siems parėmusiems mūsų da
rbų. Pirmininkė

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAUSIO FUEL OU R A FINTU TVOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
8Č CITY SEALER APMŪRYTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAU8 PECIAM8 SAUKITE

OANal 2020
JŪS OALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD

nįm S2U.0M.M FMlal, Kutam. Go.klta |ns|toM Muk, Ir vinį <ta.«IUk,m„ ®OLD-$
'• cl’«tal, kruta»«|.

"T- '»»T. by ». ♦-1mli Į r- »-

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

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

Jb’OP

L jgiifeSAI B -j
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f PAIN-1EXPE LLER :
:o*

A % '

pi r»

P«4ių muskului salia? 
Petys litampytu?

Sutaiką malonų palangvUmų 
kali vykrųa li trynimai.

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas pe 15c. Ir 7»c.

COAL
Anglys

llov.se

