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GRIŪVA ASTURU
DALIS RAUDONŲJŲ PASIDA

VĖ, KITI BETVARKIAI BĖGA
* PER KALNUS

, Su dinamitu naikina savo 
įsitaisytas tvirtoves,

patrankas
IIENDAYE, Prancūzija, tverti j spęstus. Nemažas skai* 

sjial. 19. — Žiniomis iš lspa- čius raudonųjų milicininkų be 
nijos, dėl nepaprasto naeiona- j pasipriešinimo pasidavė, kiti 
listų s<paudimo pagaliau griū-1 gi dūmė j kalnus tikėdamies 
vo Asturijog frontas ir radi- kaip nors pasprukti. Bet var- 
kalų milicininkai be jokios
tvarkos atsimeta Gijon link, o 
vietomis tiesiog bėga, nespė
dami paskui save visko sunai
kinti.

Nacionalistų kariuomenė 
gausingas radikalų jėgas ap
supo Picos de Europa kalny-' 
ne, kur jie buvo įsitaisę tvir
toves ir susikrovę nemažai į- 
vairios municijos.

Nacionalistams netikėtai per 
kirtus kelią, vienatinį susisie
kimą su Gi jono apylinkėmis, 
radikalai apsižiūrėjo, kad mi

giai jie išsisuks iš spąstų. Bė
gdami viską naikina. Savo 
tvirtoves ir patrankas dinami- 
tuoja. Vadai neturi galimybės 
bėgančiųjų milicininkų sulai
kyki ir patvarkyti. Patys va
dai nešinasi, kad kaip nors iš
sisukus nuo nacionalistų.

Kitose to fronto dalyse na
cionalistai taip pat smarkiai 
pažangiuoja. Atrodo, kad grei 
tai sugrius visas asturų apsi- 
ginimas. Stambiausieji radika 
lų vadai jau pasprukę į Pran
cūziją.

KELEIVIAI UN

ALŲ KARO FRONT
VISI 19 RASTI ŽUVĘ SU 

NUKRITUSIU LĖK
SALT LAKE CITY, Vtah, 

spal. 19. — Vaduotojų grupė 
šiandien prieš pusiaudienį pa
siekė kalnuose nukritusi ir su
dužusį United Air Lines lėk
tuvą, kuriuo vyko 19 asmenų. 
Rado visus žuvusius.

Lėktuvo sparnai nutrenkti. 
Įvairios dalys išmėtytos po 
sniegu nuklotas aplinkines uo
las. Matyt, lėktuvas smogė į

Pasiekimas nepaprastai si 
kus. Žinovai sako, toje vi 
nėję nė vienas žmogus iki ši 
dien dar nebuvęs. Aplinl 

i kalnus nepaprasti bri 
o toliau sniegu užpusty 
nuogos granito uolos, tarp 
rių yra pavojingų plyšių, 
nai sninga, siaučia viesuli 
sniego sūkuriai.

Sudužęs lėktuvas buvo Do
kalno viršūnę. Nuo baisaus sulglas DC-3. Visiškai naujas
trenkimo vykusieji staiga už
mušti.

Lėktuvas nukrito Vintą kal
nuose, ties Hayden viršūne, a- 
pie 10,000 pėdų aukštumoje.

keturiais motorais. Jame bui 
vietos 24 keleiviams, gi 
skristi apie 180 mylių greiČ 
per valandą. Jį valdė įgūdi 
veteranas vairininkas.

Amerikos J. Valstybių delegacija 
šiandien vyksta i Briuseli

AVjASIIINGTON, spal. 19. pradėtų betarpiškas taikos d

VOKIETIJOS NACIAI GRA
SINA ČEKOSLOVAKIJAI

BERLYNAS, spal. 19. — 
Nacių laikraščiai aštriais žod
yčiais puola Čekoslovakiją pa
žymėdami, kad 70 milijonų vo 
kiečių tautai išsisemia kantry
bė.

Sudeten srityje, Čekoslova
kijoje, anądien čekų policija 
išvaikė vokiečių nacių susi
rinkimą. ir areštavo jų vieną 
vadą. Vokietijos naciams pra
nešta, kad čekų policija žiau
riai apsiėjusi su naciais, o a- 
reštuotąjį jų vadą “kankinu
si”.

Sudeteno srities vokiečiai 
naciai reikalauja šiai sričiai

PAŠVENTINTA ATSTA
TYTA REIMSO KATEDRA
REIMS, Prancūzija, spal. 

19. — Pasaulinio karo laikais 
vokiečių sugriauta vietos isto
rinė 700 metų senumo katedra 
atstatyta, atnaujinta ir vakar 
iškilmingai pašventinta.

Iškilmėse dalyvavo daug vy 
skupų ir prelatų ir šimtai ku
nigų. Buvo Popiežiaus nunci
jus Prancūzijai, JE. arkivys
kupas Valerio Valeri, ir Jo 
Emin. kardinolas Suhard, Rei-

• .. . ?!mso arkivyskupas. Pontifika-autonomijos. Dažnai jie tun , L, _ m
.... . ... y . Įmes Mišias laike Troyes vys-susinnkimus ir triukšmauja,,___ J J

prieš Čekoslovakijos vyriausy
bę.

kupos.

Taip airpdė. nukritusio ir sudužusių ųjiliiniško Douglas I)Č-3 lėktuvo vidus. 10,000 pėdų 
aukštumoje smogė į kalną ir 19 skridusiųjų akimirkoj žuvo. (Acme Photo.).

SIRA1 BANDO ĮSIVERŽTI 
Į PALESTINĄ

JERUZALĖ, spal. 19. — 
Čia gauta žinių, kad si rai sten 
giasi įsiveržti į Palestiną pa
dėti arabams kovoti už savo 
tedses. Sakoma, britų kariuo
menė išblaškius sirų būrius 
Sirijos pasieniu.

Britų kariuomenė nežmoniš
kai baudžia įtariamus teroru 
arabus — sunaikina jų gyve
namuosius namus.

EUCHARISTINE DIENA 
KUNIGAMS

50,000 dol. išpiltas voltui išmokėta 
piktadariams grobėjams

Federaliniai agentai iškėlė j užkastas, jei piktadariai, gavę 
aikštėn, kad pereitą savaitę j išpirkimą, jo negrąžina.
Mrs. Charles S. Ross grobė
|jams išmokėjusi 50,000 dol.
tačiau prieš 3 savaites pagrob
tas jos vyras, Charles S. 
Ross, 72 m. amž., nepaleistas 
ir negrąžintas.

Spėjama, kad pagrobtasis ar 
tik nebus miręs ir kur nors

Agentai paskelbę šį faktą 
dabar subruzdo ieškoti pa
grobtojo ir grobikų. Išmokėti 
jiems banknotai yra sunume
ruoti ir apie tai pranešta ban 
kanis- ir kitoms įstaigoms. Ar 
anksčiau, ar vėliau grobėjai 
bus sučiupti ir už tai skaud
žiai turės atsakyti.

— Anų J. Valstybių delegaci
ja rytoj vyksta į. Briuselį devy 
nių valstybių konferencijon 
spręsti Tolimųjų Rytų klausi
mą — japonų kinų konfliktą.’

Amerikos delegajcija įparei
gota dirbti konferencijoje už 
taikos grąžinimą Rytų Azijo
je.

Konferencija turės rasti 
priemonių gražiuoju įtikinti 
Japoniją, kad ji pripažintų 
tarp jos ir Kinijos tarpinin
kavimą, arba paskelbtų pa
liaubas (paliautų kariavus) ir

rybas su Kinijos centrine 
riausybė.

1922 metais paąįrjišnsios 
nijos saugai sutartį vatstyl 
tarp kurių yra ir 
rimtai imasi darbo grąž 
taiką Azijos Rytuose. Japo 
ja taip pat turės rimtai 
voti apie statomus jai dr 
gingus pasiūlymus. Japoi 
juk reikalinga pinigų ir vi 
kios karo medžiagos. Tai 
gali gauti ne kur kitur, 
tik Amerikoje, ^.nglijoje 
Prancūzijoje.

DEMOKRATAI PRALAI
MĖJO ARKANSASE

TEISĖJAS GREEN AT
SISTATYDINA

PER “DRAUGO” RADIJO 
VALANDĄ KALBĖS SVE

ČIAS IŠ LIETUVOS

Nacių puolimas prieš Čeko
slovakiją pakilo pereitą savai
tę, kai meno parodoje Prahoje 
išstatyta keli nacius pasepian- 
tieji piešiniai. Tarp kitų buvo

MAISKIS TRIUKŠMAU
JA LONDONE

LONDONAS, spal. 19. — 
Nesikišimo komitetas negali

pajuokiamas ir diktatorius tau ^’^rti Ispanijos klausimu, 
tos vadas Hitleris. i I’n»citeijtt nusileidai Italijai.

į Maskvos atstovas Maiskis šū-
/Vokietija diplomatiniu ke

liu užprotestavo. Čekai pašali
no Hitlerį pašiepiamas karika
tūras, bet kitas paliko. Vokie
tija tuo nesitenkina. Sako, vi
si piešiniai turi būti išmesti.

Vienas nacių laikraštis pa
reiškia, kad čekai su Hitlerio 
karikatūra tiek įžeidė Vokie
tiją, kad Čekoslovakijos pap-

kauja ir viską ardo.

NEW ORLEANS, La, spal. 
19. — New Orleans arkivysku
po J. F. Rummel patvarkymu 
vietos katedroje spalio 21 d. Į- 
vyks Eucharistinė diena arki
vyskupijos 'kunigams, kad sėk
mingai prisirengus prie įvyk
siančio čia 1938 m. rudenį na- 
cionalio (šalies). Eucharistinio 
kongreso.

Katedroj© įvyks pamaldos 
ir kunigų konferencija.

Kinai prašys valsiybiu pagalbos išvyti 
japonus iš Kinijos

LITTLE ROCK, Ark., spal. 
19. — Vakar šioje valstybėje 
įvyko federalinio senatoriaus 
rinkimai į rietą mirusio sena
toriaus J. T. Robinsono, žy
maus demokratų partijos va
do.

Buvo du kandidatai: demo
kratas gubernatorius C. G. 
Bailey ir nepriklausomas J. E. 
Miller. Paskutinysis laimėjo. 
Jis yra kongreso atstovas.

Respublikonai neturėjo kan
didato, kadangi šioje valstybė 
je demokratai vyrauja.

Chicagos miestinis teisėjas 
T. A. Green pranešė, kad jis 
šio mėnesio gale atsistatydina 
ir užsiims privačia advokatfi-

šiandien 4 vai. po pietų iš 
WEDC stoties per dienraš
čio “Draugo” radio valandą 
kalbės vakar atvykęs Į Chi
cagą gerb. kun. dekanas Fe
liksas Kapočius, statomosios 
Kaune paminklinės Prisikėli
mo bažnyčios rektorius.

ra.

Jis pareiškia, kad 
sant teisėju sunku . 
ti”.

jam e- 
“išsivers-

NUMATOMAS DIDELIS 
ŠALIES IŽDE NEPRI

TEKLIUS

LONDONAS, spal. 19. — 
Patirta, kad Kinijos delegaci
ja devynių valstybių* konfe- 

rastas atsiprašymas nepakan-\ rencijoje prašys Amerikos ir
karnas. Reikalingas atpildas.

Chicagos majoras Kelly pa
skelbė planą, kaip patvarkyti 
mieste susisiekimą.

Europos valstybių duoti jai 
medžiaginę pagalbą japonus 
išvyti iš Kinijos, jei jie neno
rės taikos ir neapleis Kinijos 
teritorijų.

Sakoma, kinų delegacija į- 
rodys konferencijai, kad ji tu
ri pakankamai gausingą ir ga
lingą kariuomenę, kuri visa
dos galės supliekti japonus, 
jei gaus pakankamai ginklų ir 
karo medžiagos.

Kinai daug ko tikisi iš Ame
rikos.

PREZ. ROOSEVELTAS
KREIPIAS J PRIVAČIAS 

LABDARYBĖS

HYDE PARK, N. Y., spal. 
19. — Prez. Rooseveltas va
kar kreipėsi į privačias labda
rybei, kad jos daugiau sukrus
tų šelpti varguomenę, kadangi 
vyriausybė turi mažinti savo 
išlaidas.

Miestiniai teisėjai gauna po 
10,000 dol. per metus.

Paskiau jis pranešė, kad už 
kelių dienų paskelbsiąs kitą 
pareiškimą. Sakosi, jo bičių-, 
liai reikalauja, kad jis pasilik 
tų savo vietoje.

GRAIKŲ PREMJERAS IŠ
VYKO J TURKIJĄ

ATĖNAI, spal. (18. — Grai
kijos premjeras gen. Metalas 
išvyko į Turiu ją. Sakoma, bus 
bandoma šias abi valstybes 
surišti glaudesniais politiniais 
ir ekonominiais ryšiais.

