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NACIONALISTŲ KARO JĖGOS 
SUTRAUKIAMOS ATKIRSTI 

KATAMA

ŠIE DEVYNI 1 AUKAI PADĖJO TĖVĄ IŠLAIVINTI IŠ KALĖJIMO
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MEKSIKOS TEISMAS NU
SPRENDĖ ARKIVYSKUPO 

SESERS NAUDAI

Ispanijos raudonieji netenka 
reikiamų gintis pajėgų

ryta dėl nacionalistų jėgųHENIUYE,- Prancūzija, 
spal. 25. — Žiniomis iš Ispani 
jos, nacionalistu gausingos ka
ro jėgos skubiai sutraukiamos 
ir tvarkomos Sarago.ssa.apy-

gausingumo minėtam bare.

linkėse.
Sužinota, kad gen. Franco 

planuoja iŠ ten pradėti puoli
mų ir smogti stačiai j Vidur
žemio jūrų — Katalonijų at
kirsti nuo kitų Ispanijos dalių.

Iš Valencijos pranešta, kad 
raudonųjų milicininkai Arago- 
ny fronto vienam bare atsime
tė atgal. Pažymima, tas pada-

Nacionalistai skelbia, kad 
maurų kariuomenė užėmė San 
Pedro. Taip pat praneša, kad 
nacionalistų karo laivas paėmė 
du radikalų laivus su radika
lais bėgliais iŠ Gijono.

18 generolo Franco stovyk
los pranešta, kad nacionalis
tai iki šiol atvadavę jau 66 
nuošimčius visų Ispanijos plo
tų, kuriuose gyvena 72 nuoš. 
visų Ispanijos gyventojų.

ATSISTATYDINO BELGŲ 
MINISTERIŲ KABINETAS
Gali būti sutrukdyta 9 valstybių 

konferencija
BRIUSELIS, spal. 25. —

Belgų premjeras Paul van 
Zeeland šiandien atsistatydino,
su visu miųjs-terių kabinetu,' Sakoma,-kad iki tos 
negailėdamas ilgiau" pakęsti; vargiai bus sudarytas naujas
jam daromų priekaištų ryšium kabinetas ir tas sutrukdys

bių atstovai konferencijon 
svarstyti Tolimųjų Rytų klau
simų. y e

su Belgijos banku. .
Čia pažymima, kad iki spa-

konferenlijos atidarymų. Atsi- 
statydinęs premjeras pagei-

lio 30 d. turi būti sudarytas dauja, kad nauja belgų vyriau 
naujas kabinetas, nes tų dienų I sybė dalyvautų toje konferen- 
Čia susirenka tlevynių valsty-Į cijoje.

Darbininku organizacijų vadai sutaria 
vesti taikos derybas

WASHINGTON, spal. 25. 
— Šiandien čia Amerikos 
Darbo federacijos 3 vadai pra 
dėjo įžengiamąsias taikos de
rybas. su CIO 10 atstovų.

Įvyko du bendri posėdžiai. 
Pranešta, kad taikos nei kalu 
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Tai St. Ziomeko vaikai. Jų jauniausiaų yra 2 metų, o vyriausias — 13 metų amžiaus. Dėl įvykusios automobilio ne
laimės teismo nuosprendžiu iš jo buvo ieškoma 10,000 dol. atlyginimo. Kur darbininkas gaus tokių sumų. Tad jis uždary
tas kalėjimą n. Norint jį išlaisvinti iš kalėjbno, teisėjui J. G. Gullett pristatyti šie visi vaikai teisme. Vaikai paveikė tei
sėjų ir tėvas išlaisvintas. Tačiau teismas tolesniai svarstys to atlyginimo klausimų. (Acme Photo).

DIDELĖ KRIZĖ GRASIA 
JAPONIJAI

TOKIO, spal. 25. — Japoni
jai gręsia didžiausia krizė, ko
kios neturėta visoj šalies is
torijoj. Japonų vadai iš kalno 
dėl to įspėja gyventojus, kad 
jie būtų pasirengę didvyriš-

dienos kai susidurti su gyvenimo 
sunkumais.

Daugumas japonų tikėjo, o 
ir "šiandien dar tiki, kad japo
nų kariuomenės žygiai Kinijo
je bus pabaigti lapkričio mė
nesį, arba iki Kalėdų toliau
sia. Bet vadai pareiškia, kad 
žygiai gali ilgų laikų tęstis.

Be to, Japonijai numatomi 
f kiti pavojai. Pasaulio valsty
bės nusisuka prieš japonus ir 
planuoja įsikišti į šiuos žygius 
Kinijoje. Taip pat sovietų

JAPONAI APLEIDŽIA SO
VIETŲ VALDOMĄ SACHA

LINO DALĮ
TOKIO, spal. 25. — Sacha

lino salos sovietų valdomoj 
šiaurinėj daly daug japonų bu 
vo įsigyvenę. Paskutiniais lai
kais sovietai juos ėmė perse
kioti ir spausti taip, kad gy
venimas pasidarė tikrai nepa
kenčiamas.

Čia pranešta, kad dabar vi
si japonai jau apleidžia tų so-

sutartinai dirbama. Aptarta, 
kokiu būdu ir kaip taikos de
rybos turi būti vedamos. Pa
daryta programa, knrios bus 
la:kotnasi derybų eigoje. .

Abiejų šalių atstovai pažy
mėjo, kad visi klausimai drau- vietų'valdomų salos dalį.
gingai gvildenami, be jokių 
užsivarinėjimų ir priekaištų. 
Randama, kad abiejų organi
zacijų taika būtinai reikalinga 
darbininkų gerovei.

Pranešta, kad Amerikos 
Darbo federacijos atstovai re
prezentuoja 3,600,000 darbi
ninkų, o CIO — 3,700,000 dar
bininkų.

BRITANIJOS PAKRANTĖ
MIS AUDRA

LONDONAS, spal. 25. — 
Britanijos ir Olandijos pa
krantėmis per visų parų siau
tė baisi audra. Daug laivų nu
kentėjo. : < (

ŽEMĖS ŪKIUI GRĄŽINA- JAPONAI GAL TURĖS
SMOGTI SOV. RUSIJAIMI ARKLIAI

PARYŽIUS, spal. 25. — Že
mės ūkiui Prancūzijoje grąži
nami arkliai, kuriuos prieš ke
liolikų metų išstūmė trakto
riai ir mašinerijos.

Antai^NuAmąpdijoje ūkinin
kai perka arklius ir 'kai kur 
negali "jų gauti pakankamo 
skaičiaus./

Paduodamos kelios priežas
tys, kurių-, svarbiausios yra 
šios: Prancūzijoje brangus ga 
žolinas. Mašinerijų kaip reik 
tvarkingas išlaikymas neįma
nomas, kadangi jų dalys y- 
ra brangios. Kone visos maši
nerijos atvežamos iš Ame
rikos. Pagaliau trųšos ir gi 
brangios. Ūkininkai randa, 
kad arklių mėšlas dirvų tręšti

Gen. baronas Araki šiuo klausi
mu argumentuoja

TOKIO, spal. 25. — Gen. Į ponai atplėšė nuo Kinijos 
Mandžiūrijų.baronas Sadao Araki pareiš

kia, matyt, japonams bus 
Reikalinga tiesiog smogti sov. 
Rusijai, kad .Tolimuose Rytuo
se išgriauti komunizmo įtakų.

Žymus skaičius japonų kal
tina sovietus už šiandieninius 
japonų žygius Kinijoje.

Gen. Araki yra buvęs karo 
ministeris 1932 metais, kai ja-

PRANCŪZIJA SIUNČIA 
ATGAL ISPANUS BĖGLIUS

Rusija gali kartais visiškai yra nepalyginamai geresnis už
netikėtai viešai pakilti padėti 
Kinijai. !

Tie visi reiškiniai japonams 
yra skaudūs ir verčia japo
nus susirūpinti savo ateitimi 
ir likimu., t

visokias trąšas.
Tik dideliuose ūkiuose ma

šinerijos vartojamos.

PAŠAUTAS CIO ORGANI
ZATORIUS MIRĖ

SOVIETUOSE 16 DAU
GIAU NUŽUDYTA

------ Av---
MASKVA, spal. 25. — Spau

da paskelbė, kad 16 “sųkalbi- 
ninkų šnipų” daugiau sušau
dyta sov. Rusijoje.

Britanija, Amerika protestuoja; japonai, 
kaip paprastai, atsiprašo.

ŠANCHAJUS, spal. 25. — 
Japonų lakūnai čia su kulkos
vaidžiu peršovė vienų britų 
kareivį ir buvo pavojaus ke
liolikai svetimšalių, tarp jų ir 
amerikiečiams, kurie vakar ra 
miai vaikštinėjo tarptautinės 
srities vakariniais pakraščiais. 
Iš kitų nė vienas asmuo nesu
žeistas.

Britanijos karo laivų komen 
dantas ir Amerikos generali
nis konsulas iškėlė aštrius pro

testus prieš japonus. Tuoj po 
to japonų karo laivų vadas ir
vienų ir kitų atsiprašė paiy-l ---
mėdamas, kad tai buvus japb- PENKIOS 
nų lakūnų klaida. Jie, girdi, 
manę, kad ten vaikštinėja ki-

United Automobile Wor- 
kera of America 477 kuopos 
susirinkime, 5948 Grand ave., 
tris kartus pašautas organiza
torius John White, 36 m. 
amž., mirė ligoninėje.

Policija isško dingusio šovi- 
ko, taip pat organizatoriaus, 
Ch. Cain, 40 m. amž.

White buvo paleistas iš or
ganizatoriaus pareigų ir į jo 
vietų paskirtas Cain. Bet Whi- 
te nenorėjo pasitraukti ir to
liau dirbo. .Tad Cain panaudo
jo ginklų. t \ ;

PARYŽIUS, spal. 25. — 
Prieš nacionalistams užimsiant 
Gijon, įAsturijoj, iš ten daug 
radikalų paspruko1 į Prancūzi
ją v .

Prancūzijos vyriausybės 
nuosprendžiu visi šie bėgliai 
dabar siunčiami atgal į Ispa
nių — į radikalų valdomų 
Katalonijų.

DINGO ČILĖS KELEIVINIS 
LĖKTUVAS

nai.

Britanijos autoritetai ■ pas
kelbė, kad ateityje britai ap» 
šaudys japonų lakūnus, jei Šie 
skraidžios tarptautinės srities 
padangėmis.

DIENOS DARBO 
PER MENESĮ

Jis pareiškia, kad komuniz
mas yra žmonijos priešas, šis 
priešas šiandien remia kinų 
centrinę vyriausybę. Japonai 
siekia Kinijoj sudaryti naujų 
centrinę vyriausybę, neturin
čių komunizmo ir sovietų įta
kos. •

MEXICO CITY. — Vidaus 
reikalų ministerijos nuospren
džiu Fuetia mieste užgrobta 
nekilnojama savastis, priklau
santi senorai Vera de Moral i 
našlei, Puebla arkivyskuHAJ 
Pędro Vera seseriai. Užgrobi*: 
mas įvykdytas tik tuo pagrin
du, kad savininkė yru arkivys
kupo aesuoį kad, rasi, ta pitil 
vastis priklauso arkivyskupui^

Nuskriaustoji kreipės tasfi 
man. Ten jai ųt&akyta, kad įMH 
ra pagalbos, nes taip nori vy* 
riausybė, taip nurodyta savas? 
čių .nacionalizavimo įstatyme.

