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GEN. CAPLIKAS-LIETUVOS PREMJERAS
T. S. TARYBA AHDELIOIA ITALUOS , MIRSSSVER‘ TUBELIS su

ETIOPIJOS REIKALĄ
PASKYRĖ KOMISIJĄ IŠTIRTI VISĄ 

DALYKŲ STOVĮ

TARNYBON ATSIŠAUKIMA REKTORIUS ATSISTATYDINO

ŽENEVA, rūgs. 6. — Pa
skelbta, kad Italijos diktato
rius Mussolini pasiduoda T. 
Sąjungos tarybos sprendi
mui ir sutinka su tarybos pa 
skirta komisija.

ŽENEVA, rūgs. 6. — T. 
Sąjungos taryba, nesant po
sėdyje Italijos delegatui ba
ronui Pompeo Aloisi, kadan
gi jis nenori sėdėti prie sta
lo su Etiopijos delegatu, šian 
dien vakarą vienbalsiai nus- 
nendė paskirti komisiją ir 
jai pavesti, kad ji ištirtų visą 
italų etiopiečių ginčų klausi
mą ir rastų atitinkamų prie
monių, kad sulaikius gręsian
tį karų Afrikoje.

Komisiją sudarys po vieną 
Anglijos, Prancūzijos, Ispani- 
•s, Turkijos ir Lenkijos de- 
•gatą. Dar prieš šį sprendi

mą Italijos delegatas Aloisi 
iriešin >si, kad komisijon įei

tų Anglijos ir Prancūzijos, 
kaipo interesuotų valstybių, 
delegatai. Tačiau to nežiūrė
ta.

Po privataus posėdžio tary 
bos nariai susirinko viešąjin 
posėdin. Atėjo ir Italijos dele 
gatas. Bet jis greit apsisuko 

j ir išėjo iš salės, nenorėdamas 
būti kartu su Etiopijos atsto- 

[ vu, kurs taip pat buvo pakvie 
! stas dėl visako.
Į Po įvykusio balsavimo skir 
ti komisiją, Etiopijos delega
tas apleido salę, o tada grįžo 
Italijos delegatas.

Kai kas aiškina, kad Itali
jos delegatas tik juokus kre- > 
čia ir podraug provokuoja 
tarybą.

R0M|A, rūgs. 6. — Italijos 
vyriausybės aukštieji valdi
ninkai tvirtina, kad Italija 
jau turi prieš Etiopiją su
traukusi daugiau kaip 200,(XX) 
karių, kurių pakanka, kad 

t užėmus visą Etiopiją.
Kariuomenė yra parengta 

veržtis Etiopijon. Tik laukia
mas T. Sąjungos sprendimas. 
Pareiškiama, kad nežiūrint 
koks būtų tas sprendimas, Ita 
lija nekeis savo pasiryžimo 
okupuoti Etiopiją.

KRAŠTO ĮMONE PASTATYTA ANT 
STIPRAUS PAGRINDO

TAIP PAREIŠKIA PREZ. ROOSEVELTAS
11YDE PARK, N. Y., rūgs. šaukėsi geležinės rankos ak- 

(i. — Prez. Rooseveltas leido cijos. 
askelbti savo rašytą laišką Ačiū Dievui, per du metus 

Scripps - Hovvard laikraščiųĮ daug kas gera atsiekta.
lx>ardo pirmininkui Roy W. j-------------------
Howard. i $f M PRANCŪZIJA NORI GEL

8

kadLONDONAS, rūgs. 6. —i Iš Kinijos pranešta, 
toriaus Mussolinio įsakymu J Krikščionių Protesto Sąju- ten nuo širdies ligos 
pašaukta karo tarnybon dar džio organizacija išleido atsi-
50,000 jaunų vyrų, gimusių šaukimą į visas pasaulio tau- 
1912 metais. Seniau šie vyrai tas (kraštus). Atsišaukimu
buvo išimti iš kareiviavimo protestuoja prieš religinį ir Velionis gimęs Chicagoj no praneša, kad atsistatydino į
prievolės, kadangi buvo reika rasinį persekiojimą. Tarp ki- 3895 m. Kinijon išvyko 1933 j Lietuvos premjeras Juozas j
lingi namiškiams. Dabar ir jie tų atsišaukimą pasirašo Ang- ni. Priklausė Dieviškojo Žo- Tūbelis su visu ministerių j KAL NAS, rūgs. 6.
šaukiami, kad' parodžius pa- lijos, Škotijos ir Valijos dvy-.'džio kongregacijai. kabinetu. Šiandien atsistatydino TJetu-
sauliui Italijos karingumą ir lika kataliką arkivyskupų ir ------- ---------- Korespondentas sako, kad vog ministerių kabinetas. Tuo

galiugunų. Ivyskupy. CHICAGO MAJORAS GRf-“au*ijau 8Udarytas naujas kabinc-

ROMA, rūgs. 6. — Dikta-

ANGLIJOS DARBAS UŽ 
KARĄ PRIEŠ ITALIJĄ

Kol kas nėra žinoma vyriausy- 
ku„. dr. J P. Mu.pl y. ka.a bės pasikeitimo priežastis
likų universiteto Peipinge . PARYŽIUS, rūgs. 6. , International News Service
(Pekine) rektorius. Navas korespondentas iš Kau J<|(,uoda t„kų }jnil( i5 Kau.

Atsišaukime pareiškiama: , mainam
“Krikščionių Protesto Są- 20 SU FONDAIS

judis (ne politinė ir ne sek- 
tarinė organizacija) energin-

mirė

iChicago majoras grįžo iš 
gai atsišaukia į viso pasaulio Į AVasliingtono, kur jis turėjo 
tautų ((kražtų) vyriausybes, f pasitarimų su WPA admini- 

to, ar tie kraštai gtratoriuni Hopkinsu, kad ga

Atsistatydinęs Lietuvos mi- 
nisterių kabinetas buvo suda
lytas 1934 m. birželio 12 d.

tas su premjeru Tūbelių, bu
vusiuoju ministerių tarybos 
pirmininku.

LONDONAS, rūgs. 6. —
Anglijos profesinių unijų kon nežiūrint
greso Margate delegatų dau- priklauso, ar nepriklauso T., vus iš vyriausybės fondų įv- 
guma nusprendė, kad darbi- ^4junffab kad J°s savo vai- airiems Chicago suplanuotie- 
ninkai stovi už karą, jei šis domiems gyventojams laiduo- nis projektams. Tarp šių pro- 
būtų reikalingas sukoneveikti visišką religinę tr rasinę jektų yra majoro mylimiau- 
Ttalijos žygius prieš Etiopi- laisvę- • siejį: airportui sala ežere ir
ją. * “Šiandieninis didelis neri- koinercinė pramogų sritis eže

taikintam, orgnni- pritaL vT'.““'.' J“*“' ir Kanoniškų Tetaių
zacija taip pat reikalauja, ,nlngai nu»t«htah tlk Pntai; ' t—•*>.........

KUNIGŲ MARIJONŲ 
PASKYRIMAI

Kun. Juozas Mačiulionis, minas, Ph. Dr., S.T.Lic., ski- 
Lie. 1. C., buvęs Aušros Var riaini mokytojais Marijonų 

Seminarijoje Hinsdale, 111, 
Kun. Jonas Vosylius, S.T. 

Bac., kun. Vincas Čižauskas 
S.T. Lic. ir kun. .Antanas Šve 
das paskirtį mokytojais į Lie 
tuvių Kolegiją Marianapolis,

iM. A., buvęs Šv. Petro para-, Thompson, Conn. 
pijos klebonas Kenosha, \Yis.! V isi paskirtieji užima nau

jas vietas šią savaitę.
Kun. Jonas Vosylius aplei 

džia Cbicagą rytoj. Kun. dr. 
Alfonsas Jagminas jau atvy-

tų klebonais, skiriamas laik- 
laščių “Draugo” ir “Laivo”

Majoras sakosi, kad ji, pro;
kius gyvenimai! krikščionis- į jektaiM8 pritaręs prezidentas dėstytoju Marijonų Seunnari- 
kus principus. Nieku kitu nėra ir Hopkins ir jis tikisi laimė- ;JOJ’ Hin®d®Te, 
galimybės ką daugiau atsiek- ti vyriausybės apie 150 mi Kun> M,kas LrbonaviclU8» 
ti tarptautinės ramybės ir' H jonų dolerių.

Talkininkų vadai pągahau santaikos reikalui, kaip tik- pasirodo, kad majoras dar 
jsitikina, kad tik su karo P*-.vyriausybių, arba jų įgaliotų r,ėra tikras ar tie milijonai Pakirtas Ausros Nartų pa
galba galima palaikyti taiką'pasiuntijlių palankus pareis- bug skįrti įvairiems darbams ira?.ijai klebonu’ Cbk-agi,, III. 

' ' , kimas i šį atsišaukimą.”

kad Anglija su karo pagalba 
privalo sukoneveikti diktato
riaus Mussolinio atkaklumą.

pasauly privertus atkakli 
valstybes, kad jos pildy 
tarptautines sutartis.

IŠNYKO AUSTRŲ 
ELGETAI

Howard rašė prezidentui 
laišką, paduodamas įvairius 
krašto biznio reikale paklau-j ŽENEVA, rūgs. 6. — Etio 
simus. Prezidentas atsakė p įjoję yra vienų viena gele- 
jam šio rugsėjo 2 d. žinkelio linija tarp prancūzų

Prezidentas pareiškia, kad kolonijos Djibuti miesto ir 
krašto pagrindinė reformų Etiopijos sostinės Addis Abai 
programa ir gaivinimas pa- ba.
siekė pageidaujamo laipsnio Prancūzija bijo, kad karo 

krašto įmonė šiandien jau laiku nebūtų jis sunaikintas, 
’i lengviau atsikvėpti. (Vi- ; nes jis Prancūzijos nutiestas

viris biznis yra laisvas ir to- ir jos išlaikomas.
lesnis jo gerėjimas priklauso į Kad neturėjM nuostolių, 
uuo pafių įmonininkų. Vy- prancOzai p,anuoja 5į gria. 
riausybė juos pastate aut žinke,. 8„tarptauti„ti. 
stipraus kelio ir dabar težen- _____________

BĖTI GELEŽINKELI

gia sveiki, kad galų gale pa
siekus visišką visam kraštui 
ir sau gerovę. ‘ ( _______

Prezidentas pareiškia, kadi PARYŽIUS, rūgs. 6. —' 
jo vyriausybė buvo priversta ^Prancūzų akademija baigė ra

UŽBAIGĖ PRANCŪZŲ 
ŽODYNĄ

imtis įvairių drastiškų prie
monių, kadangi rado krašte
nepakenčiamas sąlygas, kurios 50 metų.

Syti ir redaguoti prancūzų žo
dyną. Šis darbas užėmė apie

'VIENA, rūgs. 6. — Auk
štesniosios Austrijos guber
natoriaus įsakymu įsteigta 
koncentracijos stovykla elgė- 
tam8, kurie turėjo būt suran
kioti, ten uždaryti ir priver
sti privalomai dirbti įvairius 
darbus.

