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EDENAS ŠUKELE DAUG NESMAGUMU 
A. I. VALSTYfflĮVYRIAUSYBEI

Valstybės departamentas 
aiškina dalykų stovį

WASHINOTON, lopkr. 2.| Sekr. Edenas aiškino, kad 
— Tš Londono gauta žinių, kad, visam pasauly, o ypač Japo
no Anglijos, bet Amerikos J. nijoje, buvo susidarius nuo- 
Valstybių .pasidarbavimu j raonė, kad Anglija atsakinga 
Briuselį sušaukta devynių vai- už konferencijos sušaukimą ir 
stybių konferencija. Taip va- japonai daugiausia Angliją už 
kar Anglijos užsienių reikalų tai kaltina. Tuo tarpu taip ne- 
sekretorius Edenas parlamen- būta. Konferencijos sušauki
te išaiškino. mas yra. Amerikos padarinys.

Šalies vyriausybė smarkiai
sukrėsta tos diplomatinės pas
lapties aikštėn iškėlimu ir kol 
kas apie tai tylima. Nėra kas 
galėtų čia apie tai paaiškinti, 
kadangi valstybės sekretorius 
Hull yra atostogose.

Iki šiol buvo žinoma, kad

WASHINGTON, lapkr. 2. 
— Valstybės sekretorių pava
duojąs Summer Welles apgai
li, kad Amerikos spaudą iŠ 
Londono padavė iškreiptas ži 
nias apie Anglijos užs. reikalų

m sekretoriaus Edeno aiškinimuspirmutine T. Sąjunga sumanė. , , , .» -r.. , . 1.parlamente dėl devynių vals-saukti devynių valstybių kon- P ...» .. .
tymų konferencijos Bnusely-ferenciją Kinijos reikale ir 

konferencija sušaukta Angli ,1C'
jos iniciatyva. Sekr. Edenas 
išaiškino, kad tas padaryta A- 
merikos iniciatyva — Ameri
kos pastangomis. Anglijos vy
riausybė tik pritarė ir žadėjo 
bendrai su Amerika veikti.

Anot "VVelles, sekr. Edenas 
aiškino, kad konferencija 
šaukiama T. Sąjungos 
tyva, o Amerikos J. Valstybės
tik pasiūlė konferencijai vietą 
— Briuselį.

su- 
inicia-

JAPONAI ATGAL AT
BLOKŠTI ŠANCHAJUJE
ŠANCHAJUS, lapkr. 2. — 

Kinų karo vadovybė praneša, 
kad Šanchajaus vakarinėse ri
bose japonai ne vien sulaikyti, 
bet dar atblokšti atgal per So- 
ochowo upeliuką.

Kinų vadai reiškia vilties, 
kad neleis japonams toliau 
veržtis, nepaisant jų artileri
jos smarkaus veikimo.

Japonų gi vadovybė pažymi, 
kad nieko svarbaus neįvykę 
šiame fronte.

NEPAPRASTO DIDUMO VALGOMASIS VAISIUS

Tai vadinamas “healing sąuash” (arbūzo rūšies), kurį 
augina Mrs. B. S. Turner, Hapeville, Ga. Nuplovus jo dalį, 
jis vistiek auga. Yra daugiau kaip 5 pėdų ilgas ir 17 colių a- 

;pėmio. Prieš nupiovus dalį svėrė 21 svarą.

VOKIEČIAMS (SAKOMA 
liEPULTI SLAVŲ

BERLYNAS* lapkr. 2. — 
Nacių partijos vadas Rudolf 
Hess paskelbė partijos nuos
prendį, kad vokiečiai nesikar
ščiuotų ir nekeltų sąjūdžio 
prieš kitataučius, kadangi ki
taip gali sudaryti pavojų Vo
kietijos taikingiems santy
kiams su kitomis tautomis.

Nuosprendyje pažymima:

“Mes kovojame prieš sovie
tų kominterno organizuojamą 
pasaulio revoliuciją. Mūsų ko-

šiandien Briusely atidaroma dėsniu 
valstybių konferencija

JAPONAI STEIGIA IMPE- .... „ , .. .
R1NJ OFISĄ KARĄ VESTI taolas' knnos Te,ka b°l5CT,z-

TOKIO, lapkr. 2. — Impe
ratoriui pritariant, japonų ka 
ro vadovybė steigia vyriausią
ją karo vedimui imperinę bu
veinę, arba ofisą, iš kurio bus 
tvarkomi kariniai „ veiksmai 
sausumose ir jūrose.

Japonija tokius ofisus turė
jo ir pereitais karais.

Tas daroma karo veiksmų 
koordinavimui, kad neįvyktų 
bet kokių fiesusįpratimų karo 
laukuose, taip pat diplomati
joje ir namie.

BRIUSELIS, Belgija, lap
kr. 2. — Čia rytoj atidaroma 
devynių valstybių konferenci
ja japonų kinų konflikto klau
simu. ,.‘A.

Suvykę atstovai iš Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Olandijos. Atvyko ir sov. Ru
sijos delegacija. Sov. Rusija 
nepasirašius originalės devy
nių valstybių sutarties, bet ji 
pakviesta, kaipo gretima Ja
ponijai ir Kinijai valstybė. 
Kai kas aiškina, kad PrancŪ-

va nenukreipta prieš slavui2*!08 vyriausybės pastango
mis bolševikai pakviesti, ka
dangi jie visur daugiausia 
triukšmauja, griauja valsty
bių solidarumą ir painioja 
sprendžiamus klausimus.

mo jungą”.
Hess išaiškina, kad vokie

čiai nekovoja prieš rusų tautą, 
bet prieš žydus ir komunizmą. 
Komunizmas yra žydų’ pada
ras, sako Hess.

GRAIKŲ KARALIUS PAS 
MUSSOLINJ .

ROMA, lapkr. 2. — Graikų 
karalius Jurgis II šiandien at
lankė premjerą Mnssolinį.

MĖSA ATPINGANTI

PERŠAUTAS TURTINGAS 
KINAS

RAUDONIEJI GAIVALAI 
SUKĖLĖ KARA ISPA

NIJOJE

HITLERIS SUŠAUKS j 
SAVO PARLAMENTĄ

Jis pakartos reikalavimą 
grąžinti Vokietijai kolonijasAmerikos Katalikų univer

siteto filosofijos prof. prela
tas Fulton Shheen gausingam BERLYNAS, lapkr. 2. .— kilmingai dar kartą reikalai: - 
susirinkime Loyola Communi- Iš patikimų šaltinių patirta, ti, kad Vokietijai būtų grąžin- 
ty teatre Raibėjo apie Ispani- kad diktatorius Hitleris pasi-.tos kolonijos, 
ją. Iryžęs artimiausiuoju laiku su-* Šį kartą Hitleris, sakoma,

Jis pažymėjo, kad Maskvos šaukti savo parlaūientą vienos reikalaus, kad iš Versalio ta t- 
raudonųjų pastangomis Ispani dienos sesijon. šio nacių par-,kos sutarties būtų išbran ' 
joje sukelta revoliucija ir iš- lamento pareiga yra išklausy-Į tos dalys, kuriomis Vokietij< s 
žudyta dauginu kaip, 14,000 ti diktatoriaus ir kitų nacių kolonijoms sudaryti msnd; ui. 
kunigų. {partijos vadų kalbų, pritarti

„ , , . . ,_'jų sumanymams ir patvirtintiPrelatas profesorius sake . / .
• vyriausybės išleistus jstaty-

Stebėtojai pažymi, kad Ši 
konferencija nenudirbs jokio 
naudingo darbo Kinijos nau
dai, kadangi neturima progra
mos. Amerikos delegacija, kiek 
žinoma, įpareigota tik stengtis 
įtikinti japonus daryti paliau
bas su kinais. Kitko ji netari 
veikti specialiai neatsiklausus 
Washingtono vyriausybės.

Kiek žinoma, Japonija ne
dalyvaus konferencijoje ir ji 
jau ne kartą pareiškus, kad 
neleis kam nors pašaliniam 
kištis į jos žygius Kinijoje.

Jei taip, tai konferencija 
gali pasibaigti be nieko, tuo 
labiau, kad Anglija neturi pa
siryžimo veikti prieš japonus. 
Amerika ir gi atsargiai veiks.

j Chicagos angliška spauda 
(praneša, kad atpinganti įvai
rių rūšių mėsa. Ar tik nebus 
čia kokia nauja propaganda 
raminti skurdo spaudžiamą žy 
mią darbininkijos dalį.

NESTREIKUOJĄ DARBININKAI TURI 
TEIS? PIKIETUOTI

Apygardos teismo teisėjas 
Pfystalski vakar išsprendė, 
kad ir nestreikuojantieji dar
bininkai turi teisę ramiai pi
kietuoti bet kokią firmą, arba 
dirbtuvę.

Nestreikuojančių darbininkų 
iškėlė

Užvakar vakarą W. Cermak 
gatvėje nežinomas žudikas 
peršovė turtingą kiną Čin 
Jack Lem, 61 m. amž. Į

Kalbama, kad gal nuŽudy- ’pikietavimo klausimą
mo priežastis bus ta, kad nu
žudytas kinas atsisakęs prisy

Southtown Food Market, 7816 
So. Halsted gat, kurį Retail

dėti prie sudaromo kinų karo Clerks International Protec-
šelpimo fondo. tėve Ass’n pikietavo. Seniau

jis turi apie tai dokumentinių 
įrodymų — Maskvos interna
cionalo instrukcijų fotostati
nių nuotraukų.

Maskva rengė revoliucijas 
Prancūzijoje ir Ispanijoje. Jos 

J pastangomis tose šalyse suda
ryti vadinami “liaudies fron
tai”, kurie iš tikrųjų yra ra
dikalų frontai. Prancūzijoje 
katalikų vienuolės jau buvoj- 
sigijusios civilinius drabužius, 
kad su jais apsitaisius liūtų 
galima sėkmingiau pabėgti 
nuol šėlstančių raudonųjų gai
valų.

Komunistų sudarytu planu 
abiejose šalyse raudonąją su
kilimai turėjo prasidėti vienu 
laiku. Prancūzijoj tas neįvyko, 
o Ispanijoje sukelta bažnyčių 
ir vienuolynų deginimai, krlni- 
gų ir vienuolių žudymai. Ka
riuomenės vadai pakilo prieš 
tai veikti ir raudonieji tuoj 
paskelbė pasauliui, kad “ka
riuomenės generolai sukėlė re 
voliuciją prieš teisėtą vyriau
sybę”. Pasaulio, spauda tai 
priėmė kaipo gryniausią pini
gą ir kariuomenės vadus dar 
ir iki šiandien vadina “ sukt
eliais ”, “kovotojais prieš de
mokratiją”.

Tuo tarpu teisybė yra ta, 
kad Ispanijoj revoliuciją su
kėlė raudonieji Maskvos nuro
dymais, 6 ispanų kariuomenė 
suskato šalį ir tentą ginti nno 
raudonųjų.

Kitais žodžiais, Hitleris pa
reikš, kad Vokietija atsisako 
toliau pripažinti kolonijų n an

mus. Parlamentas neturi tei- datus ir reikalaus kolonijas

sės nė vieno klausimo svarsty
ti, arba Hitlerio sumanymams 
nepritarti.• •

Šį kartą parlamentas bus 
sušauktas svarbiausia tuo su
metimu, kad Hitleris nori iš-

KURČIŲ NEBYLIŲ SESERŲ
KONGREGACIJOS SU

KAKTUVCS

MONTREALIS, Kanada, la
pkr. 2. — Šv. P. Marijos Sep
tynių Sopulių kurčių nebylių, 
mažųjų seserų kongregacija 
tomis dienomis minėjo 50 me
tų gyvavimo sukaktuves.

Montrealio auxilinis vysku
pus A. E. Deschamps pirmi
ninkavo kongregacijos įstaigo
je atidarant padėkonės trijų 
dienų pamaldas (triduum).

Koųgregacija veda įstaigą 
globoti kurčius nebylius.

grąžinti
Yra žinoma, kad Hitlerio 

šį nusistatymą mielai parems 
Italija ir tada kolonijų graži
nimo reikalavimas turės dai

giau ne vien politinio, bet :ir 
juridinio pagrindo.

JAPONAI ATMES SIŪLOl
MAS JAI SU KINAIS 

PALIAUBAS

KATALIKES TURI IŠ
KILMES

WASHINGTON, lapkr. 2. 
— Iš patikimų japonų altinių 
patirta, kad japonų mai vmi 

rymtų valstybių konferenci
ja tik laiką gaišinti st,rei 
į Briuselį. Japonijos vyri nu ay- 
bė yra pasiryžusi griežtai at
mesti visokius jos taikai s i ki
nais pasiūlymus, kad ir pa
liaubas. Japonai jau ne vieną 
kartą pareiškę, kad jie n- lete 
kitoms valstybėms kištis į jos 
žygius Kinoje. Ir tas pare -lo
mas nekeičiamas.

