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BOLŠEVIKAI TURI BŪTI 
IŠVYTI IŠ EUROPOS

Taip pareiškia Italijos premje
ras Mussolini

ROMA, spal. 28. — Italijos' aukštumą šalia stadijumo. Ir
fašistai su premjeru Mussoli* 
niu priešakyje šiandien iškil
mingai minėjo savo žygiavimo 
Romos link 15 metu sukaktu*, 
ves.

Taš istorinis lygiavimas į- 
vyko 19^2 m. spalio 28 d. ir 
užsibaigė fašistų vyriausybės 
įsteigimu.

ROMA, spal. 28. — Minint 
penkiolikos metų fašistų žy
giavimo Romos link sukaktu
ves premjeras Mussolini pasa
kė didžiai reikšmingų kalbų.

Mussolini kalbėjo olimpi
niam stadijume, kur buvo su
sibūrę apie 200,000 italų. A- 
pie pusė milijono žmonių bu
vo susirinkę į Monte Mario

jie visi girdėjo diktatoriaus 
kalbos kiekvienų žodi.

Mussolinj pareiškė, kad Eu
ropa reikalinga taikos, ji pa
si jlgųsi pastovios taikos ir ra 
mybės, ilgi metai kamuojasi 
už taikų. Tačiau jos neturi. 
Kad užtikrinus Europai taikų, 
sakė Mussolini, reikalinga iš 
Europos išvyti bolševikus ir 
Vokietijai grųžinfi kolonijas 
Afrikoje.

Ir sakė, kad jis ir toliau at
kakliai kovos prieš raudonuo
sius gaivalus ir darbuosis už 
taikų.

Fašistų sukaktuvių iškilmė
se buvo ir Vokietijos nacių 
atstovybė.

Telefonas: Canal 7790
3c A C O P į

GAUSINGAS SKAIČIUS 
KANDIDATŲ Į PALAI

MINTUOSIUS

Iowa apskrityje, Iowa valstybėje, ųetoli Cedar Rapids miesto, yra vadinama “Amanu” kolonija, kuri ilgus metus ’*_as 7 1 R
buvo komunistiškai valdoma, bet paekutinikig keleriais metais polaipsniui jau įvedama kapitalistinė tvarka. Čia vaizduoja-1 vaikų.
— .<• .x-»> : j.—•--- -- kornų grūdus. Jos atskiria sveikus nuo sugedusiųjų.

5
mos tos kolonijos moterys lukštena maišytos rūšies auginamų

ameriko&legacija
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WASHINtGTON, spaL 
— Pasaulis gal ir j bloguc 
sius kelius pasukęs, bet ski 
čius kandidatų į palaimintūf 
sius šiais laikais tiek gausi 
gas, ko seniau nebūta,

Tai gvildena “QueejĮ 
Work”-žnmale kun. C.-j|Į| 
nelli, S. J., įgudęs šių reiki 
postuliatorius Romoje.

Tarp kandidatų į Bažn) 
palaimintuosius yra popiet 
kardinolų, religinių ordinų sti 
gėjų, karalienių, aukštos ln 
mė8 vyrų ir moterų, univėrlĮ, 
tetų profesorių, gydytojų, vie

ši*

Milziniskos japons demonstracijos 
Japonijos miestuose

TOKIO, spal. 28. — Čia va-1 Aukštino japonų karių patri- 
kar ir šiandien įvyko japonų jotizmų ir narsų ir pagerbė 
gyventojų milžiniški gatvėmis žuvusiuosius.

PALESTINOJE TERORĄ 
DIDINA SUKELIAMI 

GAISRAI
KONFEREN-

EUROPOJE

pararia i. Minėta japonų kariuo 
menės laimėjimai Kinijoje.

Milijonai žmonių sn vėliavo
mis žygiavo gatvėmis, lankė 
žuvusiųjų karių šventovę ir 
kitus savo pagohiškus maldna- 
mius.

Per radijų ir kai kuriose 
aikštėse kalbėjo karo vadai.

Kituose miestuose ir gi įvy
ko tos rūšies vaikštynės.

Karo vadai pažymėjo, kad 
japonų tautos vieningumas ne 
leis kam pašaliniam kištis į 
savo žygius Kinijoje. Girdi, 
Japonijos Kinijos konfliktų 
išspręs vieni japonai su ki
nais.

JERUZALĖ, spal. 28. — 
Palestinos ramiems gyvento
jams dar daugiau baimės su
kelta kai kuriose jos dalyse 
iškilus gaisrams.

Netoli Nazareto dega Bal- 
fouro raiškae ir yra baimės, 
kad gaisras jį visiškai nuš
luos. Spėjama, kad miškas ty
čiomis padegtas.

Be to gaisras sunaikino Haį- 
foj arabų amatų mokyklų.

Visoj Palestinoj Siaučia te
roras. .) -z ; ■:!

Japonai iš tanko sando i brito karins 
Šanchajuje

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA GELEŽINKELI

PARYŽIUS, spal. 28. — 
Čia atvyko Am. J. Valstybių 
delegacija dalyvauti Briuselio 
konferencijoje Kinijos reikalu.

Delegacijps vadas Norman 
H. Davis tyiUąpie savo pla
nus.. Tik požymi, kad turės 
ti kas nors padaryta patvarky
ti pasaulį ir užtikrinti jarti tai
kų. Be to, yra pavojus toliau 
gyventi

Šiandien delegacija išvyko į 
Briuselį, Belgijoje. Konferen
cija, matyt, nebus atidaryta 
spalio 30 d., kaip iš pradžių 
nustatyta, kadangi atsistatydi
nęs belgų ministerių kabinetas, 
o naujas dar nesudarytas. Rei 
kės laukti keletu dienų, gal

ISPANIJOS RADIKALI! ATSTOVAI 
BUS MASKVOS IŠKILMĖSE

Siųs dovanas — pagrobtus iš 
Ispanijos įstaigų meno daiktus
MADRIDAS, spaL 28. — Delegacija Maskvos bolševi

kams nuvež dovųnas — bran
giųjų meno kūrinių, pagrobtų 
iš bažnyčių ir iš įvairių ispa- 
nų tautos įstaigų.

Nereikia nė aiškinti apie 
Ispanijos raudonųjų glaudų 
sėbravimųsi su Maskvos dik
tatoriais.

Lapkričio 7 d. Maskva minės 
20 dietų bolševikų revoliuci- 

aktnvee. .
Ispanijos radikalų težimas 

į tas rengiamas iškilmes Mas
kvoje siunčia 50 asmenų dele
gacijų. Delegatai patys raudo- 
niausieji parinkti iš Madrido, 
Valencijos ir Barcelonos.

KOMPANIJA SKUNDŽIA 
APSKRITI IR UNIJĄ

Nuo 100 iki 200 kandida' 
palaimintuosius kas metai 
keliama. Paskutiniais 1 
ypač vaikų kandidatų skai 
padidėjo.

1931 metų padarytais 
šais buvo 551 kandidatas. Ši 
me skaičiuje buvo 482 iš 
ropos, 24 iš Azijos, 21 iš PI 
Amerikos, 12 iš Šiaurės Ame 
kos, 8 iš Afrikos, 2 iš cenfc 
nės Amerikos ir 2 iš Ofce; 
jos. •

KAS KLIUDO ISPANb 
NACIONALISTŲ KAM 

VEIKSMAMS

ŠANCHAJUS, spal. 28. — 
Numatomas pavojus tarptauti 
nę sritį saugojantiems britų ir 
amerikiečių kariams, kadan
gi japonų karo pajėgos gali 
netikėtai įsiveržti, jei į sritį 
pakliūtų kinų kariai.

Šiandien vos tik neįvyko 
nauja tarptautinė nelaimė. 
Britų karių kuopa šalia sri
ties gelbėjo į sritį įeiti kinų 
moterims su vaikais ir kfldi-I
kiais.

Staiga pasirodė japonų tan
kas ir pradėjo šaudyti. Kinės 
nukentėjo. Britų kariai suspė
jo pas išlepti.

Po šio įvykio britams ir a- 
merikiečianis kariams įsakyta 
šaudyti į japonus, jei jie verž
tųsi į srities ribas.

Aiškėja, kad su japonais ga
li lengvai įvykti rimtų nesusi
pratimų, jei jie neigs šiame 
mieste europiečių teises.

9,640 JAPONŲ ŽUVĘ 
KARE KINIJOJE

TOKIO, spal. 28. — Japo
nų karo ministerija šiandien 
paskelbė, kad iki spalio 24 d. 
šiaurinėj Kinijoj ir Šancha
jaus fronte žuvę 9,640 japonų 
karių. Sužeistųjų skaičius 
paduodamas.

ne-

Anot japonų, Kinija neteku 
si apie 425,000 savo karių au
kautais ir sužeistais. Tik vie
nam Šanchajaus fronte apie 
25,000 kinų karių nukauta.

PRANCŪZŲ MAROKE 
RIAUŠININKAI ŽUDOMI

PERPIGNAN, Prancūzi- 
ja, spal. 28.— Nacionalistų .. 4 4 .
lakūnai vakar bombardavo Ir e e^aciJa a ure8 gra 
gerokai apardė Katalonijo.’^ la*° P“ belgū8 paS1S^ 

radikaJų geležinkelį, kuriuo
susisiekiama su Prancūzija.

Katalonijos radikalų vadai 
apžiūri kitus atsargos gele
žinkelius, kuriuos pataisius, 
gal jais bus galima naudotis 
susisiekimui.

čiuoti, arčiau susipažinti su 
kitų valstybių delegacijomis.

MOTINOS CABRINI DORY
BES PRIPAŽINTOS

PHILADELPHIA, Pa., 
spal. 28. — Apex Ilosiery 
kompanija traukia teisman ap 
skritį dėl įvykusio pereitų pa
vasarį darbininkų sėdėjimo 
streiko, kuriuo kompanijai pa
daryta dideli nuostoliai ir į 
kurį apskrities autoritetai šal
tai atsinešė. Iš apskrities rei
kalauja 1.026,000 dol. atlygini-

BRITŲ LAIVAS IŠVADAVO 
GIJONO RAUDONUO

SIUS BĖGLIUS

I
mo. s,

STATOMI NAUJI FABRIKAI

Šalia Kauno, Vilijampoly, 
jau baigiamas statyti antrus 
gumos fabrikas, kuriame dirbs 
apie 700 darbininkų.

BURGOS, Ispanija. — M 
nint vienerių metų sukaktuvi 
kaip ispanų tauta paskyrė 
riausiuojn vadu gen. Fri 
kovoti prieš radikalus. 
Franco supludusioms į 
mes minioms apibudino 
kariuomenės karo veiksmui

Jis sakė:
“Mūsų kariuomenei kan 

veiksmus trukdo tarptau 
raudonųjų gaivalų gaujos 
Europos atmatos, ne 
raudonieji — mūsų paklydę 
nūs. Tarptautinės gaujo® 
metė išnaikinti krikščio 
Ispanijoje. Tai gi Šiaadi 
mes kariaujame su raudo 
Europa. Vaduodamies 
čioniška dvasia me» 1

vy

B0RDEAUX, Prancūzija, 
spal. 28. — Britų karo laivas 
Southampton jūroje, už 150 
mylių nuo šio miesto, užtiko 
baigiamų bangų lamdyti ispa
nų laivų su 300 radikalų bėg
lių — vyrų ir moterų su vai
kais, pasprukusių iš Gijon. 
Kelinta diena jie neturėjo 
maisto ir vanduo baigėsi.

Southampton juos visus iš
vadavo ir čia atvežė. Tai dau
giausia asturai ir kiti radika
lai Valdininkai su žmonomis ir 
vaikais. .- ir-

• — ---------------- L į
SUĖMĖ LANGŲ DAU

ŽYTOJUS

VATIKANAS, spal. 28. —• Kiek anksčiau ši pati kom- 
Popiežiaus vasariniuose rū- ;panija patraukė teisman ir 
muose Jo Šventenybei pirmi- priklausančių CIOX darbininkųpirmi
ninkaujant Ritų kongregaci
jos susirinkime pripažintos ir 
patvirtintos motinos Pranciš
kos Ksaverės Cabrini dorybės. 

Tai pirmoji įžanga Cabrini
SANCHAJŪS, spal. 28. - Stebuklu tikra-

mas- ir teisėtumas dar bus

Raudonieji Kataloni
jos atkirtimo nuo Prancūzijos.

CASABLANCA, Prancū
zų Maroko, spal. 28. — Gy
ventojų riaušės vis dažniau 
pasikartoja prancūzų valdo
mam Maroke. Port Lyautey 
policija nužudė 4 maurus riau 
šininkus. Sužeistųjų skaičius 
nežinomas.

Prancūzų autoritetai 
na Italijos intrygas.

kalti-

PAŠAUTAS BRITŲ AMBA
SADORIUS PASVEIKO

Japonų lakūnų sunkiai pašau
tas Britanijos ambasadorius 
Kinijai, Sir Hughe Knatcb- 
bull-Huggeseą, pasveiko ir iš
vyko ilgiau sveikti į Rytų In- 
dijae. .. ‘ i i ':i I

ir
svarstomas.

Motina Cabrini yra Švč. Jė
zaus širdies misionierių sese
rų kongregacijos įkūrėja.

LIETUVOS MINISTERIS 
PARYŽIAUS PARODOJE

NACIONALISTAI PUOLA 
MADRIDĄ

unijų — American Feijerųtjon 
of Hosiery Workers kuopų 
706. Iš šios reikalauja .3,000,- 
000 dol. atlyginimo. •

BOLŠEVIKAI NEREMS NE
SIKIŠIMO KOMITETO

LONDONAS, spal. 28. — 
Sovietų atstovai pranešė, kad 
sov. Rusija kol kas neapleis 
tarptautinio komiteto, bet jį 
išlaikyti toliau pinigiškai 
prisidės.

ne-

me M

KAUNAS. — Prancūzijos 
vyriausybės pakviesti aplanky
ti Paryžiaus parodų išvyko 
susisiekimų ministeris inž. SU 
nišauskas ir karo ministeris 
gen. Dirmantas. Spalio 19 d. 
jie jau buvo Paryžiuje.

PARYŽIUS, spal. 28. — Na 
cionaJistų kariuomenė puola 
Madridu iš šiaurvakarinio ir 
pietinio šonų. Pranešta,

JAPONAI NUKOVĘ 10,000 
KINŲ

PEIPTNGAS, spal. 28. — 
Japonų karo vadovybė skel-

daro'bia, kad japonų kariuomenė 
pagaliau prasiveržusi per Ni-paiangų. .

Aragono fronte paplūduaiosįangtzekwan perėjų nukovę ten 
upės trukdo karo veiksmus. apie 10,000 kinų.

“Chicago Upholsterers and 
Fumiture Workers” unija tu 
ri nesusipratimus su dirbtu
vių savininkais. Paskutinėmis 
dienomis imta daužyti dirbtu
vėlių langai ir į vidų svaidyti 
dvokiančių dujų bombos.

Apskrities prokuroro polici
ja puolė unijos buveinę, paė
mė eilę dokumentų ir areštavo 
dešimts unijos viršaičių.

Policija sako, kad trys a- 
reštuotųjų išpažino daužę lan 
gus.

64 VOKIEČIAMS PANAI
KINTOS PILIETYBES

TEISES

BERLYNAS, spal. 28. 
Nacių vyriausybė 64 apie 
siems Vokietijų vokiečiams 
naikino pilietybės teises.

Lietuvos Turizmo draoį 
1939 metais dalyvaus Ne 
Yorko pasaulinėje parodoje

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

dalies debesuota ir kiek 
čiau.

Saulė teka 6:19, leidi 
si 4:49.
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Busi jos Krikščionybė Katakombose

Prezidento Roosevelto priešininkai tvir
tina, kad Jungtinės Valdybės bereikalo ki
šasi į tų konfliktų. Esą, jei šio krašto vy
riausybė neaptisaugos, jaix vienai teks pa
kelti visa atsakomybė. Gudrūs ir suktūs an
glų politikai gali sukelti didelius kivirčus 
tarp Jungtinių Valstybių ir Japonijos, o pa
tys vaidinti tarpininkų rolę ir iš to pasipel
nyti.

Nėra abejonės, kad šio krašto diploma
tai turi būti atsargūs. Bet visai nedalyvauti 
tokiuose pasitarimuose, kuriuose siekiama 
taikos,taip pat nebūtų gera. Juk nė viena 
didesnę jėgų turinti valetybė negali sėdėti 
rankas sudėjusi, kuomet iškyla konfliktai, 
grųsina uždegti karo ugnimi risų pasaulį. 
Būtų ir nežmoniška nieko nedaryti tuo at- 
vėju, kuomet viena valstybė užpuola kitų, 
nepadariusi jokio perspėjimo, kariauja ne
paskelbusi karo.

Vienas dalykas yra negeras, kad ^Briu
selio konferencija įvyksta pervėlai. Ji turė
jo susirinkti tuoj, kai kilo konfliktas. Tada 
jau žodis būt buvęs reikšmingesnis. Į dabar 
padarytus protestus Japonija nekreips dė- 
įaėsio, Ji kariaus tol, kol savo tikslo nepa- 
sieks. Čia bus taip, kaip sn Etiopija, 
protestuojama, tačiau italai, į tai
dėmesio. Jie tų kraštų užėmė ir baigtas krio
kia. Visos protestų notos pasiliko be reikš
mės popiergaliais. Taip bus ir su Briuselio 
nutarimais. ,

Straipsnyje “Kaip pirmaisiais krikščio
nijos laikais” 87 numeryj “ Osservatore Ro
mano” paduoda ištraukų iš Paryžiaus laik
raščio “Figaro” Rusijos korespondento strai
psnio. Tarp kitko ir tokias žinias!
ti »• . ' ’ • ' f * • ,

• “Visi, ypač garbingi paminklai, bažny
čios bei vienuolynai paversti teatrais ar nitu 
ifejais arba sugriauti. Tik nuošaliuose už
kampiuose galima kartais dar užtikti ma
žutę bažnytėlę. Kartais atsitinka, kad kuni
gas tų pačių dienų tris kartus turi laikyti 
raišius, kad tik dideli tikinčiųjų būriai ga
lėtų jose dalyvauti. Tikinčiųjų pamaldumas 
ųKostabiai veikia. Ne naujiena, kad meninin- 
ŠMŪ, profesoriai, daktarai bei studentai dek- 
ląinuoja himnus ar šventas giesmes ir taip 
glaudžiai prisiartina prie prasčiokėlių bei 
taikų. Laike pamaldų bažnyčioj viešpatauja 
nuostabi tvarka ir didžiausia tyla. Prie ku
nigo kiekvienas gali prieiti išpažinties, baž
nyčioje tikintieji mokomi tikėjimo, vaikai 
gi maldų. Kas nori išklausyti šv. mišių, tas 
paprastai turi ateiti pora valandų anksčiau 
( bažnyčių, nes kitaip neras vietos. Visi ver
tingi dalykai, reikalingi pamaldoms, taipgi 
k varpai atimti iš, bažnyčių. Mišioms kuni
gas užsivelka lipinius drabužius; vietoj kie- 
liko vartoja stiklinę. Religinis Sovietų gy- 
yanūuas, nepaisant visų^ gasd0unų bei, kfcū- 
Jių, pasižymi jaudinančiu tikinčiųjų broliš- 
iMimu. Nenoroms prisimena piitraięji Krikš- 
čleoijos laikai, kada tikintieji didžiąsias iš- 
kiiftne apvaikščiodavo katakombose pasislė
pt- ' -•• •. . ■ • I
> Netoli nuo bažnyčios kunigas išsinuo
mavęs kambariukų, kur gyvena kaip seno- 
ĮĮfe atsiskyrėlis — eremitas. Tikintieji reiš
kia jam didžiausių pagarbų ir nusistebėjimų. 
Slėnieji popai vių dar nešioja ilgus plaukus 
bei dvksffikų drabužį. Kai kurie turi net drų- 
sos asmeniškai kreiptis į bolševikiškų val
džių Ir užtarti bažnyčias ir tikinčiuosius. Per 
Velykas ir didžiosiose šventėse tikintieji gau
siai papuošia bažnyčias gėlėmis. Tai čia tai 
ten -vis dar pasitaiko per pamaldas komu- 
«istiškų riaušių, tačiau vis mažiau. Kartų 
Sovietai per Velykas panoro išsklaidyti pro
cesijų, bet žmonės taip griežtai pasipriešino, 
kati ir. ginklai turėjo nusileisti. Tada įvyko 
nuostabi scena: kareiviai, paskirti šaudyti 
j procesijos dalyvius, numetė ginklus ir pri
sidėjo prie einančių ir kartu giedojo him
nus. Daug pakrikštijama vaikų tarp 10 ir 
15 metų amžiaus, taipgi ir suaugusiųjų. Šir
dies 'gilumoje dar 90 proėentų žmonių tiki 
į 'Dievų. Kartais net vadovaujančios asme
nybės užeina bažnyčion,' žinoma, kada nie
kas nemato, ir atlieka religines pareigas. 
jĮĮartų atsitik/), kad darbininkai, kuriems bu- 
vt> pavesta sugriauti bažnyčių, naktį nuėję 
meldėsi pusiau" apgriautume Dievo name. 
Tikintieji dažnai pasiima išardytų bažnyčių 
/plyteles kaip relikvijas namo. Iš daugelio 
Jutimų, kur bažnyčios uždarytos ar sugriau
tas, eina ūkininkai į artimiausių miestų, kad 
tik galėtų išklausyti mišias. Tikėjimas Ku
rijoj gilu® it* gyva*, kaip dar niekuomet. 
Jokia pasaulio galybė nepajėgs išrauti jo iš 
iritnų'”. - .

Sportininkai Su Nesportininkais

Tautininkų žurnalo į‘Vairo” 10 nr., ku
rį redaguoja žymus tautininkų partijos šu
las prof. Iz. Tamošaitis, Julius Smetona, 
Prezidento A. Smetonos sūnus, apie Lietbvos 
sportininkų kelionę į Amerikų taip rašo: 

“Mūsų sportininkai Amerikoje buvo
sutikti labai entuziastingai. Gaila tik, 
kad sykiu su mūsų sportininkais po Ame
rikų keliavo ir nesportininkų. Jų kelio
nės pobūdis buvo kitoks, tikslai gal ir 
neskirtrngi, bet kitu keliu siekiami. Ne
būdami sportininkai, jie, aiškus dalykas, 
negalėjo jausti sportininkų nuotaikos.

kiu su mūsų sportininkais vyko ir kele
tas žmonių, kurie, atrodo, nebuvo nei 
kieno nors įgalioti vykti, nei turėjo ke
kių nors ypatingų uždavinių. Žinoma, 
tų “pašaliečių” vykimas žalos gal ir ne
atnešė, bet jo naudingumas tuo labiau 
problematiškas”.
Visai teisingai pasakyta. Taip manė die

nraščio “Draugo” redakcija, taip buvo nu
sistačiusi Federacija, kuri atitinkama rezo
liucija prašė Sporto Komiteto nemaišyti į 
sporto reikalus politikos, pareikalaujant, kad 
pas mus važiuotų vieni sportininkai be paly
dovų, turinčių neaiškius politiškus tikslus. 
Kai kas dėl to karščiavosi ir pyko, bet pa
sirodo, kad ir Lietuvoj pačioj tautininkų 
viršūnėj matoma, kad nesveika buvo jungti 
sportų su politika. Tebūnie tai pamoka atei
čiai.

Eks-karaliaus Edvardo Keliones

Dfeyyniy Valstybių Konferencija

Kitų savaitę Briuselyje prasideda devy
nių valstybių konferencija svarstyti kilusį 
Konfliktų tarp japonų ir kiniečių. Toj kon
ferencijoj dalyvaus ir Jungtinių Valstybių 
delegacija, kurios priešakyje stovi Norman 
¥1. Davis.

kieti joj ir kalbėjosi su diktatorium Hitleriu, 
spauda rašė visokių spėliojimų. Kai kaš ma
nė, kad Hitleris siūlė Windsoro kunigaikš
čiai Vokietijos sostų. Bet tokiems spėlioji
mams, mūsų manymu, nėra nė mažiausio pa
grindo.

Ko buvusia Anglijos karalius atvyksta į 
Amerikų?

Dėl to ir spėlioti nereikia.
Edvardas yra demokratiško nusiteikimo 

žmogus. Jis mėgsta Amerikos demokratijų 
ir žmonių demokratiškų nusiteikimų. Paga
lios, jis yra vedęs amerikietę, dėl kurios bu
vo priverstas ir soato išsižadėti. Tad, su
prantama, jis čia atvyksta šeimyniškais rei
kalais, norėdamas trumpi&u ar ilgiau pagy
venti amerikiečių tarpe ir neturėdamas jo
kių kitokių tikslų.

Nežiūrint to viso, Anglijos politikai ir 
karališkoji šeima, sakoma, yra nepatenkin
ta Edvardo" kelionėm i s. Mat, ko daugiau jis 
važinėja, tuo labiau darote populiarus ir tas, 
žinoma, anglams nepatinka. Darbininkiškuo
se anglų visuomenės sluoksniuose taip pat 
vis labiau kalba apie buvusįjį karalių, nors 
anglų spauda nieko arba visai mažai apie

Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Kas tik turi nosį, turi ir 6atys pirmiausiai apsigyvenu- 
ūsus. Csai, reiškia, yra taiū,1 šieji žmonės Lietuvoj. Ir, kad 
kad apdrausti uosį. Nosis be Į dzūkų tarmė, tai buvusi vi- 
ūsų, kai galva be plaukų: be- sos Lietuvos kalba. Tik pas 
persišaldymo nenpseina. Kai kiau, vieni atsirėmė į geimą 
kas da ir kitiems, tiksimus nūs, sudaro žemaičių tarmę, 
ūsus panaudoja. Katė, šaky-' kiti susidūrė su slava s, už
eina, panaudoja ūsus ne vien
nosį, bet ir visų snukį-apsau 
guli. Landžiodama po plyšiu* 
ir pelių ieškodama, jei ne ū 
scii, murzų kai matai nusiaiau 
tų.

mezgė aukštaičių ir kitas lai
mes.

— Kai kurie Aiuerikos lai-
kraščiai apmoka aavo leidė 
jus geriau, negu kai kurios 
valstybės savo Valdin.uku.-.

Pažangesni ūkininkai įue New York News, arba The 
gina vandens dugno žeme us- Cleveland Plain Dealer r (‘da
nes, valkūnus »r kitus dirvos ktoriai gauna daugiau, negu apgailestavimų, jog karas jau 

priešus išdaigieji. Ve kas prie patsai Rooseveltae, — po sep- prasidgj0 ir kJ„statuoti, kad 
šios minties jM«a privedė. Va- tyniasdešimts tūkstančių. Pa j() 8Ustaįx|yti nebegalin:a. 
ndens dugnas, ar tai bus eže- tsai Brisbane gaudavo kelis 3 D;sklusij<)8 dgj karo ir jo 
ro, upės, jūros — visuomet kart daugiau. kaltininkų atidėti kitam posė-
phkas. Labai retoki kada ko- 1 • džiui, kurį paskirti ne anks-

Nuo žodžio vyti paeina kiau kaip u- pugga mety

1

kis nors žolynas pasipina. Jei 
taip, girdi, tai ta žeme reikia 
usnėtų dirvonų primesti, ir te
gul ji iv čia taip pasidarbuo 
ja. Vargiai 1 Po vandeniu nie
kas nedera nė dėl to, kad po 
vandeniu, o tik dėl to kad be 
saulės. Tamsoje. Kitaip sa
kant, jie savo nuomonę atre
mia ne į tų pusę.

vaikas, vytis ir varna. Vaikas, 4 Už puBme5io susirinkus 
tai būtų tokia sutvėrimas, ku-jkitam reikia parejk.
rį Mikia vaikyti, paskui se- .(i kad
kioti. Vytis, tai tokis asmuo, lJaI. nepa5i5aig6 ir kad apie 
kuris priešus iš savo krašto'- ,r ¥f| rcikia ka|Mu. 
lauk išvaiko. Vadinta tokius' kaJajlgi kalwti „c.
ir vajorais. Kol prieita prie|alBirandaj tai reikia i5rinkti 
vėlesnės tarmės, ~ tajorats. ; kuri Muo klalttilnu
Labai nesdiagu, kad vainų pa- Į ^urj
vaduota vien tik karu. Vaina'
kur kas smagiau nuskamba,.. & metų
negu karas, karas kažin kaip . Jeį ka|.as (,ar
ne visai lietuvio liežuviui ata- . •• .nėra pasibaigt, posėdis rei- 
tmka. Šaltas žodis, ilntraip, . .-j-.- »• • 4 «. . kia atidėti mažiausia trims
vertus, karas, tai būtų kaip ir. ’ ’ v . ' menesiams.nianievrains panašus; varnu, , c c< . . ,.. .v ... . . 1 b. Susirinkus naujam pose-tai butų tikra išraiška jau ti< ., \ / dziui galima išklausyti koirn-
kros vainos, tai yra, kuomet .. „ , , . ....
, ,, v ... ... sijos referatų, liet jame liuti-kaltas užpuolikas o gerai kai- . • .. ... .

r nai rasti neaiškumų, kuriems

— Ir kiaušinis savo ypaty- 
bių turi. Jei plaksi kiaušinį 
šaltame ore, gerai neišsipla
ka, ir net, rodos, sumažėja. 
Geriausiai plakti šilumoj. Grei 
čiau išsileidžia ir skalsesnis 
būna. Kitaip sakant, kiauši-

T ai jau buvo mažas disonansas Lietuvos1 nįg naudingesnis vasarų, negu 
ir Amerikos sportininkų entuziazme. Sy žiemų.

—■ Kasdienių plytų matosi 
tik apie keturios rūšys. Nors 
jų yra apie šešiasdešimts.

— Amerikos žmonės tiky
bos atžvilgiu skiriasi pusiau: 
viena pusė laikosi vienokios, 
ar kitokios bažnyčios. Ši pusė 
ir da į dvi dalis skyla: viena 
prisilaiko Romos Katalikų 
Bažnyčios; kitoji išsiblaškiu 
si po visus kitus užkampius. 
Likusioji pusė jokia tikyba 
neįdomauja. Tai visgi kasdie
niniame gyvenime ir ši dalis 
gana noriai tikinčiųjų įtakai 
pasiduoda. Žodžiu, Amerikos 
žmonės yra dievočiausi pasau
lyje.

Kaip kitur, taip ir čia Ame
rikos žmonės teikia geriausių 
pavyzdį. Paprastai sakoma,

Windsoro kunigaikštis, buvęs Anglijos 
karalius Edvardas VIII, aplankęs kai kurias 
Europos valstybes, atvyvsta į Jungtines A- 
merikos Valstybes. Kuomet jis lankėsi Vo-jkad tik biednuomenė paskui

bažnyčių sekioja. Arba, ma 
žiau prasilavinusi. Kitose ša- J, 
lyse, gal, taip ir yra. Ne A- 
merike. Čia, puikiausiame rū
me ir net paties kapitoliaus 
pastogėse tenjia sueiti žmones 
tikrai dievotas.

fesorius Tadas Ivanauskas. 
Kauno burmistras Antanas
Merkys ir inžinierius archite- lietuvių tautų numarinti, iš
irtas Kudokas. Komisija yra Į naikinti. Ir tų marinimų pra- 
nusietačiusi planų paruošti dgjo spaudos uždraudimu; r.no 
net 25 metams. Per tų laikų 1894 iki 1904 n,ehl lietuvėms

— Jūrių bangos iškyla kai 
kada iki aštuoniasdešimts pė
dų aukščio. Gana aukštai!

— Pasak Basanavičiaus ir 
kitų mūsų įžymesnių vyrų. 
lietuviai viaupiuma Balkanų 
Pašalyje, — ten, kur dabar 
Bulgarija matos, — apsigy
veno. Netoli Dunojaus. Daba
rtinėj Trakijoj. It dėl to taip 
dažnai da ir dabar apdainuo
ja Dunojų. Atvykę Lietuvon, 
pirmiausiai Trtikų apylinkėje 
apsistojo. Ir, žinoma, Trakais
tų vietų užvardina. Jei taip, 

Edvardo gyvenimų ir jo keliones rašo. tat ir išeina, kad dzūkai, tai

lin gauna.

v .v 4 ;A i.
— Kaip kitas tautas, taip 

ir lietuvius levas labai smar
kiai įgazdinęs. Reiškia, pasa
kose, ir šiaipjau išraiškose, ir, 
lietuviai levo išvaizdų noriai 
panaudoja. Nors jų Lietuvoj 
jau niekad nebūta. Vienų ma
žų levukų iš germanų Vytau
tas buvo gavęs. Ir gana pla
čiai po Lietuvų buvo aprodęs. 
Bėgta žiūrėti kai kokių ste
buklų. Apart to, daugiau jų 
Lietuvoj nematyta. Tai sveti
mas sutvėrimas, ir tik iš pa
sakų girdėtas. x

Planas Zoologijos 
Sodui Tvarkyti

ngiamasi apgyvendinti visų 
i ūžiu Lietuvos žvėris, paukš
čius įr žuvie. Vėliau bus aten- 
giamasi įsigyti ir kitų kraštų 
gyvūlių, žirafų, liūtų, tigrų ir 
kitų brangių žvėrių ir paukš-
V*cių.

Zoologijos sodui ‘ steigti yra 
sudaryta ajcciriė bendrovė, ku
rios visos akcijos jau parduo
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS bar galima referato pataisas 
----------- j ramiausiai išklausyti ir nusta-

Kau dškis “Kunlaplis” įdė-Įtyti, kae yra užpuolikas. Juo,
jo 8 punktus — trumpiausiam 
keliui tJlkai pasaulyje grųžin-

1. Tautų Sųjunga turi su-

žinoma, turi būti pripažintas 
nugalėtasis. Bet kadangi jis 
yra praradę# savo teritorijų, 
tai sankcijų jam netaikyti ir

surinkti tris mėnesius po to, laukti, kų su juo darys nugu- 
kai karas jau yra piasidėjęs. lėtojas.

2. Pirmame posėdyje reikia 
visai eilei diplomatų pa reikšti

8. Kadangi nugalėtojas su 
nugalėtoju daro, kų tik nori, 
pripažinti įvykusį faktų ir nu
siplauti rankas.

Po visų šių Tautų Sųjungos 
posėdžių taika ir vėl balandžio 
pavidale plasdena virš Žene
vos rūmų ir laikydama šnara 
granatų dairosi kur jų pasai 
lyje galėtų numesti, kad jos 
sprogimas nepažadintų Tautų 
Sųjungos.

Užsterilo Jumoras

Tas susirinkimas reiškia 
bendrų idealų, interesų pripa- 

paruošti referatų kitam'žinimų. Tų pripažinimų pa- 
(posėdžiui, kuris vėl skiriamas reikš du vyrai, jo klausys mi

lijonas žmonių, o lauks ir 
klausys 115 milijonų žmonių 
su karštomis širdimis.

Hitleris

Didžiausios ir tikriausios 
demokratijos, kokias pasaulis 
šiandie pažįsta, yra vokiečių 
ir italų demokratijos.

. Mvsoliniišaiškinti išrinkti naujų ko
misijų ir duoti jai laiko m a-j . ...........r—r

žiausia dar pusmetį. į Sovietų sųjunga yra vienin-
7. Po šio pusmečio karas jau’tėlė demokratija, 

paprastai yra pasibaigęs. Da- Stalinas

LIETUVOJE LABAI PLINTA KNYGOS

paūgėjusių lietuvių spaudų 
sunaikino ir lietuviams ėmė 
leisti savo laikraštį “Dabar
tį”, kuris turėjo skiepyti vo- 
kiškumo dvasių. Prūsų Lietu
voje (ir Klaipėdos Krašte) 
vokiečiai lietuviams leido lie
tuvių kalba, bet vokiečių dva
sios, laikraščius ir knygeles. 
Tiesa, ir rusai po 1864 metų 
buvo pradėję lietuviams leisti 
upausdinius lietuvių kalba, bet 
rusų dvasioje ir net rusiško-

KAUNAS (Tsb.) — Zoulo-j *sa,» sP*uao^ rerasmę supras- mis (kirlica) raidėmis. Taigi 
gijos sodui Kaune planui pn-i^ai11^’ ''^hiomis priemonėmis; matome, kad lietuvių dvasiau 

, ruošti yra sudaryta komisija, | lietuviams spausdin-, užmigdyti ir pavergti atėjū-
į kurių įeina gamtininkas pro- tuoju žodžiu naudotis. Po 1863; nai,‘mūsų tautos migdytoja:, 

metų sukilimo, rusų valdžia'ne tiktei lietuviams draudi 
buvo nusistačiusi galutinai

Visur ir visus yra pripažin
ta, kad spausdintas žodis — 
knyga ir laikraštis — yra tin
kamiausia ■ ir prieinamiausią 
priemonė žmonėms šviestis, la 
vintis, kultūrėti. Sunku įsi
vaizdinti dabartinių kultūrin
gų kraštų visuomenę be 'spau
dos — be knygų, žurnalų, lai
kraščių.

Didelė spaudos reikšmė

Lietuvos pavergėjai ir prie
šai, spaudos reikšmę supras

buvusioje rusų imperijoje bu
vo draudžiama spausdinti ir 
platinti lietuviškas knygas, 

1 laikraščius ir kitus raštus.

spaudu, bet jų net naudoj 
kaip priemonę, mūsų tautai 
demoralizuoti. Lietuviai kaip 
įmanydami kratėsi per sveti
mųjų spaudų jai peršamų dva
sios nuodų. Rusų spausdina
mas ir net dovanai dalinamas 
knygas žmonės stačiai draskė, 
degino, o iš Prūsų (Tilžės) 
slapta atgabenamus tikrai lie-

numatyta atlikti visus zo<do- 
cijos sodo sutvarkymo ir iS- 
p’čtimo darbus: tvenkinių, ba
seinų, sodelių ir kitų vietųįir Kitus r| 
parivišinlas, kūr gyvens žve-jl*ua I"4 ihi 1914 metų lietu-, 
rys, paukščiai ir žuvys. Pra-,1™! spauda šiek tiek atsigavo, i tuviškus laikraščius ir koy- 
dčioj zoologijos sode bus ste-, augti, plisti. 1915 metais,, gas gaudg jr yį brangiai 

Lietuvų okupavę, vokiečiai mokėjo. Rusams savus Spau
dos leidinius (lietuvių kalba)

tos. Sodui paimta vieta Mic
kevičiaus slėny s ties Kaunu. 
Viela zoologijos sodui labai 
tinkama. Didelis plotas stei-j 
piamain sodui jau aptvertu**. 
Nei’ūkus bus sušauktas akc>

(ietuviams įpiršti, net ir do
vanai, nepavyko. Gal čia sva
rbiausia kliūtis bnvo ta, kad 
rusai lietuviškas knygas spau
sdino ne tiktai persunktas

. . . mums svetima dvasia, bet ir
ninku ,«».nnk.m.», kuris p»- lietnviaro„ neįpra8Um,is vadi. 
tvirtins artimiausius zoologi
jos sodo tvarkymo darbus. (Tęsinys 3 pusi.)

t



Penktadienis, spalių 29, 1937

Lietuvoj Plinta Knygos

(Tęsjnvs iš 2 pusi.)

bet kurių knygų. Knygų lote
rija turėjo didelj pasisekimų. 
Buvo parduota po 5Q centų 

iapie 100,000 knygų. Ant. Kųiu 
narnos kirilicos raidėmis. Vo-1^^ pavyzdžiu pasekė ir ki
niečiai lietuvių*dvasios pave-Įtj knygų leidėjai, paleisdami 
rg?mų vykdė daug gudriau,1 savo knygas iš loterijų^ Tokhi 
užtat daugiau ir pasiekė, ners;būdu huvo paistą į žuvines 
ir vokiečiai lietuvius išmoki-; ,|MUgybė knygų. Knygų per lo- 
no ir pripratino skaityti vo- įsigijo ir tokie žmo-
kiškomis (gotiko) raidėmis. kurie anksčiau niekad jų 
Klaipėdos krašte ir Rytprū- nepirkdavo. Atsirado gana 
siuose lietuviai ir dabar savo ,|ai,g naujų knygų pirkėjų ir 
spausd.'niams gotika raide? skaitytojų. Po tų loterijų jau 
tebevartoja, nors jau patys jr „aujaį įgleidžiamų knygų 
vokiečiai Vokietijoje pa la ips-1 parduodama dvigubai dali
niui pereina pr:e lotyniškų rai-! giau: knygų leid'.mas pradėjo 

geriau ir greičiau apsimokėti, 
knjgų leidyklai, nors ir pi
gia kaina ištuštinusios savo 
sandėlius, susirado daugiau 
lėšų naujoms knygoms leisti. 
Leidėjai pradėjo labiau žiū
rėti knygų turinio ir jų išori
nės išvaizdos. Siek tiek kny
gos ir atpigintos.

Tuo pačiu '.lietu susiorgani
zavo rašytojai. Į Lietuvos ra
šytojų draugijų, ėmė leisti sa
vo laikraštį “Literatūros Nau
jienos’’, pradėjo viena kitų 
skatinti į uolesnį ir rūpestin- 
gesnį, literatūros darbų. Ra
šytojams didelį paskatinimų 
davė ir Švietimo Ministerija,

džių.

SpwVs draudimo sutrik
dytas kultūrinis kilimas

Spaudos draudimu, rusiškų 
ir vokiškų raštų lietuviams 
brukimu, lietuvių tautai yra 
padaryta neapskaičiuojama 
skriauda, — ilgam laikui bu
vo sutrukdytas Lietuvos kul
tūrinis kilimas, Lietuviškaun 

raščiui ir knygai visai 
ja, šviesi gadynė atėjo tik

tai Nepriklausomybę atgavus.
Tačiau dar ilgų laikų nebuvo 
išnaudojami visi galimumai.

Pr^kinęs kelius į sodžių
kasmet skirdama po 5000 litų

Iki 1927 metų Lietuvos lai-geriausių knygų, 
kraščiai nepadarė didesnės pa ^Įa£egnes premijas paskyrė ir
žangos. 1927 metais lietuviš
kam laikraščiui naujus plačius 
kelius į sodžių praskynė An
tano Bružo įsteigtas “Mūsų 
Rytojus”. Nepartiniu turiniui 
ir nebrangia prenumerata šis 
savaitraštis tuojau susilaukė 
visuotino pripažinimo ir per 
trejetų metų susirinko net. 
100,000 skaitytojų. “Mūsų Ry
tojaus” pėdomis pasekė kiti 
ūkininkijai skiriamieji laikra
ščiai ir taip pat susilaukė di-} 
delio pasisekimo. Apskaičiuo
jama, kad dabar Lietuvos ū- 
kininkai skaito ir gauna laik
raščių apie septynis kartus, 
daugiau, negu iki “Mūsų Ry
tojaus” pasirodymo. Dienraš- 
tinę spaudų Lietuvoje skaito 
daugiausia miesčio^ys.

Knyga

Keleriais metais ilgiau, ne
gu laikraščiai, merdėjo ir lie
tuviškoji knyga. Tuojau po 
karo, knygos badui numarin
ti, leidėjai sparčiai pradėjo

kai kurios knygų leidyklos. 
Tuojau pasirodė šių visų pa
stangų gražių vaisių ir ėmė 
rastis daug ir vertingų mūsų 
rašytojų kūrinių; greta to, 
verčiamas į lietuvių kalbų ir 
leidžiamos kitų tautų rašytojų 
■vertingiausios knygos.

Kad knygos būtų prieina
mos ir tiems, kurie negali jų 
nusipirkti, pradėta visam kra 
šte steigti bibliotekas - skai- 
tykias. Ir taip Lietuvoje kny
ga, padarius pastangų jos to
bulinimui ir platinimui, pra
deda visuomenėje užimti jai 
prideramų vietų ir vaidinti 
svarbų kultūrinį vaidmenį.

Lietuvių Namas 
Šventoje Žemėje, 

Jeruzalėje

nmrnD;

Vėl savo vietoje. Atstačius, atnaujinus ir atidarius istorinę Rlieiinso, Prancūzijoj, katedrų, kurių per pasaulinį karų 
vokiečiai buvo labai apgriovę, gražinta į savo vietų ir Palaimintosios Joanos Arkietės bronzo statula (dešinėj). Karo 
metu statula buvo nukelta ir paslėpta nuo sunaikinimo.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
WEST SIDE

Susiorganizavo Komi
tetas M. Rakauskaitės 

Koncertui

Spalių 20 d., Lietuvių sve
tainėj, rūpesčiu Mato Šimo 
nto, muz. J. A. Blajio, tbuve 
sušauktas Detroito veikėjų su
sirinkimas. Jame dalyvavo: 
muz. J. A. Blažis, H. Navic
kaitė, D. ir O. Bakšaitės, įmok.
O. Kratavičienė, adv. J.’ P.
Uvickas su žmona, M. Aukš- 
čiūnienė, dr. J. Jonikaitis, M.
Siurbienė ir M. Šimonis. Pa
aiškinta, kad muz. K. Sabonis Detroito, 
laišku atsikreipęs pas M. Ši
monį prašant surengti art. M. 
Rakauskaitei koncertų, o ko- 
mpoz. A. Vanagaitis tuo pa
čiu reikalu kreipėsi pas kun.
T. F. Boreišį. Susirinkusieji

kime greit pasveikti ir vėl 
(15 metų amž.). Ta proga bro- mus džiuginti savo eilėraš- 
lis, Stasys sesutei pasižadėjo , ciais.
padengti išlaidas balso lavi- į

Poetė O. Pocetaitė po sun- Latior’s sąrašu. Čia noriu pa- 
kios operacijos sveikstu Lin-, žymėti, kad “I^abor’s” kon-

Detroitiečiai mėgsta “Drau
gų”. Praeitų sekmad. po pa
maldų keli žinonės reikalavo 
“Draugo”, bet jau nebuvo — 
visi numeriai buvo išpirkti.

nime. Klenutė t lanko Higli 
School ir ta proga lavins bal
sų. Girtina brolio dovana.

Vakarai darosi ilgesni, dau
giau laiko, todėl reikėtų kie
kvienam užsisakyti vienas, ki
tas laikraštis, kad galihia bū-' Spalių 24 d. J. Kudžid na
tų sekti lietuvių gyvenimų. Imuos susirinkę draugai bei

Draugas”, ‘Lietuvių Žinios’, kaimynai paminėjo jo žmo- 
“Amerika” ir kiti laikraščiai nos Onos gimimo dienų.
pardavinėjami pffe bažnyčios. 
Jei kas negali užsisakyti, tai 
gali nors pavieniais numeriais 
nusipirkti. Ir pardavėjams bus 
smagiau darbuotis. “Drauge” 
kas penktadienį telpa žinių iš

l<un. D. Mikšiui paaiškinus 
apie tikslų ir reikalų lietuvių nutarė koncertų rengti. Komi-
namo Šventoje Žemėje, kur 
mūsų tauta bus atstovaujama,

leisti knygas, mažai žiūrėdami'atsiranda nan« aukoto«- «a 
j, tarini/) ir išviršinės išvai-!dedome vardus ?’• karie dar

B

zdos, o kainas statė gana an
kštas. Aukštas kainas knygų 
leidėjai pateisino tuo, kad ma
žai knygų išperkama. Ir tik
rai, išleistas knygas tuojau iš
pirkdavo po 5000 - 8000 eg- 
empliorių, o kiti egzemplio- 

i metais ir dešimtmečiais 
ulėjo sandėliuose ar knygy

nų lentynose, nesulaukdami pi

! nebuvo paskelbti.

A. Sikorskis iš Pittsburgh, 
Pa., aukojo $125.00, A. Ado
maitis $1.00. Iš Pbiladelphi- 
jos, Pa.: J. Žukauskiūtė $30,

teto valdybon išrinkta: adv 
J. P. Uvickas pirm., mok. O 
Kratavičienė vice pirm., M. Ši
monis rašt.

Atsiklausus susirinkusiųjų, 
kaip atsineša klebonai, muz. 
J. A. Blažis pranešė, kad kun. 
I. F. Boreišis, kun. V. Mase
vičius pasižadėjo remti, M.

O. Subataičiūtė $1.00, J. Bie- Aukščiūnienė pranešė, kad 
kša $2.00, A. Siedlevičienė $5, kun. J. Čižauskas irgi prita- 
A. Povilionienė $1.00, J. Bri- ria.

Koncertui paimta Lietuvių 
svet. lapkr. 12 d. (penktadie-

Jonas Paplinskas, kuris pa
sišventusiai laikraščius plati
na, pradėjo pardavinėti ir ge
rus vaistus dėl vidurių (Salu- 
taras - Bitteris). Koresp.

Žinių - Žinelės

LRKSA 171 kp. rengia ko
ncertų ir šokius Šv. Jurgio

celmonai yra 5, gi jųjų bus 
išrinkti 9.

Sakoma, kad “Labors can- 
didates” esu bolševikai. O 
juk plačiai rašoma, kad Read-

Greitinamas Lietuvos
Geležinkeliais Susi

siekimas
KALNAS (Tsb.) — Lietu-, 

va po karo paėmė geležinke
liu- visai suirusius. Reikėjo 
stų l iuli linijų naujais pabė
gėlis. tek.o pirktis garvežių, 
vagonus, statyti ar remontuot’, 
stotis.

Traukiniai negulėjo greitai 
tili. Amerikiečiui lietuviai^ 
priprato prie traukinių, vieni 
iuokdavesi, kiti pykdavo Lie
tuvos traukinių lėtumu. Kaip 
>isa Lietuva tvarkėsi, kaip 
ginėjo ir susisiekimas. Anks
čiau ir autobusui silpnai ju-, 
dėjo, nes buvo menki sauskfc- 
liai. Plentus teko atre'.non" lo
ti, o vieškelius papigintum 
taisyti. Per eilę metų didelio 
daibo vaisiai gražiai pasireiš
kė. Dabar jau autobusai važi
nėja ir gana greitai beveik 
visais Lietuvos vieškeliais, ku 
rių yra per 40,000 kilometrų. 
Sustiprinus geležinkelių lini
jas, jau dabar ir traukiniai 
greičiau važiuoja. Bet didžių
jų traukinių judėjimų labai 
pagieitinti yra sunku.

Dabar Lietuvoje plečiamas 
susisiekimas mažais traukinė-• • • M.
liais, vadinamom automatriso- 
mis. Automatrisa varoma cli- 
piiu motoru ir prie jos dar 
pi įkabinama vienas ar du va
gonai. Automatrisos turi grei
tį po 60-70 kilometrų per va-

ing esųs kukluksas. Bolševi- . landų. Dabar įvedamas liau
kai Rusijoj, o kukluksai Alne- jonus stipriomis automatriso-
rikoj. Ginkimės pirma nuo 

• kukluksų, S. Stepulionis
mis susisiekimas tarp Kauno 
ir K’aipėdos.

Ona Kudžienė yra narė Mo
terį} Sąjungos ir kitų bažny
tinių draugijų. Darbšti moti
na dviejų sūnelių, kurių vie
nas lanko aukštųjų mokyklų. 
Ilgiausių metų! 0. Y.

Detroit Lietuvių 
Visuomenei

Lapkričio 2 d. — Detroit 
miesto valdybos rinkimai.

Svarbiausia miestui turėti 
geras šeimininkas, t. y. majo
ras. Kandidatai yra du. Vienų 
jų remia visa darbininkija, 
nes jis yra pasižymėjęs varg-

parapijoe svetainėje lapkr. 7 šų prietelis. Juomi yra Patrick 
d. Grieš gera orkestrą. Komi- O’Brien. Detroit lietuviai ra-' 
sbi°j JfL Valatkevičius> O. Po- ginami balsuoti už O’Brien ir 
cetaitė ir P. Medonienė. kitus į Council, kurie eina

no dust aslies
Senon mados, malkomis arba an
glimis kOrenamas tpečius labai 
vargina jus ir yra nesvarus tr 
nesveikas. Duokit savo ISimynai 
Svarią ir sveiką Šilumą, (talsyklt 
Sun Flame Aliejini Pečių. ftis 
pečius, tai padirbtas, kad Šiluma 
eina ) kambarį,, o ne > kaminą. 
Ateikit pasltelriautl apie M pečių. 
Turime Jums tinkamą mietą.

Sun Home
Oil Burning Heater

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

Lengvus Išmokėjimai

Kainos nupigintos. Nuo.........  059.50 ir auk.

- LENGVOS ISMOKŽJIMO SĄLYGOS —

DYKAI 50 Galionų Aliejaus
• -- v < • <- ' • •

cri/rn * furniture house
dikienė $5.00, O. Dudonienė 
$5.00, K. Žemaitis $5.00, T. 

rkėjų. Leidėjai skundėsi, kad Velza $10.00, j. Vilkas $10.00. nio vakare). Kadangi dange- 
visuomenė knygai yra abej;n-|B. Senulis $1.00, S. Volčinskis Us nori, arčiau susipažinti su 
ga, o visuomenė skundėsi, kad' $1.00. Aiškinant iš Šventos dainininke, todėl bus rengia- 
knygos brangios ir neįdomios. Žemės paveikslus, sudėta $10.- mas bankietas artistei, pager
to taip slinko metai po metų. 75, O. [Robilienė $1.00, J. At- kti Fort Shelby viešbuty, lap- 
Tiktai prieš trejetų metų ir kočiūnienė $6.00, E. Moizienė kričio 11 d. (prieš koncertų), 
lietuviškai knygai atėjo atku- $1.00, K. Baičaitė $5.00, Tre- Bankieto komisijon įėjo: Uvi- 
timo laikotarpis. Knygai vi- tininkų draugija $5.00, P. Ro-| ckienė, mok. O. Kratavičienė, 

paplisti | nonienė $1.00, O. Kybartienė, M- Burbienė. Komisijos jai.
veikia. Koncerto ir bankieto 
tikietų galima gauti pas ren
gėjus.

Kadangi panašūs koncertai 
retenybė, todėl tikimasi, kad

2719-25 W. Cermak Road

TEL. R0CKWELL 0798 CHICAGO, ILL

JAU GATAVI

sucvnenėje plačiau
pradžių padarė Antanas Kniu-J $15.00, J. Tūbelis $25.00. 
kšta, “Sakalo” knygų leidy
klos vyriausias dalininkas ir 
vedėjas. Tos bendrovės san
dėliuose gulėjo daugybė ne
parduotų knygų: maža vilties 
buvo jas nustatyta kaina par
duoti. to štai “Sakalas” su
mano paleisti savo knygas iš 
loterijos — po 50 centų už

Visi prašomi prisidėti auko
mis,* kad greičiau būtų įsteig
tas lietuvių budėtojų namas
arti Kristaus Kanėi, vietos į^įį,’ įįetuviai ’ nepraleiė 
Šventoje Žemėje.

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.

progos.
Kurie jau prisidėjo auka. 

visiems dėkojame.
Kun. A. Linkus

Praeitų šeštadienį Elena 
Baibokaitė minėjo gimtadieni

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

VandtK Battm - tai Dega

FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su dty scaler saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
A* * * '

Telephone GROVEHILL 4424
PETRAS STIRBIS
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Penktadienis, spalių 29, 1937

CICERO NAUJIENOSA.L.R.K. FEDERACIJOS 26 
KONGRESO NUTARIMAI

Moterų Sujungus 48 kuopa i 
rengia bunco party spalių 31 
d., parapijos svetainėje lvgiar 
4 valandų po pietų. !Bus duo
dama prie kiekvieno staliuko 
po gražių elektros lempų, kai
lio dovanų.

' Po žaidimo, sųjungietės pa- 
vkisins visas-us skaniu užkan 
džiu. Įžanga 25c.

Renginio komisija nuošird
žiai kviečia visus atsilankyti, 
kas jriduos kuopai daugiau 
energijos darbuotis.

Rengimo komisija

Draugija Šv. Motinos Dievo 
Sopulingos rengia šokių va
karų lapkričio 14 d., parapi
jos svetainėj. Komisijų: O. A- 
ntanaitienė, B. ltiindzienė ir 
E. Bružienė iš unkšto kviečia 
senus ir jaunus taip iš Ciee- 

■ ros, taip iš Chicagos atsilan- 
| kyti. Korespondentė

Ir Mes NepasiliekamIš Cicero S. A. P 
Stoties

(Tęsinys) ,
Vakare, Švč. Marijos parapijos audito

rijoj įvyko koncertas, kurio programų išpil
dė Šv. Pranciškaus parap. Šv. Cecilijos 
choras, solistai ir solistės, vadovaujant mu
zikui P. Sakui. Turiningas kalbas darbininkų 
klausiniu pasakė J. E. vyskupas M. Reinys, 
dr. .Antanas Rakauskas ir kun. J. Švagždys, 
LDS. centro pirmininkas. Kalbos ir dalis mu
zikalus programos buvo transliuojamos per 
radio WLLH, Lowell, iš kur telefonu buvo 
sujungtas su Šv. Marijos parap. auditorija. 
Koncerto programai buvo artistiškai išpildy
ta. Programos vedėju buvo L. Šimutis,. 
“Draugo” redaktorius.

ANTROJI KONGRESO DIENA 
Antrasis Posėdis

Trečiadienį, rugpiūčio 25 d. Federacijos 
Kongreso trečiasis posėdis prasidėjo šv. mi
niomis 8 vai. ryto, 6v. Pranciškaus lietuvių 
parap. bažnyčioje. Šv. mišias atnašavo J. E. 
vyskupas Reinys. Jrun asistavo kun. V. Pui
dokas iš Westfield ir kun. M. Urbonavičius, 
M.I. C., iš Chicago. Po pamaldų prasidėjo 
sesijos. Posėdį atidarė pirm. A. J. Aleksis. 
Maldų atkalbėjo kun. Pr. Juras. Rytinėje 
sesijoje pasakė turiningų kalbų apie Katali
kiškųjų Akcijų, ii; komunizmų J. E. vyskupas 
M. Reinys, skaito paskaitas dr. A. Rakaus
kas apie socialį teisingumų ir kun. P. Juras 
— apie tai ko mums trūksta. Paskaitos buvo 
labai gyvos ir įdomios.

Paskaitos sukėlė gyvų diskusijų. Visi 
kalbėtojai pripažino būtinų reikalų rūpintis 
socialiniais klausimais, kuriems gvildenti 
.nutarta sudaryti prie Federacijos centro val
dybos trijų asmenų komisija.

Kun. Mikšys kalba lietuvių maldos namo 
Jėruzadėję klausimu. Nutartų tų reikalų rem
ti ir taip pat nutarta tam tikslui surinktas 
aukas siųsti per J. E. vysk. T. Matulionį, o 
tarpiniūku Amerikoje išrinktas kun. A.<-Lin- 
kus.

Knygų revizijos komisija išdavė rapor
tų, pažymėdama, kad sekretoriaus ir iždinin
ko knygos sutinka ir yra vedamos geroje 
tvarkoje.

Spaudos ir sveikinimų komisija praneša, 
kad išsiuntė šiuos sveikinimus.-

His Excellencv Governor
Charles Hurlęy, ., . .
Uoli, Massachusefts. '
The delegates of the Lithuanian Roman 

Catholic Federation of America, assembled 
at the twenty sixth National Convention at 
Lawrence, Mass., to promote ideals of Catho
lic Action as advocated by his Holiness Pius 
XI and ha.ving leamed with deep sorrow of 
your daughter’s serious illness, pray AJmi- 

• ty God for her speedy recoverv.
His Eminence
William Cardinal O’Connell
Brighton, Massachusetts.
The delegates of the Lithnaniain Roman 

Catholic Federation of America, assembled 
at the twenty sixth National Convention at 
Lawrence, Mass., reaffirm our loyalty to 
your Eminence and Our Holy Mother The 
Church, pledging our supreme efforts through 
our local Councils to rejuvinate the high 
principles of Catholic Action as profounded 
by our Holy Father Pius XI on behalf of 
the working masses.

LIETUVIAI DAKTARAI

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v, 

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

1 he delegates ot the niurnama n Koman ]?.nok€ta $200.00 su biskiu. 
Catholic federation of America, assembled G |iko $li3!)2.(XI,
at the twe.nty sixth National Conve itfcn at .
Laarence, Mana., pray Your Excelleney lo ta',° trumpas, bet
transmlt to His Holiness Pius XI our cx- sėkmingas, 
pressions of filiai submisrion, devotion and Ačiū višbnis draugioms, ku 
pledge to actively support the high princi- rios prisidėjo prie bazaro «*k- 
ples whieh our Holy Father has delined for mių; visiems parapljonams ir 
Catholic (Action. . biznieriams, profesijonalams

TREČIASIS POSĖDIS ir bulvariškiams.
Posėdį atidarė ir vedė pirmininkas A. Į 1‘aPor^°> klebonas pa- 

Aleksis 1 kvietė susirinkusius užkand-
„ . . . . .. žiui. Užkindžl&udami visiKongresas nuodugniai apsvarstė ir prie- . .

mė šias rezoliucijas: < džiaugėsi nuveiktu darbu, nes
Sekamasis Tarptautinis Eucharistinis klebonas vėl atmokėjo $1,000

Kongresas įvyks Budapešte, Vengrijoj, geg. j parap. skolps.
25-28 dienomis 1938 m., į kurį suvažiuos iš Beje, k
visų kraštų tikintieji pagerbti savo Karalių tie žada
Šventoje Eucharistijoje. Jau ruošiasi ir Lie- į parapij
tuva dalyvauti, (Tebūnie ta šventė viso pašau-
lio lietuvių suvažiavimas. Pasaulio lietuviai . ,1 * • • 1114)44 n nttemini Uetuvos Nepriklausomybės1 dvidešimt- v 
mėtį — Garbinant Eucharistinį Kristų ir dė- &Ų- 
kojant Aukščiausiajam už tautos nepriklau- Valio, 
somybę. kinę jau

PnUornpi ina 9fi.tas.is Knnirrpsas nutaria Valančių

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

Tel. namų: v
HEMIock 6286

LIETUVIAI DAKTARAI

Bravo, sųjungietės! Dirbki
te, o mes jums padėsime.

Sųjungiečhj Rėmėjas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, IJej>o8 ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai. lyto. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
CICERO. — Moterų Sųjun- 

gos 48 kuopos susirinkimas į- 
vyks lapkričio 1 d., po pa
maldų, parap.'mokyklos 6-am 
kambary. Prašau visų narių 
atsilankyti ir naujų narių at
sivesti. Bus išduotas raportas 
iš parapijos bazaro.

Petronėlė Zakarienė, 

' 48 kp. pirm.

TeL CANai 2345

PHYSICIAN and SURGEON^
10 N. Broadvvay, Melrose
Valandos nuo ]0 iki 12 v. dienon 

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
Phone Maynvood 2413

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAIciceriečiai! Po pen- 
atnešė: Burdinų ir 
šeimos. Ačiū!

Rea 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
madienius ir trečiadienius

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi
Dabar ciceriečiai pradeda 

ruoštis prie metinio parapi- į 
jos bankieto,/kuris įvyks lap- J 
kričio 21 d., parapijos salėj.1 
Tai bus parap. mokyklos j u-! 
biliejaus metų bankietas. Ban- 
kietas rengiama nejuokais. Be 
skanių valgių, gėrimo, bus ir 
graži programa. Įžanga tik 
$1.00. Gėrimai ir valgis dykai. 
Iš anksto visus kviečiame.

Parap. Alinimas

nvnYTOJAH nt CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
j Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vnk.

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

CHTCAGO, IIxL-

OPTOMETRISTAS 
1801 So. Ashland Ąvenue
Valandos: kasdien nno 9 iki 12: 

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

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suudays by Appointment< TeL CANai 0257

Res. PROspeet 6659
LIETUVIAI ADVOKATAI

PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų i Telef. PROspeet 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Re/idencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 
. i 6 iki 8 vai, vakarę '

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

• vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPnblic 9600

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Tel. CANai 6122

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos/2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskvrus seredomis ir subatomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPnblic 7868

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. VVestem Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v 

Subatoj nuoz12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Re«: TelL Pepnblic 5047

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

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

Telephone: BOUIevard 2800
(KO W ARS KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd SL. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

i Telephone: REPubiic 9723

TeL BOUIevard 7042

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė, 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TeL Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENvrood 5107GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994 

Res.: TeL PLAsa 2400
VALANDOS:

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

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denetnark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negaH užginčyti... šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiHu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—
756 VVest 35th Street

Tet ofs. REPnblic 7696 
Melrose Park 620

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DENTISTAS
2423 Weat Marąuette Road

Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 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 m» 
, 10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

VBL RANDASI SAVO OFISE 
Praktikuoja 30 metų 

ReUmatism&e ir širdies Ligos 
Jo Specialybė

Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 
Rezidencija 1924 So. 49th CL 

TaL Cicero 3656 
Ofisas 4930 West 13th Street

. ■ .. f fll. .. ,,

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Class A 
rftiies. Tai yrk ankičiansi Ameri
kos medikatiai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

EMIL DENEMARK, Ine
Buick - Cadillac - LaSalle

| 3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 410C

TeL LAFayette 8016

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvray 2880
OFI8O VALANDOS:

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

murTrATA a
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį.

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

j
kt.1



Penktadienis, spalių 29, 1937

VIETINES ŽINIOS Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

69 iii
st.', šiam vakarui aukojo bač
kų alaus.

Kviečia visus Dariaus • Gi
rėno Paminklo Kotratetas.

Pabiri iiręjiis į Dariaus Jonikas, 2441 W

Girėno Paminklą

Nėra abejonės, kad Dariaus- 
Girėno jmininklas yra įamžin
tas lietuvių tautos progresus. 
Tiesa, gal būt nei v:enoj ki
toj kokioj įstaigoj, kultūros 
centre nesilankė tiek daug lie
tuvių, kaip prie Dariaus-Gi
rėno paminklo.

V* •Svečiai

*

SO. CHICAGO. — Mūsų 
klebonų aplankė kun. Jonas 
Klimas aš Mt. Carmel, Pa., 

Svarbu yra pastebėti, kad kuris P™“** sekmadienį 
prie virš minėto peminklo be- k« 8U1“» ir Pa8ak® 8™^ P*' 
veik visuomet galima rasti lnokb,Q-
lietuvį net ar nakties vėlumoj Kun. Albinas Drazdys, vy- 
(vasarų). Taipgi tenka pašte- kdamas į vakarines valstijas 
lieti, kad iš visų Amerikos su misijomis, taipgi'buvo ap- 
kraštų čionai Chieagon atvy- sistojęs jiorai dienų pas kle- 
kę lietuviai visuomet aplanko bonų paviešėti. .
Dariaus - Girėno paminklų. Į -----------
Taip, kad Dariaus - Girėno' Spalių 30 d., vakare 5 vai., 
paminklas yra Amerikos lie- gv. Juozapo parapijos svetai- 
tuvių kultūros centras, prie nėję Akademijos Rėmėjų dr- 
kurio visi deda pagarbų, vai- , jos vietinė kuopa reng a bun- 
nikus. Į co su baliumi ir pusę pelrio

skiria parapijos naudai.

Metinis Šokis
rengia

LITH. RED ROSE KLIUBAS .
Šeštad., Spalio-Oct. 30,1937

LIBERTY SALĖJE
14 gatve ir 49th Court, Ciceroje

Pradžia 8:00 Vai. Vak. Durų Prizai
Tikietai: Iš anksto 35c.; prie durų 45c. 

(Inimant drabužių padėjimų)
Muzikų gros: MAC MoCLOUD, N.B.C. Sinclair Minst- 

rel žvaigždė, ir jo Orkestrą.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Myten3 patarnauja
* Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Dar reiktų daug ko prie to 
Paminklo

Dariaus - Girėno pamink
las buvo pastatytas žmonių 
sudėtomis aukomis. Tos au-,

Tikimės susilaukti daug 
čių į pramogų.

Apžiūri naujos rūšies bombnešj. Vok’etijos karinių oro pajėgų viršininkas, lydimas 
Raporteris aukštų karininkų (dešinėj) Mildenliall’e, Suffolk, apžiūri naujos konstrukcijos anglų 

karo lėktuvų — bombnešį.

i ve

Amerikos Lietuvių Daktaru : 
kos susidėjo iš labai mažų su- draugijos mėnesinis susirinki-! 
mų, didžiumoj vos po kelis mas įvyks spalių 29 d., 9 v.1

Sidabrines Vestuves1 i ištekėjus už Henry Maleskie. bgė Marijona Norkienė, dūk

oentus. Dėl to, Paminklo Fo
ndo Komitetui prisiėjo sun
kiai dirbti, nes reikėjo sukel
ti virš dvylikos tūkstančių do
lerių. Paminklo Fondo Komi
tetas dirbo ir nU pavalgo be
dirbdamas. Nei vienas komi
teto narių negavo nei cento 
atlyginimo, net ne savų prie|

v., daktarų Strikolio - Vėže 
lio oEise, 4645 S. Ashland avė.

Dr. J. 'J. Šimkus, rašt.

Choro “Hallovvcen” 
Vakaras

\VEST SIDE. — Aušros Va-

Zarumbai yra seni Bridge-
BBIDUEPOBrr. — Plačiai; P°rt0 gyventojai ir gyvena

.šioje kolonijoje žinoma Žeimy. ! P™turinfiai. Tora aavo na-
na - Louis ir Pranciška Za-|mus> 3001 Union avė. A- 

bu vra svetingi, linksmus, 
Zaiumbienė

rumbai sulaukė sidabrinio sa-
vo vedybinio gyvenimo jubi-. drau«iSki: ^™>mene yra 

patyrusi ir gabi virėja. Mokaliejaus. Tas įvykis buvo tin
kamai paminėtas ir jubilieji
nis pokylis įvyko salėj prie
33-čios ir Green gatvių. Sve- 'yra vyriausioji virtį. Antano

gerai vplgius gaminti ir lietu
viškus ir amerikbniškus. Ji

darbo išlaidų negaudavo. parapijos choras rengia buvo prisirinkus pilna sa. ir Marijonos Norkų Univer-
(( l-lullnuiouiv* binkin voL-ora ___ - ..... cal roefrbrono z fili Iv .41 v t

vis dar yra keletas (berods, 
apie trys šimtai) dolerių sko
los ir ypatingai ta skola pa
didėjo praeitų vasarų, kuo-1 
met, dalyvaujant Lietuvos svo 
čiams, buvo surengta tam tik
rų pagražinimų prdgrama. Tie 
sa, nedidelė skola, liet reikia 
atmokėti. !

Kortavimo balius
Spalių 31 d. apie 3 vai. po' 

pietų, w Margučio ’ ’ svetainė j 
6812 So. Western avė., įvyks 
“pinaklio” partė, kur busk
proga gauti gražias dovanas 
ir smagiai laikų praleisti. Ta
rpe dovanų yra gražus radio 
ir kitos brangios dovanos.

Marųuette Parko alaus pri
statytojas (beer distributor)

Halloween” šokių vakarų, į
spalių 30 d., parap. salėje. 
Bus gera muzika. Visi kvie
čiami atvykti. Laikų linksmai 
su mumis praleisite. Komisija 

z ____________ __

Pranešimas Nariams

Simano Daukanto draugijos 
metinis balius su programa 
įvyks sekmadienį, spalių 31 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje. Prasidės 5 v. v. Visi 
nariai būtinai privalo daly
vauti. Darbininkai turi susi
rinkti 5 vai. vakare. Už nebu
vimų bausmė pagal draugijos 
nutarimų. P. K., sekr.

Z
SHE LOŠT 20 

POUNDS 0F FAT

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k

t
Feel full of pep and poaaeaa the 

alender form you erave—you can't 
lf you listen to gosslpera.

To take off exceaa fat go light on 
fatty me&ts, butter, cre&m and sug- 
ary ssreeta—.eat more f rui t and 
vegetablea and take a half teaapoon- 
ful of Kruschen Salta in a glaas of 
hot water every morning to elimi- 
nate excesa waste.

Mrs. Rima Verllle of Havre d e 
Grace, Md., wrltea: *T took off 20 
lba.—my clothea flt me fine now."

No draetle catharticn—no eonstl- 
patlon—būt bllaaful daily bowel ac- 
tion when you take your little daily 
dose of Kruoehen.

K "litinės singns, kuriom gali Išsi
vys tyti į nelaimę. paprastai pa- 
miMYvJa pavt .rtoJus raminančių, 

šildančia Miuderole. MnMerole nė
ra tiktai mostė. .Ibiai yra “Ocmn- 
ler-lrrilaiit.” Milijonai yra varto
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima gauti aptfetaose.

HMl

OK’D BY MULI0NS1

AUSY KITĘ S
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo 

Š A L T I M I E R O
RADIO PROGAMŲ Iš 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.

Visi buvo gardžiai pavai
šinti. Svečiai ir viešnios svei
kino jubiliatus ir Linkėjo jie
ms geriausios kloties tolimes
nėje jų žemiškoje kelionėje.

L. ir P. Zarumbai visada 
turėjo gerų pasisekimui. Už
augino ir gerai išauklėjo du 
sūnų — Leonų ir Vladų ir 
dukterį Pranciškų, kuri yra

%

ANTRA PROGA LAIMĖTI 
$100,000

NEREIKIA JOKIO AUKŠTO 
MOKSLO

Naujas interesingas kontes
tas su $250,000 dovanomis bu
vo paskelbtas’šiame laikrašty
je, Dirbėjai Dvigubo Švelnu
mo Old Gold cigaretų veda 
šį kontestų. Žmonės iš visų 
Amerikos dalių, iš miestelių 
ir kaimų stoja į kontestų.

Šiame konteste nėra jokių 
mįslių išrišti. Nereikia žody
no arlia encyklopedijos. Dar
bininkas ir profesorius, visi 
turi lygių progų laimėti pirmų 
dovanų.

Old Gold vėl duodu jums 
progų laimėti vienų iš 1000 
dovanų; daug iš mūsų skaity
tojų jau įrtojo į šį kontestų. 
Jie visi sunkiai, dirba laimėti 
do.vanų. Jei jūs dar neįstojote 
— tai dar yra laibo.

Nuvykit pas arčiausių ci
garetų dealerį ir įsigykite 
Old Gold Kontesto Buletinų 
su pilnais įstatymais ir smulk
menomis kontesto. Šekit pata
rimus atydžiai. Jei jūsų dea- 
site pirmų pakelį Old Gold 
cigaretų, jei jie nepatinka 
jums, jūs gausit^ du kart jū
sų pinigus atgal.

Žinokite irgi, kada išbandy- 
leris neturi Buletinų, kreip
kitės į DRAUGo‘raštinę.

sal restorane, 750 W. 31 st. 
kampas Halsted st.

Minėtų jubiliejinį pokylį re-

OLD PEOPLE find 
way to keep breatfa 

wholesome
Halitosis (bad breath) ųuiekly yteMc 
to Listerine, ufe antiseptic and 

deodorant
lilthcr beeatue ofetoraaeh dliturbencoe, frod 
fermentatlon, or the wearing ot falše teeth, old 
people frequeatly ha ve halitoeia (bad breath). 
No wonder ethera coneider them a nuisance.

Būt nov Science haa found that tlmengular 
nee of Listerine vili often overcome offensive 
mouth odora due to tbe fermentatlon of tlny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plate 
eurfeces.

This šefe antlieptic and quick deodorant 
vrorlcs quicWy. It cleaneee mouth, teeth, end 
tum aurfacee. Halta fermentation and putre 
laetlon, a major cause of odora, and then 
counteracta tue odora themaelvea.

Try using Listerine every tvro or three daya, 
See bow rov.ch mere vrb oleaoroe lt leaves your 
mouth. Bo« lt .vetena your breath. Imaabert 
Pharmacai Co., St. Louis, Ito.

Don’t offend others * Check 

halitosis with USTI4; i i:

Atsarga gėdos nedaro.

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

tė Pranciška, žentas Henry 
Maleskie, Juzefą Kukoraitie- 
nė ir Gendrūta Šerienė iš 
Aurora, 111. M. N.

* A. Ą A
ONA LEVICKIENĖ

Mirė spąU» 26, 1937, 2:00 po 
piet, sujaugus 61 metų amž.

Ktlo iš Panevėžio Apskr. 
Subačių parap., Vivulų kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Kazimierą, sūnų Jurgi, 
marčią Marijoną, penkis duk
teris: , Emiliją Andrųitenę, O- 
ną Makunienę, Margaretą We- 
ria, Stellą Dačiollenę ir Ma
rijoną Borovaa lr žentus Ir a- 
nukus, brolj Juozapą Žako- 
nls lr jo šeimyną, seserėčią 
Elžbietą Shimkienę, sūnėną Po
vilą Petruli Ir moterj Marijo
ną, lr daug kitų giminių; o 
ldetuvoj 2 seseris lr 1 brolj.

Kūnas pašarvotas 3657 So. 
Hamllton Avė. Telephone La
fayette 2834.

Laidotuvės jvyks Seštadienj, 
spalio 30 d. iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta j Aušros 
Vartų par. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kaplnea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glminea drnugus-gea ir pažya- 
tamus-mae^dalyvuuti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duk
terys, žentai, Arnikai, Bro.lai, 
Seserys, Seserėčia ir Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz Ir Sūnai. Tel. CANaI 
2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis' ė •
SENIAUSIA IR DID2IAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46054)7 So, Herrnitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

KlanfUkite mūsų Lietuvių radio programą Pirmadienio vakarais, 
10:M taL vakaro 11 W. B. P. 0. stoties (1420 K.) — PraneMJaa

P. AALTIMIERAS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Juozapas Eudeikis
P. I. Mikas

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

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

Lactawicz'tf Sanai
I Lalem

S. P.kbztfa
l Masalskis
A. Petkos
S. M. Skudas

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlnian 1^70

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 

3E

-

3319 Litnanica Avė. 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GBOvehill 0142
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trenkiadienis, spalių 29, 1937

į Vienoj vietoj kai užsiminta Į 
'apie katalikiškų laikraščių be
ndradarbių piknikų, tūlas, no-

Pranešimai
Moterų Sųjungos Chieago.

Kę Girdėjome Per ĮUet“ra8 °ro P“**0 k“*- rėdomas pikniku pajaokU. iS-J apskrtttes „„.irinkinias įvyks 
“Draugo” Radio ”,’il"nkusi«‘ji “ sireiškS, kad, girdi, čia reikia 31 d„ 2

„*____ [nepaprastų retenyb.ų: kla.d,- kalyti apie lietaviSkoa, o no ,, ie, Melr#w parl;(.
_ . . .... ligai atspausdintus pašto žen ▼— -- 1
Praėjusi trecjadieni per die- , , ., , . ....... * ,, ‘J. i klus, atbulai iierspausdintus
•flupin ** I imiifrrv’’ rndin nuo- _ knraftcio 

valandį iš

ngai atspausdintus pašto žen- katalikiškus dalykus. Jam pa- prabašč:aus salė’ 22nd ir 
stebėta, kad katalikybė ir st. Kuopų, priklausančių
tuvybė nėra vienų kitai prie- apskričiai atstovės prašomos

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

verte’ . ė ' * v.
Kuu. <nt. M. Kamiiškls

Draugo” radio pus- , • . . , .
WEDC stoties gir' Į"? „______ ,. -------------------

.tėjome kalbant apie Kristy I n‘U'S '9'“la,,lM R”ke, v I K“tal'k>bė skaitlingai-savaiinoti.
Karalių gerb. kun. M. Urbo-' pFeZ‘ A‘ Smet°nos ,r D* L- K stiprina. Tas atšalėliui nepa-

... . . v ? | Vytauto atvaizdus ir Daraus- tiko ir pareikalavo paaiškinnavn-ų, Ausros Vartų parap ;
klebonų. J.s kalbė.o v,etoje tai į kR|. MAIKJUETTE PARK. -
gėris kun K Kuponam-, ku- Ljetovw oro nng j subudavoti. “Kaip Vllniui Vaduoti Sųjungos sky
t.s porai dienų turėjo su rei- ų. Kolekcija y- tai!”, kirto atšalėlio. O gi sus'Enliin.as įvyks pe-
kalaus išvažiuoti is Chicagos _ « , , o . * .... ... . n

Spalių 29-ta Diena

‘Aš atmokėsiu tamstai kaip 
nors’.” “•Bet tai yra labai 
daug”, sakė Lincolnas; ir( 
tuoįuet jis uždėjo savo rankų 
ant mano pečių, ir .sakė: Sū
nau, ta skola man yra labai 
didelė. Yra tiktai vienas žmo
gus pasaulyje, kurs gali jų 
atmokėti, ir jo vardas yra
William Scoit. Jei nuo Sios17^^*nX “tiSu^ 

... , “Jis išvaduoja tavo gyvy- diervis jis atliks savo pareigų Į
Va.dyba nuo žuvin)O„ _ PjnJm kaip kareivis, tuomet

CLASSIFIED
Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

67.39 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAI

skoltt n* lr *ls* Įrengimą parduodama pl- 
, gial. Gera proga geram biznieriui, 

i _ j i -ų t . 1 10146 St.. lawrence Ave., 2 fle-
Ilinil bUS 8 nip«ceta. Ar tu pa- tŲ — 6 kambariu inūrlnlu numas, 
I. . . ._ . 3 karu, Šilto vandene Šildomai) ga-

transportacija, tik- 
500 cash, balansas 
Irmas aukštas dy

kai. Atsišauklt:

011, 4.
Idealas įkūnytas atpirkta- darysi tų prižadų ir stengsies Lutus'-“f č“ 

me gyvenime yra ųukštas. Jis 'u paiaiUyl;j » :»,noS5^X p,
reiškia netiktai tavo paties iš ' ka‘ Atsiša-ukit:E. O. MAURER * CO. 

10323 So. Michigan Ave. 
Tel. l’ullmuii 2220.

Užrašas sako, kud Scot tasin Jtnli ntvvkti ra Igno Sudalo 6747 So. Ar- taip. Mes, Lietuviai katalikai, nlita^’enb 29 d., po pa- g^y,,^ fcet ka<j es:
, tęsiau ave., nuosavybė. Įdo- turime Bažnyčių, ' kuri yra nia*dU parapijos svetainėje. inag į paSaulio išgelbėjimo da- PaP^° '^enas iš ištikimiausių, ( 
‘maudantiems verta pamatyti. Į kaip koks.kalnas, arba tvir- Visi nariai PraScmi atsilan rbų. WiUit»n Seottaš, vyru geriausių kada nors žinomų 

Filatc^stis tov^- ir yra subuda- n‘‘s turj’ne daug svarbių kas yernv>nt(> valstijos, kv- kareivių ir
1 ,vntR T« nedaryti relkah* svarstymui. taipgi • o,vv-,K(l T.inf’ftlnnc i&o-ollin- ! -CUOdaillHS

ir dėl to į radio 
negalėjo.

Be kalbos, girdėjome gra
žių dainų, muzikos ir tikrai j 
įdomių pranešimų, kuriuos 
skelbė p3ts dienraščio redak
torius. Kl.

šaukia
PARDAVIMl'l NAMAS

Lietuvos Oro Pašto
2 * A ' * **'

Ženklų Paroda .

Metinėj Chicago Philatelic 
Society pašto ženklų parodoj, 
Hotel LaSalle, prie Madison 
ar LaSalle gatvių, šįmet bus 
išstatyta ir Lietuvos oro paš
to ženklų kolekcija, kurioj 
vienų langų (frame) sudarys 
pilnas rinkinys ženklų- Da
riaus - Girėno transatlanti-

Raito įniro krautuvė. Namas 35x125 
pe<jų... ISrenduotoa kaipo tavernas, 

, » • kambariai viršui. Namas randasi ant8V0 gyvybę SUŽei- cermak arti Damen gatves. Tele
fonuoklt savininką:

5863.

kad jis mirė rizi-
vota. Tų galėjome padaryti rio gyvybę Lincolnas išgelbė-.

• ;dėl tzo, kad turime tikėjimų. ’v’ iame ir įtus, kurie dai jQ, kuomet jįs j,uvo sušaudy-; gelbėjime
v-i *ytl ir«i. Inu* pasmerkta.^, yra pavyz- “ —““

vin darbuotis Vilniaus reika- •• . , • , . , ., . „ .. , dis to, kaip atpirktas gyve-
lais. >- Valdyba 1

Patys Nepajunta, Kai , , ,. . . . . . ,7 r • 7 O kur bedievių tvirtoves!
Ima Klysti Čia į kalbų įsikišo antras 

atšalėlis ir tarė: “Ar tu mel-
T(>WN OF LAKE. į- Per „ yig „„

pasijas šv. ^08 ^^ j ,, Tokį negr8Žl} jsitari. 
čioj ,r katalikiškų laakraSčn, ,engva bHV0 sukirsU Uo 
platintojai lankė šios koloni- pasakymu;.&istus buV(>
jos zmonea Į ]cryįįuotas jarp dviejų latrų,

Patirta viso ko: smagių.ir korilj vienas keiM_ 0 kitaf
liūdnų apsireiški!mų. Daugelis, 
žinoma, džiaugėsi misijomis ir 
maloniai kalbėjosi, bet netrū
ko ir tokių, knrie prieštarau
davo ir bandė juos sukirsti 
kalboje. Pasirodė, tokie prieš-

niani skridimui paminėti. Pa-', tarautojai yra bedieviškų lai 
rodą prasidės penktadienį, spa kraščių skaitytojai. Mat, skai- 
lių 29 d. ir baigsis sektnadie- itydami kreivų spaudų nei ne- 
nio, spalių 31 d. vakare. 'Į junta kai tolinasi nuo tiesio-

Sioj parodoj tarp papras- jo kelio.

meldėsi. Kurs keikė ir dabar 
tebekeikia, o kurs meldėsi šia
ndie rojuje. .

Girdėję tokį atsakymų pra
dėjo rankomis ploti, o tasai 
stačibkas pajuto lig putų mu 
sę prarijęs. Rap

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

L*.

s<-

n i inas išeikvojo save švento
je tarnyboje.

i “Sūnau, tu nebūsi sušau-
_______ dytas rytoj. Aš pasitikėsiu ta-

Povilo Šaltimiero pirmoji vimi ir Pas^u tave atgal 
lietuviška radio programa į- Į Pr*e tav0 regimento. Aš pri- 
vyksta šį vakarų. Jau metai, uvau 1 ashingtonų, kuo
kai leidžiama šios programos. met huvo sunku pribūti, o 

dabar, kaip tu atsilyginsi ta 
skolų!” Scottas sakė: “Ra
dosi didelis guzas mano gerk
lėje; aš vos galėjau kalbėti, 
bet pasisekė man pasakyti,

RADIO

Šį vakarų bus pasikalbėji
mas su pirmininku Standard 
Federal Savings ir Loan Ass. 
Justinu Mackevičium, kuris Į 
leidžia “Bartkų Šeimynų”. C i 

’; Bartkų šeibiyna šį vakarų ti
krai bus nerami, nes nežino 
kų daryti sužinojus, jog tas 
vyras,- su kurjuo Elena Bart-

Copyright 19)7. Usoirr * Mrau Tobacco Co.

Daug rūkytojų 

rado, jog Ghesterfields turi 
skonį, kurį jie mėgsta. Jie pa
tys sau rado, jog Chesterfields 
yra LENGVESNI.

Jūs patys galit persitikrini 
jog Chesterfields PATEN
KINA.

. .jie suteikia jums 

DAUGIAU MALONUMO

I N I M E N

PARDAVI.Ml I RAKANDAI

Pardavimui pigiai ve.rtotl naminiai 
rakandai. Galite pirkti visua arba 
po vieną. At&l&aukit: 3357 Lituanica 
A ve. ( Krautu vė je L

PADAVIMU NAMAS
Dviejų aukštų mūrinis namas, atti- 
kas, vonios, uždaryti porčlai, dvleji, 
karų garadžius. Kaina $4.900. Nj 
parduosiu agentui. Savininkas: 21 
So. Chrlstlana Ave. (pirmiau bl 
Tųrner Ave,). 

PARDAVIMUI DUONA 
Vienos dienos senumo duona ir py
ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 VVest. Roosevelt Road ir 
1528 So. Kedzie Ave.

kaitė buvo auto nelaimėj, ieš- J 
komas gengšTfcris. Elenos su- i 
žiedotinis Vladas dar apie tai j 
nežino. Kas jam praneš! Bro
nius! Bet kaip jis pasielgs? 
Ai pames Elenutęl

Žemaičių radio orkestrą li
nksmins visus smagia lietu
viška muzika. Ši orkestrą su
sideda iš keturių muzikų, E. 
Pečiukaitės, E. Poškaitės, M. 
Petrolevičiaus, A. Shameto ir 
J. Warputo.

Dėl td atsisukite savo pri
imtuvus ant stoties WHFC 
(1420 k.) 7 valandų vakare ir 
pasiklausykite Šaltimieno me
tinių sukaktuvių programos.

_________________

NAUJAS 6IESMYNĖLIS

TIRED, WORh OUT,

NO AMBITION
H O W m a a y 

vomeo are 
just dragging tbetD- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic vvealtneas and 
pain? Tbey sbould 
know that Lydia 
E. Pinkham's Tab- 
lets relieve P«ri- 
odic pains ana dis-

Comfort. Small size only 2) centą.
Mrs. Dorsie WUliams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervoas. Your Tab- 
lets belped my periodą and built me 
up.** Try tbem next month.

P/VIEftKAU BROLIO 
Paie&kau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina IS Lietuvos, 
Alytaus apskričio, Butrimonių vals
čiaus, Greikonių kaimo. Daugiausia 
gyveno Scranton. Pa. Buvęs Ame
rikos kareivis pareitam kare. Pra- 
Aau jo paties atsišaukti, arba kas 
Žino kur Jis yra. prašau pranešti. 
Turiu labai svarbų reikalą su juo. 
Kas plrmia-usia praneš apie jj. ar 
jisai gyvas ar miręs, gaut $20.0<> 
dovanų.

Rašykit arba atsišauki t I 
ALEX LAKSTUTIS

71 School 8treet
Thompsonville, Conn.

TA8LETS

Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinį ir 
Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. AI. Ka- 
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

| III dalis-a) Gegužės mėn. 
(giesmės, harm. AI. Kačanuus- 
kas. 28 giesmės 85c J

III dalis-b) — Švenč. Sak- \ 
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalię-c) — Birželio mė-' 
nėšio giesmės, harm. Al. Ka- 
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmėi j 
Dievų, harm. Al. Kačanaus
kas. • 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $1- 
kit’ems instrumentams po 
50c.

“DRAUGAS” ' 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago. III. 
arba pas autorių

KUN. J. 2IDANAVIČIUS 
260 Kast Main Street

Amaterd&m, N. Y.

COAL
Anglys

ILLINOIS
' ANGLYS
Lnmp ......................  $6 00
Mine Run ... ....... 576
Egg ........................... 6.00
Nut ............... 6-00
Screenings (Indiana) 5-00

PIRKIT DABARIt KAINOS 
GREITAI KYTiA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PKIEMTESM U ONE

TeL ARDmore 6975

1 f r

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 3lst Street 
A. A. NORKUS savininkas 

Tel. Victory 9670

MATYKITE j| ŠIANDIENI
HEALTH-MOFT

VAOUTTM-OLEANER 
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reiida tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jns dykai pade- 
monstrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTII- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Ave., Chicago.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
#

Vandens Baltuma — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FIETj OIL RAFTNTRIUOTOJO ŠIOJ 

. TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MTF.RĄ 
SU CITY SEALER APMCRETAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS KAUKITE 

CANai 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS AILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPublic 8402 " Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.

V

f -<