-------- -- -------

WASHINGTON, spal. 19. 
— Prezidentas Rooseveltas iš
kėlė aikštėn 1938 m. biudžieto 
paviršutinius apskaičiavimus. 
Numatomas apie 700 milijonų 
dol. šalies ižde nepriteklius.

Pasirodo, vyriausybės išlai
dos nuolat didėja, taip kad 
pajamos negali prilygti.

PASTATĖ VILNIAUS 
KRYŽIŲ

KARTENA. — Šių me 
rugsėjo 8 d. švenčiant taut 
šventę, netoli Satolgalio, 
žioje Minijos kalnų viršūnė 
maždaug kilometras nuo 
tėnos miestelio, įvyko <Vilni8 
kryžiaus pašventinimaa.

Kryžių pastatė didelis 
nės mylėtojas kun. J. Ruibj 
dabar klebonaujantis Rnpk 
.juose, Klaipėdos krašte.

Pašventinime dalyvavo, 
darydami įspūdingą eiseną, 
dėlė žmonių minia, katalil 
kos organizacijos, choras 
orkestras.

Pašventino ir pamokslą 
sakė pats kun. J. Ruibys, 
kintiems išaiškindamas 
žiaus reikšmę. Paskui įvyko 
kilmingos vaišės.

ŠERŲ KAINOS
KILTI

EME
PLATINKITE “DRAUGĄ1

ORAS
NEW YORK, spal. 19. — 

Po vakarykščio smarkaus puo 
limo šėrų kainos vietos biržo
je šiandien iš naujo pradėjo 
kilti.' - U-l

NCHICAGO SRITIS. — 
matomas pragiedrtji 
daug šalčiau.

Saulė teka 6:06, leidi! 
si 5:01. ,
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Bendradarbiams ir koreapondentama ralių negrąžina, 
neprašoma tai padaryti ir neprlsiunCiama tam tike- 

Lo lenkių. Redakcija paailalko nau teise (ai*
trumpinti viaua prialųatua raitus lr ypač ko- 
itcljaa aulyg savo nuožiūros. Korespondentų

ralyti trumpai ir stiklai (Jei galina rūkomąją 
Ha) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven- 
polemikos lr asmenllkumų. Pasenusios kores- 

ncijos laikraltln nededamos
tktorlus priima —- nuo 1 yal. ligi *1 vai. popiet. 
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Metams — |6.00; Pusei metų — 11.60; Trims mėne- Sanjf — 12 .00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose vai- 
Stybfee prenumerata: Metame — *7.00; Pusei metų 
—- *4.00. Pavienis num. to.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Netekome Pavyzdingos Jaunimo 
Veikėjos '

koriuos genialiai imituoja (paseks, padaro 
tokius pat), nei muitai, kuriuos gudriai apei
na, nei emigracijos įstatymai, pro kuriuos ir 
per adatos skylę praslysta. Japonas su savo 
kromeliu visur.

lr jis gali būti visur, nes didele dalimi 
imdamas žaliavą iš nukąriautų kraštų ir be
gėdiškai 'mažai mokėdamas darbininkams, ga
li visus subankrutinti. Sakysime verpėjoms 
jis moka 120 ct. per dieną, o dirbti jos turi 
mažiausiai 10 valandų. (Lietuvoje verpėjos 
uždirba po 3,30 lįtų per dienų). 1U34 metų 
pradžioje mėnesinis darbininkų šeimos pra
gyvenimo minimumas Tokijoje pasiekė vos 
100 litų. Penkiems asmenims pačiame cent
re! Ne kų kaštuoja ir transportas, nes vy
riausybė, kiek galėdama, dovanai išvežioja 
savo krašto gamybų, kurių išplatinti dar pa- 

i lengvina net 65 procentus numuštas jenas.

t Tokia mūsų laikais eina kapitalų kova; 
o negalėdami pasidalinti žibančio aukso, 
stveriasi ginklo. Pagaliau lamiĄnsis nuga
lėtajam padiktuoja taikos sųlygas.

AMERIKA PRIIMA TAIKOS VADOVYBĘ

Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Rooseveltas 
iškėlė Tolimųjų Rytų klausi
nių, į kurį visas pasaulis gali 
duoti atsakymų, žiūrint į už
rašus, po kuriais pasirašė Ja 
ponijos valdžia.

Pasirašyta taikos sutartis 
yra paprastai vadinama 9 jė
gų sutartis, nes 9 tautos pa
sirašė jų, kuri įtalpina ir Ja
poniją. Yra įrašyta vadinamo
je 9 jėgų taikos sutartyje, 
tarp kitų punktų, kad Japo
nija godos Kinijos valstybę, 
nepriklausomybę ir teritorijų, 
kad Japonija suteiks Kinijai

anais 'metais Italijos žygį E- 
tįopijoje. Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nors nėra T. Sų
jungos nariu, dabar duovit, 
moralinę paramų T. Sąjungai.
Jau dabar, rodos, visas pasau
lis susivienijo paskelbime, kad 
Japonija yra užpuolike, kur; 
neteisėtai peržengė kitos tau
tos žemės ribas. .

Pirmų kart pasaulio iston 
joj Jungtinės Amerikos Vai-1 
stybės, Didžioji Britanija ir
Flanvtaija stovi sykiu, ^po Lietoj'j^^ojo toki,, ,lek 
vyriausias moralinės jėgos ek -1 .
oponentas. Briand - Kelloggo

5J= M I » ’ I' 9 » f I

po SVIETĄ PASIDAIRIUS Lenkai manevruoti ruošias 
mūsų Baltijos kraštuose.

sutartis galutinai pasiekė tik-
progos plėstis ir palaikyti se-'rą bandymų. Šioji sutartis ga 
kmingų ir pastovių savo vai-, jį skubiai paliesti viso pasau-

Plaučių liga pakirto gyvybę žymiai ir 
nuoširdžiai Lietuvos Vyčių organizacijos vei
kėjai Bronei Paliliūnaitei, kuri paskutiniuo
sius savo gyvenimo metus praleido Chicagos 
miesto sanitarijoj. Ji pasimirė spalių 17 d., 
sulaukus tik 26 metų amžiaus.

Velionė gimė ir augo Chicagoj. Baigė 
lietuvių parapijos mokyklų, Šv. Kazimiero 
£>eserų Akademijų ir De Paul Universitetų. 
Buvo gražiai išauklėta ir išmokslinta. Gerai 
išmoko lietuviškai rašyti ir kalbėti. Svar
biausia -— turėjo didelį troškimų darbuotis 
lietuvių jaunimo tarpe. D. Vyčių organizaci
joj veikė daug ir nuoširdžiai. Pirmiausia sa
vo kuopoj, vėliau apskrityje ir centro valdy
boje, Per keletu metų buvo Vyčių centro 
sekretorė ir tas pareigas ėjo didžiausiu uo
lumu. Už tat organizacija jų pakėlė į gar
bė# nares.

A. ų. B. Paliliūnaitė tiek buvo pamėgu
si veikti lietuvių katalikų jaunimo organiza
vimui, kad Vyčių reikalais ji sielojosi iki 
pat savo mirties. Ji susirašinėjo su jaunikio 
veikėjais, rašė straipsnelius į laikraščius Vy
čių organizacijos reikalais, lankytojų teirau
davosi, kaip gyvuoja jos mylimoji organiza
cija.

Kad velionė buvo tjkrai sąmoninga lie
tuvaitė, parodo ne tik jos veikla lietuvių 
jaunimo tarpe, bet ir tas, kad ji labai mėgo 
skaityti lietuvių spaudų.

Šiandien prie jos karsto liūdiuia, nes ne
tekome idealistės veikėjos, grąžint pasiruo
šusios veikimui. Tai aiškus nuostolis ne tik 
jų išauginusiems ir išmokslinusiems tėve- 
lįa*ns, bet ir mūsų visuomenei, ypač Vyčių 
organizacijai.

Jos palikti gražūs pavyzdžiai, jos darbš
tumas, gilus tikėjimas ir karstas lietuvišku- 
uins, su kokiu ji gyveno ir dirbo, tešviečia 
visoms lietuvaitėms, visam Amerikos lietu
vių katalikų jaunimui.

Velionės tėvams ir sesutei reiškiame už
uojautų.

Lietuvos Atstatymo Bokalu

Antanas Marčjulyoas Amž.” įrodi
nėja, kad jau laikas rūpintis ne tik Kauno 
puošimu, bet viso krašto atstatymu. Tam 
reikalui jis siūlo tokį planų:

“Reikėtų steigti visai Lietuvai didelį 
Statybos bankų, kuris apimtų na tik miestų, 
bet ir kaimų statybos finansavimų. Bankas 
galėtų būti akcinė b-vė, kurio akc. kapitalo 
50 nuoš. pasirašytų valstybė, 40 nuoš. ban
kai ir kitos ūkio įstaigos, o likusius 10 nuoš. 
atskiri asmens. Vėliau akcijų nuošimtis pri
vačiose rankose galėtų būti didinamas per- 
leidžiant atitinkamai kiekvienam besinaudo
jančiam banko kreditais. Bankas galėtų už
traukti atatinkamų vidaus ar net užsienio 
paskolų, ar visa eile kitokių priemonių su
daryti reikiamų veiklai kapitalų, Žinoma, to
kio banko veikimas pradžioje turėtų remtis 
valstybine protekcija, kuri galėtų siekti net 
ljgi naujų ūkinių reformų Lietuvoje”.

džių. Taipgi, kąd Japoniją va
rtos savo įtakų įsteigimui ir 
palaikymui lygios progos pri
ncipo dėl visų tautų prekybos 
ir pramonės kiaurai Kinijos 
teritorijų. Prie U>, kad Japm 
nija susilaikys nuo pasinau
dojimo stoviais Kinijoje ir ji 
neieškos sau ypatingų teisių 
ųrba privilegijų, kurios sutru
mpintų draugingų valstybių 
piliečių teises.

Aišku, Japonija sulaužė mi
nėtų sutartį.-! Japonija visai
negodojo ir negodoja Kinijos kų.

lio taikos klausimų.

Amerikos prezidentas dabar 
seka valstybės sekretorių Cor- 
dell liuli, kuris per pastarug- 
siuls keturis ir pusę metų sa
vo prakalbose skaudžiai bare 
ekonominius , nacionalizmus. 
Iki šiųl nebuvo žinoma kiek 
Rooseveltas buvo pasiruošęs 
pųremtį Hullo išsitarimus. Pie 
zidento Roosevelto pasakyta 
kalba spalių 4 d-, 1937 m., Chi 
cagoje aiškiai rodo jo n uos 
piandį sąryšy su pasaulio tui

Einant visur kariuomenių ir Nors planus jie dažnai maino, 
politiniams manevrams, P., bet ne kas jiems teišeina.
Pakštiranka vienoj Kaimo ga- T . , . • ,
_. A ii: i , i *r todėl kai pagalvoji,

visur visi manevruoja.
O jei toks dalykas daros, 
tai nebtoli jau ir karas.

'---------------/
Tarulka Peckienė nusipir- 

kus bučernėj pekų bulvių ėjo 
namo kugelio kepti Prie pat 
namų paslydo ir šliukšt į ba
lų. Bulvės taip pat pabiro. Pa
matęs kaimynas pradėjo juok 
tis- .

— Na, ir ko čia taip išsi
šiepei lig senos vežėčios! — 
piktai sušuko Peckienė.

— Juokiuos, kad pirmų syk 
savo gyvenime matau tokių 
bulvienę su tiek daug lašinių, 
— atsakė kaimynas.

Japonų Begėdiškumas

Po Didžtojo karo japonai stengias kiek 
galėdami pasmaugti kitų kraštų pramonę. 
Būdami maži ir su mažais reikalavimais, vi
sur įlenda ir visur telpa ir plečiasi: pirmiau
sia pirklys, paskui — karys, o pagaliau di
plomatas.

Kinija apšviečiama, kaip rašo “Varpe
lis”, beveik vienomis japoniškomis lempu
tėmis. Siame (Prancūzijos kolonijoj) japo
nams pradėjus puralavinėti savo aulus, net 
pigusis Bata (Čekoslovakų batų fabrikas) 
Užsidarė. Į Indiją parduoda per pietus vil- 
gpnės medžiagos už 400 milijonų jenų, iš 
paglų paimdami vos už vienų milijonų. Šiau
rės Afrikoj perki jų šilkinius marškinius už 
60 centų. Nors Jungtinės Amerikos Valsty
bės ima net 100 procentų muito už japoniš
kus dviračius, šie New-Yorke vis dėlto par
duodami perpus pigiau už amerikoniškus. 
Man chesteryje (Anglijoj) užsidaro verpyk- 
los, nes pačioje Anglijoje Tokijos vilnonė 50 
procentų pigesnė. Olandai važinėja japoniš
kais dviračiais, už kuriuos moka vos 20 litų. 
Vokiečiai rašo jų parkeriais, įsigytais už 
20 fenigių. Lenkų kariuomenė 1936 metų pa
vasarį iš japonų pirko 2 tūkstančiu automo
bilių, po 1800 litų už štukų. O Šveicarijoje, 
klasiškoje laikrodžių šalyje, jie pardavinėja 
laikrodžius jsmkis kartus pigiaul

Kun šio geltonojo potvynio kas gyvas 
bėga ir ginasi. Bet negelbsti nei patentai,

Bolševikiškieji Rinkimai

Gruodžio 12 dienų Sovietų Rusijoj įvyks 
“parlamento” rinkimai, apie kuriuos fepau- 
da gana plačiai rašo. Vadinas, po dvidešim
ties metų bolševikų viešpatavimo Rusijoj į- 
vyks pirmieji rinkimai.