Paskelbus apie tai žinią, iš
nyko visi elgetai.

BELGRADE SURASTA 
BOMBA

VIENA, Austrija, rūgs. G. 
— Žiniomis iš Belgrado, ser
bai iškilmingai minėjo savo 
karaliuko dvylikos metų gimi 
mo dieną. Jvyko kariuomenės 
paradas.

MEKSIKOJ UŽDARYTA 
MOKYKLA; DIREKTO

RIUS TIESON
MEXJC0 CITY, rūgs. 6. —

Kun. Antanas Andriušis, 
buvęs laikraščio “I^aivo” re-Chicago je.

Gausingos piliečių grupėsį 
kovoja prieš majoro du pro
jektus; naują airportą ir pra , __T.

... kt x- • • sha, \Vismogų sritp Nežinia, ar jos "7 . . _ ' Kun. Adomas Morkūnas, h.laimes. • _ . ,_________ IT. Bac. ir kun. Alfonsas Jag-

.jdaktorius, 
Šv. Petro

paskirtas klebonu ko į Hinsdale. Kun. dr. Juo-
parapijos, Keno- zas Vaitkevičius jau irgi grį

žo Marijonų Seminarijon už
baigęs rekolekcijų vedimą 
Pennsylvanijoje.

1 IDENTIFIKUOTI
MI ŽUDIKAI VĄ J RUNGTYNES

DAR NEŽINOMAS VIESU
LO AUKŲ SKAIČIUSparkų 

K. A.
Ryšium su Chicago

distrikto valdininko
Morrison nužudymu rugp. 13

. d. naktį frontier gatvėje po-
aiškinti, kad norėta kėsintis r ■■ _ _ , , . ... ---------- ---- ,’ . licija suėmė keletą įtariamų .. , .
pn«. Jugoslavijos jaunulį vai p|sik|Į Vie„as 8uil„tlJjPi Šiomis dienomis lenką,

Iškilmės tačiau suterštos 
radus vienam Į>arkuty užtai
sytą bombą. Policija mėgina

KAUNAS. — Rygoj, kaip 
žinoma, lenkų arklių sporto 
klubo iniciatyva rengiamos 
Pabaltos raitųjų rungtynės.

prašė
dovą.

lies viešųjų mokyklų mokyto
jams ir mokyklų viršininka
ms, kad juos visus labiau pa
veikus 8ocialistiškų mokyklų 
naudai.

Ministeris Vėla toj savo 
kalboj be kitko pareiškia, kad,

rge Bukowy, 23 m. amž., aną 
naktį pasikorė Brigbton Pa- 
rk policijos stotyje, o kiti lai
komi kalėjime.

Viena moteriškė, kuri iš sa 
vo namų per langą matė bė
gančius du vyrus nuo palikto

Miscoace, federaliniam dis- girdi, socialistiškos mokyklos 
trikte, policija susekė ir už-, sukurtos, kad “panaikinus 
darė privačią mokyklą, o di-
rektorių J. Estrada areštavo 
ir paskiau paleido užstačius 
200 pesų laidą. Estrada bus 
patrauktas tieson, kadangi be 
vyriausybės leidimo vedė mo
kyklą.

Viešojo švietimo ministeris 
Gonzalo Vasųuez /Vėla andfci 
per radiją kalbėjo apie socia- 
Jistiškų mokyklų “reikalingu
mą” Meksikai. Jo ta kalba 
atspausdinta raudoni ausiuo- 
ju rašalu ir išdalinta valsty-

M1JAMT, FTa., rūgs. 6. — 
Visur pločiai vykdomas nu
kentėjusiųjų nuo viesulo šel
pimo darbas. Kai kurie pa- 

latvių arklių sporto klubo tar krasciiri jau valomi ir pal&ip 
pininkauti, kad tose rungty- sniui pradedamas atstatymas.
wse dalyvautų ir Lietuva. n®ra žinomas tiktafl]

žuvusiųjų skaičius. Daug žu
vusiųjų lavonų nunešta jū
ron.

Keleivinis laivas Dixie dar 
tebetūno ant pavandeninių 
uolų. Sužeistas laivo kapito
nas.

NACIAI RENGIA DEMON
STRACIJAS

KAUNAS. — Nacionalso-gatvėje automobilio, kuriam
paskiau rastas nušautas Mor- cialistų partija visoj eilėj V o
rison, identifikavo pasikorusį kietijos miestų rengia naujas

_ . . .. . plėšiką ir laikomą kalėjime antilietuviškas demonstraci-tarp žmonių fanatizmų kurą R<) ’5 m jag dpln„natrBpijaB

Sako, kad jiedu bėgo nuo pa- naciams duotos instrukcijos 
likto automobilio. sukiršinti Vokietijos gyvento-

Kowalskis kol kas išsigi- j°8 prieš Lietuvą.
Policija deda pastangų,

yra didžiausia 
išsivaduoti iš 
žnyplių.”

Kantrybės. Kada žmonės su.

jiems kliūtis 
išnaudojimo

socialistiškų mokyklų pagalba
“ išsivaduos, ” tai pasidarys 
karšta ir pačiam Vėlai, kurs1 
deda pastangų dar labiau pa
vergti gyventojus. Niekas pa
sauly negirdėjo apie tai, kad; 
su socialistiškų
atsiekta kokia nors laisvė, ar-( Petrolia. 1 
ba kokia gerovė. c sužeista.

na.
kad suradus revolverį, su kn 
riuo nužudytas Morrison.

1 ŽUVO, 2 SUŽEISTA

LIETUVOS PILIEČIAI 
ABISINIJON

Anglų “Times” paskelbė są 
rašą svetimšalių, stojančių į

BUTLER, Pa., -rūgs. 6. — Abisinijos kariuomenę. Šiame 
mokslu būtų Keinikalų sprogimai įvyko sąraše figūruoja daug Lietu-

asmuo žuvo ir 2 vos piliečių, gyvenančių įAf- 
rikoje.

ŽUVO 10 PRANCŪZŲ 
KARO LAKŪNŲ

PARYŽIUS, rūgs. 6. — 
Žuvo 10 prancūzų lakūnų ka
ro manievrų laiku susidaužus 
ore dviem lėktuvams. Katas
trofa įvyko dėl tirštų rūkų.

ORAS
•

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota; 
numatomas lietus; maža tem- 
peratūroa atmaina.
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“DRAUGAS”
LITIIUANIAN DAILY FRIEND

tys ir patys daryk it a išvadus. Tik tokiu bū* 
du mes galimo įkurti surėdymu, kur Kiok- 
vieiias, nei vieno neišskiriant, turės progą 
gyventi padoriai ir su savigarba.

“Per pastaruosius keletu desėfkų metų

SEPTINTASIS EUCHARISTINIS KONGRESAS CLEVELANDE, OHIO
Ką Sis Tautos Religinis Seimas Rugsėjo 23 iki 26 Reikš Clevelando Miestui
DALIS n. kramente. O momente, kuo- charistimame Kongrese 6v. T Toj vietoj bus ir privati*

i*Ubli«|it-d l>«Uly, ticepi Sunuay.
. aVBSCKIl’TIONS: One Yeur — »«.O0; Slk MunUm

— 11.50; Thru* Moutha — *2.00; One Monlh — 74c.Butone — One Year — 17.00; Slx Montha — 14.00;
0®«r — -#»c.

Xa*«rtl«iiiH ln "DRAUGAk" bi-inga bent resulta.
▲4vertlatntf ratea on appllcaUon.

“DRAUGAS“ 2334 S. Oakley Avė., Chicago mes turėjome pramonės vadų su sųžuie ir
“DRAUGAS”

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kalno* prtalunčlanioa pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina,

JM BMmžomu tai padaryti Ir neprtalunčiania tam tlka- 
lenkių.

' BMnlltorius priima — nuo 4 vai. ligi i vai. popiet, 
lielna kasdien, išskyrus sekmadienius 

PftlONUMUKATOB KAINA: J. Amerikos vslstybėae:
— H-00. Pusei metu — 11.81: Trims mėnesiams 

li.Mi Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
trata: Metams — fT.OO; Pusei metų — |4.10.

DIENOS KLAUSIMAI

VIRtŲ IMS ITALIJA

be sąžinės. Besųžiningieji turėjo viršų. Jie 
žiūrėjo į darbininkus, kaip j galvijus suves
tus rinkom Jie juose nematė sielos, o tik ....
raumenis ir kaulus. Tokie tai pramonės va- as s oy amas prie i e-
dai įveda maišatį į gyvenimų ir tada nei u8nieB » klausia amas
valdžia, nei unijos, noi piningi pranioni- K"'"i“et,8> “nejaustų norai 
niai vadai negali išlaikyti teisybės ir padui*. truPutį j°s keršijo t O . U 
ruuio. Tie ueaųžiningieji sudalo Old Deal. perp.ldytas sai-
Old Deal seniau vadindavosi “rugged indi-

Kų Kongresas Reikš 
Nek&tettiuuns

met religija ir moralybė svy
ruoja, be abejonės, tokia ma 
jestotiška demonstracija da* 
rys įtakos ant pašaliečių. 

Katalikai, nors ir norėtų,

vo pasiuntinį. Tos Eucliaris- Šv. Tėvo Sekretorius J. E. 
tijos Karaliui iškilmės jau Diego Venini, kuris peniuos 
visai arti. . popiežiaus kredencialus Kur-

Tikros Esybės tikėjimo de- dinolui Hayes, o Šv. Tėvo kie- 
montsracijos susidomėjimas y- likų įteiks Clevelando vysku-

negalėtų neišleisti iš savo ra-j ra tikrai tautinis. Nuo Maine pui. Šių brangių Šv. Tėvo do- 
to karščio nemaraus Kristaus iki Californijos, nuo tolimų vanų vartos kardinolas lega-

tinis, visuomet deganti ugnis
tikėjimo. Ir jie nenori. At
peni, jie nori ir trokšta pa
sidalinti tuo dideliu Palikimu, 
kurį jiems suteikė Pats Die-vidualism“. Dabar ji vadinasi “laisvė“. Bet *r neužgęstanti...

laisvę pripažino tik sau. Žinoma, nebuvo jo- ... ‘3 i i 2’ E j vas Kristus mus kviečia: “A-
kio plano gamybai. Visai nebuvo mintyta [ls. *?!° . ® gre*° ™ U V b0 > teikite visi, kurie dirbate ir 
apie derinimų gamybos ir sunaudojimo. Ne- 11 bC,oa,b ° pašau io a ys |apsunkinti „ 0 juk
buvo mintyta apie įkūrimų surėdymo, kurs bus nukreiptos t Clevelandų. dftUg yra prakaituojanClų> 
tarnautu bendrai irerovei. Kiekvienas asmuo Kuomet dideles minios unksis .

pietų iki tolimų šiaurių J. tas iškilmingose pontifikalėsn 
A. Vai., ateina žinios nuo bū- Mišiose atidarant Kongresų 
rių keliaujančių Clevelandan 1 V. O.
melstis Eucharistijos Kara-

Kalbės kun. Ed. A. Walsh,
S. J. Sekmadienj, rūgs. 8 d.,

ar grupė žiūrėjo tik savo lobio, nepaisant į visų šalies kraštų, o net ir 
tai kiek darbininkų išmetama iš darbo. Ne- svetimų žemi 
darbas smarkiai svyravo — ėjo tai didyn, 11108 viešbučius

liaus Kristaus Katedroje lai
ke Kongreso.