Našlė tada kreipės į vyriau- 
siųjį teismų ir šis nusprendė 
jos naudai. Teismas nurodė, 
•kad žemesnės instancijos teis
mai neignoruotų tokių reikalų. 
Pažymėjo, kad savasčių nacio-; 
nalizavimo įstatymus neleidžia 
vyriausybei nacionalizuoti pa- 
vienių asmenų tėvonijas ir ti 
"tus, jei tas nepriklauso kunigi 
jai. Tas gi neįrodoma.

Vyriausias teismas leido! 
našlei paduoti apeliacijos skunj 
dų į apeliacinį teismų.
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MATYT, LITVINOVĄSji 
PASITRAUKS IŠ KOMIU 

RO VIETOS

FILIPINŲ VADAI PAGER
BĖ ARKIVYSKUPĄ

MANILA. — Filipinų salų 
vadai čia vaišėmis pagerbė 
vietos arkivyskupų M. J. O’- 
Doberty dėl jo nuopelnų ša
lies gerovei. ' ' je

įArchivyskupas nurodė ko
munizmo nepasisekimus Rusi
joje ir Ispanijoje. Pažymėjo, 
kad komunizmas yra krikščio
niško fronto priešas.

MARYKNOLL MISIONIE
RIAI APKRIKŠTIJO 7,434 

SUAUGUSIUOSIUS

VALPARAISO, Čilė, spal. 
25. — Chile National Airline 
keleivinis lėktuvas su penkiais 
asmenimis dingo kažkur tarp 
Copiapo ir Antofagarta, Čilė
je.

Chicagos bedarbiams, kurių 
apie 30,000 gali dirbti viso
kius darbus, planuojama parū
pinti darbo miesto gatvėse 
nors po penkias dienas kiek
vienam per mėnesį. Tai bus 
miestinis šelpimas.

IŠ NAUJO IŠRINKTAS VY
RIAUSIUOJU VADU

ENGL£W0OD, N. J. — 
Karmelitų ordino įvykusioje 
Romoje kapituloje generolu iš 
naujo išrinktas kun. H. J. Do- 
sw&lk. Pirmąjį kartų generolu 
jie buvo išrinktas 1931 m.

OSSINING, N. Y. — Mary- 
knollo misionieriai pereitais 
metais Kinijoj, Korėjoj ir Ja
ponijoj apkrikštijo 7,434 suau
gusius asmenis.

CIO IMASI ORGANIZUOTI 
SkERDYKLŲ DARBININ

KUS

DE JANEIRO, spal. 
24. — Brazilijos vyriausybe 
uždaro visas masonų ložas ir 
kitas slaptas organizacijas.

RIO

RYGA, spal. 25. — Vietos 
spauda rašo, kad Anglij 
Prancūzija turi naujų 
kokiu būdu ramiu keliu
spręsti Ispanijos kiaušį 
Būtent, planuojama Įtal 
Vokietijų patraukti An 
ir Prancūzijos draugingon
jungon — sudaryti keturių vai 
stybių galingų frontų Rurojto

CTO organizatoriai pradėjo 
žygius suorganizuoti gyvulių 
skerdyklų darbininkus. Pir
miausia sudaromas iš pačių 
darbininkų organizavimo cen
tro komitetas.

• tl
Spauda nurodo, kad jei šia 

planas būtų vykdomas, sov. 
Rusija visiškai būtų izoliuoto 
ir nuo to nukentėtų daugiau?! 
šia užsienių komisaras Litvi- 
novas'

Žiniomis iš Maskvos, Latvi- 
novas jau norįs pasitraukti iš 
komisaro vietos ir prašysiąs 
Stalino leisti jam vykti į rezor 
tus Čekoslovakijoje pakirstų 
sveikatų stiprinti.

1 ŽUVO, 5 SUŽEISTA^

Sekmadienį vakare /d n 
tomobiliai susidaužė Harrlson 
Clark gatvėse. 1 asmuo už
muštas ir 5 sužeista.

GUAYAQUIL, spal. 24. — 
Ekvadoro respublikoj įvyko 
politinis perversmas. Šalį val
do kariuomenė.

ORAS
ŠANCHAJUS, spal. 25. — 

Japonai ir kinai su durtuvais 
kraujų lieja Tazango mieste
lio gatvėse — šiame fronte.

CHICAGO SRITIS. — M 
pastovus oras; kiek Šilčiau.

Saulė teka 6:15, leidi 
si 4:52.
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Vyčių
Suvažiavimas

. Praėjusį sekiųadienį Chicagos lietuviai 
katalikai turėjo daug parengimų,*

Svarbiausias įvykis, žinoma, buvo L. Vy* 
Čių apskrities seimelis, kuris Inivo ir gau- 
singas ir savo programa turiningas.

Susirinkę į seimelį, buvusį Aušros Var
ių parap. salėj, senesnieji veikėjai turėję 
pi’og.js pamatyti, kaip sugabiai ir rimtai 
mūsų jauninas svarsto savo reikalus, kaip 
gražiai mūsų jaunimo veikėjai kalba lietu-
'i5kai . : >.i.l

L. Vyčiai džiaugėsi turėję savo svarbioj
konferencijoj savo sendraugus, kurie juos 
nuoširdžiai pasveikino. Džiaugėsi, kad atvy
ko jMM pasveikinti 3. M. prelatas M. Kru 
šas, knn. H. Vaičūnas, dr. A. Rakauskas ir 
•et svečias iš Lietuvos kun. F. Kapočius, 
buvęs jaunimo vadas Lietuvoje.

K Gerb. Svečias iš Lietuvos, labai gražiai 
ir nuoširdžiai pasveikinęs seimelį, trumpai 
priminė apie savo atvykimų į Amerikų tiks
lų. Po jo kalbos seimelis ^priėmė labai reikš- 
iningų rezoliuciją, kari taip.akomba:

“Čikagos apskrities Vyčiai, susirinkę 
savo seimaa 1937-X-24 išklausę mūsų 
Tautos Šventovės Paminklinės baŽn. Sta- 

. tyiho Komiteto Pirmininko kun. Felikso 
Kapočiaus pranpšiino, vienu balsu iš- 

■\< kikuing&i pareiškiame, kad karta au vi
sa lietuvių tauta pasiaukojanie Jėzaus

&

didelis Naujos Anglijos lietuvių katalikų lai-1 
mojimas. Per apie 20 metų Naujos Anglijos 
lietuviai katalikai vadai darbavosi, kad iš
gautų leidimų didžiausiai lietuvių katalikų 
orgauuacijdi Susivįenyioui legaliai veikti 
Massachusetts valstybėje. Susiviepymųs iš
leido nemažai pinigų tos bylos vediuuj, Įr 
tik spalių 19 d., 1937 iu- toji Į pyla tapo už
baigta; Susivienymas legalizųetas Massaehu- 
setts valstybėje. ’

“Turime pažymėti, kad per pastaruo
sius metus Susivienymo legadizavimu daugiau 
šia repines ir dirbo kan. P. Jone, koa. P. 
Juškaitis, p. K. Veačšus. Pastarasis, būda
mas Susivienymo VenUo Vaidyboje, pačia
me Centre kovojo įr prižiūrėjo, kad Maasa- 
©kuaeUs valstybėje apdraudos departamento 
reikalavimai būtų išpildyti. Įėjus naujiems 

1 vadams į Centro Vaidybų, čarterio roųįtra- 
‘ vim© darias kiek palengvėjo. Ypač. pirminin

kas p. L. Simutis labai nuoširdžiai koope
ravo su šios valstybės Susivienymo komisi
ja, kuriai vadovavo p. K. Venčius, uolus ae 
tik Husivieayvuo darbininkas, bet ir LIKS 
organizacijoj daug pasidarbavęs narys’’.

O p. K, Venčius, čarterio įregistravimo 
komisijos narys, įdėjo tokį atsiliepimų:

“&uoud turiu garbės pmnošti Lietuvių 
Botuos Katalikų Burivienymo Amerikoje kuo
poms, kuopų vaidyboms, kartu ir ©įsiems 
nariams Mass. valstybės ryboae labai džiaug
smingų žinių ir kartu konstatuoti reikkuingų 
faktų, kad šip mėnesio 19-tų dienų Lietuvių 
Botuos Katalikų Susivienijimas Amerikoje 
tapo legaiiMtotas Massackusetts valstybėje. 
Legalizavimas, arba kitaip sakant — įregis
travimas, mūsų Susivienymo čarterio Mass. 
varstytoje turi labai žymę reikšmę, neg nuo 
šio laiko mes jau turikne pilnų teisę šioje 
valstybėje viešai veikti mūsų Susivienymo 
reikalais, ko iki šiolei neturėjome. Reikale 
čarterio įregistravimo Mass. valstybėje man, 
kaipo šio reikalo komisijos nariui, prisėjo 

i A

, DSL TEISE JO BLACK PASKYRIMO
»—■■■»■■ ...

8«oa torius Hugo įBlack bu- naėjimo, kuris aako, kad reli- 
vų sulig šalies įstatymų pre-Jgija niekados nebus maišoma 
zidento Roosevelto paskirtus su viešąją valdžioj vieta. De- 
ir senatų patvirtintas' Dėdės' mokratų partija pirmutinė ne
samo Aukščiausiojo Teisino1 minavo katalikų į Amerikos 
nariu. z Į prezidentus. Pietų valstybės

Dabar jau nei joks teismas pirmų kartų atsimetė nuo De 
negali svarstyti Blacko tinka- mokratų partijos, kada Al 
-nuiino į teisėjus, nes kongre-' Smith buvo nominuotas 1928 
eas apsvarstė ir nusprendė jo m. Vienpusiškumas atsirado ir 
kvalifikacijų, kada balsavo Siaurės valstybėse, kur mili- 
dėl patvirtinimo. Tačiau vie-' jonai demokratų balsavo už 
^,0,1 o ju iii jos lr 1 ausin ia^^ tebe- respublikonu, Herbert Hoover, 
pasilieka svarstomas žmonių vietoj balsuoti už savo kandi- 
tarpe, kokios rūšies teisėjas datų katalikų. Iki kol pavy- 
turėtų sėdėti Jungtinių A^ie1 da« ir šios rūšies dalykai bus 
rikos Valstybių Aukščiausiam laisvoje Amerikoje, Hugo 
Teisme, 'Black epizodas turės rimtos

