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Vilniuje lenkai teisia mūsų veikėją K. Stasį
BYU PRASIDEJt[ LAPKRIČIO 5 D.

Lietiriu (iširame turi ūprotestMti 
dėl lenku siusto

Pranešama, kad Vilniuje y->ra pamatuoti, bet tis dėl to 
ra teisiamas žymus Okupuoto- lyra pavojaus, kad p. Štašiui
sios Lietuvos veikėjas, Vil
niaus Lietuvių Komiteto pir
mininkas p. K. Stašys, kuris 
keliais atvejais be jokio pa
grindo buvo areštuotas ir lai
komas kalėjime. Valdžios a- 
gentai sugalvojo, kad štašys 
būk tai nusikaltęs Lenkijos 
valstybei, siekdamas nuo jos 
atplėšti teritorijos dalį ir būk 
tai nusižengęs viliotos įstaty
mams. Nors tie kaltinimai ne

gali uždėti sunkių bausmę. Del' 
to mes, Amerikos lietuviai, ne
turime tylėti. jApie tai plačiau 
rasite ryt dienos mūsų dien
raščio editorijale.

Chicagoje veikėjai tariasi, 
kad ęlėl Šio lenkų smurto su
šaukti masinį protesto susirin
kimų. Susirinkimas greičiau
sia bus sekmadienį 2 vai. po 
pietų.

Kinijos diktatorius nenori betarpišku 
trukus derybų su japonais

NANKINAS, lapkr. 8. —
Kinijos diktatorius, gen. Čian- 
gkaišekas išleido formalų pa< liamas sąlygas, 
reiškimą, kad Kinija griežtai 
priešinga turėti su japonais 
betarpiškas taikos derybas 
konfliktų nutraukti. Jis parei
škia, kad Kinija pasitiki savo 
karinėmis jėgomis ir pasiryžu-’ 
si grumtis su priešu iki laimė
sianti. Anot diktatoriaus, kad 
įr pati Briuselio konferencija I lektivus veikimas prieš japo- 
pafdūlytų Kinijai betarpiškai nus.gali panaikinti dabartinį 
tartie su japonais, tai Kinija1 japonų kimų konfliktų ir Azi- 
to nepripažintų. Taikos dery-* j°s Rytams užtikrinti pastovių 

būtų naudingos tik japo-( taikų, sako diktatorius.

name, bet ne kinams, kadangi 
japonai iškeltų naujas neatke-

Praeitis aiškiai liūdi ja, sa
ko diktatorius, kad japonais 
toliau negalima pasitikėti Vi
sokių savo duotų garantijų jie 
laužo ir nesiskaito su teisingu

imu.

Tik pasaulič valstybių ko-

SU BALIAIS
BRIUSELISJapkr. 8. — 

Kalbama, japonai yra linkę 
čia valstybių konferencijoje 
pasitarti taikog klausimu Ki
nijoje. Bet jie priešingi tai 
daryti esant konferencijoje 
nesignatorinėms valstybėms, y- 
pač sov. Rusijai, kurios 1922 
m. nepasirašusios. Kinijos sau 
gurno sutarties.

Japonai pareiškia, kad nesi- 
gnatorinėa valstybės, ypač 
8ov. Rusija, neturi nieko ben
dra su minėta sutartimi. Ta
čiau konferencijom jos sukvies
tos ir turi lygų balsų.

WASHINGTON, lapkr. 8. 
— Prez. Rooseveltag sutiko, 
kad jo gimimo diena būtų mi
nima baliais visoj šaly sausio 
30 d. Tuo būdu sukeltas fon
das bus panaudotas kovai su 
“infantile” paralyžiaus liga.

ČEKOSLOVAKIJOS LIAU
DIES PARTIJOS SU

VAŽIAVIMAS

SONU8 JAMES ROOSEVELTAS PAS CHICAGOS KARDINOLĄ

Prezidento Roosevelto sūnus. James Roo geveltas pereitų savaitę lankėsi Chicagoj. Jo 
Rminėncij^ .kardinolar”Mundelein, -AJbiffigos arkvivskupas, svečių, priėmė ir su juo apie 
pu8vdlandrRttn#j»»L "James Koosevett&r'yra pfėzldėnTo^l«WrtaF^^^

*

JAPONAI BANDO KINUS
SUGRIEBTI Į SPĄSTUS

—
ŠANCHAJUS, lapkr. 8. — 

Apie 25,000 japonų kariuome
nės išlaipyta arti Sungkiango, 
už 22 mylių pietvakarų link 
nuo čia. Šios japonų kariuome
nės tikslas yra kinų kariuome
nę Šanchajaus srityje apsupti 
ir nutverti.į savo spąstus.

Anot žinių, išlaipyta japonų 
kariuomenė veržiasi stačiai 
šiaurių link. Kinų karo vado
vybė pasiuntė prieš jų gausin
gų savo karių koliumnų, ku
riai įsakyta žūt būt sulaikyti 
japonų veržimusi.

Kinų kariuomenei Šancha
jaus fronte bus tikra nelaimė, 
jei japonai užims strateginį 
miestelį, kur yra kinų karo tei 
kimo centras.

BUDAPEŠTO POLICIJA 
PUOLĖ ŽYDŲ NAMUS

6 VAIKAI UŽMUŠTIANT 
GELEŽINKELIO

PRAHA. — Čia įvyko liau
dies partijos suvažiavimas 
Dalyvavo apie 1,500 delegatų. 
Ši politinė organizacija sau 
goja Čekoslovakijos katalikų 
teises. Partijos vadas yra 
mons. J. Sramek, ministerių 
kabineto narys.

BUDiAPESTAS, Vengrija, 
lapkr. 8. — Policijai pranešta, 
kad paskutiniais laikais iš 
Lenkijos atvyko eilė žydų be 
Vengrijos vyriausybės leidi
mo.

Policija puolė įtariamus žy
dų namus ir. suėmė 503 vyrus 
ir moteris. Patikrinus suimtų
jų asmenybę, 29 sulaikyti, o 
visi. kiti paleisti.

Kas imtai apie pase milijono pagoto 
atverčiama katalikybeo

MONTREALIS, Kanada. 
- Tikėjimo Platinimo draugi

jos šioj vyskupijoj direkto
rius kun, "H. Jeannotte kalbė
damas per radijų apie užsie
nių misijas pareiškė, kad kata-

KDINA, Mo., lapkr. 8. — 
Nuo čia už 15 mylių rytų link 
traukinys sudaužė automobilį, 
kuriuo važiavo 6 bernaičiai ir 
mergaitės, 10 iki 19 m. amž. 
Visi žuvo. Trys žuvusiųjų — 
yra du broliukai ir jų viena 
sesutė.

NUMATO 5 MILIJONUS 
GYVENTOJŲ

GRAIKŲ KARALIUS 
LONDONE

Žinovai tvirtina, kad Chica
go miestas su priemiesčiais 
1940 m. sulauksiąs apie pen
kių milijonų gyventojų.

Prieglauda bus statumu ant labdariu 
žemes prie ligonines

_  ’ Vi

Labdarių seime buvo daug 
žmonių ir sudėta nemažai aukų]
Lietuvių R. K. Laljdarių Sų- į draugijų. Aukų iš labdarų 

jungos seimas, įvykęs praėjusį kuopų ir seime sudėta |C7 ?’».I
sekmadienį šv. Mykolo par. sa- [Aukotojų vardai bus paskr "ta| 
lėj, nutarė statyti seneliams i vėliau.
prieglaudų ant labdarių že
mės prie Šv. Kryžiaus ligoni
nės. šis nutarimas padaryta 
po to, kai prieglaudos komisi
ja pranešė, kad su tuo projek
tu sutinka ir Jo Eminencija 
kardinolas Mundelein ir sese
rys kazimierietės. Pranešta, 
kad kardinolo noras yra prie
glaudų statyti ne laukuose, o 
mieste, ar visai arti miesto. 
Taip pat Jo Eminencijos no
ras kad prieglaudų tvarkytų 
seserys kazimierietės.* 

Prieglaudos statybos fondui 
kelti ir projektui ruošti prie 
labdarių centro valdybos suda
ryta komisija iš šių asmenų: 
kun. Ig Albavičius, ark. M.

A. Linkus, ponia K. Sriubienė,

Į seimų atvyko svečiai 
Lietuvos kun. dekanas F. I 
pcčius, kuris nuoširdžiai daly
vius pasveikino, geimas priė
mė pasiaukojimo Jėzaus Šird
žiai rezoliucijų, kuri bus pas
kelbta drauge su kitomis r ■ -
Uncijomis.> . . . •

Kalbas apie labdarybę i- 
sakė kun. A. Briška ir p 11 
O. Pivariūnienė. Išklausyt 
daug nuoširdžių sveikin > 
kalbų.

Seimo prezidiumų sudarė; 
pirm. dr. Antanas Stulga, vifeė 
pirm. K. Sriubienė ar Pr. Či-

• a J
žauskas. Sekretorės —- P. b - 
driuškevičiūtė ir A. |\ .. Maciū
tė? Rezoliucijų komisija: U. 
šimutis, kūn. Ig. Albav

adv. J. Grisius ir dr. A. Ra-.dr. Rakauskas ir P. M
kauskas.

Seimas buvo gausingas. 170 
delegatų atstovavo apie 60

sikn
tis. Mandatų: O. Ivinskaitė, 
P. Zakaras ir Z. Ged' . 
Tvarkdarys V. Strioga.

tu pasiaukojimu, nes daugiur 
šis darbas stačiai pavojingas.

Tik vienoj Kinijoj yra apie 
500 milijonų pagonų. 19-am 
šimtmetyje ten platesne vaga

MADRIDO RADIKALAI TU
RĖJO DVILYPES IŠKILMES

HENDAYE, Prancūzija, la- 
pkr. 8. — Žiniomis iš Madri
do, ten vakar raudonieji ture-

BEDARBIŲ SURAŠYMAS 
VISOSE AM. J, 

VALSTYBĖSE
pradėtas apaštalavimas. 1907 

likų misionieriai kas metai paketais laimėta vienas nulijo-1 ^etų sukaktuves, kaip jie sek- 
sauly pusę milijono pagony nas katalikų; kitas milijonas,dingai gina miestų nuo nacio-

1920 m. Trečias milijonas bus’najjeįų jr jįUgjjo9 bolševikų 
pasiektas dar šįmet.

Indijoje yra apie 380 mili
jonų pagonų. 1936 metais tenl Ispanijos radikalai turi 
turėta 4 milijonai katalikų, o glaudus santykius su Maskvos

atverčia Katalikų Bažnyčion. 
Apskaičiuota, kad visam pa?

šauly yra apie vienas bilijo
nas pagonų, kuriems būtinai 
reikalingas Dievo pažinimas ir 
tikrojo tikėjimo šviesa. Kris
taus Evangelijos skleidimu 
tarp tų žmonįų Bažnyčia daug 
rūpinasi. Kas metai vis naujų 
misionierių kadrai siunčiami į 
pagoniškas šalis. Misionieria- 
vimas yra susijęs su nepapras

TEISMAS NEPAISO SKUN
DŲ PRIES TEISĖJĄ 

BLACKĄ

1945 metais tikimasi sulaukti 
jau penkaų^milijonų.

Afrikoje nežinomas ir apyti
kris pagonų skaičius. Šiandien 
ten yra apie 5 milijonai kata
likų.

NACIAI UŽDRAUDĖ VO
KIETIJOJ SKLEISTI SIEN- 

KIEVIČIAUS APYSAKĄ

WASHINGTON, ' lapkr. 8.
- Vyriausias teismas ir vėl 

paneigė iškeliamus skundus

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Nacių autoritetai uždraudė 
Vokietijoje pardavinėti Jr skai

prirt n«n» teisėk Blaek».,tyti H Sienkievjčįaū9 apyaa. 
(Trijų Floridos aliejaus komps- ..Kryžiu0<Rai... pažymima>
nijų skundų be jokių paaiškini
mų padėjo į šalį.

kad knyga “priešvokiška”.

LONDONAS, lapkr. 8. - 
Čia atvyko graikų karalius 
Jurgis. Svečiuojasi pas Angli
jos karalių.

UŽDRAUDĖ UŽRAŠYTI 
PALIKIMUS ŽYDAMS

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Nacių autoritetai specialiai iš
leistu nuosprendžiu uždraudė 
vokiečiams skirti bet kokius 
nors palikimus žydams. Su tuo 
numatytos aštrios bausmės.

jo dvilypes iškilmes; vienerių Žiniomis iŠ Washington< į 
lapkričio mėnesį visoj šaly j- 
vyks bedarhių surašymas, a* 
ba cenzas. Vyriausybei tasbū* 

rpvoliucijos 20 metų sukaktu- į tinai reikalinga, kadangi iki 
ves. šiol šaly nežirioriiatf tikras be

darbių skaičius. VyriausyU 
nori žinoti ne tik bedarb i 

skaičių, bet,ir tų, kurie d 1komunistais. Maskva direktuo
ja karų prieš gen. Franco ka- tik kai kada, neturėdami nuo
rmomenę.

NACIONALISTAI PAŽAN- 
GIUOJA ARAGONO 

FRONTE

HENDAYE, Prancūzija, la
pkr. 8. — Žiniomis iš Ispani
jos, generųlo Franco karo jė
gos Sabmanigo ruože, Arago- 
no karo fronte, užėmė keletą 
naujų svarbių pozicijų.

Radikalai pripažįsta, kad jų 
milicija apie vienų mylių atgal 
atsimetusi.

IŠ TRAUKINIO IŠKRITO IR 
ŽUVO t

Vakarų link nuo Galesburg, 
Mich., iš greitai važiuojančio 
traukinio pro langų iškrito ir 
žuvo pijanistag W. F. Erland- 
son, 30 m. amž., iš Chicago.

Policija spėja, kad jis nusi
žudė.

IŠVADUOTI Iš EŽERO
Sekmadienio vakarų pakraš

čių sargyba iš Micbigan ežero, 
ties 18 gat., išvadavo du jau
nus vyrus, kurių buorinė val
tis apvirto. Išvaduoti: T. Bin- 
geshein, 23 m., ir G. Voitke- 
vič, 22 m. amž.

latinio darbo.• t • . j , H
Bedarbių surašymas bus M 

vykdytas padedant paštų d&f 
partamentui. Visuose miestuo
se ir miesteliuose Šio lapkričio 
16 d. laiškininkai į kiekvienus 
namus išnešios atitinkamas 
blankas su prezidento Roose- 
vęlto trumpu bedarbių paragi
nimu, kad jie įsiregistruotų. 
Bedarbiams reikės atsakyti į 
blankose padėtus klausimus ir 
jas nemokamai įmesti į pašto 
dėžutę, arba grąžinti laiški
ninkui. Tas Teikės padaryti 
būtinai iki lapkričio 20 d.

Blankose yra paaiškinimai, 
kaip atsakyti į paduotus klau
simus).

PLATINKITE “DBATJGĄ.M si 4:35.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien numatoma giedra ir 
šalčiau. . ,

Saulė teka 6.33, laidžia.

i
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Svarbus Nutarimas

Lietuvių R. K. Labdarių Sųjungos 18-me < tuyog katalikams. 
sHme nutarta statyti ąenelių prieglauda taip 
greit, kaip greit bus. sukelta reikalinga pi- 

suma. • j *

jungos seimas, kuriame dalyvavo 170 atst°- 
stovai, •totavuujų 60 draugijų, irgi tarė sa
vo žodį. Priimta tokia rezoliucija:

“ Lietuvių B. K. Labdarių Sųjungos 
raimta, zuauiukąs lapkričio saitą. 7 d. Sv. 
Mykolo parap. salėn, išklausęs parneši
mo apie tai, kad A. L. R. K. Fectaroci.- 
jos centro valdyba matė gyvų reikalų 
pasiųsti Lietuvos Valstybes Prezidentui 
A. Smetonai protautų dėl Lietuvos vy
riausybės phriMriTrttno uždaryti Filoso
fijos fakultetų Vytauto Didžiojo Univer
sitete ir prašymų, kad Valstybės Galva 
neleistų įžeisti katalikų teises ir skriau
sti katalikiškųjų Lietuvų, solidarizuoja 
su mūsų veikimo centro padarytu žygiu, 
pabrėšdamas, kad Filosofijos fakfclteto 
uždarymu būt užgauta na tik 
bet ir jos išeivijos kašaHkų 
Iš šio nutarimo yra aišku, kad visa of- 

[ ganizuotoji Chicagos ir apylinkių visuomenė 
’ piktinasi dėl Lietuvos vyriausybės irusista- 
I tymo užduoti dar vienų didelį smūgį Lie-

Kun. F. Kapočius

DIDŽIOJI TĖVYNES MEILĖ

(Kalbėta Iš WEDC Stoties Per “Draugo” 
Radio Valandę)

\ -n ‘ - <*
Brangiosios mūsų užjūrio, čios buvo atiminėjamos ir po- 

Mbrčtatuos rusų stačiatikių co 
rkvėnris. Juodi debesys storai 
apdengė Lietuvos padangę ir 
rodėsi, kad atėjo laikas lie
tuvių tautai Asiškai Išnykti.

c • w

Mes manom, kad toji reikalingoji pini
gų suma nebus sunku sukelti ir.tai greitu 
laiku, nes seimas padarė kitų svarbų nuia- 
Atoų: zorifarajua ra io Eminencija Kardino

r\ kl Mandškin ir Seserims Koarmierietėms, nu- 
tfraadi statyti senelių prkglmdų ant tos

, ,<k|»darių Sųjungos žemės, ant kurios yru 
> .Akyta Lietuvių fiv. Kryžiaus ligoninė.

5 Amerikos lietuvių visuomenė, žinodama,
^fkad jau tikrai yra nustatyta prieglaudai vie

ta, kad yra Žinoma, kas tųjų prieglaudų ves 
~tr kad visu rimtumu einama prie užsibrėž- 

c tikslo, nėra jokios abejonės, bus žymiai 
{ dttasnesnė ir prieglaudos fondas greitai iš

augs. Ligšiol vis dar buvo abejonių. Patys 
labdarių veikėjai dar neturėjo galutino nusi
statymo. Vieni manė, kad gerai būtų statyti 
.prieglaudų savoj farinoj, kuri jau išmokėta J 
kiti galvojo, kad ten vieta nepatogi, per 
taii lt toli nuo gelžkelio ir net vieškelio. Taip 

VfBt buto ir tokių, kurie manė, kad reikia
.taškuti tam tikslui kitos farmos. v <

Bet nuo šio seliųo dalykai pakrypo ki- 
-l<rtt if tikrai geron pusėn. Prieblanda bus

Itytft toje vietoje, kuri prieš su virš dvi- 
its metų labdarių buvo numatyta, nu

plikta ir išmokėto. Kitos išeities nėra. Tokia 
F* ntiomcftiė y ta ir Jo Elmineneij«sKardi- 
nokhTaip iiiano visi žymieji mūsų veikėjai, 
kurie buvo labdarių seime ir su kuriais te-

privačiai pasikalbėti.
. Statydami prieglaudų mieste greičiau ir 

jų pastatysime. Svarbiausia — jos 
tymas bus lengvesnis, nes patogiau bus 

su&uftkti. Be to, čia vietoje seneliai turės 
dvasinį aprūpinimų, gydytojus, slauges, ko- 
ply&ų ir visokį kitokį patarnavimų.

Dėl to nuoširdžiai sveikiname labdarių 
. ^mitingų dėl galutino statyti prieglaudų nuta- 

If dėl parinkimo tinkamos prieglaudai 
‘^vietos. Dabar tik reikia, kad visa mūsų vi- 
'JUŪumbhė eitų labdariams į talkų kuo grei-

IfaHteift Sukelti reikalingų statybai pinigų 
^ubtių. Pradžiai fonde, kaip ‘praneša valdy- 
'tžr jau yra keli. tūkstančiai dolerių. Reikia 
rantyti, kad prie. Slo žvarbaus reikalo pri- 

. Ūkta savo aukomis visos mūsų draugijos ir 
kad neatsiras no vieno sumaningo tautiečio, 
kuris savo plytelės į prieglaudos namų ne- 

!•; -.jtthryti. -• ** •>.

Tenka nugirsti, kad ir kitose mūsų or
ganizacijose ir draugijose eina judėjimas 
prieš Lietuvos vyriausybės pasikėsinimų
skriausti katalikus, kurio Lietuvoje yra di
delėje daugumoje, kurie daugiausia valsty
bei, viso valstybės aparato išlaikymai (įm
inant ir universitetų) mokesčių sumoka ir 
kurie daugiausia prisidėjo prie iškovojimo 
Lietuvai nepriklausomybės ir prie jos ap
gynimo bei išlaikymo.

Bičiulių Nesantaika Ir KlajčMifle 
. Politika.

sesers ir broliai! Jau antrų 
sykį turiu laimės prakalbėti 
į jus Čikagoje per “Drųugo” 
radio valandėlę. Pasisveijėin- 
jr.mas su jumis pasakiau, kad 
atvykau į Amerikų norėda
mas atvežti įš jūsų taip labai 
'mylimos tėvynės Lietuvos ug
nies. Tėvynės meilėa ugnies... 
Tikrai, tik šitoji tėvynės mei
lės ugnis mane čionai atvedė, 
ir tik apie tai noria šiandie
nų su jumis, mylimieji, trum- 
įai pasikalbėti. ; o . f 

Bendrai, labai sunku apt 
ti — kas yr< tėvynės meilė. 
Lengviau jausti jų, bė^sun-j

Tačiau Lietuvą nepražuvo, 
ftės. ji turėjo Viiiioy kurie jų 
karštai mylėjo, Mylėdami sa
ve <brimgių' vargstančią tėvy
nę, vergijos laikais jie kūrė. 
jai giesme^ir žadino kitų šir
dyse Švįbtųjų tėvynės meilės
wgni/ J. :?<- '

lr:ątai netikėtai salį epsnojo 
didysis pasauliiis^ khras. Su- 
žvap^ėjo jankiai’, sugriaudė 
patalkės. Vis» .Lietuva pa.-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Pare ad kongreso esperanto.
—------— * Pirma priežastum ne liabo

Rasieju j būsiu caro ir dide- kaino moneta o vėla pum po 
lių komisarų lekšinai. Voluos nėra ka kalbėtus, vėl omnis
“vitas šimtas milionų Sovie-'Pare grando init> skyle in 
tų žemės piliečių,” kaip iš-'portmoneta.” (Kadangi gro- 
figeriavo draugas Mizara sa-'mata ilgoka, tai kitus punk
to popery. Mano delnas, kaip tus praleidžiu, prof. K.). Gro- 
zelkoras, rodo, kad caru lik- matų baigia šitaip: 
siųs tas pats draugas Stalinas,
o komisarais ir gi visi dabar-

kiau pasakyti, kas yra tavo k«ridd gaisrų pššvaiiĮėse Ga 
tėvų meilė. Tačiau getam va)-' «lir)gic5j iniūfų: pavergėjų sps- kysim ^Amerike. Čia per lekši-

"5 Saliuto te Prezeso caro, 
Joenenis Sziauczatum, grando

“XX Amž.” žiniomis, “Deutsche Runds- 
hau in Polen” cituoja straipsnį, karį paskel
bė lenkų nacionalistų partijos laikraštis, iž- 
einųs Rroniberge. Tame straipsnyje lenkai 
skundžiasi, jog tiek Dancige , tiek reiche 
esanti žiauriai persekiojama lenkų mažuma: 

Įžūlusis vokietis kelia galvų, smurtu 
naikindamas Versalio sutarties garan
tuotas mūsų teises. Dancigo, policija jė
ga verčia lenkų vaikus lankyti vokiškas 
mokyklas. Vokiečiai tiek toli nuėjo, kad

kui tas yra. Ubai- lengva ^attį>- 
tt ir labai nesunku vykdyti. .

Pasakojama, kad Austrijos 
sostinėje Vienoje kartų .kali
niai, sargybinių prižiūrimi, 
šlavė gatvę. Tuo -metu ėjo pro 
šalį būrelis Vienos Universi
teto studentų. Staiga vienas 
studentas atsiskiria nuo drau
gų, prieina prie kalinių, nual
inta kepurę ir vienam jų pa j mažoje samanotoje grįčiutėje 
bučiuoja rankų. Draugai bui- žibėjo ugnelė. Ten matėsi jau

nus mes faituojamės vieni už 
demokratus, kiti už repubK- 
konus. Pas balšavikus votuo- 
jama vienbalsiai. Piliečiai su
varomi i shlę. Ant steidžiaus 
užlipa vienas čekistų ir, iš
sitraukęs' revolverį, sako: 
“Draugai j dabar votuosim. 
Kas prieš Stalinų, tegul pa

dainavo šitų dainų. Vienoje j kelia rankas! Nei vienas!
Vienbalsiai! Spasibo. Dabar 
išsiskirstykit. ”

?.gi k8U»xyj»yo .ir, pagal ia u vi
siškai, subyrėjp. Tuoihet iš 
iŠvarglintps pavergto lietuvio 
Krūtinės išriveržė laisvės gie
smė: “Eina garsas nuo rube- 
žieuš, žirgas reik balnoti”t 

1919 Ai. tamsių rudens nak- 
tį pulkais Lietuvos laukais 
traukė būrelis jaunuolių ir

tmiai. Kaip aš šitų figeriuo- amatoris esperanta. Baltimo- 
ju? — klausit. Taigi ve kaip.1 rensis, Merilandesis, cuni A- 
P<alšavikų “demokratijoj” vo- merika7*
tuojania ne taip kaip kitur, sa- , ------------ ,

Vienos mokyklos paišyl^^^

stai nustebo, pamatę kas at
sitiko. Bematant ėmė jam da
ryti skaudžių priekaištų.

— Klausyk, ar tu iš proto 
išsikraustei? kaip tu tam pik
tadariui - kaliniui viešai bu
čiuoji rankų?!

— O kaip aš jam rankos
.i ėLlenkams ne tik nepripažįsta lygių teisių,'nebučiuosiu, kad jis yra mano

na. graži, nekalto veido mer
gaitė, apyšeni josios tėveliai 
ii'jaunas vaikinas svetys. Tai 
mergeles sužadėtinis. Jie te 
nai ramiai šnekučiavosi apiė 
būšimųjų savo laimę... , 

Staiga pasigirsta dainos ai- 
dti. Visi tuojau sukrato, kad 
tai žygiuoja į karų’ UŽ1 mūsų

bet visomis priemonėmis slopina tei, kas tėvelis! Jis'mane išaugino,Ilaisvę mūsų karžygiai sava
lenkiška, ir stengiasi išplėšti iš lenko* sie
los visa, kas jį sieja su tėvyne.
Lenkų laikraštis ragina tuo pačiu atsi

mokėti ir vokiečiams:
Gana būti lojaliems vokiečių mažumai

Lenkijoj! Nepakęsim, kati tie, kurie sa
va krašte spaudžia mūsų tautiečius, pas 
mus steigtų nelegalias slaptas karines 
organizacijas, siekiančias atplėšti nuo 
amžių lenkiškas Pbznanės ir Pomerani
jos sritis. Į tai mes žiūrim atviromis aki
mis, ir į vokiečių imperialistines tenden
cijas mes atsakysim stipriu lenkišku 
kumščiu.

tos lankos mane mažutį ne
šiojo, tos rankos man duone
lės nuolatos Veikė, tos rankos 
mane j mokslus išleido — tai 
kaip aš jų nebučiuosiu?

Jo draugų! sujaudinti tz» 
kia meile, nutilo.. Garsas apie 
tų įvykį greitai pasklido po 
visų miestų. Sužinojo apie tai 
ir pats Austrijos imperato
rius. Jis ištyręs tų įvykį tuo
jau įsakė anųjį tėvų paleisti 
iš kalėjimo. — Negali būti 
blogas tėvas, kuris tokį gerųBeveik tuo pačiu metu Berlyne išeinųs 

laikraštis “Gcrniania” įsidėjo vedamųjį skir- [sūnų išauklėjo, i»sakė impe- 
tų lenkų vokiečių santykiams, kuriame savo ratorius.

Vienoj gazietoj radau iš- 
drūkavotų grmnatų tarptauti
ne esperanto šneka. Tasai es
perantininkas, Amerikos lie
tuvis, gromatų rašė vienam 
ženklyvani lietuviui Paryžiuje, 
kad negafįs pribūti ant espe
ranto kongreso įr paduota 
priežastis. Rašo:

-“Caro Sinioro Prezeso: —
“Iinpcesibile mi kelionius in

mokytoja uždavė studentėms 
hom vork; liepė kiekvienai nu
piešti po tokį daiktų, kuris 
parodytų, kuo jos norėtų sa
vo gyvenime būti.

. 9
Ant rytojaus studentės at

nešė savo darbų. Vienų buvo 
nupiešta taipraiterls, kuris 
reiškė studentės norų būti ste- 
nografe; kitų — knyga, ro
dančia noro būti knygvėde; da 
kitų dresės, rodančios norų 
būti komeršial art ir t.t. Žiū
ri mokytoja, kad Meimės 
Skiauteraitės popery nieko ne
nuplėšta. ,

— Meimuk, o kodėl tu nio- 
ko nentipiesei ? — klausia mo
kytoja.

—TtįĄŠ, mie tyčerka, noriu 
žanytis, ale niekaip negalėjau 
išgalvoti, kaip tokį daiktų nu
piešti ant poperos.

noriai. Jaunikaičio veidas pa
rausta, akyse pasirodo kai
kokia ugnis. Jis atsistoja, at-| ■■■ ...... . ' ■■ . ~ ~ . ........ . . _
sifjveikina su tėveliais, su są- jsu lygtis. Argi no stebuklas,' v0 gyvybę atiduoda už savo 
vo • mylimųja, prisideda prie !kad didžioji Anglija atsiunčia prieteBus”. 
būrio ir išnyksta už kalnelio, i uos^ s*170 šarvuočius, Į Dar nesuskubo užgyti mūsų
Tylios, tylias ašaros palydėji ir J’e patrankų šūviais svei- karžygių žaizdos, gautas kovo
ju dainų. Bernužėlis išėjo, pa
sislėpė už kalnelio, — išėjo ;r 
daugiau nebegrįžo...

Mylimieji, kai jūs lankysi-

E -į; Vietoje Protestai .
/ <• y * - '■ - * *

Amerikos lietuvių katalikų visuomenėj 
pastaromis dienomis eina didelis sųjudjs. Mat, 
atėjus žinioms, kad kėsinamųsi uždaryti Fi- 

_l6aofijos skyrių Teologijos - Filosofijos fa-*
< iultete prie Lietuvos Vytauto Didžiojo Unk 

VCrslteto, pajusta, kad to skyriaus likvida- 
tiftjtt būtų padaryta labai didelė skriauda

. katalikų visuomenei.
Dėl to ir Kunigų Vienybės ir Federaci

jos centrai matė gyvo reikalo siųsti Lietu
vės Freaidentai protesto kablegrftmas. Kuni
gi Vienybė išsiuntė takių kablegrtunų: “Tro- 
ttUnrtj—nė prini pesikėetnlnlų panaikinti Te

. akcijos - Fllosofijoa Fakulteto filosofijos 
■kprių. Amerikiečiai visada stovės oi Lie
knos katalikų teises”.

A. L. R. K. Federacijos oentro valdyba 
iėeinntė tokių kablegramų. ” Pasikėsinimu už
daryti Filosofijos fakulteto užgaunama ka
talikų teises. Amerikos katalikai dėl ta pikti 
■asi ir protestuoja. Ekscelencijos prašome 
Atistoti skriausti katalikiškųjų Lietuvų ”.

Praėjusį sekmadienį įvykęs Labdarių Sų-
5 ? ♦

ruožtu dejuoja dėl sunkios vokiečių mažu
mas Lenkijoj bftities:

Nuvokietinimo tendencijos Lenkijoj y- 
ra žymiai padidėjusios; paskutiniu me
tu lenkai absoliučiai niekina savo su rei
chu sudarytas sutartis ir jms save 
venantiems vokiečiams duoda smūgį po ; 
smūgio. Boikotai, vokiečių mokyklų už
darinėjimai, jų organizacijų likvidavi
mas, pravedinias vadinamosios žemės re
formos it kitokios represijos ne tik kelia 
nerimų tarp lxmkijoj gyvenančių vokie
čių, bet ir kaskart vis labiau drumsčia 
vokiečių lenkų santykius.
Apžvalgą baigdami, norėtumėm pacituo- 

i “Paris-soir” bendradarbių Varšuvoj, bro-

Taip, ištikrųjų. Negali būti 
blogas tėvas, ar motina, kurie 
turi gerus valkus. Vaikų mei
lė tėvams yra didžioji paslap
tis, kurių širdis labai aiškiai 
jaučia, bet kurios žodžiais tin
kamai išreikšti negalima. Tik
roji‘meilė pasireiškia todėl ne Lietuvų. Didžiosios pasaulio 
žodžiais, bet -didžiais pašiau- j tautos nustebusios pamatė,

te Lietuvą, jūs nerasite joje himnų U Vašingtono, Niu- 
aukštų dangoraižių, nerasite j°rh°, Čikagos gatvėse šian- 
auksu žibančių rūmų, bet jūs ^i011 randasi rūmai su musų 
rasite Lietuvos laukuose pil
kų, labai paprastų kryželių.
Ant tų kryželių juodomis rai
dėmis rasite išrašytus vardus 
tų, kurie iš didžiosios tėv y 
nės meilėm už jų savo kraujų 
išliejo. Jie mirė, bet jų meile 
iš karštų karo pelenų ir griu
vėsių prikėlė visų užmirštų

kina mūsų laisvosios Lietuvos į se už Lietuvos laisvę, dar ne- 
Prezidentų, iškelia ant savo suskubo atšalti mirusiųjų kū- 
karo laivų Lietuvos trispalvę1 nai kovos laukų kapinynuo- 
ir iškilmingai groja mūsų tau- se, o jau daugelio lietuvių šir-

k o jimo darbais.
Mūsų brangioji tėvynė Lie

tuva, kaip tas Vienos kalinys, 
ilgus ilgus amžius buvo skau
džiais pančiais sukaustyta 
Šimtus metų baisus buvo lie
tuvių tautos gyvenimas. Lie
tuvių kalba buvo persekioja
ma ir niekinama. Už lietuviš
kų knygų ąr laikraštį buvo 
baudžiama kalėjimu ir ištrC-

kad Lietuva verta laisvės, jei
gu ji turį taip karštai jų my
linčių sūnų.

lių Tharaud, pranešimų savo laikraščiui. Len
kų pažiūrų į santykius su vokiečiais pačių 
lenkų lūpomis prancūzų laikraštininkai taip 
išdėsto:

Jr kas gi bebuvo likę daryti mums, 32 
milijonų valstybei, kuriai gresia pavojai
iš visų pusių? Susidėti su Rusija mums mimu iš tėvynės. Mūsų bažnv- 
atrodė neįmanoma, nes komunizmo mes 
bijom kaip maro. Beliko susibičiuliauti, 
su Vokietija, kų mes- ir padarėm. 6ian-a S • x i 1 X • 1 - ’ I 1 • .  •

valstybės ženklu ir plevėsuo
jančia laisvos Lietuvos vėlia
va.

Sitam didžiuliui mūsų tau
tos laimėjimui įamžinti ir Lie
tuvos karžygių tėvynės mei
lei perduoti lietuvių ainių ai
niams, vi.<a Tnfisų tauta stata 
Kauno mūsų Prisikėlimo pa
minklų

Ir štai mažųjų lietuvių tau-pysite atvaizduotą Kristų, mi
tą sveikina pasaulio galiūnai, tštantį už pasaulio išganymų 
Mūsų pavergėjai rusai ir vo-’ir gretft Jo _ inflgų karžyg„
kiečiai nulenkia savo galvai

dyse ima atšalti tėvynės mei
lė: savymeilė, nesantaika, pa
vydas if kitos nelaimės ima 
labai slėgti mūsų nedidelę tau 
tų ir jaunų valstybę. Tad mū
sų Tautos Šventovės statymas 
tegu prikelia iš tų nelaimių 
visų mūsų tautų, tegu atgai
vina mūsų ti^ų pamiltuosius 
idealus, tegu visus mus su
jungia tikron vienybėn, kurios 
niekas nepajėgtų suardytu

Kristaus Prisikuli- ■
mo bainyėir,, kuri bus mums, e®a . . * 11
I«ovo ir tūvyufs muilės Sven- Tį8’ kttn°8 Jok'°'
love. feidunri į Paminklinę lirWi »2‘
Prisiknlimo bažnyčią jns nm i®OTin^*' *

savanorį, mirštantį už Lictu-
įr pnpazjsta Lietuvų nepri-. , , ..
.. , rv... .. 'vos laisvę. Didžioji tėvynesklausoma valstybe. D.idziasjūs
pasaulio valstybės atsiunčia ten.b«8 ugninėmis rei-
į Lietuvį savo pasiuntinius ir dėmis išreikšta; “Nėra aide- 
kalbasi su mumis kaip lygūs nės meilės už tų, kaip kas >a-

politika Pabaltijy. Tik tai politikai kelių yra 
dien mes inatom- kad tai kvailas biznis... j Užkirtusi pati Lenkija, jau X8 metai neati- 
Šiandien nebėra nė-vieno lenko, kuris Į taisydama Lietuvai padarytos skriaudos.. Dėl 
manytų, kad nuoširdi bičiulystė su Vth p®. užsienių politika, kaip dūšia be Vo
kietija yra galima. * (tos, ir klęidžioja paradoksų tyruose; ncapsi-
Ir tikrai, pastebi “XX Amž.’*, Lenkijų įstodama nei ties sųjunga su Prancūzija, nei 

galima tik užjausti. Šlėktiškas išdidumas len- ties bičiulyste sn Vokietija.
kams neleidžia prisilažinti, kad jie turi dar

kurių jiems teiktų aktinga ir nuoširdi taikos į tų-žodžio” Nr. 9 (lapkričio mėn.) pasiro
dymas tikrai galės nudžiuginti fttvo skaity
tojus, nes labai turiningas ir įdomus. Šiame 
numeryjė randame labai gražių vaizdelių: 
“Maištininkas”, “Pasprunka”, “Rastinu- 
kė ’, “Uosio Žiburiai”. Be ta, dedamas K. 
Čibiro rašinys apie Paryžiaus Tarptautinę 
Parodų, įdom* apžvalga etc. Mūsų profesi-

vienų, pačių tikriausių ir natūraliausių išeitį, A. L. K. S. Sųjungos žurnalo
j/maiai ir studentai būtinai turėtų skaityti 

“Studen- šį žurnalų.

MEDELIŲ SODINIMO č 
VAJUS /

KAUNAS. — Siais metais 
bendras medelių sodinimo va
jus davė puikius rezultatus. 
70,000 talkininkų pasodino vie 
tių milijonų medelių.

NAUJAS UNIVERSITETO 
STATUTAS

KAUNAS. — Lapkričio 4 
d. seimas priėmė naująjį uni
versiteto statutų, panaikino 
buvusius atskirus kūno kultū
ros kursus. Ši mokslo šaka 
bus dėstoma universitete.



*

SVEIKATOS KELIU

SAUGOKIME VAIKŲ 
ELGĖSI

gi blogas pavyzdys nei mum?, . . ». _ . ..6 .... 7 J . tai dideliu smugiu vaikų pronei jaunų jai kartai, nors pas itiniam brendimui ir ebarak-
taroji būt,, lopšinio »n,žiat>6 Tfvgi
negali būt pakeliui. Ne nau-' . .1 savius trūkimus nuo vaikų

kaip įmanydami, bet jų pas
tangos būva veltui. Vaikas

PRIEŽASTIS KAM BAYER į 
ASPIRIM GREITAI DIRBA |
Imrakll Dayrr Anptrln tinbet* | 
nt ik line vuml-nn.

Kol poaUkin MlktlnKa duffn* 
juu tlrpntn.

AU tirpimo rrrltumnn k-id'ln 
tikri, -inn BAYKIt Anptrln latbte. 
tinnn pnulr.l ‘ pAffririttl * KU.ro. 
.kuudėjlmo Ir pun»Un4ą nkiutn- 
m«« krllun inlnu'.nn po tublrto 
patinimo.

sužino apie tai ir labai daž
nai sielojasi; vėliaus papras 
tai laikyti tėvo ar motinos pu
sę, arba visiškai nustoja pa 
sitikėjimo tėvais, o kartais

Ii kinų-japonų karo. — Sunkiomis patrankomis japonai griauna Shanghai priemiesčius.

Į Visi žmones kurie kenčia retkar- 
| flals galvos skaudėjimu, turi ži

noti apie Sį palengvinimo b<ldą.
Kada tik pradeda galva skau

dėti. paimkite du tabletus Bayer j 
ABpirln su puse stikline vandens. į 
Kada skausmas labai žiaurus, dar 
vienas tabletas reikalingas,' v&iau, 
pagal nurodymą.^

'Jeigu galvos skaudėjimas pasi
kartoja. mes patamlame nuvykti 
pas Jūsų gydytoją. Jis ištyrinta 
priežastį, kad pataisius Ją.

Kaina dabar tik 15c ui dvyliką- 
tabletų arba du pilni tuzinai ui, 
25 centus—maždaug, tik, 
centas už vieną.

I
Pavyzdyje žmogų patraukia, 

jį moko, auklėja. Bet jis gali 
būt dvejopas: geras ir blogas. 
Blogas jiavyzdys tik tos rū
šies vaisių tegali išduoti. Mū
sų gi tr.jškimas yra kad vis
kas su mumis būtų gerai. Tai-

>nuostabumo, kad prie tokių j 
'aplinkybių vaikas išbuvęs r.a-! 
ktj ir apimtas ūšgųsčio, rėkia 
kiek jėgos leidžia. Vaizduotė 
Vaikučiuose yra labai judri ir 
čion reikia didelio švelnumo 
iv takto iš pusės tėvų šiai 
padėčiai apeiti.

Nesantaika įvairiais klausi
mais tėvų tarpe yra nepapras-

PRIEŽASTIS kam i
GALVOS SKAUDĖJIMAI 
PALENGVINTI GREITAI

jiena, liet tik prisiminima# fa
kto, kad vaikai ima pavyzdį 
iš savo tėvų lygiai kaip krik
ščionis katalikas ima savo gy- 
veninui pavyzdį iš jį atpir- 
kusio Išganytojo. Blogas el
gesys vaikuose nėra įgimtu
dalyku. Šio ^negeistino papro- ,a nMpkę.ti
č’p vaikas išmoksta iš anges- 

iųjų, kurių tarpe jam tenka 
augti.

Įdomu būtų žinoti kiek mū
sų tėvų gali pastatyti save 
vaikų vieton, kad juos tinka
mai suprasti. Savo kūdikystę 
tėvai labai dažnai pamiršta,

Vaikai labai dažnai reška- 
14’ija tėvų dėmesio į juo?. Tuo j 
reikalu jie parodo didelio py
kčio, užsispyrimo ir labai ge- 
’ai supranta, kad jie priver
čia tėvus susirūpinti jai?. Už
sikirtimai yra itin dažmis ten,

VISUOMENE TURI DOMĖTIS 
KLAIPĖDA

nes tėviškumo garbingumas ^ur tėvai savo vaikų daug 
kažkaip užbriežia linijų jų pa
čių elgesiui, kuris, jei patys 
būtų vaikai, greičiausiai ne
pakęstų.

Vaikai, paprastai yra linkę 
būti linksmus. Kartais net ir 
prie labai sunkių gyvenimo 
sųlygų vaikus lydi džiaugs
mas, šypsena. Šių nuotaikų 
tačiaus labai greitai gali su
drumsti patys tėvai netikusiu 
pavyzdžiu.

Praktikoje pastebėjau, kati 
vaikai tik retūdše atsitikimuo
se pasirodo esu jautrūs, ner- 
vuoti ir tai dažniausiai jie 
yra tokiais dėlto, kad jų tė
vai yra visados įtemptais ne
rvais. Vaikai tokių tėvų pa-

Klaipėdos uostų. Dabar laikas, tautos ir valstybės tapo tur
tingos ir galingos, kurios įsi
tvirtino jūrose. Mūsų tauta,

dėtį greitai pastebi iš jų kas
dieninio gyvenimo ir patys i-

prašo, maldauja. Gerinusias 
vaistas šiam reikale palikti 
\aikų vienų sau, kad jis ne
matytų ir negirdėtų tėvų, 
Taip greitai kaip jis pajus, 
ltRd jo riksmas nekliudo tėvų, 
laipsniškai kils iki visiškai 
sustos.

Lietuva Eksportuos Ne 
Sėmenis, Bet Jų Aliejų

KAUNAS (Tsb.) — Lietu
vos ūkininkai kasmet daug 
augina linų. Linus ir sėmenis 
parduoda, palikę dalį savo 
reikalams. Iki šiol* iš .Lietu
vos sėmens buvz, parduodami 
į užsienius grūdų pavidalu. 
Išaiškinta, kad būtų daug nau
dingiau sėmenis perdirbti į

Lietuvos ekonomistai bei e- 
konominių organizacijų veikė
jai yra sudarę Ekonomijų Stu
dijų Draugijų. Draugija lei
džia rimtų savaitinį žurnalų 
“Tautos ūkis”, kuriame gvil
denami ir nušviečiami krašto

įvažiavimas buvo tiktai apie 
5 metrų gilumo, o dabar yra 
pagilintas iki 9 metrų. Dar 
prieš pat karų į Klaipėdos 
uostų tegalėdavo įplaukti tik
tai 2000-3000 tonų talpos lai
vai, ir tai tflaipčdiškilia bėg>

■ laivininkystės reikalais pasi
rūpinti visuomenei, visai tau
tai. į praeity atėjūnų nuo Baltijos

Dabar yra jau prekybos lai- • nustumta ir pavergta, nutolo 
vyno pradžia, nes turime 9 lai- j nuo jūros. Dabar yra viso? 
vus, tačiau jų bendras tono- j sųlygos ir gyvas reįkalas ho- 
žas tesiekia 7000 tonų. O rei- ituviains vėl prisiartinti 
ketų turėti laivynų bent 40,000 i ______________  - , „

ekonominiai klausimai. Be ki- davo pasižiūrėti “didelių”
| tų darbų, pažymėtini yra eko- laivų. Dabar į uostų įplaukia 
nominių Studijų Draugijos nu Jlaivai iki 20,000 tonų talpos. 
rių pasitarimai, kurie įvyksta;Kiek padaryta uosto gilinl- 
kas savaitę ir kuriuose apta- Į mui galima numanyti iš to, 
riami svarbesnieji ūkiai bei jų kad 1923 — 1937 metais uos-
reikalai.

Šiemet rudenį pirmųjį savo 
pasitarimų ekonomistai pasky 
rė Lietuvos prekybos laivyno 
reikalui. Pagrindinį praneši
mų šiuo reikalu padaryti bu- 
v o pakviestas Klaipėdos uos

to žemsemiąįg ir žemsiurbliais 
yra išsemta apie 3,877,000 ku
binių metrų gružo.

tonų. Taigi dar labai daug 
trūksta. Į Lietuvos prekybos 
laivynų dar reikia įdėti gana 
daug kapitalo. Kadangi čia 
kapitalas dedamas aiškiam ir 
pelninigani reikalui — tai šis 
dalykas yra vertas, kad juo 
susidomėtų pinigingesnieji lic 
tuviai ir Lietuvoję, ir užsie 
niuose. Laivininkyste vertą
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PLATINKITE “DRAUGĄ

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

UFE’S BYWAYS

Tha t fa o-m* nertom-
Girt piPH'r Huier Mc A*Y —

J K£M£M&X. A I GffT
neoM My čir iapyohč£ — an ~Boy ! 

čcul-p sn£ hit .7

masi jiejtiičjomis tos rolės vai-, sėmenų aliejų ir abiejų eks- 
<linti, tapdami nervuotumo au-J portuoti, o išspaudas (attna-
komis. ti’

Daugelis motinų nusiskun
džia, esu, jų dukrelė ar sūne
lis naktimis kaip reik nemie
ga. Nuodugniau patyrinėjęs
randi, kad tai paeina iš ne 
tvarkoj su valgiu. Prie šio 
trūkumo labai dažnai vaikams 
duodama progos valandų kilų 
prieš gulsiant užsiimti žaidi
mais, ypač tokiais, kurie vai
kus baugina ir tokiu būdu ke

tas) palikti vietoje, nes iš
spaudos labai geras pašaras 
gyvuliams.

Šis klausimas jau galutinai 
išspręstas ir sėmenų į aliejų 
perdirbimų imasi bendrovė 
‘Ringuva”, lęuri Šiauliuose 
atidaro didelį sėmenų aliejaus 
fabrikų, kuris pajėgs perdir
bti kasmet po keliolikų tūks
tančių tonų sėmenų. Dar šie
met bus pradėta eksportuoti

lia juose baimę. Nėra K jokio sėmenų -aliejų.

ra baimė ir su žinojimu kai 
tės, kuri neišskiria vilties, 
laukiu amžino pasaulio vartų 
atsidarymo prieš mano žings
nius. — H. Greeley.

1 Vietos,’ kurios tave žino ne-j •
mžilgo tavęs daugiau amžinai 
nežinos. Rūpestys, kurios tn-

Lapkričio 9-ta Diena ve vakar erzino jau yra že- 
—■■■■ miau apiregės. Tavo prieteliai

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karuiiikig

domėtis visiems visuomenės 
Krantinės laivams sustoti y- shioksniams, nes savuoju pre

kybos laivynu ne tiktai Lietu
va įsitvirtina savam pajūry 
ir jūrbse bendrai, bet prie 
laivininkystės yra daugeliu 
žmonių įdomaus naudingo ir
pelningo darbo.

Mes matome, kad tiktai to?

ra ž.ymiai pailgintos ir pagrin 
diniai pataisytos. Uoste yra 
jau septyni kranai laivam?

lo direkcijos pil'.nininkas iu-j prikrauti ir iškrauti, ir dar 
žinierius B. Sližys. Pranešėja? du perkami. Uoste labai trū- 
jam pavestųjį klausimų vispu- ko sandėlių: dabar jau ir san- 
siškai nušvietė, ypač iškelda- dėlių naujų pastatyta apie 
mas Klaipėdos Uosto pažan- joo.OOO kubinių metrų talpoj 
gų ir reikšmę Lietuvos vai- Ijaivų judėjimas Klaipėdos
stybėje.

Po 1923 metų Klaipėdos kra
uoste nuolat auga, ir auga 
gana sparčiai. Lietuvos užaie-

što prie Didžiosios LietuvosĮ nio prekyba eina daugiau s a
prijungimo uostas yra pada
ręs tiesiog stebėtinų pažangų. 
Buvęs negilus, didesniems lai
vams neprieinamas uostas,

KITA PROGA LAIMĖTI 
TURĘ

per Klaipėdos uostų. Pavyz
džiui, 1936 metais per Klai- 
pėdų išvežta prekių 462,313 
tonų, o įvežta 689,351 tona, 

per trumpę laikų žymiai iš- tuo tarpu tais metais iš( viso 
augo visose srityse. Ta uosto Lietuva išvežė į užsienius pre- 1^’,'matysite žmones studi- 
pažanga valstybei yra daug kių 534,526 tonų ir įsivėlė iš I juojant 01d Gold Pie§iniu8 ir 
kaštavusi. Taip, nuo 1923 me- užsienių 784,471 toną. Už pro-. . n„;£rnhn fivplnnmn

Ar Jūs jstojote Į Old Gold 
Kontestą?

Tai priežodis tarp rūkytojų 
visoj Amerikoj. Kur tik ei

rūkant Dvigubo Švelnumo 
h) uosto reikalams yra iileia- kitĮ pervežimus Ijetava turi 01(J Qold cigaretus. visi nori 
ta apie 35,500,000 litų, o per mokėti svetimiems laivams la
tų laikų uostas davė pajamų,bai dideles sumas pinigų: pn
apie 8,000,000 litų. Pernai bu
vo pirmieji metai, kada uos
tas savo paprastas išlaidas

vyzdžiui, 1935 metais buvo 
sumokėta apie 20,000,000 li 
tų. O dabar prekių perveži

“Žmogaus dienos kaip žo
lė; jis žydi kaip lauko gėlė”. 
— Psalm. cn, 15.

pirmiau atsiskyrė: bet kų a- 
pie tai f Tu neužilgo būsi su 
jais. Tavo gyvenimas yra pil-

Yra praeitis, kuri ant am-!nas vargų ir nedorų darbų;
žiu praėjus, bet yra ateitis, 
kuri vis dar mūsų pačių. —
F. W. Roberison

Pasitikint ramiai tačiau nu-

bet kų apie tai! Tavo nedori 
darbai ir vargai yta beveik 
pasibaigę — pabaiga artimes
nė nekaip manai. Garbinga

si žeminusiai mano maraus gy- ateitis yra beveik tavo. 
venimo pabaigos, kuri negali Tai ne mirtis primerkti akį
būti labai toli, aš pagarbiai 
dėkoju Dievui už palaimini
mus man suteiktus praeityje 
ir su didele pagarba, kuri nė-

<enai ašaromis aptemdintų ir 
išbristi garbingame atilsyje, 
Dievo Amžinuose Metuose. —
Abraomas H. C. Molan.

padengė savo pajamomis; va- »mas yra gerokai padidėjęs ii 
dinas, pats uosto išlaikymas' pervežimas pabrengęs, todėl
valstybės iždui apsimokėjo. 
Bet uostui nuolat dar yra rei
kalingos nepaprastos išlaidos, 
skiriamos didesniems darbams 
bei tobulinimams. Bet valsty
bė taip svarbiam reikalui lė 
šų nesigaili, ir dabar yra su
darytas naujas uosto tobuli
nimo dešimtmečio1 planas. .

Į Klaipėdos uostų įvažiavi
mas yra stačiai iš atvirų Bal
ti joa jūrų, todėl tarp įvažiuo
jamųjų molų jūra nuolat pri
neša smėlio, ir tenka daug 
darbo padėti palaikant reika
lingų įvažiavimo gilumų. Tas

išmokama žymiai daugiau. 
Kai uoste toks gyvas judėji
mas ir kai išvežimas arba į- 
vežimas beveik tiktai savo;: 
prekės, tai nėra baimės, kad 
Lietuvos prekybos laivynas ar 
pritrūktų darbo, ar neapsi
mokėtų. Žodžiu, yra visos są
lygos Lietuvos prekybos lai
vynui iki reikiamo dydžio įsi
kurti ir tarpti.

Kaip inžinierius B. Sližys

laimėti $100,000 c&ati dovanų.
Kontestas prasidėjo pereitų 

mėnesį ir dar yra laiko įstoti. 
Visiems mūsų skaitytojams 
reikėtų pasinaudoti šia .proga.

Nėra jokių mįslių išrišti. 
Kontestantni tereikia vartoti 
paprastus žodžius pripildyti 
.trūkstančių kalbų piešiniuose.

Mekanikas arba troko dri- j 
verys turi lygių progų su pro- Į 
fesorium laimėti pirmų dova- j 
nų.

Nuvykite pas arčiausių ci
garetę dealerį ir gaukite ofi- 
cialį Old Goki Kontesto Bu- 
letinų su pilnomis taisyklėmis 
ir smulkmenomis.

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ 1$ STOTIES W.H.F.C (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:80 vai. vak.

pažymėjo, Lietuvos vyriansy- Šekit patarimus atydžiai. 
bė yra jau labai daag pada- Jei jūsų dealeris neturi Pie-
rinsi savajam laivynui steig
tis ir plėstis, ištobulindama

šinių Buletinų, kreipkitės 
“Dbaugų.” ♦

FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mierą su clty sealer saikuotais trokate

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

t



SOCIALINIS KLAUSIMAS
(Or. Antano Kak&uko referatas, skaityta A.L.R.K. FedeTacijo® 26 kongrese).

(Užbaiga)
Perdėm aišku, kad ši santvarka yra klai

dinga. Darbas juk nėra vienatinis vertės ©le
mentas; lygiai jis nėra vienatinis turto ir ga
mybos veiksnys. Gamta ir darbas yra pirma- 
tiiiais turto ir gamybos šaltiniais. Kapitalas 
aegali būt laikomas tokios pat reikšmės tar
tu ir gamybos šaltiniu, kaip gamta ir darbas, 
nea kapitalas negalėjo atsirasti pirnriaa ai 
darbų, nes jis iš darbo yra kilęs. Kapitalas 
yta tarpiškas turtų veiksnys. Jo vaidmuo ga
myboje vienok negalima laikyti aitraelKp ir 
kenksmingu. Gamybos vystymasis be kapitalo 
bendradarbiavimo nėra galimas. Dalykams 
taip esant, gamybai teikiųs kapitalas turi tei
sės prie pelno pasidalinimo. Kapitalas yra 
nuoea^bė ir kaipo tokia tenka gerbti ir be 
tinkamo atlyginimo kapitalo savininkui nėra 
galima toji nuosavybė imti. Kapitalistas, ne
turėdamas teisės prie pelno pasidalinimo, ai
šku, atsisakytų duoti kapitalo, o tuomet gim
tų liūdnų išdavų ir gamybai ir vishrt kraštui. 

BI Kaip matome, sociaftatų mokslas yra iyk 
giai negeras ir neteisingas, kaip ir Rtofalų 
mokslas, tad socialinio klausimo išsprendi
mas jų visuomenine santvarka nėra galima*.

Krikščionų visuomeninis mokslas yra vi
dury liberalų ir socialistų mokslo. Jis vieno
da energija ir jėga pripažindamas ir reika
laudamas gerbti darbo ir kapitalo teises, ne
nori ir neleidžia, kad vienas kuris minėtų 
veiksnių kito būtų nuslopintas ir pavergtas. 
Kribšėioniškasai mokslas yra priešingas toms

rentinėms. kovoms, iš kurių kyla netvarka 
didžiausias žiaurumą*. Jie ne tik trokšta 

iįyienybės, taikos ir pusiausvyros, “kąs gimdo 
'{gražių dalykų ir tvarkų*’, bet ir “tai kovai 

snštabdyti ir net joe šaknims pakirsti teikia 
krikščioniškų priemonių, turinčių nuostabios 
tr vtBokrariopos ghlios”. z

Visų pirjna’’.^-: katilui, toji aus Leonas X-
III” tt- visos religijos tiesos, kurių globėja ir 
aiškintoja yra pati Bažnyčia, tatai gali sutai
kinti ir suvienyti turtuolius ir biednuosiūs, 
Mtent, primindama abiem luomam jų savi
tarpio pareigas, ypač tas pareigas, kurios iš 
teisingumo seka. Iš tųjų pareigų darbininkus 
ir blerbiuosi-tre beria šitas: pilnai ir ištikimai 

. atidirbti tų, kas pasižadėta laisvu noru ir tei
singa sutartimi; darbdavio neskriausti: nei 
jtni. nei jojo turtams nekenkti; ginant savo 
reikalus, Susilaikyti nuo prievartos ir niekuo
met nekelti maišto, nesusidėk Sū nedorėliais, 
Irime tyčiomis daro didelių, be jokio saiko, 
prižadų, nes iš to kyla tik bergždžias nusivy
limas ir turtų rtKikinimas”. Čia aiškiai pa
brėžtos darbininko pareigos.

Darbdavių pareigas darbininkų atžvilgiu 
taip enciklika Rerum Novarum atpasakoja;

“Turtuoliai ir darbdaviai privalo: nelai
kyti darbininkų Vergų vietoj, gerbti juose au
kštų jųjų krikščionybės dar labiau paaukštin
tų vertę; to reikalauja teisybė. Ir sveikas 
Žmonių protas ir krikščioniškoji filosofija 
moko, kad sunkus rankų darbas yra dora

£ATOXfc
gauta nuo Sv. Jono Krikšty-i^ol gyva buvo, nepamirškime 

ir mirusios.
Šeštadienį, kam tik aplin

kybės leis, užeikime į bažny

tojo draugijos kvietimas į va
karų lapkričio 27 d., “Blue 
Gccse” bąli room”, Metro*

SOCIALINES GLOBOS 
ĮSTATYMAS

Antradienis, lapkr. 9 d., 1937

priemonė savo gyvybei prilaikyti. Bet už tai ,n nariai <la. ,čių išklausyti šv. Mišių ir pa
VFR iTArlM IF isilr nniAM uan/Viti vm/»rra« * r . . - —.y.ra gėda ir nežmoniškumas naudoti žmones , . m
kaip daiktus, kad tik pralobtom, ir tik tiek
juos tevertinti, kiek jų darbo jėga gali duoti •*' s’1*8 *r ®ra«anska^ 
naudos. Krikščionybė liepta, be to dar, alsi- tavos Kareivių dr-jos kvie 
žiūrėti į darbininkų tikyboj bei sielos reika- tunas j jų parengimų, lapkrį 
h». Todėl darbdaviai privalo rūpintis, kad •.,<> 13 d., pribirtas. Išrinkta 
d«rWnmkM bfiti, Mm, darki (inkam. 15 „,ri rt,^vairti i, 
tfkyhos pareigom* atlikti laiku. Jie privalo .. ,
pašalinti mfo darbininkų paleistuvystės pa- r '
vojų rr šiaip vieas pagrindas j Magų ir jokia n K- Amkejane-
būdu netrukdyti jiems savo šeimos reikalais k#” išdavė raportų iš buvusio 
rūpinta, bei nevaržyti jų pastangų taapyti. pa;apijos basaro. Dr-ja pmfarf 
Lygiai revaba apkrauti darbu daugiau, segu pog.tfp.
jų sveikata pakelia, nei duoti tokio darbo,
kars netinka dirbančio amž*ui ar jo lyčiai.
Bet visų didžiausia darbdavių pareiga yra 
duoti kiekvienam, kas jam teisingai

simelsti už jos sielų. Rap.

a

K draugijos rengtos vaka
rienės raportų išdavė komis!

KAUNAS. — Vyriausybės 
ruošiamas platus socialinės 
globos įstatymas, kuriuo nu
matomas visuotinis gyvento 
jams medicinos pagalbos tei 
kimas ir žemės ūkio darbinin
kų socialinis draudimas.

riuose dėsto 1550 mokytojų ir 
1,800 klausytojų, be to stei
giama darbininkų kultūrklūbų 
sporto organizacijų sųjungo.

KURSAI DARBININKAMS

Prigimtis duoda žmogui di
delę viltį pasiekimui tikslo, 
kokį ji jam skiria.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, MI.
V tam, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Habted St, Chicago
Paned., gered. ir Subat, nuo 2—9 v.

KAUNAS. - 
suruoštuose 21

Darbo Rūmų 
kursuose, ku-

artirpryzas
A-t__9CIIIK7J

Pas brilvarišbins įsigyvenę: 
begalo grąžos paprotys, bū 
tent tėvai pagerbia vaikus, 
vaikai — tėvas.

Štai, netikėtai teko nugirs
ti, kad artimoj ateity Fabi
jono it Magdalenos Striškų 
Šeimoj kurie augina dvi du- 

ir Valeri
jų, neužilgo bus gkntadienis 
jų vyriausios dukrelės Valeri
jos, kuriai sueis 18 metų. Ta 
proga jos brangus tėveliai F. 
ir M. Stoiškai, savo dukrelės 
Valerijos atminčiai ir pagar
bai rengia gražių puotų, tik 
šiuo kartu nesakysiu kur ta 
puota įvyks ir kokių dienų. 
Vėliau sužinosite.

Šiai puotai vyriausia šeimi
ninke yra pakviesta žymi ir 
sugabi darbuotoja - bulvariš- 
kė Ona Krasauskienė. 

Laukiame! Rap.

LIETUVIAI DAKTARAI

pridera M paaiškindama, kad - Eugenijų
gauti, žinoma, nustatant teisingo atlyginimo' rk-nų rėmė šie brenieriar: J.
saikų, reikia atsižvelgti į da ugelį aplinkybių,' Sa uoška, 
bet apskritai turtuoliai bei darbdaviai lai ži- drikas. /
*no, kad nei Dievo įsakymai, nei žmonių įs
tatymai neleidžia spausti reikalaujančių ir 
vargstančių savo naudos dėliai lr naudotis 
jų vargais savo pralobhmui. Nusukti gi pride
ramo atlyginimo — tai sunkiausias nusikalti
mas, kurie šaukiasi dangaus keršto. Štai 
nuvaliusiųjų jūsų lankus darbininkų užmo
kestis, kuris jūsų sulaikytas, šaukia, it jų 
Šauksmas pasiekė Kareivių Viešpaties ausis;
Pagaliau turtuoliai turi stropiai vengti, kad 
nei prievarta, nei suktybėmis, nei visokiomis 
kitomis spekuliacijos priemonėmis neatimtų dalyvavo Labd. Sų-gos aei- 
iš pavargėlių to, kų jie yra susitaupę, tuo la- ine.
biau, kad jie neganėtinai yra apginti nuo Sekantis, priešnietinis dran 
skriaudų ir neteisybės; jų nuosavybė ^uo yra gijoj; susirinkimas įvyks gruo 
menkesnfi, juo nepąlieįiamesnė privalo MHL 5 d mokykit,!

Taip tai kalba Katalikų Bainy«os galva kalnb K„
1 tortinguosius primindamas jiems jų parei
ga*, kurių, deja, toli gražu turtuoliai nepildo.

..Ęrisįminus nors rnaža dalimi Katalikų
Bažnyčios socialinio mokslo doktrinas, aiš 
kiai matosi visapusiškas teisingumas ir darb
daviui ir darbininkui.

Enciklikose aiškiausiai nurodyta kaip ir 
kada darbininkas pasielgia teisėtai paskelb
damas darbdaviui streikų tr kaip jis to teisė
tumo nustoja.

Darbininkų organizavimosi klausimu en
ciklikoje “Rerum Novarum” sakoma, kad 
“darbininkų Sųjungos tavi būt suorganizuo
tos ir tvarkomos taip kad jog butų geriausia 
ir tinkamiausia priemonė ten, kam jos yra, 
būtent, pagelbėti kiekvienam nariui pagerinti 
kūno, sielos ir nuosavybės padėtį iki pačios 
aukštumos, kad jos taip pat būtų ypatingai 
susirūpinusios religijos ir moralybės parei
gomis, kad socialinės padėties gerėjnūo atsi
žiūrėti ypatingai”. *

Atsižiūrint į enciklikas kaipo į vienatinę 
priemonę socialiniu! klausimui išrišti išneški- 
me ir paleiskime savo seserų ir brolių tarpan

P. Zrijauskas, J. Pri 
drikae, A. Petkus, P. FnM 
mas ir daug kitų. Ltnk?ms 
girdėti, kad dr-ja turi tiek 
daug rėmėjų.

Iš Federacija* 12 skyriam? 
raportų išdavė A. Valančiuj 
pranešdamas, kad skyrius re
ngia paskaitas »darbininkų 
klausiniu.
-Daug iš mūsų draugijos na

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.

Tek CANal 2345

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 Vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402

Rez.:
2450 W. 69 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. narnų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. 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 SUROEON 

10 N. Broadway, 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. 5th Ate., Mayrirood Av.
Phone Mayvrood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NAglAI

Pamaldos Už 
Gasiunfenes Pr

U

LIETUVA DALYVAUS
N£W YORKO PAGODOJEr ..

KAUNAS. — Lietuvos vy
riausybė pridmė pakvietimų 
dalyvauti New Yorko pasau- 

| linėje parodoje 1939 metais.
Šiandie, lapkr. 9 d., sukan- Lietuva turės 1000 metrų pa

ką lygiai du metai, kai mirė įviljonų su penkiais skyriais, 
a. a. Kotrina Gaeiūnienė, kun.
Petro (Jasiūno mamytė* Šian 

j die už jos šėlų laikomos ge- j 
dalingo* šv. Mišios ir egzek
vijos Palaiminta' Sakramento 
bažnyčioj* Allagan, Mich., ku
rias užprašė Valerija ir K. Pe
trošiai. O šeštadienį, lapkr. 13
d., 7:30 ryto bus laikomo* ge- . Tel<rfon« OANal 1175 
dulingos šv. Mišios ir egžek- Namai: 6459 S. Rockwell St.

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9

šūkį eamonininti visų lietuviškų šeimų Kata- ras.
likų Bažnyčios socialiniu mokslu, aiškinant ir 
platinant Popiežių enciklikas.

CICERONAUJIENOS
B Draugijų Veiklos

Draugijos Šv. Antai* mė- 
"nosinis sus-mas buvo lafikti- 
&o 7 d. Draugijon įsirftSė K.

Uosiūnas, Jr., ir S. Kočiūnas.
Abu yra mūsų draugijos na
rių sūnūs. Būtų gera, ir pa 
vyidinga, kad ir kiti tėvai
savo sūnus įrašytų draugijon, 1 užmokėti

nes dabar galima įsirašyti dy
kai. Be to, draugija yra nu
tarus šįmet padidinti narių 
skaičių.

(jaute, laiškai iš Visų Šven-t
Mjjų dr-jos sū penkiais tikie
tais. Nutarta už tuos tikietus 

iš kasos. Taip pat

vijos už sielų Kotrinos Oa- 
srflnienės Šv. Antano bažny
čioj, Ciceroj. Čia daro atmini
mus vebonės vyras Kazimie-

A. a. Kotrina buvo dievota 
moteris. Ciceriečiai jų mylėjo

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel CANal 0623

GERIAUSIA VIEIA PIRKTIS NAUJA BtflCKĄ!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami nr taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, tfeirio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir ,pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu Į 

- kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
C Buick - Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telefonas REPublk 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 Sa VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. V.

Tel. Proapect 1012 
Reą. /r«dl. PąjnMię 5047

Telephone: BOUlevarJ 2800

JOSEPH J. 6RISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South A«hland Avenue 
Res. 6515 S. Rockttell Street

Telephone: REPubiic 9723

IVĄiPgS Daktarai

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 
4631 Sa. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0994 
Ree.: TeL PLAaa 2400

VALANDOS: į
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. Vak. 
Ncdėliornjsj^o^Jfl^jlū^J^vah(>^ien^

' DR. J, SHfN6LMAN
* VĖL RANDASI 8AV0 OFISE 

Praktikuoja 30 metų
Renmatizmae ir širdies Ligos 

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

Reaidencija 1924 So. 49th CL
TeL Cicero 3656 *

Ofisą* 4930 Wert ISth Street
........— ------- ■

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
' DANTŲ GYDYTOJAS ' ' 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO,, ILL.

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

DR. STRIKO
ffiYfrtOLAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
i i Ofiao Valandos / ,

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

Offiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef., PROspeet 1930

TeL’CANal 6122

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonu REPnbiic 7868 ,

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

DR. J. J. KDWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St. Chicago

Nedėlioni ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sckmadieuiais
pagal sutartį. , .

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashtertd Avė.
2 Intos

CHICAGO. ILL.
» Telefonas MIDiray 2880

/ OFTSO VALANDOS: » 
Nuo 10 iki 12 val. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rc8. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
ovnYTOJAR IR OHUfctffcGAri ' 

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

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

........1S’uq 6 iki „9„yp'L.yah.
Tel. OANal 0257

Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. Z AlATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
1821 So. Halsted Street

RezidVUŪ*fja: 6000 So. Artefdan Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

fi iki 8 vai. vakaro

Tel. Office Wentworfh 6330 
Rež. Hyde Park 3895

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis, ir sųfratomia

DR. B. J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR REZIDENCIJA
2806 West 63rd Street

Cliieago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
pagal autartį. >

rei BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZELTS
DANTISTAS

4645 So^ Ashland A ve.
arti 47th Street 

Vėl.? nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Sercdoj pagal sutartį

Tel. of*. REPnbiic 7696
Melrose Park 620

DR. A. IT. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadiray 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniai* ir trečiadieniais nito 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniai* nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniai* pagali autartį.

Tel. LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So, Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniai* ir Trečiadieniai*

Pagal Sutartį.

Tel. Oflao BOUIevard 5913-14 
Re*.: KENirood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Reaidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Reaidencija
8939 8d. Claremont AVe.

Valandos 9—10 A. M. 
N^dųlioiųin pagn.l spartį..

Chicago* lietuvių iv. Kryiiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Asfcdciatton lr American 
College of Snrgeoas, yra Olas* A 
rfllle*. Tai yra, ankičiariri Ameri
kon medikaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokltėa 
Jos patarnavimu, 2700 W. 69th SL. 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
[korių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE



VIETINES ŽINIOS
F S,s

Karo Paliaubą Dienos Giedraitienės koncertas 
Paminėjimas Jau Čia Pat

Hinos ligoninėj lietuvių karo 
veteranų a&ni&iu siekia

per virš 300

Dariaus Girėno ^postas 271 
Amerikos Legijono, \a: p kas
met, taip ir šįmet paminės ka
ro paliaubų dienų -(Armistice

Lapkr. 14 d. įvyksta da.in. 
Giedraitienės koncertas. Ka 
dangė ji turi visas feikabn 
gas kvalifikacijas stoti eilėn 
geriausių artistų, bus įdomu 
pamatyti ir išgirsti jų joi 
inrmani rengiamam koncerte.

Ji yra sopranas, pasi/.yniė-

atlikti ir apie savo sielos iš
ganymų pamųstyti. Už taigi, 
po gerai atliktų misijų, Auš
ros Vartų bažnyčioj lai pasi
lieka atmintis, kad nei vieno 
bedieviško laikraščio, blogos 
knygos neliktų Aušros Vartų 
parapijoj, kad visose šeimy
nose katalikiški laikraščiai — 
“Draugas” ir “Laivas” ir ki
ti būtų skaitomi. Rap.

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

l»y). Tno tikslu lapkričio 13 J““ <*■*>»*»•» K«*u*iv kon-
d. rengiama vakaras su prog ceriuose, operetėse ir anglų

IHIHHIIHIIIIIIIlllllllimiia
■ PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dalykai:
1.—Bai ae kaa Motor Salos DYKAI prirengi Jd>ų 

kariri karburalorių ir generatorių žiemos va
žinėjimui.

3.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit hcatcrj.

Balzekas Motor Salos
“U wfll Likę Us”

| 4030 Archer Avenue Tel. Virglnia 1515 1

4. * A.
Benediktas Luinis
Perbiskypg su Šiuo pasauliu 

lapkričio 7 d., b vai. ryto. 1937 
m., sulaukęs pusę amžiaus, grl- 
męs Žagarės parapijoj, Šluullų 
apskr., Ruklužtų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Barborą. 2 sūnus: Be
nediktą Ir Edvardą, marčią O- 
ną ir vieną anūką Reimontą, 
uošvius Joną ir Julijoną Člu- 
rus ir gimines; o Lietuvoje 
gimines, draugus ir pažystamus.

A. a. Benediktas priklausė 
prie * šv. Antano M Padvos 
draugystės.

raina, Holiywo<ni svetainėje. .^KėjtĮ scenoje.
2417 W. 43 st. Programa pra- ! 1‘r",a kel*"« ji ttatna-
sidės 7:30 vai. vakare. Po vi- 'v0 koncerte s?k‘“ yu Juoeu 
sam pOS šokiai Ir pasiimtai- Babraviemm ir praėjustats ...

tais pastatė keletu muz kalių 
veikalų Chicagos lietuvių cho
rams.

Taigi, susirinkime paslklau 
syti Giedraitienės dainavimo.

Ieva Lukošiūtė

mmas.

ir♦
Posto komanderįs J. Ynška 

ir visa valdyba kviečia visuo
menę skaitlingai dalyvauti šio
se iškilmėse ir sykiu patirtie 
i nepaprastai reikšmingų die-

n*- I Jaunųjų Moterų Klubo

Lapkričio ll d., 1918 m., Labdarybe®'Vakaras 
nutilo patrankos, pasiliovė bai 
sios žudynės ir kraujo lieji
mas. Neviena ir lietuvė 'moti
nėlė nesulaukė grįštant savo 
mylimo sūnelio. Ir lietuvių ke-

‘‘Man ’. Chicago Meno Institute šiomis dienomis suruoš
ta tarptautinė meno paroda, kurioj savo kūrinius buvo išsta
tę 26 kraštų menininkai. Šio kūrinio autoriui, Ryron Thomas, 
(amerikietis) pripažinta pirmoji Franko G. Logano dovana.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

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

Ii tūkstančiai žuvo karo lau
ke, Prancūzijoj.

Iš grįžusių taip pat yra da-

Lietuvių Jaunųjų Moterų 
“Yotmg Matrotis” klūbas re
ngia kortomis ir bunco loši
mų lapkričio 10 d., 8 vai. va 
kare, Modetia Hali, 1706 W. 
51 st st.

Bns daug visokių dovanų-
ug nelaimingų, kurie guli Ii- prizų. Be to bus ir vaišės, 
goninėse nuo pat karo pabai- Į Pelnas eis labdarybei — sa
gos be rankų, kojų ir negali šelpimui neturtingų lietuvių 
išeiti į šviesų pasaulį, pasi- vaikučių.
džiaugti, kaip kiti, gamtos gro | Kviečiama lietuvių visao- 
žybėmis. Tokių nelaimingų 'mthė atsilankyti, paremti jan- 
lietuvių Vien tik Hines ligoni - 'nų froterų gražias’ pastangas.
nėj yra apie 300.

Dariaus-Girėno postas kas 
met surengia toj ligoninėj ko
kių nors pramogų; stengiasi 
suraminti ir palinksminti ka
ro paliestus vyrus. Dabar pla
nuojama, kad visas postas ap
lankys Hines ligoninę. Ren
giama graži programa. Rus 
dalinami cigaretai ir saldai
niai. Laikas tam kol kas dar 
nėra paskirtas, nes reikia su
sitarti su ligoninės vyriausy
be.

Be to, per paliaubų dienos 
minėjimo iškilmes bus įteikta 
brangi dovana Dariaus - Gi
rėno posto organizatoriui ir 
jo pirmam komanderiui J. Mi- 
ckeliūnui už sumaningų dar
bų.

Natalija Batūnas

A. A. J« Lesciausko 
x Prisiminimas

MABQUffPTE PARK. - 
litpkr. 10 d. sueina lygini ae 
ptyni metai, kaip Juozapai 
Lesčiauskas persiskyrė su šiuo 
pasaulin. Velionis bjivo nuo
širdus kilnių darbų rėmėjas,

Visiems Namų 
Savininkams

MARŲUETTE PARK. - 
Marųuette Home Owners As- 
soeidtion šaukia namų saVi- 
ninkų susirinkimų trečiadienį, 
lapkr. 10. 7:30 vai. vakare, 
parapijos svet., prie 68 ir S. 
Wa»htenaw gatvių. Susirinki
mas bus įdomus kiekvienam 
namo savininkui. Atsilankyki
te. 6.

i spausdinti ir reikalinga tuoj 
reikalu plačiau pasitarti.

Valdyba ISth 8t
paša 

,, Radižiaus koplyčioje.

RADTO

BRIDGEPORT. — Dr stės 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks lapkričio 10 d., 
8 vai. vak., Chicagos Lietu
vių auditorijoj. Valdybak ___

Kas Trukdo Gerai 
Misijas Atlikti?

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų Panelės Šv. stebuklais 
garsingos Vilniuje šventė pri-

----- —— puola antrų sekmadienį lap-
DAINU0S SABONIŲ 4ET kričio mėnesio. Tat Chicagos

Laidotuvės Įvyks lapkr. 19 
d., 1937, 8:30 vai. ryto iž kop
lyčios ) Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos ■ už 
velionio sielą, o ii ten bus nu
lydėtas i dv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benedikto Luinis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoilrdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutlnj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, SfincJ, Marti, Anū
kai, Uošviai ir Giminės.

Patarnauja lald. dir, J. F. 
Rudžius. Tel. CANal 6174.

MYNA IR a. ČIAPAg

Šiandie 7 valandų vakare 
užsistatę sava rad(o ant sto
ties 1VGES, turės daug ma
lonumo pasiklausyti Peoples 
bendrovės leidžiamos eifinės 
radio programos, kurioj daly
vaus Sabonių šeimyna (Kas
tas, Leokadija ir jų duktė Syl- 
via McElroy). Be to, dainuos 
ir Antanas Čiapes. Tarpuose

geras parapijdnas, "Draugo” . sm(ų{ios muzikos ;f )abai 
skaitytojas ir uolus darbuo
tojas. Jisai dirbdamas prie 
gelžkelio buvo traukinio Už
muštas.

Lapkr. 10 d., Gim. Pan. šv. 
bažnyčioje, 7:30 vai. ryto, bus 
laikomos šv. Mišios už velio
nio sielų.

Amžinų atilsį duok jam
Frank Kramuikis Viešpatie! B. Lazdauakienė

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas IMžIbEVARD 46S2
Utlalkom elektrikinj Kabinetą, karikus Jr garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažas; Pagelbėslm Jūsų sveikatai VIOLKT 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utazninkais. , ,

1657 VVest 45Ct SL, kampas So. Paulina SL

GERKIT D.«.9EM alų

atnbrožta 
SOUTH SIDE BREHING COMPANY
Visi goria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, ne* jie lino, kad ta* 
alus yra padaryta* iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Whol**ale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kar gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. . _ <a_

2415 Wcst 64th Street
BOUUEVAHD 7179

1

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Tite/

naudingų žinių bei svarbių 
pranešimų. Nepamirškite už
si statyti savo radio.

Rap. XXX

Pranešimas
WEST SIDE. — Marijonų 

Rėmėjų 19 skyriaus susirinki
mas įvyks lapkr. 10 d., para 
pijos mokyklos kambary 7:30

lietuviai, ypač vestsaidiečiai, 
būdami Aušros Vartų para 
pijos parapijonai, švenčia sa
vo globėjos šventę lapkričio 
14 d. iškilminga oktava ir sa
vaitės misijomis, kurias ves 
misijonierius dominikonas ku
nigas B. Pauliukas. Kad visi 
galėtų misijomis pasinaudoti 
ta proga platinama katalikiš 
koji spauda. Čia kreipiame dė
mesio į knygų .“Kelionės Į- 
spūdžiai”, kurių parašė pats 
misijonierius kun. Pauliukas.

Skaitantiems katalikiški lai
kraščiai, knygos padės ge
riau suprasti misijų pamoks
las.

O, kaip sunkių kad yra ir 
katalikų, kurie skaito bedie
viškus laikraščius, blogas kny 
gas, arba juos pardavinėja 
Jiems sunku suprasti, kų mi
sijonierius kalba. Jam atrodo, 
kad viskas išmislyta kunigų,

i Urba Flower Shoppe j 
4180 Archer Avenue

| Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — J 
Bankletams — Laidotuvėms —

Fbona LAPAYKTTP MOT

Asfhma Cause
Foughl ln 3

By dluolvtng and temovlng rai___  __
phlegm that csasea atrangllng, choklng, 
Ąrthma attacka, the doctor's 
Mendacoremoves the cause of

ton

■My _________ U
, soundly tonlght. 

yoahcer. stronger, and
tears

_ ję ___ __ Oasr-
attesd acompletel'y Satisfaetory of taooij 
back. If your drugglst ls out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don't suffct another

ęąt anything.

FOR

ITCHING

SKIN

Pi

išdirbėjai aukštesnės rūšim 
paminklų ir grabnamių,^

----- o----- "
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj 
----o-------

fiuvlr* S0 metų prityrimo
■■ —o-------

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės te 
taupykite pinigus

-----o
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvi*

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE T

ARTI (.RA5U AVE.

. Telefonas
SEEIey 61G3|

CHICAGO, ILL.

vai. vakare. Prašome knodan- 
giausiai susirinkti, nes meti- neig ^up jam ir skaitomi laik 
nio bankietz) tikietai jau at- rafl(’ųaj> knygos rašo.

Tai matote, kad bedieviški
Kunigai turėtų įsigyti

Vyskupo Petro Pmncfc- 
kaus BMto, MXCe para

šytį

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą

Kaina 01.79
“DRAUGAS” 
2334 9o. Oaldey, Ava

Chicago, IB.

laikraščiai, blogos knygos tru : 
kdo žmonėms gerai misijas

- Ar kenčiate niefcejimą, f 1 nudegimu, arba odos ligą? F 
Nekentėkit I Žemo per M 
metų gelbėjo imonima. Pa
balina eesema, išbėrimas, 
spuogus ir kitokius eodoi 
negalavimas. Pirk Žemu 
šiandieni Visuose aptleko- 
se. 38c, 60c, Į1.00,žemo

O R S r - N I R Q - ri 7 I C '

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

sea
»>•

ta 1L tORKl 
Rea M > iLOCA 4

UNIVERSAL 
RESTAURANT

Modemilldaiasia ir Pato- 
fiauria Valgykla 

Bridgeporto
750 W. Jlst Street 
A. A. NORKUS savininku 
TeL Victory 9670

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
mjciausu m dedmavbia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

KlaoeykHe mtaų Metinių radio programų Pirmadienio vakaroti, 
10:10 vaL vakaro li W. H. F. 0. etotiee (1420 K.) — Pranešėjas

P.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

audiii Aainr patarnavimas 
AMDULANbt DIENĄ IR NAKTJ

dykai/

LacMcz i Sunai
1. Liolevicins
S. P. Mažėta
A. Masalskis
A. Petlas
S. M. Skilias
I. J. Zolp
linzapas Eudeikis

KOPLYČIOS 
MIESTO D

VISOSE
ALYSE

3864 Bo. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Pbone GANal 2615 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULIman 1^70

4848 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Ave. 
Phone YARda 1138-1139

8307 Litnanica Ava.
Phone BOUIevard 4139

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

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We*t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-551-ė

IR 4704 So. Westem A 
TCVAS Tel. VIRginia. 0883

-4-



Antradienis, lapkr. 9 d., 1937

VIETINES ŽINIOS
ANNA KASKAS IR VĖL SUŽAVĖJO 

CHICAGIEČIUS

myn Choras - “Geriau Būt Publikoj Sėdėję

vo pripildyta didžiulė operos
' salė, šis koncertas publikos 
1 atžvilgiu tikrai mizemai atro-

nadienį Civic Tas choras ir koncerto tikie- 
Anna Kaskas-1 tus platino. Tašiau, kad ir ne- , 
letropolitan o- didelis teatras, buvo toli pra
jos koncerto žu nepilnas. Palyginus sn per-, 
avo ir sočia- nykščiu “Draugo“ jubiliejų 

choras, K. niu koncertu, kuriame daina- j 
vadovaujamas. I vo Katkauskaifts kuomet lai-į

Katkauskaitę savo dainavi
mu tikrai žavėjo publikų. .Ti 
žavėjo ir Chicagos didžiųjų 
dienraščių kritikus. ITerald E- 
xaminer žymus is muzikos kri
tikas Ja^et Gunn taip rašo: 

“Anna Kaskas made her
second appcarance here in 
recital yestonhy at tha Ci- 
vic Theoter.

“She is &n cutstanding

3417-21 So. Halsted St
Tel. Blvd. 7010

kOBOT'

— rvKneOM*»' SS?"
SS.mnicATOts

■BiątCU*®

ZENITH 9S262 — AsMri- 
caa and Forsiųn Brosd- 
casls. 12’ Spsalrsr. 
"Bebot“ DlaL Electric 
Automatic Tunisu. TsB- 
Tals Controls, Acoustic 
Adaptsr. (540-18,400 Z.CA 
43 ia- high- CciųplsM wBb 
Zsalib _ ___________

CONTUOU.

fioent volce of rich contralto the older classics vital with- 
timbre. out comprcmising their boa

“Misa Kasteto sings with uty.
purity tf diction and a1 “Tn “0 Don Patale ’, 
juoothness of legato line from “Don Gorios“ Miss 
that enrlches and distingu'. - Kuokas evinsed a flair for 
shes her artistry. ! tho dramatic’’.

•Mariau Butler, 14-yacr-] Tikrai yra džiugu, kad l«e- 
old Chicago pianist, surpri- tuvaitė pasiekė tokių aukštu- 
sjd her audienče with her mų muzikos ir dainos meno. 
yojithful flair ln stago pane- Taip pat smagu, kad žymieji 
senes and tamsini pianistic muzikos kritikai taip gražiai 
gift. This pretty child made apie jca dainavimų atsiliepia, 
a most pieasing assisting
artist, and quite captivated, 
her audienče with her char- 
ming impetuoisty"’. j

Pirmyn choras “nieko |
nepridėjo’’

Apie socialistų choro “Pir-1 
myn“ pasirodymų p. Janet 
Gunn taip atsiliepė:

“The Chicago Lithuanian
Chorus overreoched them- 
selves in their eagemess to 
do Misa Kaskas honor by 
appearing <m her program.
They would have done bet- 
ter, and learned more, had 
they been a ąuiet part of 
the oudience, since they ad- 
ded nothing to the concert”.
Vadinas, “Pirmyn’.’ choro 

debiutas vidUrmiestyje buvo 
“flop”. Nekokį įspūdį jis pa- 

j darytų ir į Lietuvų nuvažia- 
j vęs. ii'1

Chicago Tribūne muzikos 
kritikas Edwar‘d Berry apie 
Katkauskaitės dainavimų šiaip 
rašo: vSr i |< Įgj

“If Anna Kaskas can act 
eeen half jas well as she

I' can sing, she mušt oertain- 
ly be an operatic wow. This 
is the Lithuanian-American 
giri who stepped into the 
n&tional limelight a year 
ago lašt spring by winning 

į in puhlic audition a place 
| with the Metropolitan Ope

ra association. Now she is 
a full-fledged marnbėr of 
the contralto division of 
that organisat'iTn.

“Yesterday aftemoon 
Miss Kaskas came to the

Civic theater for her second . Taigi, linkime jums, d vaši 3- 
Ghicago recital and reveal- Įkas didvyri, dar daug, daug 
ed an even more poliahed j?gų ir toliau skleisti tėvym’s 
musicianship than before. meilę mūsų lietuvių tarpe.
Hw perfcrmance of » Bach- Draugo radio valando,
Handle-Gluck gipup proved g
that a good artist can make Klausytoja

Klysta kiekvienas žnbbgus, 
bet paklydime pasilieka tik
tai beprotis.

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESTN1NKAS
Perkėlė savo biznį iŠ

2507 West 69th Street 
į naujų vietų po num.

6921 S. Westem Avė,* * a
Telefonas 3713

Radio Klausytojų 
Balsai

PARDAVIMVI NAMĄS
Wt-Kt 8.dėje pardavimui 3 fletų na
mas su buėerne Ir groserne. blsnls 
Iftdlrntaa per 30 metų. (Tėra vieta. 
Lietuvių seniai apgyventa. Kreipki
tės pas savininkų.

231S South Hoyne Avė. . 
Chicago, IIUpols

— 80 Proof — JSSŠ
trėri

nu- ii k • i.H'tu
Krupniku su

kurstą arbata paša- 
linsit slogas. BhHHmI
Mes par,Ino,Imu lik K^HSBhI 
į tavernas. Ten i r 
reikalaukit. MHH|
j kitus nuėstus ta

i
siiinėiaiiie ekspresu.
Pirkdami pastebėkit kHgHwn| 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine 8C Liquor Co.
FRANK VIZGARD, BaV. 

4611 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 0470

CHICAOO, ILL.

COAL
Anglys

ZENITH AKM CHAn 
68239 —Amsrlcsn 
and Forsiąn IrMd- 
casts. 9’ Sp«sk«t» 
Cnntlnuous Typn 
Tone Conlrol. Tot~ 
•iųn Sutioo Rsloca- 
tor. Local Sudon to-

ZENITH AltM CHAIN 
SR239— American 
Brsadcasis, s* 
Spetker. (540-1.752 
KjCL 21 to. biąb.

3417 So. - Halsted St.
Tel. BOUIevard 7010

AMERICA S MOST COPIFD RADIO . . again a year /hea6

SUDRIKO NAUJA RAKANDŲ KRAUTUVĖ
3409-11 So. Halsted Str.

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

KIAUMYKITE GUAŽAt'8 RADIO PROGRAMO nedėlioję M stoties WCFL 
Itodrlko Oi kent a . tr eitoms. Laikas kaip 7: M iki A valandą vakare. Vaškas. Oervase Blake, 14 m. amž., gyv. 2125 Devon 

avė., policijos sulaikytas prisipažino atlikęs 50 vagysčių ir 
padegęs aštuonis apartmentinius namus Bogers Park distrikte

tfannnt statyti ana naują namą 
V prrtaisytį seną, palaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder, 

8739 So. lfaplewood Avė., 
Telefonu PROspeet 1185.

J KARAU FAltfOS IJETUVOJE

Jonlftklečtuose »j-ba 8kalsg1rtečluose 
arba namo Joniftklečtuose. Mainysiu 
ant Chicagos namft.

Kreipkitės J
J. RLIAZAS,

6945 S-k Maplcwno<l Avė., 
Chicago, Illinois

PADAVTMl'I NAMAS

fivjeju aukfttų mūrinis namas, attl- 
kaa, vonios, uždaryti porėtai, dviejų 
kSrų garadžlus. Kaina $4 900. Ne
parduosiu agentui. Savininkas: 2853 
So. Chriet,ana Avė. (pirmiau buvo 
Tumer Avė.).

PARDAVIMO DUONA

Vienos dienos senumo duona ir py. 
ragai par daviniui už puse kainos. 
Dideliu pasirinkimas. Atddk-a vaka
rais.

4224 West Roosevelt Road tr 
1625 ’So. Kedsle Avė.-

PAIFftKAU BROLIO

raležkau savo brolio IGNO LAKS
TUČIO, kuris paeina ift Lietuvos, 
Alytaus apskričio, Butrimonių 
finus. Grelkonlų kaimo. DuukIS^H 
gyveno Scranton. Pa. Buvęs dfl 
rikos kareivis pareitam kare.
•au jo paties atsiftaukti, arbatas 
žino kur jis yra. praAau pranešti. 
Turiu labai svarbų reikalų su juo. 
Kas pirmiausia praneft apie j), ar 
jisai gyvas ar miręs, gaut |20.00 
dovanų.

RaSyklt arba atsisaukt t I 
ALEX LAKSTUTIS 

71 School Street • 
Thompsonytlle, Conn.

PARDAVIMUI BUCERNfe
Parsiduoda bučernė lr grocernė, su 
elektrlkiniu Šaldytuvu lr mčsal plau- 
stytl maftlna Parduosiu arba Iftren- 
duosiu. Pardavimo priežastj patir
site ant vietos.

MRS. DUDO.
160 E. Kensington Avė. 

Tel. Pullman 1411.

ILLINOIS
ANGLYS

Lrnhp ..................  1600
Minė Run ........ 5-76
Egg .............. 6.00
Nut ............  6-00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABARTĮ KAINOS 
GREITAI KVLA

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRrKMIE8ClCO8E

Tel. ARDmore 6975
'.ain , , »■ ■■r/iAria

PARDAVIMUI TAVERNAS
Namas ir taverno blsnls, su sale, ku* 
rių galima tftrenduotl dčl visokių pa
rengimų. Naujai lftdekoruota. Šilto 
vandens Šiluma. . Randasi lietuvių 
apiclinkėje-. Atsiftauklt J

MOONLIOHHT TAVERN 
1820 West 46th Street 

Chicago, Illinois
PADAVIMUI STAKLES

Pardavimui stakles audimui, su vk 
aais įrankiais. Duosiu pilnas infor
macijas' apie vartojimų. AtslSauklte: 

11116 So. Spaulding Avenue 
Telefonas Csdarcrest 2983
ėARl)A VlMln" NAMAM

Vieno aukfcto namas su krautuve, 4 
kam bartai užpakaly. Šilto vandens Ši
luma. 2 karų garadžlus, kaina >4.800, 
vertas dų -kart tiek.

2443 West 71st St.. arti Artesian 
Chlcafo, Illinois

PLATINKITE “DRAUGĄ

Kunigai ir Vargonininkai 
DEL KALĖDŲ PLOTKŲ 
Atsišaukite arba rašykite: 

ALICE CERKAUSKI 
5230 9. Marshfield Avė.

| SKAITYKITE BIZKIERTV

MATYKITE J| ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACOTM-OLEANER ATLIKKA 52 DARBUI

Išmuša Kandis. Tarakonus Ir Blakes 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krug| 
tuvė Room 618, 203 Ko. Wabasb Avė., Chicago. ™

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygas
PRODUKTAS, DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAPINIRTUOTOJO AIOJ 

« * TERITORIJOJ

MĖS ORKlTAI PRIRTATOME IR OARAKTUOJAMF, Pn.NA MTERA 
SU CITY 8EALER APtlCRETAIS, SAIKUOTAI8 TROKAIS 

KUOMET REIKIA AlJFJAt'H PEČIAMS RAUKITE
, GANal 2020

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

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