Deja, tų rinkimų negalima ir vadinti 
rinkimais. Tai bus gražus iš jų pasijuoki
mas. Bolševikų spauda nori įtikinti pasaulį, 
kad rinkimai bus demokratiški. Bet demo
kratizmo juose nebus nė už supuvusį ka
peikų.

Balsuotojai neturės teisės pasirinkti kan 
didatų. Kandidatus į parlamento narius sta
to tik komunistų partija ir r.ž tuos kandi
datus diktatorius Stalinas įsakys balsuoti.ų

Komunistai atakuoja fašistų rinkimų si
stemų, jų vadina nedemokratiška. Bet jų 
rinkimai Sovietų Rusijoj neturės nė tiek de
mokratiškumo, kiek pas fašistus. Reikia ži
noti ir tų, kad diktatorius Stalinas iššaudė 
šimtus savo politiškų priešų, kurie norėjo 
turėti valdžioje šiokį tokį balsų ir kandida
tuoti į parlamento atstovus. Iš to aišku, kad 
koks “demokratas” yra Stalinas ir tokie 
bus jo skelbiamieji rinkimai.

Ir Vėl Lėktuvo Nelaimė

valstybės, nepriklausomybės ir 
teritorijos. Ji užpuolė Kiniją, 
nei oficialiai nepaskelbus ka
ro. Japonijos parašas ant ta
rptautinės sutarties jau nieko 
nereiškia Japonijos inperijai, 
taip Suvalkuose pasirašyta 
sutartis tarp Lietuvos ir Len
kijos nieko nereiškė Lenkijai.

Valstybės, kurios pasirašė 
minėtų 9 valstybių sutartį, y- 
ra sekančios: (Japonija, Jung 
tinės Amerikos Valstybės, Di
džioji Britanija, Prancūzija, 
Belgija, Italija, Olandija, Ki
nija ir Portugalija.

Devynių valstybių sutarty
je buvo įrašyta, tarp kitų da
lykų, kad jei iškiltų koks ne
gerumas Kinijoje, tai turės

Amerikos įtaka taikos pi. 
seje niekųoujęt nebuvo istori 
joj labiau ir tinkamiau pa e 
kelbta tarptautinėje situacijo
je. 'Amerikos prezidentas iš 
mintingai priėmė vadovybę, 
kuri, jei Britanija ir Prane ū 
rija nuoširdžiai parems, pa 
keįe viso pasaulio veidų. To 
reikalauja ir žmoniškumas ir 
kiekvienos tautos gerovė, nes 
pasaulio valstybės jau vėl že
ngia į parako sandelį su už
degtu briežiuku.

Reikia pasakyti, kad nuo 
tokių smurto žygių, kokius 
padarė Japonija, Italija \ ii 
Lenkija, skaudžiai nukentėju 
ir dabar neapsakomai kenčn 
Kinija, Etiopija ir mūsų brun

pasiteirauti visos pasirašiu-1 gioji tėvynė Lietuva.
Adv. M. Valasma

VIEŠIEJI DARBAI LIETU
VOS BEDARBIAMS

Susilaukėm tokio laiko, * 
kad jumoru virto taika. 
Dabar tas už taikų stoja, 
kieno kumštis netvarkoje.

Trečias reichas manevruoja 
mūsų Baltijos, pakojy. 
Lenkai ruošias tai daryti 
maždaug apie Vilniaus sritį.

Anglai .seniai manevrųbja, 
bet kol kas vis nekovoja. 
Jie tebžaidžia vis dar taikų, 
kad išloštų daugiau laiko.

Ir prancūzai anglus seka. 
Ruošias ir nieko nesako.
Gal būt, spirti jie ir moka, 
bet vieniems — šiek tiek bai- 

a (šoka.

Bet italai šitoj rinkoj 
daro, kas tik jiems patinka. 
Į Viduržeminę jūrų 
kaip į savo prūdų žiūri.

Todėl jūroje šitoje 
dabar Rūkstančiai pavojų. 
Kas tik tai kur plaukti bando, 
tuojau dugne vietų randa.

Ypač joj blogai su vieta 
visiems garlaiviams sovietų. 
Vos sovietai tik atplaukia, 
jau torpedos jų ir laukia.

Nors sovietai ir bailoki, 
bet gi riba yra tokia.
Ir iš to, kas daliai* daros 
sykį gali būti karas.

O japonai draugų kinų 
manevruoja ir mokina. 
Griauna, žudo visų laikų 
Ir vis šneka apie taikų.

t-

Teisėjas: — Sakai, girdėjai 
namo du šuvius. Kurioj vie
toj buvai kai užgirdai pirmų 
šūvį?

Liudininką#: — Savo kam
baryje ant trečio aukšto.

Teisėjas; — Gerai, o kur 
buvai kai užgirdai kitų šūvį?

Liūdini-tkas: — Ant gtryto 
už bloko nuo to namo.

Vakar užėjęs į valgyklų 
pietų radau keletu pažįstamų. 
Ir aš atsisėdau prie to stalo. 
Bijodamas nepavėluoti vienas 
pažįstamas praeinančios pro 
šalį veiterkos paklausė;

— Panele, kuri dabar va
landa?

— Atsiprašau, aš ne tam 
stalui veitinu, — atsakė vei- 
terkia ir nuėjo.sios valstybės. Sutrauktos 9 

jėgos sutiko, kad kuomet iš
kils situacija, kuri sulig bile 
kurios pasirašiusios tautos 
nuomonės paliestų tos taikos
sutartį, tuomet turės būti ko- KAUNĄS. — Vasarų ir ru- 
nferencija bei susinėsimas j denį Lietuvoje darbininkų not 
tarp pasirašiusių 9 jėgų. Ja- trūksta. Bet žiemų kai sustoja 
ponija ignoravo šį prižade  j i 

tojų if visai nepasitarė su k į
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SEIMO BELAUKIANT

statylios, žemių nusausinimo. Už poros savaičių, būtent 
ir kiti darbai, atsiranda ge-; lapkričio 7 d. Šv. Mykolo pa
nikas skaičius bedarbių. Kad rap. salėj įvyks Lietuvių R.
neliktų bedarbiai be darbo ir 
pragyvenimo šaltinio jiems 
kasmet organizuojami viešieji

K. Labdarių Sųjungos svar
bus metinis seimas.

Visos labdarių kuopos ir vi-darboi. \ iešieji darbai vykdo- g- s^jung0S nariai turi žinoti,

tomis valstybėmis pirm stai
gaus užpuolimo Kinijos.

Japonija sulaužė kitų dar 
platesnę ir svarbesnę sutartį, 
kurių pasirašė beveik visos 
pasaulio tautos, įtalpinant ir 
Japoniją. Šioji sutartis yra

A , , . . • t e ■ vadinama"(Briand - KelloggoPastarais kelenais metais Jungtinėse . x. . | . . . prieškarine sutartis. Sięs su-Valstybese pyksta daug nelaimių lėktuvais, f . . ;
Štai, šiomis dienomis ir vėl kalnuose sudužo | ar jpirmapie s ynuje a-
lėktuvas ir užmušė devyniolikų žmonių. 

Spauda jau seniai kelia balsų, kad per-
dažnai atsitinka lėktuvų nelaimės, perdaug 
užmušama žmonių. Ji reikalauja atitinkamų 
valdžios organų daryti investigacijų, tačiau 
ligšiol į tai visai nedaug dtlnesio tekreipiama.

ponija davė sųvo žodį nestoti 
į neprietelingumų. Tokijo vnl-

mį tam tikru planu; žiūrima, 
kad jie būtų kraštui naudingi. 
Šiems metams viešiesiems dar 
liams buvo skirta 3,400,000 li
tų. Tų sumų teksiu dar pusipi- 
lijoniu litų papildyti, kad bū
tų įvykdyti visi numatytieji

jžia sutiko, kad tarptautiniai darbai.
ginčai turės būti sutaikyti ne! Miestų savivaldybės, kur ti
kai u, bet taikos būdu. kilnosi būsiant bedarbių, jau

Neabejotinai tarptautinių 
sutarčių sankcija turi būti ap-

Meksikos mokyklose uždrausta dėstyti 
tikyba, mokiniai priverstinai turi gatvėse 
dainuoti internacionalų, sveikintis pakelda
mi kumštį, atiduoti pagarbų juodai raudo
nai
Cardenas išleido visiems gubernatoriams raš
tų kreipti kuo daugiausiai dėmesio į socia
listinį vaikų auklėjimą ir stengtis nugalėti , 
tuos tėvus, kurie priešinasi prieš tokių so- jokio dėmesio į sutartis 
cialistinę mokyklų. B»t kokia mokykla ka
talikai pasitikėti negali, nes joje ne tik vai
kų sielos žudomos, bet ir elementarinis kur
sas nepraeinamas.

paruošė plonus ateinančios 
žiemos viešųjų darbų. Tiems

saugoto arba pasaulis neturė? 'pianams įgyvendinti reikėtų 
įstatymų sistemos ir morali- skirti apie 7,500/)00 l$tų. Ii 
nio pasitikėjimo. Tiesa, iki .viešųjų darbų fondo tokių su-

i M ToZ !W nuirti neMei# galipla.
.................* - panaikinti tarptautinių sutar-«io..„u

Čių ir įstatymų. Tačiau mili- 
taristai ir diktatoriai nekrei-

ir tarptautinius įstatymus. Pa
staraisiais laikais Tautų Sų
junga Ženevoje pasmerkė Ja
ponijos žygį Kinijoje, kaip

todėl paruoštuosius planus te? 
ks gerokai susiaurinti, Tačiau, 
manoju a, ka| būtinus bedar
bius aprūpinti darbu nebus di
delių sunkumų.

PUTINKITE “DRAUGI

kad nuo jų daugiausia pareis 
seimo pasisekimas.

Gal paklausite kodėl?
Dėl to, kad mums, labda

riams, labiausia sųjungos rei
kalai rūpi, jie arčiausi mums 
ir geriausia mums žinomi. 
Mes, labdariai labai gerai ži
nome, kaip svarbų vaidmenį 
suvaidino sųjunga Amerikos 
lietuvių visuomenėj. Mes ži-|

laudų statymas uždės tikrai 
sunkių naštų, tačiau jos nei 
kiek nebijome.

Taigi, pirmoje vietoje mes 
patys, labdariai, rengkiniės į 
savo organizacijos soimų ir 
galvokime, ką naujo galėsimo 
įnešti per seimų į sųjunga 
gyvenimų. Jei patys daug k 
lbėsime apie seimų, rūpesti n 
gai prie jo rengsimės, nėra 
abejonės, kad ir kitus tokia 
pat dvasia užkrėsime. Ir kili 
panorės drauge su mumis <la- 
lyyvauti seime ir būti daly
viais tų visų kilnių labdarin
gųjų darbų, kuriuos dirbamo 
per su virš dvidešimtį metų.

Labdarių centro valdyba at
spausdino laiškus į draugijas.

nom, kiek daug varguolių su
šelpta, kiek daug dirbta, kol 
sukelto kapitalas Šv. Kry
žiaus ligoninei statyti. Taip 
pat žinome, kiek daug ir kaip 
sunkiai tenka dirbti vykinant 
į gyvenimų tolimesnius labda
rių sųjungos užsimojimus. Nu
pirkti ūkį buvo nesupku, ta
čiau jo skolos išnjokėti tai 
buvo didelis darbas. Labda
riams žinoma, kad ir prieg-

i Taie laiškais draugijas kvie
čia į seimų. Mūsų, labdarių, 
j ra pareiga ir gyvu žodžiu 
draugijas paraginti, bad jo» 
malonėtų išrinkti savo atsto
vus į seimų ir kad sulig išga
lė*. įr aukų į prieglaudų fon
dų paskirtų. Yra draugijų, ku
rio* išrenka atstovus į seimų, 
bet išrinktieji į seimų nenu
važiuoja. Jie pasiteisina, kad 

(Nukelta į 3 pusi.)



rjfegadienia, spalių 20, 193?

Iš kinų-japonų karo lauk®. Nepaprasta nuotrauka numušto japonų karo lėktuvo. Numetęs bc-mbų ant kinų pozicijų 
tarpe Shanghai ir Hangchow, neišvengė kinų priešlėktuvinės kanuolės šūvio. Degdamas krinta žemyn. Fotografavęs šį 
vaizdą Acme fotografas sako, kad toje vietoje už valandėlės buvo numuštas ir kitas japonų bombnešys.

nuo netyčia žiūrinčio. Mes 
matome jo skaisčią akį, jo 
blizgančius dantis, jo puikią 
spalvą, jo stačią formą ir ne
pastebime ydų jo drabužyje.
Bet senstantis žmogus su dul
kių spalva ir aptaškytu brus- 
lotu ir paprastai apleista iš
vaizda, nė svajoti nesvajoja. HARTFORD, CONN. 
pridengti savo ydas nuo mūsų Spulių 24 d., parapijos drau-

Dr a ugi jų Bankietas 
Kleb. Kun. Ambotui 

Pagerbti

ekiu.
Švarumas vra

Rengimo komisiją sudaro: 
pirm. E. Mončiūnas, vice pirm. 
V. Morkus, kasininkas Sriup- 
ša, rast. O. Jasinskaitė. Šei
mininkių pirm. Kočiūnienė. 
Draugijų atstovai: L. Vyčių 
— pirm. K. Mončiūnas, Mari 
jos Vaikelių — pirm. A. Kas-■ gijos rengia bankietų savo ge

svarbu, nP^rbiamain ir mylimam klebonui monaitytė, Vyrų klubo — pi. 
žiūrint amžiaus, bet jis yra kun j(9,nuį Ambotui pagerbti, rm i n. Matas Kripas, Lietuvių 
{sakytinas senstančiuose me-|kurjs j'au 25 metai kaip kle- Ekskarininkų Frederiko Sabo- 
iuose. Kūnas, plaukai, kvapas. Ponauja, šioj parapijoj. ĮBus nfc> Postas ir Auxiliary — pi- 
visi reikalauja du syk iiek daug svečių: kunigų ir pą-Į rmin. V. Žalnieraitis ir B. 
atvdos kiek duodama jaunyn- sauliečių. Dalyvaus ir miesto Saukienė, Moterų Sąjungos — 

. | majoras Tanias Spellaey. Kvie pirm. E. Kočiūnienė, Šv. Elž-
\ idurinio amžiaus vyras d^čip.ni ir Lietuvos atstovas A- Lietos — pirm. A. Stankevi-

moteris turėtų išspindėti Šva 
į urną ir šviežumą. Kiekviena 
priežiūra ir domė turėtų oūti 

' duodama gendančiam kūnui,
, kurs laukia mūsų visų 
!— tam sunaikinimui, kurs 
vientik reiškia paliuosavirmj 
dvasiško kūno kitam gyveni
mui. Bet iki dvasiškas kūnas 
7 ra paliuosuotas, šis fiziškas 
kūnas yra jo bažnyčia ir turi 
būti kuo atsargiausiai saugo
damas ir dailiai užlaikomas.

Tiktai tokiomis mintimis ir 
dėmėsiu ir priežiūra galima' 
atimti senstančių metų nepa
traukiamas ir nemalonias fa
zes. jBūkime prisirengę nusto- Vasarų labai gerai valgyti kiek 
ti biskutį miego ir imkime bi- tik galima Šviežių vaisių ir daržo-

merikai P. Žadeikis, • artistės čienė, Darbininkų Sąjungos
M. Rakauskaitė ir A. Katkau- 
skaitė.

Programą išpildys parap. 
choras, vedamas J. Balsio. Po 
bankieto bus šokiai. Grieš Pr. 
Pakėno lietuviška orkestrą.

kuopos — pirm. K. Tamošiū
nas, Šv. Juozapo — pirm. A. 
Vaitulcnis, Šv. Jono — pirm. 
Stasys Šriupša, Moterų Gildo 
— pirm. M. Jakaitytė, Gyvo-

(Tęsinys 4 pusi.)

Džiovintų Vaisių Gaminimasraio
BARBARA B. BROOKS

Namų Ekonomijos Skyriaus 
Kt-lngg Kompanija 

BatUe Creek, Mlclilgan

ALL BRAN APRICOT BREAD

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, prpto ir 
dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Nervingumas

Gydytojo Patarimas Labai 
Nervuotiems

Gydytojas šiaip kalba j ne- 
rvuotus: išmokite ramiai lai
kytis kuomet silsite; kuomet 
judate, judėkite su reikalin
ga kūno dalimi; neeikvokite 
savo jėgos vaikščiojime su ra
nkomis ir veidu kaip ir su

Senatve

Kaip Pasegti tiktai metuose
Mums besenstant yra tūli 

dalykai, kurių turėtume su y- 
patingomis pastangomis veng
ti ir kitos ypatybės, kurias 
turėtuape pabriežti mūsų kas
dieniniame gyvenime.

nors svarbiame dalyke nešp- 
siieidaif

Ne kad tavo paties trūku
mai ir kvailystės padaro kilų 
užgirtinais, bet jie turėtų ta
ve padaryti tave nesiauriu ir
švelniu .savo patarimo davimo ! snumo ir kantrumo besutin-

2 rups flour 
2 taps. baking

powder 
tt tap. soda 
tt tap. aalt 
tt tap. nutmeg 
tt cup chopped nut

mesta

1 cup choppert 
drled aprlcota

1 1-3 cups sour mllk 
or buttermllk

3 thsps. fat 
1-3 rup su gar 
1 ęgg
1 tt cupa all bran

Bet kada žiema artinasi, vai
dinos kyla, ti

ti apie džiovintus vaisius.

Džiovinti vaisiais vra labai eko
nomiški pirkti. Jie padaryti iš 
šviežių vaisių, iš kuriu vanduo ir 
sėklos išimtos. Reikia apie nuo 
trijų iki septynių svarų šviežių vai
sių padaryti vieną svarą džiovintų 
vaisių.

Užlaikymas džiovintų vaisių yra 
labai svarbus. Jie turi būti padėti 
vėsioj vietoj, nes šiluma juos pada
ro tamsius.

Armėniškai labai žingeidūs, nes 
galima juos {vairiai pagaminti. Jie 
tinkami su pusryčiais, pietumis ir 
vakariene.

Reikia nuo šešių iki devynių pu
rių armėniškų dėl vieno patarna
vimo. Vienas svaras užtenka dėl 
dvylika patarnavimų. Reikia nu
plauti vaisius ir pavirinti lengvai, 
nuo pusė iki vienos vaJalndos. Cuk
raus reikia pridėti pagal savo skonį.

Šis receptas džiovintų armėniškų 
rodo naują būdą pagaminimui šių 
vaisių.

PICKLED DRTED APRICOTS

SiCį daugiau vargo, ir pa\ar- sj,j kainos kyla, tada laikas rnąsty 
tokilne biskj daugiau savęs 
susivaldymo ir pastangos, bū
ti protiniai, dvasiniai ir kū
niškai sveiki besendami.

Bloga nuotaika visados ne
pritinkanti ir prasta žymė, y- 
ra biauri sename amžiuje. Y- 
ra gera auklėti protą link do-

trnmpi jie yra, jie bus nau
dingi. Šis yra tiesa apie pro- ... , _. . . ...... i Visa pirmiausia mes ture rps>Tllo answtnn kaip ir apie kunim įsi-'. . ..... , iešmo apsni ‘ . ,r. , , * :tume stengtis auklėti dosnu-1 <« Axtempimą. Minutos arba dvie-’ . , . . ... j-anyn, os

mo ir teisingumo pajautimąjų minutę ramumas, su aki
mis primerktomis, jei galima.; 
su įsitempimais atleistais ir 
varomąja mašinerijos sistema 
atmesta valandžiukei, dide
liai pagelbės jums ir atgai
vins. Čia, vėl, daugiau gali 
būti įgijama, jei galimumas

mūsų mintyse apie kitus. Kal
tės ieškojimas ir priekabės ie
škojimas kritikavimui jaune
snių žmonių pasielgimo yra 
vienas iš kuo paprasčiausių 
senų žmonių karakteristikų

būduose.
Užuot pasakius, “Mano die

nos jaunieji žmonės buvo ge
resnio apsiėjimo ir doros“, 

visa žinau api? 
jaunystės pagundas ir silpnu
mus. Aš perėjau per juos vi
sus, ir kad perėjau, aš norė
čiau, kad jūs išvengtumėte 
nekuriu klaidų, kurias aš pa
pildžiau ir kad geriau pasi
naudotumėte progomis. Km

kant. daugybę gyvenimo per
mainų, užuot paleidus ji ne
naudingame užsirūstinime iš 
kiekvieno paerzinimo. Ir ši 
diena yra geras laikas pradė
ti. — Ponia, Ella Wheeler Wil- 
cox.

(Daugiau bus)

LABDARIŲ DIRVA
kojomis. Jei aplinkybės pri- protįnįaį atsileisti gali būti 
verčia nepaprastą ir nuvar- atsiekiamas su raumenų įtem- 
ginantį įsitempimą, nutrauki
te jį laikas nuo laiko visiško

pimo sutraukimu. Išmokite iš
tuštinti savo protą, kuomet

poilsio tarpais. Nežiūrint kaip jo nevartojate. — Anonymous

RINKTYNĖS MINTYS ii 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kmt Ant. M. Karužiškig

kuomet siela ir kūnas skiria
si, -mirė šis naujas didvyris, 
didvyris ant amžių. Joks poe
tiškas iškilmingumas apvaini-

Spalių 20-ta Diena

Taip paprasta yra ši žymė, 'a* praradau laiko savo klai- 
knd mes beveik neatmaino- lčose nor^iabt kad jūs jai.
mai ją matome atvaizduotą mė^imėte ir laiko ir galės, 
knygose arba ant estrados.

Aštri dvasia link prieteiiu 
gali būti pakenčiama jaunuo
se iš priežasties jų jaunystės, 
kuri yra pritinkanti skraistė 
daugybei kalčių ir pateisini
mas daugybei kvailysčių. Bet 
kuo senesni mes daromės, tuo 
plonesnė darosi ši skraistė ir

šis yra nusistatymas, kurį 
derėtų senesniems žmonėms 
imti link negalvojančių jaunų
jų — ne nusistatymas aštrios 
tobulos būtybės, kuri pasibai
sėjus kokio nors žmogiško sil
pnumo apsireiškimo.

/BESIARTINANT SEIMUI

(Atkelta nuo 2 pusi) * 
ar laiko neturėję, ar kitos ko
kios kliūtys jiems sutrukdžiu- 
sios atvykti į seimą. Labda
rių kuopų veikėjai privalo pa
raginti draugijų išrinktus at
stovus, kad jie būtinai į nei
mą atvyktų, o jei dėl kokių

1 rup large drled 
aprlcota

Water
1 rup sugar

3 thsps. vinegar 
1 2 whole cloves 
tt t«P inuatard seed 
Htirk rlnnamon

Wash tbe apricots. Boil gently 
for ten minutes in, water to eover. 
Add sngar, vinegar, spiees and eook 
until the apricots are tender būt 
štili hold their sbape. Fili small 
sterilized jars with tbe apricots. 
Cover with syrup and seal.

be preparcdNote: Prunes may 
in the šame way.

kavo jį, nė jokios formos ne- t 
supančiojo jo, joki prieteliai ^u0 mažiau patraukianti jos 
nežiūrėjo plodami, jokie prie- sPaiva ir forma. Todėl pri du
šai nestojo prieš jį, mirtis jį ra mums paslėpti kuo mažiau

“Geresnis paklusnumas, ne
gu aukos’’. — 1 Kar. XV, 22.

Nėra veiksmo taip mažo ar
ba taip menko, kurs negalėtų 
būti padarytas dideliam tiks
lui ir todėl padarytas prakil
niu, nei nėra jokio tikslo taip 
didelio, kuriam menki veiks
mai negalėtų pagelbėti ir ku
rie negalėtų būti taip padary
ti, kad jam daug pagelbėtų, 
kuo ypatingiausiai, tam sva
rbiausiam iš visų tikslų •— 
Dievui įtikimo tikslui. — J. 
Rnakin.

Ne tai kovos priešakyje 
kaip sako aprašytoje pasako
je; ne ant liepsnojančio sudu
žusio laivo, vairuojančio į ga 
rbę, ne kol kankinio kančiose.

rado ten, atlikinėjantį savo 
pareigą: mirtis pralėkdama ra 
do ir palytėjo jį su pirštu: 
štai) jis pakilo pilnas — ne
mirštantis didvyris. — Dina 
Mulcch Ctaik.

Tai ne sunkių pareigų dau
gybė, tai ne prievarta ir be- 
8ivaržymas kas pastumia mus 
jirmyn mūsų krikščioniškame 
įelyje. Priešingai, tai pasida
vimas mūsų valių be aprube- 
žiavimo ir be pasirinkimo, ka
sdieni linksmai minti taku, ku
riuo Apvaizda mus veda, nie 
ko neieškoti, nieku nenusimi
nti, matyti mūsų pareigą da
bartinėje valandoje, pavesti 
visa kita be suturėjimo Die
vo valiai ir galybei. — Vysk. 
Fenel°n.

šia sudarkančių ypatybių po 
ja kaip galima.

Išmok Viešpaties žodžių tie
są, kad “Laimingesnis daly
kas duoti, kaip imti“, (Ap.
I). XX, 35) ir pritaikink ją 
prie prietelystės tėmijinių.
Būk užganėdintas duoti dau
giau nekaip imi, o sykį pali
kęs kluonus šiame dalyke ra- laikykimės senų; nes tikta, 
si, kad tavo pajamos nuolatai šiaip gali gyvenimas turėti 
pakils. , Į daug malonumo arba gali, mes

Atsimink, kad perdideli3 turime viltį, suteikti malonu-

Next we have a recipe for apri- 
cot bran bread which is a delicious- 
ly different loaf to serve at anyKita pageidautina ypaljbė s'arbllJ pnežasčių negalėtų at- mea, hut ia partieullarly suitable

• i,1za; ; VVkti, tuomet kitus į savo vie- for tea sandwiches or to serve withauklėti beaugant metuose, tai ____ , , 1 the salad at luneheon.
draugingumo su mūsų draugi
ninkais žmonėlnis. Mes gal ne 
tarime galima palaikyti tas 
vėlyvas valandas arba auklė
ti tą ilgą ankstyvųjų metą 
draugijinį sąrašą, bet neatsi- 
tr.pkime sau ramiai kamino 
kampe ir negyvenkime atimu- 
t imi s kol galime. Daryki'me 
naujus atsiminimus, sudaryki
me naujus ryšius ir glaudžiai

jautrumas yra perdidelė sau- 
myla. Kuomet tėmyji pasiel
gimą jaunuose, kurs tav© pur-

mo kitiems beeidami pakalu“ 
į Vakarus.

« Tuomet yra palinkimas ap-
to arba erzina, mėgink prlsi- įeiti i asmens priežiūrą ir pa
minti savo gyvenimą tame puošimą, prieš kurį mes turi- 
amžiujc. Pasakyk sau tcisin- me kovoti. Jei jaunuolis yra 
gai ar tu geriau pasielgei. Jei apsileidęs drabužyje arba pa
gėriau pasielgei tuo ypatingu pročiuose jo spindanti jauny- 
at žvilgi u, ar kitame kuriame lėlė dažnai paslepia tą faktąiį

f •

Soak chopped apricots in milk 
about fifteen minutes. Cream fat 
and sugar thoroughly; add egg beat 
until creaniy. Add all bran, apri
cots and milk. I.et soak until most 
of moisture is taken up. Sift flour 
witb baking }»owdcr, soda, salt and 
nutmeg;' combine with nut meats; 
add to first mixture, stirring only 
until flour disappears. Bake in 
greascd loaf pan with waxed paper 
in the bottom, in moderato oven 
(350° F.) about one hour and ten 
minutes.

Yield: 1 loaf 4^ by 9*^ inchea.
The tang that apricots have in 

pic bas no rival, bet it can be cap- 
tured in different form. Here is a 
suggestion for Rome tarta that have 
the flavor of pie būt have gone 
sopliisticatcd on • us. l

APRICOT MARSHMALLOW 
TARTS

« tartu H rup aucar
tt cup drled aprl.-ot* b iuarahmellow»

Cook apricots bv method givert 
above. Press tbrough a sieve. Sweet- 
en pulp to taste. Add marshmallours 
cut into pieces, and fili baked past- 
ry shells. Place marsbmallow on 
ton and brown in a moderato oven 
(375° F.).

PASTRY FOR TARTS
V, rup all bran H tap aalt
1 H rupa flour ’A rup fat

5 tl.ap« rol(l watrr (more or Iena)

Roll all bran and rombine w»tb 
fllour and sat. Cut in fat. Mix 
until the eonsisteney of eornmeal. 
Add enongb water to form dougb. 
Roll out on a floured board to 1 8 
ineh in thickness. Line tart shel';, 
priek lightly with a fork. Bako 
in hot oven (450° F.) eight to ten 
minutes to sėt the crust.tą turėtų prisiųsti.

Reikia žiūrėti, kad labda-1 Skelbimai “Classifiecf ’ skyriuje duoda geriausius
nų sąjungos seimas šiemet rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi. 
būtų gausingas ir kad jis visa- 
pusiškai pavyktų. Pradedame 
naują, didelį ir atsakomingą 
darbą. Vieni jo nenuveiksime.
Reikalinga plačiosios visuo 
menės talka. Juk visiems tu
ri būti aišku, kad prieglaudos 
su mažu kapitalu nepastaty
sime. Esalme jau pradėję prie
glaudų fondą ir kuo greičiau 
jį pripildysim, tuo greičiau 
galėsime pradėti statyti prie
glaudą.

Dėl to, pasirūpinkime, kad 
šių metų sąjungos seimas į- 
trauktų daugiau jėgų į mūsų 
dirbamus darbus. Labd.

Įl'’fon y°uR 

eVes

Night and Morning
Dėl Aklų pnvMrRnslą nno Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
bas Murinę: Palengvina au vargu*
slas akis.
•augus Kūdikiams tr Suautrusiema 
Vlaesa Vaistinėse.

VVrife For Fraa Boofc"A WmM •» Cearfart (•» It**" , MURINĘ COMPANY^ĮRJĮ

BINGO SU 100 DOVANŲ 
Jvyks

“Draugo” Raporlerių ir 4 *
Rašytojų Piknike ;

Sekmad., Spalių 24, 1937
Vytauto Parke '

Su šiuo tikintu gali Imiu- • - 
Ii vieną iš 100 k rn ž i ;i > i -1 n 

dovanų
Tlkietas 10c Pradiia 10 t

Skaitykite Biznierių 
Bargenus
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1$ AMERIKOS LIETUVIŲ KATAUKŲ VEIKIMO CENTRO
Federacijos Sekretoriaus Raportas 

XXIV Kongresui

(Tęsinys)
bių vasarų mus lankė J. E. Vyskupas 

Mečislovas Reinys, kurį turime garbės turė
ti savo tarpe šiame kongrese. Atsižvelgiant 
į iai, kad Jo Ekscelencija yra visuomenės 
vadas, ir pedagogas, ir gilus mokslininkas, ir 
ganytojas, jo atsilankymas buvo begalo di
delės reikšmės. Garbingojo svečio pamokslai, 
kalbos, dalyvavimas mūsų organizacijų kon
ferencijose paskatino mūsų tautiečius būti 
organizuotais ir geresniais lietuviais ir ak- 
tingesniais katalikais. Be to, mūsų federaci
jų labiau suartino su Lietuves Katalikų Vei
kimo centru. \

Lietuvos krikšto sukaktuvių minėjimas
Federacijos valdyba ragino Ainerikos 

lietuvių katalikų visuomenę J. E. Vysk. M. 
Reinio atsilankymo į Amerikų proga minėti 
Lietuvos krikšto 530 m. sukaktuves. Kai ku- 
rioskolonijos, pavyzdžiui Cbicaga, taip ir da
rė. Bet toli gražu ne visur šios sukaktuvės 
minėta. Be abejonės šis kongresas tars auto- 
i: h tingų paraginimo žodį, kad neliktų nė 
vienos lietuvių kolonijos Amerikoj, kur nebūt 
surengta šio jubiliejaus minėjimas.

Šį XXVI kongresų skelbdami pažymė- 
jo-ne, kad tai bus drauge ir jubiliejaus mi
nėjimas.

Muziejaus Klausimas

Savo laiku spaudoj iškėliau klausimų 
steigti Amerikos Lietuvių Muzięjų. Centro 
vėnlyba viename savo susirinkime tų klau
simų plačiai apsvarstė ir nutarė jį įnešti į 
šį kongresų. Daugumos valdybos narių ma
nymu toks muziejus turėtų būti steigiamas 
prie Marianapolio Kolegijos (jei Kolegijos 
vadovybė su tuo sutiktų), nes ten jau yra 
nemaža pradžia ir Federacija savo dalį jau 
yra įdėjusi.

Vajai

Federacija kas met rengia mūsų glau
desnio susiorganizavimo ir spaudos vajų. 
Centras padaro viskų, kagųįš jo pusės yra 
galima padaryti. Jis paskiria laikų, garsina 
spaudoje, nurodo priemones. Deja, ne visi 
Federacijos skyriai naudojasi tais nurody
mais ir toli giažu ne visi tokius vajus su
rengia. Dėl to šis kongresas turės tarti stip
rų paraginimo žodį, kad katalikiškojo vei
kimo ir spaudos vajai kas met ir visur būtų 
surengti.

Federacijos sekretorijatas ragino visuo
menę, kad ji remtų ir kitas katalikiškas or
ganizacijas ir draugijas. Tai darė jų vajų 
metu. Taip pat parašyta laikraščiams atsi
šaukimų, kad visuomenė teiktų paramų lie
tuvių vienuolijoms, dirbančioms begalo nau
dingus darbus lietuvių išeivijoj.

Publikacijos reikalai
Iš savo pusės, kiek mano jėgos ir laikas 

lęido, stengiaus garsinti Federacijos idėjų 
gyvu žodžiu, per radijų ir spaudoje. Nema
žiau kaip kartų į mėnesį siuntinėjau į laik

raščius straipsnius ir šiaip jau pranešimus, 
kurie, ačiū redaktoriams, buvo sunaudot'. 
Esu pasakęs nemažai apie Federacijų kalbų 
susirinkimuose ir per radijų.

Tikrai gražų darbų buvo pradėjęs cen
tro valdybos narys gerb. kun. J. Balkūnas, 
kuomet prie “Amerikos“ buvo pasirodęs 
priedas,' pavadintas “Katalikų Akcija“. Bet 
jis laikėsi neilgai; nes, spėju, neužtektinai 
susilaukta kooperacijos iš veikėjų pusės. 
Toks darbas, tai ne vieno žmogaus darbas. 
Į jį turėtų jsitraukti visa mūsų katabkiškoji 
inteligentija.

Būdamas vienintelio Amerikos Eetuvių 
katalikų dienraščio “Draugo“ redaktorėm, 
labai dažnai rašiau vedamuosius straipsnius 
apie vienybės reikalus, apie vieningų kata- 
likiškųjį ir tautiškųjį veikimų, ragindamas

NAUJOSIOS
ANGLUOS

ŽINIOS
Pegerf* Jubiliatę

(Atkelta nuo 3 pusi.)
jo Ražančiaus ir Tretininkų 
— pirm. V. Petruševičienė, 
Susivienijimo — pirm. B. Sit- 
kua, choro — pirm. Jonas Ka- 
amonoitis ir Vilniaus Vadavi
mo Sų-gos — pirm. J. Medo- 
nis.

Ir mokykla pagerbė
Parapijos mokyklos, vaiku-

stiprinti mūsų veikimo centrų — Federacijų. Čiai, vadovaujami seserų Pra- 
neiškiečiųj surengė klebonuiMėnesiniai laiškai%

Seniai buvo jaučiamas reikalas bent ret-
vakarėlį. Sulošė Daniel Lord, 
jėiuito, pritaikintų klebonams

karčiais rašyti laiškas iš mūsų veikimo cen- veikalinkų. Be to.
tro j skyrius. Bet prie to vis neprieidavo™, ,oviidino „ dvl komwlijčleS. 
nes laiko nebuvo ir lesąs taupėm. Tačiau
nuo 1936 m. spalių mėnesio pradėjau siunti
nėti (žinoma su centro valdybos žinia) kiek- 
' irnų mėnesį skyriams laiškelius su įvai
riais mūšų veikimų liečiančiais pranešimais.
Kiekvienų mėnesį išsiunčiu po 170 laiškų.
Ligšiol ištesėjau juos siuntinėti be pertraU- i išpildė parap. choras, ved. va 
kos. Nauda iš to pasirodė nemaža. Skyriuo- Irgon. J. Balsio. Kalbėjo kun. 
se atsirado daugiau veikimo. Jie suėjo į ar- 'Ambotas, kun. Kripas, V. Žal- 
timesnį kontaktų su centru. Draugijoms punk- Į nieraitis ir B. Saukienė. Pri- 
tuališkiau ėtoiė mokėti centrui savo duokles. ’jmta rezoliucija ir pasiųsta
Ateityje, manoma, bus galima skyrių vei
kėjams siuntinėti projektus, jei tik pajėg
sime sudaryti medžiagos.