Prezidentas Booeeveltas, gal svarbos, 
būt, padarė apgailėtinų kiai-Į Yra gerai žinomas faktas 
dų, nominuodamas Hugo, jog daug gabių ir žymių Ame
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Black. Tačiau tas buvo nuos-' 
preodžio klaida ir nei jokiu 
būdu sankcija iš prezidento 
pusės linkui Ku Klux Klano 
organizacijos. Tiesa, preziden

rikos politikų, kurie dabar 
turi,. ir seniau turėjo užėmę 
svarbias valdžioj vietas, anais 
laikais buvo Klano organiza
cijos nariai. Jei- ne prezidenV < * l/AJV/r? <1(41 IRI* (7 1* AIV r 1

tas žinojo apie klano priekai-j to užsispyrimas iš pagrindų
4tus, kuomet Blacko nomina
cija buvo karštai ginčijama 
kongrese. Tuomet jam buvo
proga atšaukti nominacijų ar
ba patarti savo ištikimiem- 
leitenantams patvirtinimų a- 
tidėti tolimesniam laikui. Tei
singumas reikalauja čia pri 
siminti ir neginčijamų faktų, 
kurį, rodos, ne visi atsimena 
ir apie kurį visiškai nutyli 
lietuvių ir anglų spauda. Hu- 
go Black 1924 ir 1928 m. uo
liai rėmė Al Sbiithų, kuomet 
klano pajėgos bandė pastoti

daug naujų dalykų patirti,' nemažai laiko 
eikvoti, rūpintis ir dirbti kol mūsų Susivię- 
nyuio .konstitucija, įstatai ir finansai tapo 
sutvarkyti taip, kaip Mass. valstybės įariu
tai ir teisės reikalauja. Ir todėl, šio reikalo kelį kat#likui tapti Amert- 
veikimui užsibaigus sėkmingai, garbei ir ge- . _rp_iHpnt« 
rovei LRKSA, skaitlingiausiai ir didžiausiai Kos 
nariais ir turtu lietuvių katalikų organi
zacijai, aš labai džiaugiuos ir pilnai pasiti
kiu, kad visi 'mūsų Susivienymo Pildomojo

perorganizuoti Aukščiausiųjj 
Teismų, nieka« nebūtų iškė
lęs klausimo ir apie Hugo 
Black narystę Klano organu 
zacijoje, arba apie jo tinka 
mumų j teisėjus. Amerikoje 
daug politikierių laikinai įsi
rašo prie skirtingų klubų bei 
organizacijų prieš rinkiknus, 
kad gauti narių balsus. Kan
didatai, politikuodami,- jsira 
šo prie įvairių organizacijų 
dažniausia nemanydami pasi
likti jų nuolatiniais nariais ir 
visai netiki į tų organizacijų

Dieviškajai dūdai** ir skelbiame, kad 1 Komiteto nariai, įvairių komisijų ir visi ei-
greičiau išdžius Atlanto vandenynas ne
gu nutruks -mūsų karščiausios meilės ry
šiai su brangiąja mūsų Tėvyne Lietuva.

Tuos švenčiausius mūsų jaunųjų šir
džių pasižadėjimus įrašome į šventusias 
mūsų Tautos Knygas, padėdamas Kaune 
Priaikėlūne ba»yčios altoriuose, mūsų 
nepalaužiamos Dievui ir Tėvynei ištiki
mybės ženklan”. , ,
Po šia rezoliucija, įrašyta į šventusias 

Tautos Knygas, pasirašyti konferenoija įga
liojo seimeli© pirmininkų adv. A. Lapinskų 
ir sekr. K. Stulgaitį.

Seimelis nutarė atgaivinti Chicagoj ir 
apylinkėj Vyčių kuopas, rūpintis įsigyti Vy-apy
šių ųanių, daugiau dėmesio kreipti į spor
tų, rūpintis palaikymu Vyčių idealų ir gra
žių jų orgaaiuacijos tradicijų, labiau domė
tis bendrąją lietuvių katahkiškaja ir tauljš- 
kaja veikla. .

Visi nutarimai yra gražūs ir, reikia ti
kėtis, organizacija'juos vykdys į gyvenimų,

, o plačioji; visuomenė jai visokeriopai padės.
Prie svarbiųjų įvykių sekmadienyje ten

ka priskaityti ir buvusį dienraščio “Drau
go” bendradarbių išvažiavimų į Vytauto 

I daržų. Reikia pasakyti, kad nežiūrint visų 
gana nepalankių aplinkybių, išvažiavimas pa
vyko. Suvažiavo tikrai gražus mūsų bičiu
lių būrys. Pažymėtina, kad suvažiavusiųjų 

S tarpe nuotaika buvo tikrai graži. Jie pasi
ryžo dar artAniau dienraščiui bendradarbiau
ti ir jo reikalus remti. Tas muų džiugina ir 
esame tikri, kad nebūsime apvilti.

Buvo ir daugiau visokiausių lietuvių ka
talikų parengimų Chicagoj, apie kuriuos, ne
abejojame, parašys mūsų korespondentai.

- Džiuginsi

Massacbuaetts lietuviai katalikai labai 
džiaugtau, kad jų valstybėj legalizuotas Lie
tuviu R. K kurivienijimas Amerikoj. Tuo 
reikalu savo pirmame puslapyje “Darbinin-

“P-nas K. Vencius iš Lavrence, atvykęs 
į Darbininko redakcijų, parodė išgautų «s 
MassnchusettH apdraudos departamento lei
dimų LRKSA legaliai gyvuoti Ir veikti. Tai

liaiai nariai bei narės bus pilni džiaugsmo, 
kada ši žinia juos pasieks. Lai gyvuoja ir 
bujoja Lietuvių Romos Katalikų Suaivieny- 
mas Amerikoje!”

Tad, Mass. valstybės lietuviai katalikai 
su dideliu džiaugsmu priėmė žinias apie LR 
KSA čarterio įregistravimų ir dėl to mes ne- 
sistebim. Tos žinios jie laukė per keliolikų 
metų.

Lenkijoj Ne Visai Ramu

Lietuvos laikraščiai paduoda .gautas ži
nias iš Varšuvos, kad kardinolas Hlondas 
tarėsi su Lenkijos prezidentu Moeciekiu ir 
maršalu Siui^ly-Rydzu. Lenkijos politiniuo
se sluoksniuose tiems pasitarimams skiria
ma didelė politinė reikšmė. Per pasikalbė
jimų Lenkijos kardinolas stengęsis suartinti 
priešingas vidaus politines grupes.

Ryšium su tuo, kaip paminėtuose sluok
sniuose pabrėžiama, ypatingų verkių rodan-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ] Per Didį į kar ų vienam sun-
-------- r-- kiai sužeistam škotui buvo

“Panevėžio Garsas’’ įdėjo amputuota koja. j Apie tai tuoj 
poeto M. Dagilėlio tokių dek- sužinojo jojo drauges, kuris su 
lemaeijų. apie melagius.* keliai kitais sužeistojo pažį

stamais atėjo nelaimingojo su
raminti. Pasiteiravus apie 

i skausmus ir savijautų, palin-
, - - . , . . kėjus sveikatos ir ištvermės,Kopūstas auga kaip ant rau- . . , x. . . . ’

* f t s*ota® 8avo Pintiniais žo-
. ...... 4 f° džiais vienakojį draugų dar

Ne taip jau didelis lyg tyeia, 8Urwnina.
Bet boba Bako: kaip jtfa grį-1 _ „ipryMg> Tedai

* Kopūstų boba pasodino.
Ei, kopūstėlis, kaip jis auga! 
Bobutė žodžių nebežino —

(čia! Atmink, kad tu dabar dėvėsi
Kaimyno fabrikas taip pat tik vieną ir vjeną kojinę

^nesnaudžia, pgj. g(lv0 gyvenimą kįrijk^
Jis dirba puodus, katilus di- daug daug tu su taupyki.

(džiausius, | -
Ir dar kažin kų; kaldamas Susitiko Li tavorščiai: ne- 

(sugaudžia... wyorkietw ir chicagietis ir
Jis tikis didį pelnų iš dirbtu- pradėjo viens kitam gjrti sa

lvės gausius, —,vo iniestiu. Begirdami priėjo
Įr l’abrikųntųs giriasi kaip ir prie tokios šnekos. New- 

yorkietis sako:
— New York© užtenku meč- 

kiui ant žemės nukristi ir toje 
vietoje išauga ožiška*.

ChicagiiUe įwn ataųko:
Tai maži dyvai, Cfekagoj 

reikia kehių guriau ištrūkti 
ir ant Žemės nukristi ir toje 
vietoje išauga naujos kelnės.

konstitucijas arba principus. 
Taip, gal, darė ir gudrusis. 

Amerikoje yra žmonių, ku- politikas, teisėjas Hugo Black. 
*iki. kad kflfftlikfts niekuo- .rie tiki, kad katalikas niekuo 

met neturėtų būti Amerikoj 
prezidentu ir kad žydas, neg- 
ras, arba ateivio sūnus netu
rėtų būti išrinktas į aukštes
nę vietų šios šalies valdžioje.' 
Daugiausia tie žmonės, kurie 
priešinosi Hugo Black pasky
rimui į AukšČiausiųjį Teismų, 
kadangi jia prisipažino savo 
radio prakalboje yra buvęs 
Ku Klux Klano narys, nese
niai skaudžiai kritikavo pre
zidentų RooseveRų už turėji- 
inų keliolikos žydų savo ad
ministracijoje. Prezidentas 
Rooseveltas buvo. kaltinamas

( a ’ (netyčia:
Jo katilas dideėnis už haž- 

(nyčių! —
Krašte pasklido gandaa — 

(plečias skardas:
Kopūstų katile — bažnyčioj 

(boba verdasi —
Kaip tikrumoj? — Garsus 
(kopūstas — kaip nykščiukas, 
O katilas — kaip išapirgų raa- 

(žūtis puodeliukas...

Toji deklamacija daugeliu'laikrodėlį!

— Kaltinamasai, kodėl tu vo
gei iš liudininko jo auksinį

Šiandien milijonai Amerikos °'tveju ‘M11“ «» P“
jilifeų; kuWf Mt'6 fcetiolik* mus <*** vtaoki»» !*'««"»“• 
metų nebuvo balsavimo am-, k“ri« dMu™" »P™«y«
Sinje, sužinojo, jog Ku Klux neberandama, o tikrumoje bfl-
Klano organizacijos tikslas 
buvo neįleisti katalikų, žydų, 
negrų ir kitataučių Ameriko
je gimusių į valdžios vietas. 
Mdtinos vėliau gimusių vaikų 
dabar žino, kad, jei Ku Klux 
Klano idėjos įsigalės šioje ša
lyje, tai jų užaugę vaikai nie
kuomet negalės užūuti valdi
škų vietų. Klano klausimas 
pasiliks gyvas Amerikos po

ną tik nykštukai.,

— įAA viui nevogiau o tik 
norėjau sužinoti tikrų laikų.

— Gerai, aš taojau tau pa
sakysiu, taria teisėjas: “šeši 
mėnesiai.”

LITAS — TVIRČIAUSIAS PINIGAI

(Pabaiga)
Pagrindas — 3,000,000 rublių

Pradžioje Lietuvos pinigų 
padengimui pagrindų sudarė 

J tiktai trys milijonai aukso m- 
j bliu, kuriuos Lietuva pagal

,.A., 1 taikos sutartį buvo gavusi iš
bukoje iki sio krašto gyven- c, . , n. oaaaaa/-,, j , i Sovietų Rusijos; 3,000,000 ru- 
todai gerai supras, kad vai-.,,., laonAftoouž glaudų draugingumų su džios vietos> pramonės rr pro-Į?I ų.’ I5’0™’0™ u<** »»

ivd-ia Tftimri n^nifti huvn fegiįog nepriklau&0 We ku. L,etuv^« l^ka8 ture*>žydais. Taipgi neseniai buvo 
daroma priekaištai ir atvirai 
varoma propaganda apkalti
nant prezidentų Rooseveltų, 
kad jisai davė katalikui, Po- 
stmaster General James Far

čios ir kairiosios Lenkijos politinės grupės, i jey, perdaug teisių savo atl-,
kurios 'tikisi, kad pulk, Koce partija pasi
darysianti joms pųlankesnė. Lenkijos spau- 

"da taip pat rašo, kad kairiajai grupei arti
mesni ministeriai, kaip Poniatovskis, Swię- 
toslawskis ir Koscjalkowskis netrukus iš ka
bineto išeisiu. Bę to, tam tikruose sluoks
niuose kalbama, kad gen. HaHerls netrukus 
padarysiąs svarbių viešų pareiškfrnų. Tos 
žinios ir gandai leidžiu manyti, kad ateityje 
Lenkijos vidaus politinis gyvenimas galįs bū
tį labai nepastovus.

