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KELEIVINIS LĖKTUVAS SU 19 ASKE 
NŲ NUKRITG UTAH KALNUOSE

Iš oro pastebėtas sulūžęs lėktu
vas; išvyko būrys vaduotojų

SALT. TAKE CITY, Utah,
spal. 18. — United Air Lines 
skridęs į vakarus keleivinis 
lėktuvas su 19 asmenų pereitų, 
naktį siaučiant audrai nukrito 
kalnuose Utah ĮVyoming vals
tybių pasienyje.

Šiandien rytų imta ieškoti 
ir lakūnai pastebėjo sulužūsį 
lėktuvų kalnuose — už 26 my
lių pietų link Ji u <5 Knight, 
Wyo. , , ;

Tačiau lakūnai ieškotojai 
negalėjo patirti, ar skridusių 
žmonių tarpe yra gyvųjų.

Nelaimė įvyko apie už 50 
mylių nuo šio miesto.

Kadangi su automobiliais

nelaimės vieta neprieinama, 
čia greit sudaryta- vaduotojų 
kuopa ir išvyko raiti. Vaduo
tojams vadovauja laikraščio 
Wyoming Times atstovas W. 
Cowling.

Kalnai nukloti sniegu ir, 
kuopai išvykus, ten daugiau 
pradėjo snigti.

Nelaimingasis lėktuvas va
kar iš Newarko, N. J., išskri
do į vaikams. Sustojo Cleve- 
lande, Chicago, Omaha, Den- 
ver ir Cheyenne. Iš Cheyenne 
leidosi skristi 4 San Francisco 
ir vėlai vakare nelaimė įvykū>

Be kitko lėktuve buvo 174 
svarai pašto.

Pafestiaos arabai kovoja prieš 
žydas ir krites

JERUZALĖ, spal. 18. — 
(Visoj Palestinoj didėja smur
tas ir plinta teroras. Arabai 
kovoja prieš žydus ir pačius 
britus.

Stebėtojai pareiškia, kad a- 
rabų su žydais taika neįmano
ma, ir kad britų pastangos 
juos sutaikyti niekad neturės 
pavykinu!'

Arabai sunaikino sudeginda-

mi Kaląndia airporto kone vi
sus pastatus. Daugiau kaip 
50,000 dol. nuostolių padary
ta.

Britų ftafTOtnenlfS Vadas Pa 
lestinoje, gen. Wavell, įsakė 
sudeginti visų įtariamų arabų 
namus.

Čia ir kitose Palestinos da
lyse daug arabų areštuojama. 
Areštuotųjų vietas 'kiti užima 
ir teroras vykdomas.

JAPONAI LAKŪNAI IŠMĖ
TO LAIKRAŠČIUS KINAMS

ŠANCHAJUS, spal. 18. Ja; 
ponų lakūnai vakar išmėtė ki
nams kariams karo fronte ki
niškai spausdintus laikraščius. 

. Praneša apie japonų “laimė
jimus” visuose frontuose.

Laikraščiuose yra ir vaizde
lių. Rodoma, kaip kinai fca- 

‘draugaujasi” su japo-nai
nais kariais, kaip japonai 
“patarnauja” kinams su ry
žiais ir vynu.

Kinai pažymi, kad jie nėra 
vaikiški tikėti tokiais japonų 
pranešimais.

KOMUNISTAI RYŽTASI 
REMTI ROOSEVELTĄ

KIEKVIENAS DARBO DA
VĖJAS TURI SKAITYTI

ENCIKLIKAS

LONDONAS. — Kiekvienas 
katalikais darbo davėjas nors 
vienų, kartų per metus turi 
skaityti Popiežių enciklikas 
Rerum Novarum ir Quadrage- 
simo Anno.

Taip pareiškė Birminghamo 
arkivyskupas T. Williams, kai 
bėdarųas masiniam katalikų 
susirinkime.

EGIPTE PANAIKINTOS 
PRIVILEGIJOS SVETIM

ŠALIAMS

PITTSBUROH, Pa., spal. 
18. — Komunistų partijai tiek 
labai patiko prez. Roosevelto 
sakyta kalba Chicagoj pasau
lio taikos reikalu, kad parti
jos vadas Brokeris pasiryž
ta prezidentų remti visuose jo 
tarptautiniuose žygiuose.

Nėra paslaptis. Prezidentas 
kaltina Japoniją už konfliktus 
Azijos Rytuose. O japonai juk 
yra dideli Rusijos ' bolševikų 
priešai.

SVEIKATOS KOMISIONIERIUS GAVO GRASINIMU l

Vienuose namuose, Chicagoj, susekta venerinė liga. Svei
katos departamento komisionierius (viršininkas) dr. Bunde- 
sen, anų dienų centrinės policijos stotyje klinikos direktoriaus 
dr. Taylor lydimas, prie namų durų prikalė (kaip čia mato
mu) įspėjimų, kad namuose siaučia minėta užkrečiamoji liga, 
kad ten pašaliniai asmenys nesilankytų. Valjar komisionierius 
pranešė, kad jis gavo* grasinimų. Be to patyrė, kad jo prikal
tas prie durų įspėjimas atplėštas. -*(Acme Photo.)

Tazanso miesteli paimti paaokal 
3,000 japonu karui

ŠANCHAJUS, spal. 18. — 
Kinų karo vadovybė paskelbė, 
kad japonai paėmė Tazangų 
miestelį — už penkių mylių 
šiaurvakary link nuo Šancha
jaus.

Miestelį gynė vadinamas 
“mirties hatalijonas” — 1,- 
400 kinų karių. Kinams buvo 
svarbu ginti miestelį, nes jo

apylinkėse buvo jų karo med
žiagos kroviniai.

Ilgiau kaip pusantros paros 
vyko kruviniausią kova. Paga
liau žuvo kinų vadas gen. Čin 
gwu. Jam žuvus, japonai su
naikino visų “mirties batali 
jonų”. Tačiau patys japonai 
labiau nuikentėjo. Paimdami 
miestelį prarado daugiau kaip 
3,000 karių.

POPIEŽIUS PASKYRĖ AT
STOVĄ KONGRESUI

VATIKįANAS. — Įvyksian
čiam Tripoli nacionaliam Eu
charistiniam kongresui Šven-

KATAL1KŲ BAŽNYČIA KU
BOJE TARPSTA

ALEXANDRU> spal. 18. — 
Egipto vyriausybė panaikino 

’ krašte speciales privilegijas 
svetimšaliams. Iki šiol nusikal 
tusius svetimšalius teigdavo

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BUDAPEŠTAS TIKISI SU
LAUKTI PUSĘ MILIJONO 

MELDŽIŪNiy
BUDAPEŠTAS, Vengri

ja, spal; 18. — Ateinančių me
tų gegužės mėneeį čia įvyks 
34-as i s tarptautinis Eucharis
tinis kongresas.

Kongreso rengimo komite
tas tikisi, kad į šias Eucharis
tijos garbei rengiamas iškil
mes1 iš viso pasaulio suvyks 
mažiausia iki pusės milijono 
meldžionių.

Tik iš vienų Amerikos J. 
Valstybių tikimasi sulaukti a- 
pie 40,000 meldžionių.

KINĮI LAKŪNAI PUOLA 
JAPONy KARO-LAIVUS
ŠANCHAJUS, spal. 18. — 

Šiandien prieš saulėtekį kinų 
lakūnai puolė japonų karo lai 
vus Whangpoo upėje. Nežino
ma, ar laivams padaryta ko
kių nors nuostolių. Tačiau 
Šanchajaus miesto įvairios da 
lys labai nukentėjo. Teko ir 
tarptautinei miesto daliai. 
Daugiausia nuo japonų prieš
lėktuvinių patrankų iš laivų. 
Kelios dešimtys šovinių sus
progo tarptautinėj daly. Per 
kokių valandų kinų orinės 
bombos ir japonų šoviniai pa
danges raižė.

Šanchajaus karo fronte ja
ponai daug dirba, bet neįsten
gia pasistumti pirmyn. Kinai 
gina ne tik savo pozicijas, bet, 
galima sakyti, kiekvienų že
mės pėdų.

Prieš kinų lakūnų puolimų 
išvakaro japonų lakūnai svai
dė orines bombas po plačią
sias Š&nchajaus apylinkes. Su 
kėlė didelius nuostolius. Daug 
civilių kinų užmušta.

Čia tarp kinų siaučia neap
sakomas skurdas. Tūkstančiai 
neturi pastogės ir drabužių.

HAVįANA. — Kubos salai 
įgijus nepriklausomybę, Kata
likų Bažnyčios pažanga trum-

VOKIETIJA NUBARĖ NA
CIŲ LAIKRAŠČIO VEDĖJĄ

tasis Tėvas paskyrė savo ats- pam laikui buvo sustojusi, 
tovų (legatų). Juo yra kardi- Paskiau iš naujo ėmė pažan-
nolas Dolci, Palestrinoe 
vyskupas.

arkl-

KINIJA DALYVAUS KON
FERENCIJOJE

ŠANCHAJUS, spal. 18. —
vien kiekvienos šalies konsuli- Iš Nankino pranešta, kad Ki 
niai teismai Dabar jie panai- nija dalyvaus sušankiamoj į
kinti. Jų vietų užima 
Egipto teismai.

paties Briuselį devynių signatarinių 
valstybių konferencijoj.

------j—i1 g;

giuoti ir iki mūsų dienų Baž
nyčia tarpsta.

Nora Bažnyčiai valstybinė 
parama panaikinta, j>et katali
kai patys'vieni sūgeba rūpin
tis Bažnyčias reikalais.

Steigiamos naujos vyskupi
jos, k Ariama vis daugiau mo- 
kyklų, katalikai organizuojasi.

NORI PALESTINĄ KEISTI 
BRITŲ KOLONIJA

JERUZALĖ, Palestina, 
spal. 18. — Steigiama organi
zacija, kurios tikslas yra veik
ti, kad Palestina būtų paskel
bta Britanijos kolonija. Sako
ma, tik tuo būdu būsią iš-

...... 

LANDONAS KALBĖS PER 
RADIJĄ

TOPEKA, Kas., spal. 18. 
griauti arabų su žydais nesu- — A. M. Landon, buvęs res-*
tikimai, kadangi britai galėtų PnMikonų partijos kandidatas

i prezidentus, antradienį, spa- 
parodyti daugiau avo gnež- ig kalbg8

tumo. Siekiama minėtų orga- dijų, kaip sakosi apie “kai
nizacijų įregistruoti. kuriuos dienos klausimus”.

ISPANIJOS KLAUSI 
YRA ROKUOSE

Anglija nebežino, kas jai 
darius tuo klausimu

LONDONjAS, spal. 18. —įtik su sąlyga, jei Aagli a 
ls Ispanijos savanorių ištrau- Prancūzija formaliai pri 
kimo klausimas yra pasken- žins Ispanijos nacionaliai 
dęs kaž kokiuose rūkuose ir kariaujančia šalimi, lygiai 
nežinia, kaip jis toliau bus ik šiol pripažįstami Va 11J 
sprendžiamas.

Radikališki gaivalai remia 
Prancūziją, kuri nusistačius 
būtinai - vaduoti Valencijos 
raudonuosius. Bet Prancūzija

jos bolševikai.
Anglija yra linkusi tai

daryti, kad tik greičiau m 
kračius šiuo nelemtuoju 
nijos klausimu, kadangi jį|

paramos negali į,be to * savo kolonijose dbe Anglijos 
nieko veikti.

Anglija gi, kaip žinoma, 
dvejoji dėl to rėmimo. Pir
miau ji keletą kartų pasisakė 
už Prancūzijos nusistatymų 
manydama pabauginti Italiją. 
Kadangi Italija nepaiso bau
ginimų, Anglija dabar nežino, 
kas jai darius.? %

Tarptautinio nesikišimo pa- 
komiteto susirinkime pereitų 
šeštadienį1 Italija pasižadėjo 
ištraukti dalį savanorių. Bet

VARŠUVA. — Vokietijos 
nacių laikraštis “Der Arbeits- 
mann” pajuokė lenkus ir jų 
šventovę Jesna Gora (Skais
tus Kalnas) Čenstakave. 
Prieš tai lenkai katalikai su
kėlė dideles protesto demons
tracijas.

Vokietijos* vyriausybė paga
liau nubarė minėto laikraščio 
vedėjų.

PUOLA SĖRŲ KAINOS.

Pranešta, kad biržose nepa
prastai puola šėrų kainos. Bi
lijonai dolerių jau prarasta 
New Yorko biržoje. Kai ku
riais atvejais kainų puolimas 
yra panašus 1929 metų pašiau 
bai.

Tas vyksta dėl neužtikrinto 
ekonominio stovio šalyje. Dau
giausia pareina dėl nepasitikė

daug savų vargų. Bet \li 
kvos spiriama Prancūz 1 
pie nacionalistų pripaž ir| 
nenori nė klausytii '

Stebėtojai randa, rasi, Pi 
cūzija susipras nesulai < r 
Anglijos paramos.

Rytoj iš naujo susirenka 
nėtas pakomitetas toliau s1 
styti Ispanijos klausimų. I 
Anglija praneš, kaip ji ži -r, 
šių painiavų?

JAPONAI ATSIPRAŠĖ Už 
MISIJOS BOMBAR-

DAVIMA .
PEIPINGAS. —Japonų ka

ro vadovybė atsiprašė Brita
nijos ir Prancūzijos konsulų 
Tientsine, kurie protestavo 
prifeš japonų lakūnus dėl jėzu
itų misijos ir ligoninės arti 
Sienhsien, Hopėjo provincijo
je*, bombardavimo.

Japonų karo vadovybe pa
reiškė, japonų lakūnams nebu
vo žinoma, kad toje vietoje y- 
ra katalikiškos įstaigos. Pažy
mėjo, kad ateityje lakūiial bus 
atsargesni.

BEDIEVIAI SAVO KON
GRESUI VIETOS NE

RANDA

LONDONAS. — Europos 
bedievių organizacija planavo 
savo kongresų ateinančiais me 
tais turėti Belgi jo je. Prieš tai 
subruzdo Belgijos katalikai. 
Tas bedievius paveikė. Jie 
nusprendė kongresų turėti An 
glijoje. Anglijos katalikų or
ganizacijos ir gi subruzdo 
prieš bedievius. Matyt, ir An
glijoj© jie nerras vietos savo 
kongresui.

PREZIDENTAS GAUS 
PUIKŲ KALAKUTĄ

Mid įvest Poultry parodos 
tvarkytojas M. E. Thayerpra 
nešė, kad Dėkonės dienos pro
ga prezidentui Rooseveltui bus 
pasiųstas 36 svarų kalakutas.

Respublikos Pedagoginiam 
Institute Klaipėdoje, neseniai 
atidarytam, priimta 90 stu
dentų, tai gi šiais mokslo mo

jimo šalies administracija. tais bus 240 studentų.

j•- - - - . -. . ......... . .... ... .

PREZ. ROOSEVELTAS 
TARĖSI SU DARBO 

SEKRETORE
HYDE PARK, N. Y., <pa| 

18. — Prez. Roosevelts v 
kar čia turėjo pasitarimus t 
darbo departamento sek t 
re Perkins. .

Spalio 25 d. Waehin • >n 
Am. Darbo federacija prade 
taikos derybas su CIO. I rež! 
dentas Rooseveltas pa z 1 1 at 
ja, kad šios darbininkų rg« 
nizacijos kaip nors pati ni 
taikų.

Matyt, sekretorė aute zuc 
ta imtis visų priemonių, di 
taikos įvykdymo. J

UŽ NEATSARGŲ AU1 O- 
MOBILIU VAŽINĖJIMĄ

Už neatsargų autom* ! di 
važinėjimų Walterį Norvilu 
Brighoju Park, teismas n n a u 
dė 50 dol. bauda ir atėmė t< is 
valdyti automobilį 3 raėr i 
laikotarpiui.

SOVIETŲ MOKYKLOS Nl 
TURI ISTORIJOS 

VADOVĖLIŲ

RYGA, spal. 17. — 
Rusijos mokyklose n<
ma Rusijos istorijos. Netu

kalinga.

ORAS
CHICAGO SRITIS, 

šiandien numatomas 
kiek šalčiau.

teka 6:07,'Saulė 
si 5:48.

ma raudonųjų vadovėlių.
bolševikams istorija nė

lietūs iJ

leid /.n
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Apsidraudimo Reikalu

jie turėtų naujus medžiagos propagandai 
prieš ^Bažnyčių,

K.ip genu itaonm Popintai gyvai rū- u ¥wJinan,a «Ui- riai nebūtų geibėjų apsaugoti
ui pasaulio taika ir už tų taikų ua ir niel- . w x ..... . . .. d-
džiasi ir darbuojasi. n* ****** w Mtojo žirgo ša didžiulės imperijos rubežius.

Meile Lietuvos kariams raiteliams

Knigkts of Columbus — Kolumbo Vy- 
*» katalikų vyrų organizacija pomirtinėmis ‘ 
^»vo narių šeimoms yra išmokėjusi 50,000,- 
XXX) dolerių. • <*
m Nėra abejonės, kad tie milijonai dolerių, 
Išmokėti našlėms ir našlaičiams, begalo daug 
įfero padarė. Jie gauta šeimose tuo momentu, 
Jinoiuet buvo reikalingiausi.
F . Kolumbo Vyčiai neša naudos kraštui ne 
dik kaipo kultūrinė, bet ir kaipo fraternaltnė 

■ organizacija. i - * s , -
.. Niekur kitur pasaulyje taip plačiai ne

veikia apdraudos — insurance organizacijos, 
kaip J ungtinėse Amerikos' Valstybėse. Tik 
per šešis pirmuosius šių metų mėnesius nau- 

** iųi apsidraudė už keturis- bilijonus dolerių. 
■Statistikos daviniai rodo, kad apsidraudusių- 
Jų skaičius šiemet žymiai padidėjo.

Šia prtoga norime priminti, kad Ameri
kos lietuviai katalikai turi savo fraternalinę 

audos organizacijų, būtent Lietuvių R.
Susivienijimų Amerikoj. Mūsų organiza

cija yra ,taip -gerai ir moderniškai sutvarky
ta, kaip ir Knigkts of Columbus ar šiaip 

bet, kari kita apdraudos kompanija. Tu- 
z|ime didžiuotis jų turėdami ir tukime prie 
jį* prisirašyti. Nuo lapkričio I dienos, kuo- 
Mfct prasidės yajus, -bus galima prisirašyti 
prie L&KSA palengyintomis sųlygomis.

‘F

Katalikų Radio Pusvalandis

“Saulis” Jubiliejus

Nuo šio šimtmečio pradžios steigti Lie
tuvoje lietuviškas mokyklas pirmieji susirū
pino katalikai. Jau 1907 motais įsteigta “Sau
lės” avietyno draugija, kuriai šiemet sueina 
lygiai 30 metų. t

Ta proga šaukiamas nepaprastas suva
žiavimas, į kurį kviečiami “Saulės” drau
gijos veikėjai, mokytojai ir auklėtiniai, ku
rie taip pat’prašomi rašyti savo atsiminimus 
ir juos siųsti kan. P. Dogeliui į Kaunu. Bū
siu išleistas specialinis leidinys. Kadangi 
“Šaules” auklėtinių yra apsigyvenusių ir 
Amerikoj, dėl to ir jie turėtų atsiliepti ir 
savo atbiminimus parašyti.

linu. Tikrai, lietuviai iš aeuų įūatatytos Lietuvos valsty- 
senovės myli dainas, laukuose bės kariuomenėje- žirgas vėl 
ir prie sodybų stato kryžius užėmė ggrbingų vietų. Lietu- 
ir tari didelį jautrumų žir- vos jaunimas, stodamas į ka- 

It valstybės Ženklas Vy riuopienę, prašosį skirti į rai- 
tis vaizduoja raįtelį ant bai- telius. Visų prašymus ncgali- 
to. žirgo. Žirgelis meiliausiai* ma patenkinti. Įr visuomenė 
žodžiai* dainose

Antradieni*, spalių 19, 1937

apdainuo- labiausiai mėgsta karius raite
liui*. Dabar Lietuvoje yra Ui- 

SenoeitiM Lietuvos laikais jų pavadinimų kariai raiteliai 
ii>n> fetariM, btvo »e<ik- ,gultai, SloMiir
tai g«w talkininkas jų <lar- Owanu «vo cnntr, turi Kau-,| u(. .(Jau turim(_ ke 
huose , bet ypatingai draugu* ne, ulonai Alytuje, dragūnai

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i Mano kampelio lankytojų 
i tarpe* daug yra ir žemaičių,

Prie švietimo draugijos “Saulės” dar
bų yra daug prisidėję ir Alnerikos lietuviai 
katalikai. Amerikiečių aukomis yra pastaty
ti erdvūs ir gražūs “Saulės” rūmai Kaune.

Kviečia Lietuvaites į Darbą

Nuo 1930 m. kovo 2 d. kiekvienų sekma
dienį girdime katalikų radio pusvalandį per 
NBC (National Broadcasting Couipany) tin
klų. Pradžioje ši programa buvo girdima iš 

į?# radio stočių. Dabar jau ji apima 68 sto
ti*, veikiančias 38 valstybėse. Tas darbas 

t kainuoja maždaug apie $25,000 į metus. Tas 
ttias parūpina ir visų programų tvarko Na- 
ęidnalė Katalikų Vyrų Taryba (National 

' Council of Catholic Men), kuri yra Ameri
kos katalikų veikimo centro (National Cat- 

; holic Welfare Conference) narė. Per katali- 
Kų radio pusvalandį kalba žymiausi Ameri- 

■ Jft* katalikų vadai, mokslininkai. Šį mėnesį 
A per visus sekmadienius kalba kun. dr. Wil- 
‘ frid Parsons, S. J., buvęs ilgametis žurnalo 
j “America” redaktorius, o dabar politinių 
'• mokslų profesorius Georgetown Universitete,

VVftngtone.
Katalikų radio pusvalandis yra girdimas 

‘Chicagoje kiekvienų selėmadienį 5 valandų 
Makare, o rytinėse valstybėse 6 val. Katali- 

j)įų pareiga yra ne tik patiems tos programos
klausytis, bet ir kitiems apie jų pasakyti.

Naujoji Moterų Sųjungos pirmininkė Elz
bieta Paurazienė savo rašiny “Moterų Dir
voj” sako: x

» “Praleidom dvimetinį šeinių. Malonu bu
vo pasimatyti su senesnėm draugėm, taipgi 
susipažinti su naujoap

“Daug malonumo paty rėm, bet neap- 
sefta ir be nemalonumų. Labai gaila buvo 
žiūrėti, kaip moterys inteligentės tiek daug 
brangaus laiko praleido ir energijos išeik
vojo iš priežasties keršto, pavydo*. Brangio 
sios, meskim į šalį savytarpinius nesusipra
timui, išraukiu; iš savo širdžių savymeilės 
ir puikybės šaknis, o pasėkim daugiau arti
mo meilės. Neieškokime kitų klaidų, het pa
žinkime savas ir jas pataisykime. Savo pa
sielgimais kartais, daug pakenkiame organi
zacijos auginiui.