Patirte, japonų tikslai K i-
Amerikos Katalikių Dukterų nijoje yra toki: 

organizacijos skyrius Chica- J IŠginkluoti Kiniją, 
goj šiandien mini 25 metų sa- Pakeisti Nankino vyriausy 
vo sukaktuves. Vakare Palmer naująja.
House įvyks vaišės. , Sutriuškinti komunistų vei

------ ----------—— kimą Kinijoje.
PREZIDENTAS PASISA

KĖ “FARMERIU”

JAPONAI MANDŽIUKE 
NUKOVG 200 BANDITŲ

TOKIO, lapkr. 2. — Žinio
mis iš Mukdeno, Mandžinko, 
tarp Mukdeno ir Hsinkingo 
japonų kariuomene susikirto 
su banditų (plėšikų) gaujo
mis. Žuvo 14 kareivių ir 200 
banditų. į

to pat teismo teisėjas Bnrke 
laikinai uždraudė pikietavimą. 
Dabar teisėjas Prystalski šį 
uždraudimą panaikino.

Teisėjas Prystalski aiškina, 
kad “anti-injunction” įstaty
mas neužgina ir nestreikuojan
tiems darbininkams pikietavi- 
mo. Tačiau pikietininkai pikie- 
tuojamai įstaigai neturi kliu
dyti reikalus vesti, arba atkal 
binėti į ją einančius žmones.

IŠLEISTA rfAUJA SKLAN

DYTOJŲ GRUPE

Prancūzijos radikalų fron
tas Busilaikė nuo revoliucijos 
kėlimo, bet jis suskato karštai 
remti Ispanijos radikalų žy
gius.

KAUNAS. — Rugsėjo 26 d. 
įvyko jaunųjų lakūnų diena 
Kanno aredrome. Tą dieną bu 
vo ir naujos grupės sklandy
tojų išleidimas, baigusių Nidos 
sklandymo mokyklą. .

Šią mokyklą šįmet lankė ir 
baigė ir viena prancūzė iŠ A- 
merikos.

SVETUR GYVENA KINAI 
GAUSIAI REMIA KINIJOS 

VYRIAUSYBĘ

NANKINAS, lapkr. 2. — 
Kinijos vyriausybė paskelbė, 
kad svetur gyvenantieji kinai 
suaukojo 6 milijonus dol. ka
ro vedimui su japonais. 400,- 
000 dol. ganta iš J. Valstybių.

PIRMOJI ŠV. ROŽANČIAUS 
BAŽNYČIA PALESTINOJE

HYDE PARK, N. Y., lapkr. 
2. — Čia ir Dntchess apskrity 
je šiandien įvyko balsavimai. 
Prezidentas Rooseveltas bal
suodamas pasisakė ‘ ‘ farme- 
riu” (ūkininku).

PORT HURON, Micb., lap
kr. 2. — Budėtojai nušovė du 
plėšikus, bandžiusius' apiplėšti 
čia pašto stotį.

Demilitarizuoti Šanchajau 
sritį ir apylinkes ir šiam a 
provincijas iki Geltonosios u 
pės.

Garantuoti japonams Kini
joje prekybinį ir ekonon i n 
gyvenimą,

MOTERŲ DAILININKU. 
PARODA KAUNE

DaiUninlM*

SPARČIAI DIRBAMAS 
PLENTAS

JERUZALE. — jArabių Ro 
žančiftuą seserų kongregacijos 
vienuolyne Jeruzalėje atidary
ta šv. Rožančiaus bažnyčia 
Tai pirmoji šiuo vardu bažny
čia Palestinoje.

KAUNAS. — Žemaičių plen 
to statyba eina visu smarku
mu. Prie plento statybos nuo
lat dirba apie pustrečio tūks
tančio darbininkų ir 350 veži
mų veža medžiagų. Plentas, ku 
ris jnngs Kauną su Klaipėda 
per Žemaitiją tiesiausiu keliu, 
bus baigtas ateinančių metų 
rudenį.

PLATINKITE “DRAUOA”

KAUNAS.-4-,- L.. - • — y im
moterys jau siunčia savo .n- 

nius pirmąjai Lietuvos 
rų dailininkių parodai, įvyk 
siančiai gruodžio mėnesį Kau 
ne.

Gauta darbų ir iš nž. n ; 
gyvenančių lietuvių ♦••n, 
dailininkių.

Apie 30 moterų daili L it 
žada išstatyti savo darbus pa 
rudoje.

O R Al
CHICAGO SRITIS. — N i 

matoma giedra ir šalta.
Saulė teka 6:26, leidži 

si 4:42.
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Maldos Savaite Už Taikę

Tarp lapkričio mėn. 11 G. ir 18 d. bus 
taip vadinamoji Tarptautinė Maldos Savai
tė už taiką. Ją. rengia Katalikų Jaunimo Są
jūdis už Taiką (Catholic Youth Movement 
for Peace). Šio sąjūdžio globėju yra Šv. 
Albertas Didysis, vyskupas ir Bažnyčios dak- 
tartis.

Mes čia norime Supažindinti savo malo
nius skaitytojus su Maldos Savaitės inten
cijomis, kurios yra:

Lapkričio 11 d. — Paliaubų Diena: kad
ipMi&ubee .vinių tikrąja pasaulio taika.

Lapkričio 12 d.: kad vidujinė paskiro 
•Žmogaus taika virstų visišku paklusnumu Die- Į

Lapkričio 13 d., kad viešpatautų taika 
šeimose, kad būt atsteigta meilė, ištikimybė 

įjfy paklusnybė. ,
Lapkričio 14 d.: k®d būtų taika valsty- 

frėj — tarp valdovų ir pavaldinių.
Lapkričio 15 d.: (Alberto Didžiojo šven

tė). Taika bažnyčiose ir grįžimas visų pakly
dėlių tikrojon Kristaus Bažnyčion.

Lapkričio 16 d.: Taika visuomenėj — 
touingi sOoiaiiniai santykiai taip darbdavių 
.fr'darbininkų.

Lapkričio 17 d.: Tautinis ir tarptautinis 
. nusiginklavimas, panaiktuant konskripciją, 

yra, nurodęs popiežius Benediktas XV.

Katalikiškos Akcijos srityje Federacija 
ganu plačiai yra užsimojusi, ftiuo atvėju no
rima {steigti taip vadinamus studijų rate
lius socialiniams klausimams diskusuoti.

Taip buvo tarta pereitame Federacijos 
Kongrese ir, žinoma, toks svarbus nutarimas 
reikia įgyvendinti. Tuo 'būdu Federacija vėl 
pašaukta viešon tarnybon ir stengsis tinka
mai savo uždavinį atlikti. Čia reikalingas 
plačios visuomenes bendradarbiavimai. Rei
kia atsiminti, kad Fedbracijos Kongreso nu
tarimai daugumoj buvo įkvėpti tuomet besi
lankančio uolaus Katalikų Akcijos žinovo ir 
darbuotojo, Vyskupo M. Reinio.

Vilniaus klausime Federacija jau. -yra 
pasiūliusi Vilniaus vadavimo naštą. Federa
cijos skyriai automačiai virsta V. V. Sąjun
gos nariais ir ruošia visuomeniškus paren
gimus, visokias atitinkamas iškilmes ir au
kas vilniečių reikalams paremti. Čia Fede
racijos darbuotė jau nustatyta į tam tikrą 
liniją, reikią tik retkarčiais paraginti, kad 
tas opusis mūsų tautos klausimas visuomet 
ibūtų darbuotojų omenėje”.

/ Lenkijos Vargai

Trečiadienis, lapkr. 3 d, 1937

— Apie šeši milijonai žmo- kad su padaužomis periu inkš 
nių mokinasi šokti. Po spor- i tai apseinama. Štai ae aiškus 
to, šokis užima antrą vietą žmogžudys. Nekaltą žmogų
Amerikos gyvenftne. Jei ne
šie du žaislai, kažin kas atsi
tiktų su įpumis...

nudėjo. Ir apie tai visi žino.
Vietoje, -kad apgailėti nužu 
dytą ir jo artimus, visa doniė 

——! padaužos pusėn nukreipta. 
— Lapių kailis labai pagei-' Valstybė išleidžia milijonu:

PO SVIETĄ PASIDAHntJS ti tautinei ddejai, negu 'tautiš
ki laisvamaniai katalikybei.

Tautiška spauda, tik su ma
žais išėmimais, mažiausia ru-

Clevelando laisvamanių ga
ilaujamas. Kadangi negalima tokio padaužos apgynimui. Odetoj radau išdrūkavotą tokią
tiek daug lapių prigaudyt lan | jai kaltu ir pripažįstą, la^trezaliucją “Draugo” redakto- pinasi platinimu laisvamany-
kuoee, jau yra Užvestos tani įtik dėl žmonių akies. Tik, žiu- „uį; 
tyčia jų auginimui vietos. Ka
nada pirmoj vietoj stovi. Ten 
tokių ūkių jau net apie šeši 
tūkstančiai yra. Amerika irgi

bės tarp Lietuvių, bet “Drau
go” redaktorius lyg nori kad 
tas būtų daroma ir todėl nuo-

vuz-

paskui seka. čia tuo užsiima-*taip dažniausiai ir būna. Jau

rėk, nutilus visuomenei, tokis .. ... , , 14 .____.... . , . . . i “‘Draugo’ redaktorius pyk
““T161“ ' V"1 z'"0,' sta ant tautininkų už įų neva - 1
nių tarpan įleitBituna^ ■ai»VBIrauliaiuin,i ka|tl„B juo8 lat tautininkus beprasmiai
<U (taug.au praaikalstų l)7| g najkini b e, kabina ir paBepia.
♦oin tlumvionoioi Kimo Im. *

. . . y i • * i . . ipats “Draugo” redaktorius
ketun at- prie to priėjo, kad padaužai , . r, , . , .. •

mtai. Pramonė sparčiai didė- tuo didžiuojas ir save už au- ( aakiaa T,rl8K e a P™e e- 
usi. i„;i_ ;vybės ir laisvamaoybės plati-

nčių a

Pastaruoju laiku pasirodė spaudoj balsų, 
kad; girdi, ir Lenkija galinti susilaukti pa
našaus civilinio karo, koks dabar siaučia 
Ispanijoj. Tie spėliojimai daromi remiantis 
susidariusia ten vidaus politine padėtimi.'

Kaip žinoma, Lenkija yra valdoma dik
tatūra, kurią įsteigė Pilsudskis po 1926 me
tų perversmo. Toji diktatūra, tiesa, nėra taip 
griežta, kaip Vokietijoj, Italijoj, ar Rusijoj, 
bet vis dėlto vidaus politikos gyvenimas nei
na normalinėmis vėžėmis. Spauda cenzūruo
jama, draugijų veikimas varžomas. Tokiu1

ja-

— Ir žuvys visokiais būdais 
ginasi. Yra apie dvylika įvai
rios rūšies Žuvelių, ką, ištik 
rųjų, žaibo strižainėmis gina
si. .Kitaip sakant, šaudo ugni
mi taip, kaip audros žaibas, 
ftios dabos žuvys dažniausiai 
giliai po vandeniu apsigyve
nę. 1 1 ■ .

— Prieš keturis šimtus me-

kšto pašaukimo asmenį laiko. . . , ...
Būti suimtų, ir da kartų tetolĄ, tarpe,
akėčių patupdytu, — sudaro
jam pusėtinos garbės vainiką.
Ištikrųjų. Visos šalies spau
da jo atvaizdu viršutinius la
pus savo laikraščio pagraži
na. kabiausi rašėjai jo gyve
nimą aprašo. Gudriausi advo
katai subėga jį apginti. O tuo 
tarpu nuskriausta pusė taip 
užtniršta, it rodos jos visai 
nebūtų. Tokiose, aplinkybėse

Draugo’ redaktorius ir jo 
laikraštįs daug daugiau kartų 
dirbo išvien su socialistais ne
gu tautininkai turėjo ką ben
dro su socialistais.

“ ‘Draugo’ redaktorius dau
giau inerzina tautininkus už
kabinti katalikus, negu kuris 
kitas laikraštis ar kunigas.

“ ‘Draugo’ redaktorius dau
giau tenkinasi kokiais nors ne-

rėžimu kraštas nėra patenkintas. Opozicijos »“klus bovo 1"k.“n“ P**taužai tik gyvenk ir norėk., susipratimais tautininkų tar-

. Lapkričio 18 d. (Šv. Petro ir Povilo Ba- J lla 1 
ZiĮfkos Romoje konsekracijos diena): Taika . prieš valdžią.

partijos, nors ir varžomos, ima gana smar
kiai stiprėti. Sakoma, kad stiprėja ir komu
nistų sąjūdis. Neapseina ir be nacių propa
gandos iš Vokietijos. G jei dar prideri me 
judėjimą Lenkijos pavergtų tautų, turėsime 
vaizdą, kad Lenkijos politinė padėtis ištik
to nėra pavydėtina.