Reikalauja Katatikams Laisves

Prancūzijos Didžiojo Karo dalyvių są
junga, turinti pusketvirto milij&ao narių, por 
paakutinj savo suvažiavimų savo darbų pro
gramoj įrašė tokius reikalavimus:

Mes pradedame kovų, kad Prancūzijoj 
būtų grąžinta laisvė katalikiškoms vienuoli
joms ir kongregacijoms. Kaip žincime, iki 
šiol naujiems vienuolynams kurtis ir vie
nuoliams mokyti mokyklose buvo uidrausto. 
Buvnrieji kariai savo -reikalavimuM' remia 
tuo, kad valstybė viena neįstengia tinkamai 
išauklėti jaunosios kartos.

uimi utracijoje.
Amerikoje gyvena žmonių,

riai vienai grupei, bet lygiai 
visoms grupėms, be skirtumo 
tikėjimo, arba ^tautybės.

Tuo tarpu anglų dienraš
čiui pini politinių apkaltini
mų prieš prezidentų ir jie ba
ndo išvyti teisėjų Hugo jBlack 
iš Aukščiausio Teismo. Pasky-

bar yra jliAaiis negu yra bu- 
vęB bet kada anksčiau. Taip, 
šiuo metu litų padengimas sie
kia jo procentų: tai didžiau
sias padengimi ir litų stip
rumo tikriausias laidas. Da
bar lietuviškks litas turi di
delį pasitikėjimų ne tiktai sa
vo tėvynėje, bet ir užsieniuo
se. Sakysim, Latvijoje, Lenki
joje, Vokietijoje Htai ne tik
tai bankuose keičiami į kitas 
valiutas, bet juos priima no-

tiek svetimos tvirtos valiutos 
— aslerių ir kitų pinigų, • - 
tai ir viskas. Pagal litų įve** yįyį jj. įąj koriuose viešbu- 
dimo įstatymų, litai turi būti čiuose ir kitose įmonėje, 
auksu ar tvirta valiuta pa- NL. 
dengti ne mažiau, kaip trev- 
daliu. Tačiau Lietuvos Ban

kurie iki šiai dienai mano, rimas ir patvirtinimas Hugo
kad išrinktas katalikas į auk 
štesnį valdiškų ofisų, imtų į-

Black, iškelti aikštėn įrody
mai, kad jis buvo Klano na

sakymus is -'Vatikano ir jis pya jr HfthTtini^i ginčai, žo
būtų skolingas ištikimumo 
priesaikų aukštesniam autori- j 
totui, negu šio krašto vald
žiai. Į tokių nesąmonę yra ga
na plačiai įsi šakojus Ameri 
kos ūkininkų tarpe ir kai kur 
miestuose, kūr prieš rei i ginė 
propaganda nuolat platinama. 

Ištikrųjų, ii dizkriminacijos

džiu lx raStų, padarys dau
giau gero žmonijai, negu tilpę 
straipsniai laikraščiuose tada, 
kuomet Klano narystė buvo 
statorūa aukštumoje.

Teisėjas Hugo Black tama-

kas, atsargumo sumetimais, 
nuolat laikė litus padengtus 
žymiai tvirčiau, negu įstaty
mas reikalavo; leido popkal 
nius litas į apyvartų mažinu, 
regu turėjo teisės leisti. To
kiu būdu visų laikų bnvo re
miamas lito tvirtumas.

Aukso f<>ndaa
1922 metų pabaigoje Lietu- 

\oį Banko aukso fondas tu.
rėjo tiktai apie 15,000,000 li- 

vo ilgus metus eenuto. Jis ge- f<mdM twĮ

problema įr; pavydas, ypač 
tarp'raaių ir religijos grupių, 
yra kubai painus ir nemalonus 
diskutavimai, kadangi čia į 
eina daug nesusipratimo. Dis
kriminacija, bę abejonė**, gy
vuoja Amerikos politikoje, ne
žiūrint aiškaus ir tiesioginio 
federalinės konstitucijos pažy-

rai supranta Amerikos demo
kratijos pagrindus, kuriuos a- 
merikiečių protėviai įrašė į, 
Nepriklausomybės Paskelbimų 
ir respublikos Konstitucijų. 
Reikia tikėtis, kad jisai bus 
bešalis, teisingas ir sųainin- 
gak teisėjas. .
' Tiesa, sveika kritika, žod 
žiu ir raštu, ir viešos nuomo
nės yra amerikiečio piliečio

so už 76,000^000 litų. Taigi U- 
tų įvedimo laiku Bankas te
galėjo paleisti į apyvartų* tik
tai 30,000,000 sn viršum ui-' 
lijonų litų. Žinoma, litų apy
vartoje suma nuolat augo, 
kaip augo ir jų padengimas 
auksu ir svetima valiuta da-

privilegija ir pareiga.
A4v. M. Vatesma

onomisio sunkmečio me 
tais ir litaa turėjo sunkesnius 
laikas. Liduvos visnomen 
ir spaudoje buv© vedama 

, torija ni lito vertės numuši 
inų, kaip kad padarė kitos 
valstybės. Bet vyriausybė grie 
žtoi laikėsi sav© nusistatymo; 
ji manė, kad Lietuvai daryti 
piniginius eksperimentus (ba
ndymų) yra pavojinga, kad 
nuvertinto lito vertę paskui 
gali būtį sunku laikyti tinka
moje aukštumoje, o svyruo
jantis litas gali labai skau
džiai atsiliepti visam ekono
miškam šalies gyvenime. Ki
tų šalių pavyzdžiai rodo kad 
pinigų svyravimai yra labai 
žalingas dalykas ir ekonomiš
kai silpniems kraštams net ir 
labai pavojingas.

Dabar litas jau yra nugalė
jęs visus sunkumus ir jo tvi r- 
tunui jokie pavojai negręsia.

(Tęsinys 3 pysi.)

S
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SVEIKATOS KELIU Morkus

AKMUO INKSTE la eina skęrsai pilvų, paskui 
----------- eina žemyn į šlapumo pūslę,

Sukietėjusi inksto pilvely j lytinius organus arba j vi- 
medžiaga, kuri susideda iš. dūrinę šlaunies pusę. Iš skau- 
šlapume esančių krištolinių J smo dažnai ligonis alpsta, tu- 
druskų, kurios normaliai yra ri širdies pyktį, vemia, ir jį, 
visados ištirpusios, yra užva- išpila šaltas prakaitas. Jis y-

— Per Ilgus amžius visokios 
rūšies ratus tepta, tik papras
tu lietaus vandeniu. Da ir da
bar ūkininkai tėkehų vien* tik 
lietaus vandeniu prižiūri. Ki-

į tai veik jokio dėmesio ne
dedama. Paprastas namas taip 
kurčias, kad valgyti prisėdus, 
priseina rėkti skersai stalų 
sėdinčiam. Veik ka« kelintas

rdinama akmenimi, nes abel- 
noniis savo ypatybėmis ji la
bai yra panaši šiam minera
lui.

Atsiradusieji šioje inksto 
daly akmenys dalinama į pir
muosius (primary) ir antruo-

ra verčiamas eiti dažnai ant 
šlapumo, kurio labai maža, ir 
tas pats dažnai yra nudažy- pus ratui, tuojau vandeniu

tados vigkų tik tokioje tvar- žodis nuskamba neišgirstas. Ir 
koje užlaikyta. Važiuojant, ve-Į tai ne kaltė kalbančiųjų, o tik 
žtasi ir indas vandens. Šucy- namų stačiusiųjų.

n esu žino jom. Žodžiu, aiškus das labai sumažintomis ka 
nesusipratimas. Ir kurgi ne!
Atvažiuoja laukti svečiai ir 
kalba ne apie Lietuvų, o tik 
išsižioję tirinėję mūsų neat
sargumų. Tiesa, neblogas užsi
mojimas; tai visgi ne to iš 
jų tikėtasi. Tačiau, nei vieni 
nei kiti nenusiminkiin ir se
kančiai progai pasitaikius tad p 
saldžiai nesnauskim. Pradžia 
darbų visur trukdo. Trukdė 
jį ir čia. Betgi patys šalč.:ausi 
ledai jau prakirsti; žiūrėkim 
ir neleiskim jiems ir da kartų 
sustingti.

nomis. .
J. Kriščiūnas,

Spaudos Fondo atstovas

. Stiprus pasiryžimas tvirti
na žmogaus kūnų 'ir dvasų 
ir jį dažnai padaro neįveikia* 
mu.

Kiekvlencm žmogui pasitai
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūna prisirengęs.

Ši nesąmonė da aiškiau pa
sirodo viešose patalpose. Ro
dos, graži bažnyčia. Bet, kai 
prasideda pamokslas, nors 
laukan bėgk. Jei da prityręs 
kalbėtojas, pusė bėdos, 
jei tik mažiau, nors ausis ki
mšk. Kai paprastai, viskų su
kabinama ant kalpėtoyo. Bet 
mažai kam į galvų užeina, 
tai ne kalbėtojo kaltė, o 
statybos. Statant bažnyčių ko
ntrakte viskas buvo pažymė
ta. Apart tik to, kad, joje bal
sas nuskambėtų.

Kaip dažnai girdis papeikos

PASIRENGĘ DUOTI
PALENGVINIMU 

MINUTAS

palieta, ir taip toliau važiuo
ta. Kiek vėliau, pradėta ža
lius grybus ir net gyvulių mė
šlų tam tikslui panaudoti. De
rva * smala laikui bėgant nu
vijo vandenį ir grybų. Dabar 
jau vežiotas* dervos puodai. 
Sugirgždėjus padarui, derva 
patepta. Kol galutinai prie a- 
liejaus prieita. Nūdien viskų 

būdamas tokiu, jis aliejumi prilaikoma. Bet ka- 
‘turi galimybės pasprūsti j šia- Jflngi aliejus jau taip pabran- 
puroo dūdelę (meter) ir būti S°> chemikai galvoja ir da ka

tas krauju.
Ne kiekvienų ligonį paliečia 

tokio dideli,-j laipsnio skaus
mas, bet ir tani pačiam ligo-

sius (secondary) akmenis, už- niui kartais jis pasireiškia le
si mezga ir auga rugšeiame ngvesnėje formoje. Skausmo 
šlapume ir nėra uždegimo pa
seka; gi antrieji — atsiranda 
nikeliniame šlapume ir yra

atakos žymiai priklauso nuo 
akmens didumo. Juo mažesnis 
akmuo, tuo daugiau jis turi 

paseka infekcijos, kurių iš-lprOgOg iššaukti didesnį skaus- 
šaukia įsibriovę ton vieton
mikrobai. Pastarieji auga da
ug greičiau, negu pirmieji.

Tikroji prasmė, kodėl kie- 
medžiaga paprastai būda

ma ištirpusį šlapume turėtų 
sušokti gabalėlin ir suakme- 
nėti ne visuose, o tik kai ku
riuose atsitikimuose, nėra aiš
ku. Šlapumas, talpinus savy 
daugiau ištarpintos kietos me 
džiagos, negu toji pati me
džiaga būtų galima ištarpinti 
tokioje pat kiekybėje disti
liuoto vandens, aišku, labai 
greitai prie tam palankių apy- 
stovų, duoda progos susifor
muoti krištolams. Čion grei
čiausiai žymi priežasties da
lis glūdi paties inksto suža
lojime. Prie šio dar prisideda 
šlapumo reakcija ir ne visiš
kas jo išsituštinimas iš inks
to pilvelio. Ilgų laikų priėmi
mas skysčių mažiau negu kū
no sveikata reikalauja taip 
gi turi prasmės. Klimatas, mai 
stas, gyvenimo pobūdis ir tva
rka ir sudėtis geriamo van
dens yra dalinais kaltininkais.

Atsiradimas aklneūs inksto 
dažniau pasitaiko pas vyru? 
negu pas moteris. Dažniau
siai jis užsimezga ir auga pas 
žmones, sulaukusius trisdešim
ties ir keturiasdešimties me-

U

nes

rtų vandenį atgal darban už
kinkyti. Galima Ir be chemi
kų visi žino, kad važiuojant žodžiai vargonams,' muzikui, 
per lietų, labiausiai išklibin- - chorui, nors, tiesų pasakius,
tas autas, kai sviestu ribuųja 
Reiškia, lietaus vanduo jį iš
tepa geriau, negu daržinės a- 
liejaus. Ko reikia, tai, — su
rasti būdų, kad vanduo taip 
greitai nesušiltų. Kaip greit 
mokslas išmanys, kų reikia 
daryti, kad vanduo nešiltų ir 
nerūdytų, taip ^grėit aliejus 
nužengs nuo savo sosto. To
kios gadynės visi pageidauja.

tai ne kaltė jų, o tik tų, kųi 
bažnyčių statė.

raminmas ueigų karalienei.
Briusely, Belgijos sostinėj, pa
statytas toks paminklas belgų

Viena iš brangiausių Dievo ^karalienei Astridai, kuri pasi- 
dovanų žmogui, balsas, ir da- žymėjo didele savo krašto vai- 
bar da nelaisvės grandinius kvčiams meile.
tų^o. Iš visko kito žmogus pa
nėši Dievui; iš balso, — anei 
laukų *vėjui.

Išėjo Nauja Knyga

Neseniai išėjo iš spaudos 
i nauja knyga: Gera Sveikata 
ir Ilgas Amais te Vaistų. Pa
rašė ir išleido J. Laukis.

Medžiaga knygai imta iš 
sekamų šaltinių: “The Nor- 

Diet” by Dr. W. D. San- 
sum, “lfere’s How to be Heal- 
tliy” by B. C. Hauser ir dau
gelio kitų maistų žinovų ras
tų.

Joje yra išaiškinta, kaip 
kūnas maitinasi, kas jį pada
ro sveikų, nuo ko jis sunegtf- 
lėja ir kaip jis galima atitai
syti ntlmie sutaisytais mais
tais, kvėpavimu, mankstyba ir 
kitais gamtiškais kiekvienam

kalbama skausmo priežastimi.
Iš kitos pusės, didesnis ak
muo, ypač tokis, kurs užpil
do visų inksto pilvelį, dažniau 
šiai yra “tykus” ir jokių 
simptomų neiššaukia. Tokia 
akmuo dažniausiai randama 
X-spindulių pagalba, kuomet 
egzaminacija kartais yra da
roma visai kitokiu tikslu.

Pas 10 iki 25 nuošimčių ak
menų inkste turinčių ligonių 
atsiranda inksto padidėjimas, 
kurs paprastai yra iš priežas
ties bydronepbrosis ar pyone- 
phrosis. * |

Ligonis, turįs akmenį ink- ~ Vienalinkis marškinys, 
ste nėra liuosas nuo kompli- *r geriausis, niekad ne- 
kacijų, kurios kartais labai duos šilumos tiek, • kiek du, 
skaudžiai atsiliepia ne tik į l^ad i* ploniausi. Vieni eski- 
ligonio sveikatų, bet sykiu ir Įmo kailiniai, kad ir storiausi, 
i jo gyvybę. mažiau šildo, negu amerikie-

,T •». , čio keli ploni rūbeliai. ‘Nuo sios ligos gydymas ga-t 
,. , , . * ,. du stos, visados — ’h būti trejopas: neduoti pro-

— Dramblys turi nepapras
tai dideles ausis. Ne tik tiek. 
Ausis amžinai trauko. Ilgus 
laikus galvota, kodėl jis taip 
daro! Tik neseniai susekta, 
kad vėsumo deliai. Ausys pir
myn ir atgal traukomos, pu
sėtinai dramblį atvėdina. Iš-

koki dabar bus iš to nauda!. lengvai prieinamais būdais. 
Visųpinma, kiek tuo pasinau-1 
dojo patys svečiai? !Emus do
mėn jų- nuomones jau raštu 
pareikštas, ne kų daug. Ir tai 
ne kaltė Ąraerikos lietuvių, cago, m, 
o tik jų pačių. Buvo tikėtasi, 
kad jie atvažiavę apsakys mu
ms, kaip šiandien Lietuva tva
rkosi, ir kiek pažangos jau 
padaryta. Vadinasi, delko tvų 
rkosi šiaip, o ne kitaip? Ir,

Knygos kaina yra $1.25. Ji 
yra gaunama pps jos autorių 
ir leidėjų šituo atiresu: J. Lau
kis, 3328 S. Lowe avė., Chi-

Liet. Enciklopedijos 
Prenumeratoriams

PRIEŽASTIS 
KAM BAYER ASPIRIN 

GREITAI DIRBA

Jmesklt Bayer Aspirin tabletą Į 
stiklinę vandens. i . <

Kol pasiekia stikUnės dugną jau 
tlm-4a.

fils . tirpimo greitumai leidžia 
tikriems Bayer Aspirin t&blelams 
praduti “pagriebti” galvos skau
dėjimą ir panašius skausmus ke
lias m imi tas po tabieto paėmimo.

JOS galite mokėti kiek norite už 
vaisius, kurie tvirtinami paleng

vinimui skausmu Reumatismo, 
Neurltls, Sclatica, ir t.t. Bet vais
tus, kuriuos dauguma daktarų pa
tvirtina— kuriuos tūkstančiai Šei
mynų vartoja kasdien —c yra Bay
er Aspirin — 15c už tuziną tabip- 
tų — apie vienas centas u$ vieną.

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

Paprastai gausite palengvinimą 
nuo skausmo per stebėtinai trum
pą laiką.

DW greito palengvinimo nuo 
skausmo, kuris nualsina jtis Ir 
neleidžia vakare miegoti — pražy 
kito tikro Bayer Aspirin.

“Kur 
ir čia

eitų tat, kad drambliui ausys, 
kai šuniui liežuvis. Šuo atsi- kaip jietns mes padėti galė

tų amžiaus. Viename - kitame 
atsitikime gali prisidėti pa
veldėjimo ypatybės. Aktoiens 
dažniausiai randasi viename 
inkste, bet yra ir abiejuose 
inkstuose. Pastarųjų grupę su 
daro tarp 10 ir 20 nuošimčių 
šios rūšies ligonių. » i 

Ligoniui, turinčiam inkste 
akmenį, tenka nemažai prisi-" 
kankinti dėl skausmo ir ne- 
tvarkaus ėjimo ant šlapumo, 
kuriame randasi daug albu- 

ino, kraujo ir pūlių.- Šis 
skausmas yra typingas ir yra 
vadinsimas renal colic. Dides
nio, aštresnio skausmo vargu 
kur žmonija sutinka kitose li
gose. Skausmas arba gėla pra 
sidėda staiga, dažniausiai in
ksto apylinkėje. Išpradžių gė-

gos akmeniui užsimegsti, teik
ti medikalę pagalbų skausmo 
palengvinimui ir operacijos 
būdu.

Kąd neduoti progos užsi
megsti akmeniui inkste, rei
kalinga gerti užtektina kieky
bė vandens kasdien ir vartoti 
turtingų, vitaminais maistų, 
kuris turi būt įvairus, o ne 
vien susidedųs iš vieno ar 
dviejų daiktų, kaip kad pas 
mūsų daugelį lietuvių iš mė
sos ir duonos bile tik būtų 
prikimštas pilvas. Nustatytų 
gamtoje dėsnių laužymas nėjo, 
neina ir neis nei vienam į svei 
katu.

Gydymas vaistų pagalba y- 
ra liglaikinis. Vaistais akmens 
neištarpinsL Šiuo gydymo bū
du daug ligoniui prižada įvai
rūs šundaktariai, šarlatanai ir 
kvekeriai pasipinigavimo tiks
lams, kuAnet jie už keletu ši
mtų dolerių prižada akmenį 
ištarpinti. Skaudu yra taip 
kalbėti, bet už tiesų savo gal
vų guldysiu, o tas gal atvers 
ir mūsų lietuviams akis, ku-'

LITAS — TVIRČIAUSIAS rie kaip tik tokiems šarlata- 
PINIGAS * nams yra atsidavę su kūnu ir

dūšia. • I ■ * J
Trečias gydymo būdas yra

savaip atsilaiki.

Nūdienos statyboje galima 
daug gerų dalykų pastebėti, 
apart, gal, tik vieno. Tai yra, 
vietos žmogaus balsui. Bile 
pastogėje 'daugiau kalbamų,:

vėdina liežuvį lauk iškišda
mas. Kitaip, kai matai nudvė
stų. Dramblys daro tai pat 
ausimis. Jei ne ausys, dramb
lys karščįu netrivotų.

tum. It tyčia jie to viso kai

.* Spausdinimas Liet. Enciklo
pedijos sparčiai varomas pir* 
myn. Netrukus bus atspaus-

ugnies vengė. Apart tikro lie- .dintas jau šeštas tomas. Kai- 
tuviško atvirumo, parodė tik na yra ta pati kaip ir pirmų-
grynų svetimų atsargumų. Ki
taip sakant, tai buvo pasSma- 

• tymas daugiau svetimas, negu

jų tomų, būtent, $8.50 lukso 
popierių. Prašome gerb. pre
numeratorių neatidėliojant at-

— Praeitų vasarų iš Lietu- • savas. Gal būt dėl to grįžę f naujinti prenumeratūrų pra 
vos. sulaukėm svečių daugiau, • kalba apie mus it ir kokius j nešant man raštu 901 W. 3C 

negu kų kitų daroma O betgi ^egu kitadf^- Rodos šiuo kart negirdėtus ir-nematytus šutvė- st., Chicago, III. RėikATaujaml 
- * • jau galėtų būti užganėdinti j rimus. Tai viena. Antra. Kiek loni™

visi. Svečiai, mat, buyo taip tuo pasinaudojom mes? Tik 
įvairūs, kai įvairūs ir Ameri- tiek, kiek ir jie. Nors labai 
kos lietuviai. Reiškia, apart 1 atydžiai paskui juos sek ioj,oru 
katalikų, buvo da ir kitų pa-1 ir kiek vienų sakinį giliai šir- 

- išvyru atstovai. Jei taip» tai1 din krovėm, tai visgi daug
Z .... -S ........ L ......................................

gėrimu ir maistu ir užsilai
kymu po gero gydytojo prie 
žiūra. Operacija tokiam ligo
niui beveik niekados nepatar
tina.

tomai tuojau bus prisiųsti.