Atėjo širdingas pasveikini- nuo 1 iki 1:30 popiet, EDST, 
ap- mas ir iš Washįngtono. Karš- I)er Columbia radio tinklų ka- 

mnkintų nuodėmėmis, pasken- ‘ tais žodžiais prezidentas F. D. ll,ės Washingtono kun. Ed.
usių pagundose, supainiotų 

ir suspaustų visokiais pagei
dimais, o jiems pagelbėti ga-

Rooseveltas rašo J. E. Cleve- A. \\alsh, Georgetown unive-
lando diecezijos vyskupui J. 
Scbrembs: “Linkiu Ir tvirtai

Tautų Lygos dabartinis posėdis yra pas ' 
turinis bandymas sutaikyti Italijų su Abi- 
inija. Šis bandymas, kaip ir kiti neduoda 
irų pasekmių. Italija nusistatė {atgrubti A- 

■ftiainijų ir ji, nepaisydama kitų tautų diplo-
Miatinio pasipriešinimo, eina prie tikslo, '• 
-! Anglija didina savo karo jėgas palei 
bgiptų ir Viduržeminėj jūroj. Užsimenama, 

Anglija gal jėga pastos Italijai kelių 
Abisinijų. Bet Anglija žino, kad Italija 

►linio vadovaujama, yra galybė, su ku- 
reikįa skaitytis. Teisybė Italija nestipri 

inansais, bet stipri dvasia ir pasiryžimu, 
►tipri dvasia ir tvirtas pasiryžimas pergali
laug trūkumų.

ir privačius
tai mažyn. Nebuvo daroma pastangų gyve- namus, žmones klaus: “Kų i n- j.. nK iaili,;o 4-1 • i j v • ,. ” n bužui: bk Dievas... Jų Jis laukia , tikiu, kad Kongresas visoke-niuių taip nustatyti kad darbininkams būtų tab vlbkab reiškia. O katali- .Mnbabl “Fintu :,-,u • •

I 4111 •• 1-4 - • . 4- kai iiems at^akvs kad Euclia lbtlegVs rankas... Eikite jus nopai pavyktų Jis apgai-mokauia tiek, kad jie galėtų išpirkti paga- sai jiems atsakys, kati rmtna niunuu »» i, . , ,
• i . - - i • • cistinis Kongresas tai via ma 'lfcl plie ManVb- , lestauja, kad negales asme-minamas gerybes. Kai kuriose įmonėse ai- i įsūnis t\on0iesas, tai pa ma

gos nukrito iki keturių ir penkių centų va- nitestacija visų katalikų mal-1 Keturios Dienos Viešo 
landoj, o reikėjo dirbti nuo 50 iki 66 va- dingumo Viešpačiui Jėzui Kri 
landų savaitėj. Kai darbininkai neteko per- stui su mumis Šv. Eucharis

tijoj iki laiko pabaigos.kautosios galios, tai įmonės ir fabrikai už
sidarė ir gatvėse atsirado milijonai bedarbių. Kas Yra Eucharistija?

O jeigu jie klaus toliau:

rsiteto vice prezidentas.

AMERIKA PALENGVINO 
MĖSOS IMPORTĄ

Garbinimo

bus keturios tiltuos viešos

Iniai dalyvauti; prižadėjo at- j KAUNAS. — Iki šiol mė- 
* siųsti Kongresui, dvasiškijai Įsos gaminius iš Lietuvos ek- 

j ir maldininkams sveikinimų. j sportuojant į Amerikų, Ik* 
mūsų įstaigų sveikatos liudi
jimo, dar reikėdavo ir Ame-įnaldos, O malda yra sėklų, i ®v- Tėvas Siunčia Kongresui

kų atneša vaisius Dievui. Ka
talikai melsis už visų pasau-

Kielikų

Eucharistiniam“Amerikiečiai nepasiduos tai grupei, ku-
ri 1932 metais privedė kraštų prie bedugnės “Kas tai yra ta Šv. Eucliaris- UZ lulllJonu8 v1^ Taullk uz j dalyvaus Dvasinės Kardinolų

Jau anksčiau buvo žinių, kad Italija ka- Į kranto. Ta grupė dabar nieko gero nežada, ............. .........“................................ '

prieš Abisinijų pradėsianti rugsėjo 15 d
bar Mussolini sušaukė įuinisterių kailine

likos įstaigų tokio pat liudi- 
Kongrese jimo. Amerikos pasiuntinybė

to posėdį rugsėjo 14 d. ir gal būt tas posu- 
suformuluos kuro |>askelbiuių.
Italija dabar tiek energijos ir drųsos

lo, kaip Vokietija prieš Didįjį Karų.

o tik reikalauja, kad kraštas išnaujo būtų “Kūnas
jai pavestas. Ities Kristaus, prisidengęs po

“Išsigelbėjimas susideda iš dviejų da- {^veikslu duonos ir vyno...“

KURODt TIKRĄ KELIĄ

Plačiai yra pagarsėjęs kun. Couglilin sa- 
fvo prakalbomis per radio it viešu' pasiro- 

iymu. Jisai savo darbuotę varo su savo vys- 
ikupo pritarimu, liet negu įima sakyti, kad 
įjis yra bendros katalikiškos minties reiškė
jas Amerikoj. Autoritetingi katalikų pareiš- 
įjkiinai ekonominiais ir soeijaliuis klausiniais 
Įeina iš Washingtono, D. C. Vienas tokių pa-
i reiškimų buvo padarytas Darbo Dienoje.

Kun. Dr. Francis J. Haas yra vienas 
įžymiausių autoritetų swijaliais ir ekononil- 

klausimais. Jisai yra direktorius Na- 
Catholic Scliool o£ Sočiai Service. Vy-

»ybė jį pakvietė būti nariu Labor Poli- 
boardo ir viešųjų darbų adminigtraci- 

Reiškia tarnauja dviejose valdiškose or
uose. ;

Darbo Dienoje kun. Haas ir Amerikos 
Federacijos prezidentas Green kalbė- 

nuo vienos platformos darbininkų mas- 
itinge. Štai keletas ištraukų iš kun. Ilaasoįkalbos:

“Kiekvienas darbininkas, amalninkas ar 
įprastas, dėl savo naudos, dė, savo šeiniv- 

ir darbininkų luomo privalo būti unijis- 
is. Tai nėra jo vien teisė, bet šventa parei- 

tpdaiuas petys į petį su kitais cfarbi- 
jisai sutiks pavojų. Bus prieš jį 

statymas ir gal darbo neteks. Bet kai vi-
*Usijungs, tai tąsyk visi bus laisvi.
“Darbo Diena skelbia darbininkams: dč- 

į unijas; būkite joms ištikimi; vaduo- ltia protu rinkdami viršininkus, o po išsi- 
[iino sekite jų
patartis.

atitinkamoms mūsų įstaigo
ms dabar pranešė, kad mėsos 
gaminius iš Lietuvos toliau 
bus galima į Amerikų impor
tuoti vien su Lietuvos įstai
gų sveikatos liudijimais.

Katalikai atsakys:,bedievlus ir lūkimuosius. O Kolegijos svita, kurios yra 
ir Kraujas Viešpe- ! >'Patin^ai Ulflsii šaIl ,r Į priskirtas ir clevelandietis 

kun. monsignoras Josepn F. 
Smith, Šv. Jono katedros kle
bonas.

žmones.
Naša, beanejo, ous gausi,

nes Dievas pasakė: “Melsk,
o apturėsi' , o Dievas ueme- Į 

ganizacija. ,mui? “Duona, kurių Aš Junis juoja
.... • ... ... .... duosiu, yra Mano Kūnas, ku- .. , ... ,\ ynausybė turi įsikišti, nes jos pareiga . • r. • Katalikų Bažnyčioj visuo- :

yra ginti gerovę visų žmonių. Kai visi su- 8, 1 bla pasaulio yrft tanipras rygyS rarp
siorganizuos, tai bus reikalas žiūrėti, kad gyveninio... Imkite ir valgy- kurįe prįguli prie jos ir 
algos ir kainos balansuotų. Toliau kad ba- kitę: tai yra Mano Kūnas, ku- kurie Qe _ (žt,nkias visuoti- 
lansuotų pramonių ir farmų gamyba. Ant' rį As jutas duodu; tai dary- įr vįepingUlnoJ diCelia-
laimės vyriausybė ta kryptimi padfctė gerų klte ant ,nano akinimo, ku- jue skai»įuje narįU) kurie
pradžių. Bet vyriausybė be žmonių bendra-.ns val£° Mano KunQ ir ka<ia nors bllV0 narjais kitų 

ria Mano kraujų, gyvena Ma
nyje, o Aš jame. Kaip gyve-

lių. Firma dalis yra vyriausybė, antra — or- į O autoritetas šitam tikėji-

darbiavimo gerovės įvykinti negali“.

NAUJAS MINIiTERIŲ KABINETAS 
LIETUVOJ

Vakar po pietų amerikoniškuose laikraš-

nantis Tėvas pasiuntė mane, 
o Aš gyvenu su Tėvu, taip 
tas, kų valgo Mane, gyvens 
su Manim“. VC !!

tikėjimų. Retai kada IšgTrsi, 
kad katalikas perėjo j kokią- 
nors kitų religijų. Yra atsi
tikimų, bet jie reti Ir labai 
toli vienas nuo kito. Kartą 

j katalikas,. — visuomet kata-meiiKonmKuose kukius- Tie gvenU ž(xi2iai yra ištar-'. ’ . . „ . ..
šiuose pasirodė žinia apie permaina* Lietu- G nn- viešpaties, todėf Vi-* 7

........ ...........:___ ’ l imi. i kataliku tikemvos valdžioj. Rezignavęs premiero Tūbelio si kataliUai prillua JUOS šu, 
ministerių kabinetas ir jau esųs sudarytas; dingai ir su uusižemini„lu 

Tai yra žodžiai, ant kurių ta

gai, į katalikų tikėjimą perei
na kasdiena: žydai, netikėliai,

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS gias. Taigi kelnių taisymo fab 
----------- rikas jiems kaip tik bus dide-

Labų dienų, tavoršeiai, ta- lė pamačis šias deprešino čė- 
vorškos! Navynos vėl mus sais.
apznaimino, kad skridimas šį j Be to dar navynų padau- 
’net įvyksiųs ir gana. Sako, ir žus klausia, kam reikalinga

naujas. To naujo kabineto sąstatas dar ne
paskelbtas.

Atsimenant, kad neseniai Lietuvoj buvo ti ja i žodžiai, per kuriuos bu- 
įvykę sodiečių judėjimas dėl žemų kainų ū- vo duotas žmogui maistas ne- 
kio produktams ir kad buvę smarkių susi- mirtingumo, “gyvoji duona, 1 
rėminių su policija, tai šis vyriausybės pasi- kų nukrito iš dangaus, kad 
keitimas galėjo būt to sodiečių judėjimo pa
sekmė.

Prez. Roosevelt Darbo Dienų praleido 
savo rūmuose Hyde Parke, N. Y. Pasftal-

po įsteigta Šventoji Bucharis-

•metodistai, episkopatai... Keli !EenUbfio’ net oktobrio mė- paminklui vuodega. Sako, rei-

duoti pasauliui gyvybę“.
Katalikui nėra sunku ti- 

1 keti, ka Visagalis Dievas tei
kiasi nužengti į žmogaus šir
dį ir numalšinti jo alkį ir tro-

liejiniuose su kaimynais išsireiškė, jog jau,
nesųs taip susirūpinęs Amerikos ateitimi. 
Sako, jau pavojai praeinu ir įvairūs patvar
kymai, padaryti kovai su depresija, būsiu 
mažinami. S 1• *4 a

Clevelando žydai žino, kad 
Katalikų Bažnyčios Seserų ta
rpe yra žydų įstaiga vardu' 
Siono Duktery s. Tu seserų ,

nesį nėra vėlu skristi per ma
res. Jei baltaodžių žmonių va 
sąrą oras ant marių buvo 
nespakainas, tai jis turi nusi-

»v«rbiat»i«B tikslas yra -1 sPako*»'ti ■'““danodžių vasa-
nuoiat melstis už žydų tautų. *»* Vadlna8- ,loron18 ’ nen°- 

loma vėl reikia stvertis už
Klausimas; “Kodėl Koma*” kantrybės ir laukti skridimo. 

Kaip daug virsta katalikais Xa, tai ir prašau visų kan-
iš protestonų bažnyčių, būtų trybės.
persunku išvardinti. Laikas ----------

Škulį taip, kaip jam yra leng- nuo laiko jų bažnyčių nariai Va, ir vėl bėda.
■ va tikėti, kad Dievas tarė žo

ikidį ir buvo viskas sutverta; 
kad Įsikūnijimo paslaptyj Die 
vas nužengė į A4. Panelės yš- 
čių ir tapo žmogumi, kad Jis

užimantieji aukštas vietas, su- Klerikalai ir tautininkai pa 
ėję veidas veidan klausia: ;statė Market parke tokį pa-

, kentėjo ir už mus mirė, vėl 
Oregono valstija yra pasižymėjusi apy-1 priHįkėlė ir užžengė į Dangų 

nių gamyba. Apynių augintojai turėjo bėdos, Faktfts kad JlB ,nuin>t davį
nusistatymų ir pildykite ! darbininkų stokos. Jiems reikėjo 5 ar 6 pat# Save, kaipo nelšseinia- 

į tūkstančių darbininkų. V aidžia atėjo jiems maistų, kuris gydo mūsų
“Darbo Diena šiais metais sako darhdu- 

ns: prifiažinkite darbininkų išrinktus at- ' 
fus; priimkite juos; tarkitės su jais; ne- | 

tuokite suklaidinti ir neklausykite tų, ku- 1 įtit gyvena nesantaika ir įtarinėjimais; galite patys; viską patys matykite ir patys 
rite.
“Darbo Diena šiais metais visuomenei 

paremkite darbininkų pastangas susi
tarti; jų nauda yra jūsų nauda;

“Jęi yra koks vienas dalykas, kurį visi 
loine įsidėmėti yra tai tas, kad netap- 
suklaidinti savynaudiškų laikraščių ir 

lo propagandos apie laisvę, “valstijų tei- 
■*’ ir konstituciją. Svarstykite dalykus pa-

pagalhon — uždarė reliefą ir badarbiai tu
rėjo eiti dirbti pas apynių augintojus.

sielų ir kūnų, kuris yra vais
tas nuo visokių dvasinių ii- 

• * gų ir galutinas užganapada-
, Anglijos unijos, kovbdatnos prieš bol-irymas <lo prižado: “Aš esu 

ševikus, padarė parėdymų, kad neįleisti bol-|su jumis per visas dienas“
ševikų į unijų valdybas. Tai yra Dievo žodis. To pa-, 

kanka...

Puikumas Katalikų Tikėjimo

Septintas Eucharistinis Ko
ngresas suvęs artima* neka

lk * 9. i tulikų su katalikų tikėjimo
Pabaltijo tautos apibudinamos šitaip: es-' majestotiŽkumu, kur mūsų Iš- 

tai — darbininkai, latviai — miestiečiai, lie-! ganytojas, po priedanga duo
tu viai — sodiečiai.

Jurbarke baigiama statyti 
skerdykla. Ktato savivaldybė. 
60-70 tūkstančių litų.

moderniška 
Atseis ap\

kia jų nukirsti. Well.... atsi
prašant, kiekvienas daiktas 
turi du galus: galvų ir vuo- 
degų. Kodėl ir paminklas ne
gali turėti vuodegos! Į kų gi 
būtų nanašiofe, priklodui, na
vynų padaužos, jei kas joms 
nukapotų vuodegas? Siūlau ir 
tų “vuodegų“ palikti.

“Kodėl Romai“
Šaltyje pagonų amžiaus de

gantis ugnynas, kuris šildo 
kataliko tikėjimų, matomai, 
turi daug įtakos... Kvietimas 
visiems: “Artinkitės — ser
gantieji prie Gydytojo, alka
ni ir ištroškę prie Gyvenime 
Šaltinio, beturčiai prio Dan
gaus Karaliaus — nuliūdę 
prie Suramintojo...“

Artinkitės, “Nes tai yru 
duona, kuri atėjo ii dangaus.

minklų, kad, anot navynų pa
daužų, yra kuo pasibovyti. 
Navynų padaužos lipa ant 
paminklo, kai ant kokio kal
no1, ir čiuožia žemyn. Pasibovi 
jimas, sako, malonus, alc vi
sa liėda, kad paminklo pavir
sią yra krumpliuotas ir čiuož 
darni jie kelnes sudrasko. Dėl 
to žada duoti peticijų komite
tui, kad tuos krumplius nuim
tų ir akmenį nušlifuotų.

Mano delno rokunda liet gi
Ne kaip jūs tėvai, kurie val-i1 kitokia. Aš siūlau komitetui
gė mauną ir mirė. Kas valgo 
Šitų Duonų, gyvens amžinai“.

Prex. Rooseveltas Linki 
Kongresui G.rų sėkmių. 
Apgailestauja, jog ne

galės dalyvauti

tuos “krumplius“ ant pamin
klo ir akmenų “nušlifavimų“ 
palikti kaip yra, o navyno- 
nis Market parke pasistatyti 

(kelnių taisymo fabrikų, dai
niško aliejaus spaudimas ci- 

'eilistams nesisekė. Antie skr-
Rugs. 23 d. Clevelandas šii jajaus biznis buvo gud, ale po 

nos, rasis švenčiauslame Sa- j dingai priims Septintame Eu- Į dviejų metų ir tas jau bei-« u

Pereitų savaitę buvau išva 
žiavęs į laukus. Einu per vie
nų farmų. Žiūriu, farmerjs 
sėdi ant medžio ir rainiai ko r 
ninę rūko.

— Kaip laikaisi — paklau 
siau jo.

— Fain, — atsakė farme- 
rys. — Turėjau dvi laimes, 
o dhbar laukiu trečios.

— Nu, nu, kokios tai buvo 
laimės, prašau papasakoti.

— Turėjau daug miško, ku 
ris man buvo nenaudingas. 
Pereitais metais užėjo viesu
las ir visus medžius išvertė. 
Mitui begalvojant, kur reih» 
tie medžiai padėti, užėjo au
dra, trenkė perkūnas ir visus 
medžius sudegino. Toj vietoj 
pasidarė derlinga dirva. Pa
sodinau bulvių, morkų, ridi
kų ir lairokų. Visi gerai už
augo. Taigi, daliar sėdžiu ir 
laukiu žemės drebėjimo, kad 
lų gery bę man iš žemės iš
kastų.



Šeštadienis, rūgs. 7 d., XV35 I) H A fl O Ą H
B

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Katalikiškoji Mokykla

Prasidedant mokslo metams i nkyti katalikiškąją mokyklą, 
ir atsidarant mokykloms, ka-1 tai tų bedievukų, kurių aps- 
tulikai tėvai turi susirūpinti čiai sutinkame, lyg kokių a-

vingalvių, nieko nesuprantan
čių ir nieko neišmanančių, šia 
ndien gal visai nebūtų. Jie 
būtų religiniai ir naudingi ir 
sau ir savo artimui.

savo vaikučiais ir pasistengti 
juos leisti į katalikiškas mo
kyklas, kuriose išsiauklėtų gy 
venime tapti gerais katalikais 
ir pavyzdingais piliečiais.

Šiandien laisvieji gaivalai jei kaialikai tgvai daugiau 
mums rodo Amerikos viešųjų susirūpintų savo vaikučiais 
mokyklų pavyzdį ir įsako pa-, teiku jiems katalikiškąjį iš
sekti mokyklą be tikybos. Net aukiėjimą katalikiškose moky

klose, tai nebūtų baimės apiekatalikiškoje Lietuvoje, lais 
vamaniai mums siūlo mokyk
las be Dievo, mokyklas be ide
alo, kurs yra protinio ir do
rovinio auklėjimo pagrindas. 
Ir kadangi mokykla be Dievo 
veda tiesiog ateizman ir uo- 
rovinin supuviman, dėl to ka-

rytojų. Jie iš mažens būtų pa
vyzdingi ir būtų prisirengę 
į gyvenimą. Juk, šiose dieno
se, kuomet tikėjimas yra to- 
kis svarbus klausimas, rytoj 
ir jiems teks su tikybos prie
šais kovoti, būtent, su tais,

“Motinėlės” Seimas KAIP BUS RENKAMAS LIETUVOS SEIMAS
Neseniai Lietuvos Preziden- ve, man padėk”. O iškilmin 

tas pasirašė ir paskelbė nau- gas pasižadėjimas bus toks 
“ Pasižadu, kad būsiu ištiki-

Apšvietos dr-jos “Motinė- kalus Lietuvos universitete, 
lė” seimas įvyko rugp. 20 d. I Nutarta kreiptis į Amerikos i Lietuvos seimo rinkimų į 
Philadelphia, Pa., dalyvau- lietuvių katalikų dvasiškiją, ' statymo pakeitimą. Pagal tą mas Lietuvos Respublikai, sau
jant Jo Ekscelencijai vysku- kad jie,kiekvienas priklausy-1 pakeitimų, rinkti seimą dahar gosiu Lietuvos Valstybės Lo
pui T. Matulioniui, kuris yra tų prie tos kilnios dr-jos ir, turės teisės Lietuvos piliečiai, nstituciją ir kitus Lietuvos 
tikrasis tos dr-jos narys. Dr- kad paragintų savo parapijie- į ne jaunesni, kaip 24 metų a- Valstybės įstatymus ir sąži- 
gijos pirmininkas, kun. dr. J.'čius, ypač profesijonalus, įsi- mžįaus> o būti renkamais į ningai eisiu seimo nario pa-
B. Končius, vedė seimą ir pa- rašyti į “Motinėlės” dr-ją. geim^ _ ne jaunesni, kaip 30 reigas. Teesie, kaip pasižadu”,
kvietė į garbės pirmininkus Metinis dr-jos mokestis yra metų amžiaus. Į seimą negali Seimo nuiys, kuris atsisakys 
Jo Ekscelenciją vyskupą T. sekantis: tikrieji nariai ino- būti renkami tie asmenys, ku- duoti priesaiką arba iškilmi- 
Matulionį; sekretoriaus vietą ka $10.00 į metus; paprasti rie prįėmė Lietuvos pilietybę, ngą pasižadėjimą, nustos bu 
užėmė kun. J. Balkūnas, Mas- nariai $o.00 į metus ir na- bet kartu turi ir svetimos vai- vęs seimo nariu, 
petho klebonas; jis trumpai riai šelpėjai moka $3.00 j me- j 8tybgs pasižadėjimą priimti rp Dačiu laiku buvo 
pranešė apie valdybos veiki- tus; garbės nariai skaitosi tie, ja0B tog vai8ybg8 piliečiais: U(.islns Klainėdns krašto 
mą per praeitus metus. Kada- kurie sumoka dr-jai vienu k a-1 asmenVs nriklause nrie ore-a • ’
ngi dr-jos iždininkas, kun. N. rtu $100.00. Jo Ekscelencija nizacijos, kurį yra teismo pri- Pakpitiinp Mkoma L.-į sei. 
Pakalnis, iš Brooklyn, N. Y., vyskupas T. Matulionis nuo-j Da;:nta turėiusi tikria atimti . , ’ , . ’ , .' ,
yra išvykęs j Lietuvą, tai jo širdžiai pritaria kilniems Mo Lietuvos nepriklausomybę ar- . • . kuria n..i
vietoj apie finansinį stovį pra tinėlės’ siekiniams ir todėl v ntnlėšti T ietnvos teritnri ° ' ? ■’ • l‘ *.............-vi . h atplėšti Lietuvos tenton- , būti re„kaini sein Pul
nese pirmininkas; iš to pra- patsai jsirase l tikruosius tos į jos dalj> jeigų nuo to teisme £ *
nešimo paaiškėjo, kad iš a. dr-jos narius ir kviečia Ame- pripažinimo nėra praslink? f . • . • • - ’

— Neapsakomai mėgstu 
simfoninius koncertus, — sa
ko Vinas Pūstas.

— Nei nežinojau, kad tam
sta esi toks muzikalus. •,

— Ale kur tau! Ne apie tai 
eina.

— Na!

— Į koncertus eina dau
giausia motervs. Ir išsivaiz
duok, apie mane sėdi šimtą* 
moterų ir nei viena nekalba. 
Dabar supranti.

Augkit Su Mumis!
Jai norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITO 
ASMENIŠKU PATARNAVI- 
MV, kviečiame jus atrinekti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

t v i r,.- b v . i t i w • PrlPaž'n""° n‘ra Praslink« • kia pat, kaip ir į selm«, mr
talikai tėvai privalo savo vai- kurie piktažodžiauja prie5 “”pT X™ , 2«onX romU " “* kita, ‘vark.. P.gaiiau ir Kia:

kučiams parūpinti vietą ka- Dievą, šmeižia dvasiškiją, nie-
talikiškose mokyklose, kurio- ki šventus daiktus o vna 'CT * v «■. 4 i f • K a hventus aa,kIUS’ o yPa" New Yorko banke yra $1,130.-se gautų tikybišką pobūdi ir tingai bando tikinčiuosius a-
žydrios krikščionybės gaivu- įtraukti nuo tikrojo tikėjimo.
ni<1‘ •' Tokiuose atsitikimuose, ko-
Ką gi tiki ai duoda kataliku- kjUs gį gįnkius jįe pavartos! 

koji parapijinė mokykla? Tuos pačius, kuriuos apturės 
Gerai žinome, kad viešose savo katalikiškame auklėjime, 

mokyklose nėra tikybiskų pa- įaį yra vjsas tiesas, visus pa- . .. . . . .
mokų nei lietuvių kalbos dė- vyzdžius ištvermingai sekant stltuclJ* se,mas vienbalsiai 

1 priėmė.
Seimas patvirtino valdybos

stymo. - : katalikiškosios mokyklos mo-
Tat, kas gi raiškia tikybinė kvnius, jie prisirengs nugalė-

pamoka? Tai yra mokslas a- ti tikėjimo priešus.

tn idealia .... x n tvtatą idealią gah dalyvauti teismo nusmei- pėdos krašto atstovams nusta 
n. ktieji arba į teismą patrauk- įy^a prjvajoma priesaika arba

jos valdyba yra sekanti- v atsakoaiyben Plhemi’ rin' iškilmingas pasižadėjimas, 
jos \aiayDa yra Besanti. kimų metu esantieji namuose, _ ,

Kun. dr. J. B. Končius, pir- j suirntiesiems. I _____________________™
“Motinėlės” pirmininkas menkas, Mt. Carmel Pa. , naujienų> j jstatymą

pasiūlė seimui priimti valdy- Kun. J. Vaičunas, jlce-piri yra įvesta ir kfti .{ur> 
bos pataisytą konstituciją; po ^minkąs, 4943 W< 15th St’ | pakeitimai. Anksčiau būdavę

katą p. Šliką gavo $590.00; draugiją.
Dabartinė

19; viso dr-jos kasoje esama 
$1,720.19.

trumpų diskusijų, naują kon- 
seimas

nusistatymą skirti stipendijas 
vienuolėms mokytojoms aukš-

‘Motinėlės’
Halsted Exchange 

National Bank 
19th PI. and Halsted St

Cicero, III.
Kun. N. Pakalnis, iždinin

kas, 259 No. 5th St., Brook 
lyn, N. Y.

Kun. J. Balkūnas, sekreto 
rius, 6425 Perry Avė., Mas-

PROGRESS KRAUTUVĖJ*

P.iy. tikriHl tikėjimą, kurs iš , Dabar gaiime suprasti, dėl tiems mokslams eiti, Lietuvos peth, L. I., N. Y. 
aiškina visas tikėjimo tiesas, ko katajįkiškosios parapijinės Universitete Kaune; dr-jos Kun. A. Jurgutis, kasos glo- 
įsmokina įsakymus, parono mokyklos vaikučiai taip ski- troškimas yra, kad gerb. sese- bėJas» Box 542, Bridgeville,

ievyi> Ba^ny-1 rįasį nuo kitų (viešųjų). Nes ry.s> katalikybės ir lietuvybės Ba- 
ciai, 1 autai ir artimui, pri- jaunutėse širdelėse yra pa- skleidėjos mažutėlių tarpe A- Run- F- Jura*, kasos 
rengia prie verto priėmimo sėtft ir augįnama tikėjimo žie- nierikoj, gautų progos išmok- globėjas, 94 Bradford St., La- 
sv. sakramentų, duoda pnnąr delig Jįe gauna gražįas ir ti gerai lietuvių kalbos, pama- wrence, Mass.
ji supratimą apie gerą ir blo- kį|nįas pamokas gyvenimui ir tytų savo tėvų — protėvių tė- Valdybos Narys
gą, ir i« avina vai učių valią. susįprailta būti tikinčiais ir Vynę, Lietuvą. Jos ten moK.s- 

pavyzdingais. Tos visos pa- iUs baigusios galės būti lietu-Tuigi, tikybišką pamoRa api
ma Katekizmą, Šv. Istoriją ir
Krikščioniškąją Dorovę.

Toliau, katalikiškoje lietu
vių parapijinėje mokykloje 
mokinama mūsų gimtoji lie-

.»»
JISAI: Na, ir kas! Vėl im-

patiekti rinkti ištisi sąrašai’ 
ir rinkikai turėdavo balsuoti 
už visus sąrašus. Dabar bu.-, 
balsuojama ne už sąrašus, bet 
už atskirus asmenis. Lietuva 
bus padalinta į Apygardas ir 
kiekviena apygarda rinks tai., 
tikrą atstovų skaičių. Kii k- 
vienas balsuotojas galės ba: 
suoti už tiek asmenų, kiel- i 
jo apygardoje bus renkama 
seimo narių. Tuos asmenis jis 
dabar galės laisvai pasirink
ti iš kandidatų sąrašo. Už 
kiekvieną pasirinktą kandida 
tą, balsuotojas galės paduoti'

DIDŽIAUSIA PARODA ŠILDOMŲ IR 
VIRTUVIŲ PEČIŲ

VISŲ GERŲJŲ ISDIRBYSČIŲ

mokos yra kuogeriausiai aiš- vybės pijonierkomis išeivijos s’m vartoti senąjį indą ir vjen.j balsą Bus lialsuo-
kinamos mūsų brangių ir my- tarpe. Seserims Pranciškietė- tiek! Užteks ir jo. Kam čia 
liinų Sesučių (Kazimieriečiv lns, joms prašant, seimas pa-'i* mažmožių daryti dideli <w- 
Pranciškiečių ir Nukryžiuoto- skyrė dviem seserims moky- b'^a’l
jo V. J.). Jos daug darbo ir tojoms vieniems metams gti-

tuvių kalba. Taip, toji kalba, vargo įdtsla, kad tas jaunas pendiją mokintis Lietuvos uni-
kuri amžiais buvo niekinama, 
persekiojama, neigiama; toji 
kalba, kurią kalbėjo senieji 
mūsų protėviai, bočiai, bro
liai ir sesers; toji kalba, kuri 
yra lopšys kalboms kitų tau
tų, giminingų lietuviams. Be 
to, dar mokinama Lietuvos 
Istorijos ir to visa, kas pa
liečia ne tik mūsų Tėvynę Lie
tuvoje, bet ir mūsų pačių iš
eiviją čia, Amerikoje.

Dar ne galas. Katalikiškoje 
lietuvių parapijinėje mokyk
loje kartu su proto ir sielos 
lavinimu, dar galima pasidi

širdis patraukus prie Paties versitete Kaune. Seserims iva- 
Kūrėjo. Ne kartą gal jos ir zimierietėms, joms prašant, 
savo sveikatą paaukoja, bet pa«kyrė pašalpą dviem sese- 
niekada, o niekada neapleid- rįm einančioms aukštus moks- 
žia garbingųjų savo pareigų, ins Katalikų universitete, Wa- 
atsimįndamos mūsų ISganyto- shington, D. C. Jei dr-jos fi- 
jo meilingus žodžius: “Leis- nansai leis, stipendijos bus 
kitę mažutėlius ir nedrausai- skiriamos ir pasauliniams siu 
te jiems ateiti pas Mane, nes dentams-ėms eiti aukštus mo-
iš tokių yra Dangaus Karalys- __________________________
tė” (Mat. XIX, 14). kiu į šventųjų bendravimą”.