Be reguliarių mėnesinių skyriams laiš
kų ir šiaip jau nemažai reikėjo korespon
duoti įvairiais Federacijos ir aplamai mūsų 
visuomenės reikalais.

Vilniaus reikalai

Vilniaus vadavimo įeikalais Federaci-

Trečiadienis, spalių 20, 1937

r*-

himnu “Lietuva Tvynė Mū- tų. Mūsų valtybei reikalinga 
sų“ ir baigėsi studentų himnu j mokslo, daugiau šviesios vi- 
“(Jaudeanius igitur”. Vniver- Įsuomenės, intelektualinės kul- 
fiteto rektorius profesorius tūroa. Suminėjęs Universiteto 

tRoemeris savo kalboje primi-1 įvairius statybos darbus ir į- 
1 nė, kad studentai simbolišku vairius iškeltus, bet neispręs- 
rankos paspaudimu įgyja Btu- >tus klausimus.
dentų teises, bet kartu priima.............
ir pareigas. — Mūsų studen- LIETUVIAI DAKTARAI 

itija, — sakė rektorius Korine-.- ■ ■ — ... ..

T"-t"ri-.gv7 i BU. P» ATKOČIŪNASlabai jautri tautiniams klausi-
. . . 1 dantistas

marus, kaip puv. V tlmaus, 144) 49th Ct# CktfO, |„. 
Klaipėdos. Dar pabrėžė, kad ;nu™., Ketv ir P«tn. 10—t vai. v.

3147 to. Ealatad tt, Chteago 
Paeed.. Mvred. ir Subat i»ec 3—• vprieštarai!,jus nuomonei, kad Į 

Lietuvoje per daug inteligen- j

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS

Tel Ofise: 
LAlayatte 4017

Tel. ramų: \
KEMlaek MM

GYDYTOJAS 
VlRginia 1113

IR 'IVIRURGAS 
4070 Archer Ava.

V.

Vilniaus Vad&rtno vakaras
Spalių 10 d. Vilniui Vaduo- ! = 

ti Sųjungos Hartfordo sky- Į

“Dovidaa“ ir “ Galijotas'
Tai didžiausias ir mažiausias 
Southern California universi-
teto studentai. Dičkis yra Ona t V*lBnį“ '
Conrad, 6 pėdų 5 colių aukš- i sekmadienį nebarus.
čio, ir sveria 320 svarų. Jo ‘Birelio Liepos ir K .gpiūėio mėne- * į siais nebus valandų popiet, bet nuo
kzdega Mervin Birch, 4 pėdų į io—12 ryto............ ..............................
11 colių aukščio, sveriantis t8i. cANal 2MS 
tik 96 svarus. Abu frešmonai

DR. A. 8. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHERŲROA8 

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

A 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntarti

Kitų prašymai dar galu-
rius suruošė Vilniaus užgro-,^na* neišspręsti, 
himo paminėjimų. Programų' Iškilmes prasidėjo

Amerikos prez. Rooseveltui, 
valstybės sekret. ir Lietuvos 
vyriausybei. Vakarų vedė J. 
Medonis, Vilniui Vaduoti Sų- 
gos sk. pirm. Žmonių buv.o 

1 daug.
Pirmų kartų Hartforde su- 

j lošta naujas Gintalo veikalu- 
!kas “Spalių^#*. Režisavo J. 
Medonis.

Kas ketvirtadienio vakarų, 
7 vai., mokyklos salėje būna

jos centras rūpinosi, kaip ir paprastai. Ati
tinkamais straipsniais sekretorijatas ragino 
visuomenę nesigailėti nei darbo nei lėšų 
svarbiajam Vilniaus vadavimo reikalui Fę- į pamokos iš katekizmo High 
deracijos apskričiai ir skyriai Vilniaus už- |?School ir studentauns-ems. Be 
grobimo dienoj (spalių 9) rengė prakalbas, to, bus ir lietuvių kalbos pa-
pardavinėjo Vilniaus* pasus ir ženklelius. Va 
Bario 16 d. taip pat buvo judinamas Vilniaus 
klausimas. Kai lenkų valdžia pradėjo visu 
smarkumu persekioti Vilniaus krašto lietu
vius, uždarė visas mokyklas ir organizaci
jas, raginome lietuvių visuomenę Alnerikoje 
prieš tai griežtai užprotestuoti. Chicagos Fe
deracijos apskritys surengė didelį masinį su
sirinkimų, kuriame išneštos stiprios protes
to rezoliucijos. Jos pasiųsta šio krašto vy
riausybei, Tautų Sujungsi, Lenkijos vyriau
sybei ir didiesiems dienraščiams. Kai kurie 
iš dienraščio in extenso rezoliucijas patalpi
no. Be to, tos pačios rezoliucijos buvo pri
imamos ir kitose kolonijose.

Ne tik moraliai, bet ir medžiaginiai Vjl

mokos 8 valandų vakare. Pa
mokas veda kun. Kripas.

Susituokė Labanauskas su 
Gasparaityte. Shower Gaspa- 
raitytei buvo pas M. Kripus. 
Vestuvės pas Kavaliauskus.

LIETUVOS UNIVERSITE
TAS PRADĖJO DARBĄ

KAUNAS (Tsb.) — Rugsė
jo mėn. 15 dienų Vytauto Di
džiojo Universitetas Kaune 
pradėjo naujus mokslo metus.
Tų dienų Universitete buvo

niaus vadavimo"reikalus ’pa^nėiv vfen 'tik ' nauj* 8tudent^ Pri™im«s 7 
per Federacijos centrų pasiuntėni tiems rei-1imatr'kuliacija. Į vi-sus takul- 
kalains $403.49. įtetu* buvo paduota 843 prašy-

(Daugiau bus.) 1 mai. Priimta 536 nauji studen-

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BUBU!
Per pereitus dvidešimts penkhis 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 patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

tauto?

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS TR OflRUNGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 rtl. vakare 

Ketvergais paųsl sutartį
2305 So. Leavitt SL 

TaL OANal

DR. W. V. NORAKj
PHYSICIAN AND 8VROEOI 

10 N. Broadway, Melrose
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
Tel. Melroaa Park 680 

Rea. ai2« 8. 5th Avė.. M«ywood A v. 
Phone Maywood 2413

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo^—akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANaI 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL Caluniet 5974

OFISO VALAND08:
9 ryte iki 8 vakare ifokiriant sek 

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGG. TLL.

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandoa kasdien nuo 9'iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyėioe 

vakarais nuo 8 iki 9 
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefanae RBPnbiie 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petr.yėioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 ▼. v.

Tel. Prospect 1012 
Rea. TeL RepubUc 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenut- 
Res. 6515 S. Rochvrell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS daktarai

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 9994

Rea.: TaL PLAaa 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12, dienų

DR. J. SHINGLMAN
VfeL RANDASI SAVO OFISE 

Pruktlkuoja to metu 
RėumatlnUM tr Urdiea Ligos 

jo SpMtalyM 
Vulundos 11-1Z A. M.. 3-4- 7-Z P. M. 

Rezidencija 1924 So. 49th Ct.
Tel. Cicero MM 

OrtMM 4M0 West 13th Rtrert 
Cicero, III

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 t«bM

CKICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NsdAliomia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 Vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. pa pistų ir nao 7 iki 8:30 v. v.

TaL CANa’ 0257 
Res 6658PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

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

Sunday by Appoiutment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir ano 0 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1930

Tel. CANaI 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valaadoa: 1—S ir 7—8 
Seredoraia1 ir Nedėl. pagal nutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefono REPublic 7866

Offiee Phone Bet. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
VaL 1-4 pp. ir 1-9 vak. CANaI 0704

OR. J. J. KOWAR
(K0WARSSA8>

GYDYTOJAS IR CHULUROAS 
2403 W. 63rd St., Chlcago-

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pacai 8utart|

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LATayeM 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—8 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
putrai aptarti.

Tel. Ofc. REPublic )«M 
Melm-e Park <90

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weat Marųaette Road 
Antrad., ketvlrtad. Ir senktadlenlalr 

•■•11 v. ryt<; 1-1 p. p.; <-• v. V. 
Bettadlenlals nuo • v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvav 
MELROSE PARK, ILL.

Plrmadlenlala Ir trečtadlentale nuo 
10 v. r. Iki • vai. vakare

leitadlentaia nuo I v. lkl t v. v. 
Rg»m-di-nlsle patai mitartlee

Tol. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sntarti

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po piety, 7—8 v. vak. 
Ifalrvr-rta —-rėdomi- iv -nhatnmi-

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2806 West 63rd Street

Cliieago, Illinois 
Tel. HEMIock 6111 

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

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
’ pagal eutartj

TaL EOUkvsrd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal entarU

TeL Ofiao SOUlevard 5018-14 
Rea. KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
'Ofiao vai. ano 1—3; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofieo Tai. VII

Beaideacljoa TaL
lia 0036
SVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURa^^k 

4157 Archer AvenuC^i^

Ofiao vaL: 2—4 ir 8—8 p. na. 

Rezideaeija
8939 So. Olaramont Ava.

Valandos 0—16 A. M. 
Nedėliomia pagal antartį

Ree. 6958 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office Tai. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—0 vak.
, Ketv. ir Nedėliomis

Subatoms Ciceroj 
1444 8o. 4»tS Ct

Nuo <Jki > vai., vak-

Ohlcagoa lietuvių tv. Kryiiaas 11- 
goaiaė, kaip Jų prlpaiino Ainarican 
lfedical Aaeociatloa ir American 
Oollege of Snrgeona, yra Claaa A 
rtliea. Tai yra, ankičiaoei Afceri- 
koe medikaliai autoritetai mftaų 11 
goninų priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Joa patarnavimo 2700 W. 69th BV, 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktaru, dentisty, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

i
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VIETINES ŽINIOS

Begalo Naudingos 
Susirmknioj*

CICERO. — Spalių 15 d. 
parapijos svetainėj įvyko sva-

Užbaigtuves Ir 
Isbaigtuvčs

Metinis LRKSA 33 Kp. gi pasakys kalbų.
Vakaras ! Vakarėlis Užsibaigs šokiais.
----------- "1 Parengimui vadovauja kuo-'

• ROSELAND. — Vietos Lie- P°8 valdyba ir komisija su K. 
tuvių R. K. Susivienijimo ku0 |Kubinu I*™*4yje- 

didelępa rengia uiueię programų 
CICERO. Šį vakarų, po Mletjnįam vakarėliui sękmadic- Lytus, Grybai, Piknikas

rožančiaus, parap. salėj bus
rbus Ciceros tėyų susirinki- užbaigtuvės ir išbaigtuvės; už

ny, spalių 24 d., parap. salėj. 
Muzikalę programos dalį iš-

Misijos įsiūbuoja
TOWN OP LAKE. -r- fcv. 

Kryžiaus bažnyčioje prasidė
jusioms misijomis yis geriau 
ima sektis. Mat pradžiai tru
putį trukdė lietus, o kai dar 
ne visi apie jas buvo sužino
ję. Bet vėliau ėmė gausiai 

Švomis dienomis Cliieagoje lankytis žmonių ir klausytis 
oras gražių pamokslų, kurių vi-

Tai matoma, kad per šv. Iksta, 0 katalikiška atgyja, 
misijas bedieviška spauda ny-| Rep.

mas, į kurį susirinko daug baigtuvės bus parap. bazaro, • p.|dyg trys (,horai. k buvo daug lietauS- Bet
tėvų ir motin,,. Susirinki,,,,, o iSbaigtuvė, v,sų ,lu,kt„ bo- viet08 bažnyfios chorai. nSla Sallas ir j:nrkttu8. „ialonŲ klaU8yti ir ku-!
saukė pats klebonas ir jį ve- zaro burtose. Daiktų yra la- Chicago aps - --- — -- - ■
dė.

Chicago apskr. dra- Todėl pradės grybai augti. |rie vįgįeins. yra suprantami,
v •• .-j ----  ratelis sulos “\argšas Katalikiškų laikraščių rapo- kurįe tik parodo nusižemini-

dingų, ypač parapijos , Ta(Jas„ Kalbės SLRKA dva rterių pikniko rėmėjai nepri- ir IUJSįvėlina ateiti į baž-
sios vadas kun. A. Baltutis ir valo lietaus 'bijoti. Dabar te- ny^j^

Misijų laiku užsirašė kata-

Imi daug ir tikrai gerų, nau- mos
Susirinkus'ems klebonas iš

aiškino, kad namai ir juose
tėvai svarbiausia mokykla ir j Klebonas nori, kad visi tos organizacijos centro pirm. gu lyja. Po lietaus seks grų- 
vaikų auklėjimo vieta. Pačių parapijonai, visi biznieriai kų L. Šimutis. Kuopos dvasios žus oras ir turėsime, šaunų

t

tėvų namuose elgesys, kalba nors įsigytų parapijos bazaro 
ir patarhuai vaikus gali ves- ųtmin&ai, todėl širdingai kvie 
ti arba prie gero, arba prie čia .atsilankyti.

vadas kun. J. Paškauskas ir- piknikų.

blogo.

f

Užbaigimas bazaro bus ne-
Nesutartinas tėvo ir moti- paprastas. SAP stoties radio 

nos vaikų mokymas juos ga-1 orkestrą: Barčis, Jr., Bimd- 
dina. Lygi tėvų meilė turi žius, Staisiūnas, grieš naujas 
būti visiems savo vaikams. melLodijas. Dainuos budin'.n- 
Vaikams nusikaltus, tėvai tu- hų, parapijos chorai lietuviš- 
ri būti kantrūs. Patėnriję vai- has dainas. Parap. komitetas 
ke klaidų tėvai turi stengtis visus sveikins su laime, Kle- 
ištirti, kodėl vaikas taip da- bonas pasakys bazaro baigos 
rė, įrodyti vaikui, kokia sek kalbų. Darbuosis ir kun. Klo- 
mė bus jo gyvenimo ateityje'fi& ir kun. Valuckis.

L A.
STANISLOVAS BUTKUS

Gyveno po numeriu 3829 So. Rockwell Street. Mrė 
spalio 19 d., 1937 nu, 2:42 vai. ryte, sulaukęs 41 me
tų amžiaus.

Kilo Telšių apskričio ir parapijos.

ir kantriai, sulyg išgalės, pa- Praeitų sekmadienį į baza-
aiškinti kaip vaikas turėjo atsilankė šie biznieriai: Su
daryti, kad išvengus blogo. I možka> gįauiys, j. Skirias, 

Shametienė, Tamuliūnas, Ka-Tėvai turi prižiūrėti, kad jų 
vaikai iki vėlumos nevaikš- valiauskienė, J. Bočūnas, Pa
čiotų gatvėse, turi žinoti, kur terakaSj Chmieliauskas, Mrs. 
vaikai vakarais praleidžia lai- Roek> Mrg Wastak, Stanikas, 
kų ir su kuo jie draugauja. Vaišvilaitė — Family Drug

{ susirinkimų atsilankė iš Store ir Mr. ir Mrs. Kesser — 
Grant AVorks Drug Store, dr. 
Atkočiūnas su žmona.

Šeštadienio vakare paųap. 
bazare buvo dr. Simonaitis.

Iš biznierių labiausiai 'ba
zarų rėmė: Samoška, Šaulys, I

Ciceros ir Cook County “pro- 
bation officer” Mr. Max West.
Jis plačiai aiškino apie tėvų 
atsakomybę vaikų auklėjime.
Jis pabrėžė, kad daugelis jau
nų vaikų nueina blogais ke 
liais dėl to, kad savo narnuo- 
šp inato bldgf, pavyzdį ir kad Bedūli#-, Patrini, Lenart. Jo- 
tėvai namuose neparodo tin- ”as Pan8a d^avo "et 
kaino draugiškumo

Amerikoje išgyveno 30 metų. . e
Paliko dideliame nuliūdime tris bnolius: Bennie, ir 

brolienę Joanų, Aleksų ir Ignacų ir daug kitu gimi
nių, ir draugų. Lietuvoje brolį Feliksų.

Velionis priklausė prie: Chicagos Lietuvių Draugi
jos, Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo ir Dariau- 
Girėno Legion Post.

Kūnas pašarvotas Lachavvičiaus koplyčioje, 2314 
W. 23rd Pluce.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spaly) 22 d. Lš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv, 
Kazimiero kapines. »

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystami s-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Brolienė, Giminės įr Draugai.
Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Tele

fonas CANal 2515.

su savo 
vaikais, nepasikalba, nežaid
žia. Vienoda abiejų tėvų dis
ciplina ir tinkamas 
vaikais

nas
visa savo sekma.

Bazaro užbaigtuvėse šį va
karų klebonas nori matyti vi-į| 

su savo sus, visus, o ypač tuos, kurie 
draugiškumas daug ir kurios dar nebuvo parap. ji

jaunimo sulaikys nuo blogo, bazare. 
Miesto įstaigos nepataisys vai 
kų, nei jaunimo, jei augesnie
ji ir patys tėvai nepadės sa
vo namuose taisyti. Mr. West 
jau apie 30 metų kaip dirba 
jaunuolių pataisos srityje iri 
dėl to žino, kų kalba. Jis ir 
kitų syk žadėjo atvykti pa
kalbėti ir visame padėti tė
vams vaikų auklėjime. Be to,
Mr. VVest pabrėžė, kad patys 
tėvai turi gerbti valdininkų 
autoritetų ir vaikus to moky
ti. Kas kito autoritetų neger
bia, tas pats savęs negerbia.

Paveikslai Iš Lietuvos

VVEST PULLMAN. — Ket
virtadienio vakare Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje juda
muosius ^paveikslus rodys kų 
tik iš Lietuvos atvykęs Alek
sas Žigas.

Kapinių Direktorių 
Posėdis

Šv. Kazimiero kapin
Daugiau tokių susirinki..,ų P^adis įvyks ketyif-

Tvas tadienyj, Sv. Petro lietuvių 
____  € mokyklos kambary, W. Pull-ir prakalbų.

A. ■ A.
BERNICE PALJLUNAS

Gyveno po numeriu 6149 So. Weshtenaw Ave. Te
lefonas Pro. 9573. Mirė spalio 17 d., 1937 m., 4:35 
vai. vak.', sulaukus 26 metų amžiaus.

A. a. Bernice gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Barborų, po tė- 

|vais Didzeriekaitę, tėvų Pranciškų, seserį Aldonų, tris
dėdes: Mataušų ir Petrų Palilunus ir jų šeimynas, 
Povilų Didzerieki ir jo šeimynų, krikšto motinų Onų 
Didzeriekienę, krikšto tėvų Antanų Narsutį ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje dėdėnų Marijonų Juzulienę 
ir jos šeimynų ir kitas gimines.
Ji buvo Lietuvos Vyčių organizacijos Garbės narė.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 6834 So. 

VVestem Ave.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 22 d. Iš kop

lyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo 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 pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

Laidotuvių direktorius Anthony Petkus. Telefonas 
Grovehill 0142.

Chicagos Ir Cicero 
Katalikams Laikas 

Sujusti

mane.

likų dienraštį “Draugų”
I Pr. Levicktts, 4443 6. Wood 
st., Marcijona Petrošiūnaitė, 
4456 S. Hertnitage ave., Sis- 
ters Jučus Restaurant, 1608 
W. 47th st. metams. “Drau
go” prenumeratas atnaujino 
biznieriai: Czesna, 4501 So. 
Paulina st. Simonas Kuzinas 
4522 S. Honore st.

Urba Flower Shoppe:
54180 Archer Avenue i
[Gėlės MrMattems — Vestuvėm - BaalOeiMniA — Laidotai vėsos —

Papuo&i matus. 
i*boaa LAJKAVKTTK

JUSBOSITE MUMS 
DĖKINGI

Vėl Proga Laimėti Turtą

Pereitų mėnesį mūsų dien
raštyje buvo paskelbtas nau
jas $250,000 Old Gold Kon-į 
testas. Mums smagu paskelb
ti dabar, kad kontesto vedėjai 
ir dabar neužmiršo mūsų lai
kraščio skaitytojų. Šiame kon
teste, Old Gold vėl duoda mū
sų skaitytojams progų laimėti 
vienų iš 1000 dovanų, 

į Mes žinome, kad daug žmo
nių • interesuojasi šiuo kentės
iu. Kur tik einate, motote 
žmones skaitant Old old Pie
šinių Bųletinus ir rūkant Old 
Gold Cigaretus.

Šiame konteste nėra jokių 
mįslių išrišti. Nereikia jokių 
žodynų, arba encyklopedijų. 
Paprastas žmogus arba pro
fesorius turi lygių progų lai
mėti dovanų. Dabar sakome, 
kad dar neįtojote į šį kon- 
testų įstokite dabar, gal lai
mėsite vienų iš 1000 dovanų. 
Ši proga laimėti turtų pasi
taiko vienų kartų į gyvenimų. 
Nepraleiskite šios progos, ban
dykite laimėti dovanų. Be to 
jūs būsite dvigubai užganė
dinti, nes susipažinsit su dvi
gubo švelnumo Old Gold Ųi- 
garetais, jie visados švieži ir 
padaryti iš prize crop tabakų.

B?

Vanta Baltumo - Svariai Dega

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

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELįNER-PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų lr grabnamių

r Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 

-------o------
Mes atlikome darbų daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

ARTI GRAND AVE.

Telefonas 
SEEIey 61O3|

CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AKI P C patarnavimas 
AfflDULAIlUC DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

S. M. Skutas

Kai prasidėjo visose Chiea
gos ir apylinkių .kolonijose 
katalikiškų laikraščių agentų 
ir reporterių prisirengimai 
prie pikniko, taį visose kolo
nijose pastebėta kaip stovi 
dalykai. Pastebėta, kad Rose- 
lande daug girdisi skundų a- 
pie vietinius blogumus. Daug 
ten veikiama prieš katalikiš 
kų spaudų ir daugelis nesu
prasdami remia priešininkus. 
Tas matosi ir kitose koloni
jose. Bet katalikiški reporte
riai ir agentai padirbėję sa
vo kolonijose pakreips daly
kus į gerųjų pusę.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais »- nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais —r nuo 7rtX) lkl 7^30 vai, vak. 
Sekmadieniais —r nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

Jf š
MATYKITE JJ ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VAOCUlf-CLEANER

atlieka »f Darbu*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA nt DIDtlAŲaiA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANOK
DIĘNĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So, Hermitage Ave.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pnrle- 
monetrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEĄj/FH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DĄNBS, krau
tuvė Room 618, 203 No. VVabash Ava., Chicago.

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KluuųkiU mūsų Lietavių radio aretrtmų Pinaadieoio rakanti, 
10:to vaL vak^o li W. 1 F O. įtotiM (H20 K.) ■» Pra*attjai 

P. iALTIMIERAS

hnizapas Eudeikis
P. I. Ridikas
Lacliawicz ir Si 
I. LinltvičiK
-- ——- — J "- A !. .1 . . .' — —

S. P. Mažtila 
A. Masalskis 

A Petkas

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

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

3354 So. Halsted St.
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman l£70

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Ave. 
Phone GBOvehill 0142
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VIETINES ŽINIOS

VAKAR ATVYKO Į 
CHTCAGĄ

Keistučio Spulkos 
Šėrininky Metinis 

Susirinkimas

BRIDGEPORT. — Seniau-! 
šioji Chicagos lietuvių finan
sinė įstaiga — Keistučio spul
ka laikė metinį savo šėrinin- 
kų susirinkimų spalių 15 d. 
Lietuvių Auditorijos salėj, ftė- 
rininkų susirinko ir proxių 
prisiuntė daugiau, negu įsta
tymai reikalauja. Todėl susi
rink Inas buvo atidarytas ir 
visi reikalai atlikti.

B ŠĮ VAKARĄ MARIJONŲ RĖMĖJŲ
CHICAGOS APSKRIČIO SUS-MAS

į Hį trečiadienio vakarų, Auš- mų. Tikimės, kad į šį susirin- 
ros Vartų parap. mokyklos kimų atsilankys ir naujai ski-
kambary bus Tėvų Marijonų rtas dvasios vadas kun. An-*
Chicagos apskričio bendradar- tanas Andriušis, MIC. Be to
bių susirinkimas, į kurį kvie- , turime svarbių reikalų aptar-1
čiami visų kolonijų skvrių at-1.. , . ... ,* . ti, būtent: metine vakariene,
stovai ir šiaip geros valios 
Marijonais užjaunantieji da
rbuotojai atvykti Į susirinki-)

būsimas seimas ir kiti.
Apskr. rašt.

Bunco Party Pasisekė ,nia veikfja ir verta pagerbi- 
____  |*mo. Vakarienės rengime daug

TOWN OF KaKE. — Pra- dirba -lozefina Šaltenienė ir
Paminklinė Prisikėlimo ba- ^jusj sekmadienį pas Ogentus 

žnyčia Kaune/ kurios sienos įvyko bunco party akademijas 
Spulkos prezidentas Tanias 3au pastatytos. Dabar stato- naudai. Buvo daug žymių vie- 

Janulis paaiškino, kad prač- nn bokštai.
jusieji metai buvo vieni sek-

šnių ir svečių. Visi buvo pa
tenkinti tvarka ir dovanom/

kitos.

B. Jovaiša Remia 
Raporterių Pikniką

ningiausių Keistučio spulkos Bet 8U Pardavimu msiskubi- Buvo ir katalikiškų laikrn-- 
istorijoj. Aiškino, kad depre nama’ Res nain^ kainu‘J kXla raporterių ir agentų, ku- BRK1HTON PARK. — Bo- Į

Vakar atvyko į Chicagų' bėdos jau praėjo ir spu- ir vėiiau juos 1,1,8 8ali;,a su' rių tarpe pasigesta V. Stan- nifacas Jovaiša, 4449 So. Ca- 
kun. dekanas Feliksas Kapo- Įka atovi ant ^kiai tvirtų'®eru Pelnu pai-duoti. Naujų ciko, buvusio “Draugo” age-, lifornia ave., siunčia į Vytau- 

Prė-iiA«nh»« Rvmkinn' taupytojų nuolat prisirašo ir', nto. Buvo pakelta daug kiau to parkų katalikiškų laikraščius, Žaliakalnio par. Kaune pamatų. Prezidentas sveikino, , ..iv. , ... .
klebonas, paminklinės Prisikė- SURir;nkinian atgįiankiųSį tog 1 skolintojų taipgi ate.randa I simų apie. ji-knikų, kur s j eių raporteraj piknikui dova- 
limo bažnyčios rektorius, Cte-^pulkos sumanytojų Juozapų iTaiP ka<l aPyvart» (>i’ia ge-' vyks spalių 24 a.'Vytauto pa-) nų, kurių išleidus bus $50.00 

. svečias yra žymus visuo- uurinskų. Sveikino taipgi ki- /‘‘Į; žmon,ų pasitikėjimas su-
rnės veikėjas. Yra buvęs' tUs Bridgeporto oldtimerius ir,0™ .ir bereikalinga^ pinigų ;

Dominikono Misijos

rb 
menes
“Pavasario” redaktorius, Ba- genus spulkos narius — Juo-
zilikos Kaune ir Šėtos parap. 
vikaras. Ten besidarbuodamas 
organizavo jaunimų, darbinin
kus ir savanorius. Užėmęs Ža
liakalnio parapijos klebono 
vietų, įvedė į bažnyčių pamal
das vien tik lietuvių kalba. 
Dabar yra Prisikėlimo bažny
čios statymo komiteto pirmi
ninkas. Pas mus amerikiečius 
atvyko papasakoti apie sta
tomos pauninklinės bažnyčios 
pažangų. Chicagoje svečias a- 
psi stojo pas J. M. gerb. prel. 
M. Krušų. Šiandien 4 vai. kal
bės per “Draugo” Tadio va
landų.

Vriklus ir darbštus gyveni
mas gali pasireikšti tiktai li
nkimoje nuotaikoje.

spaliu 20 1937,

VOlR

šapų Garuckų, Jonų Zachare- 
vičių, Baltrų Kilevičių, vadi
namų /Bridgeporto majoru. 
Mat jis yra anglių orderių iš- 
vežiotojas ir ant savo troko 
turi užrašęs B. Kelly, So. West 
Coal Go. Iš to tai ir pavadin
ta jis Bridgeporto majoru.

rke.
Visi pažadėjo piknikų pa

remti ir patalkininkauti ir į- 
sigijo to pikniko tikietų sau

ti lūkimas jau seniai jasibai- 
uč. Prieš bloginėti spu’ka mo
kėjo 8 nuoš., kada bankai te- ir savo pažįstamiems, 
mokėjo 3 nuoš.; per biogine Į
iį spulka mokėjo 3 nuoš., o' Pagerbimo Vakarėlis 
dabar pelnui padidėjus spul
ka išmoka 4 nuoš., kada ban
kai temoka IV2 nuoš

Šv. Kryžiaus bažnyčioje prasi 
dėjo Misijos- užvakar, vadovau- i 
jant dominikonui kun. Bona- Į 

BRIDGEPORT. — šešta- ventūrai Pauliukui. Nepaisant 
dienį, spalių 23 d. Chicagos lietaus žmonės uoliai lanko '

Aiškinta taipgi apie paskc-
Sekretorius J. P. Evaid„,j^-Mk spulka unt po.ęikala.

Mino neišmoka pinigų Paais-plačiai aiškino spulkos finan
sinį stovį. Įdomu buvo klau
syti. Sakė, kad prieš depre
sijų spulka neturėjo nei vieno 
forklozuoto namo. Per depre 
sijų turėjo fiorklozuoti 36 na
mus. Iš tų namų iki šiol par
duota 14 namų. Reiškia liko 
22 namu
šiuos visus namus dabar ga
lima būt greit parduoti už tų 
sumų, kuri spulka i kainavo.

kini a, kad geriausias būdas 
teisybę susekti yra paklausti 
plepalų skleidėjo, kiek pinigų 
sjmlkoj turi. Tie, km h spul- 
koje taupina bet kad t gali 
gauti kad ir visus sava depo- 
zituotus pinigus; bet ti/s ku-

Lietuvių Auditorijoj yra ren
giama vakarienė pagerbimui 
Uršulės Medelinskienės, 3359 
S. Emerald ave. Ji yra žino

NIEKAS NESIDŽIA
UGIA IMDAMAS 

GYDUOLES!

O dauguma Žmonių tuo ar kitu
m .... , , iže spulkoie netaupinu, tai Ži- laiku kenčia nno paprasto užkietė-

• Toliau aiškinu, kad * Kodėl itan.ui.vti t

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

misijas.
Pamokslas bus rytais ir va

karais per visų savaitę. Misi
jos užsibaigs sekmadieny.

Priežodžiai
Kiekvienu n: rinogui pasitai

ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūna prisirengęs.

..no dustWno

Senos mados, malkomis arba an
glimis kūrenamas pečhis labai 
vargina jus lr yra nešvarus lr 
nesveikas. Duokit savo šeimynai 
švarią ir sveiką šilumą, Jtatsyklt 
Sun Kiame Aliejinį; /pečių. šis 
pečius, tai padirbtas, kad šiluma 
eina J kambarj, o ne J kaminą. 
Ateikit pasiteirlautl apie š| pečių. 
Turime jums tinkamą mierą.

Sun Home
Oil Burning Heater

noma pinigų negali gauti. 
Kai prieita prie klausimo

apie naujus sumanymus, tai 
Liudvikas Jucius visim pra
juokino pasiūlęs rengd pikni
kus va'rros metu.

Tvaikingų susirink? ių pre 
zid. T. Janulis kvie b" visus 
šėrininkus į talkų, nepa’ikti 
visų i» štų direktoriams, c 
patiems prisidėti prri ugdy
mo spulkos gaunas: naujų 
taupytojų, naujų 'kalintųjų, 
forklozuotų namų pirkėjų. Pri 
minė, kad tėvai pratytų vai
kus prie taupumo, išimant 
jiems spulkos taupymo kny
geles. *

, Ten buvęs

jtmO. Kodėl nepataisyti tos padė
ties natūraliu JjūiJu — įdedant ga 
tavą valgiui .javų maistą kasdien,
užuot imti siljvmnančias piliules ir 1 ----------------
s>duoIcsT ‘ ' Stiprus pasiryžimas tvirti-

Kellogg’s ALL-BRAN prideda na žmogaus kūnų ir dvasių 
“bulk,” kurio sistema reikalauja.

Pirmiau pažink kų darai, o 
paskui jau daryk.

Kūno viduj ALL-BRAN suima van
dens dvigubai tiek, kiek pats sve
ria, sudarydamas minkštą, , kaip 
kempinę, masą — kuri švelniai iš
valo žarnas.

Kellogg’s ALL-BRAN taipgi tei
kia vitaminą B žarnoms išjudinti ir 
kraujui geležies suteikti.

Suvalgykite du valgomus šaukštus 
kasdien, kaip javų maistą su pienu 
arba Smetona, arba iškeptą su ska
niais piragėliais, duonomis, etc. 
Vartokite tris kartu< per dieną sun
kiuose atsitikimuose.

ALL-BRAN pafduodamn visose 
grosemėse. Padirba ir garantuoja i 
Kellogg, Battle Creek.

ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

Ne tas daug uždirba, kas 
daug dirba, bet tas, kuris tu
ri gėrį tvarkų.

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

Šiuos ir šimtns kitų pečių čia yra geriausia pirkti. 
Didžiausias pasirinkimas namų rakandų ir radio.

Lengvus Išmokėjimai
Kainos nupigintos. Nuo.........  ^59.50 ir auk.

DYKAI 50 GALIONŲ ALIEJAUS

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409 - 3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010-8167 v

IliMlrlko žymūs nulio prrąrranial;
Nedėlioję: WCFL — Kll.. kaip 7:»0 v. vak. 
Ketvergais: WHFC — 14JO Kll., nuo t lkl « vai. vak.

Kita Lietuvių Spulka 
Pripažinta Washngtone

Lietuvos spuka (Lithuania 
Bldg Loan and Homestead 
Ass’n), 708 W. 18 st., gavo 
iš Wasbingtono pranešimų, 
kad jos morgičjai gali būt ap
draudžiami pagal Insured Mo- 
rtgage System.

Lietuvos spulka inkorporuo 
ta 1904 ir dabar jos turtas 
siekia $166,626. Jos vedėju y- 
ra Jonas P. Evaldas, tas pat 
kurs sėkmingai veda Keistu 
čio spulkų, 840 W. 33 st. Lie
tuvos spulka jau nuo seniai 
yra Federal Home Loan Bank 
System narygį

Kad Lietuvos spulka gavo 
pripažinimų Washingtono rei
škia, kad ji randasi gerame 
stovyje.

1938 METO 
‘DRAUGO’ KALENDORIAI

JAU GATAVI

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

CRANE COAL COMPANY.

Kalėdinė
Ekskursija

. LIETUVA
EUROPA...................... Gruodžio 2
NEW YORK......................... Gruodžio 9
HAMBURG . • • ‘ • Gruodžio 16
EUROPA .*•••• v\lW)PA
OreiU traukiniui priedąj, 
Kaw‘patogus geteaiketa eusis.ek.mus

& Hamburgo. vunskite Paslntorn.ae.jų klausk te 1Sa vietini agentų

]30 W. RANDOLPH STR., CtUCAflO

Beware Kidne 
Gerins If TSre_ 
Nervous, Aching
Buffer Irom Burmn* PwJui.,P 
H, »d*ches, Lea Palus, BKkSche nZt?uent 
Pufly Byelids, Louof
M tllf <true C4U“ °lt«n Bar bemrK. *" ‘t“ duriu“ MlO?

can t helpmuch because the y don’t fbrtit th! gerins. The doctor's w
ctocked by all druggists. starts AkItUm 
r.ey aerms ln S houra and mu^proveent

you Copr. 1837 The Hnox Co.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHARLES YUSHIS
OARPENTER 

IR
OONTRAOTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokias medžio darbus, 
didelius ir mažus, nž prieinamą 
kainą. Apkala namas šingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 36 metus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAGO

COAL
Anglys

CLASSIFIED
Ganant atatyti sau naują namą
« pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS
Oontractor and Bnilder, 

6739 So. Uaplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1186.

pardavimu namai
Ia7?7 kdbrooke Avenue — krautu- 

v, \ ka'nbar’U fletas. Tinkamas
»KQqonf.ern»8 a-r,?a «^°8ern«s. tiktai {8990.00. Lengvi Išmokėjimai. Biz
ni ir visą Įrengimą parduodama pl- 

j?era pro^a Peram biznieriui.
10146 bt.. Iawrence Ave., 2 fle- 

® kambarių mūrinis namas,
“ knrų, šilto vandens šildomas ga- 
radzlus —- I. c. transportacija. tik
tai 4(900.00. $1500 cash, balansas
Išmokėjimais. Pirmas aukštas dy
kai. Atsišauklt:

F. O. MAURER & CO.
10223 8o. 'Michigan Ave.

Tel. I'ullmąn 2220.
REIKALINGAS PARDAVĖJAS

Degtinės pardavėjas parduoti taver- 
nams. Geras atlyginimas (commlsa- 
lon). Gera teritorija. Atsišauklt: 
Rofteland Tobacco and Llųuor Store

ILLINOIS 
ANGLYS

Lnmp .................... Sę OCT
Mine Run .. ......  5-75

gg ...................  600
t ..................  6-00
eenings (Indiana) 500

KIT DABAR! I KAINOS 
GREITAI KYLA

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRI EMIESCIIOSE

Tel. ARDmore 69751

PARDAVIMUI NAMAS

Balto mūro krautuve. Namas 35x125 
pėdų... Išrenduotas kaipo tavernas, 
kambariai viršui. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen gatvgs. Tele
fonuoklt savininką:

e Brookfleld 5863.
_ PARC AVIM UI RAKANDAI

Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po vieną. Atslšaukit: 3357 Lituanica 
Ave. (Krautuvėje).

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 lst Street 
JL A- NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

SKAITYKITE
BARGENUS

BIZNI 
DRAUGĖ

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDOACSIO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
8U CITY SEALER AFM0RETAI8, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AI.IEJAU8 PEČIAMS SAUKITE

CANai 2020• •• f /

triangle oil company
-2430 West 26th St, Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS


