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NACIAMS KOLONIJAI

Vokietija džiūgauja; von Neu- 
rathas žada vykti į Londoną

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Vokietijos naciai džiūgauja.

Iš patikimų šaltinių patir
ta, kad Vokietijoje lankanty
sis Anglijos vyriausybė® spe 
cialus atstovas vicegrafas Ha- 
lifax Britanijos vardu pasiūlė 
Vokietijai gražinti kolonijas 
Afrikoje, jei Vokietija sutiks 
turėti glaudesnius santykius 
su {Britanija.

Sakoma, pats Hitleris ir ki
ti naciai viršininkai tiesiog 
negali atsistebėti šiuo Angli
jos vyriausybės žygiu.

Kol kas niekas negali išaiš
kinti, kų Anglija siekia, jei 
staiga keičia savo nusistaty
mų. Ji žada Vokietijai ne vien 
kolonijas grųžinti, bet dar pa
čių T. Sųjungų pertvarkyti 
taip, kaip to norėtų Vokieti
ja, kad jai būtų galima grįž

ti atgal į šių tarptautinę val
stybių organizacijų.

Stebėtojai protauja, kad 
Anglija nepageidauja Vokie
tijos atitraukti nuo Italijos. 
Sako, ji planuoja ateityje ap
sidrausti nuo Rusijos. Nėra 
paslaptis, kad Rusijoje bolše
vikų valdžios dienos suskai
tytos. Bolševikų režimui griu
vus, Vokietija gali susidėti su 
Rusija taip, kaip šiandien su
sidėjusi su Italija. Kad tas 
neįvyktų, Anglija iš kalno 
stengiasi Vokietijų patraukti 
į savo pusę.

Naciai nepaprastai svetin
gai vaišina vicegrafų Hali- 
faxų. Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris K.' von Neu- 
rathas žada dar prieš Kalė
das vykti į Londonu ir ten 
pradėti derybas su Anglija.

Saudu sovietuose didesnis skurdas 
nesu tarta prieš 20 mėtį

RYGA, lapkr. 21. —- TOlTnonasTs teroras, kad palauž- 
metais Rusijoje įsigalintieji ti nenorinčius pasiduoti nau- 
bolševikai paskelbė ir plačiai Jai santvarkai. Per 20 metų 
paskleidė tokių savo valdžios’ siekta vykdyti aukščiau mi-
programų: Visa valdžia sovie
tams; žemė sodiečiams; duona 
alkstantiesiems; šaliai ramy
bė! Šiais šūkiais remiantis, su
organizuota komunistų parti
ja ir visoj šaly sudaryti so

netų programų. Milijonai žmo
nių išžudyta ir nieko neat
siekta.

Visas laikas bolševikų val
domoj Rusijoj siaučia baisus 
skurdas, kokio nebūta carų

vietai. Diktatorius Leninas laikais. Karščiausi komunis- 
paskelbė, kad bolševizmas Ru- tai įsitikina, kad socialistiš-, 
sijoje iškels beklasinę visuo- kas “rojus” neatsiekiamas ir
menę — visi gyventojai bus 
komunistai ir visi bolševikai. 
Po to susimesta naikinti vi-

vieni. paskui kitus nusikrftto 
svajonėmis apie “rojų.”

Diktatorius Stalinas bando
sus įmonininkus, prekybiniu- dar toliau palaikyti bolševi
kus, pramonininkus, žemval- kiškų tvarkų ir žudo jos prie- 
džius, aukštosios kiftnės as- šininkus. Bet tai tuščios jo 
menis ir dvasininkijų. pastangos. Jo kruvinasis re-

Per 20 metų vykdytas rau-1 žimas kaskart silpnėja.

MUSSOLINI PASKYRĖ 
NAUJĄ APRIKAI 

VICEKARALIŲ

PRANCŪZIJOS GLAUDES 
NI SANTYKIAI SU IS 
PANIJOS RADIKALAIS

Telefonas: Canal 7790
3c A 0 O P Y

“MAISTO” BJKNDROVĖ3 STATYBA
y '’Vgf

V'-'
*

W v r.

DRAUGAS
THE MOST INFLUENriA! 
LITHUANIAN CATHOU* 
DAILY IN AMERICA

METAI-VOL

Wa$lMųtoias atšaukia savo delegaciją 
is Briuselio knfmijis

Anglija ir Prancūzija patenki n 
tos Amerikos nusistatymu

’ '• *» ' t
BRIUSELIS, lapkr. 21. ♦-.Prancūzijos delegatai atsisftšj 

Patirta, kad Amerikos J. Vai- kė Amerikai padėtį toliau tę 
stybių vyriausybė atšaukia sti kovų prieš įsikariauv įsi n: 
savo delegacijų iŠ devynių vai- japonus Kinijoje. Gi Ameri-I 
stybių konferencijos. Sakoma, ka paskiau atsisakė kovai va* 
čia kokį laikų pasiliks tik dovauti. t 
vienas delegacijos viršįninkgB Patirta, kad Ahglija iri 
Davis. Prancūzija džiaugias k<mfp»l

Tas įvyksta po paskutinių rencij&s nepavykimu, kadahgij 
nepavykusių pastangų gelbė- numatyta rimti nesutikimai su 
ti konferencijų. Anglijos ir Japonija.

Pranaja įtaria pora raistai
sąmokslo prieš radikalu1 frontą

ROMA, lapkr. 20. — Pra
nešta, Italijos Rytinės Afri
kos imperijos— Etiopijos, E- 
ritrejos ir Somalijos, viceka- 
ralius maršalas Rodolfo Gra
žiam grįžta į Romų. Jo vieton 
visekaralium paskirtas Aosto 
kunigaikštis, Italijos kara
liaus giminaitis, 39 m. amž.

PARYŽIUS, lapkr. 20. — 
Prancūzijos radikalų vyriau
sybė pasiuntė Ispanijos radi
kalams savo naujų ambasado
rių, daugiau raudonesnį. Jis 
yra Eirik Labonne. Išvyko 
tiesiog į Barcelonų.

Lietuvos “Maisto” bendrovė šiuo mętu stato milžiniškus gyvuliams tvartus ir hales, 
kurios užims % ha- žemės ploto. Si bendrovė yra stambiausia Lietuvoje įmonė, kuri eks
portuoja beveik visas ūkininkų parduoKuuna* kiaules, galvijus ir paukščius. Be to, turi 
penkis didelius fabrikus mėsai ir konservams paruošti užsienio rinkoms.

PoB35 RAGINA RElBr
Tl AMERIKOS KATALIKŲ 

UNIVERSITETU
TVįASHINGTON, lapkr. 20.

— 1939 metais Amerikoj Ka
talikų Mpiveęaitetui sukaks 50 
metų. Planuojama šį auksinį 
jubiliejų iškilmingai minėti.

Šventasis Tėvas Pijus XI, 
kuTs seminarijų ir universite
tų kongregacijos reikalus as- 
meniškai tvarko, šia proga iš
leido apaštališkų laiškų Ameri
kos J. 'Valstybių vyskupam#.
Jo Šventenybė reiškia didelį 
pasitenkinimų Amerikos Kata
likų universiteto ugdymu ir 
reiškia noro, kad ir ateityje 51 
Popiežiaus širdžiai brangi įs
taiga būtų duosniai remiama 
ir plėčiama.

Popiežius ragina vyskupas, 
o per juos kunigus ir visus ti
kinčiuosius dviejų metų laiko
tarpiu prieš universiteto jubi
liejų, šių įstaigų duosniau rem
ti ir plėsti. Si mokykla šalie® 
centre per 50 metų skaisčiai 
spindėjo, tad ir toliau jo skai
sti šviesa vis plačiau teplinta.
Tas reikalinga pačių žmonių 
gerovei ir Bažnyčios naudai.

ii veržiasi

123 ŽUVUSIEJI FILI
PINUOSE

SUSKUBS TIRTI GYVINI 
MO BRANGUMĄ

WASHING,TON, lapkr. 21. 
— Prez. Roosevelto paraginta 
ir įpareigota federalinė pre
kybos komisija nusprendė 
skubiai tirti gyvenimo bran- 
gėjimų šalyje. Prezidentas y- 
ra nuomonės, kad brangenybė 
neturėtų būti.

TRAUKINYS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ

BLUEFIELD, W. Va., lap
kr. 20. — Norfolk & Western 
keleivinis traukinys netoli čia 
nušoko nuo bėgių. Du vago
nai sn keleiviais ir du bagaži
niai -nusirito nuo aukšto py- 
lymo.

Žuvo vienas negras ir 57 
asmenys sužeista. Nelaimės 
priežastis kol kas nenustaty
ta.

MANILA, lapkr. 20. Dar 
vienas šiurpus viesulas (taifū 
nas) ištiko kai kurias Filipinų 
salas. Prieš savaitę praūžęs 
viesulas 123 asmenis paguldė 
į kapus. i

MAŽI VEIKIMAI ISPA
NIJOJE

Mino link
ŠANCHAJUS, lapkr. 21. — 

Japonų karo vadovybė pra
neša, kad Japonų kariuomenė 
Aanehajhuč*' fronte paėmusi
sugriautų Soochowo mięstų 
veržiasi toliau ir jau keliose 
vietose įlaužusi kinų fronto 
vadinamų “Hindenburgo” Ji- 
nijų. v . - -

Gausingos kinų koliumnos 
atsftneta toliau Nankino link 
į naujų linijų, kurių japonų 
lakūnai taip pat bombarduoja.

Svetimų šalių kariniai ste
bėtojai yra nuomonės, kad kį-

nų kariuomenė visu šiuo fron
tu negalės laikytis prieš ga
lingų japonų karo mašinų. Jei 
kinams bus lemta stipriau su-1 
stoti savo naujose pozicijose, 
pareiškia jie, tai tik NankiltC 
apylinkėse, ne kitur. Čia pa
žymima, kad nors Nankinas 
iškraustytas, kinai pasiryžę 
atkakliai ginti.

Japonija sudarė specialų 
laivynų blokuoti visus Kini
jos pakraščius. Pažymima, kad 
būsiu sulaikomi vien. kinų 
prekybiniai laivai.

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
Paprasta ir slaptoji Prancū
zijos policija visoj šaly puo
la įtariamas vietas ir daro 
kratas. Ieško paslėptų ginklų 
ir sųmokslo vadų.

Kai kur randama užslėptų 
ginklų. Šimtai įtariamųjų su
imta. Vyriausybė pripažįsta, 
kad sukilimo pavojus labai 
rimtas ir jis dar nepraėjęs. 
Aiškinama, kad dvi svetimftsj 
valstybės remusios sumoksiu

bę. Ieškomi svetinių valstybių 
agentai šnipai.

Policija pranešė, kad tarp 
daugelio kitų Kraštuotas tur
tingas tekstilių pramoninin
kas Jean Dominiąue Mcreau 
de la Meuse.

Dešiniųjų vadas de la Ffcoc- 
que taip pat įtariamas. Ta
čiau ji® pamatuotai, išsigina 
ir yra dar laiąvas. Tą 

Čia ir kitur vjhousybės na 
mai Tf toliau stropiai *^ango-

SENATORIAI SMERKIA 
VYRIAUSYBĖS ŽYGIUS 
EUROPOJE, AZIJOJE

DARBININKAI DEDASI 
J UNIJAS

HENDAYE, lapkr. 21. — 
žiniomis iŠ Ispanijos, tenai 
visuose frontuose yra moži 
karo veiksmai, kai kur tik ar
tilerijų dvikova. Blogas oras 
sulaiko nacionalistus n tt ų 
svarbesniųjų užsimojimų.

WASHINGTON, lapkr. 20. 
— Senatoriai Lewis (dem), 
Vandenbergas (resp.) ir kiti 
palcilo smerkti prez. Roosevel
to vyriausybės žygius dėl kiši
mosi į Europos ir Tolimųjų 
reikalus ir pataria prezidentui 
skirtis su Briuselio konferen
cija, atšaukus iš ten savo ats
tovybę.

Jie pažymi, kad Tolimieji 
Rytai yra daugiansia*Europos 
valstybių reikalą® ir Amerikai 
nereikia ten kišti®. Sako, T. 
Sųjunga yra ten policininkė 
if ji terūpinasi palaikyti tvar
kų. Tačiau gūdroji <T. Sųjun
ga į savo pusę patraukė Ame
rikų ir jų pastatė į savo prie
šakį. Šiandien susilaukta nie
ko daugiau, kaip tik pažemi
nimo japonams atkakliai pasi
priešinus klausyti Briuselio 
konferencijos įsakymų.

die ir kiti giliau neapgalvo
ti vyriausybės žygiai Ameri
kai yra tikrai skaudūs, pareiš
kia senatoriai. Tno labiau, kad 
už Briuselio konferencijos ne-

AVASHINCTON, lapkr. 21. 
— Amerikos Darbo federaci
jos sekr. iždininkas Morrison 
paskelbė, kad lapkr. 19 d. fe-į 
aeracija turėjo 3,441,340 na
rių. Per metns daugiau kaip 
vienas milijonas narių priau
go-

KINIJOS NAUJOJI SOSTI
NĖ YRA ČUNGKINGAS

ŠANCHAJUS, lapkr. 20. — 
Kinijos vyriausybė paskelbė, 
kad atsižvelgus į japonų ver
žimusi ’ Nankino fink, ji nusi
kelia į Čungkingo mfestų, pa
lei Yangtze upę.

Vasario 16 d. iškilmėms į 
Lietuvų suvažiuos daug užsie
nio lietuvių. Ta proga norima 
aptarti antro pasaulinio lietu
vių kongreso sušaukimo reika
lus.

pavykimus Europos valstybės 
kaltina jAmerikų, kuri, girdi, 
atsisakanti veikti prieš japo
nus.

Be to, senatoriai peikia pre 
1 ridentų dėl ambasadoriaus Bu 
llitto lankymosi Varšuvoje.

sugriauti radikalų vyriausy-^ jami. w|Į

DĖLTO BRAZILIJOJE ¥Y- 
■ KDOMA HAUJA SAU- 

ĮVARU
NEW YORK, lapkr. 20. —

Vietos dienraštis Time® ats
pausdino Brazilijos preziden
to Getulio Vargas paaiškini
mų ir pareiškimų, dėlko toj 
šaly vykdojna nauja santvar
ka.

Prezidentą® Vargas užgina, 
kad paskelbta nauja konstitu
cija būtų fašistinė ir Brazilija 
būtų keičiama fašistine vals
tybe.

“Naujas režimas yra logiš
kas žygis prieš komunistų tak
tikų”, sako prezidentas. “Pa
pirkimais ir kitomis priemo
nėmis komunistam® pavyko į 
savo pusę patraukti kai ku
riuos silpnuosius ir siekiančius 
ambicijos brazilų elementus.
Kominterna® (komunistų • in- 
ternacijonalas) nusprendė įsi- 
riansti į Brazilijos pačias pa
šaknį® su gavo smerktina pro
paganda padedant išsigimu
si cm® politikieriam®. Tad ša
liai nuolat buvo pavojus ne 
vien nuo išorinių bet ir vidinių 
priešų”.

Prezidentas yra nuomonės, 
kad su nauja santvarka bus 
išnaikinta ne tik komunistų 
propaganda, bet ir kat kurių 
provincijų gubernatorių prieš 
centro vyriausybę kenksmin
ga® šalie® politikai iv ekono
mikai nusistatymas.

BONNEVTLLE SALT FLA- 
TS, Utah, lapkr. 20. - Britų 
kap. George Eyston su savo 
naujos konstrukcijos automo
biliu čia padarė naujų greičio 
rekordų, važiuodamas t dau

giau kaip 3ll mylių per valan
dų.

Jo automobilis ir gi nepap
rastas. Turi 24 cilinderius, aŠ- 
tuoniai® tekiniais ir sveria T 
tonus. Vadinasi “TLunder- 
bolt” (Žaibas).

NAUJA “MAFIJA” SI
CILIJOJE

MESSINA, Sicilija, lapkr. 
20. — Ilgiausiu® metas slapta 
galvažudžių organizacija žino
ma vardu “mafija” vyravo 
Sicilijoje. Premjero Mussoli- 
nio pastangomis ji išnaikinta.

Paskutiniais metais ir vėl 
pasireiškė nauja® jo® veikimas. 
Mussolinio įsakymu ji vėl Iriu 
Skinama. Daugiau kaip 80 jos 
narių areštuota.

MEXICO CITY, lapkr. 20. 
— Meksikos vyriausybė užgi
na, kad būk čia susektas su
moksiąs prieš prezidentų OftT- 
denasų. Girdi, tik paprasta 
“pasaka”.
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Sveikintinas Sumanymas

• Kaune įvykęs Vilniui Vaduoti Sųjungos 
euvatfavHMK padarė daug gražių ir naudin
ga nutarimų.

Sveikintinas nuriMutyiuas, kaip rašų 
“Tr.”, išteisti Vilniaus reikalų nušviečian- 
dfps literatūros ir svetimomis kalbomis. Iš 
tiesų, lig šiol tokios rimtos literatūros trū- 
Jows yra gyvai pučiamas. Tuo tarpu pa
kankamai jau visiems aišku, kad Vilniaus 
kovoje, mums svarbu savo pusėje turėti ir 
viešųjų pasaulio opinijų. Tiesa, doroji žmo
nija yra mūsų pusėje. Todėl į jų reikia nuo
lat apeliuoti. Vilniaus propagandos užsie
niuose būtinumų, kėlė ir nagrinėjo jau ne 
»I«bM sųjungos suvažiavimas. Pereitame su- 
vųžiavime jis buvo iškeltas dar plačiau, pa- 
gpidaujant, kad prie sųjungos centro ar prie 
Vilniaus instituto būtų įsteigtas nuolatinis 
užsienio propagandos komitetas. Pagaliau, 
Vilniaus propagandai užsieniuose varyti bu-

Pirmadienis, lapkr. 22 d., 1937

Oficialus atvaizdas. Naujas oficialus atvaizdas Aukščiausio Jungi. Amerikos Teismo teisėjų. Dešinėj antroj vietoj liūgo L. Black, dėl kurio pasky
rimo į aukščiausius teisėjus, ryšy su Ku Klux Klan naryste, Amerikos spaudoje buvo sukelta daug triukšmo.

Sterilizacijos Klausimu

šiuo klausimu gana daug rašo Lietuvos 
laikraščiai. Jį pirmiausia iškėlė gydytojai 
savo suvažiavifbe. “XX Amž.” gana išsa
miai rašo dr. St. Gruodis, kuris tarp kitko 
sako:

“Tuoiui atidaromas labai platus laukas 
įvairiems piktnaudojimams. Viskas pareis 
nuo komisijos ar komisijų nusistatymo nuo 
jų malonės ar nemalonės. Koks galingas'ir 
viliojantis įrankis valdančiai partijai atsi
skaityti su savo politiniais aT idėjiniais prie
šais! Kad tai netušti žodžiai parodo jau da
bar vienur kitur keliami balsai, kad sterili
zacijų reikėtų pritaikinti ne vien tik defek- 
tingiems asmenims, bet taip pat... neapken-

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užtaikyti savo kūno, proto ir 
* j« dorovės sveikatų

Vartė Knn. Ant. M. tanubikis

Tėvai Ir Vaikai

Tėvų Aprii&rvavimaa
Tėvų pareiga siekia toli už 

vaiko kūno. Jo ištisa būtybė 
yra jiem^ pavesta, kad jie iš

J lengva laukti kantrume k u ui- 
ško jų vaikų išsivystymo. Da
ug malonumo yra rodoma link 
mažutėlio žalių pastangų kai 
bėti ir .vaikščioti, bet dėl jų 
dorovinių silpnumų daūg ma

trauktų laukan paslėptų grožį j’žūtų kantrumo rodoma. Kant-

VU siūloma surasti nuoširdžių mūsųį tautos j fiainieniji žydanis negrains; ir* kitiems "spal- 
drųugų, kurie nuolatos savo tautiečius ob- ’ votįemgj>» •« 
jefctmgai informuotų Vilniaus reikalais. Vis
tai vertingi ktnasimai, iškelti pačių suvažia

ir jėgų apsuptų embrioaiška- 
nie vyre arba moteryje ir iš
vystytų jame visas jo galimy
bes įtekmei ir tarnybai. ToksPrieš sterilizacijos įvedimų jmsisako rinu- 

> dalyvių. Atrodo, kad jie yra visiškai ti mokslininkai, nes ji priešinasi paprasčiau- pašaukimas yra ne grynas ap- 
ir reikalingi skubaus vykdymo. Zi- šiems gamtos dėsniams. Tam priešinasi ir mokamas uždavinys be darbo.

vienai Vilniaus vadavimo sųjungai, ku
ri verčiasi tik kukliais narių mokesčiais įr 
aukomis, visų tokį didelį, stambių sumų rei- 
kaiaujantį, darbų miveikti tjįtfr gal ir per 
sunku. Į jį reikėtų įtraukti IF visas kitas vi- 
snoraenės organizacijas bei kultūros įstaigas, 

Vilniaus vadavimas yra visos tautos rei
kalas, todėl ir jo didžiuosius darbus visiems 
reikia, varyti bendromis jėgomis.

Bažnyčia.

Ypatingas Rašytojas
-1

DARBININKŲ MIESTELIS TIES KAUNU

KAUNAS (Tsb.). — Kaip geležinė tvora; be to, 
žinia, Lietuvos miestai ir mie- ’ pastatyta apsčiai kareivinių,

Naciai Ir Žydai

Spaudos pranešimų, trečiojo reicho vy
riausybė žydų klausimu daugiau nebesirūpin
sianti. Tas reikalas pavestas vadinamiems 

gauleiteriams”, t. y. nacionalistų partijos* 
rovtncijų vadams, kurie žydų reikalams in

strukcijas gaus tiesiog iš Hitlerio.)
Ta proga Goebbelsas “gauleiteriams” 

teisę jų apygardose gyvenantiems žy
dams prie koetiumų ir. apsiaustų prisiūdinti 
geltonos spalvos lopus, iš kurių kiekvienas 
galės pažinti, kad lopo savininkas yra ne 
arijas. Pažymėtina, kad šitokiu būdu žydai 
būdavę paįenklinami pirmaisiais mūsų epo
chos šimtmečiais.

Berlyno “gauleiteris” įvedė tokių tvar
kų, kad parkuose ir viešose vietose žydams 
sėdėti skirti suolai nudažyti geltona spalva.

v

Kūrybingiausias šių laikif rašytojas, ra
šo “L. A.”, bene bus Georgas Simenonas. Jis 
dar 34 metų amžiaus, o jau yra parašęs ir 
išleidęs 59 romanus. Paskutiniuosius penkio- 
likų romanų parašė per penkiolikų mėnesių! 
Ir visi jo romanai turi pasisekimų, plačiai 
skaitomi. Tai ypatingas padauža rašytojas, 
nepaprastas pasaulio perėjūnas. Sakosi ir ra- 
šus tik tai, kų besitrankydamas po pasaulį 
pats patiriųs. Anglijoje stebįs golfo žaidftnus 
ir parašus atitinkamų romanų, Olandijoje ra
šus nusižiūrėjęs į tulpes, pietų salynuose ra
šus įvairių nuotykių išgirstas istorijas. Nie
kur nieko nekuriųs vien iš savo fantazijos. 
Tad ir niekad negalįs iš anksto pasakyti, 
apie kų ilgai rašys. Tai priklausysiu nuo to, 
kų nauja patirsiųs toliau besitrankydamas 
po pasaulį.

Italę Laikraštis Apie Lietuvę

Jis reikalauja geriausio žmo
giškumo galimumo, sujungto 
su malone ir išmintimi iš auk- 
ščiaus. Teisingai suprastas jis 
raikalauja iš moteriškės jos 
aukščiausios pastangos, pla 
čiausio išauklėjimo, kuo pai
niausio savęs susivaldymo ir 
supratimo jos įrankių ir aplin
kybių. Kažkas yra- pasakęs, 
“Visas mokslas, visas menas, 
visa tikyba, visas , gyvenimo 
patyrimas, visas žmonių žino
jimas, pagelbės jai. Jei ji ga
lėtų įgyti daugiausia žinoji
mo, jei ji galėtų turėti 'visų 
galimų žmogiškų genijų, tai 
nebūtų nei kiek perdaug”.

Mes gerai galime padėti ski
rtumų į šalį ir pasvarstyti y- 
patybes minėtas kaip reika
lingas lygiai abiem tėvam. 
Kuo geriausios ypatybės, ku
rias jie, su Dieviška pagalba, 
gali Įgyti, nėra nė kiek per

duotam dar-,
bui.

Italų laikraštis “Canųuiste” įdėjo Giu- 
seppe Maccherionės straipsnį “Nazionalismo ****
Lituano”, kuriame apibudina dabartinę Lie- ug siau* 
tuvos padėtį ir santvarkų. Laikraštis, api-

tų suplų pastatyta tiek mažai, kad ! budinęs Lietuvos geografinę ir politinę pa-
žydams ir jų šeiniams tikrai nė*a kur atsi- 
nėsti, jei jie noyi pasilsėti tyrame ore. Kad 
pasienis nepastebėtų.šįto naujos tvarkūs įve
dimo spaudai apie taį uždrausta rašyti.

Žodžiu sakant, žydai Vokietijoj dabar 
gyveną lyg kokiame kalėjime,

* Vilniaus Reikalai

Paskutinių metų įvykiai Vilniuje skau- 
sujaudino visus lietuvius. Visoje spau

doje tuo reikalu daug rašoma. “Lietuvos 
ypornai” Nr. w primena, kad Lenkijos vy
riausybė formaliai pasižadėjo grųžinti Vil
nių Lietuvai; tai buvo padaryta 1920 m. lie
pos mėn. 10 d. JSpaa mieste, Belgijoje, ir 
pųtvįrtįnta lenkų ministeriu pirmininko Vla
dislovo Grąbskįo parašu. Taigi lietuvių teisė
pačių lepkų pripažinta.

“Tikime ,kad lietuvių tautos kamienas 
tebėr sveikas, ir jts Vilniaus vadavimo darbe 
attiks savo istoriškų pareigų. Vilrfians klau
simo sprendimas tėra vienas: arba Lietuva 
kapituliuos prieš jėgų, arba Lenkija kapitu
liuos prieš teisę”.

dėtį, r aš'): “Lietuva yra betarpiškame ryšy
je su dviem didelėmis galybėmis ir labai ar
ti trečiosios, kurios amžių eigoje pasi kris
davo mėginimais užgrobti žemes. Dėl žino
mo Vilniaus klausimo pasilieka apgailėtinas 
nedraugiškumo ir nepasitikėjimo stovis tarp 
Lietuvos ir Lenkijos”. Taip pat laikraštis 
rašo: “Svarbu yra būti ryšyje ne tik su di
delėmis valstybėmis, bet ir su mažesnėmis, 
ypač kad jos dėl savo geografinės padėties 
turi arba galėtų turėti žymių reikšmę Euro
pos politikos išsirutuliojimui”.

SLA nariai nominuoja kandidatus į cen
tro valdybų. Dėl metų valdyboje eina nema
žos peštynės tarp socialistų - komunistų fro
nto ir tautininkų. Tautininkų surašo prieša
kyje stovi Baltimorės teisėjas Laukaitis,, o 
socialistų — Bagočius. Išstatė savo kandida 
tūrų į pirmininkus ir Jurgelionis. Kova ga
na įdomi. Joj dalyvauja visi socialistų ir 
tautininkų vadai. P. Grigaitis, socialistų dien
raščio redaktorius su “misijonis” tam tiks
lui išvažiavo. Su panašiomis “misijomis” va
žinėja ir kiti.

« M* *. .... *‘L• I ’<

Nuolatinis tavęs šudra ado
mas iš tėvų pasės yra reik*' 
liūgas daiktas pasekmingam 
karakteriaus tyėrimo darbui. 
Jie. turi išmokti būti gerais 
pavyzdžiais, nes tas kuo esti 
peufokins vaikų toli daugiau 
nekaip tas, kų jie sako.

Visi tėvai turėtų taip Kris
tų atvaizduoti ų gyvenimuose, 
kad jų vaikai, sekdami juos, 
visados Jį seks ir paliks la
biau panašūs į Jį. Prie mei
lės ir jautrumo, kuriais visi 
vaikai turėtų būti jų tėvų ap

rūmas reikalingas su mažomis 
alinti aus ir mažais darbais ly-’ t* * ’ • i *giai, kaip ir su mažomis ran
komis ir kojomis — kantru
mas, kuomet vaikai negerame 
ūpe ir pikti; kantrumas, kuo
met jie pilni linksmumo ir 
smagumo ir triukšmo; kant
rumas visais laikais po dau 
geriopais reikėjais neatskiria
mai surištais su vaiko gyve
nimo nuimtose.

Nekantrumas tėvuose glindt 
nekantrumų vaike ir dažna; 
išeina į didelį nuostolį abiem. 
Geras, kurį tėvas padarytų, 
batų panaikintas nekantrumo 
paseka ant vaiko. Kristus sa
kė, “Savo kantrumu jūs lai
mėsite savo sielas” (Sv. Lu-, 
ko XXI, 19), o kantrumas y- 
ra lygiai tikrai raktas į pasi
sekimų jūsų vaikų gyvenime.

Tėvams nereikia nusiminti, 
kad sykį davus vaikui nuro
dymus, jis neįstengia pasekti 
tiesiojo kelio; kad stengiasi 
pasėti gerų sėklų širdyje, ne- 
pasinodo jokių vaisiaus nuro 
dinėjbnų. Dievas mokino Iz
raelitus “paliepimais, apeigo
mis ir įstatymais”, (Neemijo 
IX, 14) jr kaip mūsų išm>n- 
tingas Dangiškas Tėvas pasi
elgia su Jo vaikais, taip mes 
turėtume išmokti pasielgti su 
taia». kurie mūsų priežiūroje. 
Mes turime kantrume mokinti 
tų pečių pamokų vėl ir vėl ir 
lygiai kantriai laukti pasėkų 
Kaip kitas yra gerai" pasakęs, 
“Būkite taip kantrūs ir užsi 
spyrę aukiėjimę mažutėlių, 
kaip auklėjime vaisių ir gė
lių. Tai Dievo vaikas, kurį įm
auk lėjate; gerbkite jį ir nie
kad nepraraskite savo tikėji
mo į jį nežiūrint kaip neklus-

steliai buvo ne tiktai maži, bet 
kartu ir labai netvarkingi, ap
skurę. To svarbiausia priežas
tis — rusų valdymo tam tikra 
politika. Mat, rusai jau seniai 
numatė, kad jiems teks anks
čiau ar vėliau ginkluotai susi
remti t įsu vokiečiais. Rusai’ S ‘ J- • ’skaitėsi su galimumu, kad vo
kiečiai užims Lietuvų. Todėl 
pasirūpino, kad jie Lietuvoje 
nerastų turtų, kurie gaiėtų bū
ti panaudoti karo reikalams. 
Na, ir pasistengė grynai ru
sišku mastu ir užsimojimu. 
Pirmiausia, iusai neleido Lie
tuvoje steigti pramonę — fa
brikus. Todėl Lietuvoje prieš 
karų miestuose nebuvo darbį-

karo reikmenims sandėlių, ši 
tie tvirtovės statybos darbai 
tęsėsi keliasdešimts metų ir į 
juos buvo įdėta daug milijonų 
rublių. Deja, ir pri© tvirtovės 
darbų lietuviams darbinin
kams nebuvo darbo. Tvirtovei 
statyti darbininkus rusai ga
benosi iš Rusijos gilumos; 
mat, saviškiams labiau pasiti
kėjo ir kartu jie rusino Lietu
vų. Dabar matome, kad rusai 
nedaug telaimėjo; jų darbinin
kai Lietuvų nesjuriisino, o 
Kauno tvirtovę vokiečiai paė
mė be jokių sunkumų. *Kaune 
buvo draudžiama statyti di
desnius. namus; turėjo būti 
statomi tiktai vieno ar dviejų

ninkama darbo, ir darbininkai1 aukštų Barneliai: ir tokiems 
iš Lietūvos turėjo dangintis statyti leidimus duodavo pats
į svetimus kraštus uždarbiau
ti. Žemės ūkio kėlimu taip pat 
Besirūpino; todėl menkas že
mės ūkis nepajėgė suimti di
desnį žinonių skaičių, ir iš ū- 
kių žmonės turėjo bėgti j sve
timus kraštus. Vienų stambų 
darbų rusai dabartinėje ne
priklausomoje Lietuvoje pa-

tvirtovės komendantas. Todėl 
Kaunas neturėjo sąlygų augti 
ir niekas nesirūpino miesto 
tvarkinga statyba ir puošimu. 
Lietuviai laikinųjų sostinę teko 
steigti nuskurusiam, apgriuvu 
šiam mieste, kuriame nebuvo 
nei tranvajaus, ne* vandentie
kio, nei kanalizacijos, nei di-

darė — tai Kauno tvirtovės! dėsnių trobesių.
statyba. Kaune ir aplink Kan- Jfmmi palaka
n« tavo vionur nukasti, kitur Pfr
sukasti kalnai, kalnuose tavo-jfcietoM> ifeipūo5s> i5,ipl5t6> 
įrangos didžiulės patalpos p#dviguMj„.
riuomenei; aplink visų Kaunu Vien šito miesto atstatymas,
buvo pastatyta plati — aukšta beveik pastatymas, Lietuvai 

daug kaštavo. Ir naujai atsta
tomam Kaune statyba kelioli- 
kų metų nėjo tvarkingai. Mie
sto sąvlvaldvbėje šeimininka
vo kitataučiai, kurie rūpinosi 
tiktai miesto centru; mie^b^ 
pakraščiuose statyba ėjo^| 
vaimingai, be tikslaus plano ir 
priežiūros. Tiktai prieš keletu 
metų, kai savivaldybė perėjo į 
lietuvių rankas, miestų pradė
ta tikslingiau tvarkytu

Kaune dar ir dabar labai 
jaučiamos būtų trūkumas. Y- 
pač trūksta geresnių patoges
nių ir nebrangių būtų darbi
ninkijai ir šiaip nepasiturin-

kinti savęs susi valdymo pir
ma pats jo Beturėdamas. Jei 
mes nustojame saldžios ant 
savęs ir susierziname su tais, 
kuriems norime pagelbėti, mes 
trukdome ir galime visiškai 
sugadinti pasėkas, kurias ste
ngiamės sukelti jų gyvenimuo
se.

dovanoti nuo gimimo, yra ki- Įnus 3^ išrodo”.gimime 
;'raikai iitos asm erkinės Vaikai ingos y pa 

tybės, kurios siekia pasėkiu; 
ngo tėviškamo.

Kaitrumas. — Tėvai, kaip

Savęs Susivaldymas. Pana
šus į kantriroo reikalų yra 
savęs susivaldymo reikalas, 
kurį kiekvienas gimdytojas,

visi, kurie kaip nors turi rti įkurs siekia pasisekhuo auldė- 
kalą su kitų gėrybėmis neikiu- ’jlme vaiko, turi vartoti ant 
lingi apstaus kantrumo aaiko. J savo paties jausmų, žodžių ir 
Dauguma tėvų randa tai gana veiksmų. Žmogus negali mo

Svoikata. — Gera sveikata 
yr< didžiausios svarbos tė
vams. jBe sveikatos kiti reika
lavimai, kaip savęs susivaldy
mas ir kantrumas, bus sunkini 
atsiekiami. Nerviškumas .ir 
blogas jautimas atsitinkantis] 
gir menka
lengva žmogui parduoti

. __ • « »« «a« » v* ? • v vllRJ ITvTu Kizva^^v 1 #zumui, kalbėti rūsčiai ir as-.
triai. Maži daiktai, knrie tu-Į Mat, miesto savivaldybė vi- 
rėtų praeiti nepastebėti orai- šokias lūšnas ėmė griauti; be 
na ir surūpina paliegusį: Joks to, ėmė drausti kiemsargių ir

A . į tiems gyventojams. Tokių bū- 
:a sveikata padaro tai . ;

A. tų trūkumas pasLatnuo laiku žmogui parduoti «r-t _ . ’

užsiėmimas gyvenime negali 
būti 'pasekmingai užlaikytas 
su menka sveikata ir mažiau 
šiai iš viso darbas bendradar-

Šiaip biednnomenės apy gyven
dinimų drėgnuose rūsiuose ir 
kituose netinkamuose butuose.

Tokia pat maž daug padėtis
biavimo ru Dievu išvystyme’sn statybomis yra ir kituose 
Stnogaus būtybės. i miestuose ir miesteliuose. Vi-

(Daugiau bus) 1 ' (Tęsinys 4 pusi.)

i



Mūsų Bažnyčia

Parašė J. Šplllmaim’as Vertė P. MIkonytė

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukarų gyvenimo

“Džiaugiamės” Ryto Daina

Jaunasis lietuvi#

Ivan Ivanovičius nebedrįso

(Tęsinys)

— Kas dėl sustiprintų sar
gybų, — tyliai pridūrė puška-J duoti karininkui daugiau nu-
riuinkis: .turime atsiminti, 
kad pusę mūsų pulkų sudaro 
lietuviai, kurie mūsų šviesiau
siajam carui — tegul Dievas 
saugo jį nuo visų priešų! —

rodinėjimų. Buvo įsakyta tuo
jau iškeliauti. Nepatenkinti ir 
nuvargę kareiviai pakilo nuo1 
laužo, nupurtė nuo drabužių 
rasą, greitai susirinko virtu-

dar neištikhnesni, negu pago- vės indus ir išsirikiavo. Kari- 
nys, šitų kalnų velnio sūnūs. pinkas pastebėjo ypačiai ne- 

Nustebęs karininkas v«i„n.;I»tęn.kint» _ lieTaviu kareivių

dėlę tylėjo. Paskui tarė:
.— Tėve, ar tu dar netiki,

kati jie nuo priešų nebėgs!
‘ •

— Et, tegu piktasis jais pa
sitiki! Neseniai popas nuims 
pasakojo, kad jie nepripažįsta 
mūsų caro bažnyčios galva ir, 
kad vietoj jo, garbina Romos 
popiežių, kaip Kristaus vieti
ninką. Tokie pagalbininkai ga
li išdrįsti ir vėliavos priesaiką 
laužyti. Jau ne kartą esame 
pralaimėję mūšį šituose kal
nuose. jApie tai, žinoma, nie
kas jums nepranešė Peterbur
ge. Dažnai mes turėdavome 
bėgti, nors jūsų laikraščiai 
pranešdavo apie puikiausius 
mūsų laimėjimus.

— Ir ką tu daliar manai!
— Mano išmanymu, jeigu 

šitame miškely būtų pasislėpę 
nors du šimtai, abchazų, mūsų 
likimas dabar kaip ant plau
ko. Jie gali užstoti terpeklį, 
kurį mes prieš pusę valandos 
esame perėję..Po valandos žy
giavimo kelias pasisuks tarp 
upelio ir uolų. Ir šitą vietą jie 
gali mums užstoti. Tada jau 
mes spąstuose. Jie pasislėpę 
už uolų ir medžių galės drą
siai mus apšaudyti, kaip pra
eitą sekmadienį po pusryčių. 
Šaudyti jie moka taip gerai,

minią. Jis įsakė kuopai atsis
toti žygiuojančiųjų priešaky.

— Ką reiškia jūsų veidų 
toks įžūlumas! — tarė kari
ninkas. — Už bausrpę dėl iš
davikiškų K kurstymų, kurie 
jums neišgaruoja iš galvų, e- 
sate čia atsiųsti. Argi jūs dar 
norėtumėt kelis šimtus valan
dų keliauti į Sibirą, lietuvių 
“rojų”!

— Petraiti, kodėl dar taip 
raukaisi! Rytoj rytą, davus 
signalą, įsakysiu tau atskaity
ti dvidešimt penkias rykštes. 
Tvanoviciau, įsidėmėk! Dabar 
žengte marš!

Gražiai išsirikiavę kareiviai 
greitai peržingsniavo daubą. 
Priešaky jojo kazokai sužino
ti, ar terpekljg laisvas. Saulė 
buvo jau nusileidusi. Aukšta
me kalnų slėny pradėjo grei
tai temti. Didesnė kareivių vir 
tinė dar nebuvo pasiekusi ter- 
peklio, kai kalnų dauboje jau

ligai laukėme sugrįžtant 
gerbiamo'mūsų klebono, kun 
dnktaro J. B. Končiaus, ir 
šiandien matome jį mūsų tar
pe. Džiaugiamės sulaukę jį su
grįžusį iš mu*ų brangiem T<:- 
vynės krašto, Lietuvos, ir vi
sų kitų Europos šalių.

Ne tik mes vaikučiai, bet vi
si parapijonai džiaugiasi. Kad 
išreikšti meilę ir prisirišimą | 
savo Klebonui, visi parapijo
nys, prirengė tam tikrą “Su
tiktuvių Bankietą.” •

Svetainėje tietos, ’ stalų, ir 
valgių pritrūko. Rodos visi 
M t. Uarmelio gyventojai ne 
tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai susirinko kad mūsų myli
mą kleboną tinkamai pager
bus. Be mažyčių nėra “jomar- 
ko,” taigi ir mums mokyklos 
vaikučiams teko proga prisi
dėt prie šio vakaro iškilmių.

Užgeso aukso žvaigždės, 
Išblyško jų Šviesa.
Tuoj rytąs skaisčiaveidis 
Laukuos "barstys rasas.

Gili tyla dar dengia 
Ir slėnius ir laukus — 
Tiktai lakštutė čiulba 
Ant žydinčių šaką.

Ji gieda Dievo garbę,
Jo meilę) Jo Žodžius — 
įlanka Jo viršum jūros, 
Virš pievą, upią šią...
Jis atneša mum» rytą, 
Pavasarį, gėles —
Ir taip visad su meile 
Gyvenimam. mus ves. • 
Vertė Eug. Matusevičius.

Taip Tikrai Būvą

Jau keturi metai kaip gais
ras sunaikino mūsų mažąją 
bažnytėlę. Nuo tada mūsų lai
kinoji ltažnylėlė bnvo padary
ta iš dviejų klasės kambarių. 
Čia per keturis metus Wauko 
gano lietuviai, rinkdavosi klau
syti šv. Mišių ir dėl visų kitų 
pamaldų. Daug privargome ši
tame ankštame kamdaryje, bet 
dabar didelis džiaugsmą* 
mums, nes neužilgo jau galė
sime garbinti Dievą gražioje 
didelėje bažnyčioje.

Nors sunkūs laikai, bet mū
sų darbštus Klebonas uoliai 
dirbo ir ragino žmones aukoti 
šimtukus naujai bažnyčiai. Jis 
pats parodė gražų pavyzdį pa
aukodamas kelis šimtus, irgi, 
mokyklos vaikučiai, neatsiliko- 
me. Jau keturis šimtus dole
rių surinkome naujai švento
vei. • Į !, ;*

Ab, koks džiaugsmas! Dar
bininkai .jau baigia mūryti 
sienas. Dabar su išsiilgimu 
lauksime naujos, gražios baž-‘ ‘ Onyte! Onyte! atsikelk!

Jau penkios minutės iki aš-- U. , Vi-. nycios, kur galėsime Dievą 
Sekantį rytą, mūs mylimas,tųoruų,’ šaukė mamytė. .Nusi- gftrbinti tinkamoj vietoj 

1 ........... gandau išgirdus, kad į penkias
minutes turiu pavalgyti ir ap
sirengti. Šokau iš lovos ir apsi-

Klebonas suteikė Visiems par
vežtų “lauktuvių.”

Už kelių dienų, dar kitas
“surprizas” — kviečia visus. rengiau. Baigdama valgyt at-
vaikučius svetainėn. O kas čia įsiminiau, kad nepadariau savo
dabar naujo! Tėvelis tuojau naminio darbo. OI man bus!
pastatė aparatą ir parodė gra- Ką dabar daryt! Gal pasiseks
žiu paveikslą apie Lietuvą, padaryti darbą mokykloje, 
Paryžių, Prancūziją, Lenki ją, .kaip Sesutė nežiūrės. Visaip
Paryžiaus Parodą, apie Šven
tą Teresėlę ir visą jos gyve
nimą. /Teko .mums pamatyti ii 
Lietuvos Pažaislį ir Seselių 
Kazimieriečių didelį vienuoly
ną.

Labai dėkingi esame mūsų

galvojau. Bet maniau sau, vis 
geriau pasiaiškinti ir priimti 
bausmę. Galutinai nuspren
džiau priimti bausmę. Kaip 
bus, taip |>us.

Lėkte nulėkiau į bažnyčią. 
Išklausius Šventų Mišių ne

visai sutemo. Aplinkui visur mylimam Klebonui už Jo tė- drąsiai atėjau į,mokyklos kam-
ramu. Tik per uolas šokinėdą-įyigką meilę, ir nepaprastą ge
mas šniokštė kalnų upelis, ku-1 rMirdingumą. Matyt mūs Kle- 
riame sukdamasis verpetais' bonas ypač vaikučius labai 
putojo sniego vanduo. Vienas' myli. Maldausime Dievulio,
kazokas sugrįžęs prapešė, kad 
terpeklis esąs laisvas.

— įAš galvoj’au, kad be rei
kalo buvo keliamas triukšmas, 
— tarė karininkas. Įsakė sus-

kaip kad aš gerai atsimenu e- toti. Kareiviai greitai sustojo, 
sąs Ivan Ivanočius. sukūrė laužą. Laužo raudona

— Karininkas truputį paba- ^ePsna nušvietė kairėj pusėj 
lo. Jis neseniai buvo baigęs ka esanU niišką ir fantastiskas 
ro mokyklą, bet dar nebuvo da ,K^as anapus upelio. Sargyba

kad suteiktų Jam stiprios 
sveikatėlės darbuotis mūsų 
tarpe ilgus, ilgus metus.

Petronėlė Baužytė,
Šv. Kryžiaus mokykla 
8 skyriaus; mokinė 
M t. Carmel, Pa.

Julė Zelaitytė,
8 skyriaus mokinė 
Šv. Baltramiejaus mok. 
AVaukegan, III.

Gera Eit Mokyklon

lyvavęs kautynėse. Jam ding
telėjo mintis, kad vietoj tikė
tos karžygio garbės pirmose 
kautynėse jo laukia kulka. Ta
da *jis tarė seniui Ivanui:

— Koks tu esi pesimistas! 
Galų gale ką mes turime da
ryti, kad išvengtume tavo pra 
narysčių!

— Sprukime atgal, jūsų ma
lonybė, kol dar yra laiko. A- 
napus terpeklio iškyla aukšto
ka kalva, kuri galėtų būti 
mums saugi vieta nakvynei. 
Ten...'

— Ir tu, tėve, nelabai suma
nus! — nepasitenkinęs kari
ninkas pertaukė senąjį karei
vį. — Trauktis atgal, nepama
čius nė vieno priešo ir vėl ati
duoti terpeklį, tai man nepa
tiktų ir sapne. Daug geriau žy
giuoti pirmyn ir prieš naktį 
paimti antrą terpeklį.

— Jau saulutė nusileido, jū
sų malonybė, ir mes galime 
susižinoti su sekančiu korpusu, 
— mėgino išsisukinėti senis I- 
vanas.

Dono kazokai tnri susižino
ti. Taigi žygiuokime pirmyn. 
Prieš eutemsiant turime užim 
ti antrą terpeklį.

iš lietuvio ir kelėto gruzinų, 
senio Tvanovičiaus įsakymu, 
turėjo saugoti siaurą terpeklio 
perėjimą.

— Žiūrėkit, vaikai, kad šią
nakt eitumėt gerai sargybą, — 
tarė jis gruzinams. — Šiuose 
kalnuose yra šiek tiek baugu. 
Ir jeigu šis lietuvis panorėtų 
mus išduoti, droškite jam į pa 
šonę durtuvu.

— Būk ramus, tėve, — at
sakė plačiapetis gruzinas. — 
Jeigu nors vienas iš šitų lie
tuvių šunų, kurie pripažįs
ta Romos popiežių, vietoje 
klausę mūsų caro, pakeltų 
nors mažąjį pirštelį prieš mus, 
tuojau pas Abraomą nusiųs
tame.

Sargybiniams buvo pakirs- 
tvtos vietos. Jaunasis lietuvis, 
kuriam karininkas rykštėmis 
grasė, buvo pastatytas pamiš
ky.' Sn juo buvo kitas tautietis 
ir gruzinas, kuris buvo pasi
ryžęs kiekvieną išdavimą ker
šyti krauju. Senis Ivanovičiue 
išsitierė prie laužo gal per ko
kį šimtą žingsnių nuo sargybi
nių. Jis nutarė nė valandėlei 
neišleisti iš akių lietuvio, kn- 

į nuo jis labai nepasitikėjo. Ra 
mini praėjus valandos ketvir

čiui, gruzinas atsisėdo ir atsi
rėmė nugara į medžio liemenį. 
Jo garsus knarkimas rodė, 
kad kietai užmigęs.

(Bus daugiau)

barį. Baitųų, net truputį drez 
bėdama, priėjau prie Seselės 
suolo. Liežuvis kliūva... Neži
nau kaip pradėti teisintis. Ga
lų gale, pasisekė šiaip taip pa
sakyti, kad'nepatariau užduo
tą darbą.

“Gerai, Onyte, kari pasiaiš
kinai, bet man rodos, kad va
kar jokio naminio darbo mo
kiniam neuždaviau,” rainiai su 
šypsena atsakė Sesutė Moky
toja.

Evelina Žiaukaitė,
8 skyriaus mokinė 
Šv. Juozapo mokykla 
Scranton, Pa.

Gera eit į mok/yklą,
Gera mokytis skaityt,
Ir baltuos kmygelią lapuos 
Daug grožybių pamatyt,

Gera eit į mokyklą,
Kai kmygričią daug turi, 
Kai po pamokų pažaidi 
Dideliam draugų būry.

Gera eit į mokyklą,
Ten rašyti ir skaičiuoti, . 
Gera grįžtant iš mokyklos 
“O čia čia" linksmai dai- 

~nuol.

Gera eit į mokyklą,
Gera gera man tenai...
Ją kas dieną belaeikydams 
Daug išmoksti, daug žinai.

Jonas Na ulis.

Kaip po lietaus pasirodo 
saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.

Klysta kiekvienas žmogus, 
bet paklydime pasilieka tik
tai beprotis.
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Šykštuolio ‘Gudrumas’

Beturtis darbininkas užsiau
gino savo daržely nepaprastai 
didelę ropę, į kuria žiūrėda
mas kiekvienas stebėjosi. “Aš 
ją paaukosiu šviesiausiam mū
sų ponui”, tarė jisai, “nes
jam labai tinka, jei kas lauką 
ar daržą gražiai prižiūri”.

Ir nunešė ropę į pilį. Pilies 
ponas pagyrė jo darbštumą ir 
gerą valią ir padovanojo tris 
raudonuosius (auksinius).

Išgirdo apie tai vienas ūki
ninkas iš kaimo, žmogus labai 
turtingas ir šykštus; jis ir 
mano: “Paaukosiu jo malony- 
l»ei ponui didžiulį veršį. Jeigu 
jisai už menką ropę duoda 
tris auksinius, tai kiek aš gau
siu už dailų veršį.”

ęwAn vu* Kur?I m mi
;WQ;AhGlTO |(n>*rt!-h

i i : • -vi » 
T-* f

PERSOm Tb v«AR 
SZIK GMMeurs THE 

CWM«SE BMPEK* WHW»6. ' 
a*cK«ž822^<

AWAY

(Veda jisa| 
dovanomis, 
prato, dėl 1 
m ietis toks. 
ir pasakė vei

Bet kaimietis ėmei 
kad menkoš jo dovail 
mestų. Pagaliau išj 
ponas jam sako: 
kad taip jau užsim| 
mu dovaną. Bet ki 
kas esi toks duosnus^ 
negaliu pasirodyti 
Ir aš duodu sveikam 
kuri man du tris eyl| 
giau atsiėjo, negu 
šis”. Ir, sulig 
nustebusiam kair 
gerai jam žinon
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Pirmadienis, lapkr. 22 d., 1937

’ Mano Kryiius
Jis uždeda ant manęs mano 

kryžių, jis yra mano; aš vi*- . ,
naa žinau savo kentėjimų, sa-

Air-
dies; jo gyslutė* a su
skaudžiu suspaudimu, nuo jp i, II : 
aš niekad nesisk-rsiu. L\-^

Mano kryžius man išmie- jfc —
rganH' iįdai»vėn k<e r uotas: jo pi j tis ir ilgis pr.- NpaMpi 
protų, kad būtų j*»- tinka mano stipr. mui;' noit įįrfflyff bBT 
Kristui”. — 2 Kor. sunk ai apsunkintas. Sr§Xje> nSl J j

.. I Mažiau kaip š.to nei ūtų gii- Tf Pįrjpi®
ekad ne, vieni, kur ų na apvalymui manęs iki as 
lė yra kilni:* vn.ntye. nepabueiuoju i.unk„s. Į^|^|||y lllF
>hU*P u- I Mano Prieteli» tu tuii SJV0' Užsieniui vals
šie is Intų posakių kryžių Yra skausmo parei- ir paruoštos išveš 
imas, nors ga nega i kurį, tu atlieki Bet jei raatosi skerriyklos

visa ko mes , visame tavo skausme tu žinai, ________________
kad Dievo meilė palieka tau

yti iškėlimui branginę įr aiškesnė tiesa; i\aklybė >
dorovinį, po- if jei pasauU() atpirkini0 regi. mų numato paskn
laipsnį. Aš Uy& Kiarosi tikresnis ir šviese- ^anie namelių »ti 

ūrob perlai į- snĮs, tuomet tu gali būti dau- ten*’ darbininkam: 
ykfcas, jei pri- giau nekaip drąsus; u gfll; tų kolonijai pasta
una, galės ši- triumfuoti kiekvienoje užduo- »kirt* keturi mi 
inai jų pačrų tyje, kiekviename paaiaukavi- Ties Kaunu, apie 

įjancia tiekme, ant jau me Tftvo yra lain^jęs nuo jo centro,
)s* bet ypatingai ii da- k^ nors įg tavo Viešpaties r* sklypų
ip ji išeis į pasilieka- grožio ir garbės ^^1, jau yra suakirsėn 
taus skaitymo troški- ir nes tu esi nu. sklypelius, kuriuo!
HHMB S, WmAm. į kryžiuotas su Kristumi. — mo nedideli, giaž 
•mintys yra maldos. Y- phUHpg Brcoks nameliai. Tie m

Galutinai Sudaryti 
Rūmai

KAUNAS. — Statant klini
kas,nutarta kasti tunelį, kuris 
jungtų visus septynius pasta
tus ir būtų naudojamas vidaus 
susisiekimui. Bendrai visa kli
nikų statyba kaštuos apie 12 
milijonų litų ir bus ba’gta per 
trejus metus.

KAUNAS. Galutinai Kuda- 
ryti Prekybos, Pramonės ir 
Amatų lomiai: įėjo 47 nariai 
lietuviai ir 28 žydai.

M. ikarui san

LIETUVIAI DAKTARAIKAUNAS. Paskelbtam kon
kurse paminklui paduota 34 
projektai. Komitetas išrinko 
Pundziaus projektų. Pa mink- 
las bus iš granito, 24 metrų 
aukščio.

DANTISTAS

1446 So. 49m Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pčtn. 10—9 vai. v.

8147 So. Hal ted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

LIETUVIAI DAKTARAI Tel. Ofiso: Rez.:
LATayette 4017 2456 W. 89 St.

Tel. namų:
HEMl»ck 6288

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

Kasdien išskyrus Seredų, 
Sekmadienį susitarus. * 

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

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.
TsL OANal 2345DR. VAlTUSH, OPT.

UBTUTIS
OPTOMETRlCALLY AKIŲsredAUOTAs

Suvlrš 20 metų praktikavimo
PHYSIOIAN and SURGEON *

10 N. Broathvay, 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 Ava., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

TeL CANal 0402
Nepriklausomybės 20 

Metų Paminėjimas AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. * 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TsL HEMIock 4848

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant 
madienios ir trečiadienius

mokėti. Bus taip pat sulvnrky- KAUNAS. Lapkričio 12 d. 
ta, kad darbininkai, motete igrįBktas Garbėa Komitetas 20 
mas beveik tiek put, kiek da-. Nepriklausomybės Soka- 
bar turi mokėti už būtų, per k&ai į^kuri
tam Vkrų' laikų namelį įsigys priklausomybės Aktų pasini- 
pilnon nuosavybėn. Numatyta, tuolaikinės Valstybės Ta- 
kad prie namelių bus dar vie- jybos Nariai ir šiaip kelioli- 
tos daržui ir modeliui. Jeigu ka žymiausių Valstybės ir vi 
skaitysime, kad nameliai kas- suomenės atstovų, viso 67 žmc 
tuos po 10,000 litų, tai už 4 nės. Darbo Prdfcidiumų suda 
milijonus bus galima pastaty-I ro 12 asmenų. Komitetas su 
ti keturi Šimtai namelių. Tai' darys visų> iškiftnrų planų.

liai, vardan jūs pačių,

K
, tegul jūsų nup
iepkite jai, pri- 
lekilti. Prisiniin- 
oidų, savo būsią 
danguje, myli- 

ie pirmiau atsi- 
ink visa, kas ka- 
pr&linksnnino, pa 
(rusino. Tokiose 
oms mintims, Jė- 
• dažnai-’ apreikš 
don.

ūekvienų žmogų, 
— Thackeray.

OVnYTOJAS nt CHIRURGAS
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Subatomis Ciceroj 
. 1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

CHlfcAGO, IIL.

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

M METŲ PRITYRIMAS 
Akys egaaminnojamos — akini

pritaikomi TeL CANal 0257

OPTOMETRlSTAS 
1801 So. Ashland Avenue
Valandas: kasdien nno 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.

FHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliotais pagal sutartį. 

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezideneija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

LlfeTUVIAl ADVOKATAI TeL Office Wentworth 8330 
Rez. Hyde Park 3395GAS-OIDiUBRICATING-W^SHING

TeL CANal 6122

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 OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPublic 9600

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valnndoą 2—4-po pietų, 7—8-v. vak. 
iSskvrus se regiomis ir subatomis

trieio 22-tra Diena GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

fesų Viešpaties 
stos kryžiumi”.

Jėzaus
- GaL

gydytojas ir chirurgas 
OFISAS IR REZIDENCIJA

2808 West 63rd Street
Chicago, Illinois 

Tel HEMIock 6111
Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

pagal sutartį.

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVE. TEL. CANAL 3764
VIC. YUKN1S, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

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

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTIMIERO

ADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vaL vak. 
Penktadieniais — nuo 7.00 iki 7:30 vai. vak.

■ Sekmadieniais — puo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue 
VALANDO8:

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

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

TsL Prospect 1012 
Ren. TelL Pepublic 6047

<K0WAR8KAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W 63rd SL. Chicago
Nedėliom ir Trečiadieuiais 

Pagal Sutartį.'

TsL BOUlevard 7042

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartu

Teįephone: BOUlevard 2800

TeL Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Teįephone: e REPublic 9723
Per pereitus dvidešimts 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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

K” ' \. ...

386 frOffden Avė. Tel.. Crawford 4100

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Perk 620

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reiidencijos TeL BEVerly 8244ĮVAIRŪS DAKTARAI

DENTI8TAS
2423 Wsst M&rmstte Road

Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. iytų; 1-5 p. p.; 6-9’v. v. 
Seitadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadvsy 
JfELROSB PARK, ILL. 

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

de&tadieniaia nno 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0094 
B«.: TaL PLAsa 2400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis ndo 10 iki 12 vai, dienų

Rezideneija
8938 So. Claremont Ava.

Valandos 0—10 A. M. 
Nedeliomis pagal sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaas li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Olass A 
rtUas. Tai yra, ankičiaasi Ameri- 
koe medikaliai aetoritetai m&sų li
goninę priskyrė prie gerlaosių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimo, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

0FI8A8
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvray 2880
OFISO VALANDOS:

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

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

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

Pagal 8ntartį.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
=sįfllkurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Pirmadienis, lapkr. 22 d-, 1937

Vyčiai ruošiasi prie “Riauks 
giviug Bve,’ Šokių. Linkime 
gerų sėkmių. Vyčių kuopa čia 
gražiai gyvuoja ir uoliai vei
kia. Visi padėlime Vyčiams.

lurkey Swing” , ataiiankyti. Linksmų į vakarų
------------ Įpraleisit Cieėroj ‘Thanksgiv-!

Vyčių 14 kuopa rengia k u-1 ing Eve’ prię Ai Pratį orkes- 
lakutinius šokius lapkričio 24/troe.
4., parapijos >alėj. . • Bilietų galima įsigyti nA

Visaa jaunimas kyiaeiauiu> j komisijos arba nuo narių. MDP. Brazauskas nupirko biz-1 
nį ir da namus buvusius S.}' 
ftimkaus. Sveikiname Brazuu-'

• . 'I
akų. Brazauskų šeimyna vist r 
gražiai darbuoja/i h* gražiai 
augina savo vaikelius. Svei
kiname ir linkime ttor'ą klo-

TeL CANai 9585 

WEST SIDE VIEŠBUTIS

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

*" V «9i SAt.R IIEMM1N 1'ftL Visu PARENGIMŲ 
VeSliUBMU, ŠOKIAMS, BALIAMS 

UaUor Nurfae, m»v. VIMTUVB. IR SIDABRINIAI. INDAI DYKAIKAITYKITE BIZNIERIŲ
2435 So. Leavitt Street
imuininMuiiininiiniinNittmiiiinMiiMiMiUMNiiHia

Chicago, UL

OARY, ItfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. lMh Ava

Rado ko nesitikėjo. Trys Cbicago aldermoaai, šankydųuri ir tyrinėdami vadintinas “traįler camps”, kurių daug ran 
dnsi Chicagoj, vienoj kempėj prie 59 W. Erie St. užėjo kėni pę cirkininkų, kurie beturinti ir liūtų. Liūtų savininko žmo 
na, Mrs. Opai Van Der YTaH, čia rodo aldermonaihs du pen kių savaičių senumo liūtukus. Juozapas Kizas

Mirė lapkričio 90 d.. 1937
m., 9 vai. vak., sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Klovainių parapijos, Meilūnų 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserj Uršulę Jonaitienę, Ir se
sers valkus: Dr. Emest Jonai
tį, Birnlce Hlppalyte Jonaitis, 
<r daug kitų giminių. O Lie
tuvoje tris seseris ir brolj.

A a. Juozapas Kizas priklau
sė prie Lietuvių Jaunųjų Ame
rikos Tautiško Kllubo.

Kūnas pašarvotas 312 8 So. 
Union Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
lapkričio 24 d. Ii namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas 1 Sv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesmo, Sesers Vai-

ORGANIZUOJAMA CHORAS SU VYČIŲ 
EKSKURSIJA

i išmintingai daro. Geros spau- 
dos rėmimas gerina pačių in?; 
nių būvį įr veda į garbinges
nę ateitį tautų, ir jos kultūrų. 
Ypač katalikai, turi susipras 
ti, kad tik tokia spauda, kaip 
‘ ‘ Draugas ”, “ Darbininkas”, 
“Garsas”, “Amerika” yra 
mūsų tautos reikalų gynėjai ir 
tikri darbininkų švietėjai. Ci. 
oęroje todėl daug pažangos 
padaryta, kad čia flknenės skaį 
ti> gerus, katalikiškus laikraš- 

: čius.

Išdirbėjai aukštesnė* rūšį 
paminklų ir gyabnamlųKaip jau anksčiau spaudo- j Pereitas Lietuvos Vyčių aei 

je buvo pranešta, Lietuvos Vy i mas šios ekskursijos organjza 
čiai ateinantį pavasarį orga-pn.'Į ir vadovavimų yra ga*« 
nizuoja didelę ekskursijų i Įtinsi pavedęs centro pirminiu 
Lietuvų dalyvauti Pavasarini - j kai A. ,T. Mažeikai (145 Tay- 
nkų jubiliejiniame kongrese į lor Brooklyn, N. Y.). Tad 
ir, apskritai, Lietuves nepri- riti, kurie tik norėtų sekant? 
klaubomybės 20 metų sukak pavasarį vykti su Šia vyčių 
ties iškilmėse. Iki šiol su šia
ekskursija jau yra pasižadėję 
ir užsiregistravę gana daug 
vyčių ir pašaliečių, tad šios 
ekskursijos pasisekimas yra 
užtikrintas.

Be to, su šia ekskursija yra 
numatyta organizuoti ir vyčių 
choras, kuris jau net* ir už
kviestas dalyvauti Pavasar i 
ninku kongrese ir taipgi da
lyvautų didžiulėje Daiūų Šve
ntėje Lietuvoje. Chore galės 
dalyvauti visi galinti dainuo
ti ekskursijos dalyviai, ir dau
gelis jau pareiškė savo norų 
chore dainuoti.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
ChicagojPraeitų trečiadienį A. L, K 

Ihikterų klubas surengė 4Plu- 
nkett Dinner*. Žmonių buvo 
kupina parap. sveta'nė. Klu
bas turės nemažai pelno, '

Su virš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš airbtuvėa Ir 
taupykite pinigus

Mee atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagoa Lietuvių

Neužilgo įvyks Cioecoje 
“Draugo” vajaus kalbos. Vi
si ruoškitės.

Kas skaito “Draugų”, tai-

527 NORTH WESTEB< 
AVENUE J

ARTI O&AKD ATM.

Telefonas ' 
SEEley 6103

CHICAGO, ILL.

Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika. Tel. YARds UIS.

Asfhma Cause
Fought ia 3 Minute*

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIKTJ

♦ , Telefonas BOULEVAKD 4652
Užlaikoro elektrikin) Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir Švedų masažus; PagelbėMm jūeų sveikatai VIOLET 
KpiaduUals Ir sieros Vantom. Kainos labai prieinamos; Moterų • diena 
utarsinkala. I

Urba Flower Shoppc 
4180 Archer Avenue

MELVYNAS E. KAVALIAUSKAS
Jau sukako vieni metai,

■- * k;n IH-Uf! ll»~l l tiU;» Iiiiil.l' 
al'kvic i; UIŪSII tai iki 
mvlima -mit'li ir broliu

F *<a- '!|v",||x|'
1110 ■^‘'Jvvuo. Nors laikasF^llllSBlH C'siasi, ni«'< jo niekH<t»s 

~A jn-gulūtitne užmiršti. Lai
? R gailestingas Dievas >u-

Įb Lakia jam :i m/.nmji ati1

KAZIMIERAS CHINGO
Mirė lapkr. 19. 1937, 9:45 vai.' ryte, sulaukės pusę 

amžiaus. Kilo iš Panevėžin apskričio, Naujamiesčio 
parapijos, Puskfnių kaimo.

Aiuerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Liudvigų po tė

vais Juzėnaitė, 3 dukteris Onų, Apolonijų ir Praneiškų, 
3 žentus L. Kasiuauskų, Chas Mickų ir Walter Va
lentine. 3 anūku®, brolį Mykolų Clunao ir brolienę 
Petronėlę ir jų sūnų’ Cbester, švogeri Juozapų Juzė
nų ir jų šeimų, švogerkų Elzbieta Zirinskienę ir jų 
šeinių, pusbrolį Antanų Kaminskų ir jų šeimų ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6801 So. Talman Avė. Tel. Pro- 
speet 4486. ,

LaidotuVės įvyks utarninke, lapkričio 23 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio «ie;ų. Pq pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai, Brolis, 
Brolienė, švogeris, ivogerka, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F, Eudeikis. Telefonas 
YARds 1741-2.

Prašomų nesiųsti gėlių.

LAIDOTUVIŲ
B18EKT0R1AI— 80 Proof — 

Labai gardas gėri 
Inas. Gerkit Ųietu- 
viSką Krupniką su 
karšta arbata paAa- 
linsit Blogas.
Mes parduodam tik 
į tarenras. Ton ir 
reikalaukit.

CICEROS LIETUVIŲ 
ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ )

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

NARIAI CHlCAOO 
LAIDOTUVIŲ DIR1

AMBULANCE
DYKAI

Mes atmindami tų jo 'p|1 liūdnų prasišalinamų iš 
mūsų tarpo, esame už- 

r prašę gedulingas šv. Mi- B šias už .jo sielų lapkričio
- —----  23 d., Gimimo Svenč. Pa

nelės parapijos bažnyčioje. 7:45 vai. ryto. Mirties su
kaktuvių dienoje, lapkr. 27 d., bus atlaikytos trejos 
šv. Mišios: 6:30, 7:00 ir 7:45 vai. ryto, Gimimo Svenč. 
Panelės parapijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimiij^s. draugus, kaimynus ir pa- 
žystamuH-mas dalyvauti šiose pamaldose, o paskui 
į namus po num. 1815 West 73rd St.

mūsų lsbelį

INTERNATIONAL
Winc & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD. Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Plona Boulevard 04 r0

• CHlCAOO, ILL

8354 8o. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman-1^70 

.4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY 3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

EHOAUSIA B DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

„ Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hefrnttage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

1410 So. 49th Ct., Cioaro 
Phone Cicero 2109 
6834 So. W«gtern Ava. 
Phone GBOvehiU 0142

BtUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS AUEJVS DEL VISOKIŲ KCIŲ IS BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipini© —• 
T«d*l Karščiau De» Ir MaAiM flodoga kaip kiti paprasti aliejai 

ORBITAS PATARNAVIMAS

, Saukite - Lafayette 5768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. Westei»n Av. Chicago, Illinois

y B. KANAPACKIS, SąvmintaB•

718 Wert 18th Street 
Phone MONroe 8377

koplyčias visose 

Chicagos dalyse
DYKAI 1646 We»t 46th Straat 

Phone BOUIevard 520365

IR 4704 So. Weateni A 
T6VAS Tel. VIRginia 0668

S-
1-
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VIETINES ŽINIOS Marąuette, 13; Duąuesne, 6« 
Arizona, 9; Kansas, 7.
I>e I*aul, 12; Westem (Mich.)'

State, 0. \
lloty Cross, 0; Carnegie T., 0. 
Princeton, 26; Navy, 6. 
llarvand, 13; Yale, 6.
Colgate, 7; Syracuse, 0.
Durt mouth, 27; Columbia, f). 
Pittsburgh, 28; Penn State, 7. 
Duke, 20; No. Caroline St., 7. 
George, 0; Auburn, 0.
Texas Christiėn, 7; Rice, 2. 
Tulane, 33; Sewanee, 7. 
Louisiana State, 52; Louisiana 

Normai, 0.
California, 13; Stanford, 0. 
IVaahington, 14; Oregon, 0. 
"VVashington State, 7; Oregon 

State, 0.
Southern Metbodist, 26; U. C. 

L. A., 13.
Lafayette, 6; Lehigh, 0. 
Manhattan, 13; Niagara, 7. 
Boston U., 13; Boston coli., 6. 
Maryland, 12; Georgetown, 2. 
Villonova; 33; Temple, 0. 
Army, 47; St. John’s (Md.), 6.

Į Lietuvę Automobiliais 1*n8a garsinti lietuvių tautų
_______ | kitataučių tarpe.

Vargiai rasime lietuvį, ku-j Tų gražų darbą atliksime o-
ris būtų užmiršęs snvo tėvynę,'rganizuotai automobilini? ke- 
Lietuvų. Kiekvieifas išeivis da, liaudami per įvairias centrali- 
žnai prisimena apie savo sc- nes Kumpos valstybes, kaip 
nųjų tėvynę, kame jaunystės-per Prancūzijų, Vokietijų, 
dienas praleido. Tat nestebė-1 Austriją, Vengriją, Lenkiją, 
tina, kad kas met gana daug Okupuotų Lietuvų, Latviją, 
lietuvių aplanko gimtąjį kra- Gegužės mėnesį 1938 m., Ve- 
štų. Tos kelionės parodo di- ngrijos mieste, Budapešte, į- 
delį prisirišimų ir Lietuvos vyksta 34-tasiš Eucharistinis 
meilę. Mes visa trokštame sa- Kongresas. Iš viso pasaulio 
vo tautai laimės, mes trokš- katalikų atstovai rinksis. į šių

Pralaimėjo. — Tai St. Mary’s (iš CaJifornijos) futbolo ratelis, kuris praeitų šeštadienį 
žaidė su Fordham futfolo rateliu. Fordham nugalėjo 6—0. Sak/una, kad Fordham fut
bolo ratelis yra vienas galingiausių visam krašte. Jis tikisi Naujų Metų Dienų žaisti 
Califomijoj “Bose Bowl’e” su geriausių vakarinių Valstybių futbolo rateliu. Fordham 
universitetas randasi Fordham, N. Y.; jam vadovauja Tėvai Jėzuitai.

iiiiiiiniiiiiuiuniiuiiiiig
RAKANDŲ I Tinkamai Pagerbta 

Žymi Veikėja •

pavaišins žinomas biznierius 
sav. Lewis Style Shop. Nepri
klausantieji dar postui vetera
nai galės šiame susirinkime į- 
sirašyti. Keikia atsinešti gau
tus iš kariuomenės dokumen
tus. Frank Krasauskis

MARQUETTE PARK. — 
Lapkričio 11 d. pripuolė gim
tadienis veiklios moterų orga
nizacijų darbuotojos Frances 
Burba. Ta ja proga jai sureng- 

”. Sukvie-

Tour Kldneya contaln S mllllon tlny tubei 
or Uiters whlch may ba endanftred by nea- 
lect ar drutlc, IrrlUtlog drūta. Ba carefu). 
It functlooal dlaordera ot tha Kldneya or 
Bladder make you auffer from Oettlnt Op 
Nighta, Nervouaneaa, Leg Pilna. Cfrclea 
Under Eyea. Dlzzlnesa, Backache, Svollen 
JolnU. Ezcesa Aeldtty, or Burnini Panages, 
don’t rely on ordlnary medicinų. Plght 
auch troublee arlth tbe doctor'a preacrlp- 
tlon Cyatea. Cyatea atarta vorkinc ln S 
hours and muat proae entlraly aatlsfscįory 
ln 1 veek, and be eaactly tbe medicine you 
need or money back la guaranteed. Tele
phone your drugglst for Oyatez (Blaa-tez) 
today. The guarantee proteets you. Copr. 
1937 Tha Knot Co.

GERA DOVANA AR KALAKUTAS DUODAMA 
DYKAI PIRKĖJAMS

ta “Birthday party 
sta daug viešnių iš ARD ir var 
Mot. Sų-gos. Kiekviena vieš- va 
nia atnešė dovanų, o *‘birth- vo’ 
day cake” buvo net du: vie- j 
nas keptas Lukas, o kitas Bu- 
rbienės dukters Charlotto, ku- 
ri, porų metų atgal baigė Šv.
KazPmiero Akademijų įr, sek- 
dama motinos pavyzdį, yra la
bai veikli Alumnių org., Vy
čiuose ir motinai padeda ARD 
veikime.

Po šios gimtuvių partės lai 
jos “luck” pagerėja, gyveni
mo džiaugsmai padaugėja ir 
duok Dieve jai dar daug gim
tuvių sulaukti. Ji nepamaino
ma darbuotoja ir M. S. 67 kuo j garbei arbatėlę, kurio je Mini- K 
po j ir ARD. Centre anksčiau I steris pasakė: mes-tik vieno v 
daug dirbo, ARD 2 sk. (ku- iš užsienių žurnalistų geidžia 
riam tebepriklauso), bet vė- me — kad.mūsų gyvenimo į- ln 
lesniais laikais daugiau laiko- vykiai ir mūsų intencijos bū- = 
si savo dabartinės kolonijos tų pasauliui pranešami cbjek- ( 
ARD 8 sk. tyviai, kaip ir mes patys no-

Frances Burba Chicagoj rime gauti tik objektyvių ži-

Gyventojy Prieauglis
Kunigai turėtų įsigyti 

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.l.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą. 

Kaina 01.75

^“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

KAUNAS. Šiemet per 9 mė
nesius natūralūs prieauglis 
Lietuvoje 17,794 asmenų.Legionierių Dėmesiui

SPORTAS
Užsienio Žurnalistai 

Pagerbė Lozoraitį tugiau Lietuvių 
Futbolininkų

Prieš keletu savaičių patic- 
kėm New Yorko laikraščio 
Daily News paskelbtų lietuvių 
futbolo rinktinę komandų. Ta* 
čiau pradėjus gilintis į uni
versitetų bei kolegijų futbolo 
ratelius, randame gana didelį 
skaičių lietuvių futbolininkų, 
kurių vardų neminėjome, pra-; 
eitų sykį. Štai, jie:

Apolskis— De Paul; Stul
gaitis — Columbia; Oleskus 
— Ohio State; Mažeika — Ill
inois; Kazlas, Krivickas it 
Treinavičius — Fordham; Rėk- 
stis, Markauskas ir Baylock 
(Baliukas) — Syracuse; Lu
kas — "VVestern Res.; Stur- 
gis ir Drulis — Temple.

Parlor Setai vėliausios mados padaryti pardavimui po 
$125.00, dabar tik po ......................... . $KO OO PARDAVIMUI DUONA

Vienon dienos senumo duona Ir py
ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 West. Roosevelt Road ir 
1528 So. Kedzie Avė. 

COAL
Anglys

PARDAVIMU BUCERNfc

Parsiduoda bučernė ir grocernė. su 
elektrlkinlu Šaldytuvu ir mėsai piau- 
stytl mažina Parduosiu arba ižren- 
du-oeiu. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

MR8. DUDO.
. 150 E. Kensington Avė.

Tel. Pullman 1411.

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKI'l DABAR It KAINOS
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRI KMIESCIIJ OSE

Tel. ARDmore 6975

PARDAVIMUI TAVERNAS
Namas ir taverno biznis, su sale. ku
ria gaifma ižrenduotl dėl visokių pa
rengimų. Naujai lždekoruota. Mito 
vandens žiluma. Randasi lietuvių 
aplellnkėje. Atsižauklt 1

mo6nt4Ghht tavern 
1820 West 4«th Street 

Chicago. Iiiinois
TAUPYMAI. PIRKIMAI. PARDAVI

MAI. PASKOLOS. APDRAUDOS

Šeštadienio Futbolo 
Rezultatai:PA1N-EXPELLERIS

aa -Inakro” vaisbdbaldhi yjAtitaisymas
Notre Dame, 7; Northwest’n 0. 
Fordham, 6; St. Mary’s (Gal.), 

0.
Ohio State, 21; Michigan, 0. 
Purdue, 13; Indiana, 7. 
Illinois, 21; Chicago, 0. 
Minnesota, 13; "VVisconsin, 6. 
Nebraska, 28; Iowa, 0. ,
Iowa St., 13; Kansas St., 7.

Praėjusio šeštadienio “Drau 
go” numeryje per klaidų pra
nešta, kad R. Andreliūno ir 
Elzb. Ogentaitės šliūbas įvyks 
lapkričio 20 d. Ištikrųjų jų 
šliūbas bus šeštadienį, 27 d. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj, 3 vai. 
popiet. *

Mūsų ražtinėse — Keistučio lr Lie
tuvos Hpuikose galite taupyti, pasl- 
skolyti, namus pirkti, parduoti, ren- 
duotl, apdrausti.

Kreipkitės paa:
JOHN P. EVALDAS. sek^^H 

MO W. SJf St. Tel. YARd^^W
arba

7OS W. 18 SU Tel. HAYmarket R«8«

IE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich■ B Sveterių Krautu- 
vė Atdara Kaa

I pieną Ir Vaka-
»» ~ Ir Sek- 

. madieniais.
Telefonas Victory 3486
504 VVest 33rd Street

Dining Room Setai, 7 šmotų, padaryti pardavimūi po
$125.00, dabar tik po ............................. $59sOO
5 šmotų breakfast Setai po ... *14.50

Ant Miegamo Kambario Setą nuolaida 
nuo 20% iki 45%

Angliniai pečiai po .......  .. . . . . . . . *18.50

Aliejiniai Peniai (Oil Bnmers) po..........^29»5O
(100 GALIONŲ OIL DYK AT)

Philco t)X Radio, gražiame kabinete už *48.50
RCA Victor Radios po ..........................$2 9 a 50
Zenith Radio« po..........  *19.95

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato\ 
giausiai Valgykla 

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

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ
Manant statyti aaa naają namą 
ar prrtaiavti senę, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontnetor and Bollder,

8739 So. )faplfl«ood Ava^ 
Telefonas PROspeet 1188.

BBBflHBBBBBBBBBBBBflflBIBflBBBBB
PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI

Du Svarbūs Dalykai:

Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygus

JULIUS VELIČKA
MOVERIS IR 

EKSPRESININKAS
Perkėlė savo biznį aš

2507 West 69th Street
į naujų vietų po num.

6921 S. Westem Avė, 
Telefonas 3713

MER GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIERU 
, SU CTTY RKALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AI J KJ AUS PEČIAMS SAiUnK
OANal 2020

3417-21 South Halsted Street 
Telefonas BOUlevard 7010 

3409-11 So. Halsted Street TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26tb St., Chicago, III.“U vvffl Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Vlrglnia 1515

ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi

Pasiklausykite gražaus radio programo nedėlioję, 7:30 iki 8 vai. 
vakare ii stotiea WCFL, 970 k. Programe dalyvauja Helen D. 
Bartush Chieago Civie Operos dainininkė ir Budriko Orkestrą.

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kte Tonus ar daugiau.CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402

PAlN EXPELLER