Lietuviai, katalikai tėvai, Raskubomis ištardami tą tie-

JINAI (į.š džiaugsmo ap
kabinus: jį už kaklo): 0, koks 
tu geras, koks tu mielas! Tu 
nenori man širdgėlos didinti.

1ISAL: Žinoma1 
didinti!

JINAI 
ant viens

jama spausdintomis kortelė
mis. Jose dus pažymėta vie
no kandidato pavardė, var
das, amžius, užsiėmimas. Visų 
kortelių išvaizda bus vrenoda 
ir be jokių ženklų. Rinkimų 
dieną nebus varoma jokia agi
tacija.

Naujos mados šildomi pe
čiai nuo

M 9.50
Alyva kūrenami šildomi 

pečiai nuo
*34.50

Vėliausio padarymo vir
tuvių gesiniai pečiai po

*29.50
Naujos mados kombinaci

jos pečiai nuo
*48.00

kurie savo vaikučius leidžia ne\ nepagalvojame, koks 
iį katalikiškas mokyklas, ne- 8*'us j°s turinys.
turi abejoti dėl ateities, nes
jie atlieka savo šventas parei- 

džiuoti ir būdo auklėjimu. Vai) gaH įr vydo Dievo valią. To- Pasir°d° nepaprastam gražu 
kučiai taip pat yra rengiami kiuH tgvU8> kurie vaikučiuose ine- Paskaitęs ją žmogus pa 
į gyvenimą, tai yra į kasdie- tvįrtįna krikščioniškąjį gyve- Junti» kad eei ne v>enas, bet 
ninę kovą, kurią paprastai su-į nimQ ir tikėjimą, Dievas pa- ^vai dalyvauji mistiniame 
tinka žmogus, kaip kovoti su ! laimins, o užaugę vaikai jų Kristaus Kūne, esi gyvas to 
tikėjimo priešais ir kaip nuo į8enatvgje bus jiems didelis kano narys» kaiP ta Sakel? 
jų apsiginti. Į džiaugsmas, nes jie darbuosis viiMnetly.

Tikėjimo priešai ne tik sa- jr gyVens Dievo garbei, Tėvy mistinio kūno gaiva y m
vo spaudoje, bet ir viešuose nės gerbūviui ir artimo labui. P^8 Kristus, kaklas Mari-
susirinkimuose ir prie kiek-1____________ ja, nes kaip per kaklą eina t

kūną maistas, taip per Mari
ją visos malonės; visas kita® 
kūnas yra trys Bažnyčios: Li-

vienos progos sistematingai 
varo įvairius priekaištus prieš 
Tikėjimą ir Bažnyčią. Viena 
iš svarbiausių netikėjimo prie 
žasčių sudaro tikėjimo tiesų

BIBLIOGRAFIJA

‘The Communion of Saints 
ši tiesa kiekvienam katalikui

(laiminga): Mudu Išrinktieji į seimą atstovai, 
antro nepyksival pradėdami eiti jmrelgas turės 

Tik kas čia yra, kad žmogui duoti priesaiką arba iškilmin- 
tmka sukulti vis brangiausie- gą pasižadėjimą. Priesaika 
ji dalykai!! bus tokia: “Prisiekiu Visaga-

JISAI: Taip yra visuomet! lio Dievo akvvaizdoje, kad 
Kai tu įėjai, aš ką tik buvau būsiu ištikima-: Lietuvos Re- 
surinkę8 šukes tavo didžiosios spublikai, saugosiu Lietuvos 
japoniškosios vazos. Žiną:, ir Valstybės Konstituciją ir 
nebdiko nė vienos šukelės, ku kitus Lietuvos Valstybės įsta- 
ri būtų bent kaip šis, va, tymus ir sąžiningai eisiu sei- 
delnas! mo nario pareigas. Taip, Die-

Lengvais išmokėjimais, didelė nuolaida uz vartotus pe
čius ar rakandus mainant ant naujų.

3224 South Halsted Street 
Telefonas VICtory 4226

J. W. KALEDIN8KAS, Manager
Duodame gražius lietuviškus radio prograinus kas ne- 
dėldienį, 11-tą v. prieš piet, iš stoties \V(1ICS, ITIBO kil.

EMIL DENEMARK^f

Praėjusių metų ga>e anglų nksmiausioji danguj, Kariau- 
kalba pasirodė vertimas iš jančioji ant žemės ir Kenčiau

nežinojimas. Kas apie tikėji- prancūzų kalbos “The Com- čioji skaistykloje. Visos šios
nio tiesas mažai išmano, to
kiam išrodo, kad tikėjimo tie
sos yra absurdiškos. Tokiam 
darosi nesuprantama, kaip ki
ti gali patikėti religijos tie
soms. Ir toks iš palengva taip 
apsipranta, ir patapęs nere
liginis, paskui sutampa su 
bedieviais. Jei tokiems iš 
mažens būtų buvę progos la-

munion of Saints” by Rev. trys bažnyčios sndaro vieną 
Valentin Breton, O. F. M., iš- mistinį Kristaus kūną. Patar 
leista The Herder Book Co., tina ypač kunigams ją perskai 
15 and 17 South Broadway, tyti, nes ten apie kunigą la- 
St. Louis, Mo. Kaina $1.35. Lai gražiai išdėstyta. O gal

Salioj knygoj labai populla- kas atsiras ir į lietuvių kalbą 
riai išdėstyta mūsų tikėjimo išvers. Tai būtų puiku, kada- 
tiesa, kurią kasdien prasime- ngi lietuvių kalboj kaip tik 
name, kalbėdami “Tikiu į trūksta tokio turinio knygų. 
Dievą Tėvą” žodžiais: “Ti-j J. Bndttkaa, S. J.

J
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Į MiLinus Miškus 
Darwin miestelio.

vicdrais iš Miehigan ežero.

pasiekti “Sukoja” (Seųuoia) 'klainuoti, padaryti “gešefto”, tai tam ideališka vieta. ‘‘Te-, kur derlinga žemė, nerasite 
angų. Kaip ryt nutarėm ap- ten ir lenda. Panašiai ir su tytė” norėjo savaitei, kitai prie mažų miestelių “eabins” 
lankyti Seųuoia, Urant Par- mūsų kai kuriais socialiste-, apsistoti, bet “Bėdytė” išva-1 Ypač nusukus nuo “niain 
kų ir nuvažiuot j Fresno. Be liais Chicagoje. Kada James- dilio. Jis bijojo tų kelionių... road”. Mes apie Vasalia, Ex- 

eter, Lemoncove ir kitus mie
stelius, ko ‘‘gulo negavom”

to, reikėjo automobilis vežti Janušauskas norėjo įvykdyti' Tuose parkuose ne vien mi-
Loa Angeles geria vandenį iš į “lazarietų”, ba jo aliejus antrų skridimų per okeanų, tai skus: juose yra labai daug
labai toli, nors jhi nose turi 
didžiulį Paeil'iko vandenynų...

laikas mainyti ir “e,linkai” socialistėliai tuojau sugalvojo'ežerų, kuriuose pagaunamu beieškodami nakvynės. Modų
tepti. Per tokius kelius, kaip ' korporacijų ir kų tik nepra- “samanotų” žuvų. Yra akmenius ...........

dleidom dulkėtu vieškeliu Na, tai dabar važiuosim į Death Valley važiuojant, a u-' dėjo serus pardavinėti. Jie'nų - milžinų, kurie turi iki 
įyn prie išdžiūvusio ežero, milžiniškus miškus. Tie mil-'tomobilius greit “išsitepa” ir! pasidarė biznio. Atsirado “ei- 6,000 pėdų aukščio. Mes vie-
kurio kusė soda. Kalnuose žiniški miškai, yra žinomi va- iš aliejaus išbėga... Be to, mes cilkatalikų”, “ciciltautinin- nų tokį milžinų — akmeninį
.tesi kasyklų. Daug iš jų r(iu Seųuoia. “Titytė” tie- rytoj vėl lipsime ne 4',(MM>, bet kų”, “cieilsandariečių” ir pra kalnų, aplankėm Seųuoia par-

siog lietuviškai ištarė: Suko- 7,000 pėdų į kalnus-.. dėjo aniems “turavoti”. Jei- ke. Jo aukštis — 6,7iO pėdų.
ja... Seųuoia miškas atsižymi di gu kas nors iš šiaip veikėjų

Kad nuvažiuoti į tų. “Suko- džiuliais, milžinais medžiais, , padarė kokių pastabų ir per- 
ja”, mums reikėjo arba ap- kokių kitur pasauly nėra. Jų sergėjo tuos patriotus, kad’ 
važiuoti visus kalnus, arba amžius apskaitoma nuo trijų čia yra “monkey biznis”, tai 

JjLJtalnai! Tarpe jų stuk- pervažiuoti jų pietinę dalį, iki
aukščiausias Amerikos Bakerefield. Ant žeinlapio ma-

ro “aukso mainos”. Kiek 
ažiavę toliau, radom gero 
.o, kuriuo dasiritome iki 

vieškelio palei Siena Ne- 
kalnus. Oh boy! koki

yno kalnas — Mt. \\ liit-v tėsi kaž-koki vingiai per miš-

iki penkių tūkstančių metų! tie gatavi buvo akis išdrasky- 
Tai nepaprasti medžiail Jų'ti. Ir dabar neseniai Lietuvos

Mums prisėjo lipti laiptais, 
kurie įtaisyti jam ant nuga
ros, virš 300 pėilų.

General Grant medis, kuris 
Gen. Grant parke auga, yra 
storesnis už General Sherman

savininkai “ nesi badu įuo ja” 
su turistais...

iš Sacramento mes nutarėm 
“prisipylę gaso”, važiuoti į' pusę 
Yosimite Bark. Tų norėjome 
padaryti važiuodami iš Fres
no, nes Yosemite Paikas yra 
nuo Fresno važiuojant j Sa- 

' eramento, pakeliui, iŠ rytų 
pusės.

Vėl į Kalnus
Sali Francisco, Oakland ir 

visi kiti miesteliai, jau įsikū
rę kalnuose, kalneliuose. Pa- 
cifiko pakraštys čionai kalnuo 
tas. Tokiam San Francisco, 
jau panašiai kaip Pittsburghc.

Mes neradę gatavo tilto, kė
lėmės keltu per įlankų. Už 65 
centus gavome “raidų” į anų

(14,496 pėdų).

o vakarykščios kelionės, 
nesi jautėm gerai. Vis a- 

vaidenos tos bedugnės, 
ras kelias, pavojingiausi 
sukiniai, upės dugnas su 

ų vieškeliu ir visa Mir

užsilikę keli šimtai ir juos valdžia ir laikraščiai nebeži-j medį. Gen. Grant metiAs ap
kus ir kalnus, bet nemanėm saugoja valdžia. Tas miškas, nojo nei kaip pravardžiuoti 111a lieineny 40.3 pėdas. Jo
kad rasime tokį kelių kaip kuriame jie randasi, užvadin- Šimutį, Vanagaitį, Karpvų ir 
per Mirties Klonį į Darwin. ta “Seųuoia 'National Park”. kitus už nerėmimų “antro 

Iš Freeman, vietoj važiuoti 1853 metais tie miškai užtikti skridimo”. Valdžia net tūks- 
per Mojavę aplinkui, mes pa- balto žmogaus. Indijonai tuos tantį dolerių paskyrė! Ir gal- 
sukonie į kalnus. Čia kelias medžius vadino Seųuoia, todėl vos!.. Ar-gi jau jūs tiek pini- 
buvo nors trumpesnis, bet su- tuo vardu užvadinta parkas, gų turit, kad galit visokiems 

Klonis, kurioje mes gale- dėsnis, ° je’gu suktesnis, tai Tas parkas, dabar užima plo- “cicilistų skymams” mėtyti?! 
e sutikti mirtį. O čia žuvo ’r Ogesnis. Prisipylę gaso, pla tų apie 500 kvadratinių my- Turite studentų, turite bied- 
« gyvybių- ne vien gyvu- ^*u’ aliejuotu vieškeliu, važia- lių. Mes, kol užsirangėin į vir- nuomenės, turite Dariaus-Gi- 

bet ir žmonių. Kartais, vo,n vis aukštyn ir aukštyn, šūnę nuo įžangos vartų, ėmė rėno kūnus, turite Lituanicos 
Užeina toks karštis ku- Vietomis radome užsisukimų, apie valandų laiko ir vingia- liekanas, o ar darote kų? Ar 

tiesiog uždusina: nei ai- ^et jie platūs ir nepavojingi, vomės keliu 22 mylių Ilgio, statote paminklų tiems didvy-
nei kvėpuot. Ir tas tru- Tolyn — suktvn! Jeigu ne Kelias status, bet geras. riams?... Jūs tik užrietę gal-

tik kelias sekundes bet aliejuotas kelias, tai mes ne- Kalnuose radom daugybę vas žiūrite, laukiate atskren- 
sykį pagavo ta srovė, tai būtume rizikavę toliau važiuo- medžių, kurių amžius siekia dant “ko tai”... Reikėjo taip
ev ti. Gavę vakarykštę pamokų, nuo vieno iki penkių tūkstan- laukti Dariaus - Girėno:...

aukštis — 266.6 pėdos. Tuose 
parkuose randasi dar vienas 
medis vardu Bovle, kuris yra 
36.8 p. storio ir 272.8 p. aukš
čio. Tie 3 medžiai svertų apie 
12,000,006 svarų!

Pakeliui grožėjomės rr ste
bėjomės naujai statomu tiltu, 
kuris 1937 m. žada vežte vež
ti turistus į rengiamų Parodų 
San Francisco mieste tais me
tais. Tai bus milžiniškas til-

Mes, nenorėdami karščiuose tas ant aukštų pastatų. Nau- 
kankintis važiuojant lyguma, jas inžinerijos pabūklas... Kra 
pasukom iš Sacramento į San ntui artėjant, San Francisco 
Francisco. Matėm laikraščiuo- šaltas oras mus visus sutrau- 
se, kad San Francisco vos 52 kė į krūvų. Nors saulutė iš- 
1. šilumos. Tas miestas gyve- lindo iš debesų, bet oro nesu- 
na vėsioj Paeil'iko pakrantėj, šildė. Reikėjo “futrų”, arba 
San Francisco yra didžiausias gero palto...
pasauly uostas ir vienas iš

.. /4 . , didžiausių miestų California.Is General Grant parko mes x , ., . . .j.. , lik pastaruoju laiku Los An-kalnais nuriedėjome žemyn ir , . . _ — . , - -
žemyn. Gražūs reginiai mūsų geleS Prale^e ^n ^an^sc0 i pažįstama ana vieta, nes ki- 
nebeviliojo, ba buvome pavar- gyvenlojų skaiciunu. San Fra- tado8 teko pėkščiam į jų nu- 
ge. Rūpėjo nakvynė. Be to, ncf° tu" dabar gy v 634,394, ] žingsniuoti Golden Gate
mums tolymas kelias į Sacra- i® 8 " es ’ ’ ’ i parkų. Žinodamas kad ten man

Į Veik du kartu didesnis. Bet , jūrų šunes, norėjau juos 
San Francisco gyvesnis mies-! parodyt “Bėdytei ir Tetvtei” 
tas ir su priemiesčiaik ir su^ Nedaug ir neilgūi grožėjo- 
Oakland, turės virš pusantros rn^. Pacit'iko pakraščiu. Žiau- 
milijono gyventojų. Už pora rus vėjas neieįdo mulns stove

Išlipę iš kelto, nuriedėjom 
per miestų į Paeil'iko pakraš
tį pietauti. Man buvo gerai

mefito ir gaso mažai teturime.. 

Vėl Lygumose 
Fresno miestas su 52,(XX)

nebenorėjom kartoti. Vargaif Čių metų. Milžinai medžiai pa- Na, bet grįšime dar truputį gyv. susilaukė mūsų jau su .
^ pataikėm kiek vėsesnį negalais išslrangėm į kreivas kely sveikina mažas žmogys- j Seųuoia ir paskui važiuosi- i temus. Nakvynę gavom priej’110^’ a a Pa aifes statyti ti f ti krante. Ir toks beširdis, žiau

1- ____ 1 * — 1?..   _ _ * čia J |4.> Įminei.. iiinirf’ f ln Lr 1 o Firl ir ,Didžiulė debesų liūtis, ma lygumas. Radome ne tik gy 
d prablaivino orų. Šiaip, vulių, žmonių, bet ir mieste- 
vidurvasary niekas nesi- jįų su desėtku - kitu gyven- 

keliauti. Nuvažiuoja tu- tojų. Kalnų vanduo gaivino 
į pakraštį, bet skersai jUOs. () geras, šaltas, tyras 
bevažiuoja. Tik dideli vandenėlis!.. Gražių žalmargė- 

ejai tokių kelionių, kėliau Įįų ir-gi nemaža...
Oras čia buvo kiek vėsės- 
■f negu pakalnėse.

ltų, kuris jungs Oakland ir rus( 
San Francisco, šis miestas' 
greit plėtosis ir bus antras 
New Yorkas.

tas ir amžium ir ūgiu...

Kad įsivaizduoti tų milži
nų medį Jai štai jums vaiz
das. Nukirsklte vienų milži- i 
nų, supjaustykite jį ir staty
kite namus. Iš vieno medžio, 
jūs pastatysite keturiasde- 
šimts namų po penkis komba

ine į General Grant Paršų.
General Grant Park

Iš Sacramento į San Fran-

(Bus daugiau)

GARSINKITE “DRAUGE”

vieškelio ir prie gelžkello, to
dėl miegas mus netitigdė iki 
gaidžių... Bakerstield, Fresno,

Vos už poros desėtkų myr.ų Stoekton, tai didžiausi niies- 
važiuojant į žiemius iš Se- tai California slėny, pakeliui

iquoia, yra mažutis didmečių įš Los Angeles į Sacramento. cisco — nėra 100 mylių, bet i LIETUVIAI DAKTARAI:
parkas, užvardintas “General Seniau čia buvo tyrai, bet kelias su kliūtimis. Ne vien ----- - ■■■ " 11 b ....
Grant Park” — generolo Gra- dabar įvesta irrigacijos, todėl miestai miesteliai trukdo grei V*?.naktį, mėnesienoj.

tnes būttunt: žinoję a- 
tokias baisenybes ir kar- 
, tai nebūtume nei rato 
į tų pusę. Bet nežinystė, 

iais, pavojingiausių balse-
ių išvengia. Vėliau, kada mūsų kelio paviršiu. Kalnų, ris yra nuo 25 iki 37 pėdų kiūtino į kalnus, o mūsų ke- nuogių. Pažymėtina turistams Vallejo, radome platų vieškt 'oriao: Tel. LAFayette 4017 
ūrinėjotn muziejus, tai ma '<a‘ kurios viršūnės, čia siekė Jo amžius skaitomas per pjū- 1 įįas dar tolymas. Buvom nu štai kas. California lygumose, lį iki Oakland. IR*B" Tet HB^,ock ,28*

Mirties Klonies “kūri-
’... Brrr!.. Baisu atpasa- 
... Jeigu kas iš jūsų ma- 
Egipto mumijų, tai tokių 
įijų matysite surinktų iš
fornijos tyrų. Sudžiūvę kū ■vo kelio 87 mylios, bet kelio- 
moterų ir vaikų! Matysi- n« užtruko apie 4 valandas su

nt pagarbai. Parkas apima vos pravažiuojame ne vien derlin- tų važiavimų, bet tiltai ir kel- 
keturių kvadr. mylių plotų, gus laukus, bet ir solų - so- tai. Kalnai neaukšti. Kelias, 

virš 4,000 pėdų. Kai kur pa- uu *<*««“ v gražių milžinų miškų. Jus: oranges, leinonų, ai- kuriuo dabar važiavome, atro-
lypėjom, kai kur nuriedėjom, Vidutiniškas medis, aukš- Mes jame tebuvome apie va- monds, riešutų ir kitokių vais- dė visai kitoks, negu 10 metų 
bet apie tiek aukštumos buvo I čio turi virš 200 pėdų. Jo sto- landų laiko, nes jau saulutė medžių. Taip pat daugybę vy- atgal kada važiavome. Nuo

n rius! O visų medį sudėti į va- Mes važiavome aukštuma, . ... 4-- gonus, tai reikia 60 vagonų!

kai kurios viršūnės, čia siekė 
apie 7,000 pėdų. Sniego jose tį, nuo širdies: kiek brūkšnių sitarę nakvoti Fresno.
nesimatė. Matėsi tik aukštose apie šerdį, tiek metų amžiaus. General Grant Parkas — AMlSKAAUS L.HS1UVIŲ DAKTARŲ ajKjįUGIJOS NARIAI: 
viršūnėse, kurios siekė iki Vienas iš milžinų, “Generai graži vasarojimo vieta. Jau on»o Phone
12-14 tūkstančių pėdų. Hherrnan” medis, turi aukščic kas mėgsta laipioti po kalnus PRO«p«ct io?e

273.9 pėdas ir diametre 37 pe !.Iki Bakersfield mums tebu-

Kės. and Office 
2359 8. Leavitt St. 

CANal OTO'J

Tel. CANal 0367
Re«. FROspect 60 59

■klio griaučius, roges, žmo 
skeletų, drabužių, indų,

magaryčiom. Tegul jų bala' 
Užsirist, tai šiaip taip užsiri- 
torti, bet kaip reikėjo nusivin
giuoti žemyn, tai ėmė daugd Daugiau už jokius pi- 

mes ne važi uosiui sker-
Mirties Klonio! Ir jums, 1421 pėda virš jūros, o mes 

norėsite pamatyti tų sukinėjomės kai kur virš 4,00(1 
įų kraštų”, tai važiuo- Pėdų! Tiesaus ke1;o — riei už 

žiemų ir tik ten, kur yra skatikų. Kalnai, uolos, upe-
»py nurodyta, bet sker- !,ab šaltiniai. Reginiai — 

nevažiuokite. Gal už ke- nors fotografuok arba fil- 
ar keliolika metų, kaip niuok. Gražu, miela pasižiūrė 
gerus kelius, tai kitas ti, Kai kur radom gerų vietų 
i, bet dabar apsisaugo-1 pusinmtidyti, bet negalim gai

dus. Jis skaitomas seniausias, 
kpie 5,000 metų amžiaus. At
rodo gana tvirtas ir gyvens 
gal būt dar kelis tūkstančius 
metų. ,

General Sherman medžio is-

AKIŲ GYDYTOJAI: OR. J. J. KOWAR$KAS
PHYSIC1AN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 F. M. 
Sunday by Appolntnient

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAL8TED 8TRBBT 
Rezidencija <600 Se. Arteslan Are.

Valandos: 11 ryto Iki t popiet
• Iki S ▼. rakaro

laiko. Bakersfield tebuvo tik ■ torija tokia. Jį atrado tūlas 
James AValterton 7 rugp. 1879. 
metais. Gyventojai Kaweah I 
kolonijos, kurių dalis buvo ,

DR. VAITU3H, OPT.
_ UI ETŲ V18

OFtOMI.TklCĄLUV AKfl 
SPECIAUISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris*
socialistai, užvadino t, medi!
“Kari Marks”, bet neilgam.!
Kada valdžia perėmė park, {S»«,g!n5LS!,".,SU'^Sr,J: 
tai kareiviai tij. medį pakeitė j "“““"“nu'*1'

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo « Iki S rak 
Nedėliotais pagal sutartj 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PRUspect 193U

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
BES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

DR. A. 0. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso ralandes: 2-4 k- 1-8 ral. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St. 
t Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredoitiia ir Nedėlloihis pagal sutartj

4 Tai ne juokai!
^žinodami pakeliui, kur 
reeta į Los Angeles van- 
ickls, mes matėm gražių 
r iš vakarų pusės. Mus^ 
jo kalnai, kuriuos persi- | 

galėjom rasti milžiniš- į 
miškus. Jie buvo čia pat, 
:elių dešimtų mylių, bet 

rt. į juos įvažiuoti, rei- 
visus kalnus apvažiuoti. ( 

Ii Los Angeles, jie nusi-’j 
į tyrus.
i! Kas patikėtų, kad Los : 

les gauna vandenį iš užu 
400 mylių! Dar toli į 

ius, nuo kur mes įsukotn, 
ii rezervuarai Siera Ne-- 
Kalnynuose ir iš čia, tas

teka triūbomis į mie- 
ruarus. Tai ne Chi- 

mes semti galime

> uoti. Mes šį vakarų ture jom

mokyklos valkus. Kreivos ak ys a;x 
(aisti uos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.

•Socialistni ir «» įkilę MrtolfttilSI 53.
KaMi>s plgUMl kaip pirmiau.

vardu “General Sherman”,

nosį. Kur tik jie gali pasire-
4712 80. ASHLAND AVt 

Phone Boulevard 7589

-Ofiso Tel.: FROspect 0376 
Rez. Tel.; HEMIock 6141

KezlU.: 2516 W. 69th SI.

. DR. J. RUSSELL
Ele! u vis Gydytojos Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso Vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30

Tel. CANAL 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 lyto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartj

Tel. CANal 6122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHlltURGAb
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir NddSIlomls pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California A ve.
Telefonas REPublic 7888

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HAESTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848
Res. Tel. GltOvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAtiUUETTE ROAD 
GYDYTOJAI Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVDIš
Office: 2643 W. 47th Street 

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutartj

Gerkit ir Reikalaukit I 25 METĮI PRITYRIMO
Ylaoaa AliMto 
Mut»al TrlJi 

tralgidiig 
Kaatmky

. f

Osetinas • v*1

MulualLiqiiorCo.
4707 a Halsted St

TeL TAROS MM

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Z/
Zz

Tai. BOUIevard 7042

DR. C. Z, VEZEL1S
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel Ofiso ROUIeVard 6918- 
Res. VICtory 2348

DR, A, J. BERTASH
ofiso vai. nuo 1-3; huo 6:30-1:10
756 WE8T 35th STREET

-14

DR. JOHN SMETANA
OFTOMETRIgTAS

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

2 aukštas i
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki1 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
' vfil viikArn Nprlnlimnift n£rft Nuo 10 iki 12 ^bI. ryto* nuo 2 Iki 4 vau voKaro. neamiomiR nėra va, ir nuo 7 iki vai.
•kirt, T*lkndtj. Boom 8.

FhOS« Cilftl 0523

OR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VTKglnla 0036 

Ofiso v*l.: 3—4 Ir 3—8 p. m 
Nedaliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Oas X-Ray
4143 ARCHER AVB.. Oor. FratlctOh., 

Tel. Office Laf 3460; ree. Vlrg. 0669

JVA1&U8 D ▲ K T A A A A

DR. CHARLES SE6AL < DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

lėtų ir nuo 7
vtkar* Nedėilomtt dlio 10 Iki 13 

valandai diena
TMatoaaa MIDww !•«•

GYDYTOJAS Ir CHtttUROAS
4631 KO. ASHLAND AVĖ

T«1 TARAS 0914 
Res.: Tel. PLAss 1400 

Valandos:.
Nuo 10-11 ♦. ryto; 3-3 tr 7-1 v. v.
MaddUoals ana U iki 11 dlaaa

j Phone Hemlock 2061
jDR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 8o. Western Avenue

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

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Oydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandas: Nuo 3 iki 1< rytai* f 
Iki 3 popiet — I Iki 3:30 vakar* 
MaddUomU naa u ryta Iki l

1
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SV. ANTANO PAR. SUSIVIENIJIMO PIKNIKAS DPARAP(JONŲ

SEKMADIENY, KEMPT. 8 D., 1935
Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

NUO 11 V AL. RYTO IKI 11:30 V AL. VAK.

Ata piknikas Irtis vienas iš paskutiniųjų šiais metais. Visi šios parupijos dabartinieji ir bu
vusieji parapijonys kviečiami atsilankyti j šį susivienijimo piknikų. Bus dovanų dalinimas, 
skanūs užkandžiai, gardūs gėrimai ir visokie sportai. Šokiui prie At. Alerick’s orkestrus. 

Kviečia visus
KLEBONAS IR KOMITETAS.

Kiek Okupacijos Metu Vokiečiai Padare 
Lietuvai Skriaudos

“L. K.” paduoda tokias ži- j Nepriklausomosios Lietuvos 
nias. Nei badmečiais, nei per ' plote, vokiečiai sušaudė, kalė- 
didžiuosius karus mūsų tfcvy-1 jimuos išmarino 8520 vyrų ir 
nė tiek nenukentėjo, kaip per ; 84 moteris. Badu ir visokiom 

ligom mirė 18,000. Užkrėsta 
venerinėm ligom 9,400.

Dvasiškuos žiniomis, vokie
čiai išvežė 421 bažn. varpų 3 
milijonų aukso rublių vertes, 
sudegino ar niekais pavertė 
39 bažnyčias ir 18 bažnyčių iš-

“DRAUGO” TENNIS TURNAMENTAS PRASIDĖS 
ŠIANDIE

okupacijų.

•
nilių apskrity už tariamų 
ikusių belaisvių globų su- 
yta 382 vyrai ir 14 mo
terų, už neva ginklų laikymų 
— 129 vyrai ir 2 moterys. 
1800 vyrų išvešta į priversti
nus darbus lageriuose. 1114plėšė. Atitinkamų įstaigų tvir-

išvestųjų mirė badu or kalė-' ,inilllu vokiečiai išvežė už 1011,-
kiti Ki vos gyvi Eri- a,lkso rubli» nliSko’

už tiek pat sviesto, kiaušinių 
ir paukštienos.

Kiek iš viso sudegino ūkių

jūnuose, kiti gi vos gyvi gri
žo namo, tačiau iš tų 486 mi
rė kaulų, plaučių džiova ir ki
tokiom ligom. Gyvų teliko tik 
100. Jie dar iki šiai dienai ! 11

Šiandie, 1 vai. popiet, Gagoi Norintieji žaisti tumamen- 
Parke (55th ir Western Avė.) te, kurie dar nėra užsiregis- 
prasideda pirmi žaidimai — trnvę, turės progos, jei atvyks 
pirmojo “Draugo” teniso tur- anksčiau, arba pašauks virš 
namentas. minėtu telefonu.

Visi užsiregistravę žaidėjai 
prašomi atvykti tuojau popiet.
Jei kuris žaidėjų dėl svarbios 
priežasties negalėtų dalyvau
ti, turi susižinoti su vedėjaįs ^us* ,enu^ls» A. \ aitkilS, 
ne vėliau kai šiandie prieš A. Ktantfc, V. Roginis ir J. 
piet telefonu: Republic 4631. Šaltenas. J. L. JiT-zaitis

Tnrnamento direktoriai y- 
ra: J. Glebauskas, J. Juozai
tis, Al. Manstavičius, A. Šim-

VIETINĖS ŽINIOS
VISI KVIEČIAMI

trobesių, sunku pasakyti. WFST SlDE. — “Kiltos’

LAIMINGIEJI LABDARIU 
PIKNIKE

pasakoja apie vokiečių eigesj Taf,au turmiomis žiniomis, šis darže, rugsėjo 8 d., bus tlide-
baisiausius dalykus. Iturtas siek,a šimtus milijonų. ijs piknikas Aušros Vartų nio-

! Viename tik Šiaulių apskrity (enj jr merginų draugijos.
O kur gi kiti apskričiai! buvo sudeginta 382 trobesiai,

Apskaičiuota, kad viename tik dauguma su gyvuliais. Rehgėjos turi viskų getai 
sutvarkiusios ir daug svečių

Labdarių piknikui, rūgs. 1 
d., buvo gauta dovanų iš lie
tuviškų rakandų krautuvių. 
Jos teko šiems:

Roosevelt Furniture Co. mi-
29, 30, 31 ir 32 m. ir nori, kad ! užkvietnsios. Turės skanaus „kštojl kėdė — K. Juodeliui,
bausmė būtų už tų visų metų

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai,
6322 S. AVestern A v., Cligo.

K ' -1^ “
KL. Apie keturis metus ne

užmokėjau taksų ant savo ne*'teįtį 
judinamojo turto. Dabar ko-U iSpildytl ta]„ tikr!| 
kie ten agentai, arba ofgani- davit..; kad nuosavybė 
zacijos, pasivadinę save gera 
širdžiais, sako, gali panaikin 
ti bausmes. Ar tiesa?

užkandžio ir gėrimo. Visus 55U Monroe St
panaikinta, turