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Ji bijo karo, kai Anglija dvejoja 
Ispanijos klausimu IS!

dinėja prancūzų laivus.
Tomis dienomis nežinomi lė

ktuvai Viduržemio jūroje su-

PARYŽIUS, spal. 26. —
Aiškėja, kad nepaisant Pran
cūzijos vyriausybės skelbiamų 
grasinimų priešinis dėl pran- Lbombardavo ir sugadino pran-
cūzų laivų užpuldinėjimų Vi
duržemio jūroje, ji pati viena 
bi.o kų nors pradėti.

Vyriausybė gerai jiusimano, 
kad Viduržemio jūroje pira
tiški darbai yra Italijos žygiai. 
Deja, Prancūzija bejėgė, ka-

cūzų prekibinj laivų Oued Me
dali, o paskiau nuskandino 
povandeninių laivų gaudytojų 
No. 91.

Ispanijos radikalai sako, 
kati tai italų lakūnų darbas. 
Tačiau tikrųjų įrodymų netu-

dangi jAnglija visų laikų dve-1 rimą. Gal patys Valencijos,

NACIAI PRIES KATALIKŲ KUNIGUS 
r PANAUDOSIĄ BISMARKO : 

ĮSTATYMĄ
> * ■ J- ■ - -I į

Atrodo, naciai kas kart vis 
sparčiau bolševikėja p’i

Naciai tad ir m^rių,. kad 
šiuo įstatymu, remdamiesi jie 
uždraus kunigams bažnyčiose 
reikšti nuomonę apie nacių ra
sinę doktrinų. Ir jei kaip, tai 
kunigai į i negalės bažnyčiose 
aiškinti hė tikėjimo doktrinų, 
kadangi tas priešinga hitleri
ninkų idėjoms.

joja Ispanijos klausimu ir jos 
neremia.

arba Barcelonos radikalai grie 
biasi šio “piratiškumo” prieš

Pakilti prieš ltalijų reikšti) prancūzus, kad įkaitinti Itali- 
karų. Prancūzija gi šį kartų'jų. Kas gali žinoti, 
nepasirengus karan. Prancūzijos vyriausybė sten

------------------------ igiasi identifikuoti užpuolikus
PARYŽIUS, spal. 26. — 

•Prancūzijos vyriausybė skel
bia, kad ji viena pradėsianti 
veikti prieš tuos priešus, ku
rie Viduržemio jūroje užpul-

lėktuvus. Bet vargiai tas bus 
atsiekta.

Pirmiau nežinomi povande
niniai laivai vykdė “piratiz- 
mų”, dabar lėktuvai.

Valencijos radikali režimas jai msįkele 
i Barcelona

Z , . s . f - z— • • »

Nacionalistai laukia įsakymo 
veikti Aragono fronte

HENDAYE, Prancūzija, | reikalinga karo medžiaga, 
spal. 26. — Žiniomis iš Ispa-I Valencijos; raudonieji sus- 
nijos, radikalų visas režimas kubo nudumti į Barcelonų, kai 
iš to miesto šiandien nusikėlė gen. Franco į Aragono frontų 
į Barcelonų, Katalonijos kraš-Isutraukė gausingų kariuome

nę tikslu Katalonijų atkirsti 
nuo Valencijos ir visų kitų Is
panijos dalių.

Pranešta, gen. Franco nacio 
nalistų kariuomenė laukia įsa-

to sostinę — arti Prancūzijos 
pasienio.

Sakoma, radikalai Valenci- 
joje vis gi dar paliko užpaka
lines savo sargybas, kurios į- 
pareigotos dar toliau remti 
Madrido radikalus maistu ir į prieš radikalus.

PAGERBS ŽUVUSIUS ITA
LUS ISPANIJOJE

ROMA, spal. 26. — Oficia-

Chicagoj yra gausingas chirurgų suvi žitvimas. Jie iškelia naujus išradimus, chirurgi- 
jbje. Atvaizde vienas chirurgų demonst ru< ja, kaip su vadinamomis “vitalium” vinimis 
sukalamas perlaužtas kojos kaulas. Chi ruigas su prietaisa nutaiso vinį, slaugė laiko 
plaktukų. Dešinėje parodoma, kaip suka tas kaulas aptaisomas.

IŠLAISVINTŲ ISPANIJOS KUN-0 
SRIČIŲ MOKYKLOMS 
GRAŽINTA RELIGIJA

OUpHLIN PARDA
VĖ SAVO 5SAVAITINUKĄ

DETRO'lT, Mich., spal. 26. 
— Pasitraukęs iš politinio vei 
kimo kun. CĮ, E. Coughlin, gar 
sus radijo kalbėtojas, pardavė 
savo leidžiamų savaitinukų

BOLŠEVIKAI SUIMA DVA
SININKUS UŽ MALDAS

AMSTERDAMAS, Olan
dija, Bpal. 26. — Negalėdami 
palaužti ir patraukti į nacio
nalsocialistų partijų katalikų 
kunigų ir daUgumo protestan
tų dvasininkų, naciai nuspren
dė prieš juos panaudoti Bis
marko laikais išleistų įstaty
mų, kai tas “geležinis” kanc
leris bandė “kultūrinti” ka
talikus? •

Šiuo senuoju įstatymu ka
talikų kunigams ' griežtai už
drausta iš pamokslinių nors 
vienu žodžiu paliesti vyriausy 
bes, valstybės ir įvairins poli
tinius reikalus ir klausimus.

Paskutiniais laikais nacių 
vadai bando užginti tiesų, kad 
visokia valdžia paeina iš Die
vo. Jie sako, kad Vokietijoj! e 
valdžia paeina iš pačių nacių

" nt i
sudaryto režimo. Su naciais 
kaskart vis blogiau.

kymo pradėti lemiųjį puolimų grųžintos tikėjimo pamokos.

SEIMAS PATVIRTINO 
BIUDŽETO SĄSKAITĄ

KAUNAS. — Spalio 12 d.
liai paskelbta, kad premjeras,Lietuvos seimas patvirtino ga 
Mussolini spalio 29 d. viešai lutinų 1936 metų valstybės 
iškilmėmis pagerbs žuvusius biudžeto sųskaitų.
Ispanijoje italus karius. Tadg metais pajamų turėta

Iškilmėse dalyvaus apie 20,- 302,502,064 litai, o išlaidų _
000 uniformuotų fadiatų ir ka- 287,737^03 litai, 
riuomenės ir laivyno, atstovi) 
grupės.

SCHACHT APLEIDO 
KABINETĄ

BERLYNAS, spal. 26. — 
Vokietijos ekonomikos minis- 
teris Schacht išėjo iš ministe
rių kabineto. Bet toliau pasi
liko valstybės banko preziden
tu.

AUSTRIJA SU LENKIJA 
PADARĖ SUTARTI,

/
VIENA, spal. 26. — [Austri

jos užsienio reikalų sekreto
rius dr. G. Schmidtag išvyko 
į Varšuvą ten pasirašyti su 
Lenkija padarytų kultūrinę su 
tartį. . , •

RYGA, spal. 26. — Sov. Ru 
sijos komunistai rengiasi prie 
įvyksiančių gruodžio 12 d. 
vadinamų parlamentarinių rin
kimų. Vykdoma kampanija, 
kad į rinkimus neįsikištų ir ne

™KrX'fZ "h JEI KAlP- POLICININKAI 
TURĖS NEŠIOTIS PŪSLES

COMPOSTRLA, Ispanija- 
— Įvyko Kat. Tėvų Seimų 
konfederacijos krašto (nacio-Sočiai Justice”.
nalis) suvažiavimas. Buvo at-{ Nupirko “National Union _

į geiL Franco . Astiee“. vadas
cionalistų vyriausybė. Dalyva- Baertschi »š Toledo. ninkai? podraug e0
vo eilė žymiųjų ispanų auklė- ____ _ ___ _ |vietų Rusijos priešai. ŽodHtl
tojų kunigų ir pasaulininkų. " “ ” «»**«* ^

Compostelos arkivyskupas 
Pablos ir nacionalistų vyriau
sybės; atstovai papasakojo 
gen. Franco vyriausybės nu
sistatymų švietimo reikalais.

'Paaiškėjo, kad raudonųjų 
gaivalų siautimo nepaliestose 
srityse įr nacionalistų valdo
mose į visas mokyklas seniai

JIE NEBUS KANDIDATAI , gtengfomagi, kad atstovais bū
tų ištrinkti vien tik išbandyti

WASHINGfTON, spal. 26.
— Respublikonų partijos na- 
cionaiis komitetas praneša, 
kad Hooveris ir Landonas ne 
bus šios partijos kandidatai į 
prezidentus 1940 metais. Ta
čiau partijai darbuosis.

diktatoriaus Stalino režimo ša 
liniukai. Be to, nebus “demo
kratiškiausi” rinkimai.

Papildomomis žiniomis apię 
Chicagosi bedarbių šelpimų 
penkiomis darbo dienomis per 
mėnesį reikia dar pažymėti,

Indiana universiteto mediką 
linės mokyklos profesorius d r. 
Rolla M. Harger išrado inaši-iPMR^Hargej: išrad __ 

kad visi šelpiamieji bedarbiai -41ęt» kttria įa®* „s. Mi,
bus pašaukti į darbų. Būdami 
sveiki ir atsisakę dirbti bug iš
braukti iš šelpiamųjų sąrašo 
ir negaus jokio šelpimo.

Taip sutarė ir nusprendė 
Chicagos šelpimo tvarkytojas

ar žmogus yra gėr^g alkoholi 
nių gėrimų.

Tag randama paprastu bū
du: į pūslę; (guminį balionl- 
kų) žmogus pripučia savo kva. 
po. Pūslė sujungiama su gu-

L. M. Lyons ir miesto viešųjų miniu vamzdeliu, susisiekiau

UOSTO DARBININKAI 
STREIKUOJA

NEW YORK, spal. 26. - 
Vietos uoste darbininkai sukė
lė streikų ir sulaikytas prekių 
laivais siuntimas į pietinius
Atlantiko uostus.K

Taip pat įvedamos privalomos 
pamokos ir išlsfisvintų sričių 
mokyklose, žodžiu, nacionalis
tų vyriausybės nusistatymai 
yra į visas krašto mokyklas 
grųžinti religines pamokas, 
kaip to pageidauja katalikai 
tėvai, bet ne kas kitas.

Be to suvažiavime pranešta, 
kad išlaisvintose srityse ats- 
tatomos bolševikų sugriautos 
mokyklos ir mokslo įstaigos 
ir grąžinamos teisėtiems savi
ninkams — vienuolių ordi
nams ir kongregacijoms.

ŠANCHAJUS, spal. 26. — 
Kinijos vyriausybė pagamino 
savo reibalavimua įvyksiančiai 
Briusely 9 valstybių konferen
cijai.

=
CIO TAIKOS PASIŪLYMAI

WASHINiGTON, spal. 26. 
— Šiandieniniam Busirinkime 
vesti taikos derybas CIO (Co
mmittee for Industriai Organi- 
zation) atstovai pirmutiniai į- 
teikė Amerikos Darbo federa
ci jog vadams savo taikos pa
siūlymus.

Jie pasiūlė, kad Amerikos 
Darbo federacija pripažintų

KLAIPĖDIEČIŲ AMNES
TIJOS KLAUSIMAS

KAUNįAS. — Vienas Klai
pėdos krašto atstovas seime 
iškėlė paklausimų vyriausybei, 
ar ji negalėtų paskelbti am
nestijų visiems nuteistiesiems 
klaipėdiečiams Neumanno-Sa- 
sso (Sovog) byloje.

Spalio 21 d. ministeris pir
mininkas Tūbelis seime išaiš
kino, kad Iš 79 nuteistųjų val
stybės prezidentas 52-ms bau
smes dovanojo, arba žymiai 
sumažino kalėjimo terminų.

Jis toliau pareiškė, kad tik 
sunkiausiai nusikaltę 6 malo
nės aktais pepaliesti. Ir šį kur 
tų šiems amnestija nenumato
ma. . .

CIO atskira autonomine šaka 
(divizija).

Vadinasi, CIO priklausya fe 
de racijai, tačiau turės atski
rus savo reikalus ir atskirai 
valdysis.

Amerikos Darbo federaci
jos vadai priėmė pasiūlymų ir 
pranešė, kad rytoj atsakysiu 
— paduosiu savo nuomonę Ir 
savo kontrpasiūlymus.

ADV. J. P. WAJTCHES 
ų PASIDAVĖ

Maskvos laikraščiai prane
ša, kad GPU agentai suėmė a- 
pie 30 pravoslavų dvasininkų 
ir kitų asmenų. Suimtųjų tarpe 
yra vienas vyskupas, keliolika 
šventikų, du vienuoliai, trys 
buvę stambieji žemvaldžiai,! 
vienas buvęs kunigaikštis ir’, 
kieli turtingi namų savininkai.

jVisi kaltinami “veikime 
prieš sovietų tvarkų”, o vys
kupas ir šventikai — už Stali-

Adv. J. P. Waitches pasida
vė autoritetams. Ryšium su 
“skardžiaus” Kelly testamen 
to suklastojimu jis vienerius 
metus turi kalėti apskrities 
kalėjime.

Policija ieško N. Radžiaus.
Mrs. Bella Butonui ir J. J. 

Bagdonas yra kalėjime.

darbų departamento komisio- 
nierius O. E. Hewitt.

Iki bug iškelta kokių nors 
WPA. projektų, bedarbiai bus 
skirti valyti gatves ir gatvai- 
tes.

BEDARBIAI NEGAUS 
DRABUŽIŲ

Chicagos bedarbių šelpimo 
komisionierius L. KL. Lyons pa 
skelbė, kad bedarbių šeimynos 

no paskelbtos naujos konstitu- ateinančių žiemų negaus dra-
cijos išnandojimų. Girdi, vys
kupas ir šventikai per pamal
das cerkvėse meldžiasi, kad 
Dievas . palengvintų kenčian
tiems rnsamg ir dėkoja Dievui 
už konstitucijų, kuriųja pripa
žįstama religijai laisvė”.

Bolševikai sako, kad tokios 
'maldos yra ne kas kita, kaip 
tik “priešrevoliucinis” veiki
mas. Girdi, už konstitucijų ne 
Dievui, bet Stalinui reikia dė
koti.

Taip bolševikai rengiasi 
prie savo rinkimų, kuriais 
bandoma uždumti akis pasau
liui.

RAGINA PADĖTI BEDAR

BIŲ SURAŠYMĄ

bužių, nė avalinių ir tik vienų 
pusę už butų nuomas.

DAR VIENĄ DESIMTDO- 
LERINĘ UŽTIKO

Vyriausybės agentai, kurie 
ieško pagrobtojo Rosso, 72 
m. amž., ir grobikų, kuriems 
išmokėta 50,000 dol., dar kitų 
dešimties dolerių išmokėtų pi
nigų banknotų gavo. Šį kartų 
iš vienos miesto centre par
duotuvės.

NESUSITAIKYTA ISPANI
JOS KLAUSIMU

Illinoiso gubernatorius Hor
neris ragina valstybės gyven
tojus padėti vyriausybei be
darbių surašymų, įvyksiantį

SKAITYKITE “DRAUGĄ” hųfcričio 16 ir 17 d.

LONDONAS, spal. 26. — 
Nesikišimo komitetas po kelių 
valandų gvildenimo Ispanijos 
klausimų nutarė tik pasiųsti 
komisijų į Ispaniją tvarkyti 
dalių savanorių ištraukimų. I- 
talija nesutiko skaičiuoti ten 
savanorius. Maiskis daugiau
sia nepatenkintas.

čiu mašinėlėje su cheminiu 
purpurinės varsos skystimu. 
Kvapas iš pūslės patenku į 
cheminį skystimų. Jei kvape 
yra alkoholio dujų, minėtas 
skystimas pasidaro bevarsi*. 
Jei ne, tai skystimo varsa pa
silieka kaip buvus.

Vadiname “Safety” teisme, 
Chicagoj, mašinėlė būvo de' 
monstruojama ir rasta, kad ji 
tikrai veikia. Moksliškam iš
bandymui pasiaukojo vienas 
teismo “bailifas”. Piethudu*- 
mas jis ištraukė du stiklus a- 
lans ir grįžęs teisman pripūtė 
pūslę Chemikalai mašinoje vir
to bevaisiais.

Jei ši mašinėlė būtų pripa
žinta automobilininkų išbandy
mui, policija, turėtų nešioti® 
pūsles ir gauti sulaikytų auto
mobilininkų kvapo. Tai būtų 
teisme įrodymas, ar sulaikytie
ji yra gėrę, ar negėrę BVaiga* 
fo

Iki šiol naudojamasi tik uo
sle. Tas gi ne visados gali bih 
ti tikra ir įtikinama, ypač kai 
sulaikytieji automobilini n. m 
griežtai išsigina. Te i Amas ne
linkęs visados patikėti polici
jos neklaidingumu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
šalčiau.

Saulė teka 6:17, leidžia
si 4:51.

z



f

“DRAUGAS”
J LITHUANIAN DAILY FBlEND 

wwe».5«? ŠSl’iS“” *■
* Tbra* Monthe — 12.00; Oto Moath — »•«.

* — Oo« Year — »T.OO; SU Moatte — »4.M{ 
— .#»ę.

rtieUt ln "DRAUGAS” brto<e best raaulta. 
ratea ob application.

” 2334 S. Oakley Ave., Chicago
: ■ “DRAUGAS”

. ttskynu aekataSleaiua 
feUnta lr koreeptfndentama raitų nesrailna, 
ia tai patlarytl lr aeprlelunčtama tam Ukw- 
•aklų. Redakcija pasilaiko aau teito tai* 

trumpinti riaus prisiųstus raitus tr ypač ko. 
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Del Pavojų Lietuvai

Praėjusį sekmadieni Cbicago Tribūne pa
skelbė nemažą sensaciją. Paskelbta Vokieti
jos nacių planai, iš kurių paaiški, kad na
ciai via dar neišsižada obal šio — Brang nach 
Oaten. Taip pat jie žadu pulti Čekoslovaki
ją ir Austriją. Tuos žygius darysią po na
cionalistų pergalės Ispanijoj.

Kaip žinoma, naciai ima viską į savo 
rankas Dancige, kuris buvo nepriklausomu 
Jniesta. Jie ten įvedė diktatūrą ir dmė per
sekioti visus, kas tik nesiftinka su jų nusi
statymu. Nėra abejonės apie tai, kad naciai 
sulaužys dar vieną tarptautiną (Versalio) 
sutartį ir visai atsiims Dancigą.

Sąryšy su tuo iškeliamas ir Lenkų Ko- 
totoriaus klausimas. Esą vedami pasitarimai 
su Lenkijos dvarininkais, kurie sutiktų kori
doriaus išsižadėti, jei Lenkija gautų išėjimą 
1 juras per Lietuvą. Tuos planus vykdant 
Lietuva, žinoma, netektų Klaipėdos, o ir jos 
nepriklausomybei susidarytų pavojaus.

Kad lenkai tebeturi apetitų pagrobti vi
są Lietuvą, tai seniai žiAomas, faktas. Jei 
būt galėję, jie seniai Lietuvą būt užpuolę. 
Bet ir pas juos yra bent kiek sveikiau gal
vojančių žmonių, kurie žino, kad Lietuva 
šiandien jau p<dideljs vr^ kauląs, kad jį 

. praryti. Praryti gal -ir įgalėtų,/tačiau nėSu-’ 
virškintų. Lenkijai tai neišeitų į sveikatą.

Tuo būdu jie laikosi ir, mūsų manymu,

ptinu ir jį egzaminuojančio, tai būtų karšto
šaukiantis į dangų tolerancijos lauiymaą. •

— Ką gatatumšfe pasakyti dėl Taotog.- 
filoaofijos fakulteto kūnais kr jo pūtimo. ii 
tarpo tų Žmonių, kurių vienminčiai anksčiau 
su jo steigimu sutiko?

• — Man taip pat teko, pasinaudojus kvie
simu, dalyvauti seimo komisijos posėdy, ku
riame buvo šVarstohias I un-to statutas ir 
tariamasi dėl Teofog.-filosofijos f-to. Komi
sijoj daiyyavo ne tik liaudininkų žmonės, bet 
joje svarbų vaidmenį vaidino taip pat iš 
šoc.-demokratų tarpo ir prof. Čepinskis. (Ja
lų gale dėl Teolog.-filosofijos fakulteto buvo 
susitarta ta fobna, kokią ji yra. Tai yra, 
taip sakant, kompromisinis dalykas. Buvo 
pripažinta, kad lietuvos katalikai turi teisę 
reikalauti, jog jų vaikus mokytų katalikai 

Į ir kad savo vaikams į mokytojus taip paf 
i galėtų parinkti tiktai katalikus.

6i teisė yra lygiai tokia pat, kaip lie
tuvio teisė mokyti vaikus lietuviškai ir rei
kalauti, kad jų mokytojai būtų lietuviai. Iš 
to išeina, kad katalikam^ ir visas un-tas tu
rėtų būti katalikiškas. . i

Tą reikalavimų 1921 m. buvo labai ryš
kiai iškėlę dnugeliB žymių kat inteligentų. 
Tačiau krikščionių demokratų blokas buvo 

•nusistatęs labai lengvai eiti j kompromisus. 
Visa jų politika buvo kompromisinė; dėl to 
jis apsiėmė įkurti ne katalikų un-tą, bet na
tų, kur buvo minimaliai aprūpintos katalikų 
teisės. Negera būtų, jei būtų norima ir tą 
minimalinį .aprūpinimą panaikinti”. •

fiį “XX Ąjitž.” atstovo pasikalbėjimą su 
J. E. Vysk. Būčių spaudos cenzorius gero
kai apkarpė. ^Vadinas, buvusiam Vyt. Did. 
Universiteto rektoriui neleista pareikšti nuo
monės visais aktualiais Universiteto klausi
mais, l>urie svarstomi seime.

Vilniuje Vis Tebetardo Lietuvius

“Vilniaus Rytojuje“ (72 nr.) buvo ra
šyta, kad buvęs laikinojo, o vėliau Tautinio 
Vifniars Lietuvių K-to pinm. Stašys šių me
tų pradžioje yra gavęs iš Vilniaus iždinės 
.III įstaigos įsakymą sumokėti daugiau kaip 
88,000 mokesčių už pelną, kurį, iždinės* spė
jimu, Stasys imąs iš krašte ar užsienyje tu-

a __ - rimos nuosavybės, iš kurios savo meti jis
taikysis Lenkų Koridoriaus, per kurį turi I rėmęs Vilniaus krašto badaujantiems gyven- 
Mėjimą į Baltijos jūrą. Nei bent prievarta 1
jį tirėtų atiduoti Vokietijai

Beat tuo tarpu tokių pavojų, apie ku
riuos kalba spauda, Lietuvai nėra. Žinoma, 
ne be to, kad nereiktų budėti. Kad atlaikyti 
galimus puolimus ateityje, tauta turi būti 
vieninga, pasiruošus, turi turėti užsienyje 
draugų.

Dėl Naujojo Liet. Universiteto 
Statuto

Lietuvos seimas svarsto Vytauto Didžio
jo -Universiteto naują Btatutą. Dėl to seime 
•na ginčai. Ginčijasi ir spauda. Laisvama
niai norėtų, kad visai būtų panaikintas Teo
logijos Filosofijos fakultetas. Tautininkai no- 
,ft“atrmti uritvetsiteto autonomiją, kuri jau 
anais metais buvo gerokai apkarpyta. Iš 
visko matyti, kad yra pavojus universitetui 
netekti autonomijos ir svarbaus Teologijos 
Filosofijos fakulteto. .< •

“XX AmŽ.” įdėjoJ. B. Vysk. P. Būčio, 
Vieno iš Vytauto Didžiojo Universiteto stei
gėjo, nuomone, šiuo aktualiu klausimu. Į pa
duotus klausunus Jo Ekscelencija taip at
sakė:

“—Ar katalikai turi teisę turėti Lie
tuvoje savo Teologijos * filosofijos fakul
tetą?

— Šis klausimas man reiškia tai, ar ka
talikai Lietuvoj turi teisę mintyti, turėti pa
žiūrų, įsitikinimų ir tuos įsitikinimus įrodi
nėti, moksliškai svarstyti ir skelbti.

~x Ar Teolog. » filosofijos fakulteto bu
vimas derinasi su tolerancija ir un-to pas
kirtimi tarnauti mokslui, dirbti tiesai!

— Jeigu į kat. fakultetą būtų skiriami 
nekatalikiškų įsitikinimų žmonės, tai tąsyk 
jis nebūtų pateisinama*. Čia yra klausimas, 
at katalikai turi teisę tarnauti savo įsitiki
nimams. Jei katalikai turi įsitikinimus, tai 
tolerancija reikalauja, kad jie turėtų teisę 
tuos įsitikinimus taip pat pareikšti. Čia ten
ka kalbėli apie profesorių ir studentų teises. 
Jei studentas nori susipažinti su kat. pnsau- 
Jčžidra, o būtų verčiamas klausyti profeso
riaus, skaitančio jam paskaitas ateistine kry-

B Mūsų Veikimo Centro
(lš Federacijos centre raštinės 2334 So. Oakley Ave., 

Cbicago, Illinois)
r ' » ■ to ■ ■ . «,« , . ■

Studijų itteitoi t į puierizuojami popiežių encik-
Federacijos apskričiai ir “>■» ‘‘Berum Novarum” ir

skyriai gana sėkmingai pami- dė».
nėję Vilniaus užgrobimo die- nMi’ kune nWitftt° kelius ' 
ng, eiimčia earadatas aukas Vi.ivykdy 
lnious vadavimo reikalams į "** Kongresu., paveda centro
Federacijos eentrą ir rengia
si priė kitų darbų. Lapkričio 
mėnesyje yra pate laikas į- 
steagti studijų ratelius ir dis- 
kusuoti sočiai ibius klausimus.

Paprasčiausias būdas tokius 
ratelius suorganizuoti yra 
šioks; reikia pasirinkti vieną 
vakarą savaitėj, kad susirin
kti į salę, mokyklą ar priva
tinius namus ir ten daryti pu
siau formalius pasikalbėjimus 
vienu ar kitu iškeltu klausi
mu. Bent Tiems iŠ veikėjų 
turi būti pasiruošęs kurį nors 
aktualų socialinį (darbininkų) 
klausimą referuoti, o kiti sta
to klausimas, diakusuoja. Vie
nu vakaru užtenka vieną klan 
simą iškelti, jį išstudijuoti, iš- 
diskuiuoti. O jei knriam klau
simui vieno yaka.ro neužten
ka, jam kelis vakarus paves
ti.

Socialinių klausimų referen
tai savo pranešimams pagrį
sti turi naudotis popiežių en
ciklikomis, išleistomis darbi
ninkų reikalais — Leono XIII 
“Herom Novąrum” ir Pijaus 
XI “Quadrageainfo Anno”. 
Yra galima gauti ir kitokios 
medžiagos — knygų ar žurna-

valdybai sudaryti komisiją 
bent iš trijų asmenų, kuri spe
cialiai rūpintus socialiniais 
klausimais, sudarytų planų 
skyrių veikimui ir gvildentų 
tuos reikalus mūsų spaudoje. 

Svečiai iš Lietuvos

Praėjusio mėnesio pabaigoje 
į Ameriką atvyko kun. F. Ka
počius, statomos Kaune pa
minklinės Prisikėlimo bažny
čios rektorius ir Kazimieras 
Čibiras, laikraštininkas.

Jiedu atvyko atlankyti mū
sų lietuvių amerikiečių, kad 
turėtame progą ir mes, plyte
lę, kitą įmūryti į tą pamink
lą, kuris amžiais kels Dievo 
garbę‘ir primins Lietuvos at
sikėlimą iš griūvėsiu ir įsto
jimą į nepriklausomą gyvent 
mą. .

Amerikos lietuviai, tiek da
ug prisidėjo prie Lietuvos rei
kalų, be abejonės, ir prie šio 
svarbaus darbo —- užbaigimo 
statyti Prisikėlimo bažnyčios 
prisidės.

LRKSA vajus

Nuo šių metų lapkričio pir
mos dienos prasideda didelis

. . a , musų kilnios organizacijos —
lų Amerikos katalikų veikimo T. . . r> o • • ••
centre, tO&riit, angly kai-' L.etuv.y B. Sus.v,eu.j„no
, . ’ ■ Amerikoj naujų narių priraboję. Kam tokios medžiagos v. ... . . ...
reikėti), Federacijos ,«^juuo vaju., kur., tęs., per
„ . ;\ aesis menesius,tarpininkaujant, bus galima

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS (vardas VIII, o dabar tik ku- 
— ------ inigaikštis Vtodsoras, su savo

Lietuvoje, kaip neseniai ra- pačia važinėja po svietą stu-
šiau, dvi moterys per gazietas' dijtiodamas naujų, pigių na-
j Nikele buntą prieš vyrus, ku- mų statybą ir planuodamas
rie labai ukvatija bučiuoti mo- Į darbininkams kvartalus.
terims rankas. Buntui pritariat zn«- • v ., J Tai dar vienas smūgis bal-
visos moterys, ba patirta, kad ;i . •. _ , , ,, , .. šavikų teorijoms, kad kara-
daugehs džentelmenų, bučiuo- ... . . .... ... .. y, . . . , ,Vi., liai, carai ir kiti dideli žino
dami moteriai ranką, įstikrų- . . , .. v. . , nes svietui nenaudingi ir dėl
jų, bučiuoja savo nyfcet,. Da- juog reiWa Q
bar daroma ,»ek.e f,geria,, 5ia
kaip ateigrotl nuo vyry, ku- virsU namų g(
ne vie t.k norės jeme rankar kontraktoriom
bučiuoti. Viena sako reiktų į-l ________
steigti tokių organieacijų, ku- Anekd<)tai ie 
rio, narse teeiptael į vyrue viguomet 
prašydamos nebuc.uot, jem» tnm,; nes škotai pasižymi i
raukų. Kita sako, kad tokia 
organizacija nieko nemačySt 
Esą, geriau būtų taip: pama
tei vyrą, rankas į užpakalį at- 
metei ir iš tolo šauk: “Lobas, 
pone, labas.”

Bet geriausias figerius iš
rado gazieta “Sekmadienis,” 
kuris tą figeirį het pikčeriu 
parodė: susitikęs vyras mote
rį. Kai nusiėmęs .kepurę ir 
džentelmeniškai susilenkęs jis 
siekia ranką bučiuoti, moteris

visuomet kalba apie jų šykš- 
ir

sausu jumoru. Kartą šeimi
ninkas sutiko einantį gatve su 
žibintuvu savo berną.

-— Kur tu eini ir dar su ži
bintuvu?

— Pas sužadėtinę.
— Kada aš eidavau pas sa

vo sužadėtinę, tai žibintuvo 
su savim neimd&vau — su pa
juoka atsakė šeimininkas.

— Tai as iš karto pagalvo
jau, kai pirmą kartą pamačiau

atmetus rankas į užpakalį pa- jūsų žmoną, — atrėžė bernas, 
kėlus koją sako; “Na, ger-. , (BD),
biamasis, bučiuok jei jau taip
nori....”

Atrodo, kad tai bus geriauk. 
si figeriai atpratinti vyrus 
nuo bučiavimo moterims ran
kų.

tojams šelpti k-tą ir Vilniaus lietuvių įstai
gas bei draugijas.

Dėl tokio iždinės sprendimo Stašys ape
liavo į aukštesnes įstaigas. Ryšiam su tuo, 
rugsėjo 11 d. Vilniaus 'miesto teisme buvo 
tardomi liudininkai: Vilniaus “Ryto” Dr-jos 
pirm. kun. Čibiras, lietuvių “Mokslo*’ Dr- 
jos z pirm. kun. Viskantas, Vytauto Didžiojo 
gimn. dir. šikšnys, Lietuvių Labdarybės Dr- 
jos pir. kun. Bieliauskas, lietuvių ligoninės 
dir. Vyt. Legeika, kun. Stankevičius, St. Špo
kas ir pora numizmatikos dr-jos narių. Teis-/ 
me viešojo tardymo metu liudibinkai tvirtino, 
kad / Stasys gaunamas iš kitur esamų lietu
vių organizacijų lėšas įteikdavo lietuvių į- 
staigoms ir draugijoms, kaip tarpininkas. 
Numizmatikai kalbėjo apie jo numizmatinius 
dalykus. Tą kartą teismas liudininkus ištar
dė dėl 1932 ir 1933 metų mokesčiu.

Dabar tenka sužinoti, kad dėl 1934 ir 
1935 metų mokesčių tie liudininkai Vilniaus 
miestų teismo buvo ištardyti rugsėjo 25 d. 
Tačiaū ir šį kartą tardymas dar nebaigtas. 
Neatvykę į teismą kųpigas Bieliauskas ir St. 
Špokas bus ištardyti kitą kartą.

K. Stasys, kuris vis dar tebelaikomas 
kalėjime, ir šį kartą šaukimo negavo ir liu
dininkų tardyme nedalyvavo.

Latvių Istorijos Žurnalai

Savo istorijos mokslui kelti ir kurti lat-

gauti. Reikale kreipkitės j se
kretore jatą.

Kongreso nutarimai

Studijų rateliams pataria
ma diskusuoti socialinius (da
rbininkų) klausimus, nes Fe
deracijos 26 kongresas priė-

Kadangi L. R. K. S. A. yra 
stiprus Federacijos narys, ka
dangi kiekvienas žmogus šia
me krašte turi būti apsidrau
dęs savo sveikatą ir gyvybę 
ir kadangi L. R. K. S. A. yra

Buvęs Anglijos karalius Ed- tą.

— Tėveli, pasakyk man, kas 
tai yra bankrotas 1 —

— Bankrotas vadinamas at
itikimu, kai kas nors pinigus 
deda į savo kišenių, o patikė- 
tojams patiekia savo overkau-

darbiams atsakyti į kortelių 
fraternaiė organizacija, pare-' klausimus.
•mta religiniais ir tautiniais

niė tokį nutarimą: “Federaci- pagrindais ir sutvarkyta su-

mitetų prašoma pristatyti ve
rtėjus, kurie teiks reikalingą |
pagalbą svetimtaučiams — be Į VIDUBYJI TZL-

Regularis pašto nešiotojas 
pristatys Bedarbės Cenzo Ra-

Tai Bent Ąžuolas

PA 15 ŽMONIŲ

Rietavo urėdijos, Tverų gi
rininkijos ribose, prie valsty-

jos kongreso dalyviai mato lyg valstybių apdraudos de- , T- . , , • , . L* *' -*i i- 4 K.__ ; _i J i5i j., porto Korteles kiekvienam na- binto miškelio Gojaus, ant Du
rniui lapkr. 16 d. su prašymu bulio upelio kranto stovi di- 
išpildyti ir atgal gražinti kor- džiausiąs apylinkės ąžuolas.

. . .. . ... i teles prieš penktadienį, lap- Jo diametras apie 3 m., aplin-
..»» prie Federoe.je, prikjau Sus-,no r.iyt.8 ,r savo valku., i krifio d fc(._ kįB9 gudar(( apĮe 9 m

gyvą reikalą energingai ragi-! partamentų reikalavimais, dėl 
nti pirmoje vietoje Federaci !to Fęderapijos skyriai tepara- 
jos skyrius ir apekričins, o ir I gina lietuvius katalikus prie

sančias draugijas ir organiza- prirašyti, tuo pačiu pririšant 
cijas, kad rūpintus socialinių juos prie lietuvių katalikų or- 
klausimų sprendimo, kad vi- ganizacijos. L. Simutis, 
sais galimais būdais būtų po-' A. L. R K. F. sekretorius

tnriolika klausimų. Yra žin- 
geidu svetibitaučiams žinoti,

Ąžuolo vidurys buvo išpuvęs 
ir prieš 80 metų buvo pieme-

kad ant tų kortelių nėr jokių nų padegtas. Ąžuolas degė a- 
_________________________________________________________ klausimų apie pilietybę, kas'pie mėnesį r po ilgų pastan-
SVETIMTAUČIAI KVIEČIAMI PRISIDĖT S

PRIE BEDARBES CENZO

(Prisiųsta)

dar negreit grius.
Ąžnolo viduryje lengvai 

Ii tilpti apie 15 suaugusių z 
nių. Sienas dar turi storokas 
ir tvirtas. Viršūnė šiek tiek 
apdžiūvusi, bet šalutinės ša
kos paikiai žaliuoja.

Ąžuolas apylinkėje yra pla
čiai žinomas. Jį lanko daugy
bė ekskursijų ir šiaip žmonių.

nebus vartojamos kokiems na
grinėjimams, taksavimo rei
kalams, susekimui pilietybės 
arba kokiam kitam tikslui, ku-

Kadangi mūsų šalyje yra mi
lijonai svetimų kalbų gru
pių, ir yra žinolnas faktas,'ris darytų blėdį bedarbiui sve- 
kad jų tarpe yra daug bedar- tPmtaučhii. Nebus jokio viešo 
bių, Biggers sako, labai sva- paskelbimo tų atsakymų. Tie

bedarbes"cenaė ir"įau"istėiftia irku- kad svet“"i kalhlJ ž>eo-J atsakymai bas vartojami vien 
nės suprastų cenzo tikslą. Jie- tik bedarbės cenzo tikslui

Majorai- miestų visose Su v. 
Valstijų dalyse jau atsiliepia 
į prašymą administratoriaus 
John D. Biggers išvien veikti

‘ ‘ Majorų Komitetus * ’ svar-1 
blausiose Sios Šalies vielose.,ms "ereik arba abe**i Cenzas, kaip Kongreso nu-
Cenzo administratoriaus ofi- iaP*e Raporto K°r* ( statyta, suteiks reikalingų in-

iai prieš porą metų yra įkūrę Latvių isto- gaa jau, gavd šimtus laiškų lt ite^s su£rUŽinimą vietiniam apie padalinimą ne-
ijos institutą. Jis pradėjo dabar leisti Lat- į teiegramiJ nao imajorų ir kas - P^tuL įdirbančių pagal senumo, pa-

y.jas ySrture .nsUtcta iumata , kūne jau I Jign gkai{iug aoga . Cenzo admmistratorius Big-'gttl geograf,skaį Tietos ir p,»
Bėjo du s,s. Be to nuo 1938jm pradSree uft, pag^m'gCTe pruSo kiekv.eno majoro mmej ui[giėnlhniĮi kAr
eina labai puošniai leidžiamas Senatne nn . .. . i-fnr .komiteto paskirti prie to ko- *.;i. diek* Tolutoo-n-
mtlBk”. pasirodęs kas 3 mėnesiai. Dabar --_______-1 k * 1 k° Teisingasmaksla , pasirouąa Kas o menesiai, uaoar į _\i „įZ Imiteto atstovą svetimų kalbų'k, tik jau iėėjo Siu ’ntetrj pm-kutinieji du “»«>« ‘P1’ bedarbės cenJ«. | * aJ£|inMje> įr> kn’ ™’.

Adminiėtratoriue Bigger.v' yra dį^lla skaiėius svetini-'’• 
„.ilkia k.d Knu „.Kna „n. J „ i “J . I P“ P'“1*4!

(III, IV) sąsiuviniai. Abiejuose yra po ke
letą įdomių ir Lietuvos praeiti )archeok, is
toriją) liečiančių strp. Paskutinis sąsiuv., 
išleistas su daug spalvotų paveikslų, yra ski
rtas Dr. Ulnianio 60-ties metų jubil. Kada 
Lietuvoje pradės eiti reguliariai nors vie
nas istorijos žurnalas f Tokį klausSmą stato 
“XX Amžius".

KALNAS. — Seimo prezi
diumo sekretorius M. Kvik
lys rengia spaudai platų dar
bą apie Amerikos lietuvių tau
tinį judėjimą. Knygą išleis 
Socialinių ir Politinių Mokslų 
Institutas. ■

^rrtėkia. kad bu. ft^ima nu- j teipgi orga. į - — --
pMtl t'kr, v.en -Fareign L»nftu»g.;u w
tik, jei visi nedirbantieji žmo- ttub-rommittee” su atstovais l
nėa, ir visi, kurie tik-dalį lai- kiekvienos svetimtaučių gru- j 
ko dirba, pilnai ir teisingai,pės jo apylinkėje. Nuo šitų'
atsakys į valdžios klausimus, svetimų kalbų grupių ko-

slams ateityje.

įPLATMIUTE "DRAUfiį'

KAUNAS. — Dėl nepapra
sto ir šilto rudens daugelyje 
miesto sodų buvo antrą kartą 
pražydusių obelių. Tokią ga
mtos reiškinių jau seniai čia 
nėTa buvę.

yaka.ro


drečiadienis, spalių 27, 193?

LIETUVOJE LAUKIAMA DAUG 
UŽSIENIEČIŲ LIETUVIŲ

Įsigykime Ekskursinį Laivę

1938 'metais sueina 20 me- kuris būtų paskirstomas šėri- 
tų nuo Lietuvos Nepriklauso-, ninkams. Tačiau laivo staty- 
mos valstybės atstatymo. Jau’mas neturėtų būti pagrįstas 
dabar Lietuvoje pradedama rū Į vien komerciniais išskaičiavi- 
pintis šį jubiliejų iškilmingai mais. Čia turėtų labai rūpėti 
paminėti. Numatoma įvairiai ir ta idėjinė reikšmė, kurių 
iškilmes ruošti nuo vasario IG satas ekskursinis laivas turė- 
iki rugsėjo 8 dienos, vadina tų mūsų išeivijai ir visai lie
si nuo Nepriklausomybės po- tuvių tautai.
skelbimo iki Tautos šventės, j Savu laiku būtų maloniau 
Tur būti didžiausios iškilmės važiuoti į senųjų Tėvynę ap- 
įvyks vasarų, kada bus su- lankyti* neą važiuojantieji tu- 
ruošta didžioji visai Lietuvai retų savųjų aplinkumų. Ke- 
dainų šventė, kurioje dajyvav- li/rnė- būtų tuo jau patogesnė, 
ti yra pasirengę trys Šimtai kad nereikėtų važiuoti per
chorų su apie 15,000 daininin- svetimas šalis, plauktume tie- i 
kų-ių. (lakinas daiktas, kad siog į savąjį Klaipėdos uostų, 
bus suruošta ir visos Lietu- (lalėtų naudotis papiginimais 
vos žemės ūkio ir pramonės asmens, kurie to yra reikakn- 
paroda. “Pavasario” jaunime gi, ar nusipelnę.
sąjunga (pavasarininkai) va-, Kalbama, kad 1938 metais 
iyų turės savo didelį sus- aplankysią Lietuvą net apie 

įydį dvidešimts penkerių 5000 jos išeivių. Daugiausia,
l€etų savo organizacijos jubi

liejui paminėti.

Lietuvoje keliamas sumany
mas, kad reikėtų Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metų su
kaktuves pažymėti kuo nors 
tokiu, kas nesibaigia skirtų 
dienų iškifmėmis: vadinasi, su 
kurti ar padaryti ką nors ve
rtingesnio. Manoma paskatin
ti dailininkus, literatus, mu
zikus jubiliejiniams metams 
“pasitėmyti”.

Atrodo, kad gausinga Lietu- 
Vos išeivija taip pat galėtų ką 
nors tokio sukurti. Jau seniai 
buvo keliamas sumanymas pa 
dovanoti Lietuvai laivą jos 
prekybos laivyno pradžiai. Šis 
sumanymas gal būti dėl to 
nebuvo įvykintas, kad jis mū
sų išeivių širdžiai nebuvo la
bai artilmas. Daugelis aiškiai 
nenumanė, kokią reikšmę Lie 
tuvai gali turėti prekybos lai
vynas. Kitiems atrodė, kad 
vienas padovanotas laivas ne
turės didelės reikšmės, ir pan. 
Dabar jau Lietuva turi pre
kybos laivyno gerą pradžią, 
nes turi šešetą laivų, tiesa, 
nedidelis, bet tokių, kurie ti
nka Lietuvos užsienio preky
bai aptarti. “Lietuvos Lloy- 
das” padidina savo akcinį ka
pitalą, kuriuo įsigys dar po
rą laivų. Žodžiu, su prekybos 
laivynu jau ne bėda 

Lietuvos išeivijai, rodos, ge
riausiai tiktų įsigyti ekskur
sinį laivą. Laivas galėtų būti 
ne labai didelis, bet tuščio iš-

žinoma, atvažiuos iš Jungti
nių Š'aurės Amerikos valsty
bių. AJvyksiančios ekskursi
jos taip pat iš Pietų Alneri 
kos, Anglijos. Jeigu ekskur 
sijos bus tsrtp gausios, kaip 
tikimasi, tai jos tiktai per 
vienerius metus sumokės sve
timų bendrovių laivams apie 
milijoną dolerių, taigi jau 
gana gero ekskursinio laivo 
kainą.

Kaip ten bebūtų, bet Lie
tuvoj išeivi jai vertėtų pagal
voti, kaip atžymėti Lietuvos 
Laisvės 20-ties metų jubilie
jų. Tas atžymėjimas būtų gra
žus, didingas ir reikšmingas, 
jeigu būtų įsigytas tarp Lie 
tuvos ir jos išeivijos pastovus 
ryšininkas •— ekskursinis lai
vas.

BHATOAH

mų
Vasarnamiai slenka į jurą. Vaizdas iš Long Island, N. Y., kur per audrą vilnys taip išplovė pastatytų ant k 
pamatus, kad jie pradėjo slinkti į vandenį. Iš kairės antras namas, kaip mątome, jau nuslinkęs arti vanden”^ na-

8
Šv. Jurgio parap., Brook

lyn, N. Y.:
O. Bairiūnienė — $10.(X), M. 

Klinski — $5.00, T. Balėnienė 
— $3.00, N. N. — $5.00.

Visi pinigai pasiųsti Fondo 
j Globėjui kun. A. Linkui, 12259 
Emerald avė., Chieago, Iii. ■

• Kun. D. Mikšys
Viso priėmiau nuo kun. D. 

Mikšio — $1,540.50.
Kun. A. Linkus

MALDOS NAMO JERUZALĖJE REIKALU rpalienė — $10.00, O. Daug: r-1 
__________ . ■ dienė — $5.00, O. Liusienė -

Federacijos kongresas, už- 1 kurį ves vienuolės lietuvaitės 
girdamas reikalą turėti lietu- ir atstovaus mūsų žemiškus
vių religinę atstovybę Jeruza
lėj, pavedė man vykdinti tą 
sumanymą.

$10.00. Viso — $1,010.00. 

Philadelphijoj ir apylinkė- i

Senovės Pastatų 
Muziejus

KAUNAS (Tsb.) — Lietu
voje veikia įstatymas, pagal 
kurį miestų ir apskričių inži
nieriai gali priversti savinin
kus nugriauti tokius pastatus, 
kurie jau netinka gyventi ir 
savo išvaizda gadina miestų 
vaizdą. Tačiau nugriauti ski
rtų pastatų tarpe pasitaiko 
tokių, kurie yra įdomūs Lie
tuvos senovei pavaizduoti ar
ba vertingi kaipo architektū
ros pavyzdžiai. Kauno miesto 
burmistras pavedė savivaldy
bės statybos skyriui sudaryti

ir sielos reikalus prie Jėzaus 
Karsto.

Philadelphijoj, Šv. Andrie- 
Pradėjęs darbą, labai nu- jaus parap. aukojo: 

džiugau, pajutęs didelį visuo-1 Kun. J. Čppukaitis — $100, pšienė — $1.00, U. Gegeškie-
menės palankumąi. Aukų ne- P. Mykalajūnas — $100.00, M. ng __ j Amonienė

Mykalajūnas — $100.00, kun. $10 00> M? Griškevičienė — 
D. Mikšys — $100.00, J. Mor- .00, O. Palionis — $3.00, S. 
kūnas 25.00, Dr-ja, Šv. Rą- (Norkienė — $10.00, Rimgaila 
žančiaus — $10.00, M. Žen 

tuviams turėti Šventoje Žemė- j kauskiūtė — $5.00, I. RSška-
je, kaip kad ir kitos tautos. vičienė — $5.00, E. Laužikai-. j Balčiūnas —
turi, savo maldos namą. Žmo-' tė — $5.00, A. Šimkevičienė! $5,00, M. Žemaitienė__$5.00,

je:

R. Grebliauskaitė — $50.00. 
V. Kretinienė — $1.00, P. Da-

renku nei bažnyčioje, nei po 
namus. Pasakęs pamokslą a- 
pie Šventąją Žemę, paaiškinu 
taipgi, kokia bus reikšmė lie- — $1.00, Peledienė —, $1.00, 

S. Agent — $5.00, B. Kuktai-

nės Šventąja Žeme labai įdo- (Burlington, Pa.) — $100.00. 
mauja. Daugelis pareiškia no-Į Shenandoab, Pa. — Šv. Ju
rą prisidėti prie to amžino rgi0 parap.:
paminklo ir gausiai remia sa-< E. -Sinkevičienė — $100.00, 
vo aukas asmeniai įteikdami O. Kvalkauskaitė — $100.00,
arba siųsdami Fondo Globė- o. Kvedaravičienė — $5.00, k. Senulis __ $1.00, J. Mor-
jui kun. A. Linkui, 12259 E- Romeikių šeftna atminimui sa kūnas — $5.00, A. Brainskie- 
merald avė., Chieago, 111^ j vo tėvelio, a. a. Antano Ro-

Tikiuosi, kad ir kitose ko- meikos — $25.00, E. Matuse
vičiūtė — $25.00, J. Celešienė 
— $5.00, P. Celešius — $5.00,
K. Jankevičienė — $5.00, M.
Stankevičienė — $15.00, V.
Kazlauskienė — $5.00, K. Sa-

Elzb. Vidviskis — $51.00, J. 
Liškevičienė — $1.00, O. Rut- 
kienė — $1.00, E. Joneikienė Į 
— $1.00, V. Kavaliauskaitė — ! 
$1.00, J.. Astrauskienė — $10, j

lonijose bus tos pačios sėk
mės kaip Philadelphijoje ir 
Shenandoab, Pa. Tat, visuo
menei remiant, įsteigsime Je-sąrašą tokių namų bei kitų

taigingumo, kad nebūtų per-1 kių pastatų, kurie miesto tva- ruzalė.ie sav0 maldos namą, 
brangus. Reikėtų žiūrėti, kad rkymo sumetimais turi būti -------------- ' ' ~
jis būtų keleiviams patogus, nugriauti, bet kurie kartu y- i HINGS THAT NEVER HAPPEN

kral kiek pritaikintas mūsų is- ra vertingi kitu atžvilgiu. To- ■................. . ' * * *
■Aviu keliauninkų papročiams kius pastatus norima apsaugo

ti, sudarant iš jų tam tikrą 
senosios statybos muziejų.

brangus. Reikėtų žiūrėti, kad 
jis būtų keleiviams patogus, 

d kiek pritaikintas mūsų iš
eivių keliauninkų papročiams 
ir pomėgiams. Kad lietuviško
ji išeivija turistiniam laivui 
įsigyti turi pakankamai pa
jėgumo, abejoti netenka. Čia 
visas klausimas, kaip šį rei
kalą organizuoti, kas galėtų 
imtis iniciatyvos. Būtų labai 
gražu, kad pajėgtų šiuo rei
kalu susitarti didžiosios Šiau- KAUNAS (Tsb.) — Lietu- 
rės Amerikos lietuvių organi- vos policija kasmet gana iš

Lietuvos Policija Ruo
šias Nepriklausomybės 
20 Metų Sukaktuvėms

zacijos. Jos galėtų iš savo 
atstovų sudaryti lietuvių eks
kursinio laivo komitetą, ku
ris ir vykdytų visą darbą, — 
rūpintus ir x laivo statyba ir 
vėliau jo naudojimu. Laivą 
gal geriau tiktų statyti ne au
komis, o reikalingas lėšas su
rinkti pardavinėjant šėrus (a- 
kcijas). Sumanus laivo išnau
dojimus turėtų duoti pelną,

kilmingai švenčia savo meti
nę šventę spalių mėn. 2 dieną. 
Šiemet Lietuvos policija savo 
metinės šventės deną jokių iš
kilmių neruošė. Policija šios 
šventės programą papildys ir 
ištobulins, kad galėtų iškilmi
ngai paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų sukak
tuves ateinančiais 1938 mfe- 
ta».

nė — $10.00, K. Želbaitė — 
$10.00, Maldos Apaštalystės 
dr-ja. (Šv. Andriejaus parap.)
— $10.00, M. Lazauskienė — 
$2.00, A. Aniolauskienė — $5, 
Jz Jakštis — $1.00, B. Stan- 
kienė — $1.00, Jablonskis — 
$2100, K. Dryža — 3.00, N. N.
— $4.00, O. {Beleckienė — $2, 
A. Mažeikienė — $1.00, Simai- 
lienė — $1.50, P. Timinskienė
— $5.00, N. N. vardo nepasa
kė, pareiškė: “aukoju Pane
lei Švenčiausiai. Ji žino mano 
vardą” — $200.00, kun. dr. 
V. Martusevičius — $25.00, 
M. Čiugis — $2.00, Adomaitis
— $1.00, N. N. — “aukoju 
mano Brangiausiam Jėzui” — 
$50.00. N. N. iš Chester, Pa.
— $5.00.

Ll NIM [NT

Sęžiningas Radėjas

Jl’RE. — Jūrės miestelio• r • 'vgyventojas, stalius Rasimas 
Vytautas, ėjo per mišką į 
kalną darbų dirbti. Beeida
mas miške prie takelio paste
bėjo aprasojusią, matyt per 
naktį gulėjusią* piniginę. Pa
kėlė ją ir pastebėjo, kad ji 
pilna popierinių pinigų. Atsi
sėdęs ant kelmo ‘pradėjo juos 
skaityti: joje buvo lygiai 5,- 
000 litų. Nežinodamas ką da
ryti, ėjo toliau į kaimą. Be
einant sutiko verkiantį Skriau 
džių gyventoją. Paklausė, ko
dėl verkiąs, atsakė, kad pa
metęs visus pinigus. V. Rasi
mas pasisakė, radęs pinigus. 
Pilietis iš džiaugsmo nežino
jo ką ir bedaryti. V. Rašimos 
yra neturtingas stalius. Vis 
dėl to, jo neturtas nesugundė 
pasinaudoti svetimu turtų. Ga
rbingas vyras!

-z
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LABDARIŲ DIRVA
LIETUVOJE TĘSIAMAS NAPOLEONO 

ŽYGIO MINĖJIMAS

Paskutinia Centro
Susirinkimas Prieš 

Seim$

Lapkričio 7 d. 6v. Myktflo 
par. salėj, Chicagoj, įvyks lie
tuvių R. K. Labdarių Sųjun
gos seimas.

Šį vakarų Dievo Apvaizdos 
par. salėj įvyksta paskutinis 
priessekniois labdarių centro 
susirinkimas. Jei visi susirin
kimai, kurie yra laikomi kie
kvienų mėnesio paskutinįjį 
trečiadienį, yra svarbūs, tuo 
labiau yra svarbus šis prieš- 
seiminis susirinkimas.

Nežiūrint takiame krašto 
mes negyventume, nežiūrint 
kaip gerai krašto ekonominių! 
ir socialiniai; reikalai susitva
rkytų, labdarybės organizaci
jos visuomet bus reikalingos 
ir niekuomet jos darbo nepri
truks. Jau su viršum dvidc- kėši atgal, 
šimts metų Lietuvių Labdarių v . . .

Neteisinga būtų sakyti, kad 
mūsų sųjunga jau savo atgy
veno, kad ji nebeturi tiksb.

KAUNAS (Tso.) — Šiemet. svarbiausia todėl, kad čia te
suėjo 125 metai, kai didysis besi a ulė baudžiava; kaimie- 
praimūzų imperatorius N spo- čiai buvo užguiti, prislėgti, la- 
leonas Bonapartas>\ su apie bai skurdžiai gyveno. Lįetu- 
600,000 kariuomene traukė vos valstybės atstatymu buvo 
per Lietuvų Rusijos užbariau- sudominti daugiausia tiktai 
ti ir tg pačių metų pabaigoj dvarininkai. Tačiau dvarinin- 
su savo armijos likučiais trau kų tarpe nebuvo vienybė*.

i Vieni norėjo, kad Lietuva bū
tų sujungta su Lenkija, kiti

nepriklausomas valstybes. Vi- b*eti»vų. Pagaliau, vieni tikė- 
Iniuje Napoleone buvo net >"* Į«>P”'‘‘»uwrayl>« «tg»ut, 
pnekelbę, .lekretn apie Metu. >*r k»‘' P"r

„ —r ' -y;-,-™' voe valstybės atstatyme. Ta- perg‘lt'' -““‘^"'as d.
I riešingai, jos uždaviniai di-j vykdamas i Sueita nėr d“l< J***v"j‘*’ ir ™“M Au
dėja, joe darbų neita sduko-'~ ^x_. ,___ *___ksandras I buvo pažudėjųs

Lietuvai laisvę, ir tuo savo 
paža.du jis suardė lietuvių vie-

ja, nes šelpiamųjų yra tiek, 
kad negalime nei spėti nei pa
jėgti visus sušelpti. Dėl tud. Šis susirinkimas turės gu- 

\ tutinai nustatyti seimo planus,' 5i“‘" ’”'»rbu*n durimi tartai i 
dienotvarkę ir viskį prireng- *agtU turi ateiti visa lietuvių 

.'ti, kas reikalinga mūsų orga-

mažai būro padaręs savo de
kreto įgyvendinimui. Vilniuje 
jau buvo sudaryta Lietuvoj 
Valstybės Taryba, į kurių į- 
ėjo kai kure stambūs didikai. 
Lietuvos dvarininkai rėmė Na

vis tiktai buvo Lietuvai la
bai reikšmingas, nes juo bn
vo sukeltos naujos viltys ir 
pastangos prarastųjų laisvę 
vėl atgauti. Tos pastangos bu
vo vėliau pasireiškusios ir 
1831 ir 1863 metų sukilimuo
se. Tie sukilimai Lietuvai da
rė tiktai naujų vargų ir kan
čių, bet jie vis tiktai nenu- 
slopino nepriklausomybės at
gavimo vilčių.

Lietuvai po 100 metų dar 
teko pergyventi baisųjį karų, 
kuriame žlugo Lietuvos pa
vergėjai, ir Lietuvos valstybė 
tapo atstatyta.

Lietuvių - prancūzų draugi
ja Kaune yra sudariusi tam 
tikrų komisijų ,Napoleono žy
giui per Lietuvų paminėti. Po 
sėkmingai pavykusio* Napo-

nybę. Paskiau, kai prancūzus jeow> parodos, kuri šių vasa 
nugalėjo, rusų caras savo pa- rų buvo Kaune surengta, ko

biliejus, kai maršalo Ney va-.bai stambios ir saldžios. Tai- 
dovuujami lietuvių ir pran- (gį, įr n,ūSų krašte uogos po 
cūzų pulkai apgynė nuo rusų|du kartua inoksta.
Kaunu. Be to, numatoma pa
statyti Napoleono 
minti paminklų.

žygiui at-

Antrosios Avietės

Pavojus gresia ne tam, ku- 
ris susmunka, bet tam, kuris 

, susmukęs nepakyla.

ALYTUS. — Paskutiniame 
turguje buvo gražiai prinoku
sių aviečių uogų. Nuostabu, 
kad jų atsirado ne saujelė, 
bet keli kilogramai. Uogos la-

LIETUVIA1 DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—0 vai. v.

3147 So. Halited St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

• nizącijos metiniam seimui ir
• jos gerovei. Dėl to labai yra
• svarbu, kad šio vakaro susi- 
I rinkime būtų visa centro val-

visuomenė.
Kitas reikalas vis labiau 

aktuaJėja, tai senelių prieg- . .
lando, klausimas. Dabar j«.l ** K*1
turbūt nebedaug liko tokių,

žadu pau/irio. Runku pasaky
poleonų maistu. Vilniuje, Kau1“’, laup bMų N»
ne ir kitus buvo dideli mais- 1X1 eonM8»

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 ]>opict ir 7—8 r. v. 

Kasdien išskyrus Seredų, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mene
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 vai. įyto.

* dyba, visų kuopų atstovai, vi-1 kurie tvirtintų, kad tokia prie 
Z si labdarių veikėjai. Prašoma lietuviams nebūtų rei-

atvykti visi, kad ligšiol ir ne
buvę sųjungos nariais, kurie
ms tik rūpi kilnus labdarybės

kalinga. Imbdarių Sųjunga sa 
darbų programoje vienuvo

svarbiausiu punktu ir turi
reikalai ir dartiai. Kuo geriau P™8i«“ta>s statylu*. Prie Šio
prirengsime seilliį ir jo pro-,*4'1’10 > «»•, »'««. ”® *»'P 

jau greitais žingsniais, bet 
nuosekliai ir rimtai. Tai rodo 
nupirkimas ir išmokėjimas ū-

t

kio, įsteigimas prieglaudos fo
ndo, sudarymas specialinės 
prieglaudos komisijos ir visa 
eilė kitų darbų.

Šiam seimui teks apie šel
pimo darbų pakalbėti ir pa
svarstyti plačiau ir nuodug
niau. Kad greičiau prieiti prie 
stgtyaifi ' prieglaudų, seimui 
teks irgi padaryti konkrečių 
žygių.

Dėl to,/ kam rūpi Šie visi 
labai svarbūs ir aktualūs lab
darybės klausimai, atvykite į 
seimų ir kuo tik galite juos*

‘ gramų, tuo sklandžiau eis pats 
Z .seimas ir daugiau bus padary-

• — •' _ ? ' 4• A J —— - ■ *
'Žodis Į Visuomenę

» 1 .. ’ ■ J 1
• Dienraštis “Draugas” lab- 
’ darių skyriuje ir net vedamai-

- • * siais redakcijos straipsniais 
ragina lietuvių draugijas ar 

Z paskirus veikėju^ ąįvjddji > 
Z lietuvių katalikų IaMariiį^sų*
; jungos seimų. Darbščioji lab- 
; darių centro valdyba atspaus 
; dino ir išsiuntinėjo visoms 
; Chicagos ir apylinkių d raugi -

. • joms, kuopoms ir klubams spe 
■ cialius laiškus, kuriais kvie 

čitfnia į seimų. Tikimasi, kad 
į draugijų valdybos nenumetė
• laiškų į gurbų, kad juos pet’- 
; skaitė susirinkimuose ir iž- 
k rinko atstovus į seimų. Kas 
I to dar nėra pada'ręs, jei turi- 
, ma galimybių, prašome pada-
• ryti. Gali ir šiaip jau valdy-
• bos dalyvauti bent informaci
j jų tikslais, kad prie progos 
; draugijoms pranešti, kas per 
; viena toji Lietuvių Labdarių 
; Sųjunga ir kokie jos užsimo- 
< jimųi.

traukdami pakeliui viskų nai
kino ir degino, Napoleono ar
mijai ėmė trūkti maisto, tai 
iš Lietuvos buvo maistas ve
žamas. ir į Rusijų. Buvo su
daryta ir Lietuvos kariuome
nės užuomazga. Lietuvių ka
rių dalys kartu su prancūzai?, 
kariavo prieš rusus.

Napoleonas labai pasitikėjo, 
kad jam pavoks rusus nuga-} 
lėti. Todėl užimtų Lenkijos iri 
Lietuvos valstybinį tvarkymų 
jis atidėliojo, kol nugalės ru
sus. Napoleonui visų Lietu
vos gyventojų palankumų į- 
gyti ir ūpų sukelti nepavyko 

šelpė.
Ir man^ vargšui, ji sutaikė 

pagalbos apie $200.00 paaigy? 
dyti mineralinėse vanose, kas 
palengvino &kau«nus ir atga
vau daug sveikatos. Nerastum 
tokio prietelio, kad vargšui
tiek pinigų paaukotų,

paremkite. Juk tai čia ne vieni ^-abdaiių Sųjunga, ir 
_  ( kun. H. J. Vaicūnas,labdarių reikalas, bęt visų or-i 

ganizacijų, visos visuomenės.
Labd.

Labdarių Sųjunga, 
Kaip Tėvas Ir Motina

gero. 
kuris

pats aukojo $10.00. 
Širdingiausia ačiū jiems ir

kitoms draugijoms, klubams, 
ir geraširdžiams žmonėms.

Visiems lietuviams reikėtų 
priklausyti prie Lab. Sų-gos. 
Tpip pat visiems reiktų daly
vauti būsimam Lab. seime ir 
prisidėti auka, kurių Oak Fo- 
rest vargšai ir aš, biednas lau
kiu.

1414 So. 50th

flf

Ji rūpinas vargšų Ūkimu, 
ji juos globoja, kaip tėvas ir 
motina savo vaikelius.

Per 20 metų ji pasižymėjo
gailestingCmo darbais. Daugį _ ______ _,
ligonių, našlaičių, senelių su-'Ct, Cieero, III. 
===========5^

□52 35

misija dar nutarė praplėsti tų 
minėjimų. Lapkričio 11 dienų 

jeigu būtų rusus ap- (didžiojo karo paliaubų suka- 
galėjęs. Reikia spėti, kad Lie- ktuvėmis bus pamaldos už 

Napoleono kara žuvusius lie
tuvių ir prancūzų karius; tų 
dienų bus ir tam tikros iškil-

tuva būtų gavus daugiau lai
svės iš prancūzų, negu iš ru 
sų.

Napoleono dekretas apie mės prie Nežinomojo Karei-
Lietuvos valstybės atsargumų į vio Kapo. Gruodžio 13 dienų

J - - -— •

PASAULIO DIDŽIAUSIAS 
KONTESTAS

-j bus paminėtas 125 metų ju-
s===

Tel. CANal 2345

DR. F. G. W!NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cennak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvcrgais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

TeL OANal 0402

Tel. Ofiso: Rez.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 jr 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. W. Y. NORAK,
PHYSICIAN and SURGEf 

10 N. Broad^ay, Mein
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną 

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

Res. 2126 S. 5th Ave., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calnmet 6974

OFISO VALANDOS:
Roj, 6958 So. Talman Ave. 
Ree. TeL GROvehiU 0617

$250,000 DOVANOMIS
i -------

Old Gold kontestas yra di
džiausias kontestas veliamas 
Amerikoj. Siekia nuo Atlanti- 
kų iki Pacifiko ir kiekvienoj 
valstybėj' Amerikoj. Old Gold 
vėl duoda 1000 dovanų suda
rant $250,000. Pirma dovana 
$100,000, ir kitu* 999 dovanos 
sudaro $150,W0. Vėl junta 
proga laimėti. TLontestas pra
sidėjo pereitų pjėnesį, bet dar 
yra laiko įstoti. {stokit dabar.!

Šiame naujame konteste ne
kaip ra tokių mįslių išrišti. Nerei-

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 1

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valaudos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1175

kia žodynų arba enciklopedijų.
Tiktai pripildykite trūkstan 

čia kalba dykose vietose pie
šiniuose. Šis kontestas leng
vesnis už pirmų. Mekanikas

Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOE:

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

9 lyte iki 8 vakare išskiriant sek- j Office Tel. HEMIock 4848

m“T b otihZ DR- J- J- SIMONAITIS Dn, Ai n vIuluA
/ DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO, ILIu.

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

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEOjf

4645 So, Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

OYDYTOJAB IR OHIRUROAB

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. OANal 0257
Ree. PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
.VALANDOS: }1 ryt#,iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3305

st.TeI Tr.1 BIEŽIS DR' “M SLWS

arba paprastas darbininkas Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Proapect 1012 
Rea. Tell- Papoblic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Servdornis ir Nedėl. pagal sutartį.
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

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

DR, J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

turi lygių progų gu kolegijos 
profesorium.

Nuvykit pag. arčiausių cįga- 
retų dealerį ir įsigykite ofi-
ciatiĮ OW Gold kontest. bile- .nvoKATAR
ti„» .u vi.on.is taisyklėmis ir ' s„Z(Z 2hla„d ILnue 2403 W' St- Chlca8°
knntesta smulkmenom... Jei f)515 8 Boekwel| strect 
jūsų dealerį s neturi biletinų, Telephone: REPubiic 9723

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų,. 7—8 v. vak. 
iž-skyrus seredomis ir subatomis

DR. B. J ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 jk> pietų ir
• 7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir ŠeStadieniaig
pagal sutartį.

kreipkitės į DRAUGO jaštinę.
3= =

GERIAUSIA VITA PIRKUS NADIA BIIICKA! '
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydanų puikius auto* 
mobilius,., Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad x

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Inc.
- Cadillac - LaSalle

j 3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100
’ B” .i.-r-g g..................... S ' ...4 į ' Į 'l b _---------

1 ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel. YARds 0904 
Rez.: Tel. PLAsa 2400

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

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI SAVO OPISE 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir Širdies Ligos

Jo Specialybė
Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1624 So. 49th CL
TeL Cicero 3666 

Ofisas 4930 West ISth Street
Cicero, III.

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2860

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

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave,
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. RBPublic 7696 
Melrose Park 620

DR, A. R, LAURAITIS
DENTIBTAB

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

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v, v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

TeL LAFayette 8016

OR. C. J, SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So, Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Tel. BOUIevard 7042

OR. 6, Z, VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
^^ered^jjmgri^sutartį^^

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Reeideacijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8039 So. Olaremont Ave. 

Valandos 9—10 Ą. M

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Olass A 
rftiies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
gonine priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimu, 2700 W. 60th St., 
tel. HEMIock 6700.

1 Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Radijo La&raitis tai ir jos programa dar silp-’čiais pilnai padengiamos ra 
na. Kauno radiofohas turi da- Į diofono visos išlaidos. Nore- 
ug bendradarbių, 40 žmonių'dalinas savo abonentams ge 

KAUNAS (Tsb.) — lieta- nuolatinį orkestrų, Ui gali rian patarnauti, Kauno radio 
va turi dabar dvi siunčiam*- programas nuolat tobulinti. fonfts Quo gp&liy mėn; t d 
sias radijo stotis - Kaune ir Į Radijo imtuvų laikytojų (abo- pradfjo leisą gavaitinį iaik 
Klaipėdoje. Klaipėdoje stotis(nentų) yra Lietuvoje jau 42,- raStį vardu4‘R98ijo Lietuva” 
tiktai pernai pradėjo veikti,'000. Jų sumokamais mokės- ■ . ■ ■ --------  - -----------

Zakarienę, kuri jau turi par
davus 25 tik. Nauja, darbšti 
narė P. Vaičulienė irgi par 
davė virš 20 tikietų, bizniu r 
ka M. Kavaliauskienė ^iens 
nusipirko keturis tikietus.

Kas sakė, kad Ciceroj ne 
gali gyvuoti dvi kuopos/ Bū 
tų malonu matytį Moterų Są
jungos 2 kuopų in eorpore 
rengiamoj -M kp. buneo party.

Linkiu gerų sėkmių 48 kuo
pai. Jūsų Protelis

Radijo lak rašt j redaguoja K 
tolis Račkauskas - Vairas.

Smarkiai Ruošiasi Prie 
Buneo Party

Atsarga gėdos nedaroSulyg žinių laikraščiuose a- 
pie spalių 9 d., ciceriečiai ar 
nebus tik vėl visus pralenkę 
aukomis Vilniaus vadavimo 
reikalalms. Valio Ciceros lie
tuviams!

Pirmiau pažink kų darai, o 
paskui jau daryk.

Šį trečiadienio vakarų, po Į 
ražančiaus, parapijos salėj bus j 
rodomi judamieji ir kalba
mieji paveikslai iš Lietuvos. 
Paveikslas rodys A. Žigas. 
Paveiksluose matysime visų 
Lietuvų. Mokyklos vaikučiams 
tie patys paveikslai ir dar 
priedas “Charlie Chaplin” ir 
“Micky Mouse” bus rodomi, 
trečiadienį, 3 vai. po piet. Vi-1 
si kviečiami pamatyti savo 
guntųjį kraštų, savo tėvelių 
gimtinę. Įžanga pigi.

PADfiKONC nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
6ALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ 1$ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

®
 Kraft 

Cheese 
Spreads

now in new-design 

Swankyswig glassesi

BRONISLAVA PALILUNAS

Kuri mirė spalio 17 d., ir tapo palaidota spalio 22 
d., o dabar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilus ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimų ir palydėjo jų į tų neišven
giamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami tų jos pras i šąli n imu 
iš mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kleb. 
kun. A., Baltučiui, kun. P. K ataus kui, kun. F. Luko 
Šni, kun. P. Juškevičiui ir kun. B. Urbai, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas ūž jos’ sielų. Taipgi dė
kojame knn. A. Baltučiui už pasakymų pritaikinto 
pamokslo bažnyčioje ir kun. Katauskui už pasakymų 
pamokslo kapinėse.

Dėkojame kun. M. Urbonavičiui, Vyčių dvasios va
dui, kuris dalyvavo Vyčių vardu.

]>ėkojame varg. Janušauskui, p-niai Janušauskie
nei, p-nui Kaminskui ir Gimimo parap. vaikučiams, 
kurie giedojp per Šv. Mišias. Dėkojame Šv. Mišių 
ir gėlių aukotojams. Prašom atleisti, kad negalime 
visų1 išvardyti, nes a. a. Bronislava turėjo daug drau
gų ir pažystamų ir jokiu būdu negalime jų vardus 
sutalpinti į šiuos rėmus.

Dėkojame “Draugo” redakcijai ir visiems kitiems 
už užuojautas. Dėkojame p-nui A. Mažeikai, Vyčių 
Centro pirmininkui, už parašymų gražios užuojautos 
irgi dėkojame visidms tiems, kurie lankė jos kūnų.

Dėkojame graboriui A. Petkui, kuris savo manda
gių, patarnavįmu garbingai nulydėjo jų į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė 
mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms: o tau 
Bronislava lai gailestingas Dievas suteikia amžinų 
atilsį.

Nuliūdę lieka: Motina, Tėvas, Sesuo.

Mirė spalio 28, 1637. 2:06 po 
piet, sulaukus <1 metų amž.

Kilo lt Panevėžio Apskr, 
Subačių parap., Vivulų kaimu. 
Amerikoje Ugryveno 33 pietus.

Paliko dideliame nuliūdimo 
vyrą Kazimierą, sūnų Jurą), 
marčią Marijoną, penkis duk
teris: Emiliją Andruilenę, O- 
ną Makunlenę, Marjarctn įve
ria, Stelių Dačlollenę ir Ma
rijoną Borovan ir tentus ir a- 
nuk.ua, broli Juozapą 2ako- 
nls lr Jo šeimyną, seserėčią 
Elžbietą Shiurkiehę Ir daug 
kitų giminių. (Jetuvoje dvi se
seris ir vieną brolj.

Kūnas pašarvotas 3857 So. 
Hamllton Avė. Tetephone lai- 
fayett^ 2834.

laidotuvės jvyks Šeštadienį, 
spalio 30 d. it namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta J Auft ros 
Vartų par. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J Šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
giminea draugus-ges ir pažys- 
tamus-nfks dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duk
terys, žentai. Atsukai, Rro lai, 
Seserys, Se.a-rėčla lt Giminės.

laidotuvių direktorius La 
chawicz ir SOnai. Tel. CANal 
2515.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K fe L N E R — P R U Z I N

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

Ketvirtadienio vakare, po 
ražančiaus, klebonas kviečia 
susiriųkti į parap. salę visas 
šios kolonijos, lietuves mote
ris ir merginas. Svarbus rei
kalas.

• Sperkling glasaes strewn with 
bright stare... the imw Stranky- 
swigs. 'Voull want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
k, get acųuainted
with all seven Z*”*** 
of the delicious 
Kraft Cheese I ą g 
Spreads. They’re L Į. * i 
marveloua for Į 
sandwichesrealads I a|' «
and appšuzcra. | ____

išdirbėjai aukštesnės rūfties 
paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirti 50 metų prityrimo
Penktadienio vakare, po ra

žančiaus, parapijos salėj įvyks 
kauliukais ir kortomis loši
mas. Bus labai daug gražių 
ir gerų dovanų. Vakarų ren
gia seselės mokytojos Kazi
mierietės, mokyklos naudai. 
Visi kviečiami.

Pirkite tiesiai IB dirbtuvės lx 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

Kiekvienas nepasjseldmias 
mokina mus, kaip ateityje tu
rime vengti klaidų.

ARTI GAASTD AVS.

Telefonas 
SEEIey 6103]

CHICAGO, M.

Ateinantį sekmadienį Kris- 
taus Karaliaus Šventė. Mūsų 
bažnyčioje suma bus 10:30 su1 
įstatymu Šv. Sakramento, k u-1 
ris liks įstatytas iki ražan
čiaus pamaldų, 3 vai. Tudmet 
bus užbaiga Ražančiaus mė
nesio pamaldų, Šventoji Va
landa ir palaiminimas. Klebo
nas ragina visus katalikus 
naudotis gausiomis Dievo ma
lonėmis. Taip pat, bus atkal
bėta pasiaukojimo Šv. Jėzaus 
Širdžiai aktas. ,

Mateušas Juskaitis
Mirė spalio 25 d.. 1937 m., 

6.30 vakare vai., sulaukęs pu
sę amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterj Barborą, po tė
vais Ambroąaltis. du sūnus Ma- 
teuSą Ir PranciSkų, dvi dukte
ria Marijoną ir Oną ir žentą, 
aescr) Marijoną I-aurynaitls ir 
brolj Juozapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioje, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, spalio 28 <T IB koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas 
J Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Sv. Kazimiero kapines.

NuoBlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
s tam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. ,

Nuliūdę: Moterts, Kūnai.
Dukterys, Sesuo, Brolis fr Gl-

Ona Bucklerienė
(po tėvais Raltramonaltė)
Gyveno po numeriu 8508 

Tatea Avė. Mlėė spalio 26 
d., 1937 m., 6:45 vai. ryte,
sulaukus pusę amžiaus.

Kilo ift Suvalkų gubernijos, 
Alvitu parapijos, Boblaukio 
kaitno.

Amerikoj lBgyveno 41 metus.
Paliko, dideliame nuliūdime 

vyrą Jokūbą, sūnų Vincentą, 
marčią Stella, keturias dukte
ris: Matildą, žentą Joną Shim- 
kų, Margaret, Martha ir Bar
borą, pusseserę Agotą Mante- 
klenę ir kitas gimines; e Lie
tuvoje brolį Jokūbą Baltramo- 
naltj, pusbrolį Joną Baltramo- 
naitį lr gimines.

Kūnas pašarvotas 8508 Ya- 
tes Avė. Tel. So. Chicago 8540.

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, 
spalio 30 d. IS mimų 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Juo
zapo, 88th gat. Ir Marųuette 
Avė., parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam os-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Ituk- 
teryM, Marčia, Žentas, ItvtMHe- 
rė. Brolis, Pusbrolis, GlmliūSu

ONA TRAINIENE
(po tėvais Mik&adtė)

(po pirma vyra Šiaulienė)
Gvveno 4514 So. Troy Street. Mirė spalib 24 d., 

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

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

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugua-ges 
ij pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Marčios, Duktė, Žentai, Pus
seserės, ir Anūkai.

Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Tele
fonas CANal 2515.

Spalių 24 d. Šv. Antano dr 
ja surengė didelį bankietų, į 
kurį atsilankė labai daug žmo 
nių. Valgiai, draugijos narių - 
vyrų pagaminti, • buvo labai 
skanūs. Programa buvo graži.1 
Vakarų vedė draugijos pinm. 
A. Valančius. Bankiete daly
vavo šių draugijų atstovai-ės: 
Dievo Motinos Sopulingos, Vi
sų Šventųjų ir Lietuvos Ka
reivių. Atstovai Šv. Antano 
d r-jai sudėjo dadg gražių lin
kėjimų. Be to atsilankė sve
čias iš Lietuvos kun. Kapo
čius, Kristaus Prisikėlimo ba- j 
žnyčios, Kaune, rektorius. Jis 
labai gražiai kalbėjo apie lie- Į 
tuvių vienybės svarbų ir reiš , 
ke daug džiaugsmo matyda
mas tokių gražių ęiceriečių 
vienybę. Vietinis klebonas 
kun. Vaičūnas po kalbos iš-i 
dalino dovanas nariams,_ ku
rie išbuvo draugijoj 20 bei 10 
metų ir neėmė pašalpos. Do
vanas gavo: J. Spranaitis, J. 
Hkupas, M. Masiliūnas, V. Bu
kauskas, J. Bartašius, J. Sta
nkus, D. Servą, J. Tekorius, 
A. Zakaras. Visi šie vyrai y* 
ra ir draugijom ir parapijos 
geri nariai. Sveikiname! Va
karienėje taip pat dalyvavo 
dr. A. Rakauskas ir dr. P. 
Atkočiūnas. Jie yra draugi
jos nariai, žymūs visuomenėm 
veikėjai ir puikiai žino savo 
profesijų. Abu gražiai kalbė-

■T L AID 0 T U VI y 
F D1REIT0RIAI ”
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I UDIII Aline PATARNAVIMAS
ImDULANbL dieną ir naktį
D V V A T KOPLYČIOS VISOSE DINA! MIESTO DALYSE

Laidotuvių direktorius Būt 
kus Undertaklng Co. Telefo
nas CAKai 3181.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

1646 W«t 46tii Street 

Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. AVestern Ai 

TfiVAS Tel. VlRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2615 
Skyrius 42-44 E. 108 St 

• Phone PULIman 1^270 
4848 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

KAROLIS ROKAS
Mirė spalio 25 d., 1937 m., 8:05 vai. vak., sulau

kęs gilios senatvės.
Kilo iš Panevėžio'apskričio, Upytės parapijos, Sto- 

tiškio kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime brolį Aleksandrų, dvi 

brolio dukteris: Konstancijų Zaurienę ir Barborą Ku- 
čienę ir jų še?mynas, švogerį Jonų Valantinavičių ir 
jo šeimynų, ir daug kitų giminių.Kūnas pašarvotas Lachavičiaus koplyčioje, 2314 
West 23rd PlaCe.

Laidotuvės įvyks Penktadienį, spalio 29 d., 1937. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimieiti kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Brolio Dukterys, Svogeris ir Ot 
minės.

liaidotnvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Tele
fonas CANal 2515.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDtLAtJttA LAIDOJIMO .JMTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fafrtfeld Aveme

i Tel. LAFAYETTE 0727

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-11317

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

koplyčios. visose 

Chicagos dalyse
1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phong GBOvehill 0142

DYKAI
KlfeavMte mtaų btetovtų nulio programų Ptnnadlsnlo vakarais,
10:N vaL vakaro ii W. B. T. 0. rtotiM (1420 K.) — PratMUjat 

K 1ALTHBZRAB
718 West 18t.h Street 
Phoue MONroe 3377

t

nuk.ua
nuk.ua


i * :s

trečiadienis, spalių 27, 1937.

VIETINES ŽINIOS nelei Patrick (Petravičiūtei) dienraščio “Draugo” 1938 me 
ir visoms, kurios prisidėjo tais piknikų dienos yra šios: 
prie šio parengimo ir už ši r- gegužės 29 d., rugpiūčio 7 d., 
dingus linkėjimus. - naujam darže, kurį pavadin

sim “Kauno Žaliakalniu”, 
prie 119 ir Archer avė., ir Da- 
ębo Dienoj, Vytauto parke.

__ __ Piknikų Reftgėjai
MARAUETTE PARK. —

V. V. Sųjungos susirinkimas 
įvyks penktadienį spalių 29, 
vakare, po pamaldų. Visi, ku
rie priklausote prie šio sky
riaus, prašomi atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. O kurio 
nepriklausote,' prašomi ateiti 
ėr įsirašyti. Skyriaus valdyba 
gavo iš Lietuvos it V. V. Sų. 
jungos centro narių mokesčių 
knygeles. Rus daug svarbių 
pranešimų.

Kviečiami visi atsilankyti į 
šį susirinkihię.

P. J. 6’iauskas, pirm.

vui Amerikoje K. Čibirui dr. 
A. Rakauskas padarė sėkmin
gų 'gerklės operacijų. Opera
cija pavyko ir pacientas svei
ksta. e

Prie progos reikia pažymė
ti, kad dr. A. Rakauskų Mo
terų Sųjunga pasiskyrė centro 
daktaru - kvotėju. Dr. A. Ra
kauskas yra ALRK Federa
cijos centro pirm. Rap.

Kun. F. Kapočius Ir 
Vėl Kalbės Per Radio

Pranešimaišiandien 4 vai. iš AVEDC 
radio stoties ir vėl girdėsite 
dienraščio “Draugo” radio 
pusvalandį, kuris bus pašvęs
tas Kristaus Karaliaus šven
tei. Apie Kristų Karalių kal
bės svečias iš Lietuvos kun. 
dek. F. Kapočius, paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
rektorius. Pidelis Koncertas 

Chieagoje
tfannnt statyti sau naują namą 
u prrtaisvti seną, paiaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

K. Čibirui Padaryta 
Gerklės Operacija Lapkr. 14 d.‘dain. G. Gie

draitis ir Sasnausko vyrų cho
ras Chicągos lietuvius links 
ųtins naujomis, negirdėtomis 
dainomis.

Chicag os lietuvių visuomenėj 
ruošiasi dalyvauti šiame dain. i 
Giedraitienės koncerte, Chica
gos Lietuvių auditorijoje, nes 
tai bus vienas iš gražiausių 
koncertų. Prof. A. Pociaus ve-Į 
(lamo Sasnausko vyrų choro 
gražios dainos ir harmoningas 
dainavimas publikai irgi teiks 
daug malonumo. Atsilankusie
ji tikrai bus sužavėti jos bal
su. ,

Tat, lapkr. 14 d., Chicagos 
Lietuvių auditorijoje, 3133 S. 
Halsted st., lai būna visiems 
atmintina. Tikietai nebrangūs. 
Jų galima įsigyti iš anksto.

Koncertas prasidės lygiai 7 
vai. vak. Po koncerto bus šo
kiai. Ieva Lukošiūte

Užvakar Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, Liet d vos katalikų diep- 
raščio “XX Amžiaus” atsto- PARDAVIMLI NAMAI

10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė lr 7 kambarių fletas. Tinkamas 
dėl bučernėB arba groaernSa, tiktai 
*8990.00. Lengvi ISmokėJImal. Biz
nį lr visą įrengimą parduodama 
glal. Gera proga geram biznieriai 

10146 St,, Iawrence Avė., f 
fų — 6 kambarių mūrinis m 1H 
S karų, Slltb vandens Šildomas',-“ ’ 
rudžius — I. C. transportactja, K 
ląi *7900.00.• *160(1 cash. balansas
iSrpokejimals. •Pirmas aukštas dy
kai. Atsišaukit:

F. O. MAURER & CO.
10323 So. Michigan Avė.

Tel. Pullm&n 2220.

Mirė Pasižymėjęs 
Kareivis

VVEST SIDE. — Spalių 25 
d. mirė Karolis Rokas, 2 -29 
W. 23 PI. Velionis buvo tar
navęs Rusijos caro Aleksan
dro III gvardijoj. Buvo apdo
vanotas įvairiais medaliais už 
pasižymėjimus tarnyboj. Ve
lionis sulaukė žilos senatvės 
(apie 100 metų). Buvo vienas 
iš pirmutinių Aušros Vartų 
parapijonų. Nuolatos skaitė 
DRAUGĄ ir LAIVĄ. Rėmė 
Marijonų įstaigas. Iškilmin
gais laidojamas šeštadienį, 
spalių 30 d. RaP.

Kilnojamas aparatas mokinių* sveikatai tikrinti. X-Ray aparatas, kilnojamas iš vie
nos mokyklos į kitų. Jv.o bus tikrinama lankančių mokyklas vaikų sveikata. Ypač bus 
žiūrima, ar knrie vaikai neserga džiova. Atvaizde dr. F. Tice, Chicago majoras Kelly, 
dr. VV. II. Johnson, publiškų mokyklų viršininkas, ir Mrs. H. llart. PARDAVIMUI NAMAS

Balto mūro krautuve. Namas 36x125 
pėdų... ISrenduotaa kaipo tavernas, 
kambariai vlrftul. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen -gatves. Tėle- 
fonuokit savininką: \

Brookfield 6863.

Sekantis susirinkimas įvyks DariaU-GirėllO (Pamink- atsitikimas jos gyveni 
lapkričio 14 d., 1 vai. po piet. j . ,o pondo Komite. me.
Kviečiamos visos nares atsi- , ' Adele, nenuleisk rankų, di
lankyti. Turime daug kų sva-! 1° Vakaras rbk t0Įjau Mot. Sųjungos
rstyti. Bitė ----------- 20 kuopai. E. S

PARDAVIMI'I RAKANDAI

Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po vienų. Atsltouklt: 3357 Lituanica 
Avė. (K rautuvėje).

Bankietas Atstovėms 
Pagerbti

Lietuvių Daktarų 
Draugijos Bankietas

PADAVIMUI NAMAS

Dviejų aukžtų mūrinis namas, atti- 
kaa, vonios, uždaryti porčlai, dviejų 
karų garadžtua. Kaina *4.900, Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2853 
So. Christiana Avė. (pirmiau buvo 
Turner Avė. )■Prašoma Visų 

Pasižymėti
BRIGHTON PARK. — Spa- į §įmag įr daU£ dovanų tiems, Amerikos Lietuvių Daktarų 

lių 17 d., Motei ų Sų^gos 20 kurie ni()ka gerai lošti. Rap. draugija rengia bankietų pa-
kuopos narės Valentinienės ________________ minėjimui dr-jos sidabrinio
gražiuose namuose įvyko sma- i .1 jubiliejaus. Bankietas su pro
gas 18 seimo atstovių pager- • Surprapsas Adelei granm ir šokiais bus La Šalie 
bimo bankietas. Petravičiūtei viešbuty, Grand Bali room,

Sumani ir patyrusi šeimi- ________ lapkr. 7 d., 7 vai. vakare. <
niūkė Valentinienė, padedant, BRIGHTON PARK. - Spa- Prie §į08 draugijos priklau- 
lvelpšienei ir A. Patrick su-.Hų 20 d. surengta surpraizas g0 daktarų ir iš kitų 'miestų: 
ruošė vakarienę, kuri pradėta Adelei Patrick (Petravičiūtei) ’ Rockford/ Ilk, Cleveland, O., 
maldą kp. dvasios ^ado kun. Į joa gimimo dienos proga. Re- Detroit, Mieli., ^Boston, Mass. 
Jonelio. • j ngėja buvo M. Paukštienė. At- jr kitų. S. J. K.

Po vakarienės įteiktos do- , ^ilankė daug jos draugių. Per ________________
vanėlės. atstovėms: E. Stat- • vakarienę M. Paukštienė pra- Ačiū
kienei, dabartinei centro viee dėjus programėlį pakvietė pa-
pirmininkei ir kuopos pirm.
Dr. Šlakienei, Paukštienei ir 
Restainienei. Pasveikinimui 
centro viee pirmininkės padai - i 
nuota “Ilgiausių metų”.

Pavakarieniavus pažaista li
nksmų žaidimų. Ad. Patrick

Tai OANal 1090

LEO CERNET
OONTRAOTOR 

Brick and Oement Work
Darome Tark pointing ir taisome 

kaminus.
1901 W. Cermak Road Chicago

Liet. Vyčių 4 kuopa. Dievo 
Apvaizdos parapijoj, kviečia 
visus į Halloween šokius spa
lių 27 d. 8:30 v. v. Muzika 
— Dean Gulby. Įžanga — 20c.

Vakaro surengimu ypatin
gai darbuojasi energingas pi- 
rmin. E. Daujotis, V. Slaus- 
galvytė ir naujai įsirašiusi su
maningoji S. Petrauskaitė.

Vytikė

Draugijoms, organizacijoms 
ir klubams pranešame, kad

Skalbiamos marinos, Norge, ABO, 
Apex, Cro'ley ir Maytag po

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .........................$600

Mine Run ... ......... 575

Egg . ............................................................. 600

Nut .......................... 600

Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR! I KAINOS 
GREITAI KYLA

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRI EMIESČILOfcE

Tel. ARDmore 6975

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Mokant po $1.00 į savaitę. 
Angliniai peniai porcelain |>o

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

$22"^ r aukščiau
Žinutės Iš Sodalicijos 

Veiklos
m n - • BRIGHTON PARK. — Mo

lienę. Abi linkėjo Adelei svei- . „ . ,
, . , . - - . r ,. ,.. tenj Sųjungos 20 kuopos na-katos, laimes ir toliau dirbti . * _ ,. ,_r . « . • . ••. res surengė pagerbimo vaka-Moterų Sąjungai, nes jinai y- ... • .v, _ -,T , ,•. . reli seimo ųtktovems Valenti-
ra viena mūsų veiklesnių na- .. .n „ ,, , ,_ A . nų name, 4449, S. Mozart st.
nų. Be to, nuo visų atsilan- .. ... . . . ., . . . x _. . Šiuo dėkoju visai 20 kuopaikiusiųjų įteikta graži dovana. . ,. , .° ir Valentinams, bei jų vai-

Ant galo susijaudinus Adelė kams, taipogi šeimininkėms: 
padėkojo visoms. Sakė, pirmas i Valentinienei, Kelpšienei, pa-

TOWN OF LAKE. — Spa
lių 29 d. sodalietės rengia 
“Halloween SociaU*. Vakaras 
bus parapijos salėje. Visi kvie 
čiami atsilankyti. Visas pel
nas skiriamas parapijos nau
dai. Komisijų sudaro: L. Dik- 
taitė, S. Kukštaitė, C. Noru- 
sevičiūtė ir B. Šedaitė.

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUIIM-CLEANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

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

LTRAIHS NOW CARRY 
138,000 DAILY

Lapkričio 5 d. 8 vai. vaka
re bus susirinkimas laikraš
tėlio štabo pirmininkės na
muose.

Naujos šių metų narės gaus 
Sodalicijos medalius gruodžio 
mėn.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲk AVIOS AND SUSĖS * 
WOUID CARRY300.000 JAU GATAVI

Šia gražiausia 1938 radio tik
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.

nuolaida už jūsų seną radio. 
RCA Victor, Zenith, Philco ir ki
tos radios, didžiausias Chicagos 

pasirinkimas.
Vietos seselių naudai soda- 

t lietės rengia “buneo party” 
gruodžio mėnesį. Komisijoj 
veikia:. A. Ambrozaitė, S. Mo- 

i tuzaitė ir A. Balkauskaitė.

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAUSIO FUEL OIL RAFINTRTUOTOJO ftIOJ 

TERITORJ 303

Ateities gturisiakimas. Cbica- 
gos majoras Kelly iškėlė su
manymų pdnaikinti viršutinius 
geležinkelius, o jų vietoj pa
daryti vieškelius — automo
biliams ir busAms. Apskai
čiuojama, kad tub pačiu lai
ku busais ir automobiliais du 
syk daugiau pravažiuotų žmo
nių, negu dabar viršutiniais 
geležinkeliais.

MF.S GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNA MIF.R,) 
BU CITY SEALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANaI 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS MLDYTUVAM8

3417 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 7010 '

' Metinis “Karnas party”* į- 
vyks gruodžio mėnesį, kaip 
paprastai. Komisijų sudaro: 
B. Šedaitė, J. Makaraitė ir 
A. Zubrickaitė. Bus “surpri-

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.Budriko programa.*. WCPL — *70 

Kil., Nedaliomis lymua progra
mas kaip 7:30 Ikt 8:00 vai. vak.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long AvenueTel. REPublie 8402 Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-Įris Tonus ar daugiau.

mTJU. ■SU
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