Prie tų visų politiškų komplikacijų pri
sideda krašte didėją ekonominiai sunkumai. 
Valdžia nesirūpinanti žbionių būvio pageri
nimu. Kur nepažvelgsi, visur esą aiškiai pa
stebima socialinė nelygybė. Tai, žinoma, ke
lia nepasitenkinimus ir duoda progų agita-

nuodus. Ir labai mažai kas 
juo įdomavo. Kiek paskiau 
pradėta vartoti kaipo vaistą.
Nūdien vien Amerikoj praper- 
karna virš trijų šimtų mili
jonų dolerių vien tik ant sal
dainių.

Ir da neviskas. Amerikos 
kalinys gyvena smagiau ar

pe negu socialistų ar komu
nistų taipe, nors tautininkai

gražiau, negu patsai geriau-Įdeda daugiausia pastangų iž
das pilietis. Kalėjimas nei ; laikyti paprastus Lietuvos ka- 
kiek neprasčiau atrodo už talikus nuo pasvirimo į sočia- 
AVest Pointo akademiją. Rui-Įlįstus ar komunistus, negu

tarpe tautų, respektuojant visų tautų teises 
fr palaikant tolerancijos ir teisingumo dvasią.

Katalikų Taikos Sąjūdis, vedamas kata
likiškojo jaunimo turi nustatęs visiems me
tams tokią intenciją:

“Mūsų Viešpats Dievas teapšviečia at- 
aateomingųjų valstybes vyrų protus, kad jie 
galėtų išvengti pavojų, kurie' grąso naikinti 
krikščioniškąją civilizaciją. Tepriveda Jis 
brolžudiškuosius karus Ispanijoj ir Tolimuo
se Rytuose prie greito užbaigimo”.

ftio gražaus judėjimo už taiką centrai 
yra Belgijoj ir Olandijoj.

Būt gera ir tikrai naudinga, kad visas 
krikščioniškasis pasaulis melstus už taiką ir 
Maldos už Taiką Savaitėj ir per visus metus..

Tačiau mes nemanom, kad Lenkijoj tuo 
tarpu galėtų įvykti kas nors panašaus, kaip 
Ispanijoj. Ten vis dėl to kitokios yra aplin
kybės. Pagaliau, jei kas nors panašaus įvyk
tų, •dabartinė Lenkija būt suskaldyta į da
leles. ' 1 , I

— Liurde, Prancūzijoj, va
saros metu, kuomet stebukli
ngoji Švenčiausioji Panelė y 
ra lankoma, po šimtą ir pen
kiasdešimt tūkstančių maldi
ninkų pereina kas savaitę. Pa
tsai miestelis'.* visai nediduks. 
Tik kelių tūkstančių gyven
tojų.

mingas. Didelis. Gražus. Pa
togus. Valgyk ką nori. Eik, 
kur akis neša. Jei patinka, 
užvaizdos klausyk, jei ne, ir

■“Draugas.”
“ ‘Draugo' redaktorius dau

giau gelbsti socialistams kenk-

“ ‘Draugo’ redaktorius ži
no, kad rimtesni tautininkai 
nori surasti .bendrus kelios su 
ripi tęs niais katalikais kovoti 
prieš socialistus ir bolševikus 
(tuomi sulaikyti ir laisvama 
nybės beprasmišką platinimą^ 
bet “Draugo” redaktorius y- 
ra vienas iš tų katalikų vei
kėjų kurie labiausia nenori su 
tautininkais .ką nors bendro 
turėti.
t • J

“ ‘Draugo’ redaktorius pir
miau randa kokias nors ry
šius su socialistais negu su 
tautininkais.

“ *Draugui’ visada yra 
svarbiau palaikyti tautininkus 
savo priešais negu draugais, 
ir jis to įsireižęs laikosi.”

fti įezaliueįja* parašyta ir 
priimta asilo ir (įdėta gazietoj 
žemiau asilo galvos, žiūrinčios 
per tvorą.

taip gerai. Np kalinys kalėj i- KAIP LIETUVOJE RŪPINSIS SPORTU 
mui, o tik kalėjimas kaliniui Į *

Daktaras Jonas ^Navakas ne teismas atpalaiduos ‘*Kažą’’ 
Žodžiu, valstybė ir kąlėji- seniai pakviestas kamuolio nuo įvairių nemalonių ir opių 

mas, labiau negu kas kita, pa- žaidimų, vadinamo sutrumpi-! klausimų, kurių sprendimas 
ntai “Kažo”, pirmininku.' dažnai sukiršina organizacijas 
Naujasis pirmininkas pasisa-lir taip pat atskirus žaidėjus,

taikosi.

Mūsų Veikimo Centras

Apie mūsų veikimo centrą — A. L. R.' 
IK. .Federaciją labai gražiai ir teisingai rašo 
“•Darbininkas” savo vedamajame straipsny
je: i ,

“Buvo laikas, kada Federacija su Tau
tos Fondu vaidino vadovaujančią rolę mūsų 
išeivijoj, ir tai ne vien ant popierio, bet pa
čiuose svarbiausiuose gyvenimo klausimuose. 
Iškilusiame Lietuvos nepriklausomybes rei
kale Federacija suvaidino pačią stambiausią 
vaidmenį. Jos patriotinė agitacija sukėlė vi
suomenėje tokį pakilusį ūpą, kad nesigailė
ta paskutinio cento Lietuvos atstatymo rei- 
'todams. Dabar jau vienbalsiai pripažįstama, 
kad amerikiečių aukos buvo pačios reika
lingiausios nuvargintai Tėvynei medžiagiš
kai atsigriebti. Jos atėjo kritingiausiuoju 
momentu. Kada kilo moksleivių šelpimo klau- 
eiūias, Federacija su Tautos Fondu išauklė
jo visą eilę lietuvių inteligentų, kurie pas
kui stojo vadovauti tautai visokiose jos gy
venimo srityse. Tam tikslui Federacija iš
leido virš šimto tūkstančių dolerių. Tas gar
bingas Federaoijos darbuotės laikotarpis jau 
perėjo į istoriją. Tačiau tuomi jos veikla 
nenžsibaįgė. Prieš ją stovi nauji uždaviniai 
Stambiausi iš jų tai mūsų naminiai reikalai

Kviečia Į Kongresu

Vengrijos kardinolas Seredi išsiuntinėjo 
kvietimus į tarptautinį eucharistinį kongre
są, kuris bus 1938 m. Budapešto mieste. Pa
rašė kvietimus 64 kardinolams, 10 patriar
chų, 210 arkivyskupų, 852 vyskupams, 263 
apaštališkiems vikarams, 104 apaštališkiems 
prefektams ir 39 savaimingoms tprefektū- 
roms ir vienuolynams. Ten rašo: “Visame 
pasauly bedieviai rengias bendrai kovai prieš 
Dievą, Bažnyčią ir mūsų religiją; tad mes 
turim per šį eucharistinį kongresą pagarbin
ti Jėzų, atsiteisti už nuodėmes ir pareikšti 
ištikimybę Kristaus Bažnyčiai”.

Be abejonės, šiame kongrese ir mūsų 
tauta bus gausingai atstovaujama. Iš Lietu
vos į Budapeštą ne taip jau toli bus nuva
žiuoti. Lietuviams amerikiečiams, vykstan
tiems kitą pavasarį aplankyti Lietuvą taip 
jau bus patogu pakelyje sustoti Vengrijoj 
ir dalyvauti Tarptautiniame Eucharistmia- 
nie kongrese.

Brooklyne leidžiamas lietuvių katalikų 
savaitraštis “Amerika” rašo:

“Marianapolio kolegijos naujų ritmų sta
tybai jau pažadėtos 05-ios šimtinės. •Pfegal 
kun. dr. J. Navicko planą trūksta dar 35-ių 
šimtinių. Vajus norima užbaigti vasario 16 d.

“Minėdami Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukaktį kitų metų vasario 16 d., 
turėtumėm tižia ug t i*, kad sustiprinom lietu
vybės židinius Jungtinėse Valstybėse. Ma- 
rianapolis — puošniausias lietuvybės židi
nys. .Plačioji lietuvių katalikų visuomenė tu
rėtų užbaigti naujų Marianapolio rūmų sta
tybos vajų. Kas bus tie 35 akmenys ar drau
gijiniai junginiai, kurie paaukos po šimtinę,”

Beje, šia proga norime priminti, kad
‘katalikiškosios Akcijos srityje ir—Vilniaus “Amerikos” 44 Trr. jau »4ft|o padidėjęs -
klausimas. nštuonių puslapių. Sveikiname!

— Šiurpas peipila pažiūrė
jus į Amerikos padaužas. G 
padaužomis vadinam tuos, ką 
nori gyventi kitą apiplėšda- 
mi. Sion šeimon įeina vagys, 
žmogžudžiai, plėšikai, ir jiems 
panašūs. Nemažiau keturių 
milijonų tokių esama pačio 
Washingtono žinioje. Reiškia, 
vienokiu ar kitokiu būdu jie 
jau užsirašę padaužų vardu. 
Nekalbant apie tuos, ką jau 
kalėjime tupi. Prižiūrėti ir už
laikyti juos visus, atseina a- 
pie penkiolika bilijonų dole-

daužą prie blogo stumia. Y- 
pač jaunimas kalėjimo ne tik 
kad nevengia, bet gi da pusė
tinai nusimena, jei jan nepa
tenka. Kai Europos jaunilna? 
negal sulaukti kol kariuome
nėn pastos ir šalį apginti pra
šymo, taip Amerikoj jaunimas 
nekantrauja kol policijos nuo- 
žiūron paklius, kalėjiman pa- Kaunas turėtų kuodaugiausia

kė spaudai, kaip bus rūpina- o kartu įtraukia aukščiausią
mi ir tvarkomi sporto reika
lai. “XX Amžiuje” randame

kamuolio žaidimo organą ‘Ka- 
žą’ į smulkius reikalus ir tuo

teks ir taip “viską sužinos”. 
Buvęs prezidentu llooveris ga- 
na rimtai šiuo klausimu kak
tą rauko. Tik gaila, kad da
bar tik apie tai atsiminė. Jei 
būtų prabilęs, kai prezidentu 
buvo, gal kas gero iš to būt 
ir išėję. Betgi dabar apie tai

rių kas met. Nematyta suma! kalbėti ir tokiam įžymiam as-
Kožnas pilietis tam tikslui iš
duoda apie vieną dolerį kas 
mėnuo. Ne tik tiek. Da tur 
saugotis, kad kartais nepatek
tų jų nagvosna. Reikia dre
bėti keliu važiuojant. Šiurpas 
sukrato tamsia gatve perei
nant. Savame name jauties 
it kur girioj vilkų apstotas. 
Kur gi ne, jei kas kelintas 
žmogus tave apiplėšti progos

meniui, tai tik barstibnas žir
nių po sienas. Kaip ten nebū
tų, šisai klausimas ant tiek 
svarbus, kad ilgiau numesto 
būti negali. Jau nėra laiko 
ilgiau laukti.

NUSAUSINIMO DARBAI

KAUNAS. — Žemės Ūkia 
Ministeris Putvinskis spalių 

laukia. Kas da blogiau, tai, j 28 d. padarė Seimui platų pra 
kad toki padaužos nekartą ' nešimą. Tuo pranešimu einant,
labai svarbias vietas polici
jos eilėse užima. Kitaip ėmus, 
tokį nedorėlį net pe du kart 
maitinti valstybei atseina. Ir 
kas žino, o> g*1 jie bile die
ną sosivertę, gali padaužų pa
rtiją pagarsinti, ir visą šalį 
savo krepšin susidėti.

Delko taip yra, visaip gal
vojama. Jei taip, tai gal ir Sąžiningas pareigų vykdy
mai savo žodį tarti galim Į mas yra būtybė mūsų niosek- 
Delkot Visųpirmu, gal dėlto ;Lus gyvenimo.

nusausiniifto (melioracijos) da 
rbnms Lietuvoje išleista 4 mi
lijonai litų, pašalpų ūkininka
ms išduota 1,340,000 litų. Nu
sausinta 410,000 hektarų (10,- 
131;100 akrų- žemės, o 10,000 
liek. (24,710 akrų) išdrenuo- 
ta.

tokius Dr. J. Navako pareis- mažina jo autoritetą. Toks 
kimus: teismas būtų naudingas vi-

“Pinn’ausia, mano didžiau- j siems ir būtų pasiekta didės- 
sias rūpestis pasirūpinti, kad nio nešališkumo.

Toliau ’fcus nustatytas kom-
sporto aikščių, nes be sporto petencijos klausimas tarp i Ka
si kščių jokis sportinis prog- to’ ir atskirų komitetų. Tuo 

Tiesiog norima išvengti smulkių rei
kalų svarstyti “Kaze”, ku
rie visai gerai gali būt su
tvarkyti komitetuos. Į komi
tetus bus įtraukta kuo dau
giausia aktingų sporto orga
nizacijų narių, kurie, būdami 
kontakte su gyvybiniais mū
sų sporto reikalais, galės liių 
komai juos nušviesti >ir auk:

resas neįmanomas, 
reikia stebėti, kad mūsų spor
tas ir tokiomis sąlygomis dar 
pajėgia Siek tiek .progresuoti, 
ftiam darbui bus sueita kon- 
taktan su Kauno miesto ;po- 
nu burmistru ir vyriausiu 
Kauno inžinierium p. Reisonu, 
kad būtų išsiaiškintas šis opus 
mūsų sportui klausymas.

Miestas turėtų numatyti sa- ’tomems sporto instancijoms, 
vo plane aporto aikščių vie-l Jis bos praplėstas ta pras
tas ir jas palaipsniui įruošti.1*", *•«* organi
,Kaunui, kuris po dešimties zacijos turinčios aukšt. lygoj 
metų gali pasiekti apie 251) lutb. komandas, >būtų atsto- 
tūkstančių gyventojų, turėtą 'vaujamos komitete.
rūpėti, kad augąs jame jau
nimas turėtų tinkamas spor
to progresui sąlygas.

Patį “Kežą’\organizuojant, 
bus, kiek .galima, atsižvelgta 
pariteto. Bendrai mano tiks.

Toliau bus sutvarkyta or-. ^as» pareiškė ponas pirmi- 
konstmk-1 . kuoarčiausia

bendradarbiauti su sporto or
ganizacijomis, nes tik jomis

ganizaaiaė “Kažo’ 
cija. ftiam reikalai žalia “Ka
žo” bus suorganizuotas spor
tiniu teismas, kuris spręstų vi- remiantis ir jas, stiprinant ga
rniu kylančiius ginčas tarp spo- ^oa pakelti Lietuvos kamuo- 
įto organizacijų, atskirų žai- žaidimą.
dejų ir kitus panašius klau | Pačiu komitetų nariams bus 
s y mus. Teismo suorganizavi- duotos tam tikros pareigos; 
mas bus labai naudingas ir vieni gaus uždavinį tinkamai
“Kažui”, ir sporto organiza
cijoms, ir net atskiriems spor
tininkams. Pi ūmiau ria toks

vesti propagandą už savo at
stovaujamąjį sportą, kiti tu- 

(Tęsinys 3 pusi.)
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tą Linthikuns aktą, yra ofi
cialus tautos himnas. Hftnno

APIE KAI KURIŲ TAUTŲ HIMNUS

Jungtinių Valstybių himnas įsoje Prancūzijoj giedamos dai-
Jungtinių Valstybių himnas nos — "Marsaljetės autorius, 

“The Star spangled banner” Į Tas ir išgelbėjo kap. Rože 
(Žvaigždėtoji vėliava), pagal de Lil iš mirties nagų, vėliau 
Jungt. Valst. kongreso pri im- jis susilaukė didelės garbės.

Si daina', sukurta šiaurės 
Prancūzijoj stebėtinu būdu

žodžius parašė Amerikoj gi- '■ gavo vardą nuo Pietų Pran- 
męs adv. Francis Skot Key,1 cūzijos miesto Marselio. Pa- 
muziką parašė Anglijos varg. sirodo, kad ją pirmieji pla- 
kompozitorius Džon Staford čiau išpopuliarino Marselio 
Smit. miesto savanoriai kariai, išė-

1812-15 m. tarp Amerikos » ginti naujo., respublikos 
nuo didelių visą Prancūziją a- 
psupusių priešų, Šią dieną jie 
išgarsino po visą' Prancūziją.

ir Anglijos ėjo, taip vadina
mas, antras karas dėl nepri
klausomybės. 1814 m. Angli
jos laivynas ištisas 24 vai. a- 
takavo Baltimorę. Baltimorės 
fortas Henry visas atakas at
laikė. Per tą mūšį vienas A- 
merikos karininkas F. S. Key 
buvo patekęs anglams į ne
laisvę. Jis matė abiejų pusių 
mūšių tragediją. Pagal to mū
šio vaizdus jis ir parašė “The 
Star spangled banner”.

Antras Amerikos Jungt. 
Valstybių himnas yra “My

Vakieėių himnas

Vokiečiai nuo senu laikų 
turėjo daug poetų ir kompo
zitorių. Pas juos taip pat bu
vo ir daug himnų, nes Vokie
tija buvo suskilusi j atskiras 
kunigaikštijas. Nugalėjus Na
poleoną I vokiečių imperijos 
himnu buvo pasirinkta 1790 
m. Heinricho Harrio parašyta 
daina “Heil dir im Sieger- 
kranz”. VMuziką jam parašė

country” (Mano kraštas). Jo' Šumacheris. Šio himno muzi- 
žbdžius parašė bostonietis S. (ka labai panaši į anglų him-
F. Smit, gyv. 1808 — 1895 m. 
Smitas buvo babtistų kunigas 
ir Colby kolegijos moderniųjų 
kalbų profesorius ir, be tz>, 
dar* vieno laikraščio redakto
rius. Jam muziką parašė taip 
pat, kaip ir pirmąjam himnui, 
anglas, poetas - kompozito
rius ir anglų himno “God 
save the King” (Dieve sau
gok karalių) autorius Henry 
Carey.

Prancūzų himnas

Prancūzų tautos himnas y- 
ra “Marsailaise” (Marsai je- 
tė). Jo muziką parašė kapi
tonas inžinierius Kkal Josef 
Ruze de Lil. Iš pradžių auto
rius jį buvo pavadinęs Rei
no karininkų daina. Pirmą 
kartą šis himnas buvo sudai
nuotas ir sugriebtas Strasbur- 
ge 1792 m., Didž. prancūzų 
revoliucijos laikais. Himno 
autorius buvo žinomas, roja
listas. Todėl Paryžiuje revo
liucionieriai jį buvo suėmę ir 
įkišę į kalėjimą, kaip nugil- 
jotinuoto karaliaus Liudviko 
XVI šalininką. Revoliucionie
riai ruošėsi nugiljotinuoti ir 
kap. de Lil. Bet buvo sužino
ta, kad jis yra jau plačiai vi-

no muziką*

Naujųjų laikų vokiečių him 
nas yra “Deutscbland, Deuts- 
cliland uber Alles”. Jo žod 
žius parašė Hofmanas von 
Pallerslebenas, o muziką yra 
Haydno. Po Didžiojo karo ku
rį laiką šis himnas buvo pa
sidaręs nebepopuliarus. Bet 
vėliau prezidentas Ebertas jį 
vėl paskelbė valstybės himnu. 

Belgijos himnas
J

Belgijos Oficialus himnas 
yra “La Brabanconne”. Jis 
buvo sukurtas per 1832 m. 
Belgijos nepriklausomybės k^- 
rus. Jo muziką parašė Van 
Campenkont. Pirmiau žodžiai 
buvo Dechero, o vėliau ju.os
šiek tiek pakeitė Hymansas.

<
Austrų himnas

Austrai turi daugelį himnų. 
1797 m. imperatorius imperi
jos himnu paskelbė “Gott er- 
halte unser Kaiser”. Jo mu
ziką buvo parašęs Haydnas. 
Po Didžiojo karo, subyrėjus 
Austro - Vengrijos imperijai 
ir gimus respublikai, 1920 m. 
kancleris Kari Renner (socia
listas) parašė naują respubli
kos lubiną. Jo muziką parašė

■ ■■ < ---------- .

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karnžiškig

Lapkričio 3-čia Diena

“Jei žmogus įpultų netikė
tai į kokią nuodėmę, jūs, ku
rie esate dvasiniai, pataisyki
te tokį, laikydamies romunv) 
dvasios. Atsižvelgk pats į sa
ve, kad ir tu nebūtumei gun
domas”. — Gal VI, 1.

“Ką čia veiki, Elijau?’* --

Lietuva tada vedė su Vokie
tija ekonominį karą, tai šita 
priemonė buvo pripažinta vi
sai tinkama.

Po tų metų ūkininkai suma
žino žąsų auginimą. Su Vo
kietija ekonominiams santy
kiams pagerėjus, vėl pradėta 
daugiau jų auginti.

Visai Sumažėjo 
Imigracija iš Lietuvos

Pastatė Naują 
Bažnyčią

ŽVINGIAI, Tauragės apsk.
Šiais metais Žvingių bažnyt
kaimyje pastatyta nauja baž
nyčia, karią didžiojo karo me
tu vokiečiai buvo sudeginę.
Ligi šiol pamaldos būdavo lai| 
komos kapinėse buvusioje ko
plyčioje.

■nuritina

— Arkivyskupo Pr. Kare
vičius Mariampolėje, Marijonų 
vienuoiyne, gyvendamas rašo 
atsiminimus, kurių būsią trys 
kbygos.

— Birštono kurortas — svei 
katvietė šiemet, dėl gražaus 
rudens oro, veikė ilgiau, neg’u 
paprastai. Kurortas užsidarė 
tiktai spalių mėn. 15 d.

Darbo patogumui. Namų rakandų parodoj, Chicagoj, šiuo 
atvaizdu parodoma, kaip šeimininkė, po namų ruošos, atsi
sėdus patogioj kėdėj gali dirbti rankų darbą — megzti dra
bužius, nerti namams papuošalus. Siūlams ir dirbamam dar
bui padėti padarytas tam tikras ant aukštų kojų bliūdas.

kompozitorius W. Kienzi. Vė- KAIP LIETUVOJE RŪPI- 
liau Austrijos viršūnėse buvo 
kilęs ginčas dėl himno. Kon
servatoriams pavyko ginčą 
laimėti. Naujasis himnas bu
vo panaikintas. Buvo palikta 
senojo himno Haydno muzi
ka, tik žodžiai pakeisti res
publikoniškais. •

Lietuvos himnas

NAŠI SPORTU

, ką mes darome; Jis įdomauja 
tėmijimu mūsų pasielgimą; į- 
domauja kaip teisėjas, kurs 
ištars ištarmę ant mūsų veik
smų; kaip prietelis, kurs no
ri sulaikyti mus kaip išeina
me iš kelio. Elijo išbarimas 
buvo išbarimas duotas geram 
žmogui. Bet nors Dievas jo 
neatmeta, Jis subara Jį. Tai 
šiaip Jo švelnumas daro mus 
dideliais. Jei brolis bus ras
tas prasikaltime, nepanaudoki
me žemės drebėjimą, vėją, ir 
ugnį, bet tą mažą tykų bal
są. Nusiveskime jį į šalį ir 
pasakykime jam jo kaltę tarp 
jo ir mūsų vienų.t

Jėzau, tegul Tavo pasigni-

Kaip žinome lietuvių tau
tos himną “Lietuva tėvynė 
mūsų” parašė dr. Vincas Ku
dirka. Jis himnui parašė ir 
muziką. Kuomet mūsų himnas 
buvo pirmą kartą viešai su
dainuotas, dabar yra sunku 
pasakyti. Gal būt, pirmą kar
tą kai himno poemas vie
šai buvo iškaltas ant dr. Vin 
co Kudirkos paminklo Kud. 
Naumiesčio kapuose. Ten bu
vo iškalti šie žodžiai:

“Tegu saulė Lietuvos tam
sumus prašalina

Ir šviesa, ir tiesa mūs žing
snius telydi

* Tegu meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi”. ,

Bet šie žodžiai labai nepa
tiko rusų žandarams. Jie pa
samdė vieną šaltkalvį, kad 
šis parašą panaikintų. Tas ir 
puvo padaryta.

šuo Išgelbėjo Berniuko 
Gyvybę

STAKIAI, Raseinių apskr. 
Mykolo Zablockio 8 metų Vy
tukas draug su kambariniu 
šuneliu žaidė ant gilaus tven
kinio kranto. Berniukas staiga 
nusirito į tvenkinį. Protingas 
gyvulėlis, lodamas ir kauk
damas, nubėgo pas šeiminin
kus ir, griebęs patį šeiminin-
ką Už kelnių kalaškos, tem- 

lėjanti ugnis pašaukia klai- pėsi prie tvenkinio. Mykolai3 Kar. XIX, 9.

Dievas gerai žinojo, kur-, džiojančią avį atgal; neištil:.'-
Elijas buvo kuomet Jis klau 
sė, “Ką čia veiki?” Bet Jis 
norėjo žinoti nuo paties Elijo, 
kad, būdamas pašauktas duo
ti atskaitą iš savo pasielgimo, 
jis būtų persitikrinęs Jo pa
ties kvailumu. Dievas turi 
teisę žinoti kur mes esame, ir

Zablockis dėl keisto šunelio 
mas Tau, kaip Petras, aš no- elgėsio, supratęs jog bus kas 
rėčiau verkti kaip Petras: kas nors negero atsitikę, nu
leisk man būti malonės su-' skubėjo prie tvenkinio ir pa
gražintu, tebūna man visas(matė plūduriuojančią savi 
kantrumas parodytas, ‘atsi- sūnaus kepurę. Šokęs į tven- 
gręžk į mane, Viešpatie, ir kinį laimei berniuką pavyko
sutrupink šią akmens širdį. —
G. W.

greitai surasti. Po didelių pa- ° * * stangų skendnol# atgaivintas

KAUNAS (Tsb.) — Beveik 
visose pasaulio valstybėse yra 
mažesni ar didesni imigran-, 
tams įvažiuoti suvaržymai. Be. 
to, jau nėra šalių, kur imi
grantų lauktų lengvi uždar
biai ir gyvenimas. Visur dar
bo žmogui sunku verstis. O 
tuo tarpu Lietuvoje gyvenimo 
sąlygos gana pakenčiamos. 
Nors didelių uždarbių nėra, 
bet ir bedarbių beveik nėra. 
O savam krašte, kur pilna 
maisto ir darbo, žmogus vis 
gali lengviau išsiverstu Gal, 
būti todėl šiemet dar per pusę 
sumažėjo imigracija iš Lietu
vos. Per 9 mėnesius iš Lietu
vos išvažiavo tiktai 644 išei
viai, o pernai tuo pačiu lai
ku — 1406 išeiviai; šiemet 
visai mažai važiuojama į Pa
lestiną.

(Tęsinys iš 2 pusi.)

rėš sekti įvairių besirengi an 
čių komandų formą, treti tu
rės uždavinį sekti savo kai
mynų atitinkamų šakų sporto 
eigą ir jį tinkamai įvertinti, 
kad ruošiant su jais atitinka
mų šakų valstybines rungty
nes, būtų išvengta netikėtu
mų. Žodžiu, bus stengiamasi, 
kad tie komitetų nariai nebū
tų tik nariai per posėdžius, 
bet kad jie įsitrauktų į darbą 
komitetų darbą. Tada bus iš
vengta bereikalingo trynimo
ji ir visas darbas eis daug 
sklandžiau. Baigdamas pasi-

MILIJONAI STOJA į 
NAUJA OLD GOLD 

KONTESTĄ
t

Ar Jūs Įstojote?

S PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
■ Du Svarbūs Dalykai:

Dirbėjai 01d Gold Cigaretų 
ir vėl neužmiršo lietuvių sa
vo naujame Old Gold ketvir
tadalio milijono dolerių kon
testo, kaip matote šiuose 
skelbimuose.

Daug mūsų skaitytojų jau 
įstojo. Jei jūs dar neįstojote, 
tai dar yra laiko. Naujame 
kon t este nėra mįslių išrišti,

kalbėjimą, p. pirmininkas pa- Mekanikas su profesorių tu-
reiškė, kad jo didžiausias no
ras yra, jog visos sporto or
ganizacijos būtų visur ir vi
sados lygiai traktuojama, nes 
sportiniam darbe mes visi ga 
lim tikrai sutilpti, vieni ki
tiems padėti, siekdami bend
rojo visų tikslo. Jeigu bus 
pasiektas glaudus visų ben
dradarbiavimas, tada tik bus 
galilna žengti sportinio pro
greso keliu ir pelnyti mūsų 
kraštui sportinius laimėjimus, 
— baigė pasikalbėjimą p. pir
mininkas. Tsb.

Vokiečiai Pirks 
Lietuvos Žąsis

KAUNAS (Tsb.) — Prieš 
trejetą metų Lietuvoje buvo 
sąsienos Kalėdos. Tada vokie
čiai, norėdami Lietuvos ūki
ninkams sudaryti sunkumų,, »
staiga atsisakė pirkti Lietu
voje žąsis. Kasmet vokiečiai 
nupirkdavo po kelis šimtus 
tūkstančių žąsų.»Kitos arti
mos šalys žąsų neperka. Kai 
vokiečiai netikėtai atsisakė 
pirkti žąsis, tai daugeliui fl- 
kininku susidarė keblumų su 
paruoštomis pardavimui žąsi
mis. Čia ūkininkams atėjo į 
pagalbą vyriausybė, pavarto
jusi gana originalią priemo
nę: būtent, vyriausybė įsakė 
valdininkams, pagal algos di
dumą, pirkti žąsis. Kadangi

L—Ralzckas Motor Sah-i PYKAI prirengs Jū-U 
kari.t karlMH-aiorių tr KCnemtarių žiemos va- 
žiitčjiniui.I 2.—Ir duos 20%. nuotakio* kai pirksit hcaterį.

i Babekas Motor Salos
“U wfll Lflte Us”

■ 4030 Archer Avenue Tel. Vlrginia 1515 S
iMMnnMnaaMMBiiM!

BEVERLY SHORES
EXTRA BARGENAI

Išpardavimas lotų ant “Daines 
Uighway” pačiam viduryj “Bev- 
crly Shorea'’ ui TREČDALĮ pre
kės. tęsis Ilk trumpų laikų. Lie
tuviai pasiskubinkite pasinaudo
ti Sla proga niitslpirkda/ni visai 
pigiai puikiausios ir derlingos 
žemes prie ežero kranto; dėl 
namų statymo, dėl Investmentų 
Ir geriausio biznio. Taip pat ga
lima Išmainyti lotus su šia go
resne progresinga viela.

ši puiki vieta randasi apie 
30 uivllų nuo Chicagos. Grei
čiausių transportarijų galima pa

siekti per va’andų laiko. Taip
maloniai pa-| pat yra po prleilflra garsios kompanijos, kuri Jums 

tarnaus, nžirir>kčda.ma kelionę “rcmml trlp” visiems kostiunie- 
rluins. kurie norės ten nuvykti dėl pasiteiravimo. Lietuviams 
lietuvaitė išaiškins visas snūilk menas. .

KAINA LOTŲ (TIK TREČDALIS)
60x125 pėdų po $625, randasi patogiausioj vietoj.
60 x 123 pėdų po 8225. kamptnlai lotai.
50x125 pėdų po 8105, gražioj vietoj arti kelio.

Visi kiti lotai prie pat vandens parduodami už pigias kalnas.
“LIETUVIAL TIK NEPASIDUOKITE KITATAUČIAMS.’’

Šiito reikalu kreipkitės i “Draugo” raštinę. laiškus siųskit
J DRAUGAS, 2834 So. Oaldey Avė.. Box 06. . Paduokite savo 
vardų, antrašų, telefono numerį Ir |iaž>m>*kite patogų laikų, kada 
paskirtas žmogus galėtų pas Jus pribūti dėl platesnio paai&-

if

GERKIT TIK fiERA ALŲ

ri lygią progą laimėti pirmą 
dovaną.

Nuvykit pas arčiausią ci
garetų pardavėją įsigyti Old 
Gold Kontesto oficialį bule- 
tiną su pilnomis smulkmeno
mis kontesto. Sekite patari
mus atydžiai. Jei cigaretų 
pardavėjas neturi buletinų 
kreipkitės į “Draugo” rašti
nę.

Kai įstosite į kontestą, jūs 
turėsite ne tik progą laiVnėti 
turtą, bet susipažinsite su 
Dvigubo švelnumo Old Goldt 
Cigaretais. CSgaretai, kurie 
jus nepasiekia, drėgni arba 
nešvieži.

Irgi žinokite, kad jums ne- Į 
patiks pirmas pakelis Dvi
gubo Švelnumo Old Gold Ci
garetų, jūs gausite du kart 
kiek mokėjot už juos atgal. •

COULD NOT DO HER

HOQSEWORK
VV7HEN every-W thing vouat-

, tempt ii • Durden
—wben you are 
nervoua and irri- 
table—at your 
wlt’a end—trj 
thla medicina. It 
may be iuat what 

tneeaf’ųiMV you neea for extra 
energy. Mrt. Chartea L. Gadinus of 
T re n to n, New leraey, 
doing just • little work I nad to U* 
down. My motber-in-lae recona- 
mended the Vegetable Compound. 
I ean see a vvonderful chaoge oow.

V1C1TABIF COmrįŪUNO

SOUTH SIDE BHEM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO-
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas
alus yra padarytas iŠ geriausios
rūšies prdduktų.
Urmo (Whole8ale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ,
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Btenlo Telefonaa BOULEVARD 7178

L. M. NORKUS 
Re*. UEMLOCK 6246

1938 METŲ
“DRAIKO” KALENDORIAI

JAU GATAVI į

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, IK.

I
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»): t'e Trečiadienis, lapkr. 3 d., 1937

LABDARIŲ DIRVA

Seimui Jau Viskas 
Prirengta

' Praėjusį trečiadienį įvyku
siame centro susirinkime iš 
raportų paaiškėjo, 'kad labda
rių sųjungos aštuonioliktųjam o ,* . . , . ,, , dės lygiai 2 valandų.
se»nui viskas priruošta. Cen
tro valdyba, kurios pirminin
kas yra Antanas Bacevičius, 
sekretorius Petras Fabijonai- 
tis, o iždininkas kun. Ig. Al- 
bavičius, pranešė, kad kvie
timai buvo išsiuntinėti ir kad 
daug draugijų išrinko į seimų 
savo atstovus. Visuomenėje ro 
doma seimu gana didelio su
sidomėjimo, dėl to tikimas1,

. kad seimas bus gausingas.
Kuopų atstovai raportavo, 

kad ir kuopos jau yra pasiruo- 
, josios. Kai kurios aš jų atveš 

į seimų ir aukų.
Kadangi seimas bus Šv. My

kolo parap. salėj, dėl to lab-Į prasidės 2 vai. po piet. 
darių G kuopai tenka daugiau- j Labdarių Sųjunga sykį i 
sia jo reikalais rūpintis. I)ar- metus drįsta kreiptis į visuo- 
bšciosios G kuopos narės at- Į menę prašydama draugijų ir 
stoviems ir svečiams ruošia . pavienių prisidėti prie veda 
šaunius pietus, kuriuose pra- mo darbo.

trokšta to paties. Tad suei- kiti laukia 17 seimo įgalioto-Į 
kim į metinį pasitarimų ne sios komisijos pranešimo. Jei; 
vien seni, bet ir jauni. prieglaudos statyti prie Šv.!

J Kur minimos prieglaudos Kryžiaus ligoninės, tai nesi- 
kiek tik reikalinga. Užtat su- bus statomos, kol kas neži- skubinti sa pardavimu ar mai- 
sirinkinias išreiškė jam padė- nonia. Gali būt pasakys šis nyniu dabartinio ūkio, įgiji- 
kų. I HS seimas. Ir todėl labai sva- mai tinkamesnio ūkio ir lauk-

Seimas prasidės iškilminga rbu, kad skaitlingai suvažūuo- ti progos ir tam patogaus lai- 
suma Šv. Mykolo bažnyčioje, tų draugijų atstovų-ių bei pa- ko. Nes labdariams ūkis visgi 

bud būtinai reikalingas.

Išlaidos
Spaudos darbai .. $ 86.06 kad Kryme dažnai uždega ja-Į kurie kaimai turi bendrus me- 
Gėlės kapų dienoje 40.00 iVūs. Kirovskio rajofie pade-, delynus, pav., Noragėhų km.
Vytauto daržui----- 323.45 gėjai sunaikino 25 ha kviečių, i turi bendrų didelį 6000-7000
Ligoninei už ligonius 100.00 Raudonojo Perekopo rajone' medelių medelynų.
Ūkio mokesčiai ,4.78 paskatinę savaitę bnvo 4 tokiI________________

vos. 15 Simferopolio praneša, | reikalams ir medelynų. Kai

Už 4 “Draugo” laikr. 10.00 gaisrai. Lauktose guli apie

soma kuo skaitlingiausia da-

Tuoj po pamaldų bus bendri vieniai bendram pasitarimui i 
pietūs. Pirmas posėdis prasi- parėmimui gailestingo darbo, 

kad greičiau būtų gal ina su- 
Centro susirinkimas apsvu- kelti prieglaudų statybai fon- 

rstė ir daugiau reikalų, kurie dų. ,
lietė mūsų organizacijų. Labd. Prieglaudoms statyti yra 

labdarių nuosavos žemės apie 
7 akrus prie Šv. Kryžiaus li- 

i goninės. Ligoninę aptarnauja 
Seserys Kazimierietes. Ciia 
joms būtų paranku ir senelius

Besirengiant Prie 
18-to jo Seimo

A. L. R. K. Labdarių Sų- 
gos metinis 18 seimas įvyks 
North Side, Šv. Mykolo para 
pijos svetainėj, 1644 Waban- 
sia avė., sekmadienį, lapkr. 7 
d.

„Seimas prasidės iškilminga 
suma 10:30 vai. ryto. Mišios 
bus laikdmos už visus miru
sius labdarius. Seimo posėdis

Ii A L 11 LaM 
Centro MdrtaAfano

Se.Vuo rengimo komisija: 
Sudeikienė, Fabijonaitis ir Ba 
cevičius pranešė, kad viskas 
jau paruošta ir nuoširdžiai 
laukiama garb. atstovų-ių ir 
svečių skaitBnge atsilankymo.

Tad visi virš minėtus iab-

Labd. kampelio ved. 110.00 
Ūkio morg. apmokėti 401.67 
Mišių aukos už labd. 8.00 
Seimo išlaidos .... 20.00 
Advokatui už darbų 10.00 
Raštininko alga •. 18.00 
Ūkio išlaidos .......... 168.04

Ne neturtas, o nuodėmės 
padaro žmogų nelaimingu.

Visi mes norime savo aki-
lyvauti. Labdarių ūkio prižiū- mis išvysti senelių ir našlai- 

, rėtojas M. Šilkas pažadėjo pu- ■ čių prieglaudas. Beabejo, ir 
. stat\ti šeimininkėms paukščių, jaunesnioji lietuvių gentkartė

"■r— T*' i
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EUROPA 
NEW YORK
hamburg
EUROPA • t -
Greiti trauk‘npiaTuu'krinr P^ogių 
Bremerbavene gel€fcmtathu s
Kauną. patog : .
te Hamburgo. klauskite P88

_ ^ntą

UMBORB-BMEBICAB LIBE 
BOBTB GEBMAN LL0TD
130 W. RANDOLPH STR., CHICAGO

laivo EUROPA 
Veltom

bei našlaičius aptarnauti. Be darių reikalus ir užsimojimus 
abejo, joms ir teks min. ap- iki seimo rimtai apgalvokime, 
tarnavimas. Tad vieta prie- kad seime viskų kuo naudin- 
glaudoms labai patogi. G lab- giausiai išrižtumėm. 
darių ūkis gali būt be v kur. ( nia|onaus pasibnatymo

Antra vieta prieglaudoms Labd. 18 seime, iapkr. 7 d.
statyti, tai ūkis su 140 akrų , 
žemės ir mišku, kuris jau be 
jokių skolų.

Trečia vieta dar nežinoma. 
Praėjusiam seime įgaliotoji 
komisija surtadimui dar tin- j 
kaimesnės prieglaudoms vietos 
iki šiol tikrų žinių neprane
šė. Nes tai nelengvas darbas. 
Apie tai visa išgirsime 18 sei
me. Tad, visi, kam tik arti 

. prie širdies labdarybė — gai
lestingumas, ir jos pastangos 
įsteigti prieglaudas, dalyvau
kime šiame seime. Dalyvau
kime skaitlingai taipgi šv.

! Mišiose 10:30 vai. ryto. Po 
Į miššių parap. svetainėje at
stovams ir svečiams bus pie
tūs.

Prieglaudoms vietai, tarp 
susirinkimo dalyvių nuomonės 
įvairiai pasiskirstę.- Vieni pa
geidauja, kad prieglaudos bū
tų statomos prie Šv. Kryžiaus 
ligoninės, kiti labdarių ūkyje,

J. Šliogeris

Šv. Antano Labdarin
gos Sąjungos 

Apyskaita

Km pastarojo seimo iki 
lapkri&e 1 d. š. m. 

pajamos

Visų išlaidų ..,. $1,299.0
LrtAMų tortas

Pas iždininkų .... $2,124.17- 
Lietuvos spulk. bonai 870.00’ 
Paskola ant notų 1,145.00 
Užsilikus ūkio nuoma 406.26
Boa. ]f. Aftavi&us, iždin.

Rusijoj Deginami 
Javai

Kaip ražo “Pravda”, Rusi
joj dabar norimos pravesti ū- 
kinės reformos. Su visu sma
rkumu ten vyksta kovos su 

• kolchozais. Pietiniai rajonai 
j ne tik neįvykdė numatyto ū - 
į kio plano — neužsėjo numa
tytų plotų, bet dar naikina ja-

10 mil. pūdų javų ir jų neve
ža į Šiaurinę Rusiją.

Veisia Sodus

SKIRI J A L — Paskutiniuo 
ju laiku ūkininkai pradėjo 
veisti naujus arba plėsti eo
nas sodus. Turi įsiveisę savo

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted SL, Chicago 
Paned., Sered. ir Sukat, nno 2—9 v.

LIETUVIAI DAKTARAI Tel. Ofiao: Rez.:
LATayette 4017 2450 W. 69 SL

Tel. namų:
HEMiock 6288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS ' 

4142 Archer Avenue
Ofiso va#.: 2—4 ir 6—8 P.M. 
Rez. ofiao vai.: 18—12 A. M. 

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais \ 

pagal sutarti.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredų, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpjūčio mėne
siais nebus valandų pojnet, bet uuo 
10—12 vai. ryto.
Tri CANai 2345

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

DR. W. Y. NDRAK -
PHYSIOIAN and SUROEON^ 

10 N. Broa<tway, Metreteo^P
Valandas nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
pagal sutartį
Leavitt St

Tri CANai 0402

’ Tri Melroee Park 869
Rea. 2128 8. 5th Av*., MayweodAv. 

Phone Mayvvood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI

Balansas...................$225.53
17 seimo aukos .... 632.10 
Kapų Puošimo dienoj 9^7 V2 
Brighton Pk. 8 kp. 456.53
Cicero 3 kp.............. 307.89
Bridgeport 5 kp. .. 190.36 
West Side 7 kp. .. 163.65 
Town of Lake 1 kp. 147.25 
West Pullman 10 kp. 99.51 
North Side 6 kp. .. 41.84 
Marųuette Park 23 kp. 25.48 • 
Labd. ūkio nuoma 275.31

JOHN B. BORDEN
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. RocktveH St. 
Telefonas REPibiic 9600

Tri Oatanet 5074
OFISO VALANDOS:

9 j-yte iki 8 vakare ižskrriant sek
madienius ir trečiadienitM

DR. A. P. STULGA
, DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted 8«reet
CHICAOO, II

Rea. 6958 So. Talman Are.
Rea. TSL OBOrehffl M17 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAMS

t
Visų pajamų

OKI BV RULUONS
įA/tiyt
ancfcoMtgotf

$3,423.17

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
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 vak vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NADIA BIO¥
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emii Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są- 
zmisko patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganedin- 
tuias ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

___ Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. V.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeU. Pepublic 5047

Office Hotrrs 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Snndays by Appointment

BR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN And mcSOM 

4643 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Naaaų Telef. PROspeet 1930

Tel. OAMal 6122

2423 W. Marųuette Road
? ' Vai. 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatomis Cieevoj 
1446 So. 49th Ot.

Nuo 6 iki 9 vafl. vak.
TeL OANal 0257

Rea. PROapect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
1821 So. Halsted Street

Residenei ja: 6800 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 -vai, vakaro
TeL Office Wentvrorth 6338 

Raa. Hyde Park 3395

Telephone; BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. RoekvreFl Street 

Telephone: REPubiic 9723

ii. s. Bitas m. SUSUKU SUKIS

SO BETŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminnojamos— akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

> I. .Į.--.I — 1.1. I. I ...»
~ ĮVAfBOS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
4631 So. Ashland Avė. 

Tri. YARda 0994 
Rez.: TeL PLAaa 2400 '

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-0 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

Mi euuuuuiAi « J r vlillvuLlnnrl
VSL RAHDASI SAVO 0TISE 

Praktikuoja 38 metų 
Reumatizmas ir kirdiaa Ligos 

jo Specialybė
Valandos 11-12 A. M., 2-4, 74 P. K.

Rezidencija 1924 So. 49th CL
Tel. Cicero 38B6

Ofisas 4980 VTest 1S4M Street

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. AsMand Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonas BIDirzy 2880

OFIRO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nu* 7 iki 8:38 v. ▼.

GYHVTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

\ alandus. 1—3 ir 7 ■ 8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
663! S. CalKomla Avė. 

Telefs—a REPubiic 7888
Offiee Phone • Res. and Offiee 

PROspeet 1028 2859 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0708

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSXAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St. CHcago

Nedėliotu ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHMKDS
GTUYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. FoMieM Avt. 
Tri. LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagnl sutartį.

Tri ofs. REPubiic 7696
Mriros* Park 610

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Vfezt Mai*wtte Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. ryt^; 1-5 p. p.; 8-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 BvMMhray 
MELROSE PARK. ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniam nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakar* 

$efttadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali eutartį.

Tri LAPayrite 8816

DR. C. J. SVENOSKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vak valuro 
•Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir Bubėtomis

DR. B. J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA

2806 West 63rd Street
Chicago, Illinois 

Tri HEMiock 6111
Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir ŠeStadieniais 

pagąį sutartį,
Tri. BOUtovard 7842

BR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4045 So. Astiland Avė.
arti 47tb Htreet 

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

Tri Ofiso BOUlrvard 5913-14 
.: KE»wo*4 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3į nuo 6:30—8:38

750 West 35th Street
Ofiso Tri VIRginia 0036 

Bezideacijos Tri REVtoly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rourienci.ja
8939 8o. Claremont Av*. 

ValanrtoR 9-10 A. M.
--------Ngtčliprris gegal sutortį. ,

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li- 
loniad, kaip jų pripažino American 
Medical Aaaocintioa lr American 
Oollege of Surgeona yra Olasa A 

ML Tri yt*. aaklfiisMiri Ameri- 
medikaliai autoritetai mūsų U- 

goninp priskyrė prie geriausių Ame 
rikto ligoninių. Rritsto naudokitės 
joa patarnavimu, 2700 W. 69th SL, 
tri. HHBHock 8700.

Naudokite® patarnavimu tų daktarų, dantistų, advokatų ir biznierių, 
kurių Ketbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Trečiadieniu, lapkr. 3 d., 193?

Skaitytojų Širdinga Padėka

Kas Kaltas?

bile kada pasitaiko. Jei jis, tos ir mūsų tikėjimo. Jiems 
tuo metu susirgo, turėjo nu- rūpi tik pačių gerovė. Seniau 
eiti nuo altoriaus mišių ne- dr. J. Šliupas ardė mus čia 
baigęs. Amerikoj, dabar ardo jo pa.

Palaiminimo davimas be sėk ėjai. Dr. šliupas ir jo pa- 
ostijos grynas prasimanymas, sekėjai nori, kad mūsų tau-> 
Bedieviai juk neina į bainy- t«js žmonės pasisakytų paeinu 
čių. Kaip tat galėjo matyti, iš monkių, kad žmogus yra 
kad kunigas neįdėjo ostijos gyvulys, tik po medžius gali 
į monstrancijų? 'Vadinasi, be- karstytis ir būti be jokios at 
dieviai ne tik patys plepalais sakomybės pasaulio Kūrėjui 
gyvena, bet ir patys plepalus, > ir savo tėvynei. Patys netu- 
melagystes sufabrikuoja. rėdami pagrindo savo nusi- 

Žmogus turis Ukrą tikūji- “‘•tjm.uose, bedieviai tikrai
ir tikrą Dievo meilę baž- pan0S°S 1 ™onl!es> kar,l>s **• 

nyčioje dvasioje mato Viei- ‘T “,uo v«n» ant kito mc, 
patį Dievą. Jis neieško prie- dž,.a Jb,su "e.Wallk,i Baž- 
kabią. deras katalikas žino, n57“,5 ™,onės’ vi‘
kad jį Dievas laimina, o ku- *>*•?••‘•fc .smirty. J.e- 
nigas tai tik įrankis. Katali- ”\T ^“‘onalas, o 
kas, kurs teršia savo lizdą, “ ^etąva. J.«ns rūpine v, kė 
ym nekatalikas. Tikras kata- f'"“5’ ^t kezdz.onės. Važ.uo- 
likas nepliaukš ant savo arti-' kl^ tat> ,mQ' dreuglJ “r°- 
mo, bet už jį melsis, kad pe- Bu81*; Juk
sitaisytą. r“piiaa la:sBe ’ Baklte B,ek

įtiek žmogišku u.”) prisilaiką. 
Kadangi dabartiniai kuni- Juk ir menkė, kad ir nž “py- 

gai jau tėkie negeri, tai noeų“, vis galvų linktelėja 
prašomi bedieviai išleisti sa- tani, kurs jį jai numeta. Argi 
vo sūnus į kunigus. Gal, go- bedieviai nei to gyvulio ne
ramus išauklėsite. Niekas to votUT Gaila man jūsų. Dar 
nepavydi. Dabartiniai kunigai labiau gaila tų Smonių, ku- 
juk taip pat yra lietuvių tė- rie bedievius seka ir klauso
vų sūnūs. Tad šmeiždami lie- „ . ... ., . , - -v , . Nemulkink-ite musų lietutuvius kunigus, šmeižiate ir . v j ,- • ,T • t • z. vių, ypač darbininkų. Kiėk lietuvius tėvus. Jei Lietuvos1 ._ \ ... . . x •«. , v. i-jus esate įskotektavę is muši,
atstovai laikraščiuose paraše, , ,. . ,, . * .. darbininku žmonių .ir suvarkad 40 nuošimtis Amerikos' . ... ,, . , , , , įtoję savo asmens tikslams, t
lietuvių yra nutolę nuo kata-! , ,. . , .. XT... « » v. . ne darbininkų gerovei? Nelikų Bažnyčios, tai jie (atsto i , , . . . , , . IC,. 7 . . . , ... dabar neseniai, rinkdami ISpavai) taipgi pamelavo Lietu- .. ,, .v ... niios reikalui, kiek jai da vos žmonėms. Aš neabejoju, j
kad tokias žinias tik bedie- ,, . . ....._ . , ..T. “Draugas“ yra vieninteli
viskam rauge išmirkę “Lie- .. . . . . . . ,

Didelė 223 puslapių knyge 
su naujausiais receptais įJ 
vairių valgių gaminimui,* 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ii. 

i preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui,! 

[daržovių ir vaisių užlaikys 
mai, ir tt. Taipgi yra vi 

I šokių naudingų patarimui 
šeimininkėms.
ii* knygą galima ganti per pMi- 

| tą arba raštinėje:

‘<DRAU<GASM
23IM So. Oakley Ave.

CHICAOO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU I

£140 . 1
RAATINSJE

^tltOO

Veikia patekęs į bėdų. Donald Lew«nctowski, Jr., 13 m 
amžiaus apkaltintas dėl ‘mirties (nužndymo) mažos mergai 
tės. Čia jį matome sn tėvais teisėjo Uarringtpn kameroj. By 
los svarstymas atidėtas lapkr. 8 d. Užstatai (bond) suma 
kinta* nuo $5,900 iki $1,000.

Mirė Sena Townof 
lakietė

sinivose. Kas “Draugo“ pa-Į mirė a. a

ADOMAS DUDONIS
Per«8kyrė nu šiuo pasauliu Lapkričio 1 d., 4:30 vai. ryte, 
1937 »m., Kniaukęs pusėn amžiaus, gimęs Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., įtari vii iskio parap., >Karčiamų kaime.

Amerikoje išgyveno 3o metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Anelę (po tėvais Va- 

dinskaitč), brolio dukterį Mortą Dudoniutę, 2 brolius Sta
nislovą ir brolienę Oną, Jurgį ir brolienę Staniokivą, seserį 
Barborą ir av-ugei-į Lauryną Gerulius, 2 švogerkaa Stanisla
vą ir švogerį Leoną Balčyčius, Petronėlę rr švogerį Petrą 
Senulius, brolienę .Veroniką Dodonienę, jų šeimas ir kitas 
gimines.

Priklausė organizacijose dv. Antano (Dievo Apvaizdas pa
ra.), L. D. K. Vytauto No. 2, (Roaelande), ir Liet. Piliečių 
Darbininkų Pašelp. Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi 7917 S. Harvard Ave. Tel. Tri- 
angle 0799, Laidotuvčs įvyks Ketvirtadienį, Lapkr. 4 d., 8 
vai. ryte iš namų j flv. Juosapo (So. CMeago) par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
Iras nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Dudonio giminės, draugai ir pažystami 
esat nnošidžlai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam puakutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, moterit, seauo, broliai, broliotti», išpe
rint ir gimini. ,

Laidotuvėse Ištarnauja Laidotuvių Direktores A. Masal
skis, Tel. BOUfcvard _ ____________ _

Vardo Chioagos Lietuvių 
Moterų klūbo, širdingai dėko
ju visiems svečiams, atėjusie
ms į mūsų klūbo surengtų La
bdarybės balių, spalių 23 d., 
■Del Prado viešbutyje. Šisai 
balius davė gražaus pelno, 
kurs visas bus sunaudotas la
bdaringam tikslui.

Dėkoju “Draugo’’ redakci
jai už talpinimų mūsų prane
šimų. Tkipgi “Margučio“ ra 
dk> stočiai dėkojame až skel
bimų pramogos.

kienė. Velionė buvo sena town-v
oflakietė ir pavyzdinga kata
likė. Taip pat buvo uoli kala- ’ 
iikiškų lalkTaščių skaitytiąja. 1 
sena skaitytoja dienraščio 
“Draugo"“. Išauklėjo sūnų VIa 
dų, kuris dabar lanko Maria- 
•napolio kolegijų, Thompson, , 
Conn. |

Laidotuvės įvyks lapkr. 5 
d. Iš namų 4630 -S. Paulina . 
st. bus atlydėta į Šv. Kryžiaus . 
bažnyčių, knr po atlaikytų j 
trejų šv. Mišių, nulydėta bus j 
į -Šv. Kazimiero kapus. Lai
dotuves tvarkys I. J. Solp. i 

Stotis WH8 ;

ELZBIETA
GINČIAUSKAS
(po tėvais švaba)

Mirė lapkričio 1 d., 1'Š87 m., 
7:80 vai. ryte, sulaukus i 
metų amžiaus.

Kito iš Panevėžio apskričio, 
Truskavos par,. Okalnlų kaimo.

Amarikoj Išgyveno 25 metus. I
Paliko dideliame nultOdime 

vyi’4 Ignacų, sūnų Walter, dvi I 
seseris: Marijonų Tužlnskas ir 
Jos šeimynų, El«rtų Kraupęs lr 
jos šeimynų, seserį Barborų 
Nugarls kr šeimynų; o lietu- - 

. voje brolį Vincentų švabų lr ■ 
gimines.

-Kanas pašarvotas 4630 So. , 
Paulina Street.

Laidotuvės įvyks penktadle- ' 
inį lapkričio 5 d. Iš namų 3 
vai. ryto bus atlydėta į šv. , 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurtoj įvyko gedulingos pamal- • 
dos už velionis stelų. Po pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka- t 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- , 
stamus-as dalyvauti šiose lui- 
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus. Se
serys, ,y>ūwssn<ė .!» Gluslsės.

Laktotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telef. BOUIevard 5203.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

ANTANAS KABPABAWIOZ
mirė Spalio 30, 1937, 8:30 vai. vok. sulaukęs pusės 
£LmžiatiSe
Kilo iš Telšių Apkr., Luokės par., Kerkliukių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime moteri Elgnų, po tėvais 

Liczkaitė, 4 dukteris: Onų, Sophių, Marijonų ir Bro 
nislavų, du sūnų: Pranciškų ir Antanų, 4 žentus: 
Boleslovų ftimanį, Frank Vizjrarda, Julių Bormus ir 
Juozapų Sirranons ir ju šeimynas, 5 anūkus ir anūkes, 
artintų giminę Anelę Liczkienę, jos sūnų Antanų ir 
duktefri Bemice Pūžauskienę ir daug kitu giminių; 
Lietuvoje dvi seseris Veronikų Susienę, Zofejų Alek
sandravičienę.

Kūnas pašarvotas 4433 So. Honore st. Tel. Lafaye
tte 0474.

Laidotuvės įvyks Lapkr. 4 d., 1937, iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus par. bažnyčių, ku
rioj jvyks gedulingos Denialdos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūflai, žentai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YARds' 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA. IR DIDttAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULAVtCC
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

10:10 vaL vakaro 1»W. H. T.*0. stotiss (1490 K.)

G. L. M. klūbo valdyba pir- 
min. Ona Kinienė, vice-pirni. 
Bronė Pivorūnienė, rašt. E. 
Bradchulis, ižd. Kelia nuoiir
džiai visą laiko darbavosi.

Banginio Komitetas F. Sin
kus, Voidat, Vonagaitienė ir 
Dutrgįs savo pareigas gražiai 
atliko.

Bilietų platinime ypatingai 
pasižymėjo, apart valdybos ir 
rengimo kom., E. Eudeikienė,

A. KazanauskienS, Mackevi
čienė, Voidatienė, kurioms nuo 
širdžiai tariame ačiū.

Visiems biznieriams ir pro
fesionalams, kurie savo dova
nomis bei nuoširdžiu rėkniiuu 
prisidėjo prie pasisekimo šios 
pramogos, dar kartų tariu 
nuoširdžiai ačiū.

Marijona L. Brenzaitė
i Labdarybės Baliaus Reng.

Komiteto Pirmininkė

LAraugo Kaaijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4;30 
IŠ STOTIES WEDC (121C kilocyklea)

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. lūtk Ave.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamh)

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj •

Suvirš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Mes aUikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

ARTI GRAND AVB.

Telefonas
SFFtey <103

CHICAGO, ILL.

LAI D OTŲ VI y
F UIREKTORIAJ l1-
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ibi D UI A UPE PATARNAVIMAS 
llflDūLANbt DIENĄ IR NAKTĮ
TA IZ- A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I IV Al MIESTO DALYSE

IR 4704 So. Westem \ 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman Įff70

4348 So. California Ave. 
Phone LATayette 3672

3319 Litoaniea Are. 
Phone YABda 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GBOvehill 0142

718 W«et 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tii Street 
Phone BOUIevard 5203

/
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VIETINES ŽINIOS
Istorinis L. R. K. S. A. 

Chicago Apskriti es 

Susirinkimas

Susirinkime pasirašyta Die
viškajai Jėzaus širdžiai

Pasiaukojimo Aktas .

Spalių 31 d., didžiojo Lie
tuvių R. K. Susivienymo A- 
merikoje vajaus išvakarėse, 
Aušros Vartų parap. salėj į- 
vyko mėnesinis Chicago aps
krities susirinkimas, kuriame 
buvo atstovauta didžiuma Sus
ino koupų.

Susirinkime išklausyta visa 
eilė pranešimų, daug laiko pa
švęsta planams, kaip sėkmin
giau yravesti vajų Chicagoje, 
išrinkta komisija iš pirm. P. 
Cižausko, A. Bacevičiaus ir J. 
Knčerio, kuri bendrai veiks su 
kuopi} valdybomis ir apskr. 
organizatorium, darys planus, 
ieškos būdų kad. visose aps
krities kuopose eitų gyvas vei 
kimas už budavojimų Susivie- 
nymų, taip pat dės pastangų

kad išjudinus ir tas kuopa*, 
kurios iki šiol rodė maža vei
kimo. Apskr. legalis patarė
jas adv. J. Grisius karštai ra
gino atstovus dėti pastangų 
įtrauk fanui organizacijon jau- 
/limo, nes tik jaunimas gali 
užtikrinti Sus-mui ateitį. Taip 
pat iškelta pageidavimas, kad 
S'is-mo organe ‘“Garse” bū
tų plačiau rašoma apie vajų, 
l ad kiekviena iš kuopų žinia 
apie vajų būtų dedama pir
mam puslapy, dar gi stambes
nėmis raidėmis. Žodžiu, kad 
visu vajaus laiku organe eitų 
nuolatinis platus skatinJmas 
narių dirbti už Sus-mo augi
nimų.

Garbusis svečias

Šis susirinkimas turėjo gar
bės išklausyti pranešimo sve
čio iš Lietuvos, Statomosios 
Prisikėlimo bažnyčios rektorio 
kun. dek. F. Kapočiaus, kaip

skyrių atstovai, susirinkę spa
lių 31 d., 1937 m., Aušros Va
rtų parap. mokykloje ir Iš
klausę kun. F. Kapočiaus pra
nešimo, vienu balsu pareiškia, 
kad esu susijungę su mūsų 
mylima ir brangia tėvyne Lie
tuva nesutraukiamais meilės 
ryšiais, kad kartu su visa lie
tuvių tauta pasiaukodami Jė
zaus Dieviškajai Širdžiai ske
lbia, jog mūsų visų širdyse 
niekuomet neužges Dievo ir 
Tėvynės meilė. Tuos tvirčiau
sius mūsų nutarimus įrašome 
amžiams į mūsų tautos šven
tusias knygas, kad būtų pa
dėti mūsų Tautos Šventovėje 
Jėzaus Širdies altoriuje. •

Pasirašomo viso susirinkimo 
įgalioti

P. J. Čiž&uskas, pirmininkas 
Ignotas Sakalas, sekretorius 
Antanas Bacevičius, iždin 
Ant galo gražių kalbų va

jaus reikalu dar pasakė cen
tro pirm. L. Šimutis.

Svečiui kun. F. Kapočiui 
sukalbėjus maldų, sus-mas už
darytas. Visų kuopų atstovai

JADVYGOS GEI0AIT4S KONCERTO VAKARAS 
ŽADA BŪTI LABAI SMAGUS

M Btners Sale

Aliejinių Pečių pasirinki
mas visų išdirbysčių: Ame-

| rican, Quaker, Coleman, 
Norge, Alcazar.

Kainos nuo *29.00 
ir aukščiau

ALYVOS 50 GAL. DYKAI

Gvnrancija 1 me.tns dykai

1938 MODELIAI RADIOS 
R.C.A. Victor, Philco, Ze- 

nith ir kitų.

Nieko nereikia įmokėti
Jūsų Senų Radio vertų 

iki $50.00

Midget radios po $7.95 
ir aukščiau

Jos. F. Badrik, Ine.
3417 So. Halsted St
3409 So. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

Žymus Rndio programas WCFL 
970 k. Nedėliomis kaip 7:30 vak 
WJIFC 1420 k. Ketvergais kaip 
7 vai. vak.

visa Lietuva, pasiaukojus Jė 
zaus Dieviškajai Širdžiai pa- • irstėsi į namus kupini pasi 
siryžo .tan ženklan pastatyti f rvžpmo dirbti Susivienymo au-

« >• -i y _T» *monumentalinę bažnyčių. Iš
klausęs gražaus pranešimo, ir 
sveikinimo iš laisvos Lietuvos, 
apskritis vienbalsiai nutarė į- 
sirašyti į šventąsias lietuvių 
taute^ knygas, kurios bus pa
dėtos Prisikėlimo bažnyčios 
didžiajame altoriuje, šiais žo
džiais.

Lietuvių R. Katalikų Susi
vienymo Amerikoje Chicago'

l 1 N i M F. H
■MKMKdMSHMai

ginimui. Atstovas

Jadvygai Martišienei 
Padaryta Ūmaus 

Apendicito Operacija

MARQUETTE PARK. - 
Spalių 29 d., Šv. Kryžiau^ li
goninėj dr. A. Rakauskas pa
darė sėkmingų ūmaus apendi
cito operacijų Jadvygai Marti 
šienei, 6738 So. Maplewood 
avė. Ligonė yra žmona buvu
sio “Vyties” administrato
riaus Juozo Martišiaus, kuris 
praeitų vasario mėnesį mirė 
Hines Memorial ligoninėj, pa
likdamas žmonų ir sūnų.

Ligonei linkime greitai svei 
kti, nes namuose jos laukio 

)$u pasiilgimu mylimas sūue- 
1 lis. Rap.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ SKAITYTOJAMS
Kita Proga Būt Turtingais 

Pėr Visą Gyvenimą!

B Dariaus - Girėno 
Auxiliary Veikimo

Organizaciją rūpinasi karo 
invalidais. Tam tikslui 

rengia vakarų

Gražus Pavyzdis

Praėjusį sekmadienį Girfiir 
mo parap. bažnyčioj J. E. 
vysk. W. D. O’Brien davė su
tvirtinimo sakramentų gausi
ngam vaikų ir augesnių Žmo
nių būriui. Jų tarpe buvo du 
broliai — Petras ir Konstan
tas Kundrotai, kuriedu jau
būdami suaugę vyrai, su šei-

. nį lr visą Įrengimą parduodama pl-
inomis, O VIS dėl to drauge sū riai. Gera proga geram blinlerlul 
. . . _. ‘.. .. . 10143 St, Iagrrence Avė., 2 flejaunesniais ėjo priimti sakra- - - . .
mentų, kurio dėl visokių ap
linkybių ligšiol negalėjo pri
imti. Prie to žygio abu gra
žiai pasiruošė. Gražus pavyz
dis visiems. Jei kas nėra at
likęs savo tikėjimiškas parei
gas, nė amžius, nė kitokios 
kliūtys neturi sulaikyti jas 
atlikti.

Sekmadienį P. Kundroto na 
muose 6916 So. Maplewood 
avė., ta proga jo žmona M.
Kundrotienė suruošė šaunių 
puotų, kuroj dalyvavo artime
sni jų giminės, “Draugo” re
daktorius su šeima ir kon. F.
Kapočius, kuris tuo metu lan
kėsi pas redaktorių. Rap.

CLASSIFIED
±

1
 Manant Matyti aaa naują namą 
u pertaisyti sena, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

0739 8o. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

pardavimui namai
10737 Edbrooke Avenue — krautu
vė Ir 7 kambarių flet&n. Tinkamas 
dėl bučernės arba grosernSa, tiktai 
|S990.0Q. Lengvi išmokėjimai. Bin

tų — 9 kambarių m Orinis namas, 
3 karų. Mito vandens Mldomas ga- 
radžlus — I. C. transportacija tik
ta, 37900.00. |1500 cash. balansas
Išmokėjimais Pirmas aukštas dy
kai. Atslšaukit:

F. G. MAURER A CO.
10323 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 2220.

ĮKARAU FARMOS LIETUVOJE
Joniškiečiuose arba Skalsgirlečiuoso 
arba namo Joniškiečiuose. Mainysiu 
ant Chicagos namo.

Kreipkitės j
J. SLIAZAS.

0043 So, Maptewuo<l Avė., 
Chicago, nitnols

PADAVIMUI NAMAS
Dviejų aukštų mūrini* namaa, attl- 
kaa. vonloe, uždaryti porčlal, dviejų 
karų g&r&džlua. Kaina 34.900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2853 
So. Chrtstlana Avė. (pirmiau buvo 
Turnė r Avę,),

PARDAVIMUI DUONA

Vienos dienos senumo duona lr pi 
.ragai pardavimui už pusę kainoST 
Didelis pasirlnkirhas. Atdara vaka.- 
Mš • »

4224 West. Roosevelt Road lr 
1528 So. Kedsle Avė.

Pranešimai
PAIEŠKAU BROLIO

JADVYGA GRICAITĖ, koloratūra soprano
Susidomėjimas chicagiečių Jadvygos Gricaitės lošimu ir 

koncertu kiekvienų dienų darosi didesnis ir todėl galima 
neabejoti, kad tapkr. 7 d., Lietuvių auditorija bus pilna gra
žios publikos, atėjusios įvertinti jaunutės artistės debiutų.

Jadvyga Gricaitė jau keli metai kaip linksmina visuo-, - ... |jr~ "J
menę savo maloniu balsu dainuodama dažnai per radio "ir ; parapijos svetainėj. Visos na- į 
parengimuose. Taipgi pasižymėjusi ,per keturius metus loš-
dama Juozo Budriko radio programoj Makalų “Aldutės” 
rolę. Taigi ebieagiečiai Gricaitę gerai pažįsta.

J.' Gricaitė ilgai lavino balsų ir dabar jau atsiekė tokio 
tobulumo, kad savo koncerte imasi sudainuoti užvis sunkiau
sių koloratūros balsui dainų, tai kompozicija “Varpų Arija” 
iš operos “Lakmė”. Nestebėtina, kad visi balso žinovai ir 
mylėtojai nekantriai laukia Gricaitės tų dainų dainuojant.
Savo koncertinėj dalyj, žinoma, dainuos visų eilę gražiausių Labai ^ri
lietuviškų dainų. Naujai parašytam jos pačios muzikaliam | mas. Gerkit Lie 
dramatinėm (veikale “Neregė” taipgi bus eilė gražių nau- ( 
joviškų dainų;
.. J. Gricaitei į pagalbų stoja šie artistai: K. Pažarskis,
V. Tarutis, J. Byanskas, M. Hommerding, Ruddy baleto gru- 
pė ir Broadway Melodians orkestrą. Po koncerto ir lošimo 
bus šokiai. Pradžia 5 valandų vakare.

Makalų šė?myna širdingai kviečia visuomenę atsilankyti 
ir džiaugsis, kad chicagiečiai myli jų dukrelę, Aldutę. Bus 
proga visiems susipažinti su visa Makalų šeimyna tų vakarų.

’ J.

PaieSkau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina U Lietuvos, 
Alytaus apskričio, Butrimonių vals
čiaus, Greikonlų kaimo. Daugiausia, 
gyveno Scranton, Pa. Buvęs Ame
rikos kareivis pareitam kare. Pra
šau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis yra, prašau pranešti. 
Turiu labai svarbų reikalą su Juo.

MARĄUETTE PARK. —
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų
8 skyriaus susirinkimas įvyks,, ,uriu mimi Bvaroų rciwl, BU JUU.
Inrtlrri^io Q 7-MO vnl vnlr 'i Kas Pirmiausia praneš apie JJ. a.r iflĮIKrUJO •>, i .oll vai. VaK., 1 jįgaj gyvas ar miręs* gaut $20.00

rėš kviečiamos atsilankyti.
Valdyba

Rašykit arba atslšaukit I 
ALEX LAKSTUTIS 

71 School-Street 
Thompaonvllle, Conn.

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

— 80 Proof —

Daug mūsų skaitytojų rašė 
mums ir prašė padėti jiems 
naujame Old Gold konteste. 
Mes to negalime daryti. Mums 
būtų linksma, kad visi mūsų1 
skaitytojai laimėtų dovanų, 
bet visi turi atsakymus pada
ryti patys.

Per šį kontestų mūsų lai
kraštis dėl Old Gold nori gau
ti naujų draugų. Mes žinome, 
kad šie cigaretai padaryti su 
Prize Crop tobaka patiks jum 
ir jie yra visada sviežūs.

fiiame naujame konteste nė
ra jokių mįslių išrišti. Dėlto 
šis kontestas .lengvesnis už 
pirmų. Pirmų dovanų laimėti 
gali mekanikas arba kolegijos 
profesorius. Šiame konteste 
nebus “tipsterių” nea atsa
kymai turi būti originalūs.

Jei dar neįstojote į kontes
tų, tai, dar yra laiko. Nuvykit 
pas arčiausių cigaretų dealerį 
ir įsigykite Ofieialį Old Gold 
Piešinių buletinų su pilnais į- 
statymais kontesto. Šekit pa
tarimus atydžiai. Jei jūsų dea- 
leria neturi buletinų, kreipki
tės į. “Draugo” raštinę.

IŠ jų jie rankomis nuneria ka- 
rpetnš ir parduoda atsilanku- 
siems. Tokiu būdu ir sau r.ž- 

‘ dirba.
Ši organizacija daug veikia, ge |0 auxiliary paremia sa- 

tik mažai garsina savo veiki- • vo narhis, kuriems reikalinga 
mQ- -» \ pagalba. Taigi kviečiamos pri

Ypatingai praeitais metais sir&šyti prie Dariaus - Girėno 
suorganizuota mergaičių druni auxiliary visos, kurios dar 
and bugle corp mūsų skyrius nepriklauso, Knoma, priklau- 
pralenkė net ir svetimtaučių '
skyrius, nes Chicagoj daugiau

rtpmis lošimų trečiadienį, la
pkričio 3 d. Juškos salėj, 2417 
W. 43 str. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi kviečiami atsilan
kyti ir paremti gražų tikslų. 
Laimėtojam bus duodama gra 
žios dovanos. H. M.

višką Krupniką 
karlta arbata paSa- 
linsit slopas.
Mes parduodam tik 
į tavernos. Ten ir 
reikalaukit.
I kitas miestus ta- 
vemams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsą tabelį

INTERNATIONAL 
Winc & Liquor Co. 
FRANK VT2GARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470 

CHICAGO, ILL.

Kunigai ir Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ FLOTKŲ
Atsišaukite arba rašykite:

ALICE CESAUSKAS 
5230 S. Marshfield Avė.

1
UNIVERSAL 

RESTAURANT 
Moderniškiausia ir Pato

giausia Valgykla 
Bridgeporte

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

Ne tas daug dirba, kas 

daug dirba, bet tas, kuris tu-
!
ii gerų tvarkų.

syti gali tik motinos, kurių 
sūnūs buvo kare, jų žmonos

Kalbės Svečias Iš 
Lietuvos

nesiranda kaip tik lietuvių , įr seserys. Mokestis 2 dol. į 
mergaičių, kurios pasirodė jau metus. Susirinkimai įvyksta 
ne vienam parade gražiose u- Bntrų trečiadienį kiekvie-
niformose ir geru išsilavini
mu. Be to, moterys rūpinasi 
veteranais ligoninėse: juos ap 
lanko, nuveža cigaretų, laik
raščių, senų šilkinių kojinių.

COAL

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .......................96*00
Mine Run ............... 5-75
Egg ........................... 6 00
Nut ........................... 6 00
.Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DARAU! 1 KAINOS
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE m 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

Šiandien 4 valandų iš WE 
DC radio stoties girdėsFme 
dienraščio “Draugo” radio 
pusvalandį. Girdėsime dainų, 

1 muzikos, pranešimų ir kun. 
Turėdamos nemaža išlaidų, < Felikso Kapočiaus įdomių ka- 

atuciliary rengia bunco ir ko lbų.

no mėnesio Juškos salėj.

£

Vairias Baltumo - švariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mlerą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long A-

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
VAOUTTM-OLEANER 

ATLIEKA 33 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus h* Blakes

Reiiria tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jns dykai pade
monstruoti, ir per kebas minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

Ii................ .... ■ ......................................... .... i „
—a.k ........... , 1AK31 iTn-y'i iLT,,1. , :sbm.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL»

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygu
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FU EI. OU RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TKRIT08IJOJ

MES GREITAI PRISTATOMB IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERĄ 
SU CITY SEALER APZICRfcTAIR, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 
OANal 2020• . * ' ->* ’ r ' •

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40

j
/