Galina taip pat kartu už
sakyti Lietuvoje išleistas įvai
rias mokslo knygas, kurias 
dabar '-pasiūlo Spaudos Fon-

v* igTABLETĘ ''i7XV7/ 
maždaug "f c tabletas

Help Kidneys
Don’t Tilto Drutie Drugį 

Tour Kldney* coatoln 9 mllllon tlny
tabea ar flltera whlch m»y ba endencered 
br neclect or draatte. lrrltntla* drūta. Ba 
earefal. It functlonal Kldney or Btadder 
dleordere make you aulUr'lrom Oettln* 
Up Nt*hte, Merrouaaeaa, Loaa of Pep. Le» 
Paine. Rheumadlc Paine. Dlielne.e, Clr- 
elea Under Byra. Neuralgla. Addlty. 
Burnini, Bmartln* or Itchln*. yoa don't 
aead to .take ehaneee. AU dru»*lete now 
hera tbe moet modern adrkaced treat
ment for theae trooblea—a Dootor'e craa- 
crlptlnn called Cy*tex (Slaa-Tak). Worka 
faet—Uafe and aure. tn 48 houra lt muet 
brln* new vltallty and le *uaranteed to 
make you feel 10 yeara youn*ar ln one 
week or money back on return of empty 
packa*e. Cyaten coeta only to a doda at 
druaslata and tbe cuarantee protoeta you.

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Litai yra dabar bene tvir- operacija, kurios pagalba iš- 
čiausi pinigai Europoje; jie imama esantis inksto pilvely 
tokie ir pasiliks. Taigi pen-'ar dūdelėje (ureter) pasispen
kiolikos metų amžiaus lita^, dę's akmuo, arba akmenys, jei- 
gali drąsiai žiūrėti į savo ate?-< gu jų ten randasi daugiau ne- 
lį; litas gali pasididžiuoti i* gu vienas.
savo praeitim, nes jis savo 
tvirtumu ir savo verte ne kar
tų nebuvo susvyravęs, norą 
teko pergyventi ir sunkesnių 
laikotarpių.

Lagoniui, turinčiaun akme
nis abiejuose inkstuose gydy
mo dėsniai sunkiai pritaiko
mi. Daugiausiai tenka jį gy- 

i dyti vaistų pagalba, saikiu

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
VVTHEN every- 
vv thing vouat- 
iMiit Dardės 

—vrben you are 
aervoua and irri- 
table—at >onr 
wtt’a end—try 
this medidne. It 
may ba just vrbat 
you need for extra 

y. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, seys, "After 
doing just a little work I nad to Ue 
doen.’ My mother-in-lavr recom- 
mended the Veeetable Compound. 
I can see a vronderful change

/Šiaj • \

VEGE’ABIE COMPOUND

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite Šį -naujų Salud.v - ’ . , . >
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MlRAClfi WHIP CONTAINS MORE— \ 

FARMORE-Of THE CDSTLYINGREDIENTSI

DDĮO&

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4;30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

I"—-----1,.... .......U .'..J.., - , „ . .

VISŲ ŽINIAI
* 1 ‘ f

Pranešame, kad dienraščio “Draugo” Me

tinis Koncertas bus 1938 m., Vasario 6 d., 

Lietuvių Auditorijoj.



Antradienis, spalių 26 d., 1937

Goodmano Pagerbimas v<0 g®roti Širdies žmoisine. Medžiagine galybe taip-
-%n »n Vki iz\n 1 avi nmaa f .kla » nr naam nr um eva^a Vil*in

Pavyko

, OMAHA, NEBRASKA. — 
-■ Daugiau kai 700 žmonių da- 
j; lyvavo Jono Gt»dniano pager
ia bime spalių 17 dienų, 6v. An-l 

tano parap. salėje, 
o Beveik visi Omahos lietu- 

viai dalyvavo bankiete.

gus, didelis mūsų parapijos gi nei Suvienytame Vilnių su 
rėmėjas ir buvo visų mylimai Lietuva tiktai kilniąją xlva- 
Jia patiko nuliūdime ne tik aia,' kuri prikėlė Lietuvą iš 
savo motinėlę, brolius ir »e- vergijos”. Kvietė visus nusi- 
seris, bet ir visų mūsų kol o- jungti meilėje prie Dievo ir 
ni jų. x , tėvynės.

Kam nuliidinuu - OroJuU P“k*i k*IWjo J‘ Tya’ 
'■»’*> “ViMiyhė.” rodyto- 
rius. Kalbėtojų kalboj buvo 

Kati» Kaunas City mieste buvo įklausytos didžiausiu dėmė-

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

” buvo iš Sioux City, lowa, o ki- didelė Fordo dirbtuvė, kurio- 8ju jr vįHj rosi rinkusieji pa- 
ti gerbėjai buvo svetimtaučiai, je dirbo 3,000 žmonių. Nese. giedoję tautos himnų, pakeltu 

Labai gražių kalbų pasakė niai sustreikavo ir Fordo ko- fcpy ik.skirslė. Gaila, kad ne- 
teisėjas Jonas Auris iš Chi- nipanija visai uždarė dirbtu- buvo parneštų icaoiiucijų. 
cagos. Jis sveikino Goodmanų vę. Dabar girdėtis, kad For-į , . .....

••Chicagos lietuvių vardu, ra- do kompanija kraustys dirb-' rA
:: gino jauniu, siekti mokslo,'tllvę į U,„ah». “*•*>■*2’«® ‘S
;; lavintis doroje. , t Omahos politikieriai ir dar- 0 ♦ ' ‘ *' i

Kalbėjo taip pat kun. Jur- bininkai labai džiaugiasi. Bu* **’ * •!»>*» ' •» •
- gis Česna iš Sioux City, Ipwa.1 daugiau žmonėms darbo. L *«»?*• °i
j Pagaliau kalbėjo ir Jonas Ooo| . ... ,'
• dn.au. Savo kalboje'Jonas iŠ- DMelė gemdėja ly Mygei.., Mr». Ben>e,k,s>

J reiškė džiaugsmo ir pasiten Ponia llynes, dėl savo v7\ ’ . t ♦ *"
T kibimo lietuvių parengimu. Jis ro atminties, kuris neseniai Juk,,į P'
* taip pat pagerbė Mathew Ži- numirė stato koplyčių prie nlene» ™ Rajeckas, P. Tųmo- 

dalis, kuris taip gi yra gabus Šv. Marijos Magdalenos baz-
* golfo mėgėjas. nyčios už $75,000. O dėl savo
X Vakaro vedėjas buvo Felik- sūnaus atminimo, kuris mirė 
Z sas Petručionis. Jis įteikė ir prąeitų metų, jį paaukojo Au-
• dovanų Goodmanui nuo Gina- gustijonų Seminarijai, Kansas

“IP.nintis pasistato sau na- sugrįsti į Waukeganų, atra
mų”. feis Solomono posakis y- žiavo į Kanadų ir apsigyveno, 
ra įkaldinainas į viešo trio- Užpraeitų sekmadienį atlydėjo 
bėsio sienos akmenį, kaip žino- savo mirusių žmonų palaįdo- 

išminties laidas, žino- ti Šv. Marijos kapuose greta 
gaus rankų padaro laidas. Gal■ savo kūdikių. Gyva būdama 
So'.nuono laikais nei jjs, nei prašės būti palaidota tame lo- 
n ekas kitas nestatė tokių da- te, kuriame jos vaikai ilsisi, 
ngoraižių, kaip kad stato Chi- Vyras prašymų išpildė, 
cago, arba New York. • -----------

tės luomų. Abu yra gerų tė
vų vaikai, Susikurs rimta lie
tuviška šeimyna.

Bėgikus.

PLATINKITE "DRAUGI"
LIETUVIAI DAKTARAI

- bos lietuvių.

Staiga pasimirė

City, Kansas, $50,000.00. Tė
vai Augustijonai statys tenai 
gražių koplyčių už tuos pi-

Staiga pasimirė A. Jablons- nigus. Ponia Hynes tikrai pa
kis savo ūkyje. Jablonskis bu naudos savo turtų didesnei 
— .■ . ■ ----  Dievo garbei. Juk tuose na

muose Dievas bus taip ilgai 
garbinamas, kol patys namai 
stovės.

Mokykla vėliau prasidėjo

Mūsų mokykla šiais metais 
tik kų prasidėjo. Vaikučiai tu
rėjo ilgas atostogas. Dabar 
jau skaitlingai lanko mokyk
lų ir mokinasi be kitų reika
lingų dalykų ir lietuvių kal
bos. > Vietinis

3 WINDY CITY PROFESIO- 
. NĖS RINKTINĖS LOŠ

g Pirmų kartų šio sporto gy- 
* tarime ši lyga foš butbolų va

karais. Lošimai bus antradie- 
nio ir ketvirtadienio vakarais, 

■' St. Philip stadione, Kedzie ir 
. Van Bnren gat.

Stadionas jrengtaų^ųu 
na iš geriausių apšvietimo 
temų Chicagoje. Wiudy City 
Lygų sudaro šešios stiprios 
rinktinės. Rinktinių vantai: 
Spokeg A. C., Joe Louis 
Brown Rombe r s, juodukų ty- 
m$e, Onr Ix»dy of Grace, 
CYO šempijonai, Benvyn Par- 
rots, Sihrer Arrows Cicero ty
mas if Alder' Kelk. Šiose 
rinktinėse lošia dang ankštes- 

; nių mokyklų ir kolegijų buvu- 
šių žvaigždžių.

Ateinančios savaitės lošimai:
Andradienį, Lapkričio 2 d., 

Silver Arrows ir Our Lady of 
Grace.

Ketvirtadienį, Lapkričio 4 
d., Spokes jA. C. ir Alderman 
Kelis.

šauskas, T. Kairienė, A. Šve
dienė, V. Butrimaitis, E. Pta- 
žinskienė, A. Marčilionis, O. 
Jurgelkonienė, J. Dubickienė,
K. Sabaliauskienė, Pr. Gry 
baitis, Pr. Samuolis, J. Migli 
nas, A. Beleckis, O. Malinau
skienė, J. Lakickas, 0. Juoza- 
paitienė, M. Briauna, J. Ka
ralius ir V. Poluikis. Sknol- 
kiais surinkta $9.65. Viso

Pasibaigė linksmos dienos.
Amerika pilna tokių keisteny-

. . i Antanas Kuzmickas ir Kl»-
Waukegamecnu lietuviai y- m .. . »< v . na Tauciute jeina Į motervara namų statytojai. Maža tėra

lietuvių, kurie rendauninkais 
eitų. Tanias jr Gertrūda Ka- 
rašanskai neseniai kėlė įkur
tuves. Pas juos sveč. avosi ir 
vietos kunigai.

Daujotai baigia statyti dvie
jų aukštų namų. Jų namas 
stati'.nas meilmis, o iš lauko 

primūrijama eilė plytų.
Kazimieras ir Teofilė Jur

gaičiai, kad ir tebėra jauni 
žmonėm, neseniai, suėję į po
rų, irgi statosi varnų.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS U CHIRURGAS

VIRginU 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredų, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiiičio mėne
siais nebus vadandų popiet, bet nuo 
10—12 vai, ryto.

Betas įvykis^ o, gal, ir pir
mas, bent lietuviuose. Seniau 
IVaukegane gyveno Mickus su

TeL CANal 2345 *

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

T«L OAKal 0492

Vių, kad kai kurioms net sun- žmona. Iš čia išvyko į Lietu-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
L'taru., Kutv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Hal/ted, St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Tel. Ofiso;
LAFayette 4017

Tel. namų:
HBMlock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiao vai.; 10—12 A. M.

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaįs
———m.

