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DAUG VOKIEČIŲ VALDININKU IMA 
PRIEŠINUS NACIAMS

Pati vokiečių kariuomenė greit 
nusisuks prieš Hitlerį

BERLYNAS, rugp. 14. — |. I
Vokietijoj ima palengva reik 
Štiš reakcija prieš nacionaJ-' 

^socialistų partiją, kuri virto | 
stačiai juodašimčių gaujų par 
tija.

Yra žinių, kad kai kuriuose 
miestuose patys valdininkai 
ima priešintis nacių žygiams 
prieš katalikus, žydus ir ki
tus, kurie nenori pripažinti 
Hitlerio tautos vadu.

Tie valdininkai patys ima 
naikinti nacių išlipdomus at
sišaukimus, kuriais kursto
mos minios prieš katalikus ir 
žydus.

Suprantama, naciai už tai 
grasina. Ne vienas valdinin
kas nukentės. Tačiau tas dar 
daugiau pagilins pasipriešini 
mą nacių juodašimtiškai veik
lai.

BERLYNAS, rugp. 14. — 
Vienos (Austrijoj) spaudoje 
rašoma, kad Vokietijos ka
riuomenė visą laiką yra kaip 
ir sfinksas. Jos vadovybė ty
li apie nacių partijos šėlimą 
visam reiche. Tačiau netoli
mas tas laikas, kada kariuo
menė baigs savo pasitvarky- 
mą. Tada jos vyriausioji va
dovybė negalės pakęsti Hitle 
rio diktatūros ir jo statymo- 
si dideliu valstybės vyru. Su
kilusi kariuomenė nušluos vi
są nacių partiją ir su Hitle
riu ir visais jo pakalikais.

ŠVČ. PANELES MARIJOS Į DANGŲ ĖMIMAS

Šiandien yra Švč. Panelės Marijos į Dangų 
Ėmimo šventė. Ji yra svarbi. Kataliką Bažny
čia įsako tikintiems, kad šiandien kiekvienam y- 
ra privalomas Šv. Mišių klausymas kai sekma
dieniais ir be svarbios priežasties negalima pa
neigti šios pareigos. Visose bažnyčiose šiandien 
ir vakare įvyksta pamaldos. Ši didėlė šventė 
gražiai aprašoma šio “Draugo” antrajam pus
lapyje.

ne£

PARYŽIUJE PASITARI
MAI ETIOPIJOS 

KLAUSIMU
PARYŽIUS, rugp. 14. — 

Tomis dienomis čia įvyks 
konferencija Italijos Etiopi
jos ginčų klausimu. Dalyvaus 
Anglijos, Prancūzijos ir Itali 
jos atstovai. Etiopija neturės 
atstovo, kadangi ji nepakvie
sta.

Teorijoje T. Sąjungai pri
klausančios valstybės turi ly
gias teises. Praktikoje gi ma
žosios valstybės neigiamos, 
jei svarstomas koks stambes
nis ir rimtesnis klausimas.

Anglija griežtai nusista
čius, kad nieku būdu neleidus 
Italijai pradėti karo prieš Et 
iopiją. Prancūzija gi laikosi 
neutralumo. O Italija iš kalno

irtina, kad ši konferencija; 
nereikalinga, kadangi dik

tatoriaus Mussolinio pasiryži
mai neatšaukiami.

Anglijos draugingumas su 
Italija ir be šios konferenci
jos yra menkas. Ta konfe- 
lencija ir šį menką draugin
gumą pastatys ant pusiausvy 
ros.

Žinovai sako, kad jei Itali
ja nori karo ir rengias prie 
žmonių skerdynių, tegul ji ži
nosi. Tik reikalinga nevaržy
ti Etiopijai ginklų ir karo 
medžiagos įsigijimo. Kas ga
lima ir leistina Italijai, tas 
turi būt galima ir leistina 
tuo labiau Etiopijai. Ne Etio 
pija, bet Italija veržiasi ka
ran. Etiopija dirba už taiką, 
Italija gi — už savo imperi
jai izmo plėtimą.

Vokietijos karo ofiso poli- j 
tinės sekcijos viršininkas gen. 
maj. von Reichenau nuginči
ja minėtus Vienos spaudoje 
paduotus tvirtinimus. Jis sa
ko, kad Vokietijos kariuome
nė to nedarys. Ji nepakils su 
ginklais prieš Hitlerio vado
vaujamą nacionalsocialistų 
partiją.

GENERALIS STREIKAS 
GRASIA COLUMBUS M.
COLUMBUS, O., rugp. 14. 

— Generalis streikas gręsia 
šiam miestui ir visai .Frank- 
lin apskričiai.

Mieste jau sustojęs taxi- 
cab patarnavimas, apie 500 
darbininkų streikuoja Colum
bus Packing kompanijos įstai
gose, o Hercules Clothing Co. 
fabrikas dėl streiko uždary
tas.

Columbus darbo federaci
jos prez. Larison planuoja pa 
skelbti generalį streiką.

KETURI PRIPAŽINTI 
KALTAIS

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL

LITHUANIAN CATHOUC

DAILT IN AMERICA

METAI-VOL. XIX

POPIEŽIUS DAUG INTE-UŽSIBAIGĖ AKADEMIKIU
RESUOJASI ĮVYKSIANČIU, ri a tmt t ™ntect a c CLEVELANDE EUKARI- DAINV KONTESTAS

STINIU KONGRESU Dabar eis balsavimas, kad išrin
kus tris geriausias dainininkes

Vakar nuo 3:30 iki 4:30 po Dabar eis balsavimai, kad
VATIKANAS, rugp. 14. — Į 

Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI nepaprastai daug in-1 Piet “Draug°” radijo valan- suradus, kurios trys kontes- 
teresuojasi įvyksiančiu krašto 1108 klausytojams teko girdė- tantės labiausiai patiko klau-

ti dar tris akademikes kontes sytojams. Šios dienos “Drau 
tantes, kurios užbaigė Šv. Ka go” ketvirtam puslapy rasite 

mėnesį. Jo Šventybė savo in- zimiero akademikiu dainų kon balsavimo blanką, kurią išpil- 
teresavimosi pareiškė aną testą. Ir šį kartą visos gra-'dę (balsuokite už tris kontes- 
dieną kalbėdamas amerikiečių !žiaį sudainavo. I tantes, kurios jums geriausiai
maldininkų grupei, kuriai su- P1*- J- Poška įdomiai kalbė- patiko), iškirpkite ir pasių- 
teikta audiencija Gandolfo pi-H0 kaiP aPsaugoti vaikų svei-Į skite “Draugui,” tik nevė-

Eukaristiniu kongresu Cieve- 
lande, O., ateinantį rugsėjo

I Jyje. Maldininkų grupę suda-)ka^ ftt°stogų laiku 
rė 125 amerikiečiai, Catholic 1 
Travel lygos, New Yorke> su
organizuoti ir prisiųsti Ro
mon.

Popiežius sakė, kad jis vi
sados jaučiasi laimingas, ma

APIE 250 ITALŲ ŽUVO 
SULŪŽUS UŽTVANKAI

liau kaip rugpiūčio 18 d.

ETIOPIJOJ YRA DAUG 
, VERGŲ IR LIŪTŲ

Chicagos majoras Kelly rei 
kalauja, kad cigaretų parda
vimo “laisnius” mieste suma 
žinti nuo 100 dol. iki 50 dol. 
per metus.

AMEKIAI PASAULIO LIETUVIU 
KONGRESO PREZIDIUME

Žiniomis iš Kauno, viso pralotas Krušas, “Draugo”;
pasaulio Uetuvių kongreso, ku faktorius Simutis, “Dir- 

vos” redaktorius Karpius ir
n. prasidėjo Šio mėnesio 11 k;u
d. ir tęsis visą savaitę, prezi-Į Laukiama daugiau žinių iš 
dijuman tarp kitų įeina gerb. šio kongreso.

VYSKUPAS GAVO PREZI
DENTO SVEIKINIMUS

ITALIJOJ ŠAUDOMI 
DEZERTIRAI

KANSAS CITY, rUgp. 14. į NICE, Prancūzija, rugp. 
— Šios vyskupijos vyskupas [ 14. — Ne visus italus yra iš- 
T. F. Lillis rytoj mini savo likęs entuzijazmas dėl dikta- 
kunigystės aukso jubiliejų — toriaus Mussolinio karingų žy 
50 metų kunigavimo sukaktu- gių. Daugelis jaunų italų bė- 
ves. jga į Prancūziją ir Į kitus

Vyskupo bičiuliai iškėlė aik gretimus kraštus, kad išven- 
štėn, kad ryšium su šiomis j gus kareiviavimo. Iš pačios 
sukaktuvėmis Jo Ekscelencija. it-a-lų. kariuomenės kaskart di- 
ir nuo prezidento Roosevelto deja dezertirų skaičius, 
gavo laišką su nuoširdžiu sv- j Italijos vyriausybės įsaky- 
eikinimu ir linkėjimais. jmu, visais pasieniais padidin-

--------------------- J tas sargybų skaičius. Įsakyta,
DETROIT, Mich., rugp. 14.

— Prisiekę teisėjai pripažino 
kaltais William Lee Ferris ir NUŽUDYTAS PARKŲ DIS- kad bėgantieji italai ir dezer-
tris jaunas moteriškes advo
kato H. C. Dickinsono iš New 
Yorko nužudymu apiplėšimo 
tikslais. Visi nubausti kalėti 
visą gyvenimą.

NORI ILGIAU STREI
KUOTI

CAMDEN, N. J., rugp. 14. 
— Ilgiau trijų mėnesių strei-j 
kuoja darbininkai laivų staty-i 
mo dirbtuvėse. Karo laivyno- 
departamentas pasiūlė arbi
tražą. Streikininkai atmetė Šį 
pasiūlymą.

TRIKTO VALDININKAS tirai be atodairos būtų šaudo- 
______ mi, jei negalima jų nutverti.

Alaska gatvėje rastas auto-Tokiu būdu šimtai jaunų ita- 
mobily nužudytas Chicagos 1 lų sugauta ir kiti šimtai nu- 
parkų distrikto kontrolierio kauta.
pagelbininkas K. A. Morri- Į
son.

Kas ir kokiais motyvais jį 
nužudė, policija kol kas nega
li išaiškinti.

PRISIPAŽINO SUVAŽINĖ
JĘS DU BERNAIČIUS

20 SUŽEISTA BUŠUI 
APVIRTUS

Chicago Motor Coach bu- 
sas apvirto važiuojant pro 

|Oak Uwn. Sužeista apie 20

M. C. Steim iš Orland Par 
ko pagaliau išpažino policijai, 
kad jis su automobiliu liepos 
m. 22 d. ant Soutbwest vieš
kelio, ties 135 gat., suvažinė
jo ir užmušė du einančius 
berniukus ir pats paspruko.

NEW YORK, rugp. 14. .—
.............. ....... .....  Etiopija turi apie 10 milijo-

i č’a pictrytų link, nepapras-juų gyventojų. Žinovai tvirti- 
tas vandens spaudimas sugrio ' na, kad tame skaičiuje yra 

. vė hydroelektrinę • užtvanką apie 2 milijonai vergų. Ypa-
juos pra i i į ai ą, a Orba upėje. Išsilaisvinęs van itingas daiktas, kad' tų vergų 
*■ ungtinių a s y ių a i ai ljuo gu grįausmingU egįmu už iš pažiūros negalima atskirti

TURINAS, Italija, rugp. 
tydamas salia savęs tokią gau .. , .. ,... ., . .. 14. — Ovada apylinkėje, nuosingą savo vaikų amerikiečių
grupę. Popiežiui ypač malo
nu amerikiečius matyti ir į

rengiasi prie savo krašto Eu- 
karistinio kongreso, įvyksian
čio Clevelande.

telėjo į žemumas. Pakeliui 
nušlavė visą eilę gyvenamų

nuo laisvųjų.
Sekančios etiopiečių karto#

Popiežius pažymėjo, kad vieškelių tiltų.
jis pats taip pat bus atsto
vaujamas tame kongrese. Po-

namų, keletą geležinkelio ir neturės vergų, kadangi Tmpe-
rato riaus įsakymu šiandien i- 
nių vergų vaikai jau skaito
si išlaisvinti. Išmirus senie-

Vanduo užliejo apie 43 ket
virtaines mylių, panardinda- 

piežiaus atstovu (legatu) pa-1 nias keletą miestelių. Anot ms vergams, jaunųjų nebus, 
skirtas Jo Eminencija kardi- i žinių, daugiau kaip vienas Tie visi, kurie mėgins paverg 
uolas Hayes, New Yorko ar- gimtas asmenų žuvę tik Ova- ti jaunuosius, bus aštriai bau-
kivyskupas.

Šv. Tėvas palinkėjo maldi
ninkams įvairios laimės ir su
teikė apaštališką palaiminimą 
jiems, jų šeimoms ir jų vy
skupijoms.

<la miestelyje. Kitur apie 150. džiami. Yra nustatyta net
v , i *4 - • mirties bausmė už vergų lai-Daznos liūtys paskutinėmis . . . *

. ... .... kymą ateityje. Šiandien koldienomis pagilino aplinkines ...
z. i -. x kas mirties bausmė taikomaupes. o mylių ilgo ežero van

duo sukėlė nepaprastą spau-
, ** dimą prieš užtvanką, kuri buMaldininkams vadovavo

AVilliam McCarthy, Catholic 
Travel lygos ekzekutyvis se
kretorius. Maldininkų grupė
je buvo keletas kunigų, šios 
lygos kuopų dvasiškų direk
torių.

Romos maldininkų komite
tas įteikė W. MoCarthy Šven 
tųjų Jubiliejaus Metų nuopel
nų kryžių. ,■

vo apie 200 pėdų ilga ir prieš 
trejus metus pastatyta.

KUN. BUTKEVIČIUI 25 
KUNIGAVIMO METAI

tik vergų prekiautojams. 
Etiopijoj nepaprasta laisve

naudojasi liūtai. Griežtai už
drausta juos šaudyti ir nai
kinti. Daug liūtų yra prijau
kintų prie namų. Kiti visai 
žmonių nebijo ir retam atsi
tikime puola žmones. Bet na
miniai gyvuliai tai gerokai 
nukenčia nuo jų.

VILNIUS. — Dabartinis I 
Dūkšto parapijos klebonas |

, kun. Zenonas Butkevičius lie
------------------- I pos 10 d. šventė savo kuniga-

SUEMė BUVUSĮ AUSTRŲ vimo 25 metų sukaktuves. Ju- 
GENEROLĄ biliatas yra skaisčios sielos ir

----------- j doras lietuvis. Jį sveikino vi-
MARIENBADAS, Čekoslo- j sa eilė lietuviškų Vilniaus kr- karo komendantu vietoj bu- 

vakija, rugp. 14. - čia su- ašto organizacijų. Kun. Būt-,vusl° Pr‘ ^Iacte.aus pask.r- 
imtas buvęs austrų kariuome kevičių, jo jubiliejaus proga, tas ara^VH1U^.’

NAUJAS KAUNO KOMEN
DANTAS

Nauju Kauno ir apskrities

pasveikino net Sv Tėvą,, ku- iS Krno-
ri, per kardinolų Paeelli at- l"io vsl - Tr‘kl) aP- Yra ba‘-. 

namas špionažu Austrijos siuntė jam ir Dūkšto parapi- «« V('i’'<‘rių
naudai. ‘ 'jai savo palaiminimo. Atsiun !narl«- karo raok5,kl» Od<*’-

-------------------- tė taip pat sveikinimą ir Sv. > <1917 m.) ir Lietuvos auk-
ŽUVO POLICIJOS LEI- i Tėvo atstovas Varšuvoje, ar- StD.iU karininkų kursų III lai- 

TENANTAS ,kivyskupas Marmadii. k«- Kariuomenėj (rusų) pra-
dėjo tarnauti 1915 m. Lietu
vos kariuomenėn savanoriu 
įstojo 1918 m. Už nuopelnus 
yra apdovanotas Vyties Kry
žiaus II rūšies 3 laipsnio or-

nės gen. R. Kraus, 72 m. 
amž. Kalbama, kad jis kalti-

ŽEMĖS ŪKIO KĖLIMUI
Taxicab vakar suvažinėjo

KAUNAS. — Dar šiemet SPRINGFIELD, III., rugp. 'ir užmušė Arselino Blanco, 
būsianti pradėta statyti radi- • 14. — .Valstybės vyriausybė 38 m. amž., 3625 Emerald 

— Prez. Rooseveltas šiandien jo aparatų dirbtuvė. Statybą išleis apie penkis milijonus avė. Tas įvyko Halsted gat-
pasirašė kongreso pravestą prižiūrėsiąs ir dirbtuvei va-| dolerių per du metus žemės vėje,' ties 36 gat. 
socialės apdraudos bilių. Idovausiąs anglas inž. Smits. ūkio kėlimui. • ' Taxicab šoferis paspruko. ,

PASIRAŠĖ APDRAUDOS vyrų ir moterų. 
BILIŲ

WASHINGTON, rugp. 14.

Chicagos policijos leitenan------------------
tui Wellingui namie, kaip ŠIAULIUOSE ATIDARYTA 
praneša, iškrito iš rankų dir
žas su revolveriu. Šis atsi
trenkęs į grindis iššovė ir 
mirtinai sužeidė leitenantą.
Neužilgo jis mirė.

NAUDINGA ĮMONĖ

ŠIAULIAI. — Žinomas ko- 
mr-raanta, F. Dargužaa Šio- denu’ . Didiioi°
mis dienomis atidarė naują 
pirmąją Lietuvoje dildžių 
(pielyčių) fabriką. Iki šiol! 
šios rūšies įmonių Lietuvoje 
nebuvo, o už įgabentas pre
kes tekdavo į užsienius išmes* CHICAOO IR APYLIN- 
ti kasmet apie pusę milijono KĖS. — Gražus oras; kiek 
litų. šilčiau.

laipsnio ordinu ir savanorio 
— kūrėjo medaliu.

ORAS

■■Bai
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“DRAUGAS”
Jftelua lutndieu. Itakyrua aekmadlenlua 

PKKNUMEUAl'OS KAINA: J. Amerntua valatyMae:
Malama H.UO. Puael metu — 9»6U; Trims meneriarai 
— J2Oo; Vienam mėuaeiul — 76c. Kitoae valatyMae 

prenumerata: Metama — 97.60; Puael metų — 94.60. 
kopija — .Olo.

KeOaktonua priima — aao 4 vai. 11*1 6 vaL poptoC. 
Skelbimų kainoa prisiunčiamo* panuatuavu* 
Bendradarbiams lr korespondentams reiktų negrąžina.

Jai nopraOoma tai padaryti lr neprlstunCiama tam tiks
lai pakto tankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

dradurbiuvimų. Yra vilties, kad pavyks tų 
atsiekti. Bizniai ir pramonės pusėtinai eina, 
darbininkų ūpas vidutiniškas. Iki rinkinių 
kai kur'e šiurkštumai dar bus sušvelninti.

Valdžios numatyti planai artimai atei
viai yra šie: dauginti viešus darbus, varžyti

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Atnk, Tu B«a Palaimi
Kaip Kaune Ruoštasi Priimti 

Užsienio Svečius

t.
“DRAUGAS”
rUUANlAN DAILY FRIEND 
Publiahed Daily. Kzcept Sunday. 

8UB8CKIPTIONS: One Taar — 9«-66; SU Uontna 
— 99 60; Three Montha — 69.60: Oaa Month — 76c. 
Burope — On< Year — 97.60: >U M «..tba -- 94.66. 
Copy — .llc
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Advertlain* ntUa on appllcation

“DRAUGAS” 2334 a Oakley Ave., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

RELIGIJA RUSIJOJ

Vokietijoj, Leipcigo mieste išleista nau
ja knyga apie Kusi jų. Knyga vadinasi: “So 
You See the Soviets as They Are”.

Knygoj plačiai aprašoma religijos būklė 
‘ sovietuose.

Du trečdaliu Rusijos bažnyčių sunaikin
ta arba uždaryta. Iš Maskvoj buvusių 657 
bažnyčių liko tik 100. Didesniuose miestuo
se, kur. bažnyčių buvo po 12. ar 15, dabar 
liko po vierių, ir tai tik kur1 'nors priemiVk- 
čiuose, kapinyne; bifcire, Kaukaze, Turkesta
ne bažnyčių visai neliko.

Bažnyčios naikinamos .buvo šitękiu bi- 
du. Paskelbus piatiletkų, reikėjo plytų. Bol
ševikai nemokėdami prhs.daryti naujų plytų, 
griovė bažnyčias ir Raudojo, senas plytas. Tųi. 

įsijois plyty gaiAyta 'Leninu'

Švenčiausios Panelės Mari-'gėlė iš Nazareto tarė prana- 
jos j Dangų foninio šventė iš- \ šingus žodžius: “Štai, nuo da- 

šėrų marketų ir įūpe.-tingiau taikyti muitų |pUoja pilnoj® vasaroje, rug-'bar visos kartos vadins mane 
piginimų. .piūtės gražiuoju metu. (lydau ’palaiminta!” (Luk. 1, 48).

Anglija džiaugiasi, kad jos turistinis biz- žolynų kvapsnys ir gra-
nis pakilo. Pernai Anglija iš turistų jeigu žiausių gėlių kvepėjimas pri
turėjo $130,000,000.

KĄ STATYSIME PIRMOJE VIETOJE?

Kaip garbingai ta pranašy
stė išsipildė! Šiandien milijo- 

!pildo visų atmosferų. Angelų nai giesta Jai garbės giesmes. 
1 neriboto džiaugsmo giesmės
atsiskamba iš Dangaus, ir 
Švenčiausios Pametės Marijos

Kovojančioje Bažnyčioje neiš
reiškiamo džiaugsmo ūpas kil
sią tikinčiųjų širdyse, kai li-

Bailio prieš kongresų daug. gotiinkų chorui ir dar keli dai- 
*Davė rūpesčio nakvynių ieš- nininkai. Bus surengtas sim- 
kojimas, bet surasta patalpų foninis koncertas.
2,500 žmonių. Kauno viešbu-! Meno parodoje, Vvtauto Di- 
čiuose buvo galima tik dalį džiojo muziejaus rūmuose, da- 
apnakvydiuti, nes yra tik ke-?lyvaus 52 Lietuvos dailinin- 
li šimtai vietų. Visos kitos pa-’kai.
talpos yra pa.s privačius as- Įdomi lietuvių gyvenimo už- 
menis. į vieniuose paroda,

Sunkiau buvo su susisieki- Ji vaizduoja užsienio lietu- 
|mo organizavimu kongrese;vių kultūrinį ir ekonominį gy- 

Joj daug spaudos ir 
eksponatų, įvairių senie

noje, kur bus sporto šventėj nų ir kt.
ir su parado aikštė. Sportas | Sporto šventė irgi įdomi.
ir parauas bus atskiromis die- Iš Latvijos atvyko 150 spor- »
įlomis. Susisiekimui su orga-, liniukų, iš Amerikos 11.
nizuota bent 60 autobusų. Jei! -----------

i Amerikos “Tėvynė’

Mūsų gyvenimas nestovi ant vietos. Be- Sūnaus Įtaisas plaukia vasari-į turgija j mūsų luitas deda Šv. *,netu’ “es reik‘*j° susisiekti su veninių, 
sikaitydamas kai kame jis pagerėja, o kai<nio oro bandomis, kaip arfos'Mišių introito žodžius: Džiau- '*P°rto stadijonu A- Panemu- foto eki 
kame pablogėja. Visuomenės vadų pareiga niaioningi akoidai: “Ateik iš
yra pamatyti apsireiškiančias gyvenimo ydas, i/jįttwe, Sužiedatine, a-
o jas pamatę privalo stoti kovon ir kviesti $ Liį^^o! Ateik, Tu bū

ti va inikuota!” (Giesm. IV,
8). Dangaus vartai šiandien

talkon visus dorus žmones. Mums rūpi kata
likiškoji Amerikos lietuvių visuomenė, jos 
išlikimas lietuvybėje, jos kilimas religišku
me, doroje ir kultūroje. Kas tik stoja kėliau 
tiems mūsų idealams, skelbkime kovų. To 
nedarant plėsis piktas ir it kokia cholera 

i įsigalės mūsų tarpe.-
Ateinančių savaitę Philadelphijoj įvyks 

mūsų vadų didžiulis suvažiavimas. Ten bus 
delegatai į Federacijos kongresų, į Kunigų 
Vienybės seimų, į Vargonininkų {Sųjungos 
seimų, į Motinėlės seimų. Ten ir bus pažvelg
ta į mūsų praeitį, kad pamatyti, kas turė
jo būt nuveikta, o nebuvo nuveikta; ten bus 
pažvelgta ir į mūsų nuveiktus gerus darbus, 
kad jais pasidžiaugti, ten bus pažvelgta į 
dabartį, kad nustatyti planus darbuotei atei
nančiais metais. Ar nebūtų verta ateinan
tiems metams svarbiausiu darbu pasistatyti 
katalikiškos spaudos gerinimų ir jos platini
nių?
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gkitės Viešpatyje, švęsdami 
Palaimintos Panelės Marijos 
šventę, dėl kurios ėmimo į 
Dangų, angelai linksminasi ir 
duoda garbę Dievo Sūnui.”

atsidaro keliems momentams, I Šiandien, kaip teisingai Šv. 
iš aukštybių mes matome Augustino žodžiai atsiskambair

Jų, kuri buvo nuolankiausia 
čia, žemėje, iškelta į tobuliau
sių vietų šalia mūsų Atpirkėjo 
dangiškoje garbėje. Šv. Ber
nardas sako: “Tai buvo, kad 
paskutinė yna iškelta į pirmų-

neužteks autobusų, bus tinku-į Amerikos “Tėvynė” Ski- 
*lnai paruošti ir sunkvežimiai.‘ pieiui padarius priekaištų: 

Kongresas filmuojamas Įsų, jis. į Lietuvų iš ĮAmerikc 
Tariamasi su atskirais fil-;vežęs tik katalikus, visai už- 

mininkais. Be Lietuvos fil- i miršdamas . Amerikos tautinin- 
dar fil J kus. Užmetama ir dėl dr. Rač- 

- Imuos ir amerikiečiai. J Lie-!kaus muziejaus, lies girdi,

kiekvieno kataliko širdyje:
“Brangieji broliai, garbingo
ji diena išaušo, diena, kuri
virSija Šventųjų visas šventes, [nl“oto^’ K™™“8“ 
garbinga ir iškilminga šventė, I 
dfl karins mes tikime, W jau yra atvažiavęs ame-

jų vietų, bet Ji pati manė, Švenčiausioji Panelė Marija ( 
kad yra žemiausia, nors buvo riš šio žemiškojo gyvenimo bu-, 
didingiausia.” Su įkvėpimu vo paimta į Dangaus garbę. į 
dangiškieji chorai žvelgia į Tat, pasaulis tegu džiaugiasi 

iš Jos* garbingo ėmimo į Dan-

1 rikietis Minininkas Kazlaus
kas.

T ur,tingus dainininkais

“Tėvynė” žinanti Čikagoje 
Greičiūnų, kurio muziejus 
taip pat esųs dėmesio vertas. 
Skipitis pasakė — DULK ne-

Dievo Malonės Stebuklų, ir 
Dievo Trejybės akys nieko ife- gų, nes būtų neteisinga, jei

Be atvykusių Drangelienės, fdarė skirtumų. Dainininkus p. 
Stoškiūtės, smuikininko Grei-f Skipičiui pristatė muzikas Ži-

buvo Rusijon 
sistemų. • 1

O koks J buys> žytdnių, balsus bažnyčią 
klausime? l^omkinstai į {sumaniai iųrbiiiinių 
mitingų ir duot lu įnešimų ’ gliaifti• bažrtyč.ias 
arba jas nusavinti. Klausia: “Ar yra prie
šingų?” Žinoma, niekas neatsiliepia, nes ži
no, kad atsiliepusiam bus katarga. Arba bū
na sušaukiami dvasiškai. Bolševikų virši-

■ i i.'-ninkai jiems pareiškia, kad žmoiiės 'čia ne
nori bažnyčių ir jos bus nusavintos. Ih’asiš- 
kiai atsako, kad*taip kęra, kAd?datge6į lap- 
ko'tažny&s. ‘«i»i atneškit piaiyilus IA- “buinaškų” jau neina iš rankų ,

randa danguje ar žemėje, ir ’ garbingiausioj i šventė Jos, 
į niekų kitų negalėjo didesniu i per kurių pasaulio Kūrėjas 
džiaugsmu žvelgti kaip tik į į tapo Atpirkėjus, praeitų be
Jų.

Amžinasis Tėvas su palai
minimu žvelgė į Marijų, ku
rių vienų Jis pasisavino, kai-

nepaprastos Jai garbės išreiš
kimo.”

Dangaus Karalienės vaini
kavimo šventė turėtų būti tik-

didžiausių malonę savo gvve- 
' Prancūzijoj’ žmonės pradėjo slėpti pini- nime Ji tapo Dieviškojo Sū- 

gus. Valdžios ištyrimu žmonės auksu ir po
pierinėmis jau paslėpė apie 27 bilijonus fra
nkų. Tūkstantiniai frankai jau išėjo iš apy
vartos. Valdžios aprokaviunų J bilijonai tūkt

rašais”, atsako viršininkai. Žinoma, parašų 
negalima gauti, nes pasirašiusieji eitų ka
torgom Tada, prašymo nesant, bolševikų vir
šininkai vykina “žmonių valių”, painia baž
nyčias ir jas nugriauja, arba pavartoja savo 
reikalams.

{Sekmadienių šventės panaikintos. Panai
kintos ir kitos krikščioniškos šventės. Skam
binimas varpais uždraustas. Elektros vfcrto-* 
j i mas bažnyčioj draudžiamas. Bažnyčios lan
kymas pavojingas, nes bažnyčių lankytojai 
tėmijami ir persekiojami. Bažnytines šliūbas 
ir krikštas įstatymais draudžiami. Religijos 
mokymas griežtai draudžiamas.

Tai tau ir tikėjimo laisvė.

lunkas, jos jau Vilnonėse pančiakose ramiai 
ilsisi.

Toks slapstymas pinigų gali baigtis tuc, 
kad valdžia po bausme gali pareikalauti su
nešti į bankus auksų ir senas popierines, už 
kurias gaus naujai išleistas popierines. Juk 
taip padaryta Amerikoj. Už auksų ir senas 
popierines valdžia išdavė naujas nupigintas 
popierines.

po Savo Sužiedotinę, ir per džiaugsmo diena žemės
keleiviams, nors skaudžiai at
jaučiame savo silpnumų ir nu- 

naus Motina.. Švenčiausioji įkaitimus, kai apmąstome Xe-
Trejybė pagerbė Jų didelėmis j kalčiausios Marijos skaistybę 
privilegijomis. Ir dabar, kai1 ir nekaltybę. Tačiau, Švč. Tre
ji buvo' garbingai paimta į jyb^s kvietimas: “Ateik, Tu 
Dangaus Karalystę, spindanti vainikuota,” dar tebe-
grože ir garbe, angelai stebė- skamba šioje ašarų pakalnėje

čiaus ir pijanistės Briedytės 
f iš Amerikos, iš Latvijos atvy- 
1 ko pijanistas Vainiūnas, dai
nininkė Latonaitė ir 300 as- 

fnienų choras. Diriguos Vai
niūnas, Šerėnas, Nakas ir . 7
kauniškis Karosas. Koncer
tuose pasirodys ir Lietuvos 
dainininkai — Kipras Petrau
skas, Jonuškaitė - Zaunieuė, 
Šaulių S-gos ir, tur būt, val

ties pelnytu:.?? amžinųjį Tavo 
Sūnaus Karalystėje,

levičius, tik p. Drangelienę jis 
pakvietęs. O kas dėl dr. Rač- 
kaus muziejaus, tai jis yra 

vertingiausių ne tik lie
tuvių, bet ir Amerikos muzic-

Be to, “Tėvynė” /Skipiti 
kaltino dėl knygų nuvežimo 
lietuvių vienuoliu mokykloms. 
'Knygų įr vadovėlių duota vi
soms mokykloms ir skaity
kloms, o kad vienuoliai turiL* A* » olj A I • - • * . ' ' •
daugiausia mokyklų, tai jiems 
daugiausia ir teko.

SBMMIHNK®

PRANCŪZAI VIS NERIMSTA

Prancūzijoj buvo kilę nauji paslprieši- 
nimni valdžia'. Breste buvo sukilę dar,bi h In
kai, dirbantieji raidžios arsenale. Jvvjkusiose 
riaušėm* sužeista keletas šimtų žmonių.

Valdžia rūpinasi išsilaikyti ant. aukso 
pagrindo ir vykina ekonomijų.

Būsenai gerinti Prancūzijos vyriausybė 
čtnė pamėgdžioti Amerikų. Valdžia įvedė al
koholio monopolį, o is to biznio gaunamu 
pelnu rems vynuogininkus taip, kaip remia 
Amerikos raidžia fannerius. Tai yra Pran
cūzijos vyriausybė patars mažinti vynuogy
nus ir jos planų vykiritojams mokės premi
jas. Valdžia aprobavo, kad Pram-ūzijos vy- 
nnogynus reikėtų sumaž’nti ant 300,000 ake- 
rių. Vynuogynu vietose valdžia draudžia au
ginti tabokų, sėti linus, arba sodinti cukri- 
»iu.« burokus.

Tai jau visai amerikoniškas tanias regu
liuoti faiiueriškų produktų gamybų.

ANOLUA RENGIASI PRIE RINKIMŲ

Šiemet lapkričio mėnesį Anglijoj įvyks 
generoliški rinkiniai. Yra norima sudaryti r rijų, tai yra visų stambiųjų partijų ben-

Į Lenkijos seimų rinkimai įvyks rugsė
jo mėnesio pradžioje, bet Lenkijos visuome
nė tais rinkimais mažai domisi. Tik vyriau
sybės bloko štabas praliejo agitacijų. Ramy
bė išaiškinama tuo, kad valdžiai priešingo
sios partijos rinkimams paskelbė boikotų.
Ijenkija be Pilsudskio jaučiasi, kaip be gal-įt tobulos garbės, 
vos.

josi iš Giesmių Giesmės žo
džių: “Kas yra Ji, kuri atei
na, kaip auštąutis rytas, gra
ži, kaip mėnuo, spiialanti, kaip 
saulė?” (Giesm. VI, 9). Jos 
kūnas yra pilnas stebėtinos 
nekaltybės, Jos siela turi Ne
kaltojo Prasidėjimo spindantį 
vainikų. Ji viena buvo išskir
ta nuo pirmpradės nuodėmės. 
Jos širdis vra malonės iždas.

Tas kvietimas yra skiriamas 
kiekvienai sielai, kuri, kaip 
Palaimintoji Marija, eina šio 
ištrėmimo keliu iš Nazareto į į 
Dangų, per savęs atsižadėji
mų, skausmų ir vargus, kuri 
eina kryžiaus nukruvintu ke
liu. Tokia siela, kaip Marija, 
apturės palaimintųjų vainikų. 
Tokiai sielai angelai ir Ąn- 
gelų Karalienė kartoja: “A-

Nno galvos šviečia Jos gar-”’teik, tu būsi vainikuota.” Ten 
bingų dorybių žemčiūgai. Jos 
nesutepta prigimtis Jai pri
duoda neišreiškiamo gražumo

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS pro vienas duris išlindus bal-
----------- ta aroplano uodega; prieinu

Bruklyne turiu ryl tav’orš- — gi Litvanica. Mislinu, Kau 
čių Dėdę. Savo locnų kampe- no gazietos jau paskelbė, kml 
li jis turi insistrajinęs “Ame! moterys neitų į aerodromų su 

dresėm, nes Litvanica leisda

Koks didelis džiaugsmas

Jau 10 metų, kai Šiauliuose padarytas 
projektai naujai ligoninei. Bet vis dar ne
pastatoma. Senoji ligoninė reikalauja nuo
latinio taisymo.

bus didelis džiaugsmas Dan
guje, kai siela įžengs į palai-;r^°i (taip vadinasi Bruk- 
mintųjų buveinę. ) n,° katalikų gazieta, druka-

vojama po numeriu 423 Gra- verst, o čia Grigaitis dar 
Kas gi i.e..ori šauktis Ma- Į J)(į j Kaip aš savo delnu i želio mėnesį išleido speci; 

rijos, sekti Jos gyveninių, kad
tik neprarasti prižadėto' vai-t 
nikavimo? Mes apturime ma-

mos gali. užkabint ir par

tinka prapesoriui), “navynas” ir sakė, kad sen- 
taip jis šermukšninę lazda Į vičiai sudėti Litvanicon. Da- 
virožija rokundas ir maeniai bar džiulajus baigiasi ir svo- 

lones, bet ne pilnume, kaip g|<)8t0 visokius liedūšninkus. rio bandymai dar nedaryti. 
Mm i ja kad aptuiejo. Jos nuo- žemiau dedu jo šnekų apie Kiek susignievojęs už žmo- 
lankus pasiaukojimas ii iš-, K|aunų antrų skrajų: nių menkinimų, kunklinau na
tvein,inga tarnyba pildyti, “Nedėlioj buvau nusibala- mon. Eidamas sumislinau ar 

Jo Dukters galvos! Kaip Die- Dievo valių, Jai pelnė į Duji- į j p’ioydbeaą. Tie lėktų- nebūtų gerai man savo ma-
Nūngi, Kl ėmimo garlię. Panašiu bū- yfti of(> kajp Hpftrvog krajuj.^cių ir išdėstę isprabavot —

į Dangaus gyventojų, kai Šven
čiausios Panėlės Marijos vai- 

Į nikavimas būvo minimas iš
kilmingai! Kaip Dievas Tė
vas džiaugės^ kai Jis uždėjo 
gailies vainikų ant mylimosVokietijoj daug maisto produktų supir

kinėja marmelmlo ir konservų fabrikai ka
riuomenės reikalams. Todėl. maistas Vokie- v<) ^u,,us džiaugėsi! 
tijoj labai pabrango. i šalia Jo šono soste sėdėjo Jo Hu ir mūsų garbė pareina nuo 

Motitm, Dangaus Karalienė! įtikimos tarnybos Dievui ir
Lietuvoj tabako aiwlik.Ua prieSinaai kai-, J° 8 Tyl“ni,n0

tabako kai-nų tvarkymui. Nu® nigs. 15 d 
nos turės būt sutvarkytos. Tabako fabrikan
tai prašo tų parėdymų atšaukti.
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LDS 20-asis seimas, kaip “Darbininkas” 
praneša, įvyks rugsėjo 23 ir 24 d- Aušros
Vartų parap. salėj, Worcester, Mass.

• *
Lietuvos lenkai buvo pasiuntę į Variuvų 

savo jaunimo atstovų, knrie lankėsi pas už-
I slėnių reikalų ministerį Beckų.

6 6 61 •

Du anglai gamtos tyrinėtojai valtimi 
plauks Nemunu nuo Merkinės iki Kuršių ma-, ‘ .vu- • -.nų.

ir

Mislinu — čia žemėj saulė 
kepina kaip pekloj, o ore be-

lėkt į Kaunu. Nutarta — pa
daryta. Tuoj, pirmadienį, pa-

šventbja, didžiavosi iš Savo e’a, žemėje. Mes negalime ti- 
Nckalčiausioš Sužiedotinės! hetis tokios garbės, kurių pel- 
A n gėlų chorai džiaugėsi, kai J1® IHevo Motina, nes esame'

‘jie nusilenkė, kad sutikti, pa- Ki>nę nuodėmėje, o .Ii buvo Į
sveikinti ir pagarbinti jų Ka-1 ^"‘kalhii Pradėtoji. a^*au»! arojilaaų su lietuviška vvti- 
ralienę. Patriarkni, Atpirkėjo galime tikėtis daliuos
seniūnai, pakilo dideliame fcari*ės Danguje, išlaikydami 
džiaugsme. Patriarkai, prana-į^a* maloims, kurias mums 
šai, apaštalai, išpažintojai, Dievas taip gausiai duoda gy- 
katikiniai ir mergelės vienu (vena,,t žemėje, 
sutartinu akordu užgiedojo Į Švenčiausioji Panele Mari-

pigu jiems tuj»ėt aroplane, į- imu telefonų ir šaukiu oro
sisikabinus lėktuvo vairu: 
ten rasų kaip kitados vasaros 
vakarais Lietuvoj po moja- 
vų. Vienoj vietoj fiainačiau

mi; prie jo dirbo keli jauni 
vyrai ir paskui du pasikėlė į 
orų. Ūkusius užkalbinau lie
tuviškai — maloniai atsakė. 
Pasirodė Dariaits-Girėno Ae- 
ro Klūbo nariai mokosi skrai

biurų. Atsiliepia mergina. Pa 
prašau patį Dr. Kimbell ir 
klausiu, kada tie orai pasida 
rys geri ant marių? Sakau, 
žmonės senai laukia gero oro 
ant marių, ir aš pats sumiali- 
nau skrist Taigi man tas la
bai rūpi. Oro biuras atsako, 
kad nieks ikišiol neklausė 
apie orų ant marių, tai kaip 
jie gali žinot, kad1 jis nege-

dyt ant savo aroplano. Man ras? Taigi aš paprašiau, kad 
net pavydas paėmė: žemėj »>»« praneštų, kai tag oras 

ralienel” kad čia, žemėje, gyventume, taip karšta, o į orų pasikelt j bus geras ir aš tada imsiu
Vienų kartų, nuolanki Mer-piekaltųjį gyvenimų ir po mir-'nemoku. Eiftu supykęs, žiūriu'ruoštis skridimui per mares.”

neapimtu džiaugsmu: “Salve, ;ja, kuri tajiai į Dangų paim- 
Hcgina! — Sveika, mūsų Ka-' t&, užtark už mus miruolius,

aiwlik.Ua
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Stud. J. Rašelionis ,

ATEITININKAI
Lietuvą Dievas Apveizdi ir 

Gina
Parblokšti šiuos visus, kaip

kupacijų. Ir šiam, sunkiam mo
mente ateitininkai neapleidžia 
savo brolių ištremtų iš tėvy-

išorės taip ir išvidinius Lietu-' nės. Ateitininkai ir čia patys 
vos priešus, suardyti jų pra- buriasi j kuopeles, kad vieni-
gaišt ingus planus, išlaikyti gi
mtųjų kalbų ir katalikiškųjų 
religijų, atkovoti išplėstas lie

tuvių žemes, užimti reikiamas 
pozicijas prekyboje, pramonė
je, pakelti valstiečiuose reli
gini, dorinį ir kultūrinį gyve
nimų, galėjo tik aukštos kul
tūros, nepažeistos doros ir 
giliai religingi, karštai mylį 
savo tėvynę Lietuvų Žmones,

ngai geriau galėtų padėti sa-, 
viešiems. Pav., šiaurės Kau
kaze Krymo stanicoj ateitini-1 
nkų kuopelė turėjo net apie 
60 narių, kuriems vadovavo 
Jonas Mažeika. Ekaterinoda- 
re buvo apie 20 narių kuope
lė, kuriems vadovavo Jonas 
Masiliūnas. Čia aušrininkų 
niekšingiems argumentams at
remti trys jauni (10-17 m.)

kokiais buvo katalikai inteli->, moksleiviai: Šukys, Gurskis, 
gentai. Tokiems aukštiems ti- ir Lotonas stodami į atviras'

slams atsiekti katalikai in- 
gentai 1910 metais dar sla-s 
i susiburia į organizacijų, 

tad vieningai gelbėtų Lietu-

kovas įrodė, kad ateitininkai' 
yra tikri karžygiai: moka ko
voti ir pasišvęsti. i

“Ateitininkai, pastebi Dr. 
vų. Tas organizuotas lietuvių ,j LeimOnas, kuris pats iš-j
inteligentų katalikų ir moks
lus einančios jaunuomenės bū
relis pasivadino ateitininkais.
Jie savo šūkiu pasirinko dar 
Tautų Apaštalo — šv. Povilo 
miestų ir vėliai Didžiojo Po-

kentėjo visus Rusijos gyve-1 
nimo sunkumus, be savęs la
vinimo ir aukojimosi, kuris 
buvo dirbamas kuopelėse, 
daug dirbo ir visuomeninio 
darbo, nors šį darbų dirban

piežiaus Pijaus XI garsiai ir , tiems kiekvienu momentu grę1 
autoritetingai pakartotų: ‘'O-is§ mirties pavojus. Ir šioj sri- 
mnia Restaurare in Christo ’. ty buvo padaryta labai daug.
Šis kilnus šūkis yra Kristaus 
Bažnyčios veikimo siela, tad 
jauni katalikai inteligentai ne
galėjo pasirinkti gražesnio de- 
vyzo ir gražesnio vardo savo 
organizacijai.

“Tokį simbolingų ir giliai 
•reikšmingų vardų galėjo išsi
rinkti tik tokie žmonės, kurie 
šių organizacijų kūrė ne gy-

Į katalikiškas organizacijas 
buvo suorganizuoti ne tik lie
tuviai tremtiniai, kurie čia 
gyveno, bet net patraukta bo
lševikų kariuomenės dalyse e- 
santieji lietuviai kariai, kurių' 
tarpe buvo net kuopų vadų“. 
Ateitininkai švjesti saviesie
ms tremtiniams steigė skaity
klas, surengdami kursus, pa-

vaikučius ir senelius prieglau
dose ir t.t. Šiam darbui atei
tininkai niekur lėšų negauda- j 
vo, bet jų surinkdavo ruošda-1 
mi vakarus, loterijas ir ati
duodami savo paskutinius ska 
tikus.

Ir svetur nublokšti jie ne
užmiršo savo tėvynės, rūpi
nosi jos reikalais. Jie tuojaus 
suprato, kad šio karo proga 
geriausias laikas lietuviams iš 
kovoti sau nepriklausomybę, i 
Todėl jau anksti pradeda ja į 
rūpintis. 1917 metais renkan-į 

tis Petrapily lietuvių seimui 
ateitininkai veda plačių pro
pagandų, kad į seimų būtų iš
rinkti tik žmonės, kurie rei
kalautų Lietuvai nepriklauso
mybės. Ir didele dalim šios 
ateitininkų veiklos dėka sei
mas, nežiūrint kad socialis
tai labai priešinosi ir net su 
raudonomis vėliavomis ir gie
dodami bolševikų himnų išė
jo iš seimo, priėmė Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavi
mų. Gi tuo pat laiku susirin
kę Voroneže į savo konferen-’

CICEROS ŽINIOS
RĖMĖJŲ VEIKLA

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyrius laikė mėne
sinį susirinkimų, per kurį ra
ginta narės nepamiršti Cent
ro pikniko.

Cicero, žinoma, darbuojas, 
kaip ir visados, bet, gerbia
mosios, mes, komisija, be jū
sų nieko nepadaryslm. Mūsų 
darbas, tai ne mūsų naudai, 
bet tų vargšių, kurios sunkiai 
dėl mūs ir mūsų vaikučių dir
ba. Tat palengvinkim joms tų 
naštų. Visų prašom prisidėti, 
kurios dar neprisidėjo. Bul- 
variškių taip pat prašome ne
pamiršti. Kaip kitais metais

cijų ateitininkai ne tik prisi
dėjo prie to seimo nutarimo, 
bet ir patys nutarė, jei rerks, 
stoti ginklu ginti nepriklauso
mybę“.

(Bus daugiau)

taip ir šįmet tikimės gausios 
iš jų paramos.

Žinom, kad visiems yra su
nku. Bet jei mums vra sun
ku, juo labiau sunku seselė
ms, ypač atostogų metu.

Tat, ciceriečių ir burvarri- 
kių prašome: patys atsilan
kykite ir savo draugus, pažį
stam us atsiveškite į Centro 
piknikų, kuris bus rugp. 18 
d., Marąuette Parke. M. K.

VILNIUS GAUDO LITUS

KAUNAS. — Nors Vil
niaus miestas beveik neturi 
prekybinių ryšių su Nepri
klausoma Lietuva, tačiau len 
kai ir žydai smarkiai pradė
jo gaudyti litus. Neseniai Bu 
nimavičiaus bankas paskelbė 
litų supirkinėjimų, o nuo šių 
metų pavasario Vilniaus bir
ža kasdien skelbia ir lito 
kursų. Kalbama, kad okupuo- 
tos Lietuvos gyventojai — žy 
dai didesnes pinigų sumas la* 
ko litais.

Du Flečių

venamajam laikotarpiui, ne se- ruošdami pamaldoms koplytė-
zonui, bet rimtai lietuviško 
gyvenimo reformai, tokiai re
formai, kuriai reikia ilgo lai
ko ir įtemptų žmogaus dvasios 
pastangų. Kitaip sakant, atei
tininkų organizacijos kūrėjai 
ir jos rėmėjai į istorinį gyve
nimų žiūrėjo, žiūri ir žiūrės 
sub specie aeternitatis“ (“Pa
nevėžio Gar.“ 1935. 23).

1911 m. ateitininkai išleido 
jau savo organų (laikraštį “A- 
teitis“ ir ėmėsi su visu įnir
timu darbo. Pirmiausia jie 
susirūpino po savo vėliava su
burti mokslus einantį jauni
mų. Šis apaštališkas darbas 
jiems gerai vyko, nes ligi di
džiojo karo jau įsikūrė 26 mo
ksleivių kuopos, 5 studentų ir 

^^katalikų mokytojų sųjunga. 
^BBlvo veikimo pagrindan pa- 
^reję keturis principus — ti-

les, stiprino religinį ir tau
tinį susipratimų, gynė nuo 
svetimųjų įtakos, o karui be
sibaigiant padėjo sugrįžti į* 
tėvynę.

Čia tenka pastebėti vienas 
ritieriškas epizodas iš Kry
mo štanicos ateitininkų gyve
nimo. Krymo stanlcų užėmus 
bolševikams raudonarmiečia
ms, subolševikėję lietuviai iš
daviąja jiems savo tautie
čius lietuvius ateitininkus. 
Tačiau išvijus raudonarmie
čius, baltarmiečiai imasi gau
dyti ir žudyti pasilikusius 
raudonarmiečių pasekėjus — 
vadus. Tuomet vienas lietuvis, 
buvęs aršus ateitininkų prie
šas, atbėga pas ateitininkus, 
puola ant kelių ir prašo išgel
bėti jo gyvybę. Ir kų gi atei
tininkai! Ar jie savo aršų

Tikrųjų šeimininkų ir atėjūnų statyba. — Šiame atvaizde 
matome tris tiltus per Nemunų tarp Kauno ir Aleksoto. Apa
čioj rusų pontoninis (žiemų nuimamas) medinis tiltas. Jis 
baigė savo amžių 1915 metais, kai vokiečiai rusus išvarė iš 
Lietuvos. Vokiečiai laikini, žiaurūs Lietuvos valdytojai, pa
sistatė gerėlesnį medinį tiltų, jiems buvusį reikalingų gaben
ti Lietuvos turtus į “ Vaterlandų”. Šitų vokiečių tiltų suardė 
Nemunas 1929 metų pavasarį, ir jo liekanas Nemunas grųži- 
no vokiečiams ties Tilže. Tikrieji Lietuvos šeimininkai — 
Nepriklausomoji Lietuva — pasistatė geležies betono moder- 
n:škų tiltų, kuris buvo baigtas statyti 1930 metais ir pava
dintas Vytauto Didžiojo vardu.

Savininkai Bungalows

Rezidencijų

kėjimų, dorų, mokslų ir tėvynę . priešų išduoda, Ne! nes Tr jis 
ateitininkai ne tik patys ugdo- į buvo lietuvis! Dėlto ateltinin-
si gerais, dorais katalikais, 
šviesiais ir mylinčiais tėvynę 
lietuviais inteligentais, bet 
uoliai varo ir Lietuvos gelbė
jimo bei kultūrinimo darbų. 
Jie prirašo lietuviškus laik
raščius, knygas, jie steigia ir 
palaiko įvairias organizacijas, 
draugijas, jie eina ten, kur šau 
kia Dievas ir Tėvynė nešdami^ 
su savim religinį ir tautinį 
atgimimų.

Ateitininkų Veikla Rusijoj

Vos pradėjus skleistis atei
tininkų kruopštaus darbo pi
lniesiems žiedams, kaip bema
tant juos pakanda viskų nai
kinus didysis karas. Ir štai 
jau 1915 m. gražių dalį lietu
vių tautos to baisaus ir kru
vino karo audra nubloškia ir 
išsklaido po Rusijos gilumų. 
Kiti neša sunkių vokiečių o-

kai, kad ir patys rizikuodami 
savo gyvybe, šio savo priešo 
bai tagvardiečiam s neišduoda.

Ateitininkai jį paslepia ir pa- 
slėpę net į Lietuvų pargabe- į 
na. Šitoks kilnus ateitininkų 
pasielgimas taip giliai pavei
kė šį subolševikėjusį lietuvį, 
kad jis pakeitė savo pažiūras 
ir šiandien gyvas laimingai 
darbuojasi Lietuvoj užimda
mas gana atsakingų vietų. 0 
tokių pavyzdžių ateitininkijos 
istorijoj randame nemaža.

Valstybinio sukrikimo ir 
bolševizmo metu Rusijoj atei
tininkai parodė pasišventimo 
savo tautiečių reikalams. Jie 
“pirkdavo ir neturintiems iš
dalindavo maldaknyges, roža
nčius, škaplierius ir medali-
kėlius, pastebi Alb. Graževi- 
čius” (“Žem. Priet.“ 1935 m. 
29 Nr.), nemokančius skaity
ti ir rašyti nemokama! mokė 
kursuose į juos eidami po 5-6 
kilometrus, mokė nemokamai 
tremtinių vaikučius, suruoš
davo tremtiniam vaidinimus,

skaityklose nemokantiems lai
kraščius skaitydavo, nuplyšu- 
siems parūpindavo drabužių, 
alkaniems maisto, sergantie
ms vaistų ir gydytojų, lankė

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ «n GREITO 

ASMENIŠKU PATARNAVI

MU, kviečiame jna ateineiti 

■avo PROBLEMAS ir tavo 

BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St
£

KAIP APTURĖTI
Šiltesnį namą žiemos laiku 

Vešesnį namą vasaros laiku

EKONOMIŠKAI
Jūsų Gazo Kompanija dabar siūlo automatiškų gazo

"šilumų ir jūsų namų stogo insulavimų ant penkių 
metų lengvų išmokėjimo plano.’ r

Šios kombinacijoj siųlymųs dųbda jums:

Žemesnes kuro bilas žiemę 
Iki 15° vėsiau vasarą.

Išraskite kų šis pasiūlymas reiškia 
jūsų pačių name. Jokio privalumo.
Pasiųskite kuponų arba telefonuoki
te Wabash 6000.

-A

OHTTttE PEOPLE8 OA8 LIOHT 
' “ AND COKE COMPANY 
122 So. Mlchigan Avė., Chicago
Pleaae aend me full detalia on 
your roof inaulation offer.

Name .................................................

City ......................................................

AddreKR ..................................................

Gai Heating Dtvislon
THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

EMIL DENEMARK Si
Gerkit ir Reikalaukit

Vlaoaa Alinta*

Matai] TrIJ, 
iraigidtt, 
Kaatoeky

Mutual LinuorCo.
4707 S. Halsted SL

Tat YARDS MM
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KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
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Telephone Hemlock 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai
SV. TĖVAS POPIEŽIUS 

YRA BAŽNYČIOS GALVA

kirkužių, tiek skirtingų sek
tų. lr kodėl? O tai dėl to, aau 
jie neturi galvos, autoriteto ir Dėl to pats šv. Petras paša

vo Popiežiaus, kaipo Katalikų roko stiliaus. Sienos lr Koio- se atsilankius, verta aplanky--Plokščiai jauki vasarvietė, kur (apskr. metinį išvažiavimų A- 
Bažnyčios galvos visos, pra
dėjo gesti, pūti dvasiškai, iš
kraipyti Jėzaus mokslų.

Dėl to, šv. Ambraziejus gra
žiai pasakė: “Kur yra Petras, 
ten yra ir Bažnyčia’’. Paly
ginant: kur yra gyvos šaknys, 
ten yra ir gyvus medis; kur 
yra pamatas, ten yra ir na- 

‘ mas; kur yra sostas, ten yra 
ir valdovas; kur yra Bažny
čia, ten yra ir Kristus, Įstei
gėjas Bažnyčios; kur yra Kri
stus, ten yra ir išganymas.

nos yru 3 metrų storumo.
Kud. Naumiestis spuudos

draudimo laikais buvo žymi 
lietuvybės tvirtovė, kurios di- ligonius, gimnazijos muziejus,
džiausiu kovotoju buvo dr. V. 
Kudirka. Naumiestiškiai to di
džiojo Lietuvos vyro atmintį 
gražiai pagerbė. Visų pirma 
pastatė jo vardo gražių niuro 
pr. mokyklų, o pereitais me
tais puikų paminklų, kuris vai
zduoja dr. Kudirkų, šaukian
tį Lietuvų keltis. Aplink pa
minklų yra gražus skveras. 
Kiekvienam tik įvažiavusiam

ti rąžytojo Edmundo Stepo-! teisėjaujant Petrui Kriaučių-įdomo sode, rugp. IS d. 
naičio kapas, klėtelė, kurioje nui, čia vasarodavo dr. V. Ku-1 Teko pastebėti, kad neka- 
dr. V. Kudirka priiminėdavo dirka. Netoliese nuo Plokščių, talikiškų organizacijų atsto-

ligoninės rūmai, dvaro par
kas.

Gražiausios Zanavykuos vie 
tos — tai panemunės. Sudar
gas — pačiame Vokietijos pa
sienyje. Miestelio kapinėse y- 
ra žinomo knygnešio kun. An
tanavičiaus kapas. Miestelis

ant Nemuno kranto matosi K- 
guva. Seni dvaro rūmai, ku
riuose yra daug senų paveiks
lų ir istoriškų knygų. Ties 
Ilguva į Nemunų įteka Nyka, 
kurios aukšti, medžiais apau
gų, skardžiai teikia aklai gra
žių vaizdų. Už 4 klm. nuo Il
guvos yra žinoma vasarvietė

vai uoliai platina tarp kata- 
(Tęsinys ant 5 pusi.)

PRANCŪZAI DOMISI LIE
TUVOS GELMIŲ TURTAIS

KAUNAS. — Šiaurės Lie
tuvos gipso klodus dabarti
niu laiku eksploatuoja keli ne

, „ t, . , . . žymūs fabrikai, kurie gaminastovi ant uuksto Nemuno Kra- Kriūkai. Tarp kitko Kriūkuo-I . .. . i r I statybini gipsų, lengvųjĮ spa-
kurio matosi 

Klaipėdos kraSto

RAULAS: — Kaip ta? gan 
būti, kad vienas žmogus gali 
valdyti viso pasaulio Žmones T 
Pav., Šv. Tėvas Popiežius va
ldo viso pasaulio katalikus? Į

JONAS: — Labai aiškus j 
dalykas. Argi ne viena galvai 
valdo visus kūno sųnarlus? A- 
rgi ne vienas prezidentas val
do visų kraštų?

RAULAS: — Tiesa, galva 
yra reikalinga kūnui, nes 
galvos negali nei vienas sų- 
narėlis veikti. Bet argi be Šv. 
Tėvo Popiežiaus Bažnyčia,

neturi vienybės.
RAULAS: — Kodėl Sv. Pe

tras paliko Bažnyčios galva, į žnycioj 
o ne kiti apaštalai?

JONAS: — Vienas kūnas 
negali daugiau galvų turėti, 
kaip tik vienų. Organizacija 
negali daugiau prezidentų tu
rėti, kaip tik vienų. Taip Ka
talikų Bažnyčia negali dau
giau turėti pirmininkų, Kaip 
Šv. Petrų, kurį V. Jėzus iš
rinko, o išrinko dėl to, Kad 
jis buvo vertas. Kada Kristus

“Neguli būti kitur ttga-J į niiestų paminklas sukelia di-j Žemaitijos gražios apylinkės.
Kiduliai — pavyzdingas dva
ro ūkis. Gelgaudiškis — pui
kūs dvaro rūmai, parkas. Ki
toje Nemuno pusėje matosi 
Gelgaudo ir Raudonės pilys.

nynio, kaip Sv. Katalikų Ba- 
Nėra kito žmogaus 

po dangaus skliautu, per ku
rį galėtų ateiti išganymas, 
kaip tik per Jėzų Kristų, mū
sų Atpirkėjų”. J.V.S.

ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOJE

delio pasigerėjimo ir daro ma- 
lonuus įspūdžio. Tuoj už Šešu
pės, Me’.štų priemiestyje, ant 
gražaus kalnelio matosi kapai, 
kur ilsisi dr. V. Kudirkos kau
lai. Šalia kapų yra gražus ši
lelis, kuris karo laiku buvo 
iškirstas, bet dabar jau bai
giamus atsodinti ir pavadin- i 
tas Vytauto Didžiojo parku.

se yra reta Lietuvoje mari
javitų sektos parapija Ir mal
dos namai. Pavažiavus 3 kini. 
nuo Kriūkų yra Žem. Pane
munė, kur yra gražus (įvaro 
parkas, liekanos kryžiuočių 
pilies ir piliakalnis. J. Kka

Remkime Idėjiniu Organizacijų Pramogas

tų, naudojamų įvairiems da
žams, ir kitus akmens miltus.

Nežymų kiekį neapdirbto 
gipso iš Lietuvos perka pran 
eūzai. Dabar viena Paryžiaus 
firma nori gauti didesnį plo
tų Šiaurės Lietuvoj, kuriame 
projektuoja pastatyti didesnį 
gipso akmens apdirbimo f 

I rikų. Tenka pažymėti,
’ Littuvos kaimynai latviai 
ancūzams ir belgams kasmet 
parduoda keliasdešimts tūk
stančių tonų gipso akmens už 
kuriuos gauna stambių pini
gų sumų.

Etsama žmonių, kurie, nors kiškų darbų rengdamas Lietu- 
nepriklauso prie garsenybių, Į vos Nepriklausomybes, Vil

iui iau, vykstant plentu l J vienok jų gyveninio dienos J niaus užgrobimo paminėjimus, 
Praeitų sekmadienį įvyko [ š*aurę.Ištenki į Sintautus. Tai taip sutvarkytos,kad iš jų vei-j seimelį, paskaitas ir t.t. Vi- 

Federacijos 52 skyriaus susi-|Jau^us Zanavykuos lygumų j kĮog jaUg gera tenka patirti! suose Fed. apskr. parengimuo-
rinkimas Šv. Kazimiero sve- nia‘rielis. .Sintautų kapuose y- 
tainėje. Susirinkimų atidai
,.l.

paklausė apaštalų, “Kų zmo- 
kaip draugija, negalėtų veik-'D®s kalba apie Kristų? Vie- 
ti ir atlikti tokį pat darbų? nas atsakė, jog Jis yra Jonas skyriaus pirm. J. Tanikevi- 

JONAS: — Ar esi matęs ^kštytojas, kitas vadino Je- čius Paskui trumpai paaiški- 
draugijų be pirmininko, arba reiniJa P^ašu. Ir Jėzus pa- no susirinkimo tikslų ir papra 
kraštų be kokio nors vado, y-^ausė apaštalų: “O kų jūs šė dvasios vadų plačiau pa

manote apie mane?” Tuomet kalbėti apie bėgamus reika-' 
šv. Petras, atsakydamas tarė:
“Tu esi Kristus, sūnus gyvo
jo Dievo”. Tuomet Jėzus at
sakė Petrui: “Palaimintas e- 
si Simonai (Jono sūnau;, nes 
kūnas ir kraujas neapretske 
tau

pač tarpe civilizuotų Žinomų?
RAULAS: — Aišku kad

ne.
JONAS: — Dar aiškiau tu

ri būti, kad Bažnyčia, kaipo 
didžiausia organizacija visani 
pasauly, negalėtų būti be gal-
vos bei vado. Kadangi Kata
likų Bažnyčia turi vyriausių '^la danguose. -iv aš sakau tau, 
galvų Šv. Tėvų Popiežių, to- W tu esi Petras (uola) ir ant
dėl Šv. Bažnyčių ir išlaiko ne
sugadintų, nesuteptų, neaimai- 
nornų. O pasižiūrėk tarpe pro
testonų, nezaliežninkų, liūte-' 
ronų: kiek žmonių, tiek min
čių apie savo tikėjimų. Pav., 
kuomet protestonai atsiskyrė

ius. Dvasios vadas trumpai 
nurodė Federacijom svarbų ka 
taiikų gyvenime; patarė, kad 
skyrius ir draugijos stengtųsi 
kuodaugiausia pasiųsti Tede

ra žinomo dainiaus Prano Vai
čaičio kapas ir paminklas. Ve
rta aplankyti ir Sintautų pie
ninę, kuri perdirba tiek pie
no, kiek visas Marijampolės 
apskritis. Iš Sintautų verta 
pasukti Lukšių link, kur yra i
buvusio Zyplių dvaro sav. j (jįngį žmonės, net ir pasl’ink- 
grafo Patockio rūmai. Dabar gIninįni0 valandas praleidžia

kiekvienam, kas turi su juo 
santykių. Kaip bitės skraidy
damos tarp gėlių renka menų,

«e buvo keliamos rimtos, pat
riotiškos mintys, svarstomi bei 
remiami svarbūs visuomenės

racijos kongresan į Phiiauel-
bet mano Tėvas, Kuris Phij$ delegatų. Išrinkus dele

gatus, susirinkimas baigtas.

tos uolos pastatysiu savo Ba
žnyčių ir pragaro vartai ne
pergalės jos” (Šv. Mat. XV i, 
16-19). Štai, yra pažadas vie-

KAUNAS. — Šiemet per 
pirmąjį pusmetį iš Lietuvos 
eksportuota 858 tonos kiauši
nių už milijonų litų. Pernai 
per tų patį laikų buvo ekspor 
tuota tik 370 tonų kiaušinių 
už 623,100 litų.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONP -utvlrtlna visokius o- 

rganus alstenioje, -pataiso
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys Ūktai į keletą 
dienų po vartojimui.

, . . .„ NUGA-TONE parduodamas visoseSVarnlPIUS reikalams is savo . talstlnyėloee. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c lr 
50c.

besidarbuodami reikalai. Atsižvelgiant į sun-
žmonių tarpe, saldina, leng
vina būvį savo pasišventimu, 
malonumu ir kitomis dorybė
mis. Tokie visuomene? nau-

Bažnyčioje paskelbta, kad 
moterystės luoman eina An
drius Kamarauskas (Komer) 
ir Ona Pakrosriiūtė, veikli so-i

nani Petrui, o ne visiems apa- .daliečių “Marijos Vaikelių
štatams. Todėl viena Bažnv- , 
čios galva tėra, nes vienų Kri- ]

nare.

nuo Katalikų Bažnyčios, buvo Į stus išrinko. O kas tiktai at-1 
tik viena sekta. Už poros me- siskiria nuo tos galvos, tas j 
tų pradėta skaityti daugiau pradeda gesti, kaip ranka nu- 
kaip du šimtus sektų. O kas kirsta nuo kūno. Taip visi 
dabar galėtų suskaityti, kiek protestonai, nezaliežninkai, liu 
yra protestoniškų sektų? Kiek teronai, atsiskyrę nuo Šv. Tė-

GRAŽIOS ZANAVIKIJOJ 
VIETOS -

rūmuose yra ž. žemės ūkio mo
kykla, o dvaras paverstas pa
vyzdingu ūkiu. Lukšių par. 
kapuose yra didelis Bartkovs- 
kio paminklas su lietuv*S<u 
ir lenkišku užrašu. Bartkovs- 
kis buvo Zyplių dv. savinin
kas, miręs 1855 m. Jo laikais 
Lukšiuose buvo įsteigta pir
ma lietuviška mokykla. Tarp 
Sintautų, Lukšių, Griškabū- 

Įdžio ir Žvirgždaičių gyvenu 
patys stambieji šimtamargiai 
Zanavykuos ūkininkai, šakiuo

tokiose pramogose, iš kurių 
nauda eina geram tikslui.

Kai pavienių žmonių, taip 
ir organizacijų tarpe esama 
gero, abejingo ir net kenks
mingo veikimo. Žmonės pri
valo remti tik tokias organe- j’.7 .° k įsenęszacijas ir jų parengimus, ku
rių veikimas visais atžvilgiais 
kilnus ir naudingas. A. L. R.
K. Federacijos Pittsburglio a- 
pskritys nuo pat susitvėrimo 
uoliai dirba tautiškai kataii-

kius laikus, Fed. apskritys ne
vargino visuomenės kolekto- 
mis ar parengimais, kurių ti
kslas abejotinos vertes. Kuo
met kitų pažiūrų organizaci
jos iš visuomenės surinktais 
pinigais apmoka savo vada
ms kelionės lėšas į Lietuvų, 
Federacijos valdybos nariai 
lanko susirinkimus, darbuoja
si be jokio atlyginimo net 
kaip kada pridėdami pinigu

Ateityje Fed. apskr. valdy
ba mano laikytis to paties au
kšto idėjinio nusistatymo — 
su pasišventimu dirbti kilnų 
tautiškai katalikiškų <Iar»ų ir 
pasitiki, kad visuomenė įver
tins jų pastangas paremiant

Akademikių Dainų Kntesto 
Batam Slanka

Kontestantė Parapija Daina

ŠV. MYKOLO
[ ] Ona Juškiūtė ............. “Pas Darželį Trys Mergelės”

GIMIMO ŠVC. PAN .MARIJOS 
[ ] Pranciška Juškaitė ................. “Pavasaris”

NEKALTO PRASIDĖJIMO
[ J Rita Žanauskaitė ......................... “Pasėjau Kanapę”

ŠŠ. PETRO IR POVILO
[ J Aldona Rimkiūtč ......................... “Vakarinė Daina”

ŠV. KRYŽIAUS
[ ] Bronislova Šalnaitė .......... “Du Broliukai Kunigai”

ŠV. ANTANO
[ J Eulalija Kubiliūtė ..................... “Tamsioj Naktelėj”

VISŲ ŠVENTŲJŲ
[] Adelė Pocius ................................... “Graži Rožė”

AUŠROS VARTŲ
[J Eugenija Nausėdaitė .................. “žalioje Lankelė)”

ŠV. JURGIO
[ ] Elena šarkaitė ............. “Ausk Močiutė Drobeles”

Balsuokite už tris kontestantes. Trys gavusios daugiau
siai lialsų laimės dovanas iš Lewis Štyle Shop, 4716 So. 
Ashland Avenue.

Balsuotojo vardan, pavardė

Antrašas

Važiuojant į Zanavykijų 
Vilkaviškio plentu negalima 
pravažiuoti, nesustojus Kud. 
Naumiestyje, Kud. Naumiestis 
išsistatęs labai gražioje, iš 
rytų ir žiemių Šešupės, o iš 
vakarų Širvintos, upių apsup
toje vietoje. Miesto vieta ga
na aukšta, todėl jis iš tolo 
gana gerai matomas. Prie pat 
Kud. Naumiesčio kitoje Šir
vintos upės pusėje yra Vokie
tijos miestelis Širvinta. Kud. 
Naumiestis senas miestas. Jį 
įkūrė įlenki jos karalienė Ce
cilija Renata ir praminė savo 
vyro vardu Vladislavov. Tuo 
vardu oficiališkai jis buvo va
dinamas iki Didžiojo karo. A- 
pylinkės žmonės tiek pirmiau, 
tiek ir dabar paprastai jį va
dina Miestu. Rusams valdant 
Kud. Naumiestis buvo apsup
ties miestu ir turėjo per 5001 
gyventojų. Per karų didelė da
lis miesto buvo išdeginta. Da
bar karo pėdsakų jau neZymu 
ir savo išorine išvaizda yra 
vienas gražesniųjų Lietuvos 
miestelių.

Pasižiūrėti Kud. Naunircsiy- 
. je yra ko. Visų pirma į akis 
krinta milžiniška bažnyčia,

Į kuri savo didumu ir puošnu
mu neturi sau lygios visoje 

j Suvalkijoje. Stambiais aukš- 
i tais bokštais prasiversflama 
, virš viso miesto atrodo labai 
įspūdingai. Bažnyčia yra ba-

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimant Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arlta Išmokame Oaab 
Visokios Kūftlr- Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų it L L

JOHN P. [AVALU 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant P’rrno Mortgičio arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc.. atsisauk.

840 VVest Urd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR 8Ū0AVOJIMO B-VĖS
l.’AS'l IaI-JI-,

CMItNUOTI
UC1UMMI

MltlUfi m «llt€N/M

Parašė
P. JURGĖLA

TURINYS: Dariau* lr Girėno 
gyvenimo tr veikimo apžvalga. 
Skridimą* per Atlantą. Holdlnd 
mi*ko paalaptia. žygio atgarulal 
paaauly. Dariau* ir GlrCno nuo
pelnai aviacijai Ir mūmi tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai lr rėbn. komitetai.

884 pusi. au 8# paveikslai*, 
tvirti viršeliai. RAINA 81.50. alu- 
nčlant paštu >1.66.

Kaikalauklta:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CKICAOO. ILL.

COoi/viji/i/l J

INVESTIGATE

The modern method 
of Hair Beautification 

Through Color
Your personai appearance is
importam. Analyie yourself
cold-bloodedly. II your hair
is drab and uninleresting, or
streaked with grey — Clairol
it! Professional wom«n can-
not afford to look pats*.
Keep your hair young and
beautiful looking with Clairol I
Mali tkl. <*••*« •Ilk a Ikiaa-ta.k 
ara.4 ai yaa> kak aad wa wlll mat k 
a.4 ratata k, aattpald, wkk aat taaaa^ 
■•adaHaa. lat • CLAMOL H t.

MVMLY KINO. Caawbaa«
HAHt MAUTY OUN.D
186-188 WaM46lktma».Na«YaikCltv

.............. ..
City. •.•«•••••••••«

y 66 • oeąaakaa a a a a

TOOK OFF17 LBS. 
OF ŪGLY FAT

HEEDED DOCTOR’S ADVICE
Mra. Robert Hlckey, Rosevllle, 

Callr., writes: "My doctor prescribed 
Kruachen Salta for me—be sald they 
wouldn't hurt ma in the least. I’ve 
lošt 17 lba. In 8 weeka. Kruachen is 
worth ita weight in gold."

Mrs. Hlckey pald no attentlon to 
goaaipera who aaid there wa» no 
aafe way to reduce. 8he wlaely fol- 
lowed her doctor'a advice. Why don't 
YOU T

Get a Jar of Kruachen to-day (ląstą 
4 we.k» and coata būt a trtfle). 
Simply take half teaapoonful In eup 
of hot water every morning. Ali 
druggiats.

▼
FULLPACK
HOSLACK
PlkLINO

alvvays uniform 
DEPENDA3LF.

44Yars
25 O u nee j for 25^

MILUONS Ot POUNDS HAVE e^EN 
IJSED Br OUR COVERNMLh f

DON’T
NEGLECT 
A COLD

fiallla krūtinėj gali pavirsti J au 
tiklą ligą Tanklauatal mnlonua 
kildantls Muatarole greit atlefdila 
kalt). Muaterole NfiRA tiktai 
moatla. J la yra ‘mnnter-irrltanC 
kuria gelbatl palengvinime akanl 
amo. Vartojamaa milijonų per 25 
metua. Trijų rūklų. Rekomenduo. 
jamaa daugelio gydytojų lr alau 
glų. Vlaoae valatinėna.

J
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Pittshargko 2mos
REMKIME IDĖJINIŲ OR
GANIZACIJŲ PRAMOGAS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
likų savus laivo ekskursijos 
tikietus. Jeigu tų organizaci
jų atstovai ir petys atsilan
kytų j Feder. apskr. piknikų 
ir savo narius paragintų tai 
padaryti, tai negalima būtų 
turėti nieko priešingo prieš 
jų skverbimąsi j katalikų tar
pą, vienok jie to nepadarys, 
pagaliau katalikai turi užtek
tinai savų svarbių reikalų ir 
jais pirmoje eilėje turėtų rū
pintis.

Fed. Apskr. Valdybos narys

CHICAGOS PROV. VAR
GONININKŲ CHORO 

KONCERTAS
Šį chorą veda ir jam akom

panuoja žinomas kompozito
rius, Beethoveno konservato
rijos steigėjas ir vedėjas, muz. 
Antanas Pocius. Šių metų ru
gpiūčio 16 d., šis choras daly
vaus Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 22nd and Jane 
Streets, Pittsburgh, Pa. Pra
džia 8 vai. vakare (D.ST.t 
Pelnas eis Šv, Pranciškaus se
serų vienuolynui. Įžanga 35c.

NUO CARSON STREET

nių; dar kiti kalba, kad tai 
buvusio ftv. Vincento R. K. 
bažnyčios vargonininko (da
bar vargonininkaujančio pas 
nezakežninkus) giminė. Būtų 
gerai, kad žinantis geriau pa
aiškintų apie šį nezaliežninkų 
‘•misijonierių”. Mat, visiems 
neaišku.

PARAPIJOS ŽINUTĖS
NORT11 SIDE. — Parapijos 

piknikas, įvykęs Adomo sode, 
liepos 28 d., buvo sėkmingas 
visais atžvilgiais. Žmonių bu
vo daug. Pelno parapijai liko 
du šimtai dolerių. Būtų buvę 
žmonių dar daugiau, bet dau
gelį lietus sulaikė.

Piknikas darė gero įspūd
žio. Visi padoriai linksmino
si, susėdę po medžiais šneku
čiavosi ir užkandžiavo.

North Side lietuviai, matyt, 
vaišingi. Noras darbuotis pas 
visus yra didelis.

Parapijos sodalietės nerims
ta ir greitu laiku mano šį-tą 
surengti parapijos naudai. 
Jaunimas kliūčių nežino. Su 
kuo jaunimas, tojo ateitis. 
North Side yra daug gražaus 
jaunimo. Darban jis tik ver
žiasi.

BIFF BAKTER’S ĄDVENTUR
Slenge pdl lovys a r.

LONG BURST OF GUN FIRE

HOW ARE _TALL O'KAV/ 
YOU, DANNY//BOY, WE SURE

'CHASED 'EM 
BACK THAT

TIME/

parais, pamokslu, procesija ir 
palaiminimu.

• Pirmadienį ir antradienį 
'bus giedotinės Mišios su pa
juoksiu 9 vai.; taip pat bus 
ir daugiau Mišių šv. Sekma
dienio ir pirmadienio vaka
rais 7:30 vai. bus mišparai su
pamokslais.

Išpažinčių bus klausoma ry
tais ir vakarais.

Atvažiuos daug svetimų ku
nigų su dvasine pagalba.

Visi kviečiami atvažiuoti ir 
dalyvauti iškilminguose atlai
duose, pasiklausyti gra2?ų pa
mokslų ir apturėti dvasinės 
naudos.

iŠ -A3

THERĖ'S NO"WyO0'RE^ 
ŪSE TRYING TO \ RIGHT/ 
SHOOT IT OUT J THEY GOT 
WITH THEM,CAp/THREE OF 
IT S SURE J/THE CREVV 
DEAIH/z^V ALREADY/

rI GOT AN 
IDEA/GO UP AN’ 
GET ONE OF 
TUOSE VVEEPING 
BOMBS AN' WE'LL 
TAKE 'FM FASIFdZ 

tr*—

THPV'DF
KEEPING PRETTY 
QUIET/ I HAVE 
A FEEUNG THAT 
THEY'RE UP TO 

SOMETHING/

By Bob Darf

S-S SH / 
I HEAR 

FOOTSTERSj 
THEY'RE 

CONING . 
NOW/

S. L. R. K. A. 35 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimą. Hios 
kolonijos lietuviai skaitlingai 
dalyvavo seserų naudai paren
gtam kozyriavimo vakare. 
Daug dalyvių parsivežė ir gra
žių dovanų.

Šios kolonijos lietuviai ren
giasi į Federacijos apskričio 
išvažiavimą, kuris įvyks rug- 
piūčio 18 d., Adomo sotie. Kie
kvienas mato Federacijos ap
skričio veikimą, tat, užjaus
dami, ir žada skaitlingai da
lyvauti. Cibukas

Besidairant po Carson Str., 
nieko naujo neteko pastebėti, 
tik kaž ko mūsų ‘džiordžinai’ 
vaikšto nusiminę. Nieks ne
gali atspėti, kas ten yra. Į- 
vairios eina kalbos apie jų 
“prabaščių”. Vieni sako, kad 
tai tikras “paliokas biskupo 
Hoduro” atsiųstas; kiti, kad 
tai “misijonierius” iš Kėdai-

Liepos 31 d. mirė Kotrina 
Lihickiūtė, 27 metų amžiaus. 
Buvo dora mergaitė. Palaido
ta rugp. 3 d. po Mišių šv. N. 
Side katalikų kapuose.

Ilsėkis geroji mergaite nu
keliavusi pas savo močiutę, 
tėvelį ir sesutę, kurie neseniai 

(persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Nortbsidiečiai ilgai tavęs ne
pamirš.

A. a. Marijona Radzevičie
nė atsiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 26 d. Palaidota iš Šv. 
Izidoriaus bažnyčios Braddo- 
cko katalikų kapuose, liepos 
29 d. Paliko dideliam nuliū
dime vyrą, du sūnelius ir tris 
dukreles.

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

,C. McGeree, dr. C. McRadie, 
adv. P. A. Palionis, A. J. Kly- j 
czek ir eilė kitų, kurie reiškė i 
sveikinimų gerb. kun. A. C. ! 
Martinkui jo 4 metų kleboną- • 
vimo sukakties proga. Taip 
pat ir parapijonams švenčiant 
24 metus parapijos gyvavimo. 
Programui sumaniai, Įnešda- 
mas tarpuose skanaus juoko, 
vadovavo pats klebonas.

Vakarienė, šeimininkaujant. 
D. Vytuvienei, A. Zarankie- 
nei, P. Jankauskienei lr ki
toms, buvo gera. Mergaičių 
prie stalų patarnavimas man
dagus. Bankietas parapijai 
pelno davė $270.00.

POLICIJA RADO $1,500 
VERTĖS DAIKTŲ

Name prie Polk ir S. Stale 
gatvių policija rado drabužių 
ir kitokių daiktų $1,500 ver
tės, po to, kai tūlas H. W. 
Jackson, 36 m. amž., buvęs 
baustas kalėjimu prisipažino 
pavogęs iš ekspresinio troko 
dailftų $3,000 vertės. Dalis 
daiktų jau buvo parduota. 
Jackson areštuotas.

NAUJI PAŠTO VIRŠININ
KAI CHICAGOS APY

LINKEI
Prez. Rooseveltas paskyrė 

naujus pašto viršininkus: Da- 
niel P. Bergin — Chicago Hei- 
ghts; Marie C. Plaute — M. 
Aurora ir Robert E. Tscheu- 
lin — Oak Forest. Bergin per 
aštuonis metus buvo Chicago 
Heights majoru.

Antanina Vidimienč, viena 
darbščiųjų šioj parapijoj, bu
vo išvykusi į Rockdale, 111.,

17 pieninių nori iš teisino 
gauti indžionkšiną, kuriuo bū
tų uždrausta Hyman Bush-

Iš šono žiūrint atrodo, kad 
North Side lietuvių kolonija 
yra apleista, užmiršta aukso 

•kasykla. Reikia tik ją atre- 
' montuoti, sujungti su pasau
liu, įtraukti į katalikiškai - 

I tautišką veikimą. Gražios me
džiagos čia yra devynios ga
lybės. Žiūrovas

A. a. Kazimieras Glėbą at
siskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 31 d. Palaidotas iš Šv. Izi
doriaus bažnyčios su 3 mišio
lais, kurias laikė kleb. kun. 
V. T. Abromaitis, kun. E. Va
siliauskas ir kun. J. Skrip
kus, Palaidota šv. Kazimiero 
kapuose rugpiūčio 5 d. Am
žiną atilsį duok jiems Vieš
patie.

Keturių ir dvidešimt ketu
rių metų sukaktuvių bankie
tas, įvykęs rugp. 4 dieną, pa
rapijos svet., visais atžvil
giais pavyko.

Oras, tiesa, bankietul buvo 
kiek peršiltas, tačiau publi
kos turėjome daug ir tai rink
tinės. Ypatingai didelę repre
zentaciją profesijonalų ir mie
sto valdininkų.

Programas susidėjo iš tru- ’ 
mpų kalbų ir gražių dainų. j 
Kalbėjo: policijos magistras

Dabar rengsimės prie dvie
jų dienų pikniko jiarapijos 
kieme, rugsėjo 1 ir 2 dieno
mis. Leidžiama $70.00 vertės 
plaunama mašina. Įžangos bi 
lietai po 25c.

Ilgų metų bučieriai J. ir E 
Kazlauskiai permainė biznį. 
Atidarė tavern. Jų “Idle Hour 
Tavem” yra švariausias ir 
moderniausiai įrengtas visoj 
East Side miestelio daly. Ru
gp. 11 ir 12 dd. Kazlauskai tu
rėjo “(irand Opening”. Buvo 
daug svečių.

VENETIAN MOMT CO., INC.
IŠ BRAODOCKO

l«is savo tėvelius dviem sa- ! niek ir Philip Udel, 2649 N. 
vaitėm laiko. Jau grįžo. Į Halsted St., pardavinėti tuš-

Rap. i čias pieno bonkas.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 

'Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 

{odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

ANTANAS MAŽUTIS
Mirė rugpiūčio 12 d. 1935 

m., 1:03 vai. po sulaa-
kęs pusėn atnllaui. Kilo 1.4 Tau
ragės apskričio, Upynos para
pijos, Talpinės kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
meter| Barborą, po tėvais Bud-

Kitė, sūnų Jnlijsną. marčia 
<, 2 dukteris: Marijona A- 
dssus, žentą JurgJ Ir Josephine 

ir gimines; o Lietuvoj seserj 
Juaefą Vlluftienę Ir atminės.

Kūnas pašarvotas 43X6 Ro.
Artesian Avė. Telefonas LAFa
yette 9413. Laidotuves jvyks 
fteRVadlen), rugpiūčio 17 d , IK 
narna » ''•u- ryto bus atlydė, 
tas J Nekalto Pras. P. ftv. Ma
rijos parapijos bažnyčia, kartoj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela- Po pamaldų bus 
aolydėtas | ftv. Kazimiero ka
pines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draygua-ges lr pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nulidde: MsSrsds, Kūnus, Iki- 
kterys, Marti, Maitas Ir Obsd- 
nės.

Laidotuvių direktorius 8. P.
ToU< YARds HM

46 valandų atlaidai Šv. Izi- 
I dorinus parapijoj prasidės se- 
ikmadienį, rugpiūčio 18 d., 18:30 
'vai. ryto, giedotinėmis Mišio- 
Į mis, procesija ir pamokslu. 
Baigsis antradienį, rugpiūčio 
20 d., 7:30 vai. vakare, miš-

l’as Bašinskus atsilankė ga
rnys ir paliko gražią dukrelę, 
kuriai klebonas per Krikštą 
šv. suteikė Joanna Maria var
dus. Kūmais buvo F. Novakas 
ir A. Takauskiūtė.

Sunkiai se'ga K. Endriū- 
nienė Šv. Pranciškaus ligoni 
nė j. Lai Dievas duoda jai pa 
sveikti. Augustas

AGOTA
VAINAUSKIENĖ

mirč rugpiūčio 1® d., 1935 m. 
8:40 vai. vakare sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo ift Lietuvos. Amerikoje 
lftgyveno apie 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą dukterj Agotą, 
žentą Tom Zapparota, 3 anū
kus, Švogerj Jr Svogerką Vai
nauskus, jų Aelmyną Ir gimi
nes.

Vėlloaė gyveno po num. 4316 
S. Msplesvood Avė.

Kūnas pašarvotas 4447 Ro. 
FalrTieid Avė. Laidotuvės )- 
vyks ponktadien). rugp 16 .d., 
IS J. F. Kudeikio koplyčios 8 
vai ryto Imis atlydėta ) Nekal
ta Prasidėjimo Pan. ft. M. pa
rapijos bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už vėllo- 
nės sielą. Bo pamaldų bus nu
lydėta j ftv. Kasimiem kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažj- 
stamus-as dalyvauti Muse lai-

Nuliūdę: Duktė, tentas, A- 
niikal, ftvngeris, ftvbgerka ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F.
Tai. YAKds 1741.

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Rugpiūčio U d., ftv. Vardo 

draugijos nariai ėjo bendrai 
prie Dievo Stalo. ftv. Sakra
mentas buvo išstatytas viešai 
adoracijai. Bendras narių pri
ėmimas šv. Komunijos daro 
nepaprastą įspūdį.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAh

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

Iidlr bijai
h t

riUHfts parniūk-

DUBlaaata parniūkiu dirbturi 
Ofclcaco]

Snviri 60 matų prityrimo

Pirkių tiesiai U dirbtuvės lr 
tanpykito pinigus

o------------
Hes atlikome darbą daugeliui 
iymnių GUcagos Lietuvią.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J. Listevicius
S27 N.WESI£RH AVI I S. P. Mažeika

Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litaaaioa Avė. 
Phone TARda 1138

arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAJUOKIU DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
eamių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
■u pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas i rytus mm 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

Rea FENSAOOLA 8011 
BKLMOMT MM

I

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
I. F. Radžas
S. M. Skndas
LLZrip
j. F. Entokis

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cioero 2109

668 Weet 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Pbone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage A 
Phone YABdft 1741—1742

Lactavricž ir Saus 2314 West 23 rd Plaee 
Phone CANol 2615 Omaro 271

AMBULANOB PATARNAVIMAS DONĄ IR NAKTĮ 
Y ARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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SV. KAZIMIERO AKAD. HEM. SAUKUS IŠVAŽIAVIMAS
ĮVYKS

SekmatNenj, Rūpinčio (August) 18 dieua, 1935 m.
MARQUETTE PARKE

PRADŽIA 1-mę VAL. PO PIETŲ

Bus koncertinė muzika, draugiški pasikalbėjimai, žaidimai ir skanaus 
užkandžio. Viskas už 25c. Bus ir dovanų dalinimas. 25 dol. teks tiems, ar 
toms, kurie turės giliukį. “Good time” visiems užtikrina ir kviečia

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS REMeJŲ DR-JA. 
•S^ a a a B ~=^F" I-

38

i:

VIETINĖS ŽINIOS
WEST PULLMANO 

NAUJIENOS
MIRĖ ŽYMUS ARKI

TEKTAS
Praeitą savaitę bažnyčios Crystal Lake šiomis dieno-

remonto fondan aukojo: J. mis mirė žymus arkitektas K. 
Norvilas, ir Al. Jucevičius po Schneider. Tarp kitų jo dar- 
5 dol.; J. Pučkorienė 6 dol.j bų Chicagoje paminėtini Tra
po 2 dol. — Šliužų šeimyna ir j nsportation rūmai Columbian 
fitalnionienė. Exposition, bronzo darbas ant

---------- Carson Pirie Scott krautuvės.
Gražiai išdekoruotoj bažny- j visos Chicago auditorium de- 

čioj kleb. A. Linkus įrengė koracijos senas Schiller ir Mc-

ŽINIŲ ŽINELĖS
Darbų užvaizdą Joliet ka

lėjime C. D. Robinson tapo 
atleistas nuo pareigų. Kalti
namas kriminalisto Henry Fe- 
rnekes pabėgimu. Jis persi
rengęs civiliais drabužiais bu
vo išleistas iš kalėjimo, kaipo 
vizitorius, rugp. 3 d. Suspen
duoti taip pat ir 4 sargai. Rn- 
binseno vietų užėmė buvęs 
Chicago detektyvų seržantas 
Jame Doody.

ir kaip jos seniau buvo išdir
bamos paroda. Parodoj išsta
tytas ir pirmas J^astmano iš
rastas foto aparatas. Paroda 
tęsis iki spalių 1 d.

fordietė moteris Charles Cop- 
leen siuvinio konteste, kuria-, 
me dalyvavo apie 300 moterų 
iš penkių apylinkės valstybių, 
laimėjo septynias pirmas do
vanas.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

IšWEDC (1210 kilocykles)

puikų šv. Teresėlės Kūdikėlio 
Jėzaus altorėlį su brangia sto- 
vyla. Prie įrengimo stovylos 
žymiai aukomis prisidėjo pa- 
rapijonys, ypač jaunimas. Va
rdus aukojusių tam tiksliu pa
skelbsime vėliau.

Vicker teatrai ir k.

GERA KAI POLICMONAS 
ČIA PAT GYVENA

Iš Barelay viešbučio vieno 
kambario užsakyta dėžė alaus 
R. Besingeriui ir jo pagelb. 
A. Petersonui nuvežus alų, 
du plėšikai kambary padarė 
iicldapų ir atėmė $30.50.

Nuo rugp. 25 d. Pennsy*Va
nia geležinkelio linijos trau
kinys Liberty Limited iš Chi
eagos į New Yorkų kelionę 
atliks į 17 vai. ir 40 min., 40 
minutų anksčiau negu iki šiol 
darydavo. Sakoma tai bus 
greičiausias tarp Chicago ir 
New Yorko traukinys. Važiuo 
jantiems tuo traukiniu bilie
tai nebus brangesni.

William Fordui ir jo bro-
? ---------- Į liui, 6400 S. Bishop St., va-

Rugpjūčio 18 d., parap. da-, žiuojant j p,5§ikai
rže Sv. Juozapo dr-ja rengia holdaMį TrOk5miJ ujgir.
linksmą piknikai. Bus gera dęs policmona.s kuris gyveno
l.etuv.ska muzika. Galesnn ll- ;,am name istegęs ne

Rugsėjo 17 d. sueis 148 me
tai nuo priėmimo J. A. V. ko 
rstitucijos. Ta proga komite
tas iš 250 žymių Chicago pi-

Nuo rytdienos važiuojantie
ji viršutiniais geležinkeliais 
(eleveitoriais) į Jackson park 
maudynes, gaus nemokamai 
transferų, su kuriuo husai nuo 
63 ir Stony Tsland dykai nu
veš į paežerį. Transferai bus 
duodami tik nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro visų man-

RANKAS SURIŠUS, LIE
ŽUVIU PAŠAUKĖ 

POLICIJĄ
Clevelande, O., Tomui Cen 

tanini, vieno bravoro prezide
ntui, plėšikai padarė holdapą 
ir pagrobę 500 dol. auKų su
rišo. Centanini nuspyręs tele
fono resyverį, liežuviu pasuko 
dial “0” ir pašaukė policijų?

buvo užregistruota lauko dar j 99. Liepos 1 d. neaprūpintų 
bininkų 201, būtent, 53 vyrai lauko darbininkų buvo tik 
ir 148 moterys. Per tų patį į moterį} — 102.
laikų buvo aprūpinta darbu: 
vyrų 53 ir moterų 46, viso

KIEK KAUNE BEDARBIŲ

Kauno darbo biržoje per 
pirmų šių metų pusmetį viso

nksmai pasišokti.

Klebonas ■ kun. A. Linkus,, 
kelioms dienomis išvyko « pa
upį atostogoms. Jį pavaduoja 
Tėvai Marijonai. Rap.

tik Fordų išgelbėjo, bet Ir plė
šikų sugavo.

GARSINKITĖS “DRAUGE"^

SEKMADIENĮ RĖMĖJU 
PIKNIKAS

PLANUOJA VALSTYBINI 
PARKĄ
---------- . .

Aplink Grass ežerų, kuris 
susijungia su Fox ežeru, Lake 
apskrity, planuojama įsteigti 
valstybinį parkų, kuris apim
si ųs 3,200 akrų žemės. Parko 
įrengimas, numatoma, kalnuo
tų apie 2 milijonai dol.

liečiu žada surengti iškilmes ., . . „ , .,, ” , . dymosi viešose maudynėse vieSoldiers b įelde. Kitos tos m- ‘ 
šies iškilmės bus rūgs. 15 d.
Chicago Historical Society 
bute, prie North Ave. ir Clark 
St. * ' I 'iT

LIETUVIAI DAKTARAI:

tose.

LAIMĖJO SEPTYNIAS 
PIRMAS DOVANAS

Museum of Science and In- 
dustry šiomis dienomis yra • Cook county (žemės ūkio ir 
įdomi fotografinių nuotraukų!gyvulininkystės parodoj rock-

Sekmadienį, rugp. 18 dienų, 
įvyksta Akademijos Rėmėjų 
Draugijos piknikas, Marąue
tte parke. Rėmėjos jau prisi
rengusios prie pikniko ir lau
kia svečių. Komisijoj darbuo
jasi K. Garuckaitė, O. Rei- 
kauskienė, A. Vaišvilienė, F 
Burbienė ir B. Kalvaitė.

Seserys gamina užkandį, gi 
rėmėjų skyriai atvažiuoja su Būnant liuosam nuo parei 
įvairiausiais skanumynais, gų ir be revolverio patrolme- 
Kvieėiame visus ir laukiame nui W. Touhy, 8306 S. Carpin- 
visų. Visas pelnas eis vienuo- tre St., pristojo plėšikai ir 
lynui. T. j grizindami peiliu norėjo at-

-------------------imti automobilių. Pagriebęs

iTncTnriiie uniinni krenkeri Patrolme"as Tien«AlUolUbAUo AAN Aliu J i pleiky paguldė, o kitas pa-
---------- bėgo.

WBST SIDE. — Antradie
nio rytų jaunieji Žurkauskai 
automobiliu išvažiavo į Ka
nadą, kur mano aplankyti vi
sas žymesnes vietas. Jei pa
tiks, mano išbūti apie mėnesį 
laiko. Sugrįžus, Jonas Žurkau 
skas, Jr., seks tėvo pėdomis 
ir stos į savų biznį.

KRENKERIU ATSIGYNĖ 
PLĖŠIKŲ

AKIŲ GYDYTOJAI:

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų Altoriaus Puošimo dr- 
gijos susirinkimas įvyks šia
ndien, rugpiūčio 15 d., 7:30 
vai. vakare. Visos narės pra- 
Somos susirinkti, nes turime 
prisiruošti prie ateinančio pi
kniko, kuris įvyks rugp. 25 
d., 1935, parapijos Rūtos dar 
že. Vaidyba

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

1 kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANai 0623

AMV.PTKnR LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. leavitt St.

CANai 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Tel. CANai 0267
Res. PROspeet 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezldenciia 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Tel CANai <188

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandoe: Nuo 9 Iki 18 ryto 
Nuo 1 tirt 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuc 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Nrtmų tei. PROspeet 1930 Tel. CANai 4122

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

8eredomls ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubllc 7868

Ofiso Tek: PROspeet 6376
Rez. Tel.; HEMIoek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30 
Reredomls ir nedėliomis pagal sutsrtj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0084

Ofiso vai.: 2—4 ir 4—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Rez. 2515 W. 6 9th St. Pagal sutsrt).
DR. J. E SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
De n tirtas

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVE., Cor. Franclseo 

Tel. Office Laf 86|0; res. Vlrg. 04(9

Tel Ofiso BOUIevard 5918—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:80
756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—8 vai. vakare

RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANai 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

l^UAfKOčIŪNAr
DENTIST AS

1446 SO. 49th CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv., lr Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Merginos ir vyrai pardavi
nėti aukštos rūšies dalykus pa- 
sidahinimui. Tiktai ambicijos 
turintieji teatsišaukite.

B’Youthful Oosmetics Co.
3162 So. Ashland Avenue

* Taipgi reikia merginos ofi
sui ne pilnu laiku.

LIETUVTAI ADVOKATAI:

Rea. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Raudolph St. 

ChicagoReikalingi 4 patyrę mūrini
nkai, plasteminkai, 2 karpen- 
teriai. kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

"DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

JOHN t. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoe kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėlio. Seredoa lr Pėtnyčloe 

vakarais 4 Iki 9
Telefonas CANai 1178 

NAMAI: 6469 8. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 9900

Reikalinga vedusi pora ar
ba maža šeimyna prižiūrėti li
gonę. Renda, šviesa ir šiluma 
kaipo mokestis už darbų.

1417 So. 50th Avenue 
Cicero, Illinois

1-mas aukštas, iš priešakio
Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish

NorbertTumavick 
Lietuviai Advokatai

4(81 8OUTH A8HIJKND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKVVELL ST. 
Telephone: REPubllc 9723

Ree. 1227 S. BOth AVE., CICERO 
Telephone: CICERO 6395

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 2 - 4 kamb. fle- 

tų frame cottage. Labai pri
einama kaina už cash. Pui
kiam stovy. Labai geroj vietoj

1732 South Ruble Street 
CANai 1539

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 ACTOMOBTLES

Office Tel. HEMiock 4848 
Res. Tel. OROvehill 0617

(924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
9421 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

VaL 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėliomia susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6799 
Naktimis Tel. CANai 0499

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki * vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUIOK IR 
PONTIAO KARŲ

DR. CHARLES SEGAL
OFTSAfl

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piety Ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną 
Telefonas MTDway 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 09*4 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-8 v. v. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 dieną

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki S popiet — 9 iki 9:10 vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BUICK '35. 6 Sedan 41. Trunk, garant. kaip naujas ..............»8#5
BUICK ’SS, Club Sedan su trunk. garantuotas........................ 8S25
BUICK ’36. 8 Sedan 47. garantuotas ............................................ »7»5
BUICK ’24, Club Sedan «1. kaip naujas, garant....................... 9995
Bl'ICK ’84, 6 Coupe 58, mažai vartotas, garant........................ 9S»r.
BUICK ‘34, 5 Sedan 57, pulkus karas, garant............................. 8795
BUICK ‘83, 6 Sedan 57. tobulas, garant....................................... 8495
BUICK ‘32, 5 Coupe 96, labai puikua garar.t........................ 8495
CADILLAC "82. 7 8edan V-12, gražus karas ........................ 91B95
BUICK ‘30. 7 Limo. fteHl drat. ratai, eina O. K........................ 8225
CADILLAC ‘31, 7 Sedan. tobulam stovy ....................................... 8S.fi
CADILLAC ‘10. 7 Sedan. pertaisytas . ....................................... 9395
CADILLAC ‘30, 18 cilindru 7 Sedan. labai pulkus....................... 9595
CADILLAC ’80, 7 8edan, labai puikiam stovy............................. 94.5
CADILLAC *29, B Sedan. įtvarus karas ............................................ 9225
CADILLAC *28. B Sedan, gražiam stovy ................................. 9125
CADILLAC *28, »B Sedan. ger* vertenybė ................................. 9100
CHEVROLET *27. 5 Sedan. bėga O. K................................................ 9 50
DDDGE *28, 5 Sedan. žemai apkainuotaš ................................. t 95
ERSEX *80, 5 Sedan, Svarus mažas karas ................................. 9125
FORD, ‘85, Sport Coupe, kuone nau las ............................ RPF.CIAL
FORD *81, Business Coupe. 8vsrus ................................................. 9225
LA SALLE *81. S Sedan. pulki vertybė ............................ ................94.5
LA SALLE *99. S Sedan, 8 drat. ratai ............................................ 9545
LA SALLE *99, B Sedan. dr*t. ratai ........... .. .............................. 91.5
LINCOLN *89. B Sedan. labai paikus ............................................ 92.5
NAPH *88. B Sedan. geras mažas karas ............................ ,, 9255
OLDS *80. 8 8edan. 2 durų, geroj tvarkoj ............................ .. .. 9225
PACKARD *88, 7 Custom Sedan. tobulam stovy.................... 9545
PACKARD *81. 7 Custom Sedart, gerai bėgsntli.................... 95.5
PACKARD *80, 7 Sedan, puikiam stovy ................................. 8825
PIERCE *80, 9 Ooupe, labai pulkam stovy ................................. 81.5
PLYMOUTH *99, S Sedan, motoras O. K........................... 8 75
PONTTAC *94. 4 Durų Sedart. kaip naujas ................................. 85.5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartini* karai priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Crawfoi*d 4100

( CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine


