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E N KI J A JAU RIMTAI GRASINA LIETUVAI

■■

Irto užsieniu reikalu ministro Becko 
Mi pulti
Naciams siūlo Dancigą už 
‘lenkų vadavimą” Lietuvoje
RYGA, spal. 24. — Lenkijos sitarti Lietuvos klausimu. Var 

pienių reikalų ministras Be- šuvos diplomatinė ponija pa
kas šia savaitę vyksta Berly- žymi, kad Vokietija šiandien 

Lan. Su Vokietijos užs. reika- be Dancigo dar daug intere- 
n ministru Ribbentropu nori suojasi ir Klaipėda, o Lenkija 
pasitarti svarbiais reikalais.

I Pirmiausia jis nori gauti Vo 
lipti,jos pritarimo n.uo Čekos
lovakijos atskelti Rusiniją ir 
[ją paduoti Vengrijai, kad tuo 
[būdu (Vengrijos ir Lenkijos 
[sienos susijungtų. Beckas yra 
[nuomonės, kad lenkų valdomi 
Įukrainifčiai be Rusinijos leng
viau duotųsi lenkinami.

Antra, ministras Beckas ban 
(lys galutinai su Vokietija su-

— Lietuva. Anot Varšuvos po 
nų, Lietuvoje esama ‘200,000’ 
lenkų ir jie mielai norėtų “pri 
si jungti” Lenkijon.

Sakoma, Beckas pasirengęs 
Vokietijai leisti eneksuoti Dan 
eigą, kaip tik1 Vokietija galuti
nai pritars Lenkijai “vaduo
ti” lenkus Lietuvoje — oku
puoti Lietuvą.

Vadinasi, Lenkija jau atvi
rai pasisako, ką ji planuoja da 
ryti.

KALVOS ŽADĖJIMŲ IR KALVOS ŠALIES PROBLEMŲ Vienos kardinolas Innitzeris užgina, 
kadi ji$ ka nors veikto pries nacius 

Nesikiša į politiką, tik 
Bažnyčios reikalais rūpinasi 

kurios įvyko jam visiškai ne
žinant, Naciu vadai už tas ap
gailėtinas demonstracijos ne
teisingai apkali ino. jį, kardino
lą.

Be to, vokiečių kariuomenei 
užimant Sudėto sritis, pareiš
kia .Jo Eminencija, jis nė tik 
nereiškęs apgailėjimo, bet dar 
bendrai su kitais Vokietijos 
kardinolais pa skeli n" dekanės 
pamaldas ir dėkojo Hitleriui 
dėl jo žygių A'okietijos naudai 
ir gerovei.

HANKAVAS, spal. 24. — 
Japonu karo pajėgos tik už 30 
mylių nuo šio miesto ir, spėja
ma, artimiausiomis dienomis ši 
laikina kinų sostinė pagaliau 
klius japonams.

Kinų kariuomene sumažina 
savo atsparumą prieš japonus. 
Tik tiek japonams trukdoma, 
kad turėti daugiau laiko mies
tą evakuoti. Gausingos kinų 
armijos jau apleido miesto a- 
pylinkes — atsimeta daugiau
sia šiaurvakarų link. Kai ku
rios pasitraukia Yangtze pau
piu pietvakarų link.

Konp visos kinų vyriausy
bės įstaigos jau kitur n ūkei- 
lintos. Kai kurių svetimų val
dybių diplomatai kol kas pa-
ulieka savo vietose — saugoja kavą paėmus.

savo šalių piliečius.
Japonai buvo manę, kad Ki

nijos vyriausybe atsisakys to
liau kariauti ir kapituliuos. 
Bet taip nėra. Kinijos diktato
rius maršalas Čiangkaišekas 
neturi nė mažiausio pasiryži
mo kapituliuoti. Jis sako, kad 
jo vyriausybė kariaus ir ginsis 
nuo japonų iki paskutinio ka
reivio. Slinku įspėti, kokius 
kslus jis turi.

Aiškėja, japonai niekados 
galės baigti karo su kinais
plačiųjų Kinijos teritorijų o- 
kupavimas pakirs japonams ne 
tik finansus, bet ir energiją.

Kinai Kantono miestą sude
gino ir paliko japonams. Ma
ža naudos japonams bus ir 1 fan

ti-

ne
ir

GAISRAS SUNAIKINO 
KINIJOS MIESTĄ

KANTONĄ
4.

KANTONAS, Pietų Kinija, 
pal. 24. — Japonai užėmė ši 
liestą, bet rado daugiausia tik 
riuvėsius ir nuodėgulius.
Gaisro nušluotos visos svar

iausios Įmonių miesto dalys, 
uvo pavojaus ir tarptautinei 
’iriai Shameen. Bet staiga at 
sukęs vėjas šią sritį išvada-

RUSINIJOJE DAUG ČEKŲ 
KARIUOMENĖS

I UZGORODAS, Rusiniją, 
spal. 22. — Čia ir kitose Rusi
nijos dalyse sutraukta nepap
rastai didis skaičius čekų ka
riuomenės saugoti autonominę 
provinciją nuo lenkų ir ven
grų.

Gaisro sunaikinti didžiausi 
ioste pastatai: paštas, muiti- 

viešbučiai, restoranai ir ki 
s viešosios įstaigos.

Svetinių valstybių kariuome 
padeda japonams saugoti 

iuvėsius nuo plėšikų ir va- 
į, kurie kiekviena proga nau

VIENA, spal. 24. — Vienos 
arkivyskupijos visose bažnyčių 
se vakar skaitytas kardinolo 
Innitzerio pareiškimas, kuriuo 
Jo Eminencija nuginčija nacių 
skleidžiamas žinias, kad būk 

1 jis, kardinolas, veikiąs prieš 
nacių partiją, arba prieš llit- 

' torį.
Kardinolas nurodo, kad jis 

ir kiti Austrijos vyskupai ko
vo 13 d. buvo paskelbę savo 
nuoširdžius pasiryžimus tai- 

. Ringiai sugyventi su Vokieti
jos dabartiniu valdovu. Deja, 
įvykiai iškėlė apgailėtiną sto- 

Įvį, su kuriuo katalikai buvo 
priversti rimtai skaitytis, sako 
kardinolas. .

Kardinolas pareiškia, kad 
' spalio 7 d. per pamokslą jauni 
' niui jis neminėjo Hitlerio var- 
j do, jo ir nacių partijos nepuo- 
’ lė ir nepritarė jokioms katali

kų jaunimo demonstracijoms,

“Kaip pirmiau, taip dabar 
aš laikausi nuomonės, kad kiek 
vienas katalikas turi sąžiniš
kai atlikti priklausančias vals 
tybei savo prievoles. Tačiau 
vyskupas visą laiką šalia, to 
dar turi rūpintis ir Bažnyčios 
reikalais ir jos gerove”.

VILNIAUS KRAŠTAS VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
Iš LIETUVOSNubaudė, kad neprisipažino 

svetimos pavardes

Iš Krikiankos kaimo gyven
tojo Siniuno Maldžiūno šią va

Lenkų kų policija areštavo 114 ukrai-

Lenkų oficialiniuose sluoks
niuose pripažįstama, kad “pa-

RYGA, spal. 24.
valdomos Galicijos miestuose niecių demonstruotojų, 
ir miesteliuose ukrainiečiai pa

ŠĮ sekmadienį vakare Chica- 
gos čekai ir slovakai turėjo 
bendrą masinį susirinkimą In-Į kartoja riaušes dėka lenkų po- 
ternational amfiteatre, 42-roji jlicijos žiaurybėms, 
ir Halsted gg. Originale šis l 
susirinkimas seniau buvo ren
giamas minėti Čekoslovakijos 
nepriklausomybės dvidešimt
metį. Vietoj to šį kartą svars
tyta Čekoslovakijos respubli
kos likimas.

Keliolika tūkstančių čekų ir 
slovakų vienu balsu pasmerkė 
išdavusias Čekoslovakiją vals
tybes. Nurodyta, kad Europos 
demokratinės valstybės nusi-

sitaiką” demonstracijų ir riau garą Melagėnų valsčiaus valdy 
Strijo mieste vakar tūkstan šių, tačiau nėra užmuštųjų, |)a j)UVO pagmusi jo karišką 

čiai ukrainiečių sukėlė demon- nes policija vietoje ginklų knygutę įvairiems atžymėji- 
stracijas. Reikalavo ukrainie- į prieš riaušininkus naudoja gu-ltnajnSj o kiek laiko knygutę 
čiams laisvės ir nepriklauso-'mines lazdas. Su šiomis lazdo- gn^inO) tik jau ištaisyta pavnr 
mybės. Protestavo dėl lenkų'mis, girdi, riaušininkai retkar- (|e> vietoje Maldžiūnas 
kėsinimąsi prieš Rusiniją. Len'.čiais tik sužeidžiami.

TRAUKINYS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ; 19 SU

ŽEISTA

LENKIJAI VIS DAR RŪPI
RUSINIJĄ

i

Borden Wieland Co. įstaigo 
je, 3014 No. Tripp avė., sus

progo vamzdis su amonija. Už 
troško darbininkas R. Mitesell, 
48 m. amž.

Steigiant Lietuvoje kurčių ir 
nebylių institutą, visam krašte 
buvo padarytas kurčių ir ne
bylių surašinėjimas; tokių žino 
nių surašyta 3,223.

Northwestern geležinkelio ke
gandų diktatorinių valstybių ir leivinis traukinys sekmadienio 
Čekoslovakiją padavė prie-1 vakare užvažiavo į pašalinius ( 
šams.

Per susirinkimą 75 čekai pa 
saulinio karo veteranai sudėjo apskrityje, III.

bėgius ir nuslydo nuo jų arti 
Me-Henry stoties, Mc Henry

i

ant stalo įvairius karinius ]>o- 
žvmius — medalius, kryžius ir 
kitas dekoracijas, gautas iš 
Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos vyriausybių. Pažymėta, 
kad tai visa čekams vetera

nams neturi jokios reikšmės. 
Požymiai bus grąžinti minė
toms valstybėms.

LENKAI DAR LABIAU 
SIAURINA LIETUVIŠ

KAS MOKYKLAS

Pranešta 19 asmenų lengvai 
sužeista.

KVALIFIKUOTŲ BALSUO
TOJŲ SKAIČIUS

Paskelbta, kad kvalifikuotų 
balsuotojų skaičius Chicago j 
yra 1,718,853, o apskrities 30- 
tyje miestelių — 214,439.

sios dalys atsimeta šiaurių 
link. Jas seka japonų kariuo
menė ir retkarčiais įvyksta su 

kariuomenės vyriau- sikirtimai.

VTLNIUS, spal. 19. — Vie
ną dviejų Vilniaus krašte teli
kusių lietuviškų pradžios mo
kyklų lenkai susiaurins iki 4 
skyrių. Lietuvių gimnazija ne
beturi kandidatų.

PRAHA, spal. 24. — Žinio
mis iš Budapešto ir Varšuvos, 
vengrai su lenkais yra sutarę 
bendrai veikti Čekoslovakijoje 
Pažymima, kad kai Vengrijos 
kariuomenė įsiverž Čekoslova- 
kijon, jei čekų vyriausybė ne
pripažins Vengrijos reikalavi
mų, lenkų kariuomenė įsiverž 
Rusin i j on.

SUŠAUKTAS BULGARŲ 
PARLAMENTAS

SOFIJA, spal. 24. — Neti
kėtai sesijon sušauktas Bulga
rijos parlamentas, kurs buvo 
suspenduotas. Kokiu sumeti-

JAPONAI SULAIKĖ AMERI- mu tas padaryta, nepaaiškin-

KRAŠTO APSAUGOS MINI
STRAS APIE NEPRIKLAU
SOMYBĖS GARANTIJAS

KAI NAS, spal. 19. — Kra
što apsaugos ministras gen. 

i Raštikis kalbėdamas per radi- i. *
iją pabrėžė, kad kariuomenė bu 

Alai- vo *r svarbiausiu
mūsų nepriklausomybės ir jos 

. saugumo faktorium. Tačiau •glite
,. greta kariuomenes tautai reidiniai,. , ....ikia kultūros, pat rijotišk limo, 

'drausmingumo ir realios ap
rašo, (dairios politikos.

džiun.
Tada jis atsisakė ki 

į priimti, nes ji buvo s\ 
pavarde užrašyta.

Ryšium su tuo, kaip 
“Aidas”, rugsėjui 21 d
džifinas buvo pakviestas į į 
Švenčionių storastiją, kur iš-1 
tardytas ir nubaustas už doku j 
mentų nepriėmimą 50 auksinų, j 
arba 2 savaitėm arešto, Mald-! 
ži Tinas aiTIdnosi, kad prieš tai 
jis niekam nebuvo davęs Kilti-; 
kimo taisyti jo pavardę ir da
bar nesutinkąs, todėl remti.. 
masis tuo jis negalėjęs priimti 
ir dokumentų su ne savo pa-■ 
varde.

S. Maldžiūnas bylą perdavė' 
spręsti teismui.

KONIŠKĄ LAIVĄ SU 
SIDABRU

ŠANCHAJUS, spal. 24. — 
Japonų muitinės valdininkai 
atsisako iš čia leisti išplaukti 
Dollar linijos garlaiviui Coo
lidge, kurs turi apie 4 milijo
nų dol. vertės sidabro trans-

PLATINKITE “DRAUGĄ” portą.

ta.

DVI SAVAITES TEISMAS 
NETURĖS SESIJŲ

WASHINGTON, spal. p4. 
— Vyriausias teisinas dviem 
savaitėm nutraukė sesijas. Bus 
paruošti kai kuriais klausi
mais sprendimai.

UKMERGĖJE ATIDARYTA 
NAUJA MODERNINĖ 

GIMNAZIJA

KAUNAS, spal. 15.— Da
lyvaujant prezidentui Smeto
nai, švietimo ministrui Tonkū
nui, atidaryta Ukmergėje nau- 

]a_ jai pastatyta didžiulė niuder- 
; nine gimnazija, pavadinta An

tano Smetonos vardu.

LIETUVOS PASIUNTINIŲ 
KONFERENCIJA KAUNE

KAUNAS, spal. 20. — Pir
mininkaujant užsienių reikalų

- I ........ ■- ■ '■
Užsienio ir vietos spaudos

priežiūrą iš vidaus reikalų mi-1ministrui Lozoraičiui prasidė- 
nisterijos perėmė naujai įstei- j0 Lietuvos pasiuntinių Euro- 
gtoji Visuomeninio Darbo val-'poje konferencija išaiškinti pa 
dyba.

I

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:14, leidžiasi 

4.-54.

'skutimų jų tarptautinių įvykių 
įtakai ir toliinesniai tarpvals
tybinio bendradarbiavimo rai- 
|dai.

BUKAREŠTAS, spal. 24.— 
Rumunų karinis lėktuvas įkri
to jūron. Trys kariškiai žuvo.I
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ta apie susidarymą mergaičių kuopos Mar-1 
quetfce parke, apie rašimosi į kuopas inte-1 
ligentų, apie uzinteresuojamas Sus-mu jau-, 
nimo draugijas.

Prieš kiek metų LRKSA reikalai Chica
goj buvo apleisti. Dabar kas kita. Susitvar-I 
kė kucpcs, pagyvėjo apskrities veikla, į or
ganizaciją įstoja naujų ir žymių jėgų. Gra , 
žų įspūdį sudarė naujosios 117 kuopos na 
rių pagerbimo jauki puotelė, kurioj dalyva
vo kunigų, advokatų, daktarų, redaktorių, 1 
apskrities ir kuopų veikėjai. Tai grupė žino 
nių, kuri, vieningai veikdama, galės ne tik 
LRKSA Chicagcj išjudinti, bet daug padė 
ti ir bendrajai lietuvių tautinei ir religinei 
akcijai.

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS

Entered as Second-Class Matter March 81, 1916 at 
ChicAgo. Illinois Under he Act of March 3, 1879.

Lenkai Seka Hitlerį

Lenkijos vyriausybė aklai seka Vokietijos 
diktatoriaus Hitlerio politiką,.

Hitleriui pavyko suskaldyti Čekoslovakiją 
ir savo leteną uždėti ant likusios jos dalies, i 
kad ir toliau vykdyti savo imperialistinius 
tikslus.

Visai panašiai pradėjo elgtis Lenkija, ku
ri visu žiaurumu smaugdama Vilniai# kraš 
to lietuvius, mėgina kišti savo purviną smv 
pą į Lietuvos vidaus reikalus.

Prieš porą dienų buvo pranešta, kad Len
kijos vyriausybė reikalauja Lietuvos len
kams dar daugiau laisvės, kuomet žinome, 
kad jie naudojasi visomis laisvėmis, kokios 
duodamos visiems valstybės piliečiams. Jie 
turi ne tik laisvę, bet ir privilegijų, kurio
mis skaitome turėjimą teisę užlaikyti atski
ras lenkų vaikams valstybės lėšomis šelpia
mas mokyklas.

Nesuprantama, kokių kitokių laisvių len
kai nori? Nei bent plėšikauti ir žmogžu- 
clžiauti.

Kad lenkų valdžia pradeda kištis į Lie
tuvos vidaus reikalus, matome iš jų reikala
vimo uždaryti Lietuvoje Vilniui Vaduoti Są
jungą, nes, girdi, toji trukdo geriems dviejų 
kaimyniškų valstybių santykiams. |Let jei 
Lietuvos vyriausybė paklausytų Lenkijos ir 
tą sąjungą likviduotų, mes esame tikri, kad 
jie pareikalautų ir kitas organizacijas Lie
tuvoje uždaryti. Vėliau gal norėtų padiktuo
ti, ką tauta turi rinkti į valdžią ir 1.1. Va- , 
dinas, Lenkija nori uždėti savo purviną le- i 
teną ant Lietuvos taip, kaip Hitleris ant Če
koslovakijos.

Lenkija pasirinko pu ti Lietuvą tuo mo
mentu, kuomet vokietini ikai Klaipėdoje prieš ; 
Seimelio rinkimus padidino savo šlykščią, I 
priešvalstybišką propagimdą, norėdami išpro- ' 
vokuoti Vpkietijos nacius. Toks lenkų pa- ; 
sielgiinas yra negarbingas, biaurus. Bet jie i 
prie to pripratę: smurtu mūsų Vilnių užgro- j 
bė, smurtu privertė diplomatiškus santykius ; 
su jais užmegsti, smurtu nori visą Lietuvą | 
savo imperialistiniams žygiams pasikinkyti, į

Reikia manyti, kad Lietuvos vyriausybė ! 
nebedarys lenkams jokių nuolaidų, kad už- i 
kirs jiems kelią kištis į Lietuvos valstybės ' 
vidaus reikalus.

Pranešama, kad po nacių užpuolimų ant 
kardinolo Innitzerio ir po visų atakų, pa 
leistų katalikybės adresu, katalikų bažny
čios Austrijoj pilnutėlės prisipildo žmonėmis.

Šiomis dienomis Lenkija turi pilnas ran 
kas darbo malšinti ukrainiečių sukilimą Ga
licijoj. Iš to įvykio ir iš Čekoslovakijos su 
skaldymo lenkų politikai turėtų suprasti, 
kad valstybei ir nesveika ir pavojinga yra 
užgrobimo politika. Ar anksčiau ar vėliau, 
Lenkija gali susilaukti Čekoslovakijos liki 
mo.

• if. •

Tautinis Eucharistinis Kongresas Jungti
nėse Valstybėse, kuris įvyko aną savaitę New 
Orleans, La., mieste, šauniai pavyko. K on 
grėsė gražiai buvo atstovaujami ir Chicagos 
lietuviai. Dalyvavo d. g. prelatas M. Krušas, 
kun. J. Vai'ūnas ir kun. M. svarlys. Žurna 
listas Stasys Pieža atstovavo dienraštį Chi
cago American, kuriame gražiai ir plačiai 
rašė apie kongreso eigą.

• * •

Šeštadienį buvo pranešta, kad mirė Anta
nas Valantiejus, kun. J. Valantiejaus brolis. 
Velionis gyveno Maspeth, N. Y. A. a. A. Va 
lantiejus buvo visupmenei žinomas žmogus, 
nes priklausė prie lietuvių organizacijų. Sa 
vo laiku jis buvo ALRK Federacijos sekre
torium. Dalyvaudavo ir kitų organizacijų 
veikloje. Velionies žmona taip pat yra veik
li ir Moterų Sąjungoj ir LRKSA. Du sūnai 
eina aukštuosius mokslus. Tikrai gaila, kad 
negailestinga mirtis suardė pavyzdingą, in
teligentišką šeimą.

I Po ilgos ir varginančios ke- 
I lionės pasiekėme savo tikslą 
Į— Sao Paulo miestą. Tarėjo- 
nie daug įvairią nuotykių. A- 

į pie kai kuriuos jau Gerbiamai 
Motinėlei rašėme. Laiškas bu-

I vo siųstas oro paštu. Tikiuos, 
kad jį gausi šeštadienį.

Visą naktį laivu plaukėme 
nuo Rio iki Santos. Vandeny 

j nas buvo ramus, be audrų tai 
ir mums buvo smagiau va
žiuoti. Apleidome Rio uostą 
ketvirtą valandą po piet ir 

! privažiavome Santos uostą aš
tuntą valandą ryto sekmadie
nį. Mums iš anksto buvo pra- 

; nešta, kad kelionė bus audri
nga, bet Dievo valiu buvo ki
tokia. Kaip sakiau, vanduo 
buvo ramus, tykus. Pasiekė- 

I me savo tikslą be jokių kliū
čių, nemalonumų.

Santos uostas tų visų gam
tos gražumų neturi kiniuos 
turi Rio uostas. Vanduo labai 
dumbluotas, miestas 
upleistas. Kaip tik 
vas sustojo uoste, 
policininkai įlipo į 

j vą apžiūrėti mūsų 
sveikatos liudijimus. Dar prieš 
pusryčius turėjome laukti sa
vo eilės. Egzaminas užėmė 
daug mūsų laiko. Kiekvienas 

j sakinys mūsų dokumentą bu
vo stropiai perskaitytius. Nors 

. ir tas egzaminas 'mus daug 
j vargino, vis dėl to, su apeti
tu valgėm mūsą paskutinius 
pusryčius laive. Bet dar vie- 

j nas rūpestis nedavė mums ra- 
j mybės 
' bagažu, 
ir kaip 

i si baigė

baisiai 
mūsų lai- 
Brazilijo.- 
mūsų lai- 
pasius ir

APŽVALGA
Dienraštį Išlaikyti Nėra Lengva

jo, tas 
pasiekė.

sekreto- 
visiems

pa- 
kel- 
ku- 
Bet

buvo

Drąsus Žodis

Šventojo Tėvo žodis, pasakytas Vokietijos 
naciams sąryšy su Austrijos kardinolo Inni 
tzerio užpuolimu, pasaulį nustebino. Tas žo
dis buvo aštrus, griežtas. Stebimąsi, kad Po
piežius Pijus XI turėjo tiek daug drąsos.

Mes nesistebim. Nesistebim dėi to, kad po
piežius visuomet stovėjo už tiesą, ją gynė 
nieko nebijodamas. Nebijo jis nė Hitlerio, 
nes apie jį ir jo smurtiškus žygius tiesą skel
bia. Nebijojo Jo Šventenybė nė komunistų, 
kuomet jis griežtai savo raštuose ir kalbo
se smerkė jų žiaurius darbus ir jų daromas 
skriaudas. Ir dėl to, kadangi Bažnyčios Gal
va visur ir visuomet stovi už tiesą ir ener
gingai ją gina, jis turi pasaulyje ir pasi
tikėjimą, ir pagarbą, ir meilę, ko neturi nei 
nacių vadas Hitleris, nei komunistų vadas 
Stalinas.

LRKSA Reikalai Chicagoj

Džiugu, kad mūsų jaunimas ir inteligen
tija vis labiau pradeda susidomėti Lietuvių 
R. K. Susivienijimu Amerikoj. Tai aiškiai pa- 
tyrėme praėjusį sekmadienį buvusiame Chi- 
cagos apskrities susirinkime, kuriame praneš-

PROF.

o visi kiti vienplaukiai 
į bažnyčią.

Po piet nuvažiavome 
Zelina apie pusvalandį 

(Užbaiga 3 pusi.)

Vožniatįsieji tavorsciai!

papuoš- 
yra vi- 
centro. 
paveik-

- kas bus su mūsų 
ir ar kas mus sutiks, 
priims. Rūpesčiai pa- 
kada išgirdom šauks

mą kori dory je ‘irmas, irmas’. 
Ateina žmogelis ir minus pra
neša, kad didžiai gerbiamas 
kunigas 1. Ragažinskas mūsų 
laukia muitinėje. Atsisveiki
nome s.i draugais, pasiėmėm 
savo lagaminus ir pradėjom 
eiseną muitinės link. Gerbia
mas Kunigas su vienu savo 
parapijonu mus sutiko laivo

kūmo mums neparodė. Po vi
sų formalumų laisviau galėjo
me kvėpuoti 'Brazilijos -oru.

Praleidom visą dieną San
tos mieste, nes traukinys į 
Sao Paulo išėjo tik penktą 
valandą po piet. Reikėjo 
matyti miestą. Pasikėlėm 
tu ant aukšto kalno, nuo 
rio matėsi visas miestas, 
įdomiausias vaizdelis
maža koplytėlė ant pat kalno 
viršaus. Vidus gan ypatingas. 
Yra trys dalys. Vidurinė da
lis yra centras koplytėlės. Ja-

l me yra altorėlis įvairių spai- 
į vų ir rūšių gėlėmis 
tas. Kitos dvi dalys 
siškai atskirtos nuo 
Čin randame visokių
slų, fotografijų: vestuvių, šv 
Konnmi.įos, seimų paveikslų, 
fotografijos — įvairiai išmar
gintos ir pagražintos. Ant kai J 
kurių fotografijų prisegta nuo 
takos velionas ir vainikėlis, • 
ant kai kurių plaukų kasa, o - 
ant kitų gėlės. Savotiškas į- 
domumaa. Vienoj koplytėlės 
dalyje nuo lubų kabo vaški- * 
nes galvos ir kitos žmogaus i 
kūno dalys. Gerbiamas Kuni-1 
gelis sakė, kad šito krašto gv- • 
ventojai labai gerbia šitą vie- 1 
tą ir skaito ją stebuklinga. ■ 
Ketvirtam kambary koplytė
lės sargas turi savo krautu
vėlę, kurioje parduoda žmo
nėms religinius daiktus.

Vienuoliktą valandą pradė
jome ieškoti valgyklos. Sura
dome vieną. Visų akys pasu
ko į liras, bet mes nekreipėm 
į tai dėmesio. Užsisakėm val
gį, pavalgėm ir patenkintos 
išėjom. Dabar nuėjome aplan
kyti Seselių Augustinių mo-į 
kyklą ir vienuolyną. Mokyklos 
kambariai įrengti, beveik taip 
pat, kai Į) ir mūsų Amerikoje, 
tiktai pačios 'mokyklos struk
tūra kitokia. Visi kambariai 
vienoj namo pusėj, o korido
riai kitoj pusėj. Sutikome vie
ną Seselę, kuri mokėjo anglų 
kalbą, tai mums maloniau pa-

Bruklyno “Vienybė” prane
ša, kad vietos tautininkų klu
bo rėmėjas A. Benderis padir
bo ir klubo prezidentui pado
vanojo ant stalo padedamą 
zvanų ir medinį amarį. Prezi
dentas taja dovana, sako, la
bai džiaugiasi, nes, girdi, tau
tininkams susirinkus ir ne
klausant zvano, bus panaudo
tas anieris.

j -----------
“Saule” daneša, kad Malia- 

nojuj:
Lietuvaites ant nieko nežiūri. 
Bile šiokį tokį jaunikį turi 
Kad ir kas ant jų žiūri, 
Po rodhaiezes valkiojasi, 
Bambiliais po pakampes va

žinėjasi.
Neužilgo nauja veislė atsiras 
Kokis Fankutelis ar Liebu- 

kas.I
“Saule”, kaip žinoma, Ma- 
Itanojų švietė per 50 metų.

9^9) 7X1^.

Jei Amerike už t< ki|
mada ant priešaik<
tojų, tai asilų ant -
tų daugiau negu ai t^olhlįų

Vienas turtingas fitai as
kartą iškėlė didelę į u°tą. j į
pakvietė ir garsųjį I Auim-ii
Diogeną. Puotos mt Seiini.
įlinkas pagarbai pad; svečiu
auksinę taurę, skli pui
kiaušio vyno. Diogi ,,a-s. paė.
męs taurę energinę 8> šliuk
šterėjo per petį žem ®. Šelmi
įlinkas įsižeidė, bet BUsilajį
nieko nesakęs. Sveč ai viena
po kito aštriai prad 
ną pašiepti.

jo Dioge

— Diogene, kam ti Į tokį vyį
ną išliejai? Et, žmog

— Išminčiumi esi pagais^
jęs, bet vis tiek menk 
kad taip pasielgei.

ai galvoji

— Tik kvailas gal i tokį vyj
mj išlieti. Matyt ir tu vo galvoj
taip tuščia, kaip an j taurėje, 
—juokėsi trečias.

antlubyje. Po nuoširdaus pa- i sidarė. Su ja pasikalbėjome
sisveikinimo jis pradėjo rū
pintis mūsų likimu.

Po dešimts minučių mūsų 
bagažą nuo laivo atvežė į mui
tinę. Dabar vėl prasidėjo bai
mė. Ne tiek tos kratos bijo 
jom, kiek nenorėjom, kad mū
sų daiktus išmėtytų iš skry
nių ir supurvintų. Kiekviena 
Seselė tarėjo parodyti savo 
bagažų. Paskiau vyrai paskir
ti mūsų bagažus pbržiūrėti 
sudėjo ant ilgo stalo ir mums 
liepė visas skrynias ir laga
minus atidaryti. Žmogus, ku
ris peržiūrėjo Seselės M. Mar-

Vienas brooklynietis “N-nemuš” rašo apie 
dienraščio “V-bės” vargus. Anot 
dienraštis beveik jau liepto galą 
\ ienoje vietoje jis taip rašo:

“Šiomis dienomis “Vienybės” 
rius Pius Bukšnaitis išsiuntinėjo
“Vienybės” šėrininkams desperatiškus lai
škus. Ragino juos susirinkti ‘‘seniausiam 
lietuviškam laikraščiui gelbėti”. Šėrinin- 
kai suvažiavo, o “Vienybės” bendrovės 
pirmininką^ Trečiokas sako: Gerbiamieji 
padėtis yru kritiška: reikia pinigų. Bet 
šėrininkai tik pasišaipė ir sako: “Mes tam
stai, p. Trečioke, atidavėm >a\z> ‘prokses’, 
kad minus apie ‘Vienybės’ reikalus bei jos 
‘triubelhis’ nereikėtų rūpintis”.
Toliau pranešama, kad šėrininkai esą ne-, 

pasitenkinę biznio vedėju Trečioku, kuris - 
žadėjęs dienraštį pastatyti ant kojų, bet to 
nepadarė. Biznis visiškai susmukęs. Skaity
tojai nepatenkinti naujuoju redaktorium Vi- 
taičiu, prie kurio turinys žymiai pablogė
jęs. Dar primenama ir tai, kad p. Trečio
kas vykęs į Lietuvą, kad gauti iš valdžios vėlinąs, Sės. M. Karolinos ir 
paramą, bet jos negavęs. Tad, iš visų pusių 'mano bagažą buvo labai man- 
bėdos spaudžia.

Bendrai dienraštį nelengva yra išlaikyti. 
Tuo labiau nelengva yra tautininkų srovei, 
kuri yra visai negausinga. “V-bė”, aklai 
remdanui diktatūrą ir bernaudama vadina
miems “nezaležninkams” savo vardą visai 
pagadino. .Ji visai neteko visuomenės pasi
tikėjimo. Čia, mūsų manymu, yra svarbiau
sia jos susmukimo jųdežastis.

** T*' 1

Ragina Saugotis Komunistu

dagus. Viskas tvarkoj. Bet 
toli gražu, ne su visomis Se
selėmis taip mandagiai apsė
jo. Senelis, kuris buvo skir
tas peržiūrėti Seselės M. No
rbertas bagažus daug palan-

apie įvairius dalykus, pada
rėme daug palyginimų ir nei 
liepa,jutom, kada laikas atėjo 
pradėti savo kelionę stoties 
link.

Traukiniai nuo Santos iki 
Sao Paulo miesto yra Anglų 
rankose. Pati stotis yra labai 
primityviška. Gerbiamas Tė
velis nupirko mums bilietus, 
tai nežinau kiek jie kainavo. 
Bet kiek venas bilietas buvo 
numeruotas sulyg sėdynės nu
meriais traukiny. Kiekviena 
Seselė atsisėdo Į savo vietą. 
Penktą valandą traukinys pra 
dėjo judėti. Kai pasiekėme ka
lnus tai virvių pagalba trau
kini traukė į viršų per dvy
liką tunelių pakol užvažiavo
me. Tads virves vėl nuėmė ir 
traukinys pradėjo greičiau 
važiuoti. Po valandos pasie
kėme Sao Paulo miestą.

Vienam mieste, Belgijoj, sa
koma, yra mada, kad už 
sulaužymą prisiekos, duotos 
savo pačiulei per vinčevonę, 
vyras būna pasodintas ant asi
lo, parėdyto skambaliukais ir 
apjodinamas visą miestų. Žmo
nes ant tokio nedorėlio spiau- 
do ir akmenimis meto.L

, ■ . j........................

Stotyje mus sutiko Lietu
vos konsulas, ponas Skipitis, 
mokyklų inspektorius ir dele
gacija vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienai Seselei įteikė po 
du gėlių bukietu. Šitas neti
kėtas priėmimas mus taip su
jaudino, kad mes ką tik su- 
laikėin savo ašaras. Padėko
jome visiems už jų tokį gra
žų priėmimą ir palankumą. 
Septintą valandą pradėjome 
savo kelionę “namų” link 
kartu su didžiai gerb. kuni
gais Ragažinskiu ir Arminu. 
Tėvelis mums išnuomavo pen
kių kambarių butą greta Se
selių Saleziečių. Jos mus la- 

, bai maloniai priėmė ir skaniai 
pavaišino.

Tik dabar pradėdami atjau
sti savo tėvelius ir supranta- 
nje kiek nemalonumų jie tu
rėjo su kalba, kada jie. atva
žiavo į Ameriką. Seselės ,su 
mumis kalba portugališkai, o 
mes tik pakratėm savo pe
čius ir nieko nesakome, nes 
nes.iprantame. Bet saFvt, kad 
visiškai nesuprantam, būtų ne
tiesa. Vieną, kitą žodį supran
tam, bet tik atsakvti sunkiau.

Seselės atjaučia mus, nes jos 
sakė, kad ir joms tas pats bu
vo, kada jos atvažiavo į Bra-

Kai jau visi sve< 
“išmintį” buvo paša 
genas ramiai tarė:

— Jeigu aš m1])ra 
vyno, tai vynas praži 
ne. Verčiau aš jį tėšk 
negu paskui jis man

Svečiai nutilo, nė v 
betarė pastabos žodž

i pella Christo Rei, ske 
tvės nuo mūsų nam 
vienuolikos Nicolai, k 
šoferis, nuvežė mus į

ziliją iš Italijos. M ui laimei
seselių tarpe yra viia novi-
cija, kuri supranta ;| g'liškai,
Aišku, mes jos nuolal ijegai i-
me pamatyti, nes ji 1 ovicija-
te, bet kada mes hl
nors pranešti tai parai pilie jai
laiškelį, 0 ji Seselei 1 Kresniij-
jai pasako. Taip mesi SUsikal-
bam.

Mūsų namas yra vii no ark.
što, kuriame yra peni d kam
bariai mažytė virtuvei 2, prair
sykla su vania ir tij r s m i e
gamieji kambariai. stogas
bet iki šiol pečiaus 11 turime
Seselės Salezietės (mu| is išve
rda valgius.

Sekmadienį išklausd ne šv
Mišias klauzuruotą Seselių
Domininkonių koplytė eje, Ca.

kliu, kurie naudojasi kiekviena mažiausia munistų ruošiamų susirinkimą. Tokiuose sa- 
į proga savo partinio kromelio sustiprinimui, vo susirinkimuose jie paprastai tik pašū- 
i Netikėkite komunistų pasakoma, kad jiems kauja, kad reikia nuversti Lietuvos valdžią, 
! rūpi Lietuvos nepriklausomybė ginti. Jei I pašmeižia Lietuvos gyvenimo vadus, apver- 
1 Lietuvos nepriklausomybei pavojus grūmotų čia aukštyn kojomis visą Lietuvos būklę, tai 
lįš Sovietų Rusijos, tai komunistai dergtų, ir viskas. Vietoje gero, jie padalo tik blo- 
i kaip praeityje dergė, kiekvieną lietuvį, ku- J 
! ris stotų gelbėti Lietuvai kovoje prieš Ru- 
1 siją. Tegul komunistai pasisako, ar jie gel-

“V-bė”, rašydama aptę vėliausius Lietu
voje įvykius, sako:

“Šia proga, tačiau, norime pasergėti A- 
merikos pat riot ingus lietuvius. kad nesiduo
tų išnaudoti savęs visokių triukšmadarių ta- į betų Lietuvai, jei Sovietų Rusija ją pultų.’
msiėms tikslams. Saugokitės komunistų pin-1 Jokios naudos Lietuvai negali būti iš ko-

tan,o bažnyčią Mišioni 
gera buvo išgirsti lie 
chorą giedant: Pulkim 
lių ir iš šios mūs žem 
nyčia yra brazilų voki, 
lietuviai ten išklauso 
šįas, nes savo bažnyčia 
ri. Brazilai pripratę | 
vaikštinėti nuo altoria 
torių, o vaikai visual 
ga. Šitas nuolatinis Iri 
mus labai blaško. Bet 
darysi, tai jų paprotys, 
privalome prisitaikyt.

įVlSKU 
ant ke 
fe. Baž 
Kų, be 
šv. Mi 
rS lietu 
nmolal 
p ia'

' I 
uksini 
U f

Tik di
dikės ponios nešioja 
les; senukės nešioja Mbrei'"

go, nes demoralizuoja lietuvių visuomenę ir 
nepajėgiančius savistoviai protauti žhnone- 

I liūs nustato prieš Lietuvą. Šitų triukšmau
jančių gaivalų privalo saugotis kiekvienas 
nuoširdus lietuvis”,
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KAUNAS (VDV.) — Vy
kioji Lietuvos gyventojų 

karta dar gerai atsimena ne
tolimus laikus, kada su lietu-( 

ika knyga, laikraščiu ir net 
nalilaknyge reikėjo saugotis 

policininko ar žandaro’ 
budrios akies. Atėjūnų poli-, 

a tada mažiau rūpinosi ko- 
i su arkliavagiais, plėšikais 

galvažudžiais, negu ’su bet 
kokiais lietuviu kultūrinės vei 

pasireiškimais. Supranta- | 
ma, žmonėse negalėjo būti, 
pagarbos, pasitikėjimo ar mei | 
lės tokieni- viešosios tvarkos 
labotojams. Per ilgų laikų lie-1 
tuviai įprato žiūrėti į polici
ją kaip į žmonių skriaudėja, 

priešinusi, kaip įmanydami, 
jO' veiksmams. Šitokia pažiū
ra negalėjo staigiai pasikeis-

Su nepriklausomąja Lietuva 
atėjo ir lietuvis policininkas 

i garbingais ir atsakingais 
•aštui uždaviniais. Bes i kli

bant nepriklausomai valsty
bei. krašte Imvo daug plėši
kų. galvažudžiu ir svetimų 
alstvbių agentų, visaip ken

kusiu Lietuvos atstatymo da
rbui. Sa jais pirmiausia teko 

oti į kovą jaunutei Lietuvos 
ilicijai. Ir toliau policijos 
arbiausias uždavinys paliko 
■kovą su nusikaltėliais, triu- 
Imadariais, neteisėtumais.

I 
tilicija turi patikrinti visų 1 
iventoją gyvybės, sveikatos, 
irto ir ramaus darbo saugu- 

Taigi policija eina sun- 
as, svarbias, atsakomingas, 
‘t sveikatai ir gyvybei pa
pingas pareigas. Tas parei- 
is gali palengvinti visuome- 
Is susipratimas, drausmingu- 
as, policijai reiškiamas pa
tikėjimas, o kartkartėmis ir Į 
irama. Šitokiam darniam vi-1 
uomenės ir policijos susipra- 
niui bei bendradarbiavimui 
ietuvojo palankių sąlygų ne

buvo ilgesnį laikų, nes dar 
iipriai veikė ilgai vergijos 
rainis neigiami padariniai. 
Tačiau palaipsniui Lietuvos 
olicija mokslinosi, kultūrėjo, 
Jhulėjo, kartu įgydania vi

suomenės pagarbą ir pasitikč
iau, kurio anksčiau net are
li svetimoji policija.

Lietuve." visuomenės r;i po
nija suartėjimui, pasitikėji- 
mi ir pagarbai daug įtakos 
adarė kasmet ruošiamos po
nijos šventės. Jos ruošiamos 
palių mėn. 1-2 dienomis. Tų 
Vencių proga spauda plačiai 

primena ir paaiškina vi šuo- 
“enei polici jos pareigas, jos 
įžangą bei laimėjimus, gy

ventojams skiepijamas palan
kas ir pasitikėjimas p.oli- 
l|la- Policija savo paradais,

gaudynėmis, sportu ir kitais 
parengimais pasirodo visuo
menei, kaipo rūpestingi, kul
tūringi, drausmingi pareigū
nai, tinkamai pasiruošę viso
keriopai gyventojų sa’.igu'mo 
tarnybai.

Šiemet policijos šventė bu
vo suruošta žymiai platesne 

nes tai
jubiliejinė šventė. Lie

's, kar
po! ici jos, dvidešimtme-

ir įvairesne programa, 
buvo

I tuvos nepriklausomybė
!tu ir
Įeini paminėti. Šventė prasidė- 
|jo šaudymo rungtynėmis, ku
rios truko tris dienas. Buv.o 
šaudoma mažojo kalibro šau
tuvais, automatiniais pistole
tais, paskui dvikovės ir olim
pinis šaudymas. Policininkai 

lyra geriausi Lietuvos šauliai, 
jau pasižymėję ir tarptautinė
se šaudymo rungtynėse.

Šventės išvakarėse, spalių 1 
dienų, įdomiausia programos 
dalis buvo skirta vaikučiams.

Miss Senta de Wanger iš Hempstead, N. Y., svarbiausia 
•J. A. V. vyriausybės liūdvtoja šnipų byloj, iš kurios paaiš

kėjo, kad nacių finansuojami šnipai norėjo pavogti J. A. V. 
Imilitares paslaptis. (Acme Photo).

Berods pirmų Karta policija 
tiek daug dėmesio skyrė ma
žiesiems. Dažnai pasitaiko, 
kad vaikai, paklydę ar
kokios nelaimūs ištikti, bijo 
kreiptis į policininkų. Taigi 
šį karių policija iš karto pa
traukė į save mažųjų jautrias 
širdeles. Mažųjų būriai susi
rinko į vietas, kur jiems buvo 
pažadėta policijos arkliais pa
jodinėti, motorizuotais auto- 

, mobiliais pavažinėti ir ori
niais šautuvėliais pašaudyti. 
Jdomu buvo matyti, kokiu 
džiaugsmu ir pasididžiavimu, 
vaikučiai jodinėjo gražiais po 
licijos arkliais. Daugelis ga
vo šaudyti oriniais šautuvė
liais ii- net sugebėjo pasižy
mėti taiklumu. Trys dideli po
licijos automobiliai buvo pa
puoši i gėlomis ir užrašais:

“PoIi<*ija kasdien tave saugo 
nuo įvairių nelaimių”, “Visi 
į pagalbų policijai kovoje su 
nusikaltimais” ir panašiai.

Tais automobiliais vaikučiai 
buvo vežiojami po miestų. Vai 

šiaip kai dainavo, džiūgavo ir kėlė 
policijai dideles ovacijas. Žo
džiu, policija su mažaisiais su
gebėję) greičiau ir nuoširdžiau I

I

bai daug ką gražaus matysi
me.

Rons Dias! Vakar plovėme, 
šiandien turime laidyti. Geros 
Seselės norėjo mums pasko
linti savo elektrikinį prosų, 
bet kaž kodėl prosas neveikė, 
už tai turėjome vartoti pri
mityviška, panašų, man rodos 
i toki, kokį kai kur vartoja 
Lietuvoje. Labai didelis, au
kštas ir gan sunkus geležinis 
prosas j kurį deda anglis. Bet 
dar prie jo yra vienas įdo
mus prietaisas — kaminas ar
ba ventilatorius. Be prosinant 
prosas atšala, reikia laukt pa
kol vėl įkaista. Labai daug 
laiko užima. Mūsų amerikie
čiai neturėtų tiek kantrybės. 
Areštų jį į šalį ir ieškotų nau
jo dalyko. Bet nieko. Reikės

(Atkelta iš 2 pusi.)

nuo Ypiranga. — mūsų mies
telio. Miesteli/) centras yra 
'bažnyčia. Bažnyčios vidus la
bai neturtingai įrengtas. Tos 

i pačios raudonos plytos puošia 
Į bažnyčių iš oro pusės ir vi
daus. Bet bažnyčia dar ne- 

| baigta. Tikimės, kad su laiku 
mūsų bažnytėlė Turės gražes
nę išvaizdų iš lauko ir vidaus. 
Žemės sklypas arti bažnyčios 
man atrodo bus per mažas dėl 
vienuolyno ir vaikų darželio. 
Gerbiamas Kunigėlis sakė, kad 
prie visų statybų reikėtų pri
dėt mergaitėms mokyklą ir 
salę.

Vieną labai svarbų dalyką 
praleidau. Po šv. Mišių sek
madienį “bendruomenė” turė- 

konsulas,
mes da-lpriprflst 5r prie šito proso RU 

pilna žy- 
Skipičio 
kas

jo posėdį. Lietuvos 
ponas R. Skipitis ir 
lyvavome. Salė buv/) 
mii] svečių. Tš pono 

; paskaitos sužinojom
.mūsų bus reikalaujama, kokia 
.bus mūsų veikla. Ir aš 

ir kaip policija eina jan atsistoti ir pasakyt 
keletu žodžių. Tai buvo 

i pirmutinė, bet žinau, kad 
j paskutinė paskaita.

Pi rmad i en į i šk I au'sėm

I elgtis,
' savo pareigas.

Vėliavų nuleidimo metu, 
! prie Nežinomojo Kareivio ka- 
. po policija padėjo vainikų, pa-

susibičiuliauti, negu su suau
gusiais.

Vaikučių pramogų metu po
licija pademonstravo savo vei
ksmus: .sulaikė gatvėje vienų 
poniutę, kuri užsispyrusi, ne
vengdama policininko įspėji
mo, norėjo pereiti gatvę ne
leistinoj vietoj, sudorojo tris 
įkaušusius ir triukšmaujan
čius vyrukus ir minioje su
gavo vienų seniai ieškoma nu
sikaltėlį. Publika smalsiai ste
bėjo, kaip policininkai su šiais 

bet 
nustebo, kad netrukus 
“nusikaltėlį ” paleido.

turė
tiems 
mano 

ne

I

VEIKIA
GREITAI

PALENGVINIMUI 
REUMATIŠKOJO

SKAUSMO
Tik Sekite Lengvus Patarimui 
žemiau Pažymėtus—Užsitikr’nkit, 
kad vartojat tikrą Bayer Aspirin

Greitui palengvinimui galvos 
skausmo ar reumatizmo skaus
mo, darykite šiaip: paimkite 2 
Bayer Tablctus su pilnu stiklu 
vandens. Pakartokit, jei reika
linga, pagal nurodymus.-Tiek te
veik alinga.

Tūkstančiai atrado, kad šis 
lengvas būdas duoda netikėtai 
greitų palengvinimų nuo galvos 
skausmų, reumatizmo ir neural
gia — kuomet tikras BAY Eit. 
aspirin buvo vartojamas

Pabandykite šį būdų pirmiau
sia — tuomet, 
kartojasi, eikite prie jūsų šei
myninį gydytojų. Leiskite jam 
ištirti priežastį ir pasiduokit jo 
priežiūrai.

Tikras Bayer Aspirin duoda 
greitų palengvinimų iš dviejų 
priežasčių — Ypatybės skaus
mui palengvinti to elemento, 
kuris sudaro Bayer Aspirin, ir 
todėl, kad Bayer Tablotai su
tirpsta pilve Į kelias sekundas 
— ir tuonii yra prisirengę “ei
ti dirbti’’ su ne
tikėtu greitumu. 
Atminkite rei
kalauti “Bayer 
Aspirin’’ — ne 
tik “aspirin”.

15 l'ž 12 Tabletų
2 Pilni Tuzinai 25e

kaminu. Kurių dienų nufoto
grafuosime Seselę M. 
rtų su šita keistenybe.

Laukiame gerbiamo 
lio. Jis prižadėjo mus 
į Vilių Zelina paieškoti tinka
mo sklypo mūsų statyboms. 1 
Ims daug laiko mums priprast j 
prie visko.

Labai jūsų išsiilgusios ir 
laukiame žinučių. Labų dienų 
ir linkėjimų visoms ir visiems į 
nuo Seselių Braziliečių.

Norbe-

Tėve- 
nuvežti

jei skausmas

ŠV’ 
gerbdama žuvusius už Lieta-Mišias Saleziečių koplytėlėje. 

Laisvę. Vakare policijos p0 pusryčių Seselė vyresnioji 
ir choras Nepriklau- ( karįu su viena novicija mums 
' suruOR^ 8ra_ aprodė vienuolynų. Novicija-

klausėsi |as gfln skaitlingas — 45 no-' 
Ivicijos. Vėliau atsiųsiu Jums 
šio vienuolyno ir kitų pastatų 

(fotografijas. Po priešpiečių 
1 gerbiamas Tėvelis mus nuvedė 
į kurijų, kur susipažinom su 

> generaliniu vikaru ir vysku
pu. Abu mus gražiai priėmė 

j ir palaimiu/). Bet mums labai 
| gaila, kad negalėjome su jais 
i pasikalbėti, nes mes portuga- i 
Į liškai, o jie angliškai nesu- l 
i pranta. Ketvirtadienį turėjo
me pasimatymų su Jo Eksce
lencija Arkivyskupu. Taip pat 
aplankėme Lietuvos konsulų, 

i Mus nuoširdžiai priėmė ir pa- 
:. vaišino.

VOS 
.orkestras i 

j somybės aikštėje s”~ 
i žų koncertų, kurio 
didelė minia žmonių.

Spali ii 2 dienų, po iškilmi
ngų pamaldų Įgulos bažny
čioje, Įvyko didelis paradas, 
kuriame gražiai pasirodė pės
čioji policija, policininkai rai
teliai ir motorizuotos dalys. 
Pamaldose dalyvavo ir para
dų priėmė Respublikos Pre
zidentas Antanas Smetona su 
vyriausybės nariais. Parade ir 
kitur iškilmėse pasakytos ka
lbos nušvietė Lietuvos poli
cijos didele pažangų ir jos 

i nuopelnus valstybei, tautai

Viena dora galingesnė yra, 
negu tūkstantis nusidėjimų, ir, 
dora tuo galingiau veikia, juo 
daugiau joje pasia ūkavimo. 

1 Esama žmonių, kurie nieko 
gero nenuveikia, nes nesilaiko 
tiesos kelio.

i
SKAITYKITE VIEN KATA- 
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

[
neklaužadomis susitvarkė,

; labai
' net ir
Paaiškėjo, kad čia buvo sa
votiškas vaidinimėlis tikslu 
parodyti, kaip nedera gatvėje I bei visuomenei.

To su anglų kalba nenuei
sim. Reikės mums, visiškai pa
miršt anglų kalbų ir imtis mo
kytis portugalų. Bet 
giausia mums kalba 
tuviška.

reikalin- 
vra lie-

Kunige-

Šiurpus vaizdas iš mažųjų (midget) automobilių lenktynių, Los Angele.se. Pačiam greitu
me užsidegė vieno lenktynių dalyvio Fred Friday automobilius. Kol sulaikyta, vairuotojas 
visas apdegė, o automobilius ant vietos supleškėj.>. (Acme Telephoto).

Antradienį po piet 
lis atė;,) ir papasakojo to kai 
mo istorijų. Pasikalbėjome a- 
pie įvairius dalykus: statybų, 
žemės plotus ir t i Kiekvie i 
Leselė pasipasako o .ai i t •: 
į ti savo biografijos nes lai
kraščiai norėjo tų žinučių 
Tam tikslui mus nufotografa
vo. Pagaliau išėjome pasivai
kščioti. Apžiūrėjome miesto 
muziejų ir kitas istoriškas vie 
tas. Kitų savaitę važiuosime į 
didmiestį. Manau, kad ten la-

Yra žmonių, kurie turi su- 
! manumo, mokslo ir net genija 
! luino, bet neuri būdo. Ir jie y 
| ra va rgŠal. Laco r du i t r

Ekskursija
I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

EUROPA.......................LAPKRIČIO 26
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BREMEN.......................GRUODŽIO
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Patogus geležinkeliais susisiekimas 

Bremen ar Hamburgo
Mes jums pagelbėčinie gauti vizitinių ir imigra

cijos vizas jūsų Europos giminėms
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba:

130 WEST RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.
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LITTLE BUDD*' By Bruce Stuart

'rmrr,

ANV STR A’.C E DOS, 
MO MATTER HOW TO'- 
’MS LOOK'S, WILL COM’ut 
TO ME AND UC«

, z “TRIS A FUNNiy
, Buddy -

r(

NewspajKr Features.^*®- . -Cnpyngnl

Check Below And See If You Have 
Any Of The Signs

Quivering nerves can make you old and 
haggard looking, cranky and hard to live 
with—can keep you awake nights and rob 
you of good health, good times and jobs.

Don’t let yourself '‘go’’ like that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made espe- 
tiallv for women. And could you ask for any
thing whose benefits have been better proved 
than world-famous Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound?

Let the wholesome herbs and roots of 
Pinkham's Compound help Nature calm 
your shrieking nerves, tone up your system, 
and help lessen distress from female func
tional disorders.

Make a note NOW to get a bottle of this 
time-proven Pinkham’s Compound TODAY

without fail from your druggist. Over a mil
lion women have written in letters reporting 
wonderful benefits.

For the past 60 years Lydia E. Pinkham s 
Vegetable Compound has helped grateful 
women go “smiling thru" trying ordeals. 
Why not let it help YOU? *

X

Angele.se
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DĖKINGUMO PAREIŠKIMAS

Rugsėjo 21 d. ištikus nelai- Trakiniai, Brockton, Mass, 
mei Naująją Angliją, teko — $10.00. 
smarkiai nukentėti ir Maria- 
nap.olio kolegijai. Audra pa
darė didelius nuostolius. Ma- 
rianapolio Kolegijos gerb. 
Prieteliai sužinoję ir pamatę 
nelaimės pasėkas, savo gau
siomis aukomis prisidėjo prie 
griūvėsiu atstatymo. Štai jų 
aukos:

Kun. Augustinas Petraitis, 
Worcester, Mass. — $50.00.

Kun, Pius Juraitis, Athol, 
Maes. —- $25.00.

Labučiai, Yonkers, N. Y. 
$25.00. 
lizabeth, N. J. — $10.00.

Kundrotai, Coldwater, N. 
— $10.00.

Kun. Juozas Simonaitis,
Savickai, Campolio, Mass. 

— $10.00.

Y.

E-

Kazimieras Cironka, Provi
dence, R. I. —. $5.00.

Anufras Poškus, Omalia, Ne 
braška — $5.00.

Lenkevičienė, ė. Bpston, 
Mass. — $5.00.

N. N., Waterb. ry, Conn. — 
$5.00.

Šnirpūnienė, 
Conn. — $1.00.

Visiems šiems 
vo Prieteliams,
pagalbos rankų nelaimės me
tu, reiškiu savo' gilaus (lėkiu-' 
gurno ir prašau Viešpaties | 
Dievo jiems dangaus atlygini-1 
mo.

geriems sa- 
iš tiekusiems

Giliai dėkingas,
Kun. Dr. J. Navickas, MIC., 1 

Marianapolio Kolegijos 
Rektorius

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šįmet Kristaus Valdo
vo šventėje — .spalių m. 30 
d. paskutinį šio mėnesio sek- 
•madienį — 2 vai. po pietų 
Marianapolio Kolegijos riimuo 
se įvyksta Kolegijos Rėmėjų 
seimas.

Nuoširdžiai Kviečiami visi 
Amerikos lietuviai, kuriems

Prancūzijoje, Čekoslovakijoje Eksponatai šiai parodai pri- 
| ir Švedijoje, o vėliau ir kitur, imami ild lapkričio mėn. 25 
Pirmoje eilėje parodos ruošia-1 dienos. Parodoje bus skulptū- 

I1I1.9S tuose kraštuose, kurių ros, tapybos, grafikos ir pri-^ 
meno parodos buvo suruoštos'taikomojo meno skyriai. Pa- 
Lietuvoje. Galimas dalykas,! rodą pilnai pavaizduos pasta- 

! kad Lietuvos meno parodos, rųjų laikų Lietuvos menų; jo
ints suruoštos ir Jungtinių A-Į je dailininkai parodys daug 
merilros Valstybių kai kuriuo- savų kūrinių, jokiose parodo-

i se miestuose, kur daugiau gy- se dar nebuvusių.
' vena lietuvių.

Dabar visi dailininkai ruo- !
' šiasi jubiliejinei meno paro
dai, kuri bus atidaryta Kaune 
gruodžio mėn. 4 dienų ir tę
sis iki sausio mėn. 15 dienos.

I
I 
I

I

' ĮVAIRŪS DAKTARAI

Amerikietis bt. Lotus Jtustes su Jmoiia įnirai gali didžiuotis savo vienuolikos vaikų šeima, 
dvyliktojo dar laukia. Vyriausias yra 14 m., o jauninusias 16 mėnesių. Berniukai pakrikš

tyti tėvo vardu. Tėvas save vadina St. Louis 1, vyriausias vaikas St. Louis 11, sekamas 
St Louis 111 ir t.t. (Acme Photo).

o

KAL & ZARETSKY
uIETUVIAI ADVOKATAI 

0322 So. Western Avenue 
VALANDOS^

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

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

Tel. Prospect 1012
Rez. Tel. Republic 5047

Tel. CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4309 W. Fullerton St.

OFISO VALANDOS:
1—4 po piet ir 6—8 vak.

DR. CHARLES SEGAL

LIETUVOJE STEIGIAMA KARO 
AKADEMIJA

Gražus Moterų Sę-gos Kuopos Koncertas

OFISAS
1729 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

Vyriausybė jau įteikė Sei
mui svarstyti Vytauto -Did
žiojo Aukštosios Karo Moky
klos (akademijos) įstatymo 
projektų. Tos mokyklos tiks- 

t i las yra suteikti karininkams 
i, karti 

ir tobulinti karo mokslų, ati- 
, tinkantį Lietuvos gyvenimo 
sąlygoms. Aukštojo mokslo į- 
staiga turės generalinio šta
bo, intendantūros ir kitus :sky 
rius. Mokslas tęsis trejus me
tus, — vieni metai kariuome
nės dalyse ir dveji mietai a- 

j'kademinio mokslo. Taigi Lie- 
1 tuva 
j labai
la.

LIETUVIAI ADVOKATAI

OR. MAURICE KAHNtelephone: YARds 1001

JOSEPH J. GRISH_________ ) 
Lietuva negali sudaryti la- kyklos mokslu ir tapti kari- į 

bai didelės kariuomenės. To- įlinkais. Kai Aliam i kareivia-
' vimo ;
vyrai, kurie yra baigę gimna
zijas ar tolygias mokyklas, 
tai jie skiriami į karo moky
klų. Tą mokyklą per dvejus 
metus baigia ir visi pakelia
mi į pirmo laipsnio karinin
kus — kurie nenori nuolat 
kariuomeneje tarnauti, tie 
paleidžiami į atsargą. Paskui 
kartkartėmis atsargos karini
nkai šaukiami į kariuomenę 
trumpam laikui karo prati
mams. Be to, yra aukštieji ka
rininkų kursai, kuriuos perei
na visi tikrosios tarnybos ka
rininkai. Tokiu būdu, šalia 
nuolatinių kariškų pratimų, 
karininkai gerai išmokslina
mi ir paruošiami svarbiausie
ms krašto gynimo veiksmams.

kia prabanga pakeliama tik-; 
tai didelėms ir turtingoms va- 

Tačiau Lietuva la
bai rūpinasi, kad jos kariuo
menė būtų gerai viskuo aprū
pinta, apginkluota ir išmoks
linta. Tokia kariuomenė, gin
dama savo kraštų, yra pajėgi

prievolei atlikti jauni Į .. . .1 ' l aukštąjį karo mokslų.

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6615 S. Rockwell Street

Telephone: KEPublie 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

Tel. YARds 0994 
Re*.: TeL PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnX^|į 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dien.

LIETUVIAI DAKTAKAI Telefonas Hemlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd.
Ofiao valandos:

10—11 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
Susitariąs

Tel. 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

rūpi lietuviško katalikiško 
jaunimo švietimo reikalai, kuo lstybėms. 
skaitlingiausia dalyvauti šia
me seime ir tuonii suteikti jei 
ne finansinės, tai bent mora
linės paramos mūsų jaunimo 
švietihno reikalams ir tai mo
kslo įstaigai, kuri mūsų jau- ir daug gausesnį priešą atreni- 
nimo mokslinimu ir auklėji- ti. Dabartiniu laiku kariuo- 
mu rūpinasi. Centro Valdyba menei didelės reikšmės turi 
_____________ i karininkų gausumas ir jų iš

mokslinimas. Per nepriklau
somybės dvidešimtmetį Lietu- 
I va pasiruošė daug karininkų 
j Karo Mokykla jau išleido try
lika karininkų laidų. Dabar 
visi pramoksianti jauni vyrai

praturtėja dar viena ir 
svarbia auksų ja mokyk- DR. P. ATKOČIŪNAS DR. A. J. MANIKAS

vedėja prašo publikos nusilei
sti ir duoti tęsti programą. 
Dainininkui alromp. Wallace | 
Searlas. i

Perstatoma viešnia art. Ma- privalomai turi išeiti karo mo 
j rijona Čižauskienė. Dar dides
nis rankų plojimas. Puikiai 
pasipuošus artistė pasirodo

- scenoj. Sukeliama didžiausios 
ovacijos. Ištobulintas kolora
tūra soprano skamba audito
rijoj ir žavi visą publikų. Se- 

, niai pažinojau art. Čižauskie- 
Į nę, bet tik šiam koncerte pa
žinau ir jos balso turtų. Jų i .. , . .. . v ,v d! Valio! ir ilgiausių metų art. 
net aštuonis sykius publika V.v -d.vv . _ , . ,, Cizauskams. American Born
iššaukė dainuoti. Akompana-, 
vo taip pat W. Searlas.

Gerai čia žinomas muz. Ed-! 
vardas Didimas pagrojo ako- į

Pirmiausia Eleonora ir Mil-‘rdinh, Lavrinavičienė pasakė 
dreda Makarevičiūtės gitaro- juokingą monologą, o Makare-1 
mis paskambino duetą. Tik- vičiūtės padainavo ir paska- 
rai malonu buv,o klausytis su- mbino gitaromis, 
tartinos jų muzikos. Po to 
gražiai padainavo viešnia iš 
Hartford, Conn., solistė Bu- 
cevičiūtė. Ji atvyko viena ir 
net nesipraktikavo su akom- 
p.onist'U, tačiau dainos labai 
gražiai išėjo. Talentinga so
listė. Paskui pianu ir smui
ką duetų gražiai atliko Ligia 
Nainiūtė ir June Lavrinaičiū- 
tė. Šios panelės parodė dide
lių gabumų muzikoj.

Perstatoma svečias art. Jo
nas Čižauskas. Pasipila entu
ziastiškas delnų plojimas. Iš
eina artistas į scenų. Aukš
tas, gražus, šypsena veide. Ma 
niau, kad salė plis nuo ran
kų plojimo. Jo balsas (barito
nas) išlavintas. Dainuoja nau
jas, negirdėtas dainas, pasi
rodė, jo paties parašytas. Ra
nkų plojimu publika penkis 
Syk iššaukė. Pagalios vakaro

WATERBURY, CONN. 
Spalių 16 d., Šv. Juozapo au

ditorium buvo suruoštas Mo
terų Sąjungas vietinės kuopos 
koncertas, kurio vaturburie- 
čiai ilgai, ilgai nepamirš.

Prieš prasidėsiant progra
mai, ant scenos pasirodė kuo
pos pirm. Aukštakalnienė (Co-■ 
Jucy). Maloniai prakalba į su-i 
sirinkusią publiką ir pakvie
čia vakaro vedėja M. Zails- 
kienę, kuri atidaro vakarą ir 
pakviečia vietinį vikarų, gerb. 
kun. B. Gauronskų. Jo graži 
kalba, kurioj gyrė lietuvių pa-' 
stangas organizuotis ir reiškė 
prielankumo kiekvienam nau
dingam darbui, publikos pa-; 
lydėta gausiu rankų plojimu, I

gavom nuo “Darl)inink,o” red. 
Kneižio sveikinimo telegramų 
art. Čižauskams ir Moterų Są
jungos kuopai. Telegrama pri
imta dideliu rankų plojimu. 
Rods, ir Bostonas padėjo mu
ms džiaugtis taip pavykusiu 
koncertu.

MENO PARODOS 
UŽSIENIUOSE

Lietuvos dailininkai dar ne
seniai turėjo dvi organizaci
jas, kurios dabar yra .susijun- 
gasios į vienų Lietuvos Daili-

Iki šiol Lietuva neturėjo au- ninku Sąjungų. Visi dailinin- 
' kštosios karo mokyklos. Lie- kai, būdami vienoje qrganiza- 
tuvos karininkai aukštąjį mo-lcijoje, turi daugiau pajėgų ir 
lesią baigti turėdavo vykti į užsimojimų didesniems dar- 
užsienių karo akademijas. Da- bams. Tas matyti ir iš nese- 
bar, kai turima karo srities niai įvykusio visuotino daili- 

i mokslingų žmonių, jau susi-' ninku susirinkimo, 
į darė sąlygos ir savai karo a- 
kademijai įsteigti.

Mill 11 UUI1UULIQ

DENTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir

Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
VIRgini* 1116 4070 Archer Ave.

Valaados: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą, |

Seredomi* ir Nedčl. pagal sutartį.
Sekmadienį susitarus 

Rugpiūčio mėnesį nebus valandų 
popiet, bet nuo 10 iki 12 valandoi 
rytais.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
t'Oi. do. Tauman Ava.

Re*. TeL GEOvehiU 0617
Hiice Tek HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUBGA8 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
1446 So. 49th Ct.

Subatomis nuo 7—9 vakare
tr Neaehomia mo**^w*

TEL. LAFavette 8014

UK. G. J. SVtNCISKAS
DANTISTAS 

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniai* ir Trečiadieniai* 

pagal sutartį.

TeL Calumet 5974
Ofiso Valandos

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA i
dantų gydytojas 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

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

DR. STRIKOL’IS
PHX 8W1AN ana SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Ofiso TeL VIRginis 0036 

Beeidendjoe TeL BEVerly 8244
Nedėliomi* pagal sutartį. 

Office Telef. YARd* 4787 
Namų Telef. PROspect 1930 
Tel. CANal 6122.

DR. S BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22U1 W. Cermak Road

Be kitų darbų, Dailininkų 
Sąjunga artimiausiu laiku nu
mato suruošti Lietuvos meno 
parodas Vengrijoje, Italijoje,

Ant galo abu art. Čižau'skai 
dainavo duetu. Negalėjau net 
suskaityti, kiek sykių publi- 

i- ka buvo iššaukus. Po kiek-j 
vienos dailios salė plyšo nuo 
plojimo. Tokio publikos 
tuziazmo dar 
šioj salėj.

Po koncerto 
reikalavo, kad 
daugiau lokių

Visą savo gyvenimą pralei- 
I dau Waterbury ir nesu ma- ' 
čius to, ką pamačiau tą va
karų. Didžiausias būrys mer
ginų apstojusios artistę M. Či- 
žauskienę prašė: “Will you 

' please autograph my prog
ram”. Artistė su visomis ma- 

' loniai kalbasi, prašymų paten- 
| kina. Taigi, didžiuojamės mes, 
! lietuviai, turėdami tokius ta- 
• lentus. 
| Besidžiaugiant programa, į liojama, kad jiedu susituoksią. (Acme Telephoto).

en- ,
nesu mačiusi

žmonės tiesiog 
būtų suruošta 

koncertų.

Dorotliy Hale, kuri šiomis dienomis nusižudė iššokdama 
pro langų iš vieno New York apart muito. Ji buvo artima 
draugė WPĄ administratoriaus Harry Hopkins ir buvo spė-

NAUJAS GIESMYNĖLIS
I dalis — Aoventinės ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J.
Žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Juozas.
1 11 dalis — Gavėnios ir Ve-
1 lykų giesmės, harm. Al. Ka- 
čmiai įskas. 36 giesmės 50c.

II] dalis-a) Gegužės mėn 
giesmės, harm. Al. Kačanaus- 

. kas. 28 giesmės 35c 
) TTI dalis-b) — Svenč.
i ramento giesmės, harm. AL 
I Kačanauskas/ 5 giesmės 15c.

TTT dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, 
čanauskas. 36

Sak
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPublic 7868

y.

harm. Al. Ka 
giesmės 50c.

— Giesmei j 
Al. Kačanaus-

IV dalis-a)
Dievų, harm, 
kas. 18 giesmių 25c.

I Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 

; nupiginta kaina — Piano $1..
ki i' ems instrumentams 
50c.

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

DR. J. J. KO WAR
(HOW ABEKAS) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W- 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniai*
1 Pagal Sutartį.

GYDXTOJ Ab AH, UAHRUUGAS 

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

Rezidencija 
8939 So. Claremont Ave.
Valandos 9—10 A. M. 

Nedčliomis pagal sutartį
Tel. CANal 0257 

Bes. Tel. PROspect 6652

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

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

6 iki 8 vai. vakaro

po

“DRAUGAS”
So. Oakley Ave.

Chicago. Hl.

DR. A. J. SHIMKUS 
gydytojas ir chirurgas 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LaFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakare 

XnAudiesisw ix Sekmadiwiaig 
■ma) HGtattė*

Tel. YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DAHTIfiTAB

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Btr**t

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakar*
Seredoj pagal zutartį

TeL Yard* 5921 
Re*.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1—3} nuo 6:30—8:30

ZM West m statei



Antradienis, spalių 25, 1938 briūsis B

ra
bu
su
su

Žinios-žinelės žali? Plotkelę ir “Draugo” 
sieninį kalendorių 1939 metų. 
Kalendoriai jau gatavi.

I J- Jono Baltučio raštas a 
pie Lietuvų tilpo praėjusį 
šeštadienį. Visi labai skaitė 
ir gėrėjosi. J. Baltutis “Drau 

'gui” labai dėkingas.

jau

kada 
Wes-

VENGRIJA NEMANO PA
SIDUOTI ČEKŲ NORAMS
BUDAPEŠTAS, spal. 24. — 

Vengrija ir toliau atsisako pri 
pažinti čeku vyriausybės tai-

Iš Politikos Lauko
13 WARD0 LIETUVIAI 

NUTARĖ STIPRIAI REM
TI LIETUVIAMS PRIE

LANKIUS KANDIDATUS

Mes visi katalikai šį tų ži 
none apie krikščionių šven 
tąsias vietas. Esame girdėję 
apie Jeruzolimų, Betlėjų, Na 
zaretą, Alyvų Daržų, Tabore 
kalną, Jordano upę, Rymų, 
Liurdą ir 1.1, ir 1.1.

Kiekvienas prlpažįs, kad y- 
labai įdomu ir labai švar
ko plačiausia susipažinti 
minėtomis vietomis. Kad 
jomis susipažinti, tai ge

riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai! sakė: 
kiekvienas gali. Ar yra tokią te, netikite.” Ir dabar atsi- 
Kiiyg-ų lietuvių kalboje? Jū. ' randa žmonių, kad katalikiš- 
są džiaugsmui, jūsų pasigėrė- į kų spaudų peikia, kaip jiems 
jiinui ir jūsų žiniomis padau
ginti apie šventusias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga. •

“Kelionės {spūdžiai,” kun.
J. A. Pauliuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

Tai didelė, knyga — turi 
328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokių gausybę paveik
slą, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šią knygų skaitantiems 
jos paveikslus žiūriu tiems gar-

ir

4- Susirgusi Ona Bamba- 
liutė, 4421 S. Talman, 
sveiksta.

4- Daugelis įdomauja, 
Julės restorano, 4656 S.
tern avė., sav. Pociai švęs sa
vo 25 metų vedybinio gyveni
mo jubiliejų, “Drauge” til
ps aprašymai ir paveikslai 
tėvų ir sūnaus. Skaitykit kas
dien “Draugų” sužinosit.

4~ Šv. Kryžiaus majestotiš
kai gražioj bažnyčioj klau
sant pamokinančių pamokslų
ir “Draugo” raporteriai, pla- Tdngus siūlymus ir grasina ar- 
tintojai gerų raštij gali daug kimiausiuoju laiku įsiveržti Če 
ko pasimokyti. Kristus pa- koslovakijon ir pajėgomis oku 

“Jei stebuklų nemato- puoti numatytas teritorijas.
” ir dnUnr I čekai Vengrijai siūlo apie 

2,300 ketvirtainių mylių plo
tus. Vengrija reikalauja apie 
5,000 ketvirtainių mylių.

1 )iplo;matinmose sluoksniuo
se kalbama, kad Vokietijos di
ktatorius Hitleris abi puses 
ragina kompromisu taikintis.

platintojai nekartų 'Diktatorius sprendžia, kadi 
suranda tokių namų ir pavie- Vengrija negali gauti daugiau; 
nių žmonių, kurie paskleidę kaip tik apie 65 nuošimčius to, 
turi blogus raštus, nuo kurių j kiek ji reikalauja, 
labai dvokia bedievybė. Kaip 
Kristus pašaukė: “Lozoriau, 
išeik iš grabo,” atsikėlė .svei
kas, taip ir visi, kurie dabar 
atšalę nuo katalikiškų laik
raščių neremia, nei 'skaito jų, _____ __________
yra viltis, kad per Sopulin-j PLĖŠIKAI ATĖMĖ PAS- 
gos Dievo Motinos novenų, 
pasiklausę gražių pamokslų, 
pasitaisys ir visi skaitys ge
rus laikraščius.

4- Šv. Kazimiero' Seserų 
akademijos rėmėjų 
spalių 23 d., Vytauto parke jWPA darbininkas. Apylinkėje 
buvo šaltas, bet rėmėjų ture- buvo kalbama, kad jis turįs 
jo gerų. Gražiai pasirodė daug pinigo.

neaiškinsi, vis tiek jie sako: 
“Netikiu.” Atsiminkime, kad 
kai Kristus atėj,o prie Lozo
riaus grabo, kurio kūnas jau 
dvokė. Tai “Draugo” ir 
“Laivo”

Seserys Virginia ir Marion 
Hopkins, plaukimo čempijo- 
nės, pasirašiusios sutartį su 
keturiomis Amerikoj judamų
jų paveikslų gaminimo kom
panijomis lošti svarbiausias 
roles judžiuose iš Amerikos 
vakarų gyvenimo. (Acme pho
to).

mus 10 dol.

Pasirodė, kad Dombrovskis 
neturi jokių lobių ir iš darbo 
vargingai gyvena.

Rengia pagerbtuves Michael 
J. Flynn

Reguliari,o Lietuvių Demo
kratų klubo susirinkime, spa
lių 11 d., padaryta keli svar
būs nutarimai, kurie liečia a- 
teinančius rinkimus. Nors klu
bas indorsuoja visus regulia- 
rio ti kieto demokratų kandi
datus ir nutarė balsuoti vien 
tik už demokratų surašą, bet 
ypatingai nutarė remti County 
klerkų Michael J. Flynn.

Kadangi mes, lietuviai, ir 
ateityje tikimės daugiau lai
mėti, turim palodyti, kad mo
kame įvertinti tuos, kurie mu
ms prielankūs.

M. J. Flynn pagerbtuvių ba

lni; ieto renginio komisijon iš
rinkta vietiniai biznieriai, pro I 
fesijonalai, precinkto kapito
nai ir 13 Wardo Reguliarioj 
Lietuvių Demokratų klubo va
ldyba.

Bankietas įvyks lapkričio 3 
d., parapijos salėj. Įžanga 1 
dol. Pradžia 7:30 vai. vakare.

J. L. J.

RADIO
Dainuos Radio Granadieriai, 

bus šauni muzika, žinios ir 
visokios įdomybės

Radio klausytojams ir vėl 
bus smagu ir malonu pasi
klausyti gražios ir įdomios re- 
guliarės antradienio radio pro 

' graznos, kurias savo lėšomis 
ir pastangom leidžia Peoples 
bendrovės krautuvės, 2536 W. 
63rd St. ir 4183 Archer Ave. 
Šiandie 7 valandų vakare už- 
sistatę radio ant stoties WGE

S, turėsite malonumo girdėti 
duinwjjant “Radio G.ranadie- 
rius” trio, kurie išpildys da
ug gražių liaudies dainelių ir 
rinktinių kompozicijų. Prie to, 
bus smagios muzikos, bei ki
tokios įvairenybės. Viskas už- 
interesuos klausytojų. Malonė
kite nepamiršti užsistatyti sa
vo radio. Rap. XXX

JOSEPHINE STANAITĖ 
“PASIUNTINIO” RADIO 

PROGRAMOJ

Šį vakarą, 7:45 vai., iš sto
ties WGES, 1360 kil., vėl bus 
graži “Pasiuntinio” radio pro 
grama, susidedanti iš dainų 
ir muzikos. Šiandien dainuos 
Josephine Stanaitė. Be dainų, 
bus muzikos ir svarbių prane
šamą apie lietuviškus paren
gimus ir žinių iš statistikos. 
Patartina kiekvienam pasi
klausyti šios programos. SSS 

l _______________
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Čia pranešta, kad Čekoslova 
kijos teritorijose, čekai suėmę 
keletą, šimtu vengru teroristų 
ir jie karo teismuose bus tei
siami.

RŪTINIUS PINIGUS

Trys plėšikai 
mukų, 1614 Pierce 
riam vienų vienas 

piknikas Dombrovskis, 61

įsilaužė į na- 
ave., ku 

gyvena A. 
m. aniž.,

siusios šventos vietos stoja j West sides biznieriai: laido- 
pilnoje aiškumoje, kaip kru- tuvių direktorius Lakavičias, 
taniuose paveiksluose.

Kaina $2.00.

DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Ill.

I

Piktadariai kankino žmogų 
ir apmušė dėl jo nepasisuky- 

|mo, kur laiko savo lobi. Jis a- 
tidavė jiems paskutinius turi-

J. ir M. Dobrovalskiai, N. ir 
E. Karlavičiai, Petras Kulnis 
su moterim ir kiti. Iš M ar- j 
quette park biznierius Myk.

I Miniatas, J. Kisielius su žmo- ■ 
| na ir dukterimi Julia; iš 
Brighton pk. buvo gi Ii uk ingi

Teisingas žmogus yra te- 1 prįe saldainių Simonas Šle- 
vynės pilies mūras.

Sv. Augustinas.
Gera knyga, graži kalba ga

li būti naudinga ir padaryti 
daug gero, bet geras pavyzdys 
yra už vis naudingiausias.

Konfucius.

Lily Pons, operos ir kino 
artistė, 
tiniam Oklahoma vai; indėnų 
suvažiavime. Rankose laiko 
medinius “nikelius”, išleistus 
to suvažiavimo iškilmėms.

(Acme Photo)

svečiuose trečiame me

dovanų 
iš Mar- 
Koliičie- 
‘ ‘ Drau-

pavičius nusipirko knygų a- 
pie Pietų Ameriką. Jis labai 
“bizi”, rengiasi prie savo 
vardinių. Po gražių 
laimėjo Ona Šimkienė 
quette park ir Boz. 
nė iš 'Brighton park,
go” bendradarbis uždirbo $20.

+ Brighton Park biznie
rius Viktoras Nau reck i s jau 
baigė rašyti savo įspūdžius iš 
Lietuvos. Ir Filomena Boka- 
šiutė su savo motinėle Lietu
voj daug įdomybių matė. Ir 

l jų įspūdžiai tilps “Drauge”.
+ Gražiausių Kaičioms plo- 

tkelių galima užsisakyti pas I 
br. Vladą. Nepamirškit ir į j 
Lietuvų pasiųsti giminėms po

Kasdien su Kristumi
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 25-ta Diena

PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Ave. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103

“Viešpatie, mano Dieve, 
kurs mane tavo paveikslu ir 
panašumu sutvėrei, duok man 
tų malonę, kurių parodei e- 
sant taip didžių ir išganymui 
reikalingą, idant pergalėčiau 
pikčiausių mano prigimimų, 
traukiantį į nusidėjimus ir 
pražuviman”. (Kristaus Seki
mas, Knyga Trečia, Skyrius 
LX, 1).

------ --- ------------------
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
lėlės Mylintiems — Vestuvėm* — 
Bankletams — Laidotuvėms — 

Papuošimams•
Phone IjAFAYWTTE 5SOO

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Millions prefer this "flavor 

that is different
Pamėginkite šj naujų Salad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

-> MIRACLE WHIP CONTAINS MORE- 

FAR MORE—OF THE COSTLY INGREDIENTS!

LAIDOTUVIŲ ^^DIREKTORIAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

TA V 17 A T koplyčios visose
JL/ I IV 1 Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 
7:30 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R - P R U Z 1 N

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

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudoki ties juotni.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Res. 4543 So. Paulina Street

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D II I A II f1 C PATARNAVIMAS
AmDULANljL DIENĄ IR NAKTĮ

FA V V A T soPLYOioi visoseU I 1\ A 1 MIESTO DALYSE
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Antradienis, spalių 25,

CHIMGOS LIETUVIŲ ŽINIOS ! Vy%“engiįasi

Gražiai Pagerbė Naują 
LRKSA Panelių “Fe

minine Fancies” Kuopę
Praėjusį sekmadienį po pie

tų, Gini. Pan. Švenč. mokyk
los kambary, LRKSA Chica- 
gos apskritis gražiai priėmė Į 
į apskritį naujai suorganizuo- i 
tą panelių kuopą “Feminine 
Fancies”. Buvo sveikinimų ir 
užkandžio. Toastmast erių bu
vo J. Miekeliūnas. Kalbėjo: 
kun. A. Baltutis, dr. A. Ra
kauskas, L. Šimutis, kun. V.' 
Čeinauskas, kun. Katauskas, 
adv. C. Kai, adv. J. Grish, 1.I 
Sakalas, E. Mickeliūnienė, 
Cliicagos apskr. pirm. P. Bi
zauskas ir T. Lukošiūtė.

Nauja LRKSA panelių kuo-! 
pa susideda iš vien Amerikoj 
a 11 g u.s i 11 m er ga i č i ų.

Džiaugia'mės naujos “Femi
nine Fancies” kuopa. Visų no
ras yra, kad visos lietuvaitės 
rašyt usi į LR K Susivienijimą 
Amerikoj. ’ P. J.

Keistučio Bendroves 
Susirinkimas

Pagerbė Savo Klebonę
WEST SIDE.” Spalių 20

Spalio mėn. 29 ir 30 <| 
mis Kaune šaukiamas Vii J 
Vadavimo Sąjungos skyiį 
komitetų atstovų suvaz 
mas.

SHE LOST 20 
POUNDS OF FATžmonių ir Į 

visokiomis i 
Tai buvo tikras ĮKas antradienio vakarą, 

praeinant pro Aušros Vartų 
parapijos salę, girdi gražų 
dainavimą. Pasirodo, kad tai 
Vyčių choro savaitinė prakti
ka. Šiuo metu choras rengiasi 
prie gražaus koncerto, kuris! 

sausio 29 tl. 1939 m., 
,____  u w. Choro'

tinis susirinkimas. Daug šeri- vedėjas J. Sauris kas antra-1 
ninku asmeniškai atsilankė, o dienį atsiveža naujų dainų, 
kiti atsiuntė proxes. Susirin-1 taipgi kas praktiką randa nau 
klišiems įdomu buvo kiaušy-1 
t is valdybos ir direktorių ra-' 
portą. Pr(*z. T. Janulis aiški-j 
no, kaip žmonėms remiant ir 
pritariant bendrovė auga ir 
vis geresnį patarnavimą savo 
šėrių inkams ir kostumeriams | 
teikia. Sekretorius J. P. Eval
das aiškino, kad dėl gero ben
drovės stovio gauta iš vald
žios depozitų apdraudą. Kaip 
tik sveiki žmonės tegauna iš 
apdraudos kompanijų sveika
tos ir gyvasties apdraudą, tai 
taip yra ir su finansinėmis be
ndromis — tik gerame stovy
je esančios tegauna depozitų 
apdraudą. Toliau aiškino, kad 
ir Dėdė Šamas į Keistučio li
ve investavo $50.000. Tai irgi 

ženklas. Kalbėjo direk- 
s .Jonas W. Zacharevi- 

čius, vienas iš seniausių šios 
; bendrovės direktorių. Aiškino, 
kaip žmonės kasmet vis labiau 

. pasitikėjo bendrove ir kaip 
ji nuolatai augo. Bridgeporto oruį 
lietuvių patriarkas Juozapas | ja galvojo ir šį ir 
Gurinskas taipgi pareiškė sa
vo džiaugsmą iš bendrovės au
gimo.

Dr. Poška priminė šėrinin- 
į kailis, kad žymiai bendrovę 
j sustiprintume, jei jon daugiau 
'.jaunimo įtrauktume.

Visi direktoriai pasiliko sa
vo vietose!

BRIDGEPORT. — Praėju
sį penktadieni spalio 21 d. 
Lietuvių Auditorijos salėj į- 
vyko Keistučio Taupymo ir Įvyks 
Skolinimo b-vės šėrininkų me- Lietuvių Auditorijoj.

d. būrys jaunuolių susirinko į j £eras 
par. kleboniją I 
M. Urbonavi- 

metų, jo gim-

nuo kun. M. Il
ki tų 

pasveikintas 
radio valan-

Aušros Vartų 
palinkėti kun. 
Aini ilgiausių 
tuvių dienioje.

Puotoje dalyvavo par. 
karas kun. V. Andriuška, kun. 
< ‘ernauskas, svečių iš Brigh
ton Park ir Marquette Park.

Per užkandį sudėta sveiki
nimai nuo L. Vyčių 24 kp., 
parapijos choro, Nek. Prasid. 
Pan. Šv. Sodaliečių, šv. Var
do, L. Vyčių centro, L. Vyčių 
Chic. apskričio. Vakaro vedė
jas J. C. Peters, taipgi perda
vė linkėjimus
rbonavičiaus draugų iš 
miestų. Taip pat 
per “Margučio” 
dą.

Ant galo kun. 
dėkojo visiems i 
šaunaus vakarėlio.

Po t,o dar padainuota “Il
giausių metų” ir išsiskirstyta 
į namus.

Kun. M. Urbonavičius yra 
labai jaunimo mylimas ir ger
biamas. Dėka jam, šiandien 
parapijos jaunimas yra gerai 
susiorganizavęs ir nuveikęs 
daug gero parapijos nardai.

Lai gyvuoja Aušros Vartų 
parapijos jaunimas ir jo užta
rėjas kun. M. Urbonavičius!

M. B.

1 'rbonavičius 
už suruošimų

Halloween Party
- Amerikos 

Dukterų
WEST SIDE 

Lietuvių Motinų ir 
Balsuotojų Lyga rengia liato- 
ween party, M. Jasnausko sa
lėj, 2259 W. Cermak Rd.

Šioje parėję visos narės da
lyvaus ypatingai pasipuošu
sios, nes, sakoma, 10 valandų 
ant šluotkočio atlėksianti ra
gana. kuri imta įsiauti, kam 
priklauso dovanos. Tai bus 
spalių 25 d. vakare.

Puotų paruoš lygietės: K. 
Kunickienė ir O. Aleknienė. 
Visoms narėms, kurios pilnai 
užsimokėjusios, Įžangos nebus.

Komisija: B. Jaukštienė, M. 
Kcvalskienė, M. Heinzie.

h-vės
3236

ofisas ran- 
SV >. Ilalsted
Ten buvęs

Pranešimai

Town .of Lakes Namų Sa
vininkai! Šiuomi pranešam, 
jog Namų Sav. ir Piliečių klu
bo svarbus susirinkimas Įvyks 
ši vakarų, spalių 25 d., 8 vai. 
vak., Šv. Kryžiaus parap. sa
lėj. Kviečia Vc'dyba.

jų “žvaigždžiųDabar chore 
randasi šie mėgiamieji daini
ninkai: A. Benaitis, A. Čia- 
pas, L. Žurlys, II. Lukas, A. 
Sakalaitė, ,J. Pikturna ir Do
lores Sabonvtė.

Dainininkai, kurie mėgstate 
dainuoti ir norite įsirašyti 
cboran, atsilankykite šį vaka-Į 

spalių 25 d. 8:15 vai.
• priimti.

rą .* 
site

Bū- 
N.

Kad šiais laikais medicinos 
mokslas labai aukštai stovi, 

, liūdija ir šis laktas. Alice 
| Jane McHenry (dešinėj) iš 
Omaha, Nebr., švelnia opera
cija atversti atgal buvę apvir
tę viduriai (pilvas). Dabar ji 
lavina balsą ir nori pagarsė
ti, kaip dainininkė. (Acme 
Photo).

Piknikas... Salėj Dvigubai Padidėjo L.
Vyčiu 112 Kuopa

jie kažkur buvo išvykę. Grįžę 
apie 9 vai. net išsigando su-1 
radę pilną namą 
stalus apkrautus 
gėrybėmis.
supryzas.

Kundrotų giminės ir drau-1 
gai tuo būdu pagerbė sugrį-į 
ž’,įsius iš Lietuvos. ’Jaukioji 
puotoj Kundrotai dalinosi sa- į 
vo įgytais Tėvynėj įspūdžiais. | 
Jie ten išbuvo trejetą mene-Į 
šių. Aplankė ne tik artimuo
sius gimines, be‘t ir daug Lie-| 

ir džiaugėsi ' 
Kundrotai • 

kai- i

tavos apvažiavo 
tėvynės pažanga, 
pasakojo, kad Lietuvos 
mas ne tiek jautė didįjį karo
pavojų ir ne tiek jo bij.ojo, 
kiek mes čia, Amerikoj.

Kundrotai grįžo kelione pa
tenkinti. .Jie važiavo per ‘ Oran 
go’ laivakorčių agentūrą, dr.

. Card Party Ir Šokiai

Feel full of pep and possess thfl 
slender form you crave—you can’t 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug
ary sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon
ful of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lbs.—my clothes fit me fine now.”

No drastic cathartics—no consti
pation—but blissful daily bowel ac
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen. *■

LOANS & INSURANCE
I.X ALI. ITS..BRANCHES

Building Management
JOHN P. EWALD

• REALTY COMPANY. Inc, • 
3236 S. Halsted St. I 

Phone CALUMET 4118

Help Kidne
Don't Take Drastic Dr

iny IYour Kidneys contain 0 million tli 
or filters which may be endangered 
lect or drastic, Irritating drugs. Be 
If functional disorders of the Kic 
Bladder make you sufTer from Get 
Nights, Nervousness, Leg Pains, „ 
Under Eyes, Dizziness, Backache, Si 
Joints, Excess Acidity, or Burning Pasi 
don’t rely on ordinary medicines 
such troubles with the doctor's prei 
tlon Cystex. Cyntex starts working 
hours and must prove entirely satlsfa 
in 1 week, and be exactly the medicin 
need or money back Is guaranteed, 
phone your druggist for Cyxtex iSiss 
today. The guarantee protects you. 
1937 The Knox Co.

CLASSIFIE
PARDAVIMUI AUTOMORIL 

Pardavimui Buick 4 durų g 
Model 33. Gerame stovyje. Ati 
kite: 0023 So. Francisco Av
Tel. HEMlock 3375 arba LAFi 
3171.

BRIDGEPORT. — Praėjusį; 
sekmadienį spalio 23 d. Šv. į 
Kazimiero Akad. Rėmėjų cen
tras rengė pikniką Vytauto | 
parke. Ir šios kolonijos Šv. j 

I Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 2 skyrius rengėsi vykti su 
dideliu bizniu. Bet pasitaikė 
šaltas, šiurkštus oras. Net bu- i 

I vo pradėję snaiguliuoti. Tad 
l negi važiuosi j laukus tokiam | 

ištikus. Pikniko komisi-| 
ta daryti. 

Pagalios sumanė kreiptis į J. 
M. didžiai gerb. pralotą kle
boną kun. M. L. Krušą. Taip' 
ir padalė. Pasirodė, kad salei 
nebuvo užimta. Gerb. pralo-' 
tas pavedė didžiulių, patogią, 

, šiltą salę rflmėjoms ir iš sa- 
! kyklos teikėsi užsakyti, kad į 
Į po šv. Ražančiaus pamaldų! 
: salėj prasidės Šv. Kazimiero 
į vienuolyno naudai pramoga.

Žmonių pusėtinai suėjo. Rė-j 
niėjos uoliai pasidarbavo ir į I 
keletą valandų įplaukė virš! 
pusės šimto dolerių. Tai veik 
grynas pelnas, nes išlaidų ne-! 

; daug tebus.
Tai mat ką d a r,o uolumas, 

susiklausimas ir sutarimas su 
dvasios vadais. Rap.

MARQLE/rTE PARK. —I 
Pereitą antradienį, parap. sa
lėj įvyko pirmas šiemet susi-1 
pažinimo vakarėlis, kurį iš-! 
kėlė kk‘b. kun. A. Baltutis. 
Po užkandžio muzikantai gra
žiai pagrojo lietuviškų šokių.!

Prieš “.social” įvyko trum
pas s. įsi rink i mas, per kurį į 
kuopą įsirašė 20 naujų narių.

Charlotte Burbaitei neatsi
lankius j susirinkimus, iš prie
žasties lankymo nwkyklos, iš
rinkta Teresė Raštutytė fina
nsų raštininke.

Kuopos pirmininkas patiekė 
rezignaciją, bet Šis klausimas 
atidėtas iki ateinančio regu- 
liario susirinkimo.

Sekančia’me susirinkime, ku 
ris įvyks lapkričio 1 d., bus 
naujų na rili priesaika ir 1-mo 
laipsnio ceremonialas.

Jenas Juozaitis

Iš Lietuvos Grįžusiu 
Sutiktuves

<'.\ITYK1TE VIEN KATA
I.IKIŠKIS LAIKRAŠČIUS

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

Every Sunday from 1—2 P. M. 
Station WWAE — 1300 kilocyclea

PARDAVIMUI RF.STORAX.I
Restoranas ir mokyklos reiki 
krautuvė, pilnai {rengtas biznis! 
vininkas ant vietos. Oswald's l.J 
1937 West fl3r<l St,, Chicago, jį

TAVERNAS PARDAVIMU 
Gera proga,, pilnai jrengtas tavJ 
Matykkite savininką. ant J 
1932 West 03r<l Street. Chieagd 

RENDON KAMBARIS 
Tinkamas vyrui. Visi patogumai 
sifiaukkite po 6:00 valandos J 
re. 1531 South IStli Court, C 
Illinois.

KontraktorlUH užmokės aukS 
sias cash kainas už nepildytus 
mus Morgičius, bonus arba kifl 
brangenybes. Taipgi pirksimo 
narna bile kurioje Chicagos daN 

.1. JEROME,
18S West Randolph St., Room

Telefonas State 7410

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Teresės d r-jos su rengt on 

.card party, spalių 12 d., at
silankė virš pustrečio šimto 
žmonių. Tokį skaičių vos ga
lima buvo patogiai sugrupuo
ti Į parap. svetainę. Tai pir- 

ima tokia card party, į kurią 
' susirinko ir vyrų ir moterų 
smagiai praleisti vakarą. Pa
stebėjau daug svetelių ir iš 
kitų kolonijų, ypatingai daug 
narių Šv. Teresės draugijas 
iš Brighton Park.

Ši iv, ’.n i norime padėkoti
■ laid, direkt. A. Phillips, bri- 
dgeportiečiui, kuris aukojo 
visas stalelių dovanas, taipgi1 

iBill Racine, kuris paskolino' 
garsiakalbį. Be šių, gausiai! 

į aukojo ypatingai mūsų kolo-Į 
nijos biznieriai, veikėjai ir | 
veikėjos; visų pavardžių ne-1 
galima suminėti; užimtų per-| 

I daug vietos. Vienu žodžiu, * 
[nuoširdžiai ačiū visiems. Ačiū 
j ir atsilankiusiems, kurie šį Į 
vakarą padarė sėkmingu. Pel-! 
no parapijai pasidarė apie i 

’ $125.00.

Daugiausia darbo įdėjo ko
misijos pirm. P. Simutienė ir 
padėjėja F. Krause. Jos nesi
gailėjo nei darbo, nei laiko, 

į Dėkui ir visai komisijai.

Rudens šokiai

i 
I

MARQUETTE PARK. — 
Praėjusio šeštadienio vakare 
Petro Kundroto Hainan, 6916 
So. Maplewood avė., prisirin
ko daug jo ir j.o žmonos gi
minių ir drangų. Tą vakarą

Chicagietis Rudolph Sikora po pasibaigusios bylos, kurioj buvo kaltinamas žmogžudystėj. 
Jis nušovė savo žmonos meilužį. Prisiekusieji teisėjai (jury) jį išteisino. (Acme Photo).

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVTCH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33RD STREET

CHICAGO, ILL.

Parduodame drobę dėl paklodžių 
ir užvalkalų.

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte 
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670 

v___________

|
Šv. Teresės draugija rengia 

š.okių vakarą, parap. svetai
nėj, lapkr. 6. Tai metinė drau
gijos pramoga. Užsakyta gera 
orkestrą, viskas iš anksto ruo
šiama, kad vakaras būtų sma
gus ir jaukus.

i Jei kas yra kartą atsilan
kęs į šios draugijos rengia
mus šokius, žino, kad muzi- 

! ka būna pirmos rūšies ir va- 
j karą praleidžia smagiai.

Kviečiame visus atsilanky- i 
ti. Vida

i

Buy gloves with what 
it saves

NereiU mokAti 50c u/ 
dantų most], Listerine ■ 
Tooth Paste gaunama po i 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji i 
veikia. Jų vartodan.as per 
metus sutaupai JS.O«.

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25e

■N

Skaitykite Bizmei 
Barbenus

UTILITY LIQUd 
DISTRIBUTOR

Incorporated

Tel. Prospect 0745-071
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland A
-O-

Pas mug galima gaut! tikra! 1 
tuvlšką. Importą Valstybinę □ 

tin®.
Mes Ir Visi Mūši) DarblniiJ 
Lietuviai, pp. F. ir M. Dzimil 

Savininkai.’

LABAI GRAŽIOS PLOTKELĖS
Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais atatin 
kainais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, žalsvos, rausvoj 
gelsvos melsvoj, fijalitavos. Plotkelės yra kepamos Marijonų Vii 
nuolyne.

Su įsakymais skubiai kreipkitės šiuo adresu:—

Brolis Vladas, M. I. C.
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILLINOI)

-—.... .......... ....... -—.. ........................ 1 ~

NAUJA KNYGA
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ
Patašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api-l 
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir UrJ 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, round 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius 
ir daug kitokių Įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atvdžiai perskaityti.

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose.! 
Parsiduoda už 25c. Tmant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.

%:

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 eSSSS."


