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taberlainas pranese parlamentui, 
d Hitleris tegali vyrauti Eurupoje 
Demokratinės valstybės gali 
dėtis su totalitinėmis 
pDONAS, lapkr. 1. — Mi- 
ras pirmininkas Chamber- 
as parlamente apibudinda-
savo vyriausybės nusista- 

ą tarptautiniais klausimais 
tiškė, kad Hitleris tevaldo 
Įkas centrinę ir pietų ryti- 
Kuropos dalis. Anglija ne

pasiryžimo ten jam užbė- 
iiž akių. Jau ir be to, sakė 
mberlainas, Hitleris politi- 
ir ekonominiai dominuoja 

je Europoje.
inistras pirmininkas to- 

i pareiškė, kad demokrati- 
valstybės tarptautiniais 

išimais gali dėtis su totali
ems valstybėmis.

LONDONAS, lapkr. 1. — 
i rinko britų parlamentas, 
s pirmiausia išklausys vy- 
lisybės pranešimo, ko ji sie-
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Pereito sekmadienio' vakare iš Columbia Broadcasting Co. stoties rytuose 
transliuota rašytojo Well so sudramatizuota apysaka “Pasaulių Karas“. Tarp ra
dijo klausovų kilo pasiauba, nes transliavimas atrodė kaip tikrų žinių praneši
mas. Būtent, pranešta, kad planetos M a rišo gyventojai liepsnojančiomis raišioto
mis gausingai nusileidžia iiš dausų ir puola Am. .J. Valstybes. Nurodyta, kad New 
Yorke ir aplinkiniuose miestuose dangoraižiai jau liepsnoja. Žmonių tarpe baimė, 
daugybė jau žuvę. Visa Naujoji Anglija ir kitos valstybės baisiai sukrėstos. 
Federalinė susisiekimų komisija veda ty rimus. Čia vaizduojamas Orson Welles, 
minėto transliavimo direktorius. Taip pat jauna moteris Caroline Cantlon, kuri i 
baimės išbėgusi gatvėn, kritusi ir nusilaužusi ranką. (Acme telephoto).

Kaina 3c No. 258

kia ir ką atsiekusi su žinomu 
i Miuncheno’ konferencijos ketu
rių valstybių padarytu “gar
binguoju” sutarimu.

Ministras pirmininkas Cha m 
beriamas skubiai aplopė po mi 
notos konferencijos apirusį mi 
nistrų kabinetų ir drąsiai eina 
parlamentan ginti savo pozici
ją

Jis pasakys, kad Anglija pa 
šimtinę valandą apleido Čekos 
lovakiją taikos sumetimu. An
glija negulėjo priešintis Vokie
tijai, nes nebuvo įsi,ginklavusi 
ir nepasirengusi karan.

Šiame atsitikime parlamen
tas susidomės Anglijos neįsi- 
ginklavimio klausimu ir ieškos 
priežasčių.

Ministras pirmininkas tikisi 
apginti savo užimtų poziciją.

ttraliniai prisėdai Chicagoje 
iškėlė kaltinimą prieš pieno trestą

Sakoma, 75 pavieniai 
ir bendrovės įkaitintos

Ilgą laiką tyrę pieno1 trustų areštuoti warantai būsią išduo 
Chicagoj federaliniai prisėdai ti tik lapkričio 18 d.

teisėjui i Kalbama, bot tikrai nežino- 
n^a’!ma, kad prisėdai įkaitino 

’ pavienius asmenis ir 
korporacijas.

Matyt, kaltinami dėl
į rymo pieno monopolijos

vakar pagaliau įteikė’ 1 
Wilkersonui įkalti n imą. 
rytam voke.

Prisėdu pirmininkui 
riant teisėjas viešumon 
ti į kai tin imą atidėjo iki lapkri 
ei o 15 d.

Sakoma,

pata- 
paduo

75
pieno

suda- 
ir or- 

kad įkaitintuosius'ganizavimo pieninio rakieto.

■ŠIAURINĖ AIRIJA NORI 
BŪTI NEPRIKLAUSOMA

NACIAI PADUODA NE 
TEISINGAS ŽINIAS

imi suvažiavo diktatorių ministrai 
bmės vengru ir cekoslovaku siena
[IENA, lapkr. 1. — Čia su- kas jai tikrai priklauso. Taip 
Ista Volkietijoš,
Įigrijos ir Čekoslovakijos siena būtų patvari visiems lai- 
lienių reikalų ministrai. Ry- kams, ikad paskiau dėl to ne- 
I prasidės jų konferencija i būtų keliami joki ginčai. 
Matyti Vengrijos Čekoslovaj Į konferencijų atvyko 
[)s sieną. Siena bus nusta- 
li Italijos ir Vokietijos dik- 
prią nurodymais, 
ntleris pageidauja, kad Ven- 
jai būtą pripažinta viskas,

BERLYNAS, lapLkr. L — 
Įvyksiančiai Vienoje keturių 

i valstybių užs. reikalų minis- 
Ttalijos, pat pageidauja, kad nustatyta konferencijai nustatyti 

Vengrijos Čekoslovakijos sie
ną nacių spauda pataria pa
taisyti Triano taikos sutartį, 

irĮ konferencijų 
fieldmaršalas Goeringas.

Patirta, Mussolinis nori, 
kad konferencijoje Vengrijos 
reikalų būtų daugiau paiso
ma.

Lenkai nepaliauja veika Rusinijaje; 
palaiko ten teroristines gaujas
PRAHA, lapkr. 1. — Čekų bendrą sienų, 

vyriausybė iškelia, aikštėn, kad . Sako, lenkų kariuomenės ka 
Čekoslovakijoj1 ^autonominėje r.inii»lT«^ r ^nikijoje o.rganizuo- 
Rusinijoje vykdo provo-”ja lenkų teroristą gaujas, jas
kuojantį terorą tikslu tą kraštų siunčia į Rusin i ją ir joms ten 
atskelti nuo Čekoslovakijos ir vadauja. Savo keliu ir ven- 
prijungti Vengrijon, kad tuo ggai ten užsiima gyventoją te- 
būdu įgyti Lenkijos .Vengrijos roru.

■ ■tauzija neisileiilžia is Ispanijns 
raistii svetimšaliu savanoriu
PARYŽIUS, lapkr. 1. -- 
kncūzijoje virtę kiloki lai- 

. Vyriausybe jau atsisako 
liboti ir remti Ispanijos rau
duosius.
I’omis dienomis iš Ispani- 

Į traukiniu buvo siun- 
Įma į Prancūzijų apie 300 
Keistu svetimšalių savanorių Grąžinti Barcelonos režimui 
navusiųjų, raudonųjų rėži- savanoriai priklausę tarptauti

ni. nėms brigadoms.

■

sargy-Prancūzijos pasienio 
ba patikrino siunčiami} sužeis
tųjų asmenybę, į Prancūzijų į 
leido tik prancūzų tautybės su 

į žeistuosius, o visus kitus grą- 
žino atgal į raudonųjų valdo
mas teritorijas.

I

padarytą po pasaulinio karo. 
Tąja sutartimi apskaldyta Ven 
grija ir Austrija. Sako, dabar 
yra proga ypač Vengrijai at
pildyti už padarytas skriau
das.

Nacių laikraščiai pareiškia, 
kad kas tais laikais nuo Ven
grijos buvo atplėšta, šiandien 
turi būti jai grąžinta. O nuo 
Vengrijos atplėšta apie 70 nuo 
šimčių jos teritorijų. Iš 100,- 
000 ketvirtainių mylių jai pa
likta vos apie 35,000 kt. mylių. 
Didžiausi Vengrijos plotai — 
apie 38,000 ketv, mylių, teko 
Rumunijai; Čekoslovakijai —• 
apie 24,300 ketv. mylių; Jugo
slavijai — 8,100 ir Austrijai 
— 1,000 ktv. mylių.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ KE
LIS VOKIEČIŲ PRELATUS

i

VATIKANAS, lapkr. 1. — 
Grįžęs iš vasarinių Castelgan- 
dolfo rūmų Šventasis Tėvas 
Pijus XI priėmė kelis Vokieti
jos prelatus ir išklausė prane
šimų apie Bažnyčios stovį na
cių valdančiose kraštuose.

Artimiausiomis dienomis 
Popiežius priims Chicago's kar 
dinolų Mundeleiną, kurs yra 
jau kelionėje.

FEDERALINIS PROKURO
RAS PLANUOJA ĮSI

KIŠTI

BELFASTAS, Šiaurinė Ai
rija, spal. 27. — Šios šiauri
nės Arijos dalies, Ulsteriu va
dinamos, ministras pirmininr. 
<as lordas Craigavon pareiš
kia, kad tai tuščios pastangos 
Ulsterį sujungti su visa Airi
ja. Sako, Ulsteris pasiryžęs sa 
vital, nepriklausomai gyventi. 
Šiaurinė Airija, anot, jo, pasi
ryžusi atkakliai ginti savo ne
priklausomybę, jei kas 
prieš jų kėsintųsi.

Paskutiniais laikais, 
lordas Craigavon, Europos di
plomatams pavyko suskaldyti 
Čekoslovakiją. Tad remiantis 
tuo principu iškeltas sumany
mas Ulsterį sujungti su visa 
Airija. Bot Ulsteris nėra Čeko 
Slovakija, atšauja 
pirmininkas Craigavon.

Federalinis distrikto proku
roras Chicagoj planuoja įsikiš 
ti ir įsigilinti į Chicagos ir 
Illinois valstybės stambiųjų po 
litikierių neleistinus žygius ti
kslu prisigaudyti ko daugiau
sia piliečių balsų.

FAŠISTAI ĮVERTINA SA
VO KARUS

NYGŲ SIUNTIMAS ŽY
MIAI PAPIGINAMAS

■WASHINGTON, lapkr. 1.
Prez. Roosevelto įsakymu 

J žyniai papiginamas knygų 
^■intimas per paštą. Tas da-! 
l raina žmonių kultūros ir švie
sino praplėtimui.
■ Iki šioliai knygų siuntimas' 
priklauso paštinių siuntinių ra 

■i ir už svarą buvo imama 7 
Hutai ir daugiau, žiūrint zo- 
M>s (nužymėto tolio).

B Dabar gi imama tik po pus
tu tro cento už kiekvienų sva
ri, nepaisant tolio; Tas yra tik 

Mvo šaliai. I
___________ l

ČEKAI SU LENKAIS UŽ- I 
BAIGĘ GINČUS

AMSTERDAMAS. — Andai 
naciai iš Vienos padavė žinių 
kad Salziburge, Austrijoje, jie 
valdiniams reikalams užėmė pr 
anciškonų vienuolyną. Kai jie 
įsakę pranciškonams apleisti 
namus, girdi, vienuoliai ne tik 
pasipriešinę nacių policijai, 
bet dar viduje ėmę daužyti į- 
vairius daiktus ir pro langus 
laukan mėtyti baldus, kad tas 
neteiktų naciams. Dėl to kelio
lika pranciškonų areštuota ir 
teismas .juos nubaudęs kalėti 
trumpus terminus.

Iš tikrųjų gi buvo kitaip. 
, Vienuoliai jokių daiktų nenai

kino ir baldų nesvaidė prolan 
, gus. Tai darė patys naciai įsi

veržę į vienuolyno vidų. Jie 
ministras i viską mėtė pro langus į kiemą, 

Igi tenai kita, nacių gauja iš
mestus daiktus krovė į laužų 
ir degj.no.

Vienuoliai areštuoti dėl 
“priešinimosi” policijai, .nes 
nenorėjo apleisti vienuolyno 
— nuosavų namų, už kurių už 
grobimų negauna jokio atlygi
nimo.

nors

sako

SUSIRŪPINTA ŠILELIO 
LIKIMU

APSKRITIES PROKURA-
TORIJAI NESISEKA

Prieš keletą 
primary” balsavimus Į metų šilelis iškirstas, beliko jo 

projek- tik mažas plotelis, kurs paves
tas Biržų Žemės Tvarkytojo 
priežiūrai.

Patirta, kad ir likusi šilelio 
dalis ruošiama iškirsti. Jei tai

Cooko apskrities prokurato- 
rijos policija ir toliau Chica
go j daužo “bookies” lizdus, 
bet teismai areštuotųjų nepri
pažįsta kaltais.

Vakar vienam teisme prisė- 
r vienintelės džiai išteisi,IW «amblierh! A- 

• Dalfino, nors policija pristatė 
! Nem. Radviliškio gyventojai |ko aiškiausius kaltės įrody- 
i. ... . _ . v. i mus.•ir organizacijos susirūpino ši
lelio likimu ir daro pastangų, 
kad šilelis liktų 
Sveikintinas šiuo 
Nem. Radviliškio 
bos nutarimas.

NEM. RADVITJŠiKTS. —
Netoli Nenn. Radviliškio yra 20 
ha dydžio šilelis. Auga jame 
pušys, eglės ir šiek tiek lapuo
čių medžią. Šilelis seniau buvo 
daug didesnis, apėmė keliasde-

Prokuroras gauna nusiskun-išimt hų plotą, šiaurine dalimi 
dimų, kad pereitų pavasarį i siekė Nemunėlį, 
prieš “ 
kai kuriuose viešuose
tuose sukelta daug darbų pri
sigaudyti piliečių balsų. Ka
dangi viešųjų projektų vykdy
mui naudojami ir federaliniai 
fondai, tad čia ir yra svarbus pavyktų, Nem. Radviliškio mt. 
dalykas federaliniam prokuro- nustotų svarbios ir ..................
rui įsigilinti į politikierių vei-'poilsio vietos, 
klą.

ROMA, lapkr. L — Fašistų 
laikraštis “La Tribūna” ran
da, kad pasaulyje vykdomi 
dviejų rūšių karai; vieni ro
maniniai, lldti barbariniai. Ro- 
meniniai karai pasaulį atsta- 

A i Britų kariniai autoritetai nūs- to, o barbariniai — viską is- 
įjprendė, kad visi Jeruzalės gy-1 griauja. Fašistai vykdą rome- 

‘ ‘ J" ninius (romėnų) karus.
i “La Tribūna” nepasako ka- 
, trai karų rėčiai priklauso na- 
I cių vykdomi karai.

PALESTINOS ARABAI 
PASKELBĖ STREIKĄ

JERUZALĖ, lapkr. 1.

PRAHA, lapkr. 1. Čekoslo- ventojai, pradėjus nuo 16 me- 
vakijos* vyriausybė šiandien su tų amžiaus, kuriems reikia 
Lenkijos vyriausybe pasikeitė dažnai po kraštą keliauti, įsi- 

j notomis, kuriomis uždaryti gytų specialius leidimus. 
I ginčai dėl Težino užgrobimo ir 
I tarp abieji] valstybių atnau-' 
jinti normalūs santykiai.

NACIAI AREŠTAVO VIE
NOS KATEDROS VIKARĄ

Arabai prieš tai paskelbė 
trijų parų streikų ir įsakė sa
viškiams nieku būdu neišsiim- 
ti tų leidimų.

PAX ROMANA KONGRE
SAS BUS AMERIKOJE

WASHINGTON,

ISPANIJOS VIEŠŲJŲ DAR
BŲ PROGRAMA

LA CORUNA, Ispanija. — 
Frankistams laimėjus karą, pa 
leisti iš tarnybos kareiviai ne- 
; susidurs su nedarbu. Gen.
(Franco patvirtino savo vyriau 

Pax Ro Į 8yPės sudorotą viešųjų darbų

neiškirstas, 
reikalu ir 
valse, tary-

Prokuratorija nežino, kas 
toliau daryti.

ĮSTEIGĖ LIAUDIES UNI
VERSITETĄ

ŠAKTAT. — Vietos inteli- 
'gentij pastangomis, Šakiuose į

MARSELIS, Prancūzija, la
pkr. 1. — lapkr. 1. — Per įvy
kusį čia gaisrą, pereitų penkta
dienį žuvusiųjų žmonių skai
čius iki šiandien oficialiai nu
statyta iki 73.

VIENA, lapkr. 1. — Perei-' 
tų savaitę tarp eilės areštuo-' 

I tųjų šiame mieste yra ir Šv. ; — Britų kariuomenė su lauko 
I Stepono katedros vikaras (ku- artilerija šiame mieste ir uos- 

HKAITYKITE VIEN KATA- ratas) kun. Alvis Illekas. Jo te išnaikino sukilėlių arabų 
■likiškus LAIKRAŠČIUS kaltinimas nežinomas, ' lizdus ir visų miestų apvaldė.

I mana tarptautinis kongresas j-j programą, kurios vykdymui pastangomis, Šakiuose į
; pradžių numatyta 5,352,000,(XX) steigtas universiteto skyrius, 
pesetų.

Dalis viešųjų darbų — plen
tų ir vieškelių išvedimas, hyd- universitetas pradės

BRITAI APVALDĖ JAFFA vyks Amerikos Katalikų uni- i 
MIESTĄ (versitete, Washingtone, ir For !

dham universitete, New Yor
ke, ateinančiais metais rug
pjūčio 26 iki rugsėjo1 6 d.

Spėjama, kad 32 šalių apie 
45rios studentų federacijos tu
rės atstovus kongrese.

Dora spauda — tikra palaima.

JAFFA, Palestina, lapkr. 1.

Kiekvienų sekmadienį bus skai 
tomos dvi paskaitos. Ruošiama 

l programa ir nuo spaliij mėn.
'"j veikti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De-

drauliniai darbai ir upių ir uo i Programa bus išeinama per 5 besuota; numatoma lietaus, 
stij gerinimai, bus pradėti ar-1 —6 mėn. Universiteto’ rekto- 
timiausiuoju laiku. rium išrinktas mok. Laukaitis.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
4:43.

I

degj.no
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Entered as Second-Class Matter March 81, 1916 at 
Chicago, Illinois Under he Act of March 8, 1879.

daš”. Tos “patyrusios rankos" privedė vai- Kun. A. T. (Samata) 
stybę prie lenkų ultimatumo, kurio priėmi
mas mūsų tautai buvo labai skaudus; jos 
privedė prie to, kad Klaipėda virsta ant
ruoju Dancigu; jos privedė tautą prie susi
skaldymo,- jos atstūmė nuo valstybės darbo 
gabiausius ir tikrai patyrusius valstybės ir 
tautos vyrus; jos suardė taip reikalingus 
valstybei santykius su Apaštališkuoju Sos
tu. Tos “patyrusios rankos", kurios pridarė 
eibes klaidų ir šiandien, kuomet ištikro yra 
daug pavojų, pasiryžo laikyti valstybės vai
rą, neprileisti prie sunermavimo vidaus po
litikos, neprileisti prie tautos vienybės, kuri 
šiuo momentu yra labai reikalinga.

Kentanciuju Sieli) Betsaida
Skaitant Šv. Raštą randa- augalus ir gėles, taip pat 

me daug vietų, kur kalbama, Kristaus Kraujas gaivina 
kaip aprašo Šventasis Jonas' guodžia ir duoda naują viltį 
Evangelistas, kad Jeruzalėje . kentančioms sieloms Skaisty- 
prie Avių vartų yra tvenki-!kloję". Juoba! bet kaip dau- 
nys, ebraiškai vadinamas Bet- gelis kentančiųjų sielų yra 
saida, turįs penkis prieangius, i Skaistykloje, kurios lygiai 
Juose gulėjo didelė daugybė;kaip anas ligonis, kurs sirgo 
sergančių, aklų, raišų, džius- 

! tančių, kurie laukė vandens 
i pasijudinimo. Vandeniui pa-

ir 
ir

/

PROF.

Po Svietą Pasidairius

į/ y I j į sujudinus, kas tik pirmas įei- žengti

/._________________________________________

Amerikietis Apie Lietuvę

Ne Rinkimai, Bet Paskyrimai

Lapkričio 14 d. bus renkamas (atsiprašo
me: skiriamas) Lietuvos prezidentas,

“Rinkimai" eis teikia tvarka.- ministras 
pirmininkas tautos atstovams, rinkti skiria 
susirinkimų pirmininkus. Parinktieji pirmi
ninkai daugumoje yra miestų burmistrai, ap
skričių taryoų pirmininkai, seimo nariai, tau
tininkų partijos komitetų pirmininkai ir 1.1. 
Pasiirtųjų pirminimtų susirinkimai renka 
“tautos" atstovus., viso jų Lietuvoje išren
kama 128. Jie susirinks į Kaunu lapkričio 
14 d., pakels savo ranKas už p. A. Smetonų 
ir jų darbas bus užbaigtas.

Vadinas, prezidentų renka ne seimo na
riai, bet specialiai išrinkti “tautos" atsto
vai. Lietuvos spaudoje aiškinama, kad val
stybės prezidento rinkėjai bus vadinami tau
tos atstovais, nes pagal naująją, Lietuvos 
Konstituciją Seimo nanai ir vadinami Sei
mą nariais, o ne tautos atsiuvais, kaip aukš
čiau buvo vadinami.

Tokie “rinkimai’’, tai tikra komedija. Tai 
nėra rinkimai, bet pas .yrimai. Prezidentas ; 
Skiria ministrą pirmininką; ministras pirmi
ninkas skina apskričių viršininkus, miestų 
burmistrus ir tautininuių partijos komitetų ' 
pirmininkus; apskričių viršininkai, burmis- ; 
u ai ir tautininkų komitetų pirmininkai ski- į 
ria “tautos1’ atstovus; “tautos." atstovai i 
lenką prezidentą. Vis tiek kaip nemėginsi ; 
šių rinkimų tvarką aiškinti, neišaiškinsi ki- ; 
taip, kaip.- p. Smetona, bijodamas netekti Į 
“S'v-sto”, pats pasiskina žmones, kurie pa- | 
linktų tokius atstovus, kurie tikrai balsuotų I 
už jį.

Ir valdžios oficiozas, aiškindamas šį keis- . 

tą rinkinių įstatymą, pažymi, kad visuomenė ' 
tiesiog prezidento rinkimuose nedalyvauja. ! 
’ ‘ Tačiau, rašo ’ L. A. ’, ir tokiai rinkimų tvar- < 
kai esant, visuomenei, be abejo, negali nerū- 1 
pėti šis svarbus valstybinio gyvenimo įvy
kis".

šiaip rašydamas "L. A." tyčiojasi iš Lie
tuvos visuomenės. Aišku, kad visuomenė yru 
labai susirūpinusi valstybiniu gyvenimu, bet 
tautininkų partija jos prie to gyvenimo ne
prileidžia. Ji norėtų pati pasiskirti kandi
datus ir į Seimo narius ir į tautos atstovus 
ir, pagaliau, prezidento vietai. Bet tautinin
kai tą Lietuves visuomenės teisę yra uzur
pavę savo naudai. Jie savo naudai ir vai- | 
stybės konstituciją ir visą valstybes gyve
nimą pertvarke. įkas nėra aklas diktatoriu
kų pakalikas, tas nepateks nei į Seimą, nei 
į tautos atstovus, nei į vyriausybę. Šiuo 
reikalu aiškiai pasisako, ir valdžios organas. 
“L. A." Jis sako:

“Tad paskelbus Valstybės Prezidento rin- ■ 
kimus, visai visuomenei, bet ypač mums, tau
tininkams, tenka visais šiais, klausimais gy
viau susidomėti ir labiau išryškinti tas nuo
taikas, kur.'os yra susijusios su tautinės ideo
logijos ir tautinės valstybės Kūrėju, pirmuo
ju ir dabartiniu Valstybės Prezidentu. Tau
tininkai negali būti pasyvūs to svarbaus į- Į 
vykiu žiūrovai. Jiems negali nerūpėti, kas 
stovės valstybės priešakyje. Mes gyvename I 
tekiais laikais, kada valstybės vairas turi i 
būti patyrusiose rankose. Leistis į bet ku
riuos eksperimentus šiuo metu nebūtų pras
minga, pagaliau nėra tam ir reikao".

Matot, tautininkai išanksto pasisako, kad 
prezidentu pasiliks p. Smetona. Tai kam 
toji rinkimų komedija? Kam daryti valsty
bei išlaidas, paties p. Smetonos paskirtųjų į 
žmonių važinėjimui į Kauną? J

Daug kas būtų galim pasakyti apie paty- i 
rusias rankas" apie k irias kalba “L. Ai- i

Neseniai Lietuvoje lankėsi amerikietis žu
rnalistas A. R. Frederick, kuris savo įspū
džiuose “L. A." tarp ko kito rašo:

“Amerikiečiai yra kainų medžiotojai. Ko
kio® gi čia pigios kainos! Geri nebrangūs 
viešbučiai, pigus susisiekZnas. Todėl verta 
aplankyti Kauną ir Lietuvą, kuri turi kai
mynus kaip Norvegiją ir Švediją, kur vis
kas daag brangiau. Nors amerikiečiai savo 
sveikatą saugoja, vis dėlto skilvio liga ga
lima pasakyti pasidarė amerikiečių liga. Jei 
jie žinotų apie jūsų skaniu® pienišku® val
gius, puikų skilvio gydymą Birštone, Birš
tono vonias, gražius Palangos ir Nidos ku
rortus, jie čionai tikrai atvažiuotų ir sveiki 
vėl grįžtų.

Ir maloniai praleisdami laiką, galėtų nu
kreipti savo mintis į jūsų turtingą ir seną 
kultūrą, kuri tiktai žinoma filologams. Kiek 
man yra žinoma, mes neturime Amerikoje 
tokio dailininko kaip Čiurlionis. Vien dėl jo 
p'aveikslų jau verta aplankyti legendišką 
Kauną. Jūsų tautosakos dainos yra ypatin
gai malonios, ypač nuo jazzo muzikos pavar- 
gusiems amerikiečiams ’

Skuba Ginkluotis

AčCham- 
.1 liti erių, 
Europos 

visu

“Strassbu- 
straipsnis, dėl 

tik prancūzų, bet ir

Iš visko aiį^^>-.'Angiijb& r-- 
berlainas, niavjM, nelabai pasitiki 
su kuriuo jis susitarė neprileisti 
prie karo. Jis pertvarko kabinetą ir 
smarkumu ginkluoja Didžiąją Britaniją.

“XX Amž." paduoda žinių iš Europos 
laikraščių apie valstybių ginklavimosi.

Elzaso autonomistų laikraštyje 
rger Zeitung" buvo įdėtas 
kurio susijaudino ne
anglų viešoji opinija. O tame straipsnyje be 
kitko štai kas rašoma:

Mes reikalaujame, kad Prancūzija išpil
dytų pasižadėjimus, duotus 1914 m., ir 
suteiktų Elzas ui - Lotaringijai laisves, ku
riomis ji per 20 metų gyrėsi Tautų Sąjun
goje. Mūsų reikalavimas juo labiau teisė
tas dėl to, kad pati Prancūzija padeda tas 
laisves atgauti kitose Europos šalyse. 
Paskutiniuoju sakiniu Strasburgo laikraš

tis aiškiai primena sudėtus, tokiu būdu prie 
jų prilygindamas Elzaso gyventojus. Nenuos
tabu, kad prancūzai susijaudino; žinomas jų 
politika® ir publicistas de Keryllis “Epo- 
que" laikrašty dėl to rašo:

Visiškai taip pat, kaip ir Čekoslovaki
joje, Elzase - Lotaringijoje vokiečių puo
limas pradedamas nuo vidujinės griauna
mosios akcijos.
Anglų gi šaltiniai turi žinių, kad ir pa

čiame reiche varoma spiarti akcija dėl El
zaso - Lotaringijos; antai, “News Chronicle" 
praneša, joe

jau kelios savaitės, kaip Vokietijoje vie
šai renkamos aukos fondui, kuris paremtų 
propagandą Elzase - Lotaringijoje. Auko
tojai gauna ženklelius, kuriuose nupiešta 
Strasburgo katedra ir padėtas parašas: 
“Nauji vokiečių kultūros laimėjilmai bus 
Elzaso žemėje!" ; '
Kitas anglų laikraštis, “Daily Express", 

trumpai išdėsto tų naujųjų vokieuių siekimų 
motyvus:

Elzasas Lotaringija vokiečius masina e- 
konomiškai: neišsemiami geležies rūdos, an
glies ištekliai...
Prancūzų laikraščiai dairosi ir klausia: 

kur link nukryps artimiausioji vokiečių eks
pansija — į Rytus ar į Vakarus, pirmoje 
eilėje Elzasą? Gal net netolima ateitis tat 
parodys, bet kiekvienu atveju perspektyva

I davo į tvenkinį, tuojau pa

sveikdavo, v || tiek, kokia li
ga jis sirgo.

Dėl to, tie, c (Betsaidos pen
kiais prieangiais, tūkstančiai 
ligonių laukė ko momento, ku
rį Viešpaties [angelas nuženg
tų į vandenį,/.ir kad dasilytė
ję to tvenkinio pasijudinusio 
vandens, galėtų tapti sveikais 
ir paskui dėkoti Dievui už tei
ktą palaimintąją malonę.

Liudvikas Kartuzietis ir šv. 
Antanas Paduvietis 
lyginančias išvadas 
laimingųjų ligonių 
saida, laukiančių 
vandens pasijudinilmo, ir ken
tančiųjų sielų Skaistykloje. 
Sergančių ir ligonių daugybė 
ties tvenkiniu palyginama ke- 
ntančioms sieloms Skaistyklo
je, kurioms Jėzaus Brangiau
siojo Kraujo išganingi upeliai 
yra kaip Betsaidos gydantis 
vanduo. Mūsų Išganytojo' pe
nkios Žaizdom yra penki prie
augliai, kuriais galima dasi- 
gauti prie tvenkinio vandeny 
Angelą, kur> ^irtais nuženg
davo ir JJ^1UY,Jidavo tvenki
nio vandenį, Bažnyčios šven- 
tieji Tėvai ir Daktarai paly
ginime nurodo į Patį Jėzų 
Kristų, kurs kiekvieną valan
dą ant mūsų altorių mistiš
kai lieja Brangiausiąją Savo 
Kraują išgydyti sergančias 
sielas ir palengvinti kentan
čioms sieloms Skaistykloje. 
Sergantieji ir ligoniai rūpes
tingai laukė tvenkinio van
dens pasijudinimo, kuomet a- 
ngelas nužengdavo į vandenį, 
juo didesniu troškimu ir uo
lesniu pasiilgimu kentančios 
sielos Skaistykloje ilgiasi ir 
laukia Viešpaties Brangiau
siojo Kraujo aukojimo jų ge
rovei ir išganymui.

Tikrai, net tie ligoniai ir 
raiši be kitų pagalbos nega
lėjo patys nužengti į tvenki
nio sveikatą duodantį vande
nį, taip pat ir kentančios sie
los Skaistykloje, pačios iš sa
vęs,

r

darė pa- 
tarp ne-1 
ties Bet- j 
tvenkinio

1

ir laukė tris dešimt aštuone
rius metus’ties Betsaida, kad 
kas nors jam pageloeuii nu- 

l ir padėtų dasilytėti pa
sijudinusio vandens, gali, iš 
tikrųjų, pakelti verksmingą 

Inusiskundimą: “Aš neturiu 
nė vieno, kurs, vandeniui pa
sijudinus, padėtų ir įkeltų į 
tvenkinį. Aš trokštu Viešpa
ties Brangiausiojo Kraujo, aš 
Jo pasiilgus ir labai maldau
ju, tačiau nėra žmogaus, kurs 
Jo duotų man". Tuo žvilgs
niu, šv. Augustinas rašo: “Bū 
damos kančiose, nelaimingos 
sielos kas mielą dieną nial- 

jdauja tavo pagalbos, bet yra 
vos keletas, kurie atsiliepia į 
tokį maldavimą. O kokis ne
širdingumas ir nepaisyma® iš 
mūsų pusės! Mes prie jų krei
pėmės, kuomet dar gyveno 
kartu su mumis ir buvo visa
da pasiruošusios ’mums padė
ti. Nūngi, jos šaukiasi prie j 
mūsų, ir mažai tesirūpįname j 
joms pagelbėti".

O visgi, yra labai lengva 
gelbėti ir padėti kentančioms 
sieloms! Nes dėl Jėzaus Kris
taus beribio pasigailėjimo ir 
beribės meilės, mūsų galimy
bėje yra išganingiausios prie
monės padėti kentančioms šie i 
loins arba jas išlaisvinti iš 
Skaistyklos kančių, būtent, 
Jėzaus Švenčiausias Kraujas. 
Tas Kraujas, vieną kartą au
kotas ir pralietas ant Kry
žiaus, dabar šv. Mišiose yra 
nenustojančiai aukojamas ant 
mūsų altorių atleisti nuodė
mėms ir palengvinti kentan- 
čio>nis sieloms Skaistykloje. Į 
Tai yra skarbas, kurio gali- i 
me kupinai imti; tai yra gy
dantis vanduo, kurį galime 
judinti, kad gaivintų, paguo
stų ir išlaisvintų kentančias

Neseniai Hitleriui važiuo
jant automobiliu į jį buvo mes
ta gėlių. Viena gėlė pataikė 
į veidą ir truputį nuskrečino. 
Po to apgarsinta dekretas, 
kuriuo draudžiama gyvento
joms mėtyti gėles į furjerį ir 
jo palydovus važiuojant auto
mobiliu. Dekrete tačiau nesa
koma, kad į furjerį gyvento
jams negalima kit ko mesti, 
na, sakysim, kad ir bombos.

Kapš.tato (Afrikoj) teismas 
nuteisė vieną moterį džėlon už 
tai, kad, susipešus su kita mo
terim, pastarajai nagais sus- 
krečino veidą. Teisinas pasa
kė, kad moterių nagai yra “pa 
vėjingas ginklas".

Jei Amerike būtų rokuoja- 
ina, kad moterų nagai 
“pavojingas ginklas", tai 
sos merginos čia turėtų 
uždarytos džėlon, ba į 

I krių nagus, iš tikrųjų, 
ir pažiūrėti; po colį ilgio ir 
taip nusmailinti, nuaštrinti, 
ir nudažyti, kad atrodo tikri 
durtuvai.

yra
vi-
būt 
kai

baisu

I

fonnoj, raitas joja ant I 
bačkos, pasižabojęs špuntl 
kėlęs kreicorių (cork si 
visa mace kamandavoja I 
brigadai: “į kovą inai>!| 
brigada — sklokininkai J 

Idas ir Butkus. Vienas jj 
toj raifelio, ant peties ui 

Įjęs batelį snapso, o kitas 
įsikėlęs lazdą su flege. I 
viršutinio lazdos galo, į 
balšavikiško rojaus sinibol 
kūjo ir piautuvo, užni 
precelis, o ant pačios i 
Mainas alaus ir parašas: 
negatiekoji divizija”, 1'1 
sulig mano delno fi<| 
padaryta misteikas: t 
būti “Lietu v iškuo ji

Įšavikų divizija". Maršini 
paskui alaus bačk;} su 
račium Pruseika toji di 
raukia; “Mes priversime 
įgriūti!!”.

Girtam viskas izi.

Mokytoja papasakojo 
Ižam berniukui apie liepai 
i nų ėriuką, kurį suėdė villa V

— Matai, — sako moki 
— jei ėriukas būtų paklu 
buvęs ir nebūtų nuo ba 
atsiskyręs, vilkas jo nd 

i suėdęs. Ar ne tiesa?

— Ne, atsako berniuką

Bruklyno lietuviškų balšavi- 
kų poperą išdrūkavojo labai | 
akuratną pikčerių. Ant to pik-I 
cerio tvorščius Pruseika, Bos- Juonaet mes jį būtumėm si 
tono cicilistų tėvo Maiklo uni- gę.

UŽSIENIŲ LIETUVIŲ DAILIMNK 
ŽINIAI

KAUNAS (VDV.) — 20 
metų Lietuvos Nepriklausomy 
bės proga, IV-joje Rudens dai 

!lės parodoje Kaune, Lietuvos 
i Dailininkų Sąjunga, norėda- 
ima kuo plačiau ir pilniau pa
vaizduoti Lietuvos meno lai
mėjimus, per 20 Nepriklauso-

Sūnus Tau aukoja beribės ve-
sielas iš Skaistyklos kančių. J rfybės Brangiausiąją. Kraują, 

1 kuris plaukė iš Jo Šventųjų 
Žaizdų. Jį malonėk malonin
gai priimti, ir dėl beribio Sa
vo pasigailėjimo, susimilk ir 
pasigailėk kentančiųjų sie-

Taigi, neatidėliokime to 
Brangiausiojo Kraujo aukoti 
Amžinąjani Tėvui dėl paleng
vinimo tų sielų, kurios ken
čia Skaistyklos ugnyje, 
dažnai
Dievo 
čiom® 
dėl Jo

11 I 
melskime Visagalio1 lų".

pasigailėjimo kentan-. Aukoti karštas ir šventas 
sieloms iš priežasties' malda® kentančioms sieloms 
Mylimiausiojo Sūnaus. { pratimas yra dideliai gerbti- 

negali gauti Išganytojo j Jis neatsisakys mūsų nuolan-j nas ir labai nuopelningas.__
Brangiausiojo Kraujo užgana- j kiam ir nuoširdžiam meldi- ; tartina ir būtų labai išganin-
padarančios vertybės. O to- 
kis išganingas tarpininkavi
mas kentančioms sieloms ir jų 
gelbėjimas yra galimas iš mū
sų pusės. Dėl to, gyvieji turi 
melstis ir Brangiausiąją Krau 
ją aukoti kentančiųjų sielų 
kančių palengvinimui arba šie 
lų išlaisvinimui iš Skaistyk
los bausmingo įkalinimo.

Šv. Tomas Akvinietis mu
ms sako, kad “kaip rasa at
gaivina ir pakelia vystančius

mui, jei atsikreipsime į Jo pa-'ga kentančioms sieloms, kad 
sigailėjimą ir beribę meilę: i pasirinktumėte maldeles su 
“O paguodos Tėve ir visos atlaidais. Sekanti maldelė yra 
paguodos Dieve, pasigailėk tų j 
sielų, kurios kenčia Skaistyk
loje, toje sielvartų ir kanki
nimo srityje. Štai, o Gailes
tingasis Tėve, tos sielos, ku
rios ten kenčia. Tu jas su
tvėrei į Savo paveikslą ir pa
našumą. Kad nuimti skolą, 
kurią sielos užsitraukė per 
nuodėmę, Tavo Meilingiausias

nėra linksma; ir senukas Versalio tūzas Lloyd 
George “Sunday Express" rezignuoja:

Pasidaręs neribotu Vid. Europos šeimi
ninku, Hitleris gali visu kolosaliniu svo
riu griūti į Vakarus... Demokratinės val
stybės neteko .savo įtakos pasauly; bet an 
už tą kainą nupirkta bent pastovi taika?

efektinga ir išganinga ken- 
tančioms .sieloms Skaistyklos 
skaistinamoje ugnyje. —- ‘Tat, 
mes meldžiame Tavęs, 
patie, padėti sieloms, kurios,.’ 
dar kenčia Skaistykloje, i. 
kurias atpirkai Brangiausiuo
sius ju Savo Krauju". (300 
dienų atlaidai už kiekvieną 
kartą).

mo gyveninio metų, mali 
kviečia užsienių lietuvius 
lininkus joje dalyvauti su 
vo kūriniais. Dėl pave 
persiuntimo lengvatų 1.1 
von, o ypač iš tolimesniij 
štų patartume kreiptis į 
tuvos konsulatus bei atsu 
bes, kurių iš savo pusės 
loniai prašome tarpinink

Paroda atidaroma š. 
gruodžio 4 d. Paveikslai 
būti atsiųsti į Kaunu: IJ 
vos Dailininkų Sąjungos 
du Maironio g. 20 Nr., i 
liftu kaip iki š. m. lapk 
26 d. Paveikslai, kad neri 

i tų mokėti muitų, siunčiau 
rėmų, jie bus aprėminti 

n . toje. Paveikslų antroje ] 
i je turi būti prilipinta k 
i lė su autoriaus pavarde ii 
! rd u, kūrinio pavadinom 
i kaina. Pageidaujama tik 
j mesniųjų dailininkų kuri 
i nes jie turės pereiti per i 
žtą jury komisijų. Trans 

,r. v’ i to ir kitais sumetimais pf 
dalijama siųsti vieno a 

’ riaus ne daugiau kaip 34 
i rbų. Be to, prašoma karti 
1 paveikslais prisiųsti tikslų
regą

Nė vienas sąmoningas stebėtojas, vistiek, 
kuriai partijai jis bepriklausytų, negalės 
tuo patikėti.
Ir tiek prancūzų, tiek anglų spaudos bal- j

ir trumpą bi.ografij

Lietuvos Dailininku
Sąjungos Vale

Labai retai esti su mali 
mu priimami patarimai 
ketų, kaip tik jų daugiasus, pastebi “XX Amž.", galima suvesti į ketlb k^P tlk 

vieną šūkį: skubėkime, skubėkime ginkluo- j kuriems jų labiausiai 
į nekenčia. C1.:1",į nekenčia. Chester]



Trečia dienic, Tapir. 2 d., 193$

Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)

SKYRIUS VII

Tarnavimo pamoka

“Mes galime Jam tarnauti 
pagelbėdami tiems, kurie ne
drįso palytėti Jo pašvęstos rū
bo siūlės. Jų gyvenimas yra 
kaip mūsų — viena dalis, vie
nas planas. Jo mes- nepažin- 
stame ir niekada nepažinsi
me kol nematysime Jo šiuose 
mažiausiuose, kurie kenčia ar
ba kurie nusideda. Mūsų bro
lis ir Viešpats, esti sergan
čiose sielose pririštas ir de
juojantis; Jis prašo mūsų už
uojautos; jų dėkingos akys 
teikia tau palaiminimų, —• 
‘Jūs tai... man padarėte’, (Šv. 
Mato XXV, 40) — Lucija La- 
rcom.

Jėzus mokino, kad mes gy
ventume, “ne kad mums tar
nautų, bet tarnauti”. (Žr. Šv. 
Mato XX, 28). Šį pamokini
mų labai sunku išmokti. Yra 
gana lengva pareikšti jaut
rias seklumas apie tarnavimo 
prakilnumų, bet niekas nega
li tikrai gyventi sulyg šio da
ngiško pavyzdžio iki jo būty
bė nėra dieviška dvasia per
sisunkusi.
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I

kuriam meilė ir patarnavimas Į 
priklauso nuo mūsų.

Dievas yra taip įsakęs, kad 
mes negalime Jį mylėti ir Jam 
tarnauti, ir sykiu nemylėti ir 
tarnauti mūsų draugininkams 
žmonėms. Jėzus padarė šitų 
labai aiškiu Jo paskutinio 1 tei
smo paveiksle, kuomet Jis sa
kė, kad jis alkanas kiekvie
name Jo alkaname mažutėly
je; kad Jis serga kiekviena
me Jo mažiausiame kurs ser
ga; kad nepažinstamame, kurs 
ateina prie mūsų dūrų, Jis 
stovi, prieš mus, laukiantis

Vaizdas is Žemaičių krašto (VDV. photo)

KAUNAS BYLINĖJASI DĖL ELEKTROS

Ar Tai Ta Yra Jūsų 
Užkietėjimo 
Priežastis?

Lenkai dvarponiai praeity,kad jei pavardė buvo iškraipy- 
daug pasidarbavo belenkdami-ta, tai savivaldybės organų pa 
lietuviškas pavardes visoje reiga tokį iškraipymą atitaisy- 
Lietuvoje. Dabar rūpinamasi ti 
tokių sulenkintų pavardžių at-' 
lietuvinimu, ir tuo tikslu net 
rengiamas specialus įstatymas. 
Girdėti, kad lenkai okupuota
me Vilnijos kraite ir dabar tę 
šia lietuviškų pavardžių dar
kymų. Tiktai anksčiau jie il
gindavo pavardes, prisegdami 
lenkiškas galūnes. Taigi dabar 
sunku tvirtinti, kad pavardės 
būtų lenkinamos: greičiau, jos 
stačiai daromos, lyg kokiai pa-

. O kadangi savivaldybės or
ganai ne visada pakaukiamai y 
ra energingi, tai jiems ateina į 
pagalbų administraciniai veik
sniai, ir tada sudieu lietuviš
koji pavardė: atsigulei Piršte
lis, atsikelsi Pirstel...

Jei stebėsi kodėl žarnos ne
veikia tikrai—stabtelk ir pa
mąstyk apie savo valgį. Duo
na, mėsa, kiaušiniai ir bul
vės. Viskas geras maistingas, 
bet koncentruotas, stokuojąs 
“rupumo.” O tau reikia “ru
pumo.” Kai kuris maistas, ką 
sudaro minkštą, kempinišką 
masę žarnose—padeda joms 
veikti.

Jei yra ta “rupumo” sto
ka, nuo kurios paeina užkie
tėjimas, Kellogg’s All-Bran 
yra kaip tik tai, ko reikalin
gas esi. Jis sugeria vandenį 
ir minkština kai kempinė, o 
ta masė padeda žarnoms vei
kti. Be to, All-Bran duoda di
dį viduriams Gamtos toniką, 
vitaminus BĮ. Valgyk tuos 
trupius, gruzdžias javinius 
kasdien, gerk gana vandens 
ir džiaukis laimingesniomis 
dienomis. All-Bran yra Ke- 
logg daromi in Battle Creek. 
Parduoda visi krautuvininkai.

. Daroma paprastai taip. Tu- 
irint reikalo įsteigose, kaimie- 
įčiamis duodamos pasirašyti ka
žkokias deklaracijas, o po ku- i 
■rio laiko pasirašęs popierį gan 
na pranešimų, kad “jam pa- ; 
čiam prašant jo iškraipyta pa
vardė buvo atitaisyta”. Su su- ! 
sipratusiais lietuviais elgiama- į 
'si kiek kitaip. Būtent, iš jų pa j 
imami dokumentai, kurie atsi- j
duria valsčiuje, vėliau vysku
pijos kurijoje, ir vėl tuo pačiu 
keliu grįžta, tiktai jau ne Bu
rokas ar Maldžiūnas, bet Bu
rak ar Maldziun. O kai savi
ninkai neprisipažįsta prie nu
kapotų pavardžių ir nepriima 
ne savo dokumentų, gauna šim 
telį kitų administracinės pa
baudos. Žinoma, daugelis by
las nukūlė į teismų, ir netru
kus paaiškės, kaip teisingumo 
įstaigos kvalifikuos lietuviškų 
pavardžių kapojimų, oficiali*, 
kai sakant, “taisymą”.

Baigdamas laišką, jo auto
rius pareiškia įsitikinimą, kad 
tai daroma tikslu — “naiki
nant visus lietuviškumo pėdsa
kus, nedaryti išimties ir lietu
viškoms pavardėms”.

KALNAS (VDV). — Kau- Kai geruoju nepavyko susi
no gyventojams ir miesto sa-; tarti, tai savivaldybė elektros juokai, 

■vivaldvbei elektrų tiekia viena bendrovei patiekė ieškinį per 
įteisinu. Pirmasis ieškinys sie
kia apie 600,000 Lt. Be to, sa
vivaldybė renka medžiagų ir 
ruošia bylų ir už vėlesnius me 
tus. Jau vienų tokių bylų Apy
gardos Teisme ir Apeliaciniuo 
se Rūmuose savivaldybė laimė 
jo. Bendrovė dar padavė skun 
dų Vyriausiam Tribunolui.

Atrodė, kad savivaldybė vi
sas savo bylas laimūs, tiktai 
gal jai nebus pripažintos pil
nos sumos, kurių ji iš elektros 
bendrovės reikalauja. .Labai 
painu apskaičiuoti, kiek tik
rai, pagial sutartį, turėjo būti 
mokama už elektrų. Tuo belgų 

[bendrovė naudojasi ir vilkina 
bylų galutinų išsprendimų.

Kauno gyventojai taip pat 
ruošiasi kelti bylas elektros 
bendrovei už permokėjimus, 
tiktai laukia, dabar, kuo pasi

baigs savivaldybės bylos.

meilės vaišingumo. Tarnauda-1belgų bendrovė. Toji bendrovė 
mi tiems, kurie yra Jo, Jam (|ar prieškariniais laikais buvo 
tarnaujame; apleisdami tuos,1sudariusi su Kaunu sau labai 
kurie yra Jojo, Jį apleidžia- palankių sutartį. Tų sutartis 
me. Mes negalime atlikti sa- .§4ek tiek pataisyta, Kauno mie 
vo pareigos Kristų mylėdami $fo savivaldybė patvirtino ir 
ir Jam tarnaudami, ignoruo- prailgino dar 1922 metais. Pa 
jant mūsų draugininkus žmo-!ga] sutarti, elektros bendrovė

Iš Vilniaus pranešama, apie 
naujoviškų lietuviškų pavard
žių “taisymų”. Jame tarp ko 
kita sakoma:

i
i

Tų’ pamokiniVnų, kurį mūsų 
Viešpats mums perstata, mes 
turėtume stengtis galutinai su 
prasti. Žodžiu, ji,s yra, taip 
susirišti su kitais, kad mūsų 
svarbiausioji mintis apie juos 
būtų, ne kaip mes galime sau 
gauti malonumo,; pelnos gar
bės, arba paaukštinimo iš jų, 
bet kaip mes galime jiems su
teikti malonumo, padaryti jie
ms gero, arba priduoti jiems 
garbės. Jei mes turėsime šia 
dvasių, mes matysime kiek
viename žmoguje, kurs įeina į 
į mūsų gyvenimo ratelį vienų,

Į

i nes. Jis nepriima tokio tarna- 
Ivimo. Jei ’sakome, kad Jį my
lime, Ji,s rod,o į pritruksian
čius, alkanus, ligonis, apsun
kintuosius, kenčiančius visur 
aplink mus, ir sako: “Paro
dyk savo medę šiems. Man 
dabar nereikia patarnavimo, 
bet šiems reikia. Patarnauk 
jiems mano vardu. Žiūrėk į 
kiekvienų iš jų it aš pats bū
čiau skausme arba nedatek- 
lyje ir daryk šiems, mano bro 
Ii am s, kaip tik tų, kų man 
darytumei, jei aš tikrai bū
čiau jų padėjime”. Mes nega
lime išsisukti šio ryšio su Kri
stumi. Jis riša mus su kiek
vienu kitu gyvenimu. Pasiel
gti savimeiliškai link k,o nors, 
yra pasielgti savimeiliškai 
link Kristaus. Apleisti kų 
nors, kuriam mūsų pagalba y- 
ra reikalinga, yra apleisti pa
tį Kristų. Gera daryti kam 
nors kitam Kristaus vardu, 
yra Kristui tarnauti.

privalo kasmet naujais apskai 
čiavimais nustatyti elektros 
kainų. Papigintu tarifu bendro 
vė tiekia elektrų miesto savi
valdybei gatvėms apšviesti, į- 
monių ir kitiems reikalams.

Savivaldybė išaiškino, kad 
elektros bendrovė davė netei- i 
singus apskailiavimus ir ėmė 
už elektrą peraugtų kainų. To 
kiu būdu savivaldybė per eilę 
metų permokėjo šimtus tūks
tančių litų. Savivaldybe kas
met permokanti daugiau, kaip 
po 100,000 Lt.

,1
“Vilniaus krašte lietuviškų 

pavardžių kapojimas prasidė
jo vos prieš keletu metų, ir 
tai, rodos, sutampa su kilnia 
Lietuvoje mintimi atlietuvinti 
iškraipytas lietuvių pavardes. 
Vadinasi, kai Lietuvoje buvo 
sumanyta, atitaisyti tai, kas 
amžių eigoje buvo sugadinta, 
tai Vilniaus krašte sumanyta 
visas lietuviškas pavardes iš
braukti iš gyvųjų tarpo, nuka- 
pojant joms galūnes.

( Lietuviškų pavardžių kapo
jimas daromas tyliai, be triuk
šmo, be rašymo spaudoj**.

Tokiam sumanymui įvykdy
ti rasta ir šiokio tokio pagrin- 

'do, būtent, kažkokiame įstaty- ' 
me ar dekrete yra pasakyta,

I

Tiesa yra vertybė kaip ir 
turtas. Mes tesame jų kasi
ninkai ir juos jungiame, kad 
išplatintume, sunaudot u m e 
visų gerbūviui. J. Simon.

Buy gloves with what 
it saves

Nerelk mokėti 50c uf j 
dantų mostj. Llsterlne į 
Tooth Paste gaunama po | 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji i 
veikia. Ją vartodamas per 
metus sutaupai 28.04.

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c

(Daugiau bus)

Europos Įvykiai Ir Klaipėda
Šiemet Europos valstybės ir 

tautos pergyveno net keturis 
kartus karo pavojus. Austri
jos prie Vokietijos prijungi
mas, pirmasis vokiečių pasi
kėsinimas prieš Čekoslovaki-i -• n. __
jų gegužės menes], Lenkijos’ hei 
ultimatumas Lietuvai ir Če
koslovakijos vokiečių sudėtų 
prie Vokietijos prijungiamas, 
— vis tai buvo didelio įtem-. 
pimo momentai, kada galėjo 
lengvai užsiliepsnoti Europos 
karas. Vienur kitur jau buvo 
kariuomenes sutrauktos į pa
sienius ir lauke tik įsakymų 
pradėti žūtbūtines kovas.

Tačiau karo vis tiktai b vo 
išvengta, ir dabar jis bent ku
riam laikui yra atitolintas. 
Europa lengviau atsidus,o. Lie 
tuva, kaip nedidelė ir dar ne
seniai atsistačiusi valstybė, 
negalėjo norėti karo, kurio 
žiaurumus ir baisumus dar 
taip gerai pamena. Sunku bu
vo įsižiūrėti, kokių pasekmių 
gali turėti Lietuvai naujasis 
karas. Taigi galima pasidžiau
gti, kad pavyko karo išveng-: 
ti. Deja, lietuvių tautų nega-, 
Ii džiuginti tos priemonės ir 
aplinkybės, kuriomis kar,o 
šmėkla buvo nustumta, nes

si-

tijai didelius 
.savo žemių.

Juk Austrija ir Čekoslova
kija turėjo daugiau reikalo ir 
pagrindo ginkluotai pasiprie
šinti, negu Lietuva. Austrijai 
teko visiškai išsižadėti savo 
nepriklausomybės, Čekoslova
kija turėjo perleisti Vokieti
jai beveik ketvirtadalį savo 
valstybes žemių; čekoslovakai 
geruoju atidavė net Lenkijai 
dalį savo teritorijos, nors su 
lenkais čekoslovakai galėjo 
beveik lygiomis jėgomis ka
riauti. (Tiesa, Lenkija dides
nė, bet ji turi daugybę ne
draugingai nusiteikusių kita
taučių ).

Taigi Lietuvai buvo pasta
tyti, palyginti su austrais ar 
čekoslovakais, ne taip jau bai
sūs reikalavimai. Lietuva, bū
dama daug silpnesnė, buvo nu 
sistačiusi stoti į ginkluotų ko-

taika buvo išlaikyta tiktai
, lpnesniųjų nusileidimo kaina.
i Austrija išsibraukė visai iš 
I Europos žemėlapio, nepakėlu- 
. si ginklo prieš daug galinges- 
' nį kaimynų savo nepriklauso-

l apginti. Čekoslovakija, 
net du kartus mobili žavus i sa
vo kariuomenę, be ginkluoto 
pasipriešinimo atidavė Vokie-! vų ne tiktai už savo valdomas

plotus turtingi] į žemes, bet ir už teises į prie-į Be to, vien diplomatinių san- 
is Lietuvai ne

buvo pateisinama priežastis 
karui sukelti. Tro labiau, kad 
jau anksčiau taikiu būdu bu
vo einama prie tokių santy
kių užmezgimo. Lenkai savo1 
ultimatumu tiktai tų klausi
mų pagreitino ir paaštrino.

Priimdama lenkų ultimatu
mų, Lietuva patyrė naujų 
kartumų bei įžeidimų iš savo 
pietų kaimyno pusės. Nevel
tui Seimo atstovai, tyliai pri
tarę vyriausybės nutarimui a- 
pie ultimatumo priėmimų, iš
eidami iš salės šluostėsi aša
ras...

šo jau seniai okupuotas žemes į tykių atbietima 
(Vilniju). Dabar jau gerai ži
nome, kad lenkai buvo užsi
moję reikalauti, kad Lietuva 
išsižadėtų teisių ir pretenzijų 
į okupuotus kraštus ir išbrau
ktų iš konstitucijos, kad Lie
tuvos sostinė yra Vilnius. Kai 
paaiškėjo, kad Lietuva šito
kio reikalavPmcr nepriims ir 
priešinsis net ginklu, Lenki
ja, prancūzų ir anglų pataria
ma, nuo tokių sav-o reikalavi
mų atsisakė, ir tereikalav.o 
vien diplomatinių santykių 
užmezgimo. Lenkijos reikala
vimas užmegsti diplomatinius 
santykius buvo priimtas, nes 
buvo aiškiai grųsinama karu, 
kurį Lietuva, be kitų valsty
bių paramos, negalėjo laimė
ti.

Karų gi pralaimėjus, lenkai 
jau būtai mažiausiai kalbėję 
apie diplomatinius santykius.

Taigi Lietuva, šių laikų Eu
ropos politikos naujuose sūku
riuose, yra sudėjusi savo au
kų taikai išlaikyti, nors toji 
auka ir nebuvo tokia didelė 
ir skaudi, kaip austrų ir če- 
koslovakų. VDV.

Nortswestern futbolo tymas nugalėjęs Minnesota 6—3. (Acme telephoto).

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...................$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais..................................$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš.,
paauksotais lapų kraštais..............................................$4.00
Dievo Malonių Šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais.................................................. $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais.................................. $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš............................$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais...................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais..............60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.............................. $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš....... • •.................  75c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.
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LENKAI JAU GAUNA ATLYGINIMĄ UŽ 
SAVO JUDOŠYSTĘ

tų 
U- 
už

Visiems yra žinomas istori
nis įvykis, kad tik Prancūzi
jos globa Lenkija tapo tokia 
didelė kokia nūnai ji yra. Be 
tos globos Lenkija nebūt drį- 
sus ir nuo Lietuvos smurtu 
atplėšti Vilniją bei kitas sri
tis. Bet, kaip Lenkija už 
atsimokėjo savo globėjai? 
gi, kaip Judošius Kristui 
išaukštinimą.

Prieš keietą mėtų, už tai, 
kad Prancūzija nepasirūpino 
tuo, jog Lenkija būtų pakvie
sta į didžiųjų valstybių kon
ferenciją (mat, lenkai savo 
‘ Polščą ’ ’ užsispyrę vadina 
“mocąrstwo” — galybė), tai 
išgama Pilsudskis keršydamas 
jai, padarė su vokiečiais, pa- 
stariesiem.s labai naudingą .su
tartį, ir tu.o padrąsino vokie
čius šiauštis ir siekti vėl prieš 
karinės galybės. O dabar, ka- 
ka Hitleris ištiesė savo rau- 
britėrišką 1) ranką į Čekoslo
vakiją, kad ne 
žandą čekams, 
zams politišku 
ir vėl Lenkija 
kiečių pusėj...

Bet Nemezis— teisybes dei- [ 
vė jau kelia savo aštrųjį ka-, 
laviją virš lenkų galvų... kad 
juos nubaudus už neteisybes ir i 
judošystės veiksnius. Štai, 
kaip praneša apie tą jau net 
ir pats lenkiškas naujienraš- 
ti s, K r/okuvos ‘ ‘ Il lustro wan y 
Kurjer Codzienny”, tai patys 
prancūzai gundo vokiečius, 
kad jie sau Lenkiją pasiim
tų. Buvusio Prancūzijos pre- 
miero Blūnio organas: “Laj 
Populaire” įdėjo Lenkijos že-į 
mėlapį, pažymėdamas, kad 
visas Lenkijos Pamaris, Poz
nanians apskričiai ir Aukšta
sis Šlezvigas (“Šlionskas”) 
etnografiniai yra... vokiški, 
tad prie Vokietijos turėtų ir 
prigulėti. Naujienraštis ”L’- 
Evre” garsina jau ir Lenki
jos padalinimą. “Pari Midi” 
įdėjo iliustraciją girto žmo
gaus su parašu: “Kaip len
kas”, prašantis, kad jam leis-, 
tų atsikąsti gabaliuką Čeko- ' 
slovakijos, tartum užkandžiui. 
Toliau tas pats lenkų laikraš
tis rašo, kad prancūzų -govėda 
visur Prancūzijoj užpuldinėja 
ant lenkiškų vertelgų — biz
nierių, juos ’mūša ir naikina 
jų prekes, taip pat miša len
kus darbininkus, taip dirbtu
vėse, kaip ir kasyklose, ko 
net nespėja, suregistruoti, nei 
Lenkijos konsulų vietiniai de
legatai; lenkiškus mokytojus 
irgi persekioja. Pažymėta, kad 
Stiring-Vendel miestely į vie
tinio lenkiško mokytojo kam
barį įėjo žandarai ir neva tai 
paieškoję vokiškų svastikų, jį 
suareštavo, nuvedė į gelžkelio 
stotį ir stumiant jį į trauki
nio vagoną, pasakė, kad jis 

‘anaiptol nedrįstų grįsti į tąją 
koloniją.

Gale lenkų laikraštis rašo ir 
tą, kas labai lenkams nema
lonu, kad pirmininkas Nancos 
universiteto prancūzų - lenkų 
h’čiulių grupės, Dimovas, ku
ris savo laiku apvažiavo visą 
Lenkiją, dabar atsiuntė ponui 
Ktilikowskiui; vice pirminin
kui tos grupės, perplėštą sa
vo legitimaciją tos grupės su 
Sekančio turinio laišku;

Tamista-, išvažiavimo dėlei

tiek tvoti į 
kiek prancū- 
žvilgsniu, tai 
atsistojo vo- i

mano iš Nancjs į Paryžiaus 
universitetą, “gaila” man, 
kad nebegalėsiu toliau būti 
vadu universitetinės prancūzų 
-lenkų bičiulių grtp^s xlancaj. 
Prie to gi, pranešu, ir' tą, kai 
visiškai aplaidžių Draugiją 
Bičiukių Lenkijos. AnKSČiaa 
aš labai mylėjau jūsų tėvynę 
ir jūsų tautiečius. Aš blaškau 
vien tiK to vieno: myiėti ją ; 
da stip/iidu, da karščiau ir ka.i i 
ją ir kiti prancūzai kuo Kais 
čiausiai myiėtų ir gerbtų. Bot 
dabar tai jau po viskam, nes 
jūsų ša.is juaošiškai apvylė 
mūsų sąjungimnką; tai b^vo 
vienkart ir prancūzams skau
di mvralė žindinė. Stengsiuos ■ 
visomis jėgomis savo esmės 
užmiršti tą, kad yra pasauly 
kokia tai Lenkija, šalis su 
dviem veidais ir dviem šir-; 
dim. Sudiev! Pasi'iikte sveiki! 
Lai gyvi»ųa čekai! ir kiti mū-Į 
su ištikimi bičiuliai!

Žinia, ši lenkų “gazietą” 
tą laišką vadina purvinu paš- , 
kviliu ir pataria ateity įsigy
ti kitokių draugų Lenkijai, 
reikale propagandos jos 
dai ir pataria lenkiškai 
basadai Paryžiuje geriau 
boti lenkus - emigrantus, 
riuos dabar prancūzai 
kiekvienos progos muša ‘mir
tinai ir įvairiausiais, būdais 
juos persekioja. Tad lenkai 
jau gauna atlyginimą už savo 
judošystės ir kvailą, neribo-ir ^M^usmias. too 

tą godumą. Jiems ir mūsų Vi- kuiiems specialiems aul 
lnija ir grąsinantį Lietuvai tiesiems mokslams eiti gabūs 
ultimatumai per gerklę išlys, vyrai buvo siunčiami į užsie- 
kada ir vėl suskambės istori- Jiius. tai -buvo daugiausia kari- 

šūkis: Finis Polcniae!!!... minkai, menininkai, niišl<inrn- 
K. Vidikauskas kai’ veterinarijos gydytojai.

_____________ (Dabar visų čia paminėti sričių 
specialistai bus paruošiami Lie 

I tuvoje, o į užsienius bus siun- i

n is

I

nau- 
am- 
glo- 
ku- 

prie

Marian Nicholas, Chicago priemiesčio Evanston, gyven-toja, kuri vieną naktį, naktiniuose rūbuose, tik ant viršaus 
užsimetus furkotį, išėj.o iš namų. Už valandos rasta gatvėje negyva. Dešinėje jos vyras, Richardas, su namų sargu. Vy
ras policijos išklausinėtas, bet nieko negalėjo pasakyti. Pas-laptį atidengtų tik šuo, jei jis galėtų kalbėti, kas ir kokio
mis aplinkybėmis nužudė jo ponią, nes ją iš namų lydėję,sir, kaipo ištikiknas sargas, rastas begulįs prie moters lavono 
ir jį besaugojąsi. Policija šią paslaptį energingai tiria. (Acmephoto).
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NAUJOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS LIETUVOJE
KAUNAS (VDV.) — Šie- tų priaugo prie aukštosios ka'- 

met Lietuva, minėdama savo ro mokyklos tipo; meno mo- 
nepriklausomybės dvidešimties kykla per 15 metų įgiavo meno 
mietų sukaktį, praturtėja kelio- akademijos pobūdį. Todėl šie- 
mis aukštosiomis mokyklomis. 
Višas reikalingas aukštąsias 
mokyklas ilgesnį laiką nebuvo 
galima įsisteigti. Nebuvo žmo
nių, galinčių tokiose mokyklo
se mokslus dėstyti, nebuvo ga
lima tikėtis didesnio jose klau
sytojų skaičiaus, trukdė jų stei 
girną ir lėšų klausimas. TodėlC f

kš-

Įvairios Mintys
Nepertoli matysi, ir vargins ciami tiktai išimtinais atsitiki

mais.
Prie naują aukštųjų mokyk

lų steigimo buvo einama pa 
yra laipsniui. Sakysim, aukštieji 

• eilę me-

tavę nusižeminimas, jei nega 
lėsi pakilti augštyn, jei nesup- • 
rasi gyveninio tikslo.

Kiekvieno kataliko
šventa priedermė skaityti ir karininkų kursai per 
įvairias būdais remti savo ka ( -...... —...... . —
talik išką laikrašti.

Venk priežasčių, jei nenori 
padarinių, bet nebandyk pa
keisti to sąryšio ir jį sau pa 
togia linkme pakreipti.

p alkuose 
pasiruo-
Mokyk- 

pradėtas

didžiumą balsų, nutarė suren
gti masinį susirinkimą lapkri
čio 4 d., parapijos svetainėj,. 
8 valandą vakare. Kalbės kar 
ndidatai į vaJdvietes, taipgi 
bus ir lietuviški kalbėtojai. 
Visi ateikit pasiklausyti.

Adomas D.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 ir 7—-8 

Kasdien išskyrus Seredą 
Semtomis ir Ncdčl. pagal sutartį 

.Sekmadienį susitarius

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2-tros lubos 

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
yak p.o, piętij ir nuo 7 iki.SjŲO. y. v«

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994

' Rez. Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedčliomis nuo 10 iki. 12 vai. dietUĮ
Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vai. ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
,  Susitarius

prie balsavimo. Sėkmės seka
nčios: už demokratus 49 bal
sai, už respublikonus 4 bal
sai. Taigi, demokratai, gavę
■■ii - r. •'■■rfgafig... YiVhiiiirr. ilAiliiiU..ii.lfaLiA4u.fa ■■■■■■

LIETUVIAI DAKTARAI

pabuvę kariuomenės 
ir aukštajam moks! ui 
šę. Aukštosios Karo 
los įstatymas jau 
svarstyti Seime.

Taigi nuo šių mėtų Lietuva 
turės visas reikalingiausias au 
kstąsias mokyklas: 1) univer
sitetą, 2) žemės ūkio akademi
ją, 3) komercijos institutą, 4), 
pedagogikos institutą, 5) mu
zikos konservatoriją, (j) veteri 
narijos akademiją, 7) Vytauto 

j Didžiojo aukštąją karo nioby k- 
tvarkytas į veterinarijos aka- aukštąja meno moky-
demiją; tai aukštoji veterinari 
jos mokykla veterinarijos gy
dytojams ruošti.

Meno mokykla reformuoja
ma į aukštąją} meno mokyklą, 

■ arba, akademiją. Pagaliau, au
kštieji karininkų kursai bus 

i pertvarkyti dar šiemet i Vy-

i Mokyklą. Iki ši 
Karo Mokykla 
Jos uždavinys 
jaunų 
kštąją Karo 
stoti tiktai

met susidarė sąlygos įsteigti 
kelias aukštąsias mokyklas.

Aukštojo mokslo miškinin
kams ruošti nebus atidaryta 
atskira mokykla. Tą uždavinį 
atliks universiteto miškininky
stės skyrius, naujai įsteigtas. 
Baktereologijos institutas per-

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvei'gaįs pagal sutartį
2305 So. Leavitt Street

Tel. CANal 0402

Iš Politikos Lauko
Pagerbia Michael

J. Flynn

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

11446 So. 49th Court, Cicero 
“ i Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
i ValaandOs: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Į Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais

| Valandos: 3—8 P. M.

Tel. CAPitol 2828

DR. H. J. KIRSTUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Ftillertom St.

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

Chicagos 13 wardo lietuvių
'AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

jūri-Akimirka iš futbolo lošimo tarp Notre Dame ir Navy. Notre Dame 19—7 nugalėjo 
Uįnkų tymą. (Acme photo).

tauto Didžiojo Aukštąją Karo demokratų klubas rengiasi pa - 
iool veikusioji, gerbti to wardo demokratų 1 

vadą Michael J. Flynn. Ban- 
kietas įvyks ketvirtadienio va 
kare Šv. Panelės Gimimo par. 
salėj. Ta proga surengtas gra
žus programas. Kalbėtojais 
pakviesti: konsulas Petras 
Daužva.rdis, kun. A. Baltutis, 
teisėjas Zūris, L. Šimutis, Fr. 
W.oidat ir kiti. Pakvietimai 
išsiųsti gubernatoriui, majo
rui, Scott Lucas ir kitiems. 
)3ankiete dalyvaus virš 400 
svečių.

IR ROSėLANDO LIETUVIAI 
SUSIDOMĖJO POLITIKA | 

Rinkimai artinasi, taigi Su
vienytas Lietuvių Amerikos 
Politiškas klubas 9 Wardo 
laike susirinkimą spalių 25 
d., kuriam diskusuota, kokią 
partiją geriau remti. Klubas, 
■būdamas nepriklausomas, tu
rėjo progos visapusiškai iš 
diskusuoti. Po diskusijų eita

Res 6958 So. Talman Avė. 
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

ir toliau, 
lat ruošti

I Au
lą galės

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedčliomis susitarus

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

Office hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointment

DR.SRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office Tel. YARds 4787
Namą Tel. PBOspect 1930

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ii- 7—8 v.

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPublic 7868

Tel. CALumet 5974
OFISO VALANDOS

9 vai. ryto iki 8 v. vakare, išskiriant 
sekmadienius ir trečiadienius 

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
________ CHICAGO, ILL.________

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR.T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave. 
Valandos: b—10 A. M. 
Nedčliomis, pagal sutartį

LIETUVIAI ADVOKATAI Office Pilone
PBOspect 1028

i

Res and Office 
2359 S. Leavitt St. 

Vai:-2-4 pp. ir 7-9 vaik. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel CANal 0257
Bes. Tel. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 8 vai, vakaro
Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockwell Street 2403 W. 63rd St., Chicago 

Telephone REPublic 9723 _
---------------------------------- ■, Nedėliom ir Trečiadieniais

Pagaal Sutartį.KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Bes. Jeį. Republic 50^7

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro 
Sekmadieniais ir Ttečiadieniais

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

Dora spauda — tamsumoj 
šviesa.

Gera knyga, graži kalba ga
li būti naudinga ir padaryti 
daug gero, bet geras pavyzdys 
yra už vis naudingiausias.
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ir. Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Your Kidneys contain 9 million ___
tubes or filters which may be endangered 
by neglect or drastic, irritating drugs. Be 
careful. If functional Kidney or Bladder 
disorders make you suffer from Getting 
Up Nights, Nervousness, Loss of Pep, Leg 
Pains, Rheumatic Pains, Dizziness, Cir
cles Under Eyes, Neuralgia, Aerfdity, 
Burning, Smarting or Itching, you don’t 
need to take chances. All druggists now 
have the most modern advanced treat
ment for these troubles—a Doctor’s pres
cription called Cystex (Siss-Tex). Works 
fast—safe and sure. Tn 48 hours it must 
bring new vitality and is guaranteed to 
make you feel 10 years younger in one 
week or money back on return of empty 
package. Cystex costs only 3c a dose at 
druggists and the guarantee protects you.

CICERO NAUJIENOS
tiny

i
i

su-

Lacordaire.

RADIO
■ bet jei augšto mokslo žmogus 1

I

visus 
pažysta- 
laidotu-

Seserys,

Agotą
Lietu-

BUDKIKO RADIO 
PROGRAMA

Kasdien su Kristumi
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

zomfort. Small
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab
lets helped my periods and built me 
up.” Try them next month.

TIRED, WORN OUT,
NO AMBITIONVisu smarkumu rengiamasi 

prie didžiojo parapijos ban- 
kieto.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SASKAS
d„ 1938 m., 8:- 
sulaukęs pusės

Pa

teikiu pamargininių. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Lapkričio 2-tra Diena

I 
I

LABDARIŲ DIRVA
]s ALRK Labdarių 

Sąjungos Centro 
Susirinkimo

Mėnesinis, priešseiminis
jirinkimas įvyko spalių 26 d.,'koja,

....................... .............
darių ūky: 1 kp., Town of 

. Lake, 4 kp., Dievo A.-
Ipvaizdos par., $21.(o; 10 kp., 
: West LkUiman, $;)U.UO. Sioims 
I kuopinis ir seniau, pridavu- 
I stoms centras nuosiruziai ue-

Gausingos Jodelitj 
“Vestuves”

Diev/J Apvaizdos parap. sa
lėj. Susirinkimų atidarė pirm, 
y. Bacevičius malda, proto
kolu iš paskutinio posėdžio 
perskaitė rast. P. Fabijonai- į 

kuris vienbalsiai priim
tas. ‘ r į j, _

Iš protokolo: Labdarių tur
tas: pilnai išmokėtas 141 ake
lis žemės ūkis. Šv. Kryžiaus 
ligoninė ant labdarių TO ake-j 
rili išmokėtos1 žemės Marque-' 
tte Parke Chicagoje. Ligoni-1 
nė, viena iš pavyzdingiausių,' 
kuri Šv. Kazimiero Seseltlms 
pavyzdingai vedant, ligoninės 
skolos sėkmingai mažinamos, 
kurioje visi ligoniai ligoje kū-į 
no sveikatai ir dvasios svei
katai randa nuoširdžiausių pa 
galbų, sustiprinimų ir sura
minimų

Prie ligoninės, dar labdarių 
yra tuščios žemės apie septy
ni ir pusė akerių. Ant tos že
mės planuojama statyti prie
glauda.' .'mėliams — su laiku 
ir našlaičiams. Žinoma, tada, 
kada jau bus pakankamai sta
tybom l'mide pinigų.

Nors H-sis seimas ir nuta
rė prieglaudas statyti šalia 
ligonines, bet iki statybos fo
ndas išaugs, tai dar yra gra
žaus laiko nuodugniai visiems 
apgalvoti 
me seime 
bai vietą 
švaistyti.

Praėjusį sekmadienį Kaspa
ras J odelis ir jo žmona minė
jo sidabrines vestuves. Cice
ros Comm unity Hall bkvo pri-

1 i .. sirinkusi pilna jų giminių ir
istorinės knygoy reikalu: vi 

sos Ciiicagos laodanų kuopos 
ir apylinkių — tolimesnes, gy
vuojančios ir paliovusios gy
vūnu, istorinei Knygai medžia
gų prašomos prisiųsti greitai, 
kaip tik jau bus priruošta, a- 
dresu: r. Eabijonaitis, 2101 
West 21st Place, Chicago, Iii.

i
J. Šliogeris

Senas Ciceros biznierius — 1 
M. Masiliūnas atidarė didelę j 
valgomųjų produktų krautu 
vę num. 3347 W. 51 St. (Chi 
dagoje). M. Masiliūnas yri 
narys Šv. Antai),o įr kitų d r 
jų Ciceroje.

Geriausio pasisekimo.

Pereitų sekmadienį po pietų 
buvo pasigėrėtina Budriko ra
dio programa., kurių išpildė 
simfonijos orkestrą, ir kvar
tetas. Orkestrą pagrojo gra
žų maršą, linksmų polkų, vai- 
cų, Marytės polkų ir Muzika
ntų polkų. Kvartetas padai
navo “Aš prašyčiau”, “Tur
tingo sapnas” ir “Į beržynų 
eina Ona”.

I

I 
I

ir sekančiame 19- 
bendrai apie staty-i 
dar tinkamiau ap- 
Nes tokia įstaiga)

statoma ne metams, bet am-| 
žiams.

Tam tikslui yra statybos 
komisija, kuri sek. seimui pa
tiek.' raportų iš savo veiklos. 
Tad įdomu bus visiems.

Kuopą raportai: i kp. 
stovai pranešė, kad rengia 
karus kuopos ir parapijos nau 
Jai. Turi daugiausiai vargšų 
ir ligonių, kuriuos šelpia su- 
lyg išgalės. Rengiasi į 19-j į 
seimų

3 kuopa turi vargšų ir juo 
šelpia sulyg išgalės. Rengi 
vakarus kuopos ir parapijos 
naudai. Rengiasi į šiurių.

Kitos visos kuopOs mažai 
turi vargšų ir taipgi rengia 
vakaru.s savo ir jiarapi.jos nau 
pu. Ir rengiasi į seimų.

19 seimo reikalu: seimas į- 
vyks š. un. lapkričiu Jv d., i

Petro ir Povilo parap. sa
ki*' West Pullmane. Seimas 
nasidės su Mišiomis 10,' 
‘;T ryto. Seimo posėdžiai pra

2 vai. po pietų.
Wes t pu Įmani eč i a i atstovą i

)ranešė, kad bus skanūs 
f,ls salėje po šv. Mišių 
'lei>is atstovams ir svečiams.
'si atstovai ir svečiai kvie- 

la,1|i dalyvauti šv. Mišiose. 
p|biikintų seimui pamokslų 

,;isakys pats vietos gerb. kle- 
kun. A. Linkus.

Kelrodis: važiuojant į sei- 
ll;l reikės paimti busų, kuris 
a'sted gatve nuveš iki pat 

‘Jonijos, su tuo pačiu trans 
Bušų paimti ant llals- 

P(Į ir 87-tos gatvių. Neimti 
UsQ, kuris eina į Worth.

kuopos dar pridavė pi-

draugų. Viso svečių buvo a- 
pie keturi šimtai. Puota buvo 
tikrai šauni. Svečiai gėrėjosi 
gardžiai ir skoningai paruoš
ta vakariene, baru, kuris lyg 
kokg šaltinis neišdžiūvo ligi 
vėlumos, muzika šokiams ii 
visa jaukia nuotaika, kuri vy
ravo per visų vakarą.

Pavakarieniavus “jaunave
džiams” išreikšta daug nuo
širdžių linkėjimų. Sveikinimus 
pradėjo p. Samuiionienė. Va
dovavo Juozas Poška. Kalbė
jo kun. J. Vaičūnas, A. Kaz-I 
lauskas, M. Zizas, dr. Jaeoba IWogai CTvena’ kas ls -10 “,ok- 

ir daug kitų, kurių vardų ne-. 
! įsitėmijau. Jų tarpe buvo iri 
keletas kitataučių kalbėtojų.' 
Jubiliatai Jodeliai ir jų du , 
krelė Birutė nuoširdžiai dė- > 
kojo svečiams už atsilanky
mų ir sveikinimus. rp.

“Kas turi mano įsakymų ir 
juos laiko, tas mane myli... 
taip pat aš jį mylėsiu ir pats1 
jam apsireikšiu”, (Šv. Jono 
XIV, 21) “tam aš duosiu sė-) 
dėti su manim... mano Tęvoj 
soste” (Apr. III, 21).

Sergėkis to, kas iš kart la
bai malonu, bet vėliaus neduo
da ramybės ir vargina.

Yra žmonių, kurie turi su
manumo, mokslo ir net gunija 

Nėra to vakaro, bei sekmadie- luino, bet neuri būdo. Ir jie y 
nio, kad nebotų matomas ko
kiame tai veikime. Rap.

Jei mažai mokytas blogai 
gyvena, nedaug kų nustebins,

ra vargšai.

1J===Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
(<€lės Mylintiems — Vestuvėm* — 
Bankietams — Laidotuvėms — 

Papuoši mams
•

Phone LAFAYETTE 5800

HOW many
women are 

just dragging them
selves around, all 
tired out with peri
odic weakness and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab
lets relieve peri
odic pains and dis- 

size only 2 5 cents.

JURGIS 
mirė spalio 31 
30 vai. ryte, 
amžiaus.

Kilo iš Kauno apskr., 
konių parap., Pobilio kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną, po tėvais Yen- 
chus, seserį Agniešką Yušką, 
švogerį Andriejų ir jų šeimy
ną, pusseserę Konstanciją Mic
kienę ir švogerį Juozapą ir jų 
šeimyną, du pusbrolius: Myko
lą ir Juozapą Zakarauskus, 
pusbrolį ir pusserę Pranciškų 
ir Konstanciją Zakarauskus ir 
jų sūnų klieriką Antaną, du 
švogerius: Juozapą ir Antaną 
Yenchus ir jų šeimyną, pusse
serę (Cleveland, Ohio), 
White ir jos šeimyną, o 
voje paliko seserį Oną Jenke- 
vičienę ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas 4411 So. 
Rockwell Street, tel Lafayette 
0130.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, lapkričio 4 dieną.

Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Paneles parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus-es ir 
mus-as dalyvauti šiose 
vėse.

Nuliūdę: Moteris, . ,
švogei'iai, Pusbroliai, Pussese
rės Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sūnai. Tel. CANal 
2515.

PAMINKLUS DABAR

Kita graži ir turininga Bu
drike radio programa bus 
ketvirtadienį, iš .stoties WHF 
C, 1420 k., nuo 7 iki 8 vai. 
vakare. Programų išpildys dai 
nininkai ir akordinistai. Be 
to, bus svarbūs akmenų ir 
draugijų pranešimai. Nepami
rškite pasiklausyti šios gra
žios programos.

Draugystės šv. Antano mė-l 
nešini,s susirinkimas įvyks se
kmadienį, lapkričio 6 d., iŠ 
mokyklos kambary. Kiekvie
nas narys raginamas atsives-1 
ti naujų narių.

I 
-------------------- J

Draugystė Visų Šventųjų ' 
moterų ir vyrų eina prie šv. l 
Sakramento sekmadienį, lap
kričio 6 d., 7:30 vai. ryto, o 
vakare susirenka į svetainę 
į metinį pasilinksminimų, kur 
bus kortomis lošiama, kauliu
kais žaidžiama, muzikos ir ki-

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES 

MEDŽIAGA
GERIAUSIA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
‘527 North Western Ave. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

dlohn 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

rx V VAT koplyčios visose 
Lz X JX / > X Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N

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

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

KARIAI CHIOAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IUD If 1 A O PC PATARNAVIMAS
Am D u LnN ut dieną ir naktį

D <z V" A T KOPLYČIOS VISOSK 
I Anl MIESTO DALTI1

Amanas M. PhillipCrXTX
II West 46th Street
. J. luip Phone YARds 0781-0782

Albert V.

Petkos ir Eodeikis Tel. Vntgini» 0883

3354 So. Halsted St 

Telefonas Yards 1419

Britų civilinės aviacijos icKŪnų nauja uniforma. Civilėn 
aviacijon priimami abiejų lyčių asmenys ir vyriausybės mo- 

j kinami už visai mažų atlyginimų. Britų vyriausybė nori kuo 
iš buvusio pikniko lab- 'daugiausiai paruosti civilinės aviacijos lakūnų. (Acme plwto)

LEONARDAS EŽERSKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Res. 4543 So. Paulina Street

i

Anthony B. PetkoslBsžTJ”
_________________________  CICero 2109____________

■ L " 1 O ■ 231^ West 23rd Place
1IF \IH19IPhone CANal 2515LflbBuHlbL II Oallfll Skyrius 42-44 E. 108 St

Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava.

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue

Phone YARds 1138-1139



F c

t.

<1. z

B M. a

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
North Sides Žinutes Visi turėtų jų pastangas pa

remti.

Parap. choras rimtai pra
deda rudens ir žiemos sezonų. 
Lapkr. 10 d., parap. svetai
nėje rengia pasilinksminimo 
vakarėlį, per kurį bus priima
mi į chorų nauji nariai. Ko
misija darbuojasi, kad vaka
rėlis patenkintų kaip senus, 
taip ir naujus narius, gi cho
ro narių priedermė atsivesti 
po vienų naują narį-rę.

Šv. Vardo draugija rengia
si prie ,savo didelio vakaro, 
kuris įvyks 28 d. sausio, di
delėje North Side apylinkės 
svetainėje. Ypač daug pastan
gų deda komisija.. Ji stengiasi 
apeiti vietinius ir svetimtau
čius biznierius, 
garsinimų 
programų'.

North Side įsigyveno labai 
gražus paprotys: ištikus ką 
nors kokiai nelaimei, tuojau 
susitariama, parengiama pra
mogėlė ir sudaroma keletas 
d oi. Panaši pramogėlė buvo 

! surengta pp. Andriiškevičių 
Į namuose Stankų naudai. Pra
mogėlę surengė Šmitienė, An- 
druškevičiai, Ramoška, Pauš
kinai ir kiti; Stankai be galo 
už tai dėkingi. Gražus darbas.

Lietuvytis

Dvi Veikėjos Į Sauletę 
Kaliforniję

gauti nuo jų 
j dideli ir į d,omų

parapijos komiteto 
Stankaus, žmonai

Uolaus 
nario, T. 
padaryta net trys didelės ope-j 
racijos. Ligonė jau parvesta j 
namo, bet ne greit dar pradės 
vaikščioti.

Stankai dėkingi pp. Smita
ms, kurie daug pagelbėjo vi
sokiais būdais.

Pasibaigus dideliems par. 
parengimams, kaip tai: baza- 
rui, metinei (ateinantį sekma
dienį) vakarienei, tuojau pra
sidės draugijų metiniai paren
gimai: bankietai, baliai bei 
vakarienės. Komisijos jau da-

Zofija Bartkaitė (sesutė 
kun. Bartkaus) ir Balbina A- 
broma.itė, pereitos savaitės 
pradžioje išvyko visahn mė
nesiui atostogų. Jas mano- ap
važi not i visų “Golden West” 

• I ir per New Yorkų. grįšti Chi- 
cagon mėnesio pabaigoj.

Abi ne nuo šiandie žinomos 
ir branginamos mūsų visuo
menėj. Jos yra 
ARD ir po šiai 
lios ir dosnios 
sumušė rekordų 
lankymą, ne,s iš 
vo jau 19 seimuos' ir vis su 
auka Šv. Kazimiero Akademi
jai. Jos pirmaeilės ir Moterų 

organizacijoj, dirbo 
kartu su sų-g,os steigėjomis ir 
organizatorėmis. Jos daro ga
rbę to<ms organizacijoms, ku
rioms priklauso. Ypač ARD

Są-gos

I

amžini nariai i 
dienai veik-{ 

rėmėjos. Jos 
ARD seimų 
viso dalyva-

rbuojasi, kad pastangos nenu-* jų darbai ir asmenybė labai
eitu veltui, kad daugiau pa
darius naudos savo draugijai.

500 RADIO 
1939 METŲ

Mažutės radi jos ...$Q95

Radi jos kabinetuose ..........
po  .......................-n 8-w

Radio ir Victrola krūvoj .. 
po ......................... $-ĮQ.5O

Philco, Zenith, RCA., Vic
tor, Radionas ir kios radi
jus nupigintos.

branginami. Linkime linksmų 
atostogų ir malonaus poilsio. 
Grįžusios iš atostogų, tikimės, 
parsivež įdomių įspūdžių ir 
su rėmėjomis jais pasidalins.

C.

Serga Bronislava
Bytautienė

t

arti mėnuo, kaip sune-
ARD centro narys ir 

Sų-gos (1 kp. pirm.) 
Bytautienė. Jų stropiai 

ir

Rašomos mašinėlės, naujos 
mados, vertos $50.00 
po ............ .......... $QQ.5O.

Kitos rašomos mašinčelės 
po ....................... ^"16 JO.

Ar jums reikia rakandų, 
stalų, pečių, Parlor Setų, 
Krėslų, lovų, matracų, vis
ką gausite čionaais už že
miausių kainų.

Furniture Co.
3409-21 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Žymus programas leidžiamas is 
stoties WCFL, 970 k., nedėliomls 
kaip 5 30 vai. vakare Chicagos

I

Jau 
galėjo 
Mot. 
Bronė
globoja jos dvi dukrelės 
šeima namtbose adresu 8633 
S. Aberdeen St.

Pastaraisiais laikais jos svei 
kata pamažu taisosi. Nuošir
džiai linkime greit visiškai 
pasveikti. Rap.

Paskutinis Piknikas
Gerai Pavyko

I

I

' Šiuo metu Chicago- parkų (Lincoln ir Garfield) šiltadar
žiuose pradėjo žydėti Chrysanthemus. Nuo lapkričio- 10 dienos 
J šiltadaržiai bus atdari publikai kasdien tarp 8 vai. ryto ir 
10 vai. vakaro. Įžanga bus luoša.

’ ' i

Programą labai gerai atliko- 
biznierių vaikai Genovaitė 
Brazaitytė iš Englewo.od, 634 
W. 59 St. ir Edvardas Oksas, 
4405 So. Pairfield Avė, Savo 
•mikliais ir artistiškais šokiais 
stebino ir džiugino visus pik- 
nikierius. Kalbėjo seniausias 
West Sides ir visos Chicagos 
lietuvis Jonas Jaukštis, kurs 
turi įdomia lazdų iš Arizonos 
valstybės.

Darbininkai buvo iš visų
Marijonų Rėmėjų skyrių, tai-' 
pgi buvo seserų Kazimieriečių1 
ir Pranciškiečių Rėmėjų sky
rių darbuotojos. Visi darbi
ninkai, talkininkai, rėmėjai, 
biznieriai ir svečiai prigelbėjo 
Rūtos daržo įkūrėjams iškil
mingai uždaryti vartus iki Jei-« 
to pavasari,o, kada bus reikš-! 
mingas minėjimas 10-ties mo ’ 
tų sukaktuvės nuo daržo įkū
rimo.

ne-

Trečiadienis, lapkr. $ jgd

Hioyne Avė. už koksus. Daržo 
apšildymas darė pikniekieria- 
ms daug malonumo.

Daržo įsteigėjai
i

Pranešimai

BRIDGEPORT. — šv. Kaz.
Akad. Rėm. 2 skyriaus susi
rinkimas įvyks lapkr. 4 d., 

I tuoj po pamaldų, parap. mz>- 
i’kvklos ka'/nbary. Visi-os rėmė
jai malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų sva
rstymui. Kurios žadėjot prizų 
bunco party (lapkr. 20 d.), 
malonėkite atnešti, kad komi
sija galėtų žinoti, kiek jų tu
rės, nes, jei reiktų daugiau, 
tai komisija turės nupirkt.

Stella Wodman. rašt.

Ar lioosuotojo paėmid 
palieka jumyse ] 

NEMALONU JAUSMAI
P®r stiprus lluoRuotojo veikimas yra J 
blogiau, negu per silpnas. Nes n0 t01 
jnut'latšs silpnais ir nusibaigusiai., 
aiškal suvargintais.
Ex-Lax veikla "taip, kaip reikia” | 
nėra per švelnus, ir nei per stiprus I 
kada, palmate Ex-Lax, jis nepalik 
nemalonaus jausmo. Jis veikia lygiai J 
gvai, lm sukrėtimo jūsų vidurių, he'd 
blaurėjimo ar vidurių skaudėjime. 1 
1 ’augiau kaip 30 metų Ex-I.ax buvo 
merlkos mėgiamiausias šeimos vidurių nJ 
suotojas. Dabar jis yra Moksliškai I>J 
fintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra daug] 
i-esnls, negu kada nors pirmiau ji. ,1 
GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GERIAU 
yra DAUG ŠVELNESNIS, negu kada a 
buvo.
Lygiai geraB ir vaikams, ir nuaugusieji

SAUGOKITRS PAMĖGDŽIOJIMU 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEICIAMlJ 

Gaminama tik vienas tikras Ex. 
Lux! iHklėinėklt teisingu ant dėžu.| 
tėa užrašą E-X—L-A-X. Kad gau. 
tumrtt ]Dx-Lax pasekmes, reikalai), 
kit tikrojo Ex-Lax.

rių įspūdžiai iš Lietuvos 
seniai tilpo “Drauge”.

Piknike, kaip jau buvo 
nėta, buvo daug dovanų, 
aukotų biznierių, 
monavičiaus, 504 
du “svederiai” 
dirbvstės prie bingo teko 
Jasevičienei, 2139 W. 39 
ir V. Glebauskienei, 2121 
23 PI. Ant. Zalieckio, Univer-

Hal- 
čeve-

mi
sų-

bti: jiems sugrota maršai. Pi- 
irmutinis maršas teko- Simonui 
; Piliackui, paskui B. Šamui. 
B. ir S. JBelunskiams, Vladui

Jono Sele- j Neffui, V. Naureckiui, V. Tva-
W.

nuosavos
33 St.,

• v
1S-

V.
PI.
w.

nauskui, J. ir P. Zurkauskams 
ir kitiems.

sal Shoe Store, 3339 So. 
sted St., nauji vyriški 
rykai teko K. Zaurienei, 2129 
W. 23 PI. Jono Baltučio do
vana — kenas aliejaus vertės 
$5.00 teko West Side “Drau
go” raporteriui.

Prie serijų, biznierių Bruno 
ir Stellos Belunskių, 4530 So. 

, Donore St., keturi koriai me
daus teko biznierkai 
salskienei, 2350 So. 
St., P. Jareckienei,
bauskienei ir dar vienai mo- 
terei. Simano A. Piliacko, ku
ris savo vardinių pr,oga buvo 
davęs dėžę saldainių su pas
laptingu kor.vertu gavo Kot- 
rina Suržickienė, 2320 S. Hoy
ne Avė. Pasl-a.pti ngatme kon- 
verte rado 105 pinigais. Tai 
bent dovana.

Piknike biznieriai ir kiti 
! žymesnieji svečiai buvo pager-

M. Ma- 
Leavitt 

V. Gle-

Su ,saw> garsiakalbiu pasi
žymėjo Reo Packing Co., ku
rios savininkais yra Napoleo- 

mas Poczulpas su sūnais, 4538 
! So. Marshfield Ave. Garsiaka- 
I
. Ibis gerai veikė ir gabiai jį 
valdė Henry ir Raymond Po- 
czulpai. Buvo1 ir jų sesuo Ire
na. Išgarsino jie ir savo fir
mų. Savo išdirbystės buvo- at
vežę hotdog?sų;aknmpių ir ki
tokių gėrybių. Piknikieriai 
Poczulpų išdirbystės produk
tus pamėgo ir davė užsaky
mus.

Daržo įkūrėjų noras tų pik
nikų rengiant buvo — pra
platinti katalikiškų spaudų. 
Tikslas atsiektas. Net kitų 
kolonijų veikėjai žadėjo šį-tų 
panašaus surengti savo kolo
nijose.

Kai kurie biznieriai negalė
jo atvykti į tų piknikų. Todėl 
atsiuntė savo atstovus. Tš to
kių atstovų labiausia pasižy
mėjo iš Brighton Parko Julės 
Ręsta urano atstovas, kurs 
stebino visus savo uolumu ir 
vikrumu.

I
I

Ačiū visiems, kurie tik siu
ntė tam parengimui dovanas, 
kurie piknike dirbo ir kurie 
teikėsi piknikan atsilankyti, 
taipgi biznieriams ir veikė
jams iš kitų kolonijų atvyku- 
siems ir parėmusiems. Ačiū 
broliams Jokantams, 4138 Ar
cher Ave., už paskolinimų pe
čių daržo apšildymui ir biz
nieriui Vladui Pauliukevičiui, 
vadinamam Wil šonu, 2248 So.

-^^..-1.-—- . . ' ■

</

WEST SIDE. — Praėjusį 
sekmadienį Rūtos darže įvy
ko paskutinis šių metų pikni
kas, kuriuo sezonas tikrai 
baigtas ir be pavasario nebus 
jokių piknikų.

Oras buv,o neblogas, žmoniij 
prisirinko daug ir s. sirinku- 
sieji smagiai laikų pra’eido

Sykiu buv<> ir Simonų var
duvių užbaigtuvės ir proga 
pasirodyti visuomenėje nau
jai sugrįžusiems iš Lietuvos. 
Buvo tokių, kurie matėsi Lie
tuvoje, Kaune, dabar pasima
tė Rūtos darže. Tokių tarpe 
buvo biznieriai Vladas Nef- 
fas ir Viktoras Naureckis, k u-

Toip, brangūs draugai. Jei jus kankina skausmas ir susti
rimas jūsų muskulų, kaipo paseka oratraukio perpūfimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentėkite šių skausmų beroi-’ 
kalingai. Naudokite linimentg, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite sovo draugų kaip 
ir kuomet jie naudoja Poin-Eipellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Evpellerio ortimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-Expellerio su Inkare ant kiekvienos 
dėžutės.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas jui 
valhtininkę.

Daugiau laimėsime rod 
damiesi tokiais, kokiais esan 
negu bandydami pasirodė 
kitokiais. La Rochefoucau

i
CLASSIFIED

Your Kidneys contain 9 million tiny tubes 
or filters which may be endangered by neg
lect or clastic, irritating drugs. Be careful. 
If functional disorders of the Kidneys or 
Bladder make you suffer from Getting Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, Circles 
Under Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Joints, Excess Acidity, or Burning Passages, 
don’t rely on ordinary medicines. Fight 
such troubles with the doctor’s prescrip
tion Cystex. Cystex starts working in 3 
hours and must prove entirely satisfactory 
in 1 week, and be exactly the medicine you 
need or money back is guaranteed. Tele
phone your druggist for Cyatex (Siss-tex) 
today. The guarantee nrotccts you. Copr. 
1937 The Knox Co.

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCHES 

Building Management 
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Inc. ' 

3236 S. Halsted St J 
Phone CALUMET 4118

SHE LOST 20 
POUNDS OF FA

$1,000
AUKŠČIAUSIA

GYVASTIES APDRAUDA

NUO MIRTIES IŠ BILE KOKIOS PRIEŽASTIES

-J-
Mėnesį

(Dvigubas apsaugojimas per pirmus 5 metus)

CASH, LOAN IR SURRENDER KOKYBĖS 
DALYVAUJANTI POLICY

NEREIKIA DAKTARO EGZAMINO
VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program

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

Feel full of pep and possess thl 
Blender form you crave—you can'l 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go light oil 
fatty meats, butter, cream and sugl 
ary sweets — eat more fruit ana 
vegetablas and take a half teaspoon! 
ful of Kruschen Salts in a glass ol 
hot water every morning to elimil 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre dl 
Grace, Md., writes: “I took off 2il 
lbs.—my clothes fit me fine now." I 
ff No drastic cathartics—no constil 
pation—but blissful daily bowel acl 

■ tion when you take your little dailj 
dose of Kruschen. - I

PARI) AVIM UI RESTORANAS I 
' Restoranas ir mokyklos reikmei 
1 krauttlvė, pilrtal Jrengtas biznis, fa 
i vlninkas ant vietos. Oswald's Lunel 

1037 West Okrd St„ Cldcago, 111. Į 
TAVERNAS PARDAVIMU I 

Gera proga, pilnai Įrengtas taverna 
Matyk kite savininko ant vieta 
1032 West 03rd Street, Chicago, II 

RENDON KAMBARIS 
Tinkamas vyrui. Visi patogumai. Al 
Mšaukkite po 6:00 valandos vakl 
re. 1531 South 48th Court, Cicerl 
Illinois, I

Kontraktorlus užmokus aukščiau 
slas cash kainas už nepildytus Pil 
mus Morgičius, bonus arba kitokį! 
brangenybes. Taipgi pirksime seni 
narna bile kurioje Chicagos dalyje.

J. JEROME,
188 West Randolph St., Room 151 

Telefonas State 7410

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
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.

Vedama Pagal Illinois. Apdrandos Įstatymus.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SIŲSKIT ŠĮ KUPONĄ Į

Valstybė

I —

I 
i
i

Daily Drangas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago.

Vardas .
Adresas
Miestas .

PIONEER LIFE INSURANCE COMPANY

Arba šaukite telefonu CANal 7790.

Lcgalė reserva laikoma ant kiekvieno policy

Preparing for Active 
And Useful Life

I

Young girl, recovering from tuber
culosis in a sanatorium, learning 
typewriting to enable her to earn at 
least part of her living when she is 
discharged. Modern medical science 
not only treats the sick body, but 
aims toward vocational rehabilita
tion. These activities, which are 
aided by Christmas Seals, are result
ing in hundreds of men and women 
returning to useful lives.

I

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte 
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

J

Telephone Canal 5233

WEST SIDE EXPRESS

%

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue
S. T. FABIONAS, Savininkas

Chicago, Ill.

PRIEINAMA KAINA
5 ir 5 kambarių mūrinis namas 
su beismentu. Arti Lietuvių Baž
nyčios Ciceroje. Savininkas priimsi 
mažų mainų, lotus ar perus mor- 
gičus.

Rašykite, nes gausite pigiai.
“Draugas” Pub. Co„ 
2331 So. Oakley Avenue, 
Box «O7
Chicago, Illinois

Jr

UTILITY LIQUOKI 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave

Pan mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką, Importą Valstybinę Dfg- 

tinę.
Mes Tr Visi MOsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldas 

L “ Savininkai
........-....

------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A

LABAI GRAŽIOS PLOTKELĖS
Su Įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais atatin
kamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, žalsvos, rausvos, 
gelsvos, melsvos, fijalitavos. Plotkelės yra 
nuolyne.

Su įsakymais skubiai kreipkitės šiuo

Brolis Vladas,
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE,

kepamos Marijonų Vie-

adresu

M. I. C.
CHICAGO, ILLINOIS

-----------------------------

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 90227 cJ ' O giau. Šios kainoi tik trumpam laikui.


