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Sveikiname
Amerikos lietuviai katalikai
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protestuoja dėl kėsinimosi 
prieš katalikų teises Lietuvoj

A. L. R. K. Federacija pasiuntė 
kablegramą Lietuvos

V prezidentui

. K. Labdarių seimą:
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ISPANIJOS NACIONA
LISTAI UŽIMA NAUJAS 

POZICIJAS

CHICAGO. — Vakar A.L.- 
R. K- Federacijos centro val
dyba išsiuntė Lietuvos prez. 
Ant. Smetonai kablegramą, ku 
rioj reiškiama protestas dėl 
l»asikesinimo uždaryti Filoso
fijos fakultetą Lietuvos Vy
tauto Didžiojo Universitete. 
Kablegramos tekstas yra toks:

“J. E. Prezidentui Smeto
nai.

Kaunas, Lietuva.
Pasekesinimu uždaryti Filoso 

fijos fakultetą užgaunama ka

talikų teisės. Amerikos katali
kai dėlto piktinasi ir protes
tuoja. Ekscelencijos prašome 
neleisti skriausti katalikiškąją 
Lietuvą”.

Po šia kablegrama pasirašė 
Federacijos valdyba: pirmi
ninkas dr. Antanas Rakauskas, 
iždininkas kun. Ig. Albavičius 
ir sekretorius L. .Šimutis.

Teko nugirsti, kad ir Kuni
gi) Vienybė yra pasiuntusi pro 
'testą.

O

PARYŽIUS, lapkr. 5. — Ži
niomis iš Ispanijos, Saragossa 
srityje nacionalistų kariuome
nė pasistūmė gerokai pirmyn 
ir užėmė naujas pozicijas iš
blaškius radikalų milicinin
kus.

Pietrvtų link nuo Fuentes de 
Ebro nacionalistų jėgų trys 
vadai generolai Alanda, Sol- 
oliaga ir Moscardo jau pasiren 
gę iš Teruel smogti tiesiog jū 
ros link — atkirsti Valenciją 
nuo Barcelonos ir pietų link 
— atkirsti Madridą nuo Va
lencijos.

VENGRIJA IRKRIKŠ- 
ČIONYBĖ

Prez. Roosevelto senos kalbėjo CYO

(Vakar Chicagoj lankėsi pre
zidento Roosevelto sūnus Ja
mes Rooseveltas. Jis yra pre
zidento sekretorius. Kalbėjo 
gausingam katalikų studentų 
susirinkime Loyolos universi
tete. Studentai minėjo CYO 
septynerių metų gyvavimo su
kaktuves.

Jo Eksc. vyskupas B. J. 
Sheil, garsus katalikų jaunimo 
organizatorius, pasitiko prezi
dento sūnų geležinkelio stoty
je. Be kitų Jameeą Rooseveltą 
sveikino ir jo motina, kuri»nc- 
tikėtai atvyko j Chicagą.

Vyskupo lydimą J. Roose- 
valtą priėmė Jo Emin. kardi

nolas Mundelein. Paskiau vye- 
kupas svečiui parengė užkan
dį.

J. Rooseveltas gražiai kalbė 
jo apie CYO veiklą, nepap
rastai naudingą ne tik visuo
menei, bet ir pasaulio taikos 
palaikymui. Aukštino katalikų 
studentiją, kurios mintys yra 
išlavintos katalikių doktrino
mis ir Popiežių enciklikose nu 
rodytomis tiesomis. Tas gi y- 
ra didžiai naudinga mūsiš
kiams laikams.

Kalbėtojas brangino katali
kų jaunimo religinį auklėjimą, 
iš ko paeina visas gėris pavie
niams, bendruomenėms ir vi
sai žmonijai.

Karo Muziejaus (Kaune) s°delyje. Vienas meniškų kry
žių, atgabentas ik-Lietuvos pakelių ir įJasUM^tas muziejaus 
sodelyje. Dešinėj — patranka iš kovų už Lietuvos nepri
klausomybę.

Berlyne izginama, kad Hitleris taikiitu 
japonas su kinais

Pažymima, gal» šio svarbaus 
vaidmens imsis Italija

JAUNŲJŲ KINŲ LEGIJO
NAI PUOLA JAPONUS
ŠANCHAJUS, lapkr. 5. — 

Aiškėja, kiliai neturi pasiry
žimo paduoti Šanchajaus ja-

PREZ. ROOSEVELTAS 
PRANEŠIMA

KONGRESUI

BERLYNAS, lapkr. 5. - 
Vokietijos užsienių reikalų mi 
materija užgina, kad diktato
rius Hitleris būtų pasiryžę 
taikinti japonus su kinaie. Tai 
užgina japonų ir kinų amba
sados.

Nepaisant to, ir toliau kai- 
bamas kad japonus su kinais 
taikins jei ne Hitleris, tai gal 
Mussolinis.

ferencijos Briuselyje žygiai. 
Vokietijos ambasadorius Ki

nijai 0. Trautmann kelinta 
diena Šanchajuje daug dirba 
japonų kinų taikos reikalu. 
Sakoma, jis sugalvojęs Hitle
riui pasiūlyti talkininko vaid-

■VVASHINGTON, lapkr. 5. 
Prez. Rooseveltas grįžo į Bal- 

ponams ir apleisti savo P0“-, tuosius Rūmus ir pasirengė ra
cijas šiame fronte

Per Soochow upelį persikė
lusius japonus šiandien pradė
jo pulti naujos kinų karinome- Kaip žinoma, prezidentas 
nes pajėgos. Tai jaunųjų kinų kongresui įteiks šiuos skubo- 
legijonai. j tus ir svarbius sumanymus:

Japonų karo vadovybė pra-' derliaus perviršio kontrolė, 
neša, kad japonai stipriai lai-i^a,r^° valandų ir atlyginimo

šyti pranešimą sušaukiamai la 
pkričio 15 d. kongreso nepap
rastai sesijai.

įstatymas ir vyriausybės per
organizavimas.

PASIKORĖ NACIŲ VADAS

kosi ten savo naujose pozici
jose. Tačiau kinų artilerija 
raižo priešą ir japonai turi 
rimtai galvoti apie savo liki
mą.

PRAHA, Čekoslovakija, la- 
BRIUSELIS, lapkr. 5. — pkr. 5. — Boehmisch — Leipa 

Valstybių konferencija tariasi kalėjime nusižudė pasikarda- 
pasiųsti japonams naują kvie-’mas Čekoslovakijos nacių hit- 
timą, kad jie paliautų karia vę.lerininkų atkaklus vadas Hei-
Kini joje. |nz Rutha

SEIMAS ĮVYKSTA SV. MYKOLO 
PARAP. SALĖJE, NORTH SIDE

Be delegatų seime dalyvaus ir 
svečiai iš Lietuvos

Lietuvių šv. Mykolo parapi
ja, Chicagoj, rytoj susilauks 
daug svečių, kurie suvažiuos 
iš viso didžiojo miesto ir pla
čiųjų jo apylinkių. Bus svečių 
net iš Lietuvos.

Rytoj, šv. Mykolo par. salėj 
įvyksta Liet R. K. Labdarių 
Sąjungos 18-tasis seimas, ku
rio posėdžiai prasidės lygiai 
2 vai. po pietų. Į posėdžius 
laukiama atvykstant visų lab
darių kuopų atstovų, draugijų 
išrinkti atstovi), dvasininkų 
ir veikėjų. Y"ra pakviesti ir 
apsiėmė atvykti svečiai iš Lie

tuvos — Paminklinės Prisikė
limo bažnyčios, kuri dat 
statoma Kaune, rektorius kun. 
:F. Kapočius ir lail 
kas p. Kazimieras Čibiras, 

j Referatus labdarybės 
lais skaitys kun. jA Briška 
p-nia Ona Pivariūnienė.

10:30 vai. rytą bus atlaiky- 
tos šv. Mišios labdarių inten
cija ir pasakytas pamokslas 
Po pamaldų bus bendri pietūs., 
Seimo rengėjai tikisi, kad ir 
pamaldose ir pietuose daly
vaus daug seimo delegatų, i] 
svečių.
—

VIENA. — Vengrijoje, Sal- 
gotarjase, įvyko didelės iškil
mės — katalikų diena, kurioje 
dalyvavo kard. dr. J. Sere
dis vyriausybės nariai ir kiti 
aukšti svečiai.

Savo kalboje vidaus reikalų 
ministeris pareiškė, kad Ven
grija turėtų būti grąžinta 
Kristui. Šių dienų dvasiniame 
sąmyšyje su džiaugsminga vil
timi mes norime turėti tokią 
šviesos versmę, kokia yra Ka
talikų Bažnyčia. Su pasitenki
nimu ir džiaugsmu mes galime 
konstatuoti, kad pasaulinė vy
riausybė su Bažnyčia eina iš
vien, ta pačia linkme.

Kas nori pagreitinti sočiai, 
klausimų sprendimą, privalo 
prieš akis turėti Evangeliją.

Prekybos ministeris Gezą 
Bornemisza pabrėžė, kad Baž
nyčia pirmoji ėmė skelbti pa-menj.

Vokietijos ambasadorius BriKarbą ir tikrą darbo bei darbi 
tanijai von Ribbentrop išvyko ninku įvertinimą.
Romon ten rytoj pasirašyti

Žiniomis iš Nankino, Kini- Vokietijos Italijos Japonijos
jos vyriausybė neturi nė ma
žiausio pasiryžimo pripažinti 
paliaubas su japonais. Oficia
liuose sluoksniuose pažymima, 
kad toks žygis būtų valstybės 
išdavimas.

BERLYNAS, lapkr. 5. — 
Iš patikimų šaltinių sužinoma, 
kad, matyt, Vokietijos dikta
torius Hitleris bus pakviestas 
būti japonų su kinais tarpi
ninku ir taikintoju.

Neoficialiai pažymima, kad 
šiam darbui Hitleris esąs tin
kamiausias abiems kariaujan
čioms pasems, kadangi Vokie
tija turi glaudžius santykius 
su Japonija ir Vokietijos ge
nerolai mokslina kinų kariuo
menę.

Japonija ypač pageidauja, 
kaip čia kalbama, turėti Hit
lerį tarpininku, nes tuo keliu 
būtų supainioti valstybių kon-

prieškomunistinę sutartį. Jis 
įpareigotas pasitarti su Mu- 
S8oliniu japonų kinų taikos 
reikalu ir skubiai grįžti atgal 
Berlynan. Hitleris, sakoma, 
pageridautų, kad Italija tuo
jau apleistų Briuselio konfe
renciją jam sutikus imtis tar
pininko vaidmens.

SUKILO PARAGVAJAUS 
KARIUOMENES DALYS

ASUNCTON, Paragvajus, la 
pkr. 5. — Concepcione prieš 
vyriausybę sukeklintos kariuo
menės dalys tikslu įvesti šaly 
karinę, diktatūrą.

Vyriausybei ištikima karino 
menė surėmė maištininkus. Y- 
ra daugiau kaip 100 žuvusiųjų 
ir sužeistųjų.

Kai kurios maištininkų da
lys paspruko į Brazilijos pa
sienį.

Prezidentas Roosereftas pageidauja 
taikus darbimaka orgarizacijoms

ITALIJA SAUGOS LAIMĖ
JIMUS, 6INS TAIKA
ROMA, lapkr. 5. — Italija 

vakar minėjo 19-uosius pasau
linio karo paliaubų metus. 
Šios sukaktuvės supuola su i- 
talų kariuomenės laimėjimais 
Vittorio Veneto fronte, kur 
prieš 19 metų nugalėta į Itali
ją įsiveržusi Austrijos Vengri
jos kariuomenė.

Premjeras Mussolini iš Ve- 
nezia rūmų balkono trumpai 
kalbėjo suplūdusioms į aikštę 
minioms, kurių žymią dalį su
darė pasaulinio karo vetera
nai.

Mussolini pareiškė, kad Ita
lija griežtai saugos ir gins sa
vo laimėjimus ir taiką.

Kiti kalbėtojai iškėlė aukštą 
socialinę katalikybės vertę.

Atsiliepdamas į paskutinius 
iš kalbėtojų — darbininkus, 
kard. Seredis kreipėsi į to luo
mo žmones: “Leiskite jus pa
vadinti mano broliais, nes ir 
aš esu kilęs iš darbo žmonių 
šeimos. Ir savo gyvenime aš 
taip pat daug dirbau. Mintys, 
kurias vyriausybės atstovai 
oaaakė šio didelio susirinkime 
naši su Eucharistijos minti
mis. Jau Šv. Povilas rašė, kad 
darbininkams — tobulai deri- 
dalyviams — darbdaviams ir 
mes viena esame ir tą pačią 
duoną valgome. Valstybė tik 
tuomet ilgai egzistuos, kai jos 
piliečiai turės tą pačią Duoną. 
Vargas tautai, kurios nariai 
paniekins bendrąją Duoną”.

Iškilmių gale buvo imponuo
janti procesija, kurioje daly
vavo tūkstančiai žmonių.

PLATINKITE “DRAUGI »»

WASHINGTON, Upkr.
— Amerikos Darbo fe 
čia turi taikos derybas bu i

Prezidentas Rooseveltaa pa
geidauja, kad šios datt 
organizacijos kokiu nors bū1 n 
susitaikintų. Tas reikalinga vi 
sai Amerikos darbininkijai.

DANCIGO NACIAI UŽGRO
BIA BANKE ŽYDŲ 

INDELIUS

KAIP SPARČIAI BRITANI
JA GINKLUOJASI ...

LONDONAS, lapkr. 5. — 
Britanijos saugumo koordina
vimui ministeris* Sir Thor 
Inskip paskelbė, kad nuo 1£ 
m. kovo mėn. vyriausybė įsi- 
ginklavimui išleido 1 bilijoną 
440 milijonų dolerių.

Per tą laiką pastatyta 58 fa
brikai ginklų ir amunicijos ga 
mybai. Šie fabrikai paskirsty* 
ti: 26 karo laivyno reikalan s 
17 — kariuomenei ir 15 — o- 
ro laivynui.

DANCIGAS, lapkr. 4. — 
Nacių policija vietos banke 
užgrobė žydų prekibininkų in 
delius. Konfiskuoti indėliai su 
daro apie pusę milijono dole
rių.

Policija areštavo du turtin
gus prekybininkus, žydą ir 
lenką. Be to suimta žydų vie 
Šojo banko vedėjas ir du tar
nautojai ir bankui uždrausta 
toliau užsiimti pinigų mainy 
ba.

Naciai sako, žydai ėmė likvi
duoti savo interesus.

DAUGIAU JAPONŲ KA-“ 
RIUOMENES ŠANCHAJUJE

ŠANCHAJUS, lapkr. 5. - 
Daugiau japonų kariuomenės 
prisiųsta į šį frontą. Kariuo
menė išlaipinama pietvakarų 
link nuo Šanchajaus ir jos pa
reiga bus užeiti kinams už nu
garos ir paraližinoti jų veiki
mą.

RADIKALAI PRANEŠA 
APIE ŽUVUSIUOSIUS

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatoma giedra; 
popiet šilčiau.

Saulė teka 6:29, leidžia
si 4:38.

PARYŽIUS, lapkr. 5. — In-’ 
panijos radikalai papildomo
mis žiniomis pažymi, kad na
cionalistų lakūnai aną dieną 
puldami Lerida miestą 225 aa 
menis užmušė ir daugiau kaip 
700 sužeidė.

Kalbama, Chicagoj ir vi I 
gali sustreikuoti taxi šoferiai

______ _
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| Labdarių Seimas Ir Prieglaudos 

Reikalai

Rytoj, kaip jau visiems žinoma, įvyksta 
Lietuvių R. K. Labdarių Sųjungos metinis 

| seimas Šv. Mykolo parap. salėj, Chieagoj.

Į visus šios sųjungos seimus mes žiūrė- 
. davonie rimtai, bet ypatingai šiemet mes 
daug; reikšmės jam priduodame.
r, ' <F? ’ » * 1 • * '

Per kelerius metus labdarių seimuose bu
vo ickelUsnas šūkis — užbaigti mokėti ūkio 
•■kolas r pradėti fondų senelių prieglaudai
atatyfci.

žibo .seimu tas šūkis pasikeičia. Jau 
■kolos ;yra išmokėtos įr prieglaudos fonde 
jau yra;vienas kitas šimtas dolerių.

į
j teks visų rimtumu svarstyti šie 

| klausimai: galutinai nustatyti prieglaudai
vieta'ir. jos statymui • sudaryti planai.

’ *■’{ l. 1 i | *' i • * * , '•*■ ** * j;'

į

Šeštadienis, lapkr. 6 d., 1937
i ■»■ i n i n imi

sakant, nėra filosofijos skyriaus. Jis sulie
jamas su Humanitarinių mokslų fakultetu. į 
Jau seniai buvo kalba, kad valdžia prie to 
eina, kad tų fakultetų arba jo filos. skyrių 
panaikintų. Mūsų Dvas. Vyriausybė ir fakul
teto vadovybė darė pas vyriausybę žygius 
anksčiau ir dabar. Kai anksčiau vyskupai — Vien rimbu arklį keps-1 nų vietoje vaitoti. Ar gi ma-

Morkus
Iš Po Mano Balanos

lankėsi pas vyriausybės narius ir pas patį 
Resp. Prezidentų, tai jie visi ramindavo, kad 
Vyskupų ir bendrai katalikų reikalai bus
respektuojami. O dabar! Dabar, kai Seimui 8ia nukentėjo. Prisėjo atsisa-

čiodamas, toli nevažiuosi. Pu- lenui Visi savo tėvynes šel- 
saulinio karo aistrose, gerina- pia, o mums nevalia. Ne lik 
nų plauko piliečiai dargiau-1 tiek. Da ir vietinių įstaigų

paduotas projektas iš esmės skiriasi nuo to. 
kas buvo pažadėta, ir kai Vyskupai lankėsi

kyti savo kalbos savo spau
doje, bažnyčioje ir visur ki-

turam.

— Nėra to blogo, kad n« iš-
r*8 Prezidentų, tai jau visai kų kitų ^ur pr-e nĮeį0 viešo neį eitų ant gero. Iki šiol anglai
jie kalba. Vyskupų konferencijos metu, 0 
G ir 7 spalių — 6 spalių nuo 8 iki 11 va
landai nakties — per tris valandas ginčy- 
josi pas Resp. Prezidentų Smetonų šie asme
nys: iš valdžios puses — Prez. A. Smeto
na, unin. pirmininkas Tūbelis ir švietimo mi
nisteris Tamkūnas; iš dvasiški jos vyriausy
bės: Arkivyskupas Metropolitas Skvireckas, 
Vyskupas Staugaitis ir Vyskupas Paltarokas. 
To pasikalbėjimo rezultatai nekokie. Vyriau
sybė jokiu būdu nesutinka, kad prie huma
nitarinio fakulteto pasiliktų filosofijos sky
rius, ir sifilo prie humanitarinių mokslų duo
ti vienų kitų katedrų katalikams. Uždarius 
filosofijos skyrių, prie teol. filosofijos fa
kulteto, katalikai netenka savo pasaulėžiū
rai ginti įstaigos: studentai ateitininkai ne
gauna savo ideologijai pažiritį: progas; esa
mieji profesoriai prie teol. filosofijos fakul
teto lieka be duonos. Žodžiu, tuo žygiu vy
riausybė suduoda skaudų smūgį katalikams. 
Dar galutinai tas klausimas aeižsptęstas, jį 
Seimas pafcns svarstyti. Bet gaHUsf numa
tyti, jog kaip valdžia nori, taip Sėiraas spre
ndžia”.

p u H i
Nno savęs “Darhiū&rfčas’* į daro tokių

pastabų: »•’*?“ * f; ; i C' ’ į -
f. " • . f

1 Katalikų vadų padėtis Lietuvoje tik-
feiuos žodžius rašantis yra vienas iš na- tai tragiška. Žiūrint į sistematingų katalikių-L, • zl ' ' ’ i v • , • • * .. \ ... L . .rių tos komisijos, kuri pernykščiame seime 

Voro Išrinkta sudaryti kokį nors planų prie- 
•Į glaudes statymai. Ir dėl to jau galima pm- 

, nešti1, kad komisija turi projektų, kuriame 
yra ROrodyta prieglaudai vieta. Seinųii reiks 

4 išklausyti -komisijos raportų ir dėl jo vie- 
t kaip’ar kitaip -

Visi jaučiame, kad tm8Sr*delsti senelių 
* prieglaudos statymo reikalų jokiu būdu ne- 
g begalima. Klausimas yra pribrendęs • ir jis
Įteikia bfetinai vykinti.
rl • TiDaug lietuvių senelių vargsta arba ki- 

tataueių ar valdžios užlaikomose prieglau- 
«W«e, artjia visai yr* apleisti, gyvena be jo- 

1 kito. globos didžiausiame skurde. Tiesa, tie, 
kurie gyvena kitataučių prieglandose, badu 

liršta, tačiau dvasinį skurdų kenčia, pir
moje vietoje jų dvasiniai reikalai nėra ap
rūpinti. Visų savo amžių gyvenę lietuvių 
tarpe, ne vienas jų savo tautai nusipelnė, 
dirbo mūsų visuomenės gerovei, .o kai pa- 
aeno, •savieji apleido ir. gyvenimų turi baigti 
svetimųjų tarpe, tikrai nepavydėtinose sųly- 
gose. Dar blogiau yra su tais seneliais, ku

prio, kaip sakoma, dėl neturto ir senatvės
gatvėn pateko. ;/”'- . « .

Atsižvelgdami j tokių senelių padėtį, 
t tarime, visomis savo jėgomis padirbėti, kad 
> kiek galima greičiaa pastatyti prieglaudų.; f I ;r„r 7 . . '

Žinoma, šis užsimojimas yra didelis ir 
f .atsakonungas, jo įvykdymo darbas sunkus, 
i Nelengva yra prieglaudas išlaikyti. Bet be 
1. darbo ir rūpesčio nieko nes-ukursi. Kiekvie- 
| nas idėjos darbas reikalauja didelio, pasiau- 
Ą kbjiiho. Pagaliau, jei pajėgiame išlaikyti pa- 
Itapijaa, visų eilę mokyklų ir kitokių įstai- 
® kU, išlaikysime ir prieglaudų. Juk lietuviuo- 
1 to artimo meilės jausmas tebėra gyvas. Kai 

viftUOtnenė pamatys, jog lietuviai seneliai 
. gražiai užlaikomi ir globojami, bus taip duo- 
, «ni prieglaudai, kaip yra duosni visiems ki-
T tiems gražiems tikslams.

į’: - • ’ J ‘ v ‘
Rytoj į labdarių seimų turi sūvaž’.uoti 

/ViM, kam tik rūpi labdarybės darbai, o ypač
prieglaudos statymas.

■i Dėl Naujų Reformų Universitete
jL. f ■ ■

' “Darbininkas” rašo gavęs iš pilniausia 
patikimų šaltinių štai kokį pranešimų:

“Dabar aktualiausia dienos klausimas 
' tai Vytauto IHdžiojo Universiteto reformos 
<- sąryšy su Teologijos - Filosofijos Fakulteto 
t likimu. Arba sakysiu adverniškai — T. Fi- 

losofijos fak to likimas sųryšy su V. D. Uni- 
V ver^itMo reformomis. Projektas yra įneštas 
E Šeitnni svarstyti. Tame projekte, trumpai

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tininkų klube mano Victor ra- 
----------- dijo aparatas su kombinacija

Lietuviški “tautiečiai,” ci- rekordams, 6 liampų (tubes).” 

Klūbo nariai sako, kad da-
T .. . , ... i- i bar jie ne tik nieko į savo klū-

viua. Laikydavo save uz tik- saraAĮ SLA. valdyti. Jau ap- , oS;n • * . - -
.. , rus amerikiečius. Visiškai a- gai,sįnta keletas sųrašų. “Va-l** . nedin?tu *

neturėjo. 0 net ir čia anglų merikoniškai alsuojančius. karų Komitetas,” kuris ^tiki- kw kito '

toli nežiūrėta. Visi kili pilie, i ir germanai sudarydavo ben.1 ęįiįgtaj jr balšavikai pradėjo 
čiai savo buvusias tėvynei drų sienų priešais kitus atei- įpįkinti kandidatus ir daryti 
kaįp įmanydami užtarė ir Sol
pė. Germanai tūkios progoe rus amerikiečius. Visiškai a- <rarsįnta keletas sarašu “Va-

spaudai turėjo atiduoti viskų; t Viena šalis! Viena kalba! Vie-
Ne tik iš spaudos, bet ir iš 
bažnyčių ir sueigų savo kalbų 
išstūmė. Ir jie niekad nesiti
kėjo, kad Amerikoje kuo-

na vėliava! tai būdavo ben
dra jų malda. Į visus kitus 
žiūrėta per pirštus. Nebuvo 
kų kitų darytį, kaip tik su-

na už dabartinę SLA. valdžių, 
pataria “tautiečiams” nesi
pešti dėl tuščio maišo, ba, esu, 
kaip ten nebūtų būsimais lėk
tinais, kaip ir seniau, “tautie-

met nors taip: atsitiktų; tie- glaudus ausis tų poterių klau so ^ūsių sukišti į tų tuščių
toje murmėti, noriai sprandų 
palenkė. Kai kas manė, kad
tuo dalykai jau it baigiu,

syti. Anglams a n- germane ismaį§^
susirėmus, visai kitaip saulė 
nušvis. Nors kartų paaiškės

tai yra, germanų Amerikoj taip, kaip paaiškėjo pasaulinio
jau nėra. Apsiriko. Vas i bai
gus karui ir jp liepsnoms ap 
geras, ramiai it, rimtj&i ger 
manai, kai skruzdės, įr da ku- germanai 
rių išdraskytų, lizdų atstatyti ’ 
sukrunta. Taip kad nūdien jų 
spauda, jų bažnyčios, jų drau
gijos, jų mokyklos stovi ge
riau, negu kitados. Ir tegul

karo metu, kad ir kiti u tei 
viai Amerikų myli ir gerbi:: 
da daugiau, negu anglai, a

' — Dėl to linksmas žmogus 
ilgiau • gyvena/ kųd’ linksma 
būti, kur 'kas lengviau, negu
susiraukus. NųsiŠypsojant, tik 

dabar kas išdrįstų taip, kaip jęeiį0}įKa raumenų suveikia;
kitados juos knkŠtelti, o kai 
matai išgirstų tai, ko negirdė
jo- f

Tokis rimtas germanų žy
gis neduoda ramybės kitaip 
palinkusioms piliečiahis. Per 
spaudų, per bažnyčias, per

kosios dvasios likvidavimų ir tylėt, tai net 
eiliniam katalikų vadui nebepakenčiama. Tai, 
palyginti, kaip surištam žmogui kas pama- 
žėli leistų kraujų, o jis negali gintis) nes ir
raukos surakintos ir burna užčiaupta. Vys- • aueigajs iš visų pusių gemia-i 
k ūpai kiek įmanydami nori pagilinti kata- > .rili*
likįškų afcsKHk- apginti laisvo nų»tyj|no l£i
katalikiškos pasaulėžiūnofc teises, su<-
dūrę su griežtu vyriausybes nusistatymu va
ržyti katalikų veiklų, tegali tik liūdėti dėl 
sistematingo lietuvių tautos bedievinimo. Ma
žutėliai prašo duonos, ir yra. kas jiems jų 
paduoda, bet valdžia kerta darbuotojams 
per nagus, kad neišdrįstų tautos dotovinti, 
tarsi subedievėjime ir ištvirkime būtų jos 
išganymas. Stebėtina trumparegystė Pf

Daugiau komentarų prie to, kas Čia pa
sakyta, berods, nebereikia.

Del Hitlerio Žygio

nams kūlokai kyšo. Net ir A 
merican Legion neiškėiitė sa- 
vo žodžio netaręs. Gcrnianai, 
žinoma, da uoliai prie sšve 
lizdo kruta. Ir šiuo kart nei 
nemano bile Raulo klansyti.

Iš šalies žiūrinčiam, dalykas 
atrodo ve kaip. Amerikos Vi
suomenę sudaro tautos viso
kios. Jų tarpe, germanų dau
giau, negu kitų. Žodžiu, an
glai ir germartai pirmoje ei
lėje stovi. Dabargi, kas leis 
tina anglui, delko negal bfli

Pasaulį tikrai nustebino Vokietijos dik-z 
tatoriaus Hitlerio pasisiūlymas sutaikyti Ki
nijų su jų užpuolusių Japonija. Tų nusiste
bėjimų padidino tas faktas, kad ne tik Ja
ponija, kuri pastaruoju laiku su Vokietija 
bičiuliaujasi, bet ir Kinija priėmė Hitlerio 
pasisiūlymų tarpininkauti.

Kaip žinoma, Briusely konferuoja de
vynių valstybių atstovai, inimant ir Jung
tines Valstybes, kurie nori atstatyti tvarkų 
Tolimuose Rytuose. Bet tai konferencijai 
uždavė moralinį smūgį Hitlerio visai neti
kėtas žygis — pasisiūlymas tarpininkauti 
tarp kariaujančių valstybių. Ar tik čia ne
bus planas diskredituoti demokratines val
stybes, siekiančias palaikyti taikų, daug kal
bančias, tačiau ne imančias griežtų priemo
nių. Galimas dalykas, kad Hitleris imasi 
tarpininkauti su kitų diktatorių žinia, bū
tent, pasitaręs su Mussoliniu ir Japonijos 
vyriausybe. Tuo savo sumanymu jie nori 
atitaisyti savo vardų, kaipo valdovų grųsi- 
nančių pasaulyje karo pavojumi ir užbėgti 
kelių Briuselio konferencijos žygiams, kurie, 
be abejonės, bus vienoj ar kitoj formoj pa
daryti.

Hitleris toks “taikos apaštalas” pasida
ręs, kad tuo tarpu net iŠeiŽadųs reikalavi
mų Vokietijos prarastų kolonijų.

Vis dėlto mes nemanom, kad Hitlerio 
pradėtos pastangos yra nuoširdžios. Tai yra 
gudrus jo gestas jmtaisyti bent taikinai sa
vo vardų pasaulio akyse ir nukreipti mintis 
kiton pusėn, kad dar sėkmingiau galėtų pla
nuoti savo imperialistiniams užsimojimams.

Girdėjau balšavikug fige- ponatu.
riuojant, kad geriausias SLA. ____
prezidentą^ būtų jų tavorščius, priafc kelias

Čikagos sandariečiai garsi
nas statysiu bildingų ir jame 
įsteigsiu muziejų. Kai kurie 
betgi sako, kad tai tuščios pa-, 
stangos, ba kol jie pastatysiu 

• bildingų ir įsteigsiu muziejų, 
patys paviršių muziejiniu eks-

savaites pra-
strošnas didvyris Litvinas, ku- gjau 8avo tavorščių žemaičių 
ris, nuvajevojęs Spanijos re- igtlumočyti, kų reiškia lietu- 
belius, pats, parūnijęs iš “de- viškai toks žemaičių pasaky- 
niokratijos gynėjų” armijos,'nia8. “Ritėk led, mėkėm da.” 
parnešė kudašių ^Amerikon. Nei vienas neištlumočijot. Tai- 
Visam sviete tokie ponai va-Jgj, aį juni« pasakysiu: lietu- 
dinami dezertyrais ir vainos’viškai reįškįa; “Jei tik leidžia,

užpykstant, visas žmogus, kui 
kokis puodas užverda. Kiek 
vienas perpykimas reiškia 
daugiau, negu geros dienos 
dalbas. .Tai yra paprastai ka 
Iban/t. Nors, .nekartų gerai su
pykus, galimą ant tų pėdų 
sveikatos netękti. Daugiau mi
ršta nuo piktųpjp,. negu nuo 
bad?. irt. -

-r- Per keturis .šimtus ir pe
nkiasdešimt metų tik keturias
dešimt tūkstančių tonų aukso 
iškasta. Auksų sunku užtikti. 
Užlėkus, da sunkiau iškasti. 
O kai priseina išsijoti nors 
gyvas žemėn lysk. Nekartu 
rodos, jo jau kalnus turi. Kol 
visų iŠvėtai, nei rieškučių ne
būna. Ąntraip vertus, auksa-

metu sugauti be jokios cere-
inoiiijos sušaudomi, o balša- 
vikai rokuoja jį didvyriu, jam 
balius, paŠenavones rengia, 
laurais apkaišo. Sako, išrin
kus tokį didvyrį SLA. prezi
dentu, visus toj organizacijoj J 
balšavikų neprietelius nuvaje- 
votų ir dar Spanijai duotų ge
rų pamačę. Dabar tasai did-

tai dar užmikime.”

Tiesiawt. ■ Telšiai—K retinga 
geležinkelį, du darbininkai — 
aukštaitis ir žemaitis neša sun
kų geležinį bėgį. Žemaitis ir

— Baise smagos nešte. 
Aukštaitis perpykęs numetė

vyris-dezėrtyras , kolektuo^a “7 ;«*'« ”no ^"1 ir kad 
balkavikftms aukas. stiriltkėūrifcšu-

— Nešk vienes, kad tau 
smagu!

Mat, žodis
Bruklyno “tautininkų” ga- 

žietoj įdėta toks paieškojimas:
“Duosiu 25 dol. tam, kuris j maičių tarmėj reiškia 
praneš man, kur dingo Tau- kus.”

“smagus”
‘sun-

Lietuva didžiojo karo metu
(Pabaiga)

laip nelaimingas, kad bile ka-
leistina germaflui? Jei anglai !jp. pradingsta. Ypač vėžiojanl PrQ raudonas karo gaiš
gal mylėti ir neužsimiršti Art-[laivais iš. vietos į vįetų. Kai rV pašvaistes regėjo šviesės 

Kas mena, kad daugiau aukse
guli jūrų dugne, negu jo ma 
tosi kasdienėj apyvartoj.

glijos, tai delko turėtų būti 
verčiamas germanas ieškoti 
kito kelio? Tuo da labiau, kad 
germanas iki šiol niekad ne
parodė tiek daug prisirišimo 
prie Germanijo«, kiek anglas 
parodo prie Anglijos. Nese 
niai Anglijos karaliaus vai
nikavimo proga, Amerikos a 
nglai ko iš galvos neišeik 
Veik šimtų tūkstančiais apsi
lankė. Geiunanai už tat anglų 
nesmerkia. Jau veik priimta 
taisyklė, kad, kaip tik Ame
rikos anglas rinkimuose išlai- 
mi, tai kuogreičiausiai ls’ga 
Anglijon, it, rodos, atsiklaup
damas, kaip dabar turėtų pa

tūrinių bei politinių siekinių
T. A x . , . . , _ ... J nujautimas, jau Didžiojo karo
Lietuviai, kupini kūrybinių' ... . ... , , .. .._ . . , .... .pradžioje paskatino dabartini

pajėgų. „enwmw, bet v,lt,n- Pre2i(1entą Antamf

Smetonų viešai pareikšti, kad
kaip kitos šalys, taip ir mūsų

, . ,w. gimtasai kraštas, turi tekšės ti
ku gaudimas ir kulkosvaidžių 2 v ., A .. ... ..... . .ketis būsiųs atlygintas uz tuostratėjimas kele ne tik baimę ir . . . . . .. . A x . v ,. . vargus, kūnuos vargsta lygiainerimų bet taip pat žadino ir ... ... . ,, ,x su kitomis tautomis, klodamas

nę savo tautos ateitį. Patran-

Įr jūrų smiltys ne visos laivės varpų ilgesį. “Rodos,
baltos. Kai kuriuose Havajaus 
pakraščiuose visiškai juodo- 
Besikočėdamos pajuosta.

teisybė reikalauja, — rašė 19- 
14 in. Antanas Smetona, —

žmonėmis ir turtais aukas val
stybės visumai. Nualintas troš 
kaus karo žygių, jis turės atsi-

Lietuvos Fabrikai 
Steigs Darbininkams

Valgyk!as

KAUNAS (Tsb.) — Brang
stant maisto produktams ir 
nuolat aktualėjant darbininkų
pragyvenimo klausimui, paga- 

sielgti? Senatorius Black, kaip' liau tuo reikalu susirūpino ir
tik aukščiausio (eismo togų 
nutvėrė, kai matai Anglijon 
dūrė. Ko? Delko nepataikė 
Lietuvon? Germani jon? Itali
jon? Delko gi tik Anglijon? 
Ne tik germanai, bet nei joki 
kiti piliečiai tokios karštos 
širdies buvusioms savo tėvy
nėms nerodo. Ko da anglams 
trūksta?

kad po tų krupių žygių, po to» M , 0 /
pasauli išjudinusios vėtros, i . ', ., ... ... .y , iresnis oras, kuriuo puahntBtiek kultūros lobio įsvartalio- .... . .... y. , v Lietuva turėjo atsikvėpti —
jusios, tiek jaunų žiedų pačio- .... ....* * tai ir buvo kultūrine ir politi

nė laisvė.
Vadinas, Didžiojo karo įner

tu lietuviai pradėjo, kur galė

ję jaunuomenėje nuskynusios 
— taptų ilgų laikų rainu, švie
su ir giedra. Jei tos vilties
skaisčiomis spalvomis išpieš ,
tos nebūtų, tai žmogus visai ,<lami, kelti savo tautos lais- 
nusimintum ir rasit nebematy- ,vės busimų. Rusų kariuon.e-
tum nei gyveninio tikslo. Kam nŽ*mUs L,etūV*’
dirbti, kam vargti, jei griūvė-[Lieturoe atstovų Dūmoje ir 

daugelis darbdavių. Kai ku- šiai apžels usnimis, vamalė- ,8Pau^oj® vo
rie darbdaviai gerai supran-'šais ir kitomis piktažolėinis min^8> kad Didžioji m»ų rai
ta, kad jei darbiningumas ma- * jei nunioktosios sodybos nebe- ^.onMI *®^uva *r Mažoji vokie- 
žėja. Todėl greitu laiku pre-1pražys gyvu kultūros žiedu, valdoma, Lietuva būtų 
kybos, pramonės ir amatų rū- * tiekiančiu žmogui poilsio, nau
muose tuo reikalu įvyks darb
davių pasitarimas. Visi darb
daviai bus paraginti pagal iš
galės steigti saro fabrikuose 
pigias darbininkams valgyklas

žodžiu, šis mazgas liečia ne kuriose darbininkai per per-
tik germanus, bet Ir visus ki
tus šičionai apsigyvenusius. 
Kas žino? O gal neažilgo mu
ms ar kitiems prisėdu germa-

traukų galėtų gauti pietus. 
Pažymėtina, kad kai knrie 
fabrikai tokias valgyklas jau 
seniai įsisteigė.

jos dvasios pakvėpto. Gajoji 
žmogaus siela, sopulių sus
pausta, vaduojasi net tuo, kas 
yra gyvenime, o tuo, ko ji 
trokšta, kad būtų. Ji tiki, kad 
po nelaimių sužiba laimės 
šviesa. Kovos tikslas yra juk 
rimtis”.

Gilus Lietuvos gyveninio pa
žinimas ir lietuvių tautos kul-

sujungtog į vienų. “Jei tat į- 
vyktų — rašė Antasas Smeto
na' 1914 m. — tai jau būtų di
delis žingsnis pažengtas mūsų 
atgimimo istorijoje; krūvon 
sutapus, būtų drąsiau mums 
judėti ir šviesiau žiūrėti atei
tai. Atgautiune Klaipėdą, 
Nemunu siektume jūrų. Kada 
ir kuo pasibaigs karas nūdien 

(Tęsinys 3 pusi.)



Šeštadienis, lapkr. 6 d. 1937

/spūdžiai Spalių 9 dienon

Visa lietuvių tauta su ypa
tingu susikaupimu ir sąmo
ningumu neseniai paminėjo 17 
metų Vilniaus pagrobimo su
kaktį. Ta diena, tiek Lietuvo
je, tiek lietuvių kolonijose An
glijoje, šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, praėjo ne kaip papras
ta liūdesio ir nusimininmo die 
na, bet kaip vieningas visos 
tautos troškimas ir valios pa
reiškimas, susikaupimas ir pa 
siryžimas laimėti.

Kas matė Lietuvoje spalių 
9 dienos tradicinę rimties mi
nutę 12 vai. tas jos niekuomet 
nebepamirš, — ji liks amžinai 
žmogaus atmintyje ir kiečiau
sių lietuvio širdį pavergs. Vi
sų miestų ir miestelių bažny
čių varpai, ugniagesių sirenos, 
patrankų šūviai sustabdo viso
kį judėjimų gatvėse, darbo vie
tose ir namuose ir laukuose.

Man neteko nieko js pudin
ge snio matyti, — pareiškė vie
nas užsienių korespondentų 
čekas, — kaip lietuvių rimties 
minutė, kuriui šįmet mačiau 
Kaune, Laisvės Alėjoje. Tai 
tautos protestas prieš smurtų.

Tai didinga ir šiurpu nukre
čianti minulė, kurioje visos 
tautos dėmesys atitrūksta nuo 
kasdieninių reikalų ir keturių 
milijonu širdys suplaka vienu 
ritmu bipnotizuodamos did
žiosios lietuvių skriaudos kal
tininkus >ir jos tolemotojus 
lenkus".

Tokių minčių sukelia sve
timtaučiui Kauno Laisvės Alė
joje spalių 9 dienos susikau
pimo ir lietuvių tautos ryžtin
gumo minutė, kai, bažnyčių 
varpams, fabrikų sirenoms ir 
patrankoms gaudžiant, p'lėve-

prie langų, manydami, kad į-1 
vyko katastrofa, nes švilpukas 
taip pat be paliovos staugė. 
Aš su bendrakeleiviais taip 
pat pasidaviau bendrai pani
kai, kol greitai paaiškėjo, kad 
tai buvo rimties minutė. Teko 
skubiai svetimtaučiams 
aiškinti traukinio sustojimo 
priežastis. Prie savo stalelių 
sustojus lietuviams kelei
viams, tų pat padarė ir sve
timtaučiai. Nuostabų pasidid
žiavimo jausmų manyje sukėlė, 
kai pamačiau vienų vokietį ro
dantį pirštu savo bendrakelei
viui būrelį kaimiečių bulveka- 
sių, kurie visi pakilo nuo že
mės, palikę bulvių krepšius, ir

IžimaR, visų sąmoningas bei gi- (Tęsinys iš 2 pusi.)

Tačiau ir

860,000 Centnerių 
Bulvių j Spiritų

i

lūs valstybingumas bei parei
gos pajutimas, stiprina dvasią (ve^tu* spėliotume 
tų, kurie šiandien okupuotame tebekariaujant reikia budėti 
Vilniaus krašte kenčia žiau-,mtelegentijai reikia spie 
riausią priespaudą ir smurtą. H*8 ‘Iraugėn; kilio laiku yra 

Nors okupantai atėmė, iš reikalinga vienybė. Dar
.lietuvių krašte radio apara-'irklelis būrys musų inteli- 

uždarė, beveik visas mo- tad juo glaudžiau jie
kyklas, skaityklas, draugijas, tari susieiti. Po karo bus visa 
lietuviams studentams uidrau-, aP*r?’ aPKriūvę, ant griuvėsių 
dė nešioti net studentiškas ke- Praver8 daug kas naujo staty- 
puraites, išniekino Lietuvos ka keisis mūsų ekonomijos gy 
rių, kritusių kovoje už Vilnių, venirnass privaląs naujų teisių 
kapus išvartė kryžius, pri- *r nauJai tinkamos tvarkos. 
grūdo pilnus kalėjimus brolių Tam reikalinga daug ruosos, 
lietuvių ir vartoja dar žianres- *s anksto apgalvotos, reika- 
nes priemones, negu patys pa
tyrė iš buvusios carinės Rusi
jos žandarų, tačiau širdies jie

rimtai palenkę galvas stovėjo įaip q r eitai neišplėš. Vilniečiai 
saulėje be kepurių, veidu į |jautė> kad gpalių 9 d vifia lie.
Vilniaus puse. ' tuvių tauta laisvoje tėvynėje,

Nustojus švilpti garvežio pX)ndonej Amerikos ir kitose 
kolonijose reiškė jiems mei
lės jausmus ir vadavimo ilge
sio kaupimą, jie jautė, kad už 
jų pačių dar stovi keli milijo
nai lietuvių, kurie pasiryžę su 
ginklu rankose lemiamą minu
tę ateiti jiems į talką apvaly
ti savųjų žemių nuo vagių ir 
smurtininkų.

sirenai ir pradėjus traukiniui 
judėti, mes susėdome prie sta
lelių, ūkininkai užsidėjo kepu
res ir vėl ėmėsi kasti bulves. 
Tik mergaitė, linksmai šipso- 
damos nueinančiam traukiniui, 
grakščiai mosavo rankomis 
dingstantiems keleiviams, ku
rie savo ruožtu pro vagono 
langus siuntė nuoširdžios pa
garbos ir meilės jausmus, mo- 
savo baltomis skarelėmis, dai
navo “Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim”.

Šitas šventas momentas ir 
ūkininkų sąmoningas akivaiz
doje svetimtaučių .pareikštas 
tylos ir susikaupimo protes
tas Lietuvos žemių vagims 
mane visa galva didesnį pada- 
rj. Didžiavaus, kad aš esu lie
tuvis. Malonu buvo girdėti ir 
iš svetimtaučių pagarbos pa
stabos, reiškiamos tiems ūki
ninkams, kurie nei mano, nei 
jų atmintyje niekados neišdils,

suoja juodu šydu perrištos vė-1 Taigi, taip buvo tautos pri- 
liavos, kai sustoja visoks ju- siminta didžioji jai padarytoji 
dėjimas ir žmonės stovi be ke-: skriauda, pareikštas nors pa
purių. Tokį pat vaizdą teikia 
ne tik Kaunas, bet ir Klaipė
da, Šiauliai, Panevėžys ir visi 
Lietuvos miestai.

Šių eilučių autoriui teko 
rimties minutės metu vykti 
traukiniu per Lietuvos laukus 
ir būti vagoną restorane. Res
toranas buvo pilnas žmonių, 
daugiausia svetmtaučių, kurie

syvus, bet didingas ir valin
gas protestas tiems, kurie 
šiandien laiko užgrobę trečda
lį Lietuvos žemių ir sostinę 
Vilnių.

Miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose iškeltos ir perrištos 
juodu šydu vėliavos, visų susi
kaupimas, gausingos aukos tą. 
dieną surinktos ir suaukotos

tarp savęs kalbėjo vokiškai, Geležiniam Vilniaus fondui 
prancūziškai ir latviškai. Koks dar kartą įrodė, kaip lietuvių
buvo visų nustebimas, kai 
traukinys vidury laukų susto
jo, gerokai mestelėdamas ke
leivius į priekį. Visi puolė

tauta vieninga, kaip jai pri
taria žydai ir kiti Lietuvoje 
gyvenantys svetimtaučiai. To
dėl drąsiai galima tvirtinti,

RINKTYNĖS MINUS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kuu. Ant. M. Karužiškis

KAUNAS (Tsb.) — Sį se
zonu Lietuvos spirito varyk
los suvartos apie 860,000 cent
nerių bulvių ir pagamins 2,5 
mil. litrų gėrimui ir apie 2 
mil. litrų motoriniui spiritui. 
Seniau spirito varyklos ne
daug iš ūkininkų bulvių pirk
davo. Kadangi dauguma va- 
syklų yra dvaruose ir jos pa
čios priisaugina bulvių. Šie
met Finansų Ministerija įsa
kė varykloms 75 nuoš. visų 
suvartojamų bulvių pirkti iš

linga stiprios inteligentų vie
nybės ir rimto darbo. Juk ne
užtenka vieno kito daikto įsi- 
geisti, reikšti kam ir kame rei
kiant savo norai, kad būtų iš
girsti, bet dar svarbiau yra 
duoti rimto» paspirties savo 
įsigeidimams ’

Didžiojo karo audra, kaip 
ir daugelis didžiųjų bei gai
vališkųjų audrų, mūsų tautą 
užklupto netikėtai. Jeigu dide
lių valstybių politikai ir nu-1 
jautė bei numatė tą karą, o : 
karo strategai jam iš anksto 
ruošė planus, tai plačiąjai vi
sų tautų visuomenei jis buvo 
nelauktas ir netikėtas. Nors 
mūsų tautą Didžiojo karo au
dra, kaip jau. minėjau, užklu
po netikėtai ir iš pat pirmųjų 

Valstybės taryba baigia ruo dienų jai padarė milžiniškų 
Sti vidaos pasų ir pilietybės nuostolių, tačiau mūsų tauta 
įstatymų projektas. Manoma,'jau buvo* tautiškai tiek stipri, 
kad šie įstatymai dar šįmet ir vieninga, jog jos karo aud- 
seime būs apsvarstyti ir pri- ra nebeįstengė perblokšti ir 
imti. Tokiu būdu po Naujų sunaikinti. Didžiojo karo su- 
Metų visiems Lietuvos gyven-! krėstą. lietuvių tautinę sumo
to jams bus išdavinėjami nau-Jnę dar labiau sujudino ir pa- 
ji vidaus pasai. Nauji pasai darė jautresne ir budresne, o 
išdavinėjami dėl dviejų prie-
žaščių. Viena, kad dabartiniai
pasai per 18-20 metai jau la-'nio ir labiau įtempto darbo, 
bai susidėvėjo: antra, į nau
juosius pasus lietuviams bus

NAUJI LIETUVOS PASAI 
SU ATLIETUVINTOMIS 

PAVARDĖMIS

lietuvių inteligentines pajėgas 
paskatino dar prie vienipges-

Lietuviai, Didžiojo kary au- Į
. ... ... |dros ištikti, pirmiausia skubė-
jrasytos atlietuvintos pavar- . x . . .. , , - •‘ J , jo ten, kur toji audra padare !dės. I ■

Atėjūnų viešpatavimo lai-' 
kais, kai lietuvių tauta visu,

ūkininkų it tik 25 nuoš. leido 
suvartoti pačių užsiaugintų. 
Tuo būdu šį spirito gamybos 
sezonų varyklos iš ūkininkų 
pirks apie 645 tflkst. centne
rių bulvių. Už bulves ūkinin
kams spirito varyklos turi mo 
keti ne mažiau kaip po 2 li
tus už centnerį (50 kilogra
mų).

Lietuvos Prekybos 
Laivyno Laivai

vai priklauso trims bendro- I 
vėms. ftvederskio bendrovė tu- I 
ri tris laivus, vardais Fries- I 
land, Holland ir (lotland; Lie-J 
tuvos Baltijos Ltoydas turi j 
penkis laivus, kurie pavadin- I 
ti: Marijampolė, Šiauliai, Mai- I 
stas, Kretinga ir Utena. San- 1 
(lėlio bendrovė turi vienų lai
vų vardu Nida. Visi laivai, 
deja, nedideli ir jie nepajėgia 
toli gražu aptarnauti Lietu
vos užsienio prekybos ir lai
vininkystės reikalus.

KAUNAS (Tsb.) — Lietu
vos jūrų prekybos laivynas 
dabar turi devynis laivus. Ijai-

Ne tas pasiekia garbės, ku
ris niekad nesusmunka, bet 
tas, kuris susmukęs pakyla.

3417-21 So. Halsted St
Tel. Blvd. 7010
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daugiausia žalos. Didžiojo ka
ro audra daug tūkstančių na-noio, aui iic.uTiu uuutu linu, . _ . . , _ v. . *. , , . mų sugriovė ir daugybė zmo-imrtimu bnvo slopinama, —t / ...! . .♦ . nių paliko be pastoges irbuvo lenkinama, rusinama ir . . ,. . ,maisto, bego toliau nuo karo 
ugnies, o juos visur pasitikda
vo juodas vargas ir bado šmė
kla. Tad tiems, karo audros 
paliestiesiems, pirmiausia ir 
buvo skubama į pagalbą. Ka- > 
rui prasidėjus, Vilniuje tuo 

Lietuvių 
audros

nukentėjusiems sušelpti. Tas 
komitetas pasaulio karo aud
rose ir buvo didysis lietuvių 
gyvenimo vairininkas. Iš prad
žių jis daugiausia rūpinosi lie
tuvių ekonominiais reikalais, 
o vėliau taip pat pradėjo rū- į 
pintis lietuvių kultūriniais ir 
politiniais reikalais.

vokietinama, — neliko nepa
liestos ir lietuvių pavardės.

Įdomu, kad lenkinant pa
vardes. jos buvo ilginamos, o 
vokietinant — trumpinamos. 
Lenkai iš MockauR darė Mac
kevičių, iš Pranskaus-Prans- 
kevičių, iš
ir panašiai. Vokietinant pa
vardes, jos buvo trumpinamos, 
pavyzdžiui: Kuršaitis-Kuršat, 
Janulaitis-Januleit, ir pana
šiai. Rusai lietuviškų pavard-

. . . , , , . .. . žiu specialiai nerusino, nebento tavo siela bus kaip it tuo ..... . .. ,i .. . . . s- kum lietuvis priimdavo pra-, ilgiau patyrusi gyvenime. Sis i , x_____ (Voslaviją, tai lengvai galeda-

nubaltins jos tamsesnes vie
tas. Mylėk tuos, kurie seni,

gyvenimas, kuriame gyvena 
«me, nėra
jos, — galė, kuri yra ant mū
sų ir aplink mus visados ir 
kurios prigimtin mums buvo 
duota matymas, kad mes ne- 

“ Visiems visa pasidariau”.’ pražūtum©.
— 1 Kor. IX, 22. į Norėk būti Dievo vaiku; o

Labai žymiai mes patys pa- tuomet saulutė ir šalna, ir 
liekame tuo, kuo kiti mums prieteliai ir priešai, ir jau- 
yra... Mylėk ištikimai, o tuo- nystė ir senatvė, ir užsiėmi- 
met žmonių sielos paliks ta-! mus ir smagumas, ir visa pa
vo paties augimo versmėmis.' gelbės tuo tave padaryti. —
Turėk sąjausmą geriems jų Mountfard. 
pastangose, o pats būsi doro- Atsekimas
viniai stipresnis. Gerbk išmin- Siela, kuri iTgrei aukštes- 
tinguosius, o tavo bus tas sie- nių nežinomų daiktų; amžinai

Lapkričio 6-ta Diena

los stovis, į kurį išmintis lai 
sviau ateina. Mylėk mažus 
vaikus, o kas nors iš jų ne
kaltumo apims tavo sielą, ir

P,tkau»-Petkvi«,, ’udary,"S
Komitetas nuo karo

be galės, bet pilnas To Pakei8ti ir
žinoma, dabar niekam ne

rūpi atlietuvinti pavardes tų 
asmenų, kurie anyo laiku bu
vo išsižadėję lietuvybės ir pa
tys pakeitę pavardes. Bet no
rima ne pavardes pakeisti, o 
tiktai jos atlietuvinti, Daugu
mas pavardžių lengva atitai
syti, nes užtenka tiktai numes
ti lenkiškas galūnes, o prie su
vokietintų pavardžių lietuviš
ką galūnę pridėti. Bet yra ir 
sudėtingesnių pavardžių iš

dariusi visų Lietuvos gyvento
jų pavardžių sąrašus ir ruošia 
pavardžių atlietuvinimą. Kai 
reikės naujus 'pasus išdavinėti, 
jau bus paruošta, kaip kuri 
pavardė turi būti rašoma.

Dievas apdovanojo žmogų ' 
protu, paliepdamas atsakyti 
jam ir už savo darbus.

Kiekvienas proto ir doros

AMERICA'S MOST COPIED RADIO . . again a year ahEad. \

nesiilgs nepatenkinta; širdies 
geismas iš savęs vienas iškels 
sielą prie to, ko ji verkė. —
Marijona A. Lewi».

srityje sėkmingas darbas yra 
kraipymų. Todėl pavardžių at-lpaga]ba jr nauda žmonijai.
lietuvinimas nėra visai pap- j________
rastas darbas. Tą darbą jau 1 Doram jaunikaičiui daugiau 
treti metai dirba prie viddaus jr platesnių dabar nekaip ki- 
reikalų ministerijos tara spe- tados, buvo kelių į pasiseki- 
ciali komisija, kuri turi pasi- imą.

budriko nauja rakandų krautuvė
3409-11 So. Halsted Str.

VISOS GERIAUSIOS RADIOS IŠKRAUTOS BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE — DIDELE NUOLAIDA DUODAMA 
UŽ JŪSŲ SENĄ RADIO

KI.AI’SVKITF. OKAZAL’S RADIO PROGRAMO ncrlPIloJe U stoties WCFT. — #70 kll.; <II<1»»IS 
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Palaimino Mus

OMAHA, NEBR. — Visų 
Šventųjų šventėje kun. Albi
nas A. Pulokus buvo įšven
tintai j kunigus Šv. Marijos j 
katedroje, Lincoln, Nebraska.:

Lietuva jotu labai patikus, 
žmonės, 'matyti, yra patenkin
ti gyveniniu. Kaunas, sako, 
tikrai modernus miestas. Ja
me visko gali gauti.

Ligoninės neuždarys 
Buvo kalbėta, ir laikraš-

progy veninių. Vadinas, pirmoj Virš šimtas dol. bus pasiųsta
vietoj reikia būt tvirtu kata- į Žalpius.
liku, tada ir pasekmės bus1 Ačiū MDrauguin už pi.iela.
«eros- , nkiimų, P. Vinienei už pagal

bų, Atkočiūnams už sukvieti
mų gražaus būrio svečių, c'

Grįždamas pas savo motinėlę eiuose rašyta, kad užsidarys 
ir gimines, jaunas kunigėlis Omahos viešoji ligoninė. Alato- 
malonėjo ir pas'mus Omahojei te, nebuvo iš ko mokėti slai.- 
siTBtoti ir tų pačių dienų per genis.
pamaldas duoti palaiminimų1 Tačiau Omahos gydytojų1
Šv. Sakramentu, o paakui ku- draugija nutars paskolinti v
nigiškų palaiminimų mums su- Douglas Lounty pinigų, kad . , , . .
teikė. Tai buvo netikėtas džiau slaugės būtų apmokėtos. Jos

“Mr. Oalifomia ’. šis “Mr. 
Callfornia” (23 svarų kalaku-

gsmas.
Vyčiai veikia

Lietuvos Vyčiai pastaruoju 
laiku labai veikia. Prieš Vi
sus Šventus turėjo Halloween 
party, o vėliau eard party. } 
kuopų rašosi naujų narių.

pažadėjo ir toliau dirbti.
Sudegė gyvulių tvartai 

Sudegė garsaus po visų A-
merikų kun. Slanagano prie
glaudos gyvulių tvartai. Visi 
gyvuliai buvo vaikų išvaryti įoje 
iš tvartų. Sudegė tik vienas1

tali, kur taip pat bi s atga
benti “Mr. Utah”, “Mr. Ore- 
gon” ir “Mr. Texas”. Iš jų

Vienoj biznio vietoj teko 
dalyvauti diskusijose. Žmoge
lis paprašė biznio savininko 
bediev’Sko laikraščio. Katal. 
laikraščių agentas paklaus*, 
kų jis mano rasti bedieviškai! 
laikrašty. “Ihirbo” atsakė 
J.ncgelis. ‘‘Kokio darfo tam
sta itškai?•’ ‘‘Florų mapuo- 
ti”, atsakė žmogelis.

bus išrinktas vienas “Mr.” 
ir pasiųstas j Baltuosius Na
mus (Washingtone) pietums 
prez. Rooseveltui Padėkos I)ie-

OhoTas vaidino du veikalėlius ark,y8’ dftU« vaikY <*rabužili 
... , ... ir nuostolių padaryta dvide-Mergaicių choras vaudmo

du gražius veikalėlius spalių 
30 d. vadovaujant Gutoskie-
nei. Mergaitės buvo gerai iš- ’ , ... , „Tėvas paaukštino kun. E. Sla-

šimts tūkstančių dolerių, Iš 
žmonių niekas nenukentėjo. 

Tik prieš keletu dienų šv.

CHICAGOJE

H ne tik pinigų pristatė, ne KAfl PAMETI ATBISAUKIT 
mažai tikietų išplatino, bet Į _______
pati aukojo* $1.00. Ačiū M jeĮ painetė raktus prie
Kriniekienei už dovanas, Si- i , . ,'Austos \ Mirtų Bažnyčios, pru-pavičienei, J. Matuknitei, Vm-i

' šom atsišaukti į “Draugo” 
J raštine ju<ks atsiimti.šnoraitei, Kaziūnaitei, E. Sa

< ei iečiams, bulvariškiams, j- į ’»aliauskienei, U. Maliauska. , 
patingai Kaziūnienei, brigh ^oodiimimiiiK, LJ&iAneu-
tonparkižkiama, Gr.neaitei, Ja j k’1 Ramanauskienei. Vi- Į 

' mvauakaitei,
ir jų draugėms, Cicėniene’,

Jokubauskier i ' '*t,ns *r visoms lai Dievas at
lygina. P. Staražinzkaitek u

LIETUVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI PLATINKITE "DRAUGI*
' LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 So. 49th Ct, Cicero, III.
L'tarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halted St., Chicago 
Paned., 8ered. ir Subat. nuo 2—9 v.

ti

nunokinusios savo roles. Vei- 
kaliukai buvot labai juokingi. 
Pelnas paskirtas nupirkimui 
'muzikos knygų chorui.

Šis vakaras buvo suplanuo
tas ir suruoštas Gutcekienės 
ir jos vyro.

Rusijoje visko trūksta, 
Lietuvoje visko yra

JI. Auerbarch, Omahos žy-

nagan j pralotus. Dar nebuvo
investitūras.

Graliai įrengė Romų
Mokūnai prieš kiek metų 

atvykę iš Chicagos, nupirko 
namų ir labai gražiai jį įren
gė. Padarė kaip naujų.

Mokūnai įsitikino, kad Oma- 
lioje labai sveika gyventi. Dėl 
to ir nutarė baigti savo gy

dąs ir žemės pardavėjas iš veninę dienus šioje, kol opi joje. 
profesijos būvo labai didelis į $ ' ' Vietiniu
Sovietų Rusijos gerbėjas. Pa

Biznio savininkas stojo uz 
bedieviškus laikraščius ir gi
nčijo, būk jie stoju už Ispa
niją, už demokratijų. Jam nu
rodyta, kad katalikiški laik
raščiai geriausia stovi už h 
paiujų ir demokratijų.

Roselunde “Draugų” užsi
sakė šios šeimynos: Ričkų, 
Puodžiukų, Drazdauskų, Bie-

_______ Į linių, Končių, varg. St. Ra-
Platinama KatalikiškojP'1“'?^, ?e™,in“ J™“* 

j r 1 Povilas Latvenas ir kiti. Be
bpauda ! atidaryta Roselande nau-
----------- ja stotis. Dabar galima bus

liOSELAND. — Šiuo sykiu “Draugų” ir “Laivui” gautb
Visų Šventųjų parapijoj eina jono įr Onos Visockiu duonos 
katalikiškos spaudos platini- i įr keksų kepykloj, 10502 8c. 
mas. Lankosi generalis agen-! Michigan avė. Visockiai yra 
tas. Pasirodo, Roselande esą- j genį “Draugo” skaitytojai, 
ma gerų žmonių, tik reikia Visus lankančius jų kepyklų 
jų tarpe pasidarbuoti. Štai,l maloniai aptarnauja. Naujai 
trumpu laiku gauta naujų i užsirašiusieji arda kasdlien 
skaitytojų “Draugui” ir “Lai! perkantieji “ Draugų” gaus 1 

dovanų “Drdūgb” kalendorių I 
1938 metams. •-/ Rap.

DR. VA1TUSH, OPT.
LUOTU VIS

OPTOMETRICAUI.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS

Su viri 20 nwty praktikavimo 
.Mano Garantavimas

Palengvina aklų įtempimą., kas ea- 
p.rležastiml galvos skaudėjimo,

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregyatę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spectalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

I Daugely atsitikimų Akys atitai o- i 
mos Ite akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

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

TeL OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvertais pagal Rutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402

VUl M

Ree.:
2466 W. 69 St.

galiau praeitų vasarų aplankė 
Buaijų, kad savo akimis pa
mačius, kaip gyvenama tame

Lankėsi Svečias

Šiomis dienomis dienraščio
“Draugo” redakcijų atlankė
kun. Jonas Kidykas, kuria
Lietuvos Tėvų Jėzuitų yra
prisiųstas Amerikon lietuvia-

, . , . A ,.. .. i ms misijas vesti. Jis užimaja, kad sovietuose yra didelis rri, ,, ... ... . ,, . , .Tėvo Bružiko vietų, kuris da-

“rojuje”.
Labai nusiminė ir greit su

grįžo iš to nelaimingoi “ro
jaus”, kaip jis dabar pasako
ja. Dabar prakalbose pasako-

skurdas ir visko trūksta. Jis 
pasakoja, kad kas kita yra 
teorija, o kas kita gyvenimas.

Grįždamas iš Rusijos jis 
buvo sustojęs ir Lietuvoje.

i bar gyvena Lietuvoj.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

ta? t■ t1.1 :

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities itjuotni.

3E5!

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6ALTIMIBRO
RADIO PROGAMŲ It STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10i30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7i30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9i00 Iki 0t3O vai. vak.

V“ir.... ■

Teko susidurti su įvairiais 
biznieriais ir apie šį-tų pasi-j 
kalbėti. Vienas biznierius įro
dinėjo, kad biznieriai turi vi- • -----------
šokių kostumerių ir negali į BRIDGEPORT. — Nuošir- 
vienos pusės laikytis. “Drau- džiai dėkoju visiems atšilau 
go” agentas jam atsakė, kad kiusiems į bunco party, kurios 
jis tesidarbuoja tik su kata- pelnas ėjo Žalpių bažnyčias,

Padėkos Žodis

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo! — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
•OPTOMETRISTAS 

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tol. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
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.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

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

Res. 2126 S. 6th Ava., Mayvvood Av. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calamet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S, Halsted Street
CHICAGO, ILL.

likiškais - laikraščiais. įr daro1 Lietuvoje, altoriaus įtaisymui.

GERKIT T"lnEI,< ALŲ

gbntirosia 
SOUTH SIDE BREW1NG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. _ _

2415 West 64th Street

JOHN B. BOROEN
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 CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnbiic 9600

Taiefo BOULEVARD 717»
L. M. MORKUS 

Res. HEMLOCK «24O

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 
Res. TeU. Pepnbllc 5047

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
I LIETUVIS ADVOKATAS 
'4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street

Telephone: REPublic 9723

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANal 6122

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

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Teisfonas REPublic 7868

{Ree. 6958 So. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvehill 0617 
Offics Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
ARDYTOJAS IR CHIRURGAI* ‘

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. CANal 0257
6659Res. PROspeet 61

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avis. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Offiėe Phone Res. and Office
PROapect 1028 2369 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd SL. Chicago

Nedėlioni ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St.
Valandos 2—4 j»o pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. B. J ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMlock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJU BIHCKį!
O

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

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

ĮVA'ROS DAKTARAI

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARdi 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v, ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai, dieną

DR, J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir lirdies Ligos 

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

Rezidencija 1924 8o. 49th Ct
TsL Cicero 3656 

Ofisas 4930 West 13th Street
Cicero, Tll.

3860 Ogden Avė.
..   , - g  ■ ■ ' ■ ——

Tel. Crawford 4100
-------- -L—----- !----

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

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

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TsL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPublic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
^lMtniadieniais_pa^ll__8utartji<_

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

TeL BOUlezard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KBNvrood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Rezidencijos TeL BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
. Valandos 9—10 A. M. 
Nędėlioir.ig pagal sutartį.

Chicagos lietuvių kv. Kryžiam U* 
gonin*, kaip jų yripalino AmerieZd 
Medical Association ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Class A 
rfiliea. Tai yra, ankščiansl Ameri
kos medikaliai antogitetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandoklUe 
joe paternavimn, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.
rurriT zitm.au. '.ni* urmu

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

zitm.au
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LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS 18-TASIS SEIMAS
SEKMADIENI LAPKRICKhNOV. 1 D. 1937

SV. MYKOLO PARAPIJOS SVETAINfiJE Chicago, Illinois

Visi atstovai prašomi susirinkti Šv. Mykolo parapijos salėn 10 vai. ryte. Tivo laiku bus at
stovų registracija po kurios eisime j bažnyčių, pasimelsti už įnirusius labdarius. Po pamaldų 
bus bendri pietūs toj pačioj salėj. Pietus pagamins Labdarių 6-tos kuopos nariai-ės. Link
imai papietavę, pradėsime seimo sesijas 2:00 vai. po pietų.

NISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Gražiai Auganti 

Draugija
Sekasi

Praeitų savaitę Kenoshoje dis. Daryta tai Ąv. Vardo dr- , landa, nuo vienuolikos iki dvy 
lankėsi buvęs mūsų kleboną-* jos vardu, nors pagelbėjo ii , liktahryto, kas šeštadienį bus 
kun. A. Andriušis sykiu su ne draugijos nariai. Ačiū už pašvęsta vaikų čiepijimui. To- 

(Aušros Vartų parapijos vika-1 tai P. Dešriui, P. Pliutul, Pr.1 ji, taip vadinama, vaikų kli- 
ru kun. A. Jeskevičium. I (labrėnni, Pr. Pilitauskui, J. į nika bus kiekvieno gydytojo

------- — ' Lauciui, J. Klevickui ir a- ofise pradedant 6 dienų lap- Ne kiekviena nelaimė, kuri
__, __.__________-___ o_____—___ ___ ______ , — _____ „, mus ištinka, yra smūgis, bet

JAUNIMAS EINA TĖVŲ , mfidienį prasidėjo parapijos ^ęhamp-nite” ftv. Jokūbo pa, bar žibėte žiba. Kas sakė, kad tų. Minėtomis valandomis da- dažnai ir pamoka gyventi.
KENOSHA. — Praeitų sek Spalių 27 d. įvyko CYOĮbiems Stulgaičiams. Salė da- kričio, ir tęsis iai Naujų Me

.bazaras. Sįmat bazare Ma„ parapiį.
-------------- daug brangių dovanų. Į bazaro ftv y.rdo dr.^ ,tBtov#vo į,

SHEBOYGAN. - lapkričio abdarymų susirinko labas dn-; vitkus Ir steponkus ir K. 
25 d. buvo Sv. Juozapo drau
gijos metinis susirinkimas. Ra

PĖDOMIS vyrai nemoka grindų plauti, ktarų patarnavimas bus vi 
Pastebėtina, kad beveik visi siems pusdykiai, o beturčiams

ug žmonių. Buvo matyt sve- Stttlgaitis. Atletams kalh.'jc 
čių iŠ Hacino, AVaukegano, net | j^rąuette universiteto kūno 

štininkas Jonas Samaninaa iė-.'r Cicero. Matyt, žmonėms ^uitūrzis prof. H.. Chandler. 
ii skaitė visų metų (eigas ir dovanos labai patinka, nes p0 programos buvo užkandis, 

išlaidas. Draugijos žymiai pa- P* *e tingio retai kada bu- -----------

Z

vedę; matyt, patyrę.

jama gaminimas sveikų vai- Žinokite taipgi, kad joks 
gių ir atsakinėjama į įvairiu* aukštas mokslas nereikalin- 
klaushnus. Visi kviečiaanl da- gas> Mekanikas arba paprae-
lyvauti. Komitetas .——t— ,. . , ... "Šatas darbininkas tun tų pačių 

progų laimėti dovanų, kaip lr 
kolegijos profesorius.

didėjo finansiniai ir nariais.' gailina vietų gauti. O prie. per praktikų para-
Senesnieji nariai labai džiau- į Lhuck-o-luck tai nei pri- pj jos choras pradėjo mokytis 
giasi, kad šioj šalyj augę vai- nebuvo galima.
kinai susipranta ir rašosi į1 Mūsų gerb. klebonas kun.,
Šv. Juozapo dr-jų. Garbė tam Skruodenis ir parapijos bįųSjino į£ Rytų. Choristai, 
jaunimui, kuris palaiko tėvų komitetas džiaugiasi, kad pa- rojog> įg naujo atbunda ir jų 
organizacijas. rapijonai taip bazarų rūpina- skaičiug auga

si. Visos draugijos turi išrin

Praeitų penktadienį mokyk
los vaikučiai buvo suruošę 
“HalloVreen Party”. Net su
augusiems buvo juoko ir link
smybės. Duota dovanos už 
juokingiausį ir už gražinusį 

naujas mišias, kurias mūsų'aprėdų. Visi gražiai pasilink- 
gerb. klebonas kų tik parsi- smino Dariaus - Girėno kam

baryje.

Iš jaunimo pirmi įsirašė 
Pranas Daugirda, Juozas Gel
buda, Viktoras Radzevičius ir 
Juozas Juknialis. Dabar čia 
augusių narių turim virš 20. 
o viso draugija turi narių 92.

Valdyba vienbalsiai išrink
ta senoji. Ištikrųjų, geresnės 
nei nereikia. Pirm. Antanas 
Brusokas begalo geros širdies 
žmogus; susirinkimus gražiai 
veda. Pavyzdingi ir kiti val
dybos nariai: vįce pinui. Jo- ■ * 111
nas Stauskas, nut. rašt. J<>- 
nas Samaninas, finansų rašt. 
Pranas Daugirda, kas. Ant. 
Ivašauskas, kasos globėjai: 
Jonas Jačis ir A. Šukailis. 
maršalka Petras Gelbuda, or
gano “Draugo” rašt. Aug 
Juknialis. Dzūkelis

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

kusios savo darbininkus, ku
rie uoliai darbuojasi. Juozas 
Steponkus pirmai bazaro die
nai parūpino orkestrų dykai. I 
Visi šokom.

Kad pareiškus padėkų biz- Į 
nierrams ir aukotojams, vie- j 
šai skelbiama, kas ir kiek au-I 
kojo parapijos bazarui. Svar- • 
bu parapijonams tai žinoti, 
kad, prireikus kų nors pirkti, 
Žinotų, kas juos rėmė, kad jie 
juos paremtų.

Rytoj sodalietės eis “in eo- 
rpore” prie šv. Komunijos

Spalių 28 d. vakare būrelis per pirmąsias šv. Mišias. Po 
vyrų tylomis suririhkę išplovė pamaldų bus pusryčiai ir sii- 
bazarui parapijos salės grin- sirinkimas. Kūmutė

ŽINIOS IS ROCKFORD, ILLINOIS
Parengimas

Spalių 24 d. .mūsų parapi
jos svetainėje įvyko šokiai. 
Pelnas skiriamas apmokėjimui

v . , anglių. Parapijos komite-
kiek girdėt, sekančiais ba- , .. . i . „. , . .tas čia labai gražiai'paaidar-

zaro vakarais bus dar įvai- , T) , ... • m ._ . ; I bavo. Pelno liko apie $70. Tai-resnm dalykų. De to, visiems! . . ... . , _* J . gi, vakarėlis pasisekė,bus surpryzas. Todėl reikia;
nepamiršti atsilankyti ir at
švęsti savo draugus. Taip pat 
kviečia'ine svečius iš apylin

prie šv. Komunijos. Džiaugia
mės, kad susipratę katalikai 
leidžia Dievo malonėms sklei
stis savo tarpe.

Tų pačių dienų, trečių va
landų po piet: buvo Šventoji 
Valanda. Vėl bažnyčia prisi
pildė žmonėmis. Ypač džiau
giamės mūsų jaunimo pasiro
dymu. Iškalbingesnio painok-

kių miestelių.

Pereitų sekmadienį mūsų s^° aP*e tai, kaip platint Kri- 
parapijos sųjungietės surengė staus Karalystę negalima bn- 
įdonių programėlį su šokiais vo pasakyti, kaip kad pavyz-
naujos svetainės fondui. Pro-

Beje, bazarui pargabenta i s rania susį(j<.j(> jį dainelių, 
Chicago lietuviškų saldainių? karįa ,mažos mergaitės

1 pašoko “Tap Dance”. Šoko

NEW 1937 
RINSO

Nereikia Nieko 
J'mokėti

Lengvus
Išmokėjimai

Senų skalbiamų 
mašina galit 
mainyti ant

naujos

Atvykit pas mus prieš perkant 

kitur! Mes duodam didelį 

mainos atrokavimę ir mes 

pigiau parduodam.

THOR - MAYTAG - CROSLEY

Lipsky » MUSLC AND S RADIO STORE

4616 West 14th St. Tel. Cicero 1329

■ JTSJ

dys mūs jaunimo susikaupu
sio maldai.

Krikštas

Spalių 17 d. duktė Benedi-
F. Grubelaitė, L. Lapinskaitė kto ir Aleksandros Gunaus- 
ir V. Rimkiūtė. Be to, labai,kių buvo pakrikštyta vardu 
gražiai padeklamavo mažytė Aleksandra Petronėlė. KrikŠ- 
Joana Knenaitė. Tarp augu- i to tėvais buvo Aleksas Kelio
nių, vakare dalyvavo daug ir j tis ir Ona Shuksteriūtė iš šios 
jaunimo. Liko gražaus pelno, parapijos. • Mėlynakė

ljapkričio 14 d. S. L. R. K. 
A. 137 kuopa rengia šokių 
vakarų naujos svetainės fon
dui. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Minė

*;• 'if,' i -if f i* if,’.

visai dykai. Kadangi čiepiji- 
mas nuo difteriįos pataria
mas tris sykius, kad tinka
mai vaikų apsaugojus, todėl 
geistina, kail vaikai lankytų 
nuo pradžios ir neužtęstų čio- 
pijinio virš paskirto laiko. _

Tikiinosi, kad Rockfordo 
lietuviai nepasiliks nuo kilų 
tautų nepasinaudoję šia pro
ga ir. pasistengs apsaugoti sa
vo vaikučių sveikatų nuo lim 
paniųjų ligų pavojaus.

Dr. W. Yovaish

Sveikatos Ieškotojams

WATERBURY, CONN. — 
Lietuvių Sveikatos Kultūros 
klūbas lapkričio 28 d., 2 vai. 
po piet, salėje adresu 48 Green 
s t. rengia paskaitas apie svei
katų. Sykiu bus dernonstruo-

Rockfordiecių dėmesiui

DVIGUBAS ATLYGINIMAS 
NAUJAME OLD GULU 

KONTESTE
Vėl Proga Laimėti Turtą

Jūs galite ne vien didelius 
pinigus laimėti naujame, ke- 
tvirtdalies milijono dolerių 
Piešinių Konteste, bet būsite 
dviguliai atlyginti, kada susi- 
pažinsit su Dvigubo Švelnumo 

• Old Gold cigaretais. Cigaretai 
Jknrie padaryti iš Prize Crop 
itobakos. Jie niekados nepa
lieka jūsų sudžiūvę arba drė
gni. Jų dvieji oeHophone wra- 
periai apsaugoja kiekvienų 
Gld Gold pakelį.

{ Dirbėjai Okl Gold Cigaretų 
neužmiršo ir kitataučių šiame 
paujame konteste.

I Kaip galite matyti pagal 

šiuos skelbimus mūsų laikraš
tyje, jie nori, kad mūsų skai
tytojai laimėtų dovanas.

Jei dar nesusipažinote su 
Old Gold cigaretais ir dar ne
įstojote į kontestų, įstokite 
dabar. Dar yra laiko. Nuvy
kit pas arčiausių cigaretų de- 
alerį ir įsigykite oficialį Old 
Gold Konrtesto Buletinų su 
pilnomis kontesto smulkmeno
mis. Sekite patarimus aty- 
džiai. Jei jūsų dealeris neturi 
buletinų, kreipkitės į Draugą.

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

LAIVYNĄ 
NEVV YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia ift Nevv Yorko

DROTTNINGHOLM — lapkričio J8 
GRIPSHOLM------------gruodžio 8

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Ekskursijų broftiūrftlė lr kalnoraS- 
tls, gaunama nemokamai pas vi
sus mūsų autorizuotus lalvokordių 
agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Ave. Chicft£pD

Buy gloves wlth whof 
it savęs

Nereik mokėti 60c už 
dantų mostj. Listerine 
Tooth Pašte gaunatna po 
25c. Tėmyk, kaip gerai Jt 
veikla. Ją vartodamas per 
metus sutaupai |I.OO.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

J

Per keletu metų Rockfordo 
Sveikatos Skyrius, su pagal- 

|ba vietinių gydytojų, stengia- 
I si pertikrinti šio miesto ir a- 

Po trumpos ligos spalių 29 pylinkės gyventojams įrodyti
d. mirė Jurgis Jenulevičius. 

Velionis buvo pavyzdingas
svarbą apsisaugojimų nuo li
mpančių ligų. Svarbiausia

parapijonas. Užaugino didelę kreipiama dėmesys į mažus 
katalikiškų šeimynų. Veik per vaiMus, nuo vienų iki penkių 
dešimt metų buvo neregia, ta-/metų, ir. mokyklinio amžiaus.
čiau kasdien eidavo išklausy 
ti šv. Mišių. Teisingai kun. 
per pamokslų pasakė: “Ištik
rųjų, Jis kūniško regėjimo ne
teko, bet Dievas jam davė 
dvasinį regėjimų ir išmintį”. 
Jis savo darbais rodė, jog 
priima ir įvertina visas Die
vo suteiktas dovanas. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį, 
du sūnus ir penkias dukteris.

Amžinų atilsį duok jam, 
Viešpatie 1

Kristaus Karaliaus šventė
Sekmadienį per pirmas šv. 

i Mišias mūsų bažnytėlė buvo

šių vaikų ateitis, laimė ir jų 
Sveikata randasi auklėtojų 
globoje. Ne tiktai jų sveika
ta, bet dažnai ir jų gyvastis 
priklaus*) nuo auklėtojų rū
pestingumo.

Šį rudenį taipgi dedama pa
stangos, kad suinteresavus tė
vus apsaugojime vaikų, ypač 
nuo rauplių ir difterijos. Ap
saugojimo būdai nuo šių ligų 
yra lengvi ir atsakomingi. 
Nuo kitų limpančių' ligų sun
kiau apsaugoti. Čiepijimo bū
das ir jo sekinės bus plačiau 
aiškinamos pasiklausius savo 
šeimynos gydytojo,

pilna žmonių. Daugelis ėjo Parankumo delei, viena va-

Good looking hair is au asset 
to a man. lt stamps him as a 
well greomad gentleman. Fom- 
ol gives a mani hair glow« 
ing health and handsome- 
grooming through its amazing 
2-fold power... it cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich, 
foaming oil shampoo whieh 
takos unkempt, siekly hair 
(man’s, womon’s or child’s), 
and leaves it clean as a whis- 
t,e and sparkling with health. 
Fom-ol issoaeonomlcal;alittle 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
Ilze. Or, wrfto for a generous 
trlal bottle, endosing 10c to 
cover paeking and postage.

FOM-OL
Iffl ttian s shampoo... i treatmentI

\(MCL 
DAYS

Jau atsidarė mokyklos. Mokiniams ir vėl yra 
reikalingos visokios knygos. “DRAUGE' galite gauti. 

Katalikų Tikybos Katekizmas — kun. V. K. .. ŽOc
Katalikų Tikybos Katekizmas — vertė S. M. K.

1—4 skyriams ............ .............................   15c

5—6 skyriams.................................................................... 20c

Vaikų Žvaigždutė — P. Bendorius
Pirmoji Dalis ......................................   30c

Antroji Dalis .....................'.............................. 40c
Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis

Antroji Dalis ...........................   40c
ABC Pradžiamokslis........................  30c

; Šventoji Istorija — kun. Šuster ................................ 30o

: Giedojimo Mokykla ........................................ $1.00
! Mandagumas — kun. A. S................................................ 20c

Ir daug kitų reikalingų knygų.

; Mokykloms duodame nuolaidų.

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

♦4
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CICERO NAUJIENOS
Vieningai Darbuojasi uičūnienė (Centro rašt.) ir 

® A. Stašaitienė. Be to, try?
Mojten} Sąjungos 48 kuopos 

tmsirinkimas įvyko lapkričio 
1 d., parapijos mokyklos ka
mbary. Susirinko visos narės: 
Ūpas buvo gražus.

Raportą iš bazaro išdavė 
pirm. P. Zakarienė. Pelno pa
daryta $72.15.

Raportą iš bunco išdavė E. 
Vaičūnaitė. Iki šiol gauta pa
jamų $47.15, bet dar ne visi 
tikietai gražinti. Komisija pa
sižadėjo iki kito susirinkimo, 
surinkti visus tikietus, arba 
pinigus, ir išduoti pilių} ra
portą.

Šiame susirinkime persikėlė 
J mūsų kuopą šios narės: T. 
Mykolaitienė, M. Česienė, J. 
Stankienė, M. Juškienė, M.

naujos narės pasiėmė po apli
kaciją ir kitam susirinkime 
žadfijo įsirašyti naujų narių. 

Kuopa dėkinga narėms ir

ruošus Moterų Sąjungos 48 
kuopa. Nors tai buvo pirmas 
kuopos vakaras, bet sėkmin
gas. Gražių dovanų laftnėjo: 
Kaziūnienė (užvalkalus, ku
riuos aukojo P. Zakarienė), 
E. Statkienė iš Brighton Pk. 
(Centro vice pii’mininkė) gra
žią lėlę (Freneh Doll), kuria 
padirbo darbšti sąjungietė A.visuomenei už atsilankymą j 

bunco, kuris įvyko praeitą se-Į Stašaitienė. ‘ Doorprizes lai 
kmadienį, taipgi nuoširdžiai: mėjo: K. Matas ir K. Zau- 
ačįū centro vice pittnininkei Į ra*tė. Žodžiu, visi gavo po
E. Statkienei, M. Paukštienei, 
Petraičiūtei, M. Aitutienei, O. 
Aleliūnienei už atsilankymą.

Kuopa džiaugiasi, kad visos 
narės sutartinai darbuojasi.

Kitas susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., parapijos mo
kyklos 6 kambary.

Kuopos Korespondentė

Tikrai galima pasidžiaugti 
bunco party, kurią buvo su-

dovaną, o ką jau kalbėti apie 
skanius užkandžius, kuriuo* 
pagamino pačios sąjungietė?: 
Česienė, Stašaitienė ir Vaiču- 
lienė.

Visos kuopos narės dirba, 
it bitės, nes ir priežodis sako: 
kur vienybė, sutikimas, teu 
ir Dievo palaima.

Bravo, 48 kuopos sąjungie- 
tės! Daugiau tokių pramogų.

Prietelis«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*
JPROGRESS KRAUTUVĖJ!

į Didis Išpardavimas Į
" ŠALTO ORO REIKMENŲ 8

Lengvus Išmokėjimai

Pasirinkite dabar alyva kūrenamą šildomu pečių. 
Progress Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą 

mažiausiomis kainomis—OIL HEATERS

AMERICAN QUAKER
MOORE FLORENCE
ALCAZAR SPIRO-FLAME, ETC.

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters nuo . .... 020-5°
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters nuo..........$48^
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo .... 0595°

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Dirbant bile kokį darbą, vie 
nas niekuomet nieko, nenuvei
ksi.

Šiuomi norime ištarti nuo
širdų padėkos žodį dienraš
čiui “Draugui” už dėjimą 
pranešimų apie M. S. 46 kuo
pos veiklą; nuoširdžiai ačiū 
Miliauskams, kurie davė ke
pyklos pečių pyragaičiams iš
kepti, M. Česienei už gražias 
dovanas, sąjungietėhis už pa
sidarbavimą su tikietais, Ma
tui Printing Co. už paaukoji
mą bunco cards, M. Česienei 
už pasidarbavimą virtuvėj ir 
visiems už atsilankymą. Ypa
tingai ačiū mūsų didž. gerb. 
kleb. kun. H. J. Vaičūnui už 

| paskelbimą pramogos bažny
čioj, ir “Pranešėjuje”, ir už 
suteikimą staliukų. Ateity 
kuopa stengsis atsilyginti už 
Ui. Mes surengsime vakarf 
parapijos naudai.

Dar kartą nuoširdžiai vi
siems ačiū.

KALDROS MATRACAI 
BLANKETAI SIŪLOM SPECIALIAI

MAŽOM KAINOM
$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po . .... tf-| 69 
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po 02 95 |
$9.50 vatiniai matrasai po ... ................»........05°5 ■
$20.00 springsiniai matrasai po ... ............ 09 95 g

PASIRINKITE ŠT4 SAVAITĘ
Įmokėkite tik mažai, pečius bus nuvežtas kada 

jo pareikalausite
Didelė nuolaida už senus pečius mainant ant naujų ! 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, vedėjas

Telefonas: VICtory 4226 Chicago, III.

Puikląnaykit mošų graiaas Lietavliko Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 v*L ryte, ii stotiee W0I8, 1360 kilocykles.iiiiiimiiiiiiiiiiiii

STttTTMs

Rengimo komisija: Petronė 
Zakarienė, Petronė Vaičulienė, 
Agnieška Stašaitienė, Alena 
Vaičūnaitė.

lnas to kunigo, įžeidimas Kat., ra nuo seniai įsigyvenus ir
Bažnyčios. keista, kad jai prašalinti nie-

fti beprotybė mūsų tarpe y- j kur nieko nedaroma. Veto.

RAPOLAS ANDRELIŪNAS
rengia

15 Metų Biznio Sukaktuvių Išpardavimų
su Nupigintomis Kainomis: laikrodžių, žiedų, gintaro 
karolių, rašomų plunksnų ir daug kitų dalykų.

MARQUETTE JEWELRY IR 
MUSIC STORE

6324 So. Westem Avė. Chicago, III.
Telefonas REPnblic 4932

Folicmonos — munšaino ižvežiotojas. Maxwell st. stoties 
policininkas Thomas J. Nolan federalių agentų suimtas au
tomobily, kuriam rasta penkių galionų kenai su namų darbo 
spiritu, padirbtu munšainjerių varykloj adr. 1540 W. 17 st 
Nolan policijoj tarnauja nuo 1928 m.

čią Chicagą? Lapkr. 14 d. po 
piet priseis “ištempti” audi
torijos sienas, bet rėmėjos ir 
seserys žada visus svečius su
talpinti. Įsigykite bilietą iš 
anksto — tik 35c.

Visas pelnas eis Šv. Kazi
miero Akademijos Statybos 
F.ondui. Rėmėja

Kodėl nieko Nedaroma

Iš daugelio žmonių tenka 
girdėti nusiskundimai, kad 
mirus žmogui, kad ir pavyz
dingam katalikui, žiūrėk jo

jie, tur būt, sutiktų net mal
daknyges savo laikraščiuose 
perspausdinti. Katalikui dėti 
į bedievišką laikr&štį padėką 
kunigui, bažnyčiai yra įžeidi-

PLATINKITE “DRAUGA”

■ REUMATIZMAS Z 
Z SAUSGELE
■ Nealkankyklte eavęg akaua*

_ mala: Reumatizmu, Sausgėla, ~
N Kaulų GSllmų, arba MUIun- i g giu — raumenų aunkumu: nea 

akaudSJtmal naikina k fino ry- I
■ vybe lr dainai ant patalo pa- 
_ guldo.

B CAPSICO COMPOUND mostu lengvai prašalina vlršmlnš-
■ taa llgaa; muma šiandien dau-
_ gybė imonlų siunčia padško-

■ nea pasveikę- Kaina BOc per
■ paltų BBc. arba dvi ui tl.OB. 

Knyga: “ŠALTINIS PVEIKA-
■ TOS" augalais gydytis, kaina 

BO centų.

■ Justin Kulis
■ 8S59 80. HALSTED ST.

Ohieago, DL!«■■■■■■■■■■■

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokias medžio darbas,] 
[didelius ir mažas, už prieinamą] 
|kainą. Apkala namus šingeliais.] 

j Dedame stogas.
Tari 35 metas patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAOO

KITA PROGA LAIMĖTI 
TURTĄ

I ------------
Ar Jūs Įstojote Į Old Gold 

Komtestį?

DON’T
NEGLECT 
A COLD

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 Įst Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

Tai priežodis tarp rūkytojų 
visoj Amerikoj. Kur tik ei
site, matysite žmones etudi- 

mirties pranešimas įkištas į juojant Old Gold Piešinius ir 
bedievišką lafikraštį žemiau1 rūkant Dvigubo Švelnumo 
parvirtusio kryžiaus. Nevienas Old Gold eiga retus. Visi norikryzja
gyvendamas, gal, nei į rankas, laimėti $100,000 cash dovaną, 
nebuvęs paėmęs bedieviško j Kontestas prasidėjo pereitą 
laikraščio, o jam mirus skel- .mėnesį ir dar yra laiko įstoti, 
biama bedieviškam laikrašty, (Visiems mūsų skaitytojams
lyg bedieviai subėgs į bažny
čią už velionį pasimelsti. Pa-

Priimsim, Pašokdinsim klausus velionio šeimynos, ar
ba giminių, kas krečia tokius 
šposus, atsako nieko nežinan 
ti. Bet žinoma, kad namiškiai, 
arba giminės, turi už tai už- *

Ciceros sodalietės prisiren
gusios priimti svečius iš toli 
ir arti ir padėt linksmai va
karą praleist šokių vakare, se-!111 okėti. Kodėl tat pas mus, 
kmadienį, lapkričio 7 d., Ci-| kata,iku\Pasyviai i taį žiū* nft 
cero Community salėj. Bilie-1 r*rna *r n*ekoi nedaroma pin
tai visai pigūs. Mū šalinimui tokio reiškinio? Kas

turi teisę kat. šeimos garbę 
žeminti skelbiant bedieviškam 
laikrašty mirusį narį, kuris 
laidojamas iš bažnyčias ir ka
talikiškuose kapuose?

Didelė Dovana Iš 
Chicago Heights

Viena dosnių rėmėjų iš A 
RD 13 sk. p. Samienė, perei
tam centro susirinkime žadė
jo pagaminti didelį sūrį ARD 
pramogai, lapkr. 14 d. Sako, 
daug ir svečių atvyks iš Chi
cago Heights.

O ką jau besakyti apie pa-

Krfltinėa slogos, kurios gali išsi
vystyti | nelaimę, paprastai i»- 
lengvfcia pavartojus raminančią,

. šildančią Musterole. Musterole ne- 
t r* tiktai mostė. Jinai yra “Ooun- 

ter-irritant.” Milijonai yra varto
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima gauti apdelaoee.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

reikėti} pasinaudoti šia proga.
Nėra jokių mįslių išrišti. 

Kontestantui tereikia vartoti 
8 ^paprastus žodžius pripildyti 

atrūkstančią kalbą piešiniuose.
Mekanikas arba troko dri- 

.verys turi lygią progą su pro
fesorium laimėti pirmą dova-

Nuvykite pas arčlausrą ci
garetų dealerį ir gaukite ofi
ciali Old Gold Kontesto Ba
leriną su pilnomis taisyklėmis 
ir smulkmenomis.

MOVIE
Be conaiderate! Doo’t cough in the movies. Take along a box of 
Smith Brothers Cough Drops for quick relief. Black or Menthol—5tf.

Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMINĄ
This is the vitamin that raises the resistance of the mucous 
membranes of the noae and throat to cold and cough infections.

Kitas taip pat absurdas dė
ti bedieviškam laikrašty “pa
dėkas” kunigams, bažnyčiai 
už patamavirųus. Lietuvoje, 
nei kitur bedievių laikraščiai 
lokių padėkonių visai iffepri- 
imtų, bet Amerikoj už pinigą

Šekit patarimus atydžiai. 
Jei jūsų dealeris neturi Pie
šinių Buletinų, kreipkitės į 
“Draugą.”

Geriau atsakyti patarnavi
mo, negu padaryti jį nema
loniu būdu. .

Vandens Baltumo - švariai Dega
FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su City sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

t

DASH DIXON
OASM DIXON 

AMD OOT SMfTM 
HAVE MEN 

MABOONEO ON 
A SMALL TROPICALJ
ftLAND kAZUEM 
TMB ETNOHNe 
WCNT OBAO 
IN TWMR 
MOTOR 0OAT •

OOeNLyc,

A BLINOIN&.
CHASTIV LMMT 
ĄPPBAPS IN THE 
SKY AND 
APPAOACHES THE 
ISLAND WITH TEnpmrc tmo 
—AS IT NBARS 
OASM «BB S 
AN ENORMOUS, 
onbarthlv 

mm SHIP —

DASH RVSHCS UF» tNB BCAcTT
-----r* ~ v cpib

HELP,-
JUST AS OOT CRieS FOR

I CO
rZ »

MINO-

CAH *TU«N AMOU*JO 
rr LAMOS MEAR THE 
HUT VVHKM OOT

IS .

Oasm see 4 Oot carrco imto the
STNAN&E SHIP . MC TMICS 70 ?ISHT 
or* tm«s« aueep littla -amo 
VMALM ANP PLV, SOT THB0B ARS 700 MM9Y.

By Dean Carr

TMC SHIP SUOOBMLV TAKCS OPP 
wrrM tfrpiac SReeo v*vith dot 
ano DASH CAPTIVBS . WHO AfiE 
VMKSe RANTASTIC PNOPLB P 
— ——...................
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VIETINES ŽINIOS

Mūsų Choro Vakaras , Aušros VartŲ Parap.*
---------  i Naujienybe

SO. CHICAGO. — Praeitų' _______
. . . .. i -----------

sekmadieni, purap. svetainėje j WEST SIDE. — Ateinanti 
įvyk,) buneo party ir šokiau, ^kmad., 4 vai. p. p., Adžro* 
kuriuos rengė Šv. K. Akade yurįų parapijos komitetas bes 
įnijos rėmėjos. Žinion ų prisi- p^imogęa praleisti kad ir vi 
rinko daug. Pelnas paskirtais sus parapijonus ir parapijon- 
pusiau su parapija. kas j parapijos svetainę pro

Visi daliar rengiasi prie šo- naajų i^j:mų, vedantį tiesiog 
kių vakaro lapkričio 7 d. Va- »» gatvės vakariniame bažny- 
karų rengia Šv. Juozapo par. <'*os šone. las naujus įėjimus 
choras. Kviečiami visi para- hus daug patogesnis ir tuika- 
pijonai ir iš kitų kolonijų lle- niesnis už senų — bendrų sv 
tuviai atvykti į vakarų, šo- Fjiniu bažnyčion. L žinias ir 
kiams grieš Dean Colby’s or- triukšmus tinkamas besiknks-
kestra. Įžangos tikietus ga
lima gauti pas narius choro,

minančiai publikai prie sve
tainės durų bus atitolintas

pbittptb

15 Metą Biznyje R. Ar.dreliūnan per perd io- 
likų metų sųžiningai patarimu 
daunas savo kostuineriains išRapolas Andreliūnas, kuris 

užlaiko didelę Jewelry ir Mu- «it|įrb0 genj vardų, 
sic krautuvę adresu 6324 S.
\Cestern avė., minėdamas P«*- 
nkioliko. bizno nu-
kaktuve. paskelbė didelį ik- Į 
pardavimų, kuris prasidėjo ■ 
lapkr. 1 d. ir tęsis net kelias 9 
savaites.

Dabar kaip tik laikas nusi 
pirkti dovanų Kalėdoms, o ■ 
pas Andreliūnų galima gauti 9 
tikrai gražių dalykų perpus 
nupigintomis kainomis.

5

o šokių vakaro prie durų. Kai nuo durų, vedančių inaldinv • _i - — • .

•t

na 5c—20c. Su tuo pačiu ti- 
kietu ne tik įeis į svetainę, 

t dar galės tikėtis laimėti 
nkis dolerius. Visi kvieč/a- 

mi pasilinksminti su So. Či
kagos lietuvišku jaunimu, Šv. 
Juozapo par. choru, i»rap.

gus žmones x 
šventovę.

svetainėje, 8801 Marųuette a v. j

Prie naujo įėjimo pataisyta 
yra tinkama vieta ir drabu
žiams pakabinti ir pasišneku 
čiuoti ir papypkiuoti.

Ar tik ne pirmutinė Čikagc 
parapijinė svetainė ture-

Nemuno Sūnus tekį įėjimų
Taigi, iki pasimatymo aiei

Naujas dalykas ugniagesiams. Iki šiol, gesinant gaisrus, 
garbingiausi] visokie nurodytnai ir įspėjimai gaisrininkams buvo duodami 

natūraliu virš’ninko balsu, kurį sunku buvo, visur išgirsti 
ir dėl to neretai įvykdavo nelaimių. Dabar nurodymai bus 
duodami per garsiakalbius, kaip šiame atvaizde matome. De
šinėj j mikrofonų kalba Chicago ugniagesių maršalas M. J. 
Corrigan.

“Autumn Festival” i nanti sekmadienį. K. M. U.

Sveikiname!NORTH SIDE. — Lapkr. C
d. 'mergaičių Sodalicija ruo- —— -----
šia “Autumn Festival’’ (šo- Lapkričio 8 d. pripuola gi-1 
kius), parapijos salėje, 1644J mtadiėnis, Mateušo ir Sofijos ,

dūkų ir linkime kuogeriausios 
sveikatėlės.

Mateušas ir Sofija Ališaus
kai yra dideli rėmėjai ir prie- 
teliai visų kilnių darbų, taip
gi “Draugo-” ir “Ijaivo” 
skaitytojai. Tikimės, kad ir jų 
dukrelė Aldutė pasuks tėve- 
ių pėdomis. Ilgiausių metų!

Kūmas> *

AVabanstia avė. Pradžia 8 va- Ališrtr*d«j, adr. -705 S, Lawiir Prašome su Mumis 
Pasilinksminti

Kauliukų žaidimas 
Lapkr. 7 d.

MARQUETTE PARK. — 
Lapkr. 7 d., 1:30 vai. po pie
tų parapijos svetainėje, Alto
riaus Puošimo ir Ražancavos 
draugijos rengia kauliukų žai
dimų.

Rengimo komisija darbuo
jas, kati parengimas kuoge- 
1 iausiai javyktų. Pelnas eis 
parapijoj naudai.

BRIGHTON PARK. — šv. Nuoširdžiai kviečiami visi 
F. Nausėdaitė gius tėvelii s ir sūnelį BJdvar-į Vardo draugijos beisbolo čeni- niarketparkiečiai atsilankyti.

pijonato lošėjai rengiasi priel S113 gražių dovanų. Tikietų 
“Collegiate Hop” šokių lap hus galima įsigyti prie kasos 
kričių 6d^9 valandų vakare langelio. J , <•- jvįįs r . '
parapijos salėje. Grieš Wond-1 g Laadauskienė, pirtn.
erleit’s orchestra. Įžanga 35c. 

į Bus įspūdinga programa ir 
laimėjimai.

landų vakare. Visi atsilankę dale avė., dukrelės, Aldonos, 
gaus “souvenir” ir “confet-Į kuriai tų dienų sueina 11 me
ti”. Grieš Dean Colby ir jo tų amžiaus. Sveikiname Aldu- 
orkestra. Visi prašomi atsi- tę ir ta pačia proga jos bran» 
lankyti.

HIKimCKOl

Zenith Radio Pirmiausia 
Jūs Būkite Pirmiausia

Nelaukite
.’ . j, ■ ' »' t l ' 'C

kol visi jūsų 

draugai nusi
pirks naujų

Roosevelt Furniture Ko-ją, S 
£ nusipirkite ZENITH radio. g 
S Roosevelt Furniture Ko-joj 
| rasite didelį pasirinkimą vi- 
g šokių mierų ir modelių. Kai- 
■ nos labai prieinamos. Pirki- 
| te šiandien. Būkite pirmi.

Gavo Liūdną Žinią

TOWN OF LAKE. — Bis 
nieriai Czesnai, 4501 S. Pau
lina st., šiomis dienomis ga 
vo žinių iš Lietuvos, kad Go
rainių kaime rugsėjo 19 d. 

i mirė Česnienės pamotė Dom. 
Aglinienė. Palaidota Žvingių 

j kapuose rugsėjo 22 d. 
j Atminimui Czesnai užprašė 
šv. Mišias fev. Kryžiaus baž- 

- nyčioj lapkr. 3 d. Pamaldose 
dalyvavo daug Czesnų gimi- į 
nių, pažįstamų ir draugų.

2-JŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A
KAZIMIERA

PETROŠIENE
(Mirė lapkr. 8, 1935)

Jau sukako du metai, kai 
negailestinga mirtis išplėšė Iš 
mūsų tarpo mūsų mylimą mo
tinėlę.

Nors laikas bėga, mes nie
kados negalėsime užmiršt i ta
vęs. Mamyte. Giliai mūsų šir
dyse laikom tavo paveikslą, at
minimo rėmą ant visados.

“Amžiną atilsį duok Jai, Vieš
patie; o šviesybe amžina tegul 
jai šviečia.“

Ilsėkis ramybėje. Mamyte.
Vž a. a. mūsų mamytės sie

lą yra užprašytos Šv. Mišios, 
kurios bus laikomos pirmadie
nį, lapkričio 8 d., 1987, 8 vai. 
ryte, šv. Jurgio parap. bažny
čioje.

Nuoširdžiai prašom giminių, 
draugų. pužy štamų dalyvauti 
Šv. Mišių aukoj“

Iš kąino norime išreikšti pa
dėkos žodį už jūsų gerą širdį, 
kad dalyvavote atminime.

Nuliūdę: dukterys: Bert ha lr 
Josephine, Žentai lr Anūkas.

iUrba Flovver Shoppe 
U80 Archer Avenue
4Ma MylinMenu — VmtnvėOM —- 
Bankietaois — Laidotuvėms — 

PkPdofclmains. . ..
Fbone LAPAYEnTF 5800

i
Help Kidneys
Don’l lake Draifit Drugį

Your Kldneja eontaln e minion tlny tubea
Mtir functlooaJ dlaordera or tha Kidneys or 

Bladd-r malte you auffer from OeUlna O® 
Hervouaneaa. Letf Paini, Clrelea

Under Kyes, Olazlnaas. Barkache, Svollen 
Minta, Buete Aeldtty, or Burnini Pt 
don’t rely on ordlnary medicina*,__ . . ■___ Jtj me______ „
aueh troublee vltb the deetor'a I 
tion Cyntet. Cpates atarta verklna ln S

need or money back ia fuaranteed. Tele
phone your drunlat for Cyetes (Blee-ted) 
today. The ęuarantee proteets you. Copr.
U37

HOW OFTEN CAN YOU 
KISS AND MANE UP?

i Roosevelt Furniture Co.
s

Linkimu llajxHui ir toliau 
sėkmingai vesti savo biznį.

P.ap

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:

I.—llalzrka# Motor Sales PVKAI prirengs Jfl<ų 
kanS karborslorlų ir generatorių žiemos va
žinėjimui.

S.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit hea:er|.

Balztkas Motor Salos

YRA RADIO CENTRAS

2310 W. Roosevelt RoadB Tel. Seeley 8760
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■u

i

i

fsksss: turn from a 
■ieeaaat napeein tat® a atarė® 
(or one vhole week ln evary neontta.

Yeu aaa «»y "I’ai aorry" and 
tdaa and make np enater before 
marriage than after. Berrtae Ifyou 
erant to boM yow hoahaad. you 
eron't ha a three-ąuarter vdfe

For three •eneraUMaoanvomaa 
tame told another how to (o "amll-

bšipa Naturo MM «p tta» apafami 
ttaua laaMBlo* ttae dteoomfarta from
tlie funetlontl dlaorder* whleta 
arooMO inuat <-ndura la tbe three 
ordrela of llfe 1. Tumlnff from 

to *omanbood. 3. Pre- 
žor mottaertiood. 3. 3«t.

-nva: ■masass

PRANCIŠKUS DAUNIS
OI.c Ji C - r T v i . . -

M irė lapkričio 4 d., 1937 m., 2:10 vai. ryte, sulau
kęs pusės amžiaus.

Kilo iš Rokiškio apskričio, Rokiškio parapijos, Ja- 
kajškių kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime brolį Isidorių, brolienę 
reronikų, sūnų LeRoy, pusseserę Anelę Čepukų, jos 

vyrų Kazimierų Čepukų, pusbrolį Antanų Baltakį ir 
jo šeimynų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2877 Clyboum A ve. Dėl pla
tesnių infonnacijų telefonuokit Lakeview 10029.

Laidc-tuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 8 d. Iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapi
jos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Brolienė, Sūnus, Pusbrolis, Pus
seserė ir Giminės.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klaniuku* ranatj Liatartų radio proeramų Pirmadienio vakarais, 
10:10 vaL vakaro ii W. H. F. 0. rtotiaa (1490 K.) — PranaiųM

P. iALTIMIERAS

• “U wil! Likę Us” w
I 4030 Archer Avenue Tel. Vlrglnia 1515 I

SlIEIKKIIEIlIIlIUIIIIIIIIIIIIBU

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A U PC PATARNAVIMAS
AmDULANut dieną ir naktį

DYKAI K
(OPLYCIOS VISOSE 

JTO DALYSE

topas Eudeikis IR 4704 Šo. Western Ai 
TEVA$ Tel. VIRginia 0883

P. 1. Ridikas 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4080

ladiawie2 ir Siutai
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1£7Q

1. lidevituis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas
LIZulp

4348 So. California Avė. 
Phone LATayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

1307 Lituanica Ava. 
Phone BOUUvard 4180

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

718 West 18th Street 
Phone MOHroe 8377

1646 Weet 46tk Street 
Phone BOUlerard 5203-5568

I !.■!■■■ Į ~ -lį ——■
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VIETINES ŽINIOS

Didelis Sęjudis Šv. 
Kazimiero Akademijoj
Statybos Fondas! Statybos 

Fondui! Tai tik ir girdėsi kal
bant ARD skyrių susirinki
muose. Jau seniai reikėjo pra
dėti statybų, bet vis neįsten
giame. Gerų norų netruksią, 
tik pinigų nėra.

Sakoma, kad laikai gėrėja, 
tad ir ARD įtempia jėgas, 
kad didinus Statybos Fondų. 
Skyriai atskirai pramogėle? 
rengia. Sutarė sykį ir visi ka
ltu surengti “vienų, o gerų”. 
Tai bus didelė bunco ir eard 
party, sekmadienį, lapkričio 
14 d., Šv. Kazimiero Audito
rijoj, 3 vai. po piet. Kviečia
me visus. Įžanga 35c. Bus do 
Kanų ir vaišių už tų patį pi- 
nigų.

ARD centro komitetas F. 
Burbienė, K. Garuckaitė ir E. 
Plekavičiūtė ir visi ARD sky
riai joms nuoširdžiai padeda. 
Tik laukiame kuodaugiausia': 
svečių. Visi bv.g patenkinti.

Rengėjos tai užtikrino. Džiau
gsis ir sesutės svečių atsilan- 
kvmu. X.

Minės Sidabrinį 
Jubiliejų

BRIDGEPORT. Draugi
ja Šv. Onos minės 25 metų 
gyvavimo sukaktį sekmadienį, 
lapkr. 7 d. Ryto 7 vai. visos 
narės “in corpore” eis išklau 
syti šv. Mišių. (Kiekviena na
rė turi dalyvauti). Visos turi 
susirinkti į parapijos svetainę 
paskirtu laiku.

Vakare bus jubiliejini va
karienė AVoodmano salėj, kam
pas 33 ir Green St. Pradž'a 
G vai. vak.

Narės išbuvusios 20 ir 10 
metų ir neėmusios ligoj pa
šalpos, gaus dovanas. Taipgi 
bus priėmimas naujų narių 
nuo 16 iki 25 metų dykai, o 
nuo 25 metų iki 35 metų už 1 
dol.

Kviečiame visus dalyvauti.
Valdyba ir Kctnisija

PEOPLES KRAUTUVĖS
PASIŪLO

PHILCO RADIOS
Prieinamesnėm Išlygom

Ir duoda didesnę nuolaidą už seną Radio mainant 
ant naujo Philco

MI

7/

A

PHILCO YRA MODERNISKIAUSIS
Radio Markete. Turi visus vėliausius pagerinimus. 
Peoples Krautuvėse rasite pilnų pasirinkimų net 45 
skirtingus 1938 metų modelius.

1938 Metų Philco Midget Radios kaina nuo $QQ.5O
1938 Metų Philco, Console Radios kaina nuo $/J,Q-50 
Philco 7xx Radios
Kaip parodyta .............................................. #*70.95
Kiti modeliai nuo ............. $00.50 iki $40RfV00

Lengvus Išmokėjimai

rURNITURE
4 ANUFACTUBINd COMPANY

4179-83 Archer Avė. 2536 W. 63rd St.

Lietuviškos Vestuvės-f^_ 
Scenoje

BRIDGEPORT. — lapkri
čio 7 d., Šv. Jurgio choras 
parapijos svetainėje rengia 
puikų koncertų, vaidinimų ir 
pasilinksminamų. Tų vakarų' 
bus atvaidinta “Lietuviškų 
Vestuvių” scena, imta. iš vai
zdelio “Katriutės: Gintarai”. 
Muzikų veikalui parašė A. R. 
Pocius. Parinkti vaidylos ir 
choras orkestrui pritariant 
atvaizduos, kaip senovėje lie
tuviai atlikdavo vestuvių ce
remonijas.

Be šio vaidinimo, koncerti-

BUDRIKO PROGRAMA

Kas sekmadienį Amerikos 
ir Kanados lietuviai, nežiū
rint kaip toli gyvena, turi 
progos pasiklausyti gražių lie
tuviškų dainų ir šaunios mu
zikos. Primenam, kad ir ryt 
vakare pasiklausytumėt Bu 
driko programos iš šios sto
ties, nuo 7:30 iki 8 vai. va
kare. Išgirsite harmoningų 
moterų chorų dainuojant gra
žia*: liaudies dainas ir didžiu 
lę Budriko radio orkestrų gro
jant puikius muzikalius nu-

BRIGHTON PARK. — šv. 
Kaz. Akademijos Rėmėju G 
skyriaus susirinkimas įvyks 
lapkr. 7 d., 3 vai. p. p., mo
kyklos kambaryje.

Prašome rėmėjų skaitlingai 
susirinkti, nes reikia prisire
ngti prie bunco party, kuri 
įvyks lapkr. 28 d., 3 vai. p. 
p., .Juškos salėj. Pelnas ski
riamas akademijos Statybos 
Fondui. Rašt.

CLASSIFIED
Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti seną, pajaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

<5739 So. Maplewood Avė., 
Telefonaa PROspeet 1185.

IEŠKAU TAI’. IOS LIETUVOJE

Joniškiečiuose arba Skalsgirlečluose 
arba namo Joniškiečiuose. Mainysiu 
ant Chleagos namo.

Kreipkitės }
J. SLIAZAS,

6943 Rok Maplcuood Avė., 
Chicago, Illinois

PADAVIMU NAMAS

Aleksafldras Kumskia, kuris 
stato savo kandidatūrų į Cook 

nėję programo dalyje dainuot , County komisionierius. Jo 
Antifonai is mergaičių choras, draugai ir rėmėjai pradėjo
gros Pirmas Simfonijos orkes
tras ir su choru solo dainuos 
Genovaitė Giedraitienė. Po 
programo eis pasilinksmini-

sųjudį, kad reguliarė demok
ratų partija, Nash ir Kelly 
vadovaujama, jo kandidatūrų! 
įtrauktų savo sųrašan būsi

mas, grojant šauniem Dean| majs rinkimais. Organizuoja- 
Colby muzikantam. j ma delegacija pas partijos

Scenos uždanga pakils 7:30. bosus. Ji$aį prieš ketvertų 
mušant. metų kandidatavo ton vieton

Jaunimas laukia gausingo
svetelių atsilankymo į šį lie
tuviškų parengimų. A.

Gricaitės Koncertas
Ryt, lapkr. 7 d., Lietuvių 

auditorijoj įvyksta dain. Gri
caitės koncertas. Be dain. Gri
caitės, programoj dalyvaus 
Pažarskis su prologu iš ope
ros “Pagliacci” — Leonca- 
vallo, akompanuojant muz. J. 
Bvanskui. Bus taip pat alvai- 

I dinta muzikalis veikalas “Ne
regė”, kurį parašė pati dain. 
Gricaitė. Veikale ji bus “GV>- 
ria”, neregė. Kitas roles loš: 
V. Tarutis — Leono, dailinin
ko ir K. Pažarskis —; be
tono, bankininko. Veikale yra 
įvesta gražių dainų, įvairių 
autorių: “Italų gatvės dai
na”, “Indėnų meilės daina”, 
“Ak, kaip gražu”, “Tarp 
mano atminimų”, “Ak, saldi 
misterija”, “Ar atsiminsi?” 
ir “Rožės pasaulyj”. Bus ir
deivės — Ruddy baleto grupė. J 

K Dain. J. Gricaitė yra kolo- j 
ratūra soprano. Jau keletas į i 
metų, kaip lavina balsų fu s Į 
žymų prof. Carhoni. Ij

Ieva Lukcšiūtė

BRIDGEPORT. — Simano 
Daukanto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks seklnadie- 

merius. Šias programas leidžia ' nį, lapkričio 7 d., 12 vul., dū
savo lėšomis J. F. Budrika-,' cagos lietuvių auditorijoj, 
kuris užlaiko rakandų, radių šiame sus-me bus priėmimą? 
ir muzikalių instrumentų krau vienos draugijos į mūsų drau-

Dvieju aukfitų nutrinis namas, atti
kau, vonios, uždaryti porėtai, dviejų 
karų gara/lžius. Kaina {4.900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2853 
So. Christlana Avė. (pirmiau buvo 
Turner Avė.).

PARDAVIMUI DUONA

tuvę adresu 3409-3417 S. 1 lal-
sted st. Chicagoje.

Pranešimai

P. K., sekr.
2.

BRTGHTON PARK. — S 
L. R. K. A. 160 kuopos nep?. 
prastas susirinkamas bus la 
pkr. 7 d., parapijos svet., 1 

be politinės grupės paramos? v6^- P° Prašomi visi
Dabar p. lyuniskis yra Mar- 
ųuette Parko direktorium. Se 
niau jis yra dirbęs kaipo De
puty Clerk kriminaliam teis
me, išrinkus adv. J. Zurį tei
sėju, buvo jo bailifu. Rinki
mu metu jis buvo p. Znrio 
kampanijos manadžerius. AI. 
Kmnskis priklauso prie dau
gelio lietuvių organizacijų ir 
yra žinomas kaipo geras at- 
letas-sportininkas.

josios Gadynės choras. Be to, 
bus gražių liaudies dainelių 
bei muzikos. Teisių patarėjas 
patieks naudingų informacijų, 
o programos vedėjas J. Ro
manas pająpys daug prane
šimų, kač į. rengiama lie
tuvių organizacijų ir kų Pro
gresą krautuvė turi pasiūlyti 
norintiems papuošti namus 
prieinamesnėm kainom. Pasi
klausykit. Rap. J.

Aušros Vartų Parapijos ( 
Sodaliečių Veikla |

WEST STDE. — Viena di
džiausių šokių vakarų IVest 
Side įvyks šeštadienio vakarų, 
lapkričio 13 d., parapijos sve
tinėje. Vakarų rengia soda- 
liclės. Paimta viena geresnių 
orkestrų, Jack Barry’s veda
ma. Jauk Barry yra pagarsė
jęs po visų Chicagų.

Prisirengimas eJna vTsu sma 
rkumu. Atsilankusieji šio va
karo ilgai nepamirš.

RADIO
DAINUOS NAUJOSIOS GA 
DYYNĖS CHORO NARTAI 

KALBAS TEISIŲ PA
TARĖJAS

Rytoj 11 valandų prieš piet 
radio klausytojai turėR malo
numo pasiklausyti operetiškų 
dainų iš operos “Piratai Pe- 
nsaco”, kurias išppildys Nau-

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks se- 
kmad., lapkričio 7 d., 1 vai. 
po pietų, paprastoje vietoje. 
Visos narės turi pareigos da
lyvauti. Valdyta

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

4124 VVest. Rooseve'.t Road ir 
132*8 So. Kedzie Avė.

PAIESKAU BROLIO

nariai dalyvauti, nes yra daug , 
svarbių pranešimų. Vajus pra- į 
ridėjo. Mūsų kuopa neturi pa
rinkti užpakaly kitų kuopų 
Tat, visi nariai į darbų!

Rašt. V. Paukštis

Draugijos Šv. Antano mė
nesinis susirinkimas įvyks la
pkričio 7 d., 1 vai. po pietų 
8 mokyklos kambary. Visi 
kviečiami ateiti į susirinkimų, 
išgirsite raportų iš draugijos į 
buvusios vakarienės. Praeito • 
mėnesio sus-me prisirašė 5 
nauji nariai. Visi turėtų pa
sistengti, kad ir šiame sus-me 
tiek prirašius. Valdyba

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks sekmadienį, lapkri
čio 7 d., 1 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėj.

A. Laurinavich, rast '
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Tel. CANai 9585 | 

WEST SIDE VIEŠBUTIS 1

KAMBARIAI RENDON. DIENAI | 
AR SAVAITEI

8AI.fi RENDON Dfil, VISŲ PARENGIMŲ S 
VESKI.P.MS, .ŠORTAMS, RALIAMS

W«Iter Nriran, sav. VIRTUVE. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI S
2435 So. Leavitt Street Chicago, III. |
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VISŲ DĖMESIUI
Chicagos Sveikatos departmentas neseniai pradėjo kovų 

panaikinti veneriakas ligas. Dr. Louis Schmidt paskelbė, 
kad bus spaudinama 900,000 aplikacijų kraujo ištyrimui, kad 
patyrus ar žmogus turi veneriškų ligų ar ne.

5,000 Chicagos gydytojų prižadėjo egzaminuoti dykai.
Kortelėj randasi prašymas daktarui, paimti kraujo pavyz

dį ir pasiųsti į Public Health Laboratorijų ištyrinėjimui. 
Jeį laboratorija ras kraujų nesveika, prane» gydytojui.

2monės, kurie turi veneriškų ligų irnepajėgia užmokėti 
už gydymų, bus gydomi dykai.

Nuneškite šių kortelę pas savo gydytojų. Kortelę gali 
vartoti visi šeimvnos nariai.

CHICAGO SYPH1LIS CONTROL PROGRAM
REQUEKT TO PHYSICIAN FOR A FREE BLOOD TĘST

PkJtsc send a speclmen from the bearer to the Bureau 
T-ahoratorles, Chieago Ttoard of Health for a free rryphilts 
tęst. He understands that he Is to return to your offiee for 
the result of the tęst.

The eo-operatlon of Chicago physlclang, who have of- 
febed thelr Service ln toktng speclmens for free teat. as their 
contrlbutlon to the syphllis control program, is greatly ap- 
preclated by;

THE ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF HEALTH, 
THE CHICAGO BOARD OF HEALTH.

THE UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .................... $6 00
Mine Run ............. 5 75
Egg ........................ 6 00
Nut ........................ 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DARARlt KAINOS 
GREITAI K VIA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardas gėri 
mas. Gerkit Lietu-' 
višką Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavemus. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHICAGO, ILL.

/ '• .'y M ri'

PaieSkau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina IS Lietuvon. 
Alytaus apskričio, Butrimonių v/ 
čiaus, Greikoniu kaimo. Daugia 
gyveno Scranton. Pa. Buvęs A 
rikos kareivis pareitam kare. Pra^ 
Sau jo paties atsišaukti, arba kas 
žino kur jis yra, prašau pranešti. 
Turiu labai svarbų reikalą su juo. 
Kas pirmiausia praneS apie jj. a.r 
Jisai gyvas ar miręs, gaut $20.00 
dovanų.

Rašykit arba atslšaukit I 
ALEX LAKSTUTIS

71 School Street 
Thompsonville. Conn.

PARDAVIMUI BUČERNF.

VOM.-f

Parsiduoda bučernė ir grocernė, su 
elektriklniu šaldytuvu ir mėsai piau- 
stytl mašina. Parduosiu arba išren- 
duosiu. Pardavimo priežastj patir
site ant vietos.

MRS. DI’DO.
150 E. Kensington Avė.

Tel. Pullman 1411.

PARDAVIMUI TAVERNA^

Narnas ir taverno biznis, su sale, ku
rią galima išrenduoti dėl visokių pa
rengimų. Naujai išdekoruota, šilto 
vandens šiluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. Atslšaukit j

MOONLIGHHT TAVERN 
1820 VVest 46th Street 

Chicago. Illinois

PADAVIMUI STAKLES
Pardavimui staklės audimui, su vi
sais Įrankiais. Duosiu pilnas infor
macijas apie vartojimą. Atsišaukite: 

11116 So. Spauldlng Avenue 
Telefonas Cedarerest 2933

PARDAVIMUI NAMAS

Vieno aukšto namas su krautuve. 4 
kambariai užpakaly, šilto vandens ši
luma. 2 karų garadžius. kaina $4.800, 
vertas du kart tiek.

2443 West 71 st St.. arti Artesian 
Chicago. Illinois

PLATINKTTE ‘ ‘ DRAUUĄ »»

Tel. CANai 1090

LEO CERNET
CONTRACTOR

Brick and Cement Work
Darome Tuok pointing ir taisome 

kaminus.
1901 W. Cermak Road Chicago

MATYKITE J| ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

V Pi ER
ATLIEKA 12 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai patiri 
monstrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTI 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, kra 
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

-«

o

k♦
JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO 

TERITORIJOJ
ŠIOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIF.RĄ 
SU CITY SEALER APZICRZTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKLI AI J EJ AUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS šn.DYTUVAMS
J

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tek REPubiic 8402 ■ Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