“Centro valdyba iš savo pusės dės pas
tangų, kad visos darbuotumėmės organiza
cijos gerovei, taip pat lauksime pagalbos iš 
kuopų ir apskričių visuose Sų-gos reikaluose.

“Visos imkimės darbo, auginkim ir stip- 
rinkiin savo kuopas”.

Linkftue šiai kilniai mūsų sesučių orga- 
nizrcijos valdybai atstatyti Sąjungoj vie
ningumų ir labiau išplėsti jos veikimų.

kovų už laisvę draugu*, UotU- 
įvo* vaUtyhė anai*' bu~
vo užėmusi milžiniškus plotus. 
Ne tiktai geležinkelių, bet ir 
šiaip keilų nebuvo. Kariaut* 
tekdavo keliauti miškui* it 
peiktinais- Ir čia tai, dideliuo
se karo žygiuose, lietuvi* am
žinai susigyveno ijr auaidrau- 
gavo au žirgu- Tiktai greitais 
žirgai* jodinėdami Lietuvos 
karių pulkai suskubdavo laiku 
nuvykti ten, kur ji© buvę rei
kalingi.

Yra žinoma* istorini* fak
tas, kad.Lietuvos kunigaikštis 
»u būriu karių nujojo į Mas
kvą, ten kardu drožė į Krem
liaus vartus, pagrųsindama* 
rusų kunigaikščiai, kad Lietu
vos kardas pasiekia jo sosti
nę. Vytautas Didysis simboliš
kai buvo įvedęs savo žirgų į

Tauragėje. ,■
Gražių vaiadų galima buvo

matyti, kai Lietuvos raiteliai 
grįžo šiuometinių manevrų. 
Visur jie buvo 'sutinkami ir 
palydimi džiūgaujančiais šau-

A. Kinas balsavikų “Prie-Į kurie sakosi gerai mok savų 
kale” taip vobija lietuviškus šnekų. Kuris žemaičių para

šys man,- kų reiškia lietuviš
kai toks originalus žemaičių 
kalboj sakinys: “Bitėk led, 
įnėkėm da”!

Prašau.

lėtų draugų, užimančių atea- 
komingas vietas, kaip polit- 
komisarų, karininkų ir pus- 
karininkų.”

Jei aš būčiau Čikagos, Bruk- 
lyno balšavikų lyderis, arba. 
bostonietig Maikių generolas,

Kauno “Kuntaplis” paduo
da tokių navynų:

“Ordenų, medalių ir k. pa
kampis, apibarstomi gėlėmis, tuo,jau |,Qįįau išvobytas Spa- J žymėjimo ženklų įstatymas 
arkliai apkaišomi vainikais. O 1nijon užimti kokių koniendan- ,pakeistas ta prasme, kad pi-
, .... . . . ... įtūrų, gal, patekčiau net į pa-.lieeiai garbės ženklus gauna
galinami papirosais, Visur ma j
raiteliai buvo vaišinami,

tesi malonus žvilgsniai, švpse-
įties Madrido gynėjus. Ale nemokamai, nes iki šiol, kaip

nos. Tai vi* kariuomenės ir i
visuomfnės draugingumo, vie- 

nuoširdumo pažy-Bingumo, 
miai. » »

Dabar Lietuvoje jau 
atsitikimas, kad jaunuolis ven
gtų kareiviaviųio * prievolės. 
Kuriuos dėl kurių trukumų ne

'jiems, kanalijos, maloniau y-

retas

ira čia važinėti po šiltus kraš
tus, Pacifiko pakraščiais, mau- 
dytist, negu važiuoti pas loja- 
listus Spanijon ir komendan- 
įtais būti.

paaiškėjo, kai kurie apdova
notieji ženklais tik todėl jų 
nenešiodavo, kad neturėdavo 
už kų nusipirkti.”

Lietuviškos, net ir angelc-
, , . . kos, guzietos rašo, kad Klai-

ĮHinna į kariuomenę, tie nusi- ......- - i pėdos krašto vyriausias pro-
mena. Jr tikrai, suaugusiam f .... . . . . įkuroras Adomeitigjaunimui kariuomene yra kar-
tn ir gera mokykla. Čia išmo- 

Juodųjų jūrų. Jeigu negreiti j kerną mitrumo, mandagumo,, 
žirgai, tai nedideli lietuvių kai,drausmės, švaros.

IS KUR ATSIRADO ČIGONAI

visam

Popiežius Ir Japonų Kinų 
Konfliktas

Prieš koletų dienų spauda buvo paskel
busi didelę sensacijų, būk Popiežius Pijus 
XI remiųs Japoniją jos žygyje prieš Kinijų. 

•'.Pasaulis dėl to nustebo, nes šių spaudos sen
sacijų priėmė už tikrų dalykų. Tačiau pasi
rodė, kad lai yra gryniausias prasimanymas. 
Vatikane paskelbta, kad Popiežius nieko nie- 

z kapi nerašė ir nekalbėjo apie japbnų kinie
čių santykius. Jo Šventenybė niekam nėra
sakęs remti Japohijų prieš Kiniją.

Įdsmu, kaip tokios neteisingos žinios pa
tenka į spaudų!

Katalikų Bažnyčia turi priešų. Ir fašis
tai ir komunistai stengiasi pakirsti jos au
toritetų ir dėl to jų spaudos agentūros daž
nai paleidžia neteisingų žinių apie Popiežių 
ar apie Bažnyčių bendrai. Fašistai, žinoma, 
norėtų, kad Popiežius remtų jų remiamų Ja
ponijų. Norėtų ir komunistai, nes tuo būdu

Apie Neregiamą ją Saulę
z ■ -.■■■ ■■ ■

Garsusis -mokslininkas ir rašytojas yra 
pasakęs:

KriknČioniška kultūra yra susiejimas vi
sų dalykų su centru, šalutinių gėrybių palen
kimas aukščiausiai gėrybei, išsigelbėjimas iš 
susiskaldymo, visokios organizacijos paslap
tis, visų priešingumų vienybė, visų gyvybės 
jėgų sveikata, mirties priešininkė. Mokytoja 
ir pranašė! Ne, daug daugiau: Kūrėjp gyve
nimas kūriniuose — visų paslapčių paslap
tis, amžinosios Šviesos šviesybė.

Tai skamba tikrai nemoderniai. Bet kas 
šiandien, matydamas tokius įvykius> dar tu
rės drųsos būti modernių! Pagalvokite api* 
pamatus, ir visos modernios nesąmonės atsi
trauks.

Danguj yra regima saulė, iš kurios visa 
gyvena ir kvėpuoja. Yra dar kita, neregima 
saulė, kuri pakilusi dvasiniam danguj ir tei
kia palaimų tik tada, kai jų pažįstame ir 
priimame į savo valių. Juo giliau mūsų lai
kais atslenka naktis, juo greičiau atranda
me tų Saulę ir pažįstame kaip jėgos ir švie
sos šaltinį visokiam žmonių atgimimui.

Amerikos Taikos Baisenybės

Įvykiais Ispanijoj ir Kinijoj žmonės bai
sėjosi dėlto, kad ten daug žmonių išžudomų. 
Amerikoj ir be karo tnrbūt daugiau žmo
nių žūva ir daugiau esti sužalojama, negu 
Ispanijoj a r h* Kinijoj, štai vien Illinois val
stybėje per aštuonis šių metų mėnesius au
tomobilių nelaimėse žuvę 1,640 žmonių, o 
sužeista 16^o24. Per rugpiūčio mėnesį žuvo 
229 žmonės, o sužeista 2,467. r

Amerikai nereikia stoti į karų, kad pri 
pildyti ligonines sužalotais.

Pernai Jungtinėse Valstybėse automobi
lių nelaimėse žuvo 38,000 žmonių, sužeista 
1,000,000, nuostolių padaryta už $1,250,000.

Dabar api© čigonus labai 
daug kalbama. Lenkijoj nau
jai išrinktas jų karalius (jis 
žada atvykti Lietuvon), o pa^ 
galinu ir Lietuvos čigonai tu
ri ęavo valdovų, kuris nuo 
Lenkijos valdovo jaučiasi vi
siškai nepriklausomos.

Čigonai Europoj, esą, pasi
rodė tik 15 amžiuje, Pirmiau
siai jie pastebėti Vengrijo«. 
lygumose, kur jų ir dabar dau 
giausiai gyvenai Jų vadai ta
da buvę raiti, nepaprastai ma
rgais rūbais su sidabrinėmis 
sagomis. Jie save vadino Egi
pto kunigaikščiais. Paskui va
du.; slinko didžiausi pulkai 
margais skudurais apsirengu
sių žmonių, tamsiai rusvos 
spalvos. Jie vedėsi liesus ar
klius ir dideles meškas. *Veži-

|kuroras 
krašte neranda budelio, kuris 

! nukirstų galvas penketui pa
smerktų mirti., Mat, sulig 
Klaipėdos krašto teisę, mir
ties sprendimai tegali būti da
romi nugalabijimu ir 'reikia 
rasti tokį miklų kardininkų, 
kuris vienu kardo, arba kir
vio, kirtimu nukirstų galvų. 
Tuo reikalu prokuroras net. 
Kaune lankėsi. Budelio kaip* 
neranda, taip neranda.

Kai kurie sako, kad dėl bu
delio reikėsią kreiptis į sovie
tų Rusijų, kur labai daug yra 
tinkamų žmonių galabiotojų. 
Gavę valių jie ne penketui, a- 
le viso krašto gyventojams

“Žemės Ūkio Rūmai Utenos 
apskrities ūkininkams paskyrė 
150 veislinių aukštos kilmės 
gaidžių” (Iš Lietuvos gazie-

Matot, o mes mislijom, kad 
tik kaikurie žmonės būna kilę 
iš aukštos kilmės.

sugrįžtų, tai nupjauti ir ant
rų ausį. Tačiau ir tokios bau
smės čigonų neišnaikino., Jie 
niekam nesiskųsdavo, iš nie
ko sau jokių teisių nereika 
laudavo ir jiems nebūdavo jo 
k.ų valstybės sienų: kur pa
tiko, ten ir vykdavo.

Oabdaus&a tauta 
Yra ištirta, kad čigonai y 

ra gabiausia tauta, ypač mu
zikoj. Vengrai ir turkai čigo . , ,
nūs imdavo į karų. Tačiau či-^avasn apo

Žitkona: — Na, ir kų dak
taras sakė!

Vyra^: — Patarė daugiau 
judėti ir aukštumų oru kvė
puoti.

Žmctta: — Labai gerai. Ry
toj galėsi užlipę® ant namų 
aukšto (adiklį) sutvarkyti vi
sus daiktus, kurių ten begalės 
prisi rinko.

— Mano vyras turi politi
nį darbų — City Hali.

— Šitaip!! Sveikinu. 0 ko
kių pozicijų užima!

— Florų mapuoja.

fenai ir kare nuolat su savim augalo Bet p*. ge čigonams jau prasideda ti-
turėdavo kokį nors muz,kos durnaropę gerbia>
instrumentų ir gavę laisvų va- j o čigonės iš jos verda “mei-
landėlę puikiausiai grodavę. (ri ir a- di.
Seniau čigonus sav„ dvaruo- pinig)ls fflCTgaitėnB> Uu
se laikydavo karaliai kaip imi 
zikantus ir kaip prasikaltėlių 
kankintojus. Pasirodo^ kad 
čigono labai laki vaizduotė iš 
galvodavo tokių kankinimųmai buvę pilni vaikų. Tie ne-

j.irtyti žmonės sakėsi esą kilę priemonių, ko niekam nė į 
iš Egipto ir esą Dievo pra galvų neateidavo, 
keikti. Mat tada, kada žemė- Čigonai, kaip ir žydai, nor> 
je gyveno Kristus, jų sente- plačiausiai ir tarp įvairių tau

rios nori prisivilioti jaunikį.
Čigonai verčiasi visokiais 

būrimais ir apgaudinėjimais.
Pastovaus darbo jie nemėgs
ta. Ir Lietuvoj yra čigonų, ku-

krai sunkios gyvenimo sąly
gos. Nykstant miškams, pie
voms ir bendroms ganykloms, 
čigonai nebetenka savo lais
vės, nes nebeturi kur sustoti 
ir laisvai pagyventi. Gyven
tojų tuoj yra vejami arba net 
atiduodami policijai. Be to 
ir valdžia stengiasi čigonus

rie turi gana gražius ūkius,^padaryti sėsliais, gyvenančiais 
vienoje vietoje.

Mokyklų čigonai irgi jokių 
nenori lankyti. Kai Kaune bu3

tačiau tuose ūkiuęse jie ne
gyvena, bet išnuomoji kitiems
sau laisvai važinėja po visus 

nai nenorėję kartų priglausti tų. pasklido, išlaikė savo tau-1 krag£us
Dievo Motinos sa pavargusių 
Kristumi. Tokia yr* jų kil 
mės legenda.

Taigi čigonai greičiausiai ii 
bus kilę iš rytų. Anglai ir is
panai ir šiamĮien čigonus va
dina egiptiečiais.

Iš Vengrijoj čigonai paskli
do po visų Europą, turi sąv( 
kalbų, labai panašių į Indo 
kaukaziečių tarmę. Čigonai ne 
tui ėdami JokĮo turto, 1 lahai 
greitaį pasidarė visur nema
lonūs svečiai, žmonių neken
čiami.

1561 m. Prancūzijos parla- 
jųentas čigonus buvo nutarę* 
išnaikinti ugnimi ir kardu. 

J Vokietijos imperatorius Karo
liu* V 1726 m. įsakė visu* f’- 
gonų vyrus išžudyti, o vai
kams ir moterims nuplauti I-o 
vienų aupį ir išdaryti. Jei jie

t iškurną, kurio niekur nesigė-' 
di. Čigonui pasisakyti, kad 
jis čigonas, esanti didžiausia 
pasaulyje garbė. Tačiau “gry 
niausi” čigonai esą išlikę tik 
Rumunijoj. Jie čia išsaugojo 
visų, kų įię tik senovėje tu-

Čigonų tikėjimas
Čigonai yra religingi ir do

rovingi žmonės. Tačiau jiems 
visos religijos yra geros. Tas 
pats čigonas Lietuvoj yra ka
talikas, Vokietijoj protestan-

rėjė: dainas, šokius, pasakas,' tas, Rusijoj pravoslavas, Tur
papročiuS.

Prie seniausių pasakojimų 
priklauso ir lai, kad čigonai 
išauginę durnaropę fr jų Eu
ropoj plačiau įveisę. Vienas 
čigonas užsimanęs vesti tokių 
žmonų, kuri jam niekuomet 
nesipriešintų. Ir rado. Keletu 
metų gyveno labai laimingai. 
Tačiau vienų rytų žmona savo 
vyro ėmė laiku ir nepabudi- 
ro. Čigonas už tai taip užpy
kęs, kad savo žmonų prakei
kęs ir pavertęs durnarope. Už 
tat dabar žmonės ir gyvuliai

kijoj mahometonas. Žodžiu, či
gonas renkasi tokių religijų, 
kuri toje valstybėje yra vy
riausia. Taip dano todėl, kad 
jie apie religijų tnri mažiau
sių supratimų.

Iš papročių žymiausių vietų 
pas čigonus užima vestuvės, 
kurios yra iškilmingos ir la
bai šaunios. Svarbiausias vai-t •
gis per vestuves ir kitokias 
iškilmes yra ežio mėsa. Svar
biausias gėrimas — vynas.

Bnnkies dienos
Lietuvoj ir kituose kraštuo-

vo įsteigta .vien čigoniukams 
pradžios mokykla, tai su di
džiausiu vargu tegalima juos 
priversti mokytis. Tai yra gry 
nai laisvės žmonės, kurie ne
nori nešti jokio svetimo jun
go, dots jis jiems ir labai 
naudingas butų. Dabartiniu 
metu čigonų Lietuvoj randa
me daugiau tose vietose, kur 
žiaonės tamsesni ir labiau ti
ki visokiems burtams.

Penktas Apygardos 
Teismas

Tokį teismų numatoma su
daryti Ukmergėje, ftiam teis
mui priklausys Ukmergės, U- 
tenos Ir Zarasų apskričiai, ku
rie Iki šiol priklausė Kauno 
ir Panevėžio apygardų teis
mams.



Antradienis, spalių 19, 1937

imu valstybių karo laivai Sbanghajuj. Svetimšalių, kurie turi savo koloniją Shanghai mieste, saugumui keletas svetimų valstybių yra pasiuntusios karo laivus, kuriuos čia matome stovint Whangpoo 
(1) J. A. V. Augusta, (2) britų Danae, (3) britų Duchess, (4) britų Falmouth, (5) prancūzų Lamotte - Picųuet, (6) prancūzų Durno nt d’Urville, (7) italų Carlotta, (8) italų Lepanto, prancūzų Savorg- 

(10) danų Van Galen. Shanghai apylinkėse eina smarkūs mūšiai tarp kinų ir japonų už miesto kontrolę.

gali būti visiškai mažos arba AIIIlAI II MAI^TA^ i.b®* prisideda prie maisto pa-
iidelės, atsiveria opos iš ku- MUUiIUJ nlftlOIAO lėmimo, nes jei trūksta drėg-
rių net prie mažiausios prie- 7*^----------- 'mės, nėra puvimo, tai dirvos
sas ties opa atsiveria ir iš jos žmogus negyventų j bakterijos mažai gali paga-
:cka kraujas. Odos vėžys daž- Organinės medžiagos, kaip minti maisto. Antra, kad Ba
iliausiai pasitaiko iš lengvo jau kalbėjom, yra gaminamos lia mūsųijiasėto augalo auga 
trba ir greitai, persimesdamas augalo lapuose. Bet kad paga- piktžolės, tai jos taip — pat 
į gilesnes kūno dalis. Vėžio Įminti krakmolų, baltynų Ir sau maistą ima iš dirvos ir 
iga odoje pasireiškia pas žmo 'kitas organines medžiagas, au- skaudžia mūsų augalus. Vadi
nes pradedant pusamžiu ir galui reikalingą ir mineralinės naši, augalų maitinimas yra 
baigiant senatve. • medžiagos. Augalui dar rei- susirišęs su žemės dirbimu, pa

Ne vienam gali kilti klau- kalinga fosforas, kalis, kalkės.. sėlių priežiūra ir kitais lauko 
simas: o kaip nuo odos vėžio sierat geležis, magnis, šias me.darbais. Vienas darbas papil- 
apsaugoti save. Šiam atsitiki- džiagas augalas ima savo šak-jdo antrą.
me įvairios vietos, kur vėžys m žemė® pagalba van-i
atsiranda — kaTp karpos, ap dens. Vanduo mineralines me
gatonos, randai ir kt., pas pus- džiagas atneša į augalo lapus, 
amžius ir senesnius žmones, 0 lapai kaip jau minėjom yra 
jeigu tiktai pradeda didėti, stebuklingas fabrikas.
rodo įdegimo ženklų arba pa- Kad lapai ^nedirbtų, tikriau' 
lieka jautrios. Tokias vietas, sakant, kad neaugtų augalai, 
neatidėliojant, reikia pasalin- .kaip kad yra žiemą, tai mes 
ti. Kas į tai nekreipia dėmė- žmones kaip ir gyvuliai, nega- 
sio ir neina pas gydytoją ar- lėtume gyventi, nes nebūtų 
ba, atėjęs, nepaklauso jo tuo -kuo maitintis.. Taigi išeina, 
reikalu patarimo, tas skaud- Į kad augai0 lapas yra visos ge- i
žiai apsirinka. Kuomet tokia rovėsi šaltinis. Mūsų pareiga 
provokuojanti vėžio ligos vie- yra aįški. Patiekti augalų la- 
ta ^tikrųjų virsta vėžiu, tuo- 'paTns arba, trumpiau kalbnat, 
met jau nėra taip lengva šios aUgalams maisto!, sudaryti tin- 
nelaimės atsikratyti, ypač jei kamas auginimui sąlygas su- 
liga turėjo progos įsimesti kur'darome žemę dirbdami, o mai 
nors giliau, nes tuomet vėžio teikiamą įvairiais būdais 
plėtimosi negalima sustabdy- Da]į maist0) kaip jau minė
ti, o iš tos priežasties nebe- jom, aUga]as pasiima jg oro ii
lieka vilties pasigydyti. gu paga]})a saulės spindulių j

Pasireiškusiai vėžio ligai o- perdirba. Antrą maisto dal
doje gydyti yra vartojaima ke- augalas ima šaknimis iš že
lėtas priemonių, būtent, chi- meS* . . •

. , Svarbiausias maisto med
rurgija, x-spmduliai ir radiu- •ziagų šaltini® yra puvėsiai
mas- \ienam atsitikime vic- mėšlas, augalų liekanos, kai] 
na, kitam — kita gali būt šaknys, ražienos, .paskum nu 
tinkamiausia. Gydytojas daro dv&sę maži gyvūnėliai — vie 
pasirinkimą, atsižiūrint į Ii- nu žodžiu visa tas, kas puste 
gonj. j Kada šio maisto augalams ne

pažiūriu kartais į savo pa
ties Širdį ir į savo paties gy
venimą, išrodo man kad mes, 
kurie skelbiame Evangeliją i n 
mes, kurie sėdime lonkose ir 
ateiname į pamaldas esame to 
paties likimo pavojuje; mes 
esame pavojuje pastatymo sic. 
nų apie save iš savo paties 
savimi užsiganėdinimo ir mi
rimo nao uždusimo. — Jon** 
M. Bingh'am.

SVEIKATOS KELIU

taip pat yra svarbi odos pa
reiga. Padidėjęs arba reika
lui esant sumažėjęs prakaita
vimas padeda suvienodinti te
mperatūrą.

Prakaitui išdirbti yra tam 
tikros liaukos. Paprastai jo 
gamyba yra beveik pastovaus 
dydžio. Per 24 valandas žmo
gus iškošia apie 2 svarus pra
kaito. Bet reikalui esant, liau
kų veikimas tiek padidėja, 
kad per minutę — kitą visas 
žimogus palieka taip šlapias, 
lyg būtų iš vandens ištrauk
tas. Kas tik susidūrė su karš-!I
čiais, tas šią tiesą patyrė. Ne
ilgai’ žmogus iškęstų, jeigu 

(vėdinimo aparatas nustotų vei 

! kti. Odoje yra dar kitos rūšies 
liaukų, kurios išdirba aliejų, 
reikalingą plaukams ir odai, 
kad ši apsisaugotų nuo drėg
mės, infekcijos ir kitų išori
nių pavojų. Visiškas arba da
linis šio aliejaus gamybos su- 

ną, saugo giliau esančius aud- mažėjimas ir, iš antros pusės, 
menis — raumenis, d irk snius Į per didelė jo gamyba gali 
ir kraujo indus nuo sužaloji- būti priežastimi įvairių odos 
mo. Ji išlygina per aukšto ar ligų- \
per žemo laipšnio temperatū- • • •
rą ir apsaugo nuo įvairaus po- Odos vėžys savo pavojin- 
būdžio pavojų lengvai galin- gumu ng kiek nesiskiria nuo 
čių sužaloti giliau esančius au- vgžio, esančio kitoje kurioje 
dmenia, - nors kano dalyje. x

Odoje yra dirksnių tinklas, Vėžio liga odoje dažnai pra 
kuris valdo palytėjimo, karš- ajdeda karpose, apgamose ii 
čio, šalčio ir skausmo jutimus. j]gaį neužgyjančiose dėl ko- 
Anksčiausiai išplėtotas yra kįos norg (x]os ligos žaizdose 
palytėjimo jutimas pirštų ga- pa(į vėžio liga neišdygsta kai 
lllOSe. fyr-rkoo nftlrfi. tv, liatnna .T

ODOS SVEIKATA IR 
VĖŽYS

GERAI
VĖL

DIRBTI
kada randate būdą 

palengvinti 
skausmus

Ir padaro
te tą pigiu 

būdu.

nuodėmėje, jausdami, kad jie-1 
ms negali būti atleidimo, iš-; 
girdo “išganymui iki žemėn • 
pakraščių” (Ap. D. XIII, 47) Į 

žinią giedamą ir buvo jos Iš
gelbėti. Tūlas žmogus sako- 
“Žmogus, kurs papildė dide
lę nuodėmę ir pasekė ją di
deliu atgailavitnu, yra .toliau 1 
nužengęs doroviniame gyveni
me nei tas žmogus, kurs nie- 

”, kad nepapildė didelės nuodė- 
! mės ir nežino, kad jis yra nu- 

ar sidėjėlis”. Kristaus laikų iš- 
Aiatos nebuvo žmonės su sn- 

įe tepimais ant jų rūbų ir gėda 
u ant jų kaktų; jie buvo tie vy- 
įr. vai ir moters, kurie nežinojo, 

kad jie turėjo nuodėmių ab 
leidimui. Aš skaičiau pasakų 
apie žmones, kurie buvo įves 

pleistose šalimiesčio gatvėse'tl i kokią požeminę pilį ir pa- 
ir kaip vyrai ir moters giliai | likti ten numirti; ir kuomet Į

Kun. Ant. M. Karužiškia

Spalių 19-ta Diena
mynų vartoja kasdien — yra Bay- 
er Aspirin—- 1 Be už tuziną table- 
tų--aple vienas centas už vieną.

Tiktai paimkit 2 Bayer Aspirin 
tabletus su puse stikline vandens. 
Kartokit, jeigu reikalinga, pagal 
nurodymą.

Paprastai gausite palengvinUną 
nuo skausmo per stebėtinai trum
pą laiką.

DC1 greito palengvinimo nuo 
skausmo, kuris nualsina jus Ir 
neleidžia vakare miegoti — prary
kite tikro Bayer Aspirin.

žmoguje,
TABIjETV —3

maždaug *f c tabletas

GERKIT alų
Smbrosia 

SOUTH SIDE BREMNG COMPANY

FACTS YOU NEVER KNEW!H
EABuv (WS 

0O9RM, (TVAB A “ 

vąiMDOT A DOCtO#9

Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street

ctjbmn m 
BttANO.tr
v/hsthb

D£VELOPCD PRO" THe OLD CUSTON) 
or usjhg Suomt ano honfy ro 
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1$ AMERIKOS UETUVąi KATALIKŲ VEIKIMO CENTRO
Federacijos Sekretoriaus Raportas 

XXIV Kongresui

(Tęsinys)

XII

AUGALŲ MAISTAS kata drėgmės, tai nors saulės

Antradienis, spalių 19, 1)37

mąjį bekono kontingentą tuo-Į NeturČio AtStOVO

(Tęsinys S 3 pusi.)
Pasaulio Lietuvių Sąjunga Žmonių gyvenime juk taip

Nors tas klausimas tiesioginiai neįeina y1* visai nereikalingas. Bet nė 
į mūsų programą, tačiau bent trumpai noriu 
pranešti, kad Pasaulio-Lietuvių Sąjunga, ku
ri sudaryta Pasaulio Lietuvių Kongrese 1935

yra. žmogui reikia valgyti 
duoną; lašiniai gali pavaduoti 
dešrą, barščius gali pavaduo

tu. Kaune, dar neveikia. Tiesa, sudarytas jos ti kopūstai. Augalų gyvenime
Km. L. R. K. Fed. Taryba nurodo ku- , statutas, bet vis dar nesusitariama su Lie- tajp Bęr8t nes kaip minėjau la-

............'.......... tuvos vyMausybe dėl statuto i registravimo. , f,brikB8 Jei .-Dro.
Mat, sulyg laikinojo statuto projekto sąjun- fabrikol rdka|i i ,B.
gos centras tun bau Uetuvoje. Kadangi ai
esu sąjungos 1-iuas vice-pirminuikas dėl to. ’ , , ’ ......
man ji rūpi ir teks tuo reikalu koresponduo-1 **1 Vipla’ ”u™ # la^' P1“ 
ti. AS dienraityje “Drauge” iškėliau kiau-' "• kepykloje unitų ne-
rimą, kad tos sąjungos centrą sudaryti šia-'8*1* pavaduoti smėlis. Auga
me krašte ir pasaulio lietuvių antrąjį kon- reikalauja tik to* maisto

taiikų veikėjams krikščionišką pareigą su 
sidomėti giliau socialiniu klausimu, ir, re
miantis popiežių Leono Xlll-jo ir Pijaus 
Xl-ojo enciklikose išreikštomis mintimis — 
išvystyti platų šviečiamąljį ir organizatyvinį 
durbą toje socialinėje srityje.

Mes ir N. C. W. Ų.
Šiemet sueina penkeri ‘metai kai Fede

racija priklauso prie Amerikos Katalikų Ge
rovės Konferencijos (N. C. W. C.), kurios 
centras yra Wasliingtone ir kuri yra tiesio
ginėje šio krašto katalikų Bažnyčios Hierar
chijos valdžioje. Ne taip jau lengva buvo 
Federacijai afilijuotis ir dėl to stengiamės, 
kad tie užmegsti ryšiai nenutrūktų.

E- Gal tokios apčiuopiamos naudos iš to 
priklausymo prie N. Č. W. C. nematome, o 
vis dėlto kasmet turime sumokėti $100.00, 
tačiau, plačiau j tų reikalų žiūrint, kito ke
lio neturime. Afiliavbnasi su N. C. W. C. 
priduoda Federacijai daugiau prestyžiaus, 
dnoda juridinį pagrindų kaipo šakai tos 
organizacijos Amerikoje, kuri veda Katali
kiškąją Akcijų, vadinasi esame pilnai lega
lizuoti, ir, be to, atidaro mums duris ir spau
doj ir Amerikos katalikų organizacijose gar
sinti lietuvių tautos vardą. Taip pat gauna
mos žinios iš Amerikos katalikų organizuo
tojo veikimo. Tos žinios mums naudingos 
ir reikalingos.

Tiesa, priklausymas prie N. C. W. C. se- 
kretorijatui uždeda nemažai darbo, nes ten
ka koresponduoti su centru ir dažnai siųsti 
atitinkamus raštus ,į Jungtinių Valstybių 
kongreso ir senato įvairių komisijų narius 
reikalaujant, kad priešintus vienam ar kitam 
įstatymo projektai, įžeidžiančiam tikėjimo 
reikalus ar šiaip jau žmonių teises. N. C. W. 
C. yra sargyboje tikėjimo ir aplamai žino
mų teisių reikalų^

ir mes.Lietuva -___Kp\ “ "* T
Lietuvos vyriausybės ir jos sotybių 9b Baž
nyčia ir organizuotąja katalikų visuomene, 
aišku iš pernykščio Tarybos suvažiavimo re
zoliucijų. Ne vieną kartą bnvo padaryta 
griežtoki pareiškimai ir pageidavimai, kad 
Lietuvos vyriausybė sunonnuotų santykius 
su Bažnyčia, kad nevaržytų katalikiškųjų or
ganizacijų Veikimo, kad atšauktų draugijų 
įstatymą, prie - kurio draugijų veikimas pa
sidaro sunkus. 1935 m. rudenį teko kablegra- 
muoti Federacijos protestą vyriausybei, nes 
buvo susidarę pavojaus, kari net katalikų 
jaunimo organizaciją (“Pavasaris”) užda
rys. Toks pavojus susidarė po “garsiųjų” 
jaunalietuvių konferencijos priimtų rezoliu
cijų, kuriose pasisakyta uždaryti visas jau
nimo organizacijas, žinoma išskyrus valdžios 
palaikomąsias. Tuo reikalu turėta susiraši
nėjimų ir su Lietuvos ministerių Vašing
tone.

Koks mūsų nusistatymas bus ateity, tai, 
žinoma, pareis nuo šio kongreso.

88F

fe

jau išnaudojo, leistąjį bekonų 
kiekį išvesdama į Angliją

ir šilimos būna daug — jis 
privalo suetoti augęs. Šia dės
ni* tenka labai įsidėmėti nes 
jo neprisilaikant galima pada-j
ryti klaidų aprūpinant auga-. ________
lūs maistu. O tokių klaidų,' Nepaprastai didillgai if, grA 

tieja, laimi dažnai pasitaiko, stulpais buvo matoma 
Pas mus duodama augalams Lietuvoje rugsėjo 30 dienos

medžiagos, kuri jo lapų fabri
kui yra reikalinga. Kaip tik 
kurios iš paminėtų maisto me
džiagų pritrūksta, taip auga- 

į las ir nustoja augęs, nors kitų 
maisto medžiagų būtų ir per
daug.

Šiame klausime visų ima-

gresą Šaukti Amerikoj.
Apie tai irgi, šiame kongrese turėsAne 

pasitarti.

Aukštųjų sve&ų atsilankymas

Prieš porą metų mus lankė J, E. Vys
kupas Kankinys Teofilius Matulionis. Jo at
silankymas jnus stiprino ir tikybiniai ir tau
tiniai. Mus apleisdamas Vysk. Matulionis 
parašė Federacijai laišką, kurį matau rei
kalą įtraukti į savo raportą, nors jį jau esu 
paskelbęs spaudoje ir atspausdinęs 1935 m. 
darbų knygoj. Laiško turinys yra tok6:

“Važinėdamas po Jungtines Valstybes 
patyriau jūsų, Amerikos lietuviai, religingu
mų ir lietuviškumą. Jūs pastatėte ir užlai
kote daug gražių bažnyčių, įsteigyte daug 
mokyklų, suorganizavote visą »jdę draugijų, 
organizacijų ir šiaip jau kultūrinių bei reli
ginių įstaigų. Tai padeda jutng išlaikyti šve- » kokios nor» sąlygos ar maisto 
ntą religiją ir nuims brangią lietuvybę. fHet į medžiagos augalas turi, juo ii 
taip pat pastebėjau, kad jūsų, brangieji A-k

didelis kiekis zuperio, tuo tar-

šiaurės Pašvaistė

vakare šiaurės pašvaistė, šis
pu kaip reikia dar ir kalio gamtOg prajovas Lietuvoje
druskos, dažnai ir salietros.matomas labai retai, todėl 
Siekiant taisyklingo augalų ^nonėse sukėlė daug kalbų ir 
maitihimo, šių trąšų —- kalio I misidoTnėjimą, iAJk
druskos, ir salietros - kiekius
yra būtinas 
padidinti.

reikalas žymiai 
Agr. Po

Amerikos Bekono 
Kontingentų Dalis 

Teko Lietuvai

Amerika šiemet neįvežė į 
Į Angliją tiek bekono, kiek jai 
' J>uvo leidžiama įvežti. Kai A-

. . , menkos neį vežtąją dalį ang
ma. toks adSkūs pavyzdy., ku-.,ai kirsts M kr>J. 
n ir a. nonų atpa^koti. Taa ^. (o kontingento daUs tek,
pavyzdys — tai statinė su ne
vienodo ilgumo šulais. Įsivaiz
duokime, kad vienas šulas at
stovauja vandenį, antrąs švie
są, trečias šilimą, ketvirtas 
azotą, penktas kalį, šeštas fos
foro rūkštį ir 1.1. Juo daugiau

merikieciai, religinis ir tautinis veikimas ga 
lėtų būti riar našesriis, labiau organizuotas 
ir išplėstas. Dėl to aš labai džiaugiuos jūsų 
veikimo centro — Amerikos Lietuvių R. K.* 
Federacijos rūpestingumu sutelkti į krūvą 
visas lietuvių katalikų organizacijas ir drau
gijas, veikiančias įvairiuose šio krašto mies
tuose, bendrai katalikiškai ir tautiškai ak
cijai. Tiek daug gražių darbų nuveikusi Fe
deracija ir dabar taip rūpestingai besisteng
dama sudaryti bendrą lietuvių katalikų, fro
ntą Bažnyčios ir tautos darbams dirbti, tu
rėtų susilaukti nuoširdžios paramos ir kuni
gų, ir pasauliečių katalikų inteligentų, ir 
darbininkų tarpe, ir ypač draugijose ir or
ganizacijose.

Aš džiaugiuos, kad Federacija yra visos 
Amerikos katalikų akcijos (N. C. W. C.) 
narys, turi keliolikos šio Krašto arkivysku
pų užgyrimą, ir palaiminimą, nes tai ją 
darė teisėtu kūnu vesti lietuvių tarpe Kata
likų Akciją, prie kurios taip dažnai ir taip 
nuoširdžiai ragina viso pasaul'iO tikinčiuo
sius Jo Šventenybe Popiežius Pijus XI.

Atsisveikindamas su jumis, Amerikos lie
tuviai katalikai, ir prisimindamas jūsų tar
pe praleistas dienas, trokštu, kad Visagalis 
Dievas laimintų visas jūsų gražias pastan
gas išsilaikyti ištikimais Kristaus Bažnyčiai 
ir Tėvynei, kad Jis laimintų jūsų vienytoją 
— A. L. R. K. Federaciją ir visas drauge su 
ja veikiančias organizacijas.

(Bus daugiau)

UbTUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS tt 'IMTRURGAS 

VIRginia 1113 4070 ArChor Ava
! Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyras seredų, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rigpiiižio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nno 
10—12 ryto.

■ ir Lietuvai. Lietuva papildo-

gesnia šulu mes tą sąlygą ar 
maisto medžiagą pažymėkime., 
Kurios maisto medžiagos yra 
mažiausia — tai skirkime 
trumpiausią šulą. Dabar iŠ tų 
šulų sutverkime statinę ir pil
kime į vandenį tiek kiek 
telpą. O pilti galėtume tiek, 
kokio aukštūiflflM>us trumpiau
sias šulas. Paskui kad ir ka
žin kiek vandens piltume — 
visvien vanduo pro trumpiau
sią šulą bėgs lauk. ,

✓ . *
Lygiai taip yra ir su auga

lais. Pritrūksta augalui vieno 
maisto, pav. kalio. Jei auga
las turės ir fosforo rūkšties 
ir šviesos ir dlėgmės pakan
kamai, bet pritrūkęs kalio jis 
nustos augęs Jei mes fosforo 
kiekį ir du ir tris kartus padi
dinsime, tai jis visvien nepa
vaduos trūkstamo kalio, kaip 
kad minėtoje etatinėje trum
piausias šulas negali pavaduo
ti kitų šulų. Augalo lapuose 
trūkstamo kalio negalės pava
duoti kita maisto medžiaga pa 
našiai kaip “Drobės” fabrike 
siūlų negali pavaduoti viela. 
Tokių pavyzdžių ir daugiau 
galima duoti. Jei augalui tro

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NADIA BIRCKA!
< A • — * Mi * 4 '

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emii Denemark, Inč., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto-' 
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 

kurie jie parduoda parodo, kad - . • I
Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac • LaSalle

• *• i • • *' J

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

AKIŲ GYDYTOJAI

so METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos— akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

uuo 1:30 iki 8 vai. vak.
' Tel CANai 0523

TaL CANai 2545

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

Ketvergais pagal eutartį
2305 So. Leavitt SL 

TaL CANai 0491

Dabar Graikijos vyriausy
bė pavedė savo pasiuntiniui 
Berlyne eiti ir pasiuntinio Lie 
tuvai pereigas. Tat bus pasi
rašyta ir Graikijos - Lietu
vos prekybos sutartis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOCIGNAS
DANTISTAS

1440 So. 49th CL, Cicero, Ilk
ntarn., Ketv lr Pėtn 10 9 vai. v. 

9147 to. Halsted St, Chicago
ii Subat. bbo 2—9 v

Tel. Ofiso! Rea.:
LAIayatta 4017 94C8 W. MBt

Tel. ramų:

DR. A. MAKAUSKAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ® 

4142 Archer Avenue
Ofiao vaL: 2—4 lr 6—8 P. M. 
Reo. ?fiao vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

___________pagal sutarti_________

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND 8URGE0I 

10 N. Broadway, Melrose 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
Tel. Melrose Park 660

Res. 2126 8. 5th Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJ08 NARIAI
TaL OAMa' 0S67

Rea. PROspeet 0069

DR. P. Z. ZALATORIS

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank aeme 
Valandos kasdien nno 9 iki S 
Panedėlio, Seredos ir POtnyfloi 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonu OANal 1178 

Namai: 0459 S. Rocktvell SL 
Telefonu RBPubBc 9000

TaL Cainmet 6074
OFISO VALANDOS:

9 ryta iki 8 vakare įtekinant sek
madieniu ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA ■
, DANTŲ GYDYTOJAS ,

3259 S. Halsted Street
„ cmcAOf), ill.

KAL & ZARETSKY
* LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 8 v. v. 
Subatoj nao 12 iki 6 v. -v.

T«L Prospect 1012 
Bu T< RepnbUc 6047

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Afenut- 
Bes. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPubiic 9723 
................. ... "■«

ĮVAIRŪS daktarai

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TSL YARda MM 

tas.: TaL PLAaa 2400 
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomie nno 10 iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
VfeL RANDASI SAVO OFISE 

Prakakaoja SO metų

Valandoe T-l P. M.
Rezidencija 1114 So. 4«th Ct

Tel. Oloefo sssa .
Ofleae 4MO Veat lltA Street 1

Cicero, III-

DR. CHARLES SEGAL
onus

4729 So. AAtand Avė.
I IttbūB

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NadSliomie aal 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4 
vaL pe pietų ir sae 7 Ori 8:30 ▼. t.

Office Hemu
2 to 4 and 7 te • P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYBIOIAM ui BOMBOM 

4045 So. Ashland Avenue 
Ofisą VslsnSM

Nno 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal eutartį 

Ofiss Telef. BOUlsvard 7020 
Namų Talaf. PĮOspact 1990

TaL OAMal «28

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tt OHIRURGAS 

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

Seredomik tr Nadėl. pagal ištarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avt.
Telefonai REPubiic 7968

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS ' 
1821 So. Halsted Street 

Residenei ja: 0600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 v«L vakaro

TaL Office W«twofth <820 
Ras. Hyde Park 3896

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų 
6900

Motorą ir valką ligą gydytoja 
~ So. Halsted SL

Rea. and Offiee 
2SM ALaarittSt.

Offiee Phone
PROapect 1028 
Val.»-4|fclrV«P

DR. J. J. KOWAR
(KoTOARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago-
Med411om tr Trettedleniale 

Paimt tetarti

DR. A,J. SHIMKUS
GYDYTOJAS tt OHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfleld Avė. 
TaL LATayaMa M18

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—P vikaro 

Tre£iadienaia ir
pagal gntartj.

DR. A. R. LAURAITIS
DZVTIITAI

2428 Waat Msrųbatta Road
▲atrad., ketvlrtad. Ir senktadlentalr 
•-Iii v. rytų: 1-1 p. p.: •-• v. a. 

Mtadlenlala ano • v. r. Iki 1 p. p.
181 Broadvav 

MELIOSB PARK, ILL.
Pirmadieniais Iv treriadlenlaU aaa 

10 v. r. iki t vai. vakaro 
SeStadlentata neo I v. Iki • v. V.^kmMMrtamroaalro tartie*___

T< LATaroMa 8018

OR. C. J. SVENGISKAS
DBMTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDO8:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Traiiadieniaia

Pagal Sutarti

Valandoa 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
•ųtroVYDS rose^mKVvvlrvS SIIIR4W"niP

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS tt CHIRURGAS

OFI8A8 IB REZIDENCIJA 
2806 West 63rd Street

Chieago, Illinois 
TaL HEMiock 6111 

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet lr
7 Iki 9 vakare —• 

Trečiadieniais Ir SeStadlenlala
pngal sutari)

lak POUtevard 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

YaL: omo 8 ryto iki 8 vakaro
__________________________

rei. Ofiso Boulevard 591114 
Raa. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
1 Ofiao vai. ano 1—3: nuo 0:30—8:30 

756 Węst 35th Street
Ofiao TaL VIRginia 0036 

Basidaacijoo TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRUBG.

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

Reudeaeija
MM Sa Olarmnout Aro. 

Valandoa 9—10 A. M. 
NadftjioMia pagal nutartį

Rea. 6958 Sa Taiamts Aro.
Res. Tai. GROvehill 0617 
Office TaL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis euattaras

Bubėtoms Ciceroj 
144S Bo. 49th Ct

— Nno » iki .4 rok rok- .
OhfcaGM Betartą Ir. KryMaas li

gonini, kaip Jų pripadiao American 
'ladical Asaodatioa Ir American 

aUaga of Svgsens, y» OUas A 
tMoa Tat yra, sOUtiaaM Amari- 

koa medikaliai antbritetai mTOų li- 
(onlną priakyri prie geriausių Aaa- 
rikao Mcrointą. Reikale uaadokitte 
Joa patarnavimą. 27M W. 891h Sk,
UI. HEMiock 6700.

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



n»>pgi
VIETINES ŽINIOS žinių iš Peoplea raknadų kruti- ’* 

turės apie didelį Harvest ifi-1 
uardavfiuų, kurie čia šiandie į 
pi a si dėjo ir kuriuo siūloma į 
pigiai vertingų visokių naivu- • 
uis reikalingų dalykų. PutuD 1 
tina nepamiršti užristatyti ra-1 
dio ir pasiklausyti. Rap. XXX

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausiu? 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi

Marijona Brenzaite 
Pirmininke Rengimo 

Komiteto

Lietuve Senele Neranda 
Savo Namų

PAULINA CIRTAUrifiNE 
PSICHOPATŲ LIGONINĖJ FUEL OILChicagos Lietuvių Moterų 

klūkus, kuru jau arti penkio
lika metų veikia mūsų tarpo 
grynai kultūriniame ir labda
ringame darbe, rengia labda 
rybei balių spalių 23 d., va
kare De Prado hotely. Ualy- 

, vaus ir Lietuvon Vai. operos 
žvaigždė Marijona Rakauakui- 

, tė. Visas pelnas eis labdary
bės tikslui. Mongilno komisi
ja, be M. Brenza i t ės, suside- 

I da iš sekančių klūhiečių: F. 
Sinkienės, Dargienės, Voida- 
tienės ir L. Vanagaitienės.

Chicagos Lietuvių Moterų 
kiūto pirmininkė yra veikė
ja, Ona Kirienė.

Rengėjos kviečia visuomenę 
jų daibų paremti, nes jos ne 
savo, bet kitų naudai dirba, 
o darbas kilnus ir vertas pa
ramos. X.

Kuria mirė rugsvjo 30 d. tr 
tapo palaidotas spalio i d.. 
Is».7 i.l, o dabar U»ta Sv. Krf- 
sbiuero ka.p>aa«e amilnat nu
tilęs U* negulėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jaut pa- 
skuliuj patarnuvUuą tr palydė
jo Ji I tą neisven^tarug aiutt- 
nybės Vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasiftalluiiu i* »i- 
sų tarpo dėkojame misų dva
sios vadams: xan. Kieto. J. 
H. Vaičiūnui, Kun. J. KMoriul. 
Kun Bt. Valuokiul, kurte at
laike Įspūdingas pamaldas u* 
jo sielg.. Ypač dėkojame Kun. 
J. KliortuJ už lžUdėJtma U 
namų, už pasakymą pamokslo 
bažnyčioj ir kapinėse.

Dėkojame Mr. Miklų lr gėlių 
aukotojams UčkoJaius laido
tuvių direktoriui A- Petkui, 
kuris aavo gertu lr mandagia 
patarnavimu garbingai nuly ue- 
jo Ji J amžtnastj, o mums pa
lengvino perkęstl nuliūdimą U 
rūpesčius Dėkojame grabne- 
tlaius Kareivių draugijos ruk
na. ns lr visiems, kurte paguo
dė mus mūsų nuliūdimo valan
doj, lr paagllau dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms^ o tau, a. ą. Rapo
lai, lai Dievas sutelkia amži
ną atllsj.

Nuliūdę: Metelis ir Dukflft, 
UOS sov IS Ct.. Cicero, UL

Rūpinasi Žirginiu 
Sportu Greitai pristatome lr garantuojame pilną 

mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS s

-Im k, b l.i nuli! K.uih,

*' 1 \hiIiiiiiih įniki,

„1} ?■ Il.u |H|IIII,| ll.iktkkl I II, .ii
at!>xiiii.u.\i jojimo m,-,

-|ai l"1'" „o'limli mo
i;i i k I iai.'. l'i aiiioiui-1, ji 

"įTĮM u,:il«-j«> m,»k> kloję aiklnm mm

iliBBZZ3 3? isSHri 1111,11 I'a.i'”* nėti. Dabar kap.
-mJJ -\ii,Ii iimas ilgesniam laikui tu

ri išvykti į užsienį ir todėl 
Gyventojų dėmesiui. .Kini- mokyklų negali toliau laikyti, 

jos miešto Nanking vienam Žirginio* sporto mėgėjai buvo 
parke pastatyta ši milžiniška susirinkę aptarti rūpimų klau 
imitacija orinės bombos, ko- simų. Manoma sudaryti žirgi-- 
kias japonai iŠ lėktuvų svaido1 nio sporto draugijų, nes - joji - 
ant kinų miestų, kad įspėtų uio gražiam ir svfeikam spor- 
gyventojus prieš gręsiantį pa- tui plėstis Lietuvoje yra ge- 
vojų iš oro. ros sųlygos.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
804 620 W. 15th Avė.

Išdirbėjai aukštesnės rišiąs 
paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chleagoj

Lietuvos kalėjimuose kali
nių skaičius sumažėjo apie 17 
procentų, palyginus su perei
tų metų skaičiumi. Dabar vi
suose Lietuvos kalėjimuose y- 
ra apie 3,500 kalinių. Lietu
vos teismai plačiai vartoja są
lyginį nuteisimų: vadinasi, už 

stotis WUM> perduos regu- smulkesnius nusikaltimus ne
barę antradienio radio prog- sunkiai nubaudžia, bet čia pat 
ramų, kurioj dalyvaus grana-'.nuo bausmės atleidžia, jeigu 
dierių_trio. Bus ir gražios mu per tam tikrų laikų kaltina- 
zikos ir pranešta daug įdomių masis vėl nenusikals.

Bus Išrišami Klausimai Suvirš 60 metų prityrimo
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue Pirkite tiesiai iš dirbtuvė# lr 

taupykite pinigusM™,, rrUzv Katalikiškų laikraščių ra-( ) i ^orteijų ir agentų piknike
Pamokos Į spalių 24 d. Vytauto jMtrke

------------ j bus išrišami įvairūs klausi-
MARQUETTE PARK. — mai. Dabar žmonėse yra yi-

Mokyklos Motinų klūbo pas saip kalbama. Vieni sako, ke- 
tangomis, mūsų parapiješ sa- dėl ‘‘Draugas” tų rašo, o ko 
lėj bus ruošiama namų ūkio1 dėl to nerašo. Kodėl “Drau-! 
(virinio) pamokos, kurios pra! gas” ne apie viskų aprašo.' 
sidėa spalių 19 d. ir tęsis iki žmonėse yra daug panašių 
spalių 22 d. Pamokos bus du .klausimų. Tad raporterių pila 
syk į dienų: 1:30 po pietų ir nikas ir yra tam, kad sužino 
7:30 vai. vakare. Pamokas ti apie šitokiis daiktus. To 
duos Conununity Footį Show. kinis dalykais įdomaujantieji 
Bus dėstoma nauja virimo me-| galės sueiti su raporteriais ir 
toda ii* natiJausiUis rfecėptais. pasikalbėti. Turės progos sta-1 
Taip pat duos door prizus ir! tyti klausimus ir gaus atsa-‘ 
paskutinį vakarų tikietais bus Į kymus. Turės progos duoti sa- 
leidžiamas gazinis pečius $100 Vo patarimus.
vertės. Tikietai tik po 15c. , f

- x i
Kaip girdėti, net ir svetim

tautės įdomauja tomis pamo
komis ir perka pečio tikietus.

Manau, kad iš mūsų, lietu
vių, nei viena nepaliksim ner 
atsilankusios į šias pamokas; 
ne tik iš šios kolonijos, bet 
ir iš kitų lauksitn atvažiuo
jant.

Užtikrinam, kad nei viena 
nesigailės. H.M.

DAINUOS RADIO GRANA 
DIERIŲ TRIO IR KITJ, Mes atlikome darbą daugeliui 

tymeanių Chicagos Lietuvią

AR JŪS NORITE ANTRA 
PROGA LAIMĖTI TORTĄ

Old Gold Duoda Jums 
Šią Progą CHICAGO, ILI

Pereitų mėnesį Old Gold 
Cigaretų dirbėjai pranešė rū
kytojams antrų dovanų kon- 
testų, šį kartų $250,000 ver
čiau $200,000 bus duodama 
dovanomis. Žinios apie šį 
kon tęs tų perėjo per Amerikų 
kaip ugnis ir kiekvienos val
stybės, miesto ir kaimo žmo
nės stoja į šį kontestų. Šis 
naujas kontestas susideda iš 
pripildymo kalbos dykose vie
tose piešiniuose. Kiekvienas 
žmogus turi lygių progų, dar
bininkas arba kolegijos pro
fesorius.

Šis kontestas kų tik prasi
dėjo ir ko ilgiau kontestas tę
sis, tuo labiau įdomesnis bus. 
Jei dar neįstojote, tai dar lai
ko yra. Nuvykit pas jūsų ar
timiausių eigaretų pardavėjų 
ir įsigykite Old Gold kontes
to buletinų. Buietine rasite 

- pilnas taisykles ir smulkkne- 
nas kontesto. Šekit patarimus 
atydaiai. Jei jūsų dealeris 
nebeturi buletinų, kreipkitės 
į “DRAUGO” raštinę.

BERNICE PAULUNAS

Gyveno po numeriu 6149 So. Weshtenaw Avė. Te
lefonas I*ro. 9573. Mirė spalio 17 d., 1937 m., 4:35 
vai. vak., sulaukus 26 metų amžiaus.

A. a. Bernice gimė Chieagoje.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Barborą, po tė

vais Didzeriekaitė, tėvų Pranciškų, seserį Aldonų, tris 
dėdes: Mataušų ir Petrų Palilunus ir jų šeimynas, 
Povilų Didzeriekį ir jo šeimynų, krikšto motinų Onų 
Dnlzeriekienę, krikšto tėvų Antanų Narsutį ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje (lėdėnų Marijonų juzųlienų 
ir jos šeimynų ir kitas gimines.

Ji buvo Lietuvos Vyčių Apskričio Garbės narė.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 6834 So. 

W ėst era Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 22 d. IŠ kop

lyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Giminę Panelės 
Švč. parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystam u s-as dalyvauti šiose laktotnvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Sesuo, Dėdės, Dėdina, 
Krikšto motina ir tėvas ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Antbeny Petkus. Telefonas 
Grovehill 0142. » •

Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskričio 

Susirinkimas

r L AID OT l! VI y I
DIREKTORIAI JI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

l KIDIII m PC patarnavimas}
imDULAnui DIENĄ IR NAKTJ
nw AT KOPLYČIOS VISOSE į

Lf X KAI MIESTO DALYSE
Surpryzas J. Čepulienei

Praėjusį sekmadienį žymiai 
Tcrwn of I^ake moterų veikė
jai ir buvusiai Moterų Sųjun 
gos. centro iždininkei Jadvy 
gal Čepulienei, vardadienio 
proga, buvo padaryta surpry 
zas jų pačių namuose. Be vie 
tinių veikėjų: Sudeikių^ Stu- 
gių, Karklelio, buvo svečių ir 
iš Marąuette parko. Veikėjai 
Čepulienei sudėta glėbiai lin
kėjimų. Rap.

718 West 18th Street 
Phone MON roe 3377

1646 Weat 46tk Street 
Phone BOUIevard 5203-556$Remkite Savuosius 

Biznierius
IR 4704 So. Westeru A' 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089nuolatinių ir labai įdomią, Povilo

IALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IS STOTIES W.H.F.C. <1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 ld 1030 vai. vak. 
Penktadieniais —. nuo 7:00 Iki 7:30 vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 9o00 iki 9:30 vaL vak.

John F. Eudeikis 2314 VVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULIman 1370 

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

UVUV8U n MMUDSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermttage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LĄrAYETTE 0727

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139MATYKITE JJ ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
VACUUM-OICANEK

ATLIEKA SS DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes 
Reikta tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. P. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Av% Chicago.

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

1410 So. 49th CL Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Wegtern Avė. 
Pfroae GROvehiU 0142

Esns^kKs mta) Lietuvių nulio programų rimadioalo 
16:M vaL raksro ii W. H. F. O. atoUaa (1410 X.) —Doo’t bo a tbres-qua 

«*» LYDIA B. PIN 
VROETABLR OOMPO 
Oo "aššttaa ThsMfk"

I
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VIETINES ŽINIOS

Spalių 9 Paminėjimas

nemos kaipo “Cherry Brar.d”. 
Verta paremti lietuvišką įstai 
gu, nes ir savininkai remia 
trftnj tautos reikalu.*.

Verta pamatyti 
Dabar rodoma C vie Opera 

House “Light of Ages”. Di
delis perstatymas, kuris pa
rodo, kiek įvairios tikybos pri 
sidėjo pfie Chicagos miesto 
augimo per praeit.; šimtmeti. 
Marketparkiečiai tuntų jj pa 
mr.tvti. - Vietinis

Pirmadienį užsibaigė para
pijos bazaras. Vietos draugi
jos turėjo bazare savo būde
les ir vadovavo įvairiems fi
nansų kėlinio būdams. Daug 
daiktų bazare buvo sudovano- 
tų biznierių ii* pačių parapi
jiečių.

Didelis Bruzdėjimas 
Dievo Apvaizdos 

Parapijoj

Vy 1 IL-i • • 1 •» LHVŲ ir lltMiŲ Bivr. KUI Jfl. jUff .Iš kalbėtojų pirmas prabilo * . ; I
K. Čibiru*, “XX Jttnžia.s” Wwn‘»«

. . 1 S .atstovas. Kalbėjo temoj: “Vi-j Perdaug tavernų
lniečių dabartinė padėtis”. l’.o\ Mūsų gražią koloniją, gal,
to kalbėjo vietos kleb. kun. kiek gadina tavernos; kai kur
J. Šaulinskas, ragindamas še- viena prie kitos. Atrodo, lyg
•pti brolius vilniečius. pas mus daug girtuoklių. Vie- (

n , I nok, kaip girdėti, tavernos-ra Vilniaus vadavimo reikalą-i . ’ v ,
, . a., n 'miai užsilaiko. Ims surinkta aukų $12.00. Po 1

$1 aukojo: L. Adomaitis, A.1 Pagerinimai
Lnurynaitis, J. Berkelis, kun. j Atidarymas £alifomia avė.
J. Šaulinskas, A. Bacevičius į pietus ir j šiaurę — didelis
ir A. Skliutas. Kiti po mažiau, pagerinimas mū ų kolonijai.

. , , , * i i Bus galima miesto valdžiomAnt galo dr. A. Rakauskas .........., ... ..... . . reikalauti, kad butų įvesti bu-pcrskaite rezoliuciją, kuri vie- . , ’ .
.... •• x it i i- i>ai, kas pagerins transporta-ubalsiai priimta. Vakarą, vede , .. , , , .

A. Bacevičius. Mū6Ų kolon'jos
turėtų susirūpinti tuo dalyku. 

Norsaidėa - Pilietis J| Daug gero padarytų koloni-' 
------------------------ . jai.

Cicero Lietuviu Veikla Daug Praryta
________* - • / Marųuette parke. Keliai ištai-.

-. * . t • syti, takai išpilti, “tenni?Šiuo metu visa cicero Lie- * ... . .. . . .. .. ... - . , court ’ įrengti n aptverti. Ikituva darbuojasi Sv. Antano , ... . . , . .., ,T. ™ kitos vasaros tikimasi baigtiparapijos bazare. Visos Cice- . . .... . ,..... , ... ir visus kitus pagerinimus,ro veikliosios draugijos baza- — , .7 . ,, , . . . , . . Reikia tik reikalauti, o viskasre darbuojasi ^organizuotai ir , ,, _ , , bus padaryta,turi savo budeles. •
' i*, , v.. Lietuvių įstaiga

Iškilminga bazaro uzl>aiga t. .«• , . ,, , .. r. . , ® Broliai Pocmlpai, kurie gy-
bus trečiadienio vakare. Ypa-i _ . , ......vena mūsų kolonijoje ir turi 
tingas muzikalia programas, .. .,, , * gražias rezidencijas, jau nuo

į orkestros muzika, pačių bude- . . » . ••L, , ’ seniai veda rūkytos mėsos hi-
I lių komitetų įdomus progra- . . , . . . -. , .i*..,,, . znj Jų įstaiga žinoma kaipoi mėlis ir klebono kun. Jeroni- _ _ , . _ , .x,. ...’ v . Reo Packing Co. Jų išdirbti
jibo A aičūno kalba vainikuos ikonai, kumpiai ir dešros ži-

Vakarai Paa ‘Draugo 
Redaktorių

Iš Gedimino Skolinimo 
Ir Taupymo Bendrovės 

Susirinkimo

Tėmykite Biznierių Bargenus ^Drauge'
Antras Laiškas, Kurį J, 

Palandech Rašo 
Iš Europos

no dust
Senos mados, malkomis arba an
glimis kūrenamas pėdina labai 
vargina jus ir yra nešvarus ir 
nesveikas. Duokit savo šeimynai 
švarių ir sveikų Šilumą, Jtaisyklt 
Sun Elame Aliejini Pečių; Sis 
pečius, tai padirbtas, kad šiluma 
eina J kambarį, o ne 1 kaminų. 
Ateikit pabitelrlautl apie S| pečių, 
Turime jums tinkamų mlerų.

Sun Lionu

Šhios ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia pirkti. 
Didžiausias pasirinkimas namų rakandų ir radio.

* i • * .

Lengvus Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nuo .. $59.50 if auk

3409 _ 3417 So. Halsted St,
Tel. Boulevard 7010—8167

nudriko žymūs radio programai •
Nedėlioję: WCEL — 970 Kll. 
Ketvergals: WHFC — 1420 Kll

, Kada išplaukėm iš Petras, 
■Graikijoj, plaukėm į įAdriati- 
cą, kad dasiekus Kotor Bay, 
kur dideli garlaiviai atvežia 
turistus iš visų dalių pašau- 
lio, pamačius šią gražią vietą. 
Sekantį rytą kėlėmės anksti 
pamatyti Yugo-Slav vandens 
krantus. Saulė švietė ir dan
gus buvo b© debesų. Tuo lai
ku matėsi gražus miestelis 
Lovcen, kur randasi Miločer, 
karaliaus vasarnamis.

Nuo laivo nulipę važiavom 
automobiliu į Kotor Bay. Va
žiuojant matėme Savina Vie
nuolyną, kur Yugoslavų Ka- 
taliųk Vyskupas gyveno. To
liau pavažiavę matėme viso
kių mažų miestelių ir kaimų. 
Trumpę laiką ilsėjom ir grį
žom į laivą.'

| Laivas apsisuko ir išplau- 
i kė Dubrovnrk link. Praėjus 

dviem valandom panokėm 
Dubrovniką- Reikėtų rašyti 
daug knygų, kad pilnai apra- 

I Syti Dubrovniko istoriją. Sia
me mieste yra gražumo, ir 

I daug įvairumo. Daug keleivių 
I iš mūsų laivo apvaikščiojo 
| miestelį, aplankė krautuves ir 
J apsipirko atsiminimui dalykė-
I

JOHN R. PALANDECH.

Pranešimai
CICERO. — Lietuvių Namų 

Savininkų kiūbo susirinkimas 
įvyks šiandie, spalių 19 d., 8 
vai. vak., parapijos mokyklos

Pain—Agony Starts To Leavo in 
24 Hours

Happy Daya Ahead for Yon
Thlnk of It—how this old irorld 

do«» mik# progress—now eomea a 
prsscrlption whlch la knovn to phar- 
inaclsts aa Allenru and withln 48 
bours after you atart to take thla 
fcirift keting formule paln, agony and 
Ir.flammatlon caussd by ezceaa urlo 
acld haa started to depart.

Allenru doea Juat what thla nottes 
uaye lt trfll do—lt la guaranteed. You 
ran get one generous bottle at lead- 
ing drugstorea everywhere for 88 
centą and If lt doean't brlng the joy- 
aus reaulta you ezpect—yoor money 
vbols heartedly returned.

roR Y'0UR

L Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pnvargnslų mm Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
itu Murinę: Palengvina nuvargta 
-las akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems, 
Visos* Vaistinės*.

MURINĘ COMPANY

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokitė ilgiau, ap- 
■ -i'1"1'' ■i'1''"' <•I ' ži.-

rii.'i jau visai netoli. Hcš 
I<in l!l'l<!,ų Pirl<1' miirlis 

k'*1 urazais,
Kl*-n"tr,x'

'r .> ■ i.- i l'al.nr.. - H ■ ui,-
anglis uz žemesnę kuiną.

Adomas Bemadišius. sav

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

Tel. Cicero 311

ra garsus pamokslininkas. Jo 
kalba labai aiški, balsas skam 
bus. Didžiulėje bažnyčioje vi
sur girdima ir visi supranta. 
Suprantamai išdėstoma kata
likų tikėjilno tiesos ir doro 
gyvenimo keliai. Viskas nuš
viečiama, atsižvelgiant į šių 
dienų reikalus ir aplinkybes. 
Kadangi šiais laikais svarbių, 
rolę lošia spauda, tai pamok
slininkas neužmirš ir katali
kiškos spaudos reikalų išdės
tyti.

Tik reikia, kad visi šios ko
lonijos lietuviai naudotųsi 
šiomis Dievo malonių dieno
mis ir skaitlingai lankytų sa
vo liažnyčią. Ne pro šalį ir 
toliau gyvenantiems lietu
viams atvykti į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, ypaė. buvusieji šios 
parapijos parapijonai.

Misijų proga platinama 
katalikiška spauda. Užrašo
ma katalikiška spauda. Užra
šoma “Draugas,” “Laivusj| 
ir kiti katalikiški laikrašę^J

ddvęs du prašymu, bet nebu
vo priimtas į Ciceros “Tax 
payers Council”. Koresp.

BRIDGEPORT. — D. L. K. 
Vytauto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
spalių 19 d., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. P. K. sekr.

Garsus pamokslininkas
T0WN OF LAKE. — Šv. 

Kryžiaus liet. bažnyčioje pra- 
sidėjo šv. misijos sekmadienį, 
spalių 17 d. Misijonierius y-

Katalikiškų laikraščių 
raporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. įžangos 
tikietus įsigykite išanksto.

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel ARDmore 6975

Manant statyti aan naujų namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

8739 ,So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROapeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAI
10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė lr 7 kambarių fleitas. Tinkamas 
dėl 'bučernės arba grosemės. tiktai 
$8990.00. Lengvi Išmokėjimai. Biz
ni ir visų Įrengimų parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10148 St, Iawrence Avė., 2 fle
tų — 5 kambarių mūrinis namas, 
S karų, šilto vandens šildomas ga
radžlus — I. C. transportaclja, tik
tai $7900.00. $1500 cakh, balansas
išmokėjimais. Pirmas aukštas dy
kai. Atsišaukit:

P. G. MAURER & CO.
10322 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 2220.
REIK ALINGAS PARDAVĖJAS

nėgtlhčs pardavėjas parduoti taver- 
nams. Geras atlyginimas (commiss- 
lon). Gera teritorija. Atsišaukit: 
Roseland Tobacco and Llųuor Store 

11418 So. Michigan Avė.
PARDAVIMUI NAMAS

Balto mūro krautuve. Namas 35x126 
pėdų... Išrenduotas kaipo tavernas, 
kambariai viršui. Namas' randasf ant 
Cermak arti Damen gatvės. Tele- 
fonuoktU savininkų:

Brookfleld 5363.
P ARD AVIM II RAKAiNDAI

Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai, Galite pirkti visus arba 
po vienų. Atsišaukit: $357 Lituanica 
Avė. (Krautuvėje).

Relkalingaa prityrus vyras virėjas, 
hiri mokėti lietuviškų kalbų. Rašy. 
kitę;
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avė. 
Boz No. GI09.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 3 Įst Street
A. A. NORKUS savininkę
Tel. Victory 967(H

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDftlAURIO PURI# Ott RAFINIRII’OTOJO MOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIF.RA 
SU CITY SEALER APtlfRITAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE
CANaI 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ULDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Loi ig Avenue ■ Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 3-kls Tonus ar daugiau.