X Rez.:
2456 W. 69 St

DR. W. Y. NORAK >
PHYSICIAN and SUROBO^^ 

10 N. Broadvvay, Melrose^®
Valandos nuo 10 iki 12 v. dier^K 

. 1 ibi 4 ir nuo 7—9 v. vakare
TeL Melrose Park 660 

Res. 2126 8. 5th Are., M*ywood Ar. 
Phone Maywood 2413

Devintos 
Paminėjimas

ROCHESTEB, N. Y. — Vi
lniaus užgrobimo paminėjimas 
buvo spalių 17 d. Paminėjimų 
atidarė VVS skyriaus pirm. P. 
Svetikąs ir pakvietė kleb. kun. 
J. M. Bakšį, kuris, pabrėžęs, 
kad klaidinga apvaikščioti tų 
dienų, kaipo gedulo dienų, nes 
lietuvių tauta yra gyva ir to
dėl gedulo neturi būti, bet tik 
pasiryžimas atgauti sostinę, 
pakvietė svečių kalbėtojų kun. 
F. Kapočių, rektorių statomos 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune. 
Svečias, nupiešęs dienos reik
šmę, pažymėjo: “Ginklu ir ka 
rine jėga Vilniaus neatvaduo-

{ ku tikėti. Štai, ši moteris: de
šimtį kartų vedusi, keturis

-.r &• j- • u * kartus su railionieriais, kurių$31.15. Širdingai ačiū aukoto- .....; ( vienas jai palikęs $5o,(XX) ver-
ja’PS" , . :. . . Į tės brangenybių ir $57,000 ve-

B"VO p.rd.v.11^. k V.I-1 kitajs
n»w s.-nkkl.a,. k,.k .H.r.lun jm js J $.._(|0||
ta, neteko sužinoti. Vyturys T . . . . . , <,’ - v i jai pnskaitoma tiek pavard

žių: Fish, Putney, Mayhood, 
Thoinason, Diefenback, Fled- 
delenian. ir k<xJJi save vadina 
Jean Anderson. Kai pradėjo 
ieškoti dalies iš pastarojo sa
vo “vyro”, senę milionieriaus, 
Anderson $4,000,000 palikimo, 
policija susekė visų biznį ir

IS GENERALINIO 
KONSULATO

Artzoff, ar Ortzoff John, ti
kroji pavardė buvo Buzaus- 
kas, mirė 1934 m. rugp. mėn.
13 d. adresu 95 Monroe sL,
New York, N. Y. Velionis A-, moteris atsidūrė bėdoj. Ji pa
menkoje gyveno apie 37 m.,1 ti pasisakė jau norinti pasil

sėti kalėjžme. Vadinas, kiek-mirė apie 58 m. amžiaus, gy 
veno'su jau mirusiu Kečieriu 
ar Kocioriu. Velionis buvo ki
lęs iš Telšių, Raseinių, ar
nevėžio apekr.; tėvo vardas 
Pranas, metines vardas neži
nomas. Žinantieji apie velio-;11*®8 giminės arba pažįstami

vų. Iš Lietuvos, nebegalėdami

90 METŲ PRITYRIMAS ■
Akys egzaminnojamos — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMĖTlhsf AS '

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panodėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
1 Telefonas CANai 1175

vienas klaidingas žmogaus ke- Namai: 6459 S. JRockwell St
sykį priveda prie kalė- 
vartų. Nei vienas nėra

Telefonas RIPnMic 9600

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI.
TeL Calnnet 5974

OFISO VALANDOS:
9 lyte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
» >z CHfCAGO, HA.-

Office Houra 
.2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday? by Appointment

DR. SIRIK011S
PHYSICIAN nd BURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Offiųj Tatef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspact 1930

nį ar jo kilimo vietų prašomi 
pranešti Konsulatui.

Gitmoras; Gatamoras, ar 
Gitteinoras Pranas, gyv. Bos
tone, miręs karo lauke. Gimi
mo vieta pažymėta “Madiagi 
Russia”; gali būti Nedzingė, 
Medingėnai, Madeikiai ar tam 
panaši vieta; paliko savo 
000 dol. karo apdraudų bro
liui James GKtemore. Velio

prašomi rašyti Konsulatui.

Lietuvos Generalinis 
Bulatas, 46 Fifth Avė.. 
York, N. Y.

Kon-
New

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

TeL Proeject 1012 
Rez. TelL Plpnblic 5047

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir ?—8 

Sercdomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

TsL OANal 0257
- Res. PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: Tl ryto iki 3 popiet 
j T’, 6 iki 8 vai, vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų ir raikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir Bubėtomis

DR. B. J ZUBMCKAS
\ GYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

OFISAS IR REZIDENCIJA
2806 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMlock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais
* pagal sutartį.

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

xr , , .. . , 4631 South Ashland Avenue
Vaiamlo. bėga .r dingsi., o ^,5 s Rockwl| strwt

jų trūkumas slegia mus pa- Telephone; REPublic 9723 
čiro.

Laikas yra 
pinigų.

brangesnis už

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

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais
Pagal Sntartį.

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sntartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

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

756 West 35th Street

ĮVA1R0S DAKTARAI

GEMA VIETA PIRKTIS NADIA DOBIU!
Per pereitus dvidešimts penktus metus Emil Denetnark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciję 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!

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Aihtend Avė. 

T«L YARd* 9994 
Ra.: T«L PLAaa 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryte; 2-3 jr 7-8 v. vak.

i2 VHL diCTtaNedėliomia nno 10 iki

EMIL

DR. J. SHIN6LMAN
VRL RANDASI SAVO OPISB

Praktikuoja" 30 metų 
Reamatismaa ir Širdies Ligos 

jo Specialybė
Valandos 11-12 A. 2-4, 7-8 P. M. 
« Reaideoeija 1924 8o. 49th Ct 

TA Cicero 3656
OftaM 4099 W«t ISth Street 

Chere, III.

Ofiso TA VIRginia 0036 
Renidencijos TA BBVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

’ /į; Reaidencija 
8939 So. Olarsmont Avė.

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

Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DU. CHARLES SEGAL
oriais

4729 So. AtMand Avė.
2 taboB

CHICAGO, ILL.
Telefonas MUbray 2880 .

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vėl. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2-^4 popiet — 7—0 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal Mtartį.

REPnbiic 7696 
Park 620

A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weet MaKnette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
19 v. r. iki 9 vai. Vakaro 

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

TA LAFayette 8916

DR. 6. J. SVENCISKAS
DBNTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sntartį.

Ree. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Offiee Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2-4 ir 7—0 nt 

1 Ketv, ir Nedėliotais susitarus 
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.
Chicagos lietuvių Iv. Kryiiaus li

goniai, kaip jų pripaUno American 
Medical Association ir American 
Oollege of Sngeons, yra Class A 
rtGee. Tai yra, ankščiansl Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandAitės 
joe patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
«A HBMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatu ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jusy dienraštyje DRAUGE.

■■■



Antradienis,

VIETINES ŽINIOS
1 •

Bazarui Praėjus . Gražus LRKSA 33 
hr/tm simre _ run Kuopos Vakaras

Skelbimai “Claarified” skyriuje duoda geriausi 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juotr

FUEL OIL
, Programų išpildė parup. cho- w 
ras ir motery ftakar - Makar 
dioras, vedami varg. ttakaus-Į * —
ko. Pastarasis dainavo dviem l/ttAol! 
atvejais, pe to, atvaidinta 
dviejų aktų škicą# “Vargšas 
Tadas’’. Gražias kalbas apie ffį 
Susi vieni jknų pasakė svee ai: 
apskr. organ. J. Mickeliūnąs, r-VMI 
apskr. pirm. P. Čižauskas, ce- Uf Ali 

1 ntro dvasios vadas ki n. A. ’ 
Baltutis ir vietos kleb. dide- Katuli 

■lis Susivienymo bičiulis kun. j.,->rteriy
4 J. paškauskas. Programą ve- y

dė simpatingas vikaras kun. g&i j
, rengime

Žmonių buvo pilna didelė daug d 
svetainė. ' . ' • daug kli

Ant galo buvo šokiai. kmingai
’ Sus-irto 33 kvopa didžiau porteriai 

šia visoj Chicago apskrity, tintojai 
Praeitais metais vajuje laimė- ^n;

1 jo pirmas dovanas centro ir uolesni 
apskrities. Šiemet žada taip v° vidų 
pat eiti lenktynių vajuje, ku- ra&

1 ris prasidės lapkr. 1 d. Kuo- in$ P1"4 
pa turi daug veikėjų. kataliku

Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mierą su city scaler saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424 

PETRAS STIRBIS

GARY, INO- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriąujiias patarnavimas — Moteris patarnauja
000 - 620 W. IJth Ava.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnumlų

Dldtlausta paminklų dirbtuvė
ChicagojVietoj grybų — rado bombų. Sanitarinio distrikto ka

nalo, Dfcunen Avė, apylinkėj, grybautojai rado šių bombų, 
Policija jų išvežė į Michigan ežerų ir nuskandino.

Suvirš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigusKatalikiškų laikraščių ra- 

porteriai, agentai, platintojai 
praneša, kad palieka savo 
Klienų Vytauto parke spalio 
23 d., 1938 metams. RAP.

Mos atlikome darb* daugeliui 
šymesnių Chicagos Lietuvių

Rėmėjų Pramoga

WEST SIDE. — 8v. Kazi
miero Akad. Rėmėjų 10 sky 
rius rengia buųpo ir oard par 
ty spalių 27 d., 7:30 vai. va 
kare, parapijos svetainėj.

Rengimo komisijoj darbuo 
jas: Kaz. Slogers, P. Anzilo- 
tti ir M. Masilionis.

Bus gražių dovanų ir door 
prizes. Pelnas eis 8v. Kazi
mierų vienuolyno Statybos Fo
ndui.

Visi prašomi atsilankyti, pa 
remti pramogų. Įžanga 25c.

M. B. D.

$250,000 DOVANOMIS
Remkite Savuosius

Old Gold kontestas yra di
džiausias kontestas vedamas 
Amerikoj. Siekia nnd Atlanti- 
ko iki Pacifiko ir kiekvienoj 
valstybėj Amerikoj. Old Gold 
vėl duoda 1000 dovanų suda
rant $250,000. Pirma dovana 
$100,000, ir kitos 999 dovanos 

i sudaro $150,000. Vėl jums 
Į proga laimėti. Kdnteatas pra

sidėjo pereitų mėnesį, bet dar 
yra laiko įstoti. Įstokit dabar.

Šiame naujume konteste nė- 
ra tokių mįslių išrišti. Nerei
kia žodynų arba enciklopedijų.

Tiktai pripildykite trūkstan 
čia kalba dykose vietose pie-, 
kiniuose. Šis kontestag leng
vesnis už pirmų. Mekanikas 
arba paprastas darbininkas 
turi lygių progų su kolegijos 
profesorium.

Nuvykit pas arčiausių ciga- 
'retų dealerį ir įsigykite ofi
cialų OW Gold kontesto bile- 
tinų su visomis taisyklėmis ir 

i kontesto smulkmenomis. Jei 
jūsų dealeris beturi biletinų, 
kreipkitės į DRAUGO raštinę.

Telefonas 
SEEIey < ’ 03

CHICAGO, ILL. J

Katalikiškų laikraščių re
porteriai ir hendradarbiaa 
nuoširdžiai dėkoja visiems' 
už parėmimų ir atsilankymų 
pikniko 'spalių 24 d. Vytauto 
parke. Labai ačiū biznieriams 
už dovanėles lietuviškų res
toranų vedėjoms Jučus Sis- 
ters, 1608 W. 47th st. (Vedė
ja K. Stulpinienė). Julias Re- 
staurant, 4656 S. Western a- 
ve. (Vedėja Julia Pocienė). 
Peoples Restaurant, 1628 W., 
47th st. Sav. ir vedėjai Mr. 
tr Mrs. Ona Kussell Hoeper.

Visi reporteriai ir pikniko 
i svečiai huvo patenkinti ir 
džiaugiasi išių restoranų savi
ninkų dovanomis. Tad linkė-

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Papuoši ma

ONA TRAINIENE
(po tėvais Mikžaitė)

(po pirmu vyru Šiaulienė)
Gyveno 4314 So. Troy Street. Mirė spalio 25 d., 

1937 m., 3:45 vai. po pietų, sulaukus pusę amžiaus.
Kilo iš Gaurės parapijos, Ki kiškio kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Jonų, keturis sū

nus: Jonų, Juozapų, Mykolų, Gustų’ir keturias mar
čias, dukterį Onų Simanonienė ir žentų Jonų, ir anū
kus, dvi pusseseris: Žiauberienę ir Sakreskienę, ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4351 So. Washtenaw Avė., tel. 
Lafayette 1328.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 28 d. Iš na
mų 9 vai. ryto bus atlydėta į' Šv. Agnieškos, 39th ir 
Washtenaw Avė., parapijos bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drauguM-ges 
ir pažvstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Marčios, Duktė, Žentai, Prus, 
seaerėa, ir Anūkai.

Laidotuvių direktdrius Lachawicz ir Sūnai. Tele
fonas OANal 2515.

Verta Paremti

WEST SIDE. — L Vyčių 
24 kp. rengia, bunco ir korto
mis lošimų spalių 31 d., par. 
svetainėj, 4 vai. po pietų.

Kuopa tikisi, kad visuome
nė parems šį parengimų, nes 
pelnas skiriamas ateinančio L. 
Vyčių seimo reikalams. Mat, 
kitais metais seimas įvyks 
West Side. M. B.

L AID 0 T U VI y : F OI8EKTORIAI
NARIAI CH1CAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1U D UI AMpr PATARNAVIMAS 
IMDuLAnbl DIENĄ IR NAKTĮ

rwv A T * KOPLYČIOS VISOSE 
Lf I KAI MIESTO DALYSE

Kunigai turėtų įsigyti
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bfičlo, M.I.C. para
šytą '

PAMOKSLŲ
400 puslapį knygą.

Kaina £1.75 ,

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė, 

Chicago, IH.

1646 Weet 46th Street
Phone. BOUIevard 5203-5&

IR 4704 So. Weatern \ 
TfiVAS Tel. VIRginia 0683

Ne- tas daug dirba, kas 
daug dirba, bet tas, kuris tu
ri gerų tvarkų.

8354 Bo. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4068

Didelė 223 puslapių knyga1 
su naujausiais receptais į- 
vai rių valgių gaminimni, 
pyragų pajų įr duonų kepi
mui; įvairių konservų . ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi. 
šokių naudingų patarimų 
Seimininkėms.
tių knygą Kalima gauti per peš
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava.

CHICAGO, IUa

KAINA 8U PERSIUNTIMU 

$1.10

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 2314 West 23rd Plaoa 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlmąn Įff70 

4846 So. California Ava. 
Phone LAKayette 3572

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ 16 STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IS DIMIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

8319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

8307 lituanica Ava. 
Phone BOUIevard 4189

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VAOVTVM-CUEANEB 
ATUBKA •• t>A*BUS

išmuša Kandis. Tarakonus ir Blakes 
ia tik pašaukti CENtml 9051, arba rašyti laiškų, o* 
iLTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade- 
įtrueti, ir per kelias minutes išaiškina HEALTH- 
t magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau-* 
Room 618, 203 No. Wabasb Chicago.

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

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI

716 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

-“A:
m
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Milžiniškas Bunco 
Party Statybos Fondui

VIETINES ŽINIOS
į . ***._. . . j F,

VYČIŲ SEIMELIO AIDAI 

Nauji Pirmininkai: Klimas ir Lapinskas

pie A. A. Bronę 
aliliūnaitę

Ifannnt statyti sao naują namą 
ąr pertaiavti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
ContractOT and Bnilder,

0739 So. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAI

107S7 Eilbrooke Avenue — krautu
vė Ir 7 kambarių fletas. Tinkamas 
dėl bučernės arba gfrosemSs. tiktai 
|$990.00. Lengvi lBmokėJlmai. Btr- 
nf ir visą {rengime parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10148 St., Iawrence Avė., 2 lie
tų — S kambariu marinis namas, 
2 karų, Šilto vandens Šildomas g4- 
radžius — I. C. transportadja. tik
tai 27900.00. 11500 eakh, balansas
ISmokėjimais. Pirmas aukStaa dy
kai. AtaiSauklt; .

P. O. MAURER & CO.
‘ 10223 So. Michigan Avė.

Tel'. Pullman 2220.

Kad gauta tiek dovanų, tai '«ui\oiv
esame dėkingos F. Burbienei,! MOKSLO

bunco party renginio komisi- Naujas interesingus kontes- 
jos pinnininkei, kurios įtaka, gu $250,030 dovanomis bu-‘ 
darbštumas ir sumanumas da- vo paskelbtas Siame laikrafcty- 
ug nuveikia Akademijos Rė- je, Dirbėjai Dvigubo Hvelnu- 
mėjų draugijai. A. N. mo Gold cigaretų veda

Senasis Brfdgeportas graži- * - ' ■'* u "j šį kontestą. Žmonės iš visų
i namas. 38rd -st. ir 33rd Place Pranešimai 'Amerikos dalių, iš miestelių
remontuojama įr maliavojama. \------------ į ir kaimų stoja j kontestą,.

i namai. Gi Juozas Bar&us ant | Labdarybės centro mėnesi- ' ■»> šiame kon teste x nėra jokių 
{Lituanica ir 35th st. aukština, nis susirinkimas įvyks spalių J mįslių išrišti. Nereikia žody- 
!ir modernizuoja savo nani|t 27 d., 8 vai., vakare, Dievo no arba encyklopedijos. Dar-

---------  " S Apvaizdos par. salėj. Kviečia- bininkas ir profėsorius, visi
Atostogom^ laikas nesibai- me visų kuopų atstovus atsi- turi lygią progą laimėti pirmą 

gifc Aldona (Bytautaitė, duk- lankyti. Valdyba dovaną.
Old Gold vėl duodą jums 

progą laimėti vieną iš 1000 
<dovanų; daug iš mūsų skaity
mo jų jau įstojo į šį kontestą. 

Ppašoma užsistatyti savo ra jje visi RUnkiai dirba laimėti 
dio ir p'ašiklausyti gražios ra- dovaną. Jei jūs dar neįstojote 
dio programos, kuri bus tm-1 tai dar yra laibo, 
nslinojania šį vakarą, 7 va-. Nuvykit pas arčiausią ci- 
landą iš stoties WGES. Tai ga^tų dealerį ir įsigykite 
jau devintas metas, kai Peo- Qld Gold Kontesto Buletiną 
plės bendrovės krautuvių ra- su pilnais įstatymais ir smulk- 
di/j programos nuolat links- menOmis kontesto. Šekit pata-

Gražinasi Kolonija
PARDAVIMUI NAMAS

Raito mūro krautuve. Najnųs t 
I<6dų... Ifirenduotaa kaipo 
kambariai virtul. Nūnai randąg 
Cermak • arti Damen gaXv8a. 
fonuoklt savininkų:

Brookfield 5362.

PARDAVIMCI RAKANDAI
Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti viaus arba 
po vienų. Atsifiauklt: 2357 Lituanica 
Avė. (Krautuvėje).

RENDON KAMBARYS
- -iVįjfe

Rendon kambarys. Šviesus ir Svarus, 
gražiame flete. AtaiSauklt:

355 9 So. Emerald Avė.

RADIO RENDON KAMBARYS

švetsus kambarys, gražiame name su 
žiluma, vonia ir visais kitais pato
gumais. KreipkltSs pas:

J. Vaišvila. 6147 S. Waahtenaw Av.

Tel. CANai 1090
LEO CERNET

OONTRACTOR
Brick and Cement Work

Darome Tuck pointing ir taisome 
„ kaminus.

1901 W. Cermak Road ChicagoCLM Klūbo Vakaras
SKAITYKITE “DRAUGĄPamesta $10.00 

Banknotas
GERKIT THE BRIDGEPORT

KNITTING MILLS

®
F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais. v

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Skalbiamos mašinos, Norge, A
Apex, Croriey ir Maytag po Chicagos Lietuvių Moterų 

klūbo šokių vakaras šeštadie-, 
nį, Del Prado viešbutyje pa
vyko. Svečių tarpe matėsi da
ug biznierių, jų tarpe buvo ir 
Lietuvos konsulas P. Daužva- 
rdis. Komisija dėkoja visiems 
atsilankusiems už paramą. Vi
sas pelnas eis pietums sene
liams Oak Forest prieglaudoj. 
Komisija pirmininkavo M. >Bre 
nzaitė. Jai padėjo Kirienė, Pi 
varūnienė, Dargienė, Keliem’’ 
ir Binkienė. f... Ten buvęs

gltntjrosia
Penktadienį, spalių 22 d., 

pamestas $10.00 banknotas a- 
pie šias vietas: Newcastle av. 
iki Archer avė., Archer avė. 
tarpe Rockvrell ir "Kedzie ir 
nuo Kedzie avė. iki Sears Roe- 
buck krautuvės.

Tai dviejų skurdžių šeimos 
savaitinis pragyvenimas. Ra- 
dusieji prašomi atnešti 
“Draugo“ ofisą. Tai skaity
sis didelė auka.

Mokant po $1.00 į savaitę. 
Angliniai pečiai porcclain po 

$“19-50

Oil Burnors, Quaker, American, 
Samco, Coleman ir Alcazar po 

$^>Q.5O *r au^^’au

OONTRACTOR
2223 West 23rd Place

Atlieka visokius medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus šingeliais: j 
Dedame stogus.

Turi 85 metus patyrimo.

Viai geria ir mėgsta AMBRO- 
SIA ALŲ, neg jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Whotesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą. *.

2415 West 64th Street

COAL
Anglys Tet CANai 7514

CHICAGO

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiansia ir Pato
giausia Valgykla 

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

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲDievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ..................................... $3.75

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ................................... $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ..................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pank................,............ $f.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš........ ...............$1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais............60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš. ................................., $1.30
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..................................... 75c
Šventas Dievą, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .................................................................. $2.50
Jėzus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis <...............$2.53

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO“ KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. • Ohioago, Ulinois

Šia gražiausia 1938 radio lik

visomis šventėmis. Kiekvienas 
menuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

s .
(Mažas sumas galima siųsti 

pašto ženklais.

nuolaida UŽ jūsų aeną radio. 
ROA Victor, Zenith, Philco ir ki
to* radioa, didžiausias Chicagos 

pasirinkimas.
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OR RAFINTRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ ~

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ S IT ERĄ 
SU CITY SEALER APZIfRETAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANai 2020
3417 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St. 

•Tel. Ronlevard 7010 TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

* KURUI ALIEJAI VISOKIEMS MLDYTUVAMS

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.RiMlrtko programas. WCFL — »70 

Kll,, Nedettomts žymus progra- 
mM kaip 7:30 iki 3:00 vai. vak.

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

ILLINOIS
- ANGLYS

Lump ...................... $6 00
Mine Run ... .......... 5-75
Egg ................................ 6 00

ut.. •«•.••.•••••• 6*00
Screenings (Indiana) 500

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975
--- --------------v—'/' -----

----------------- 1,1 'r 1----------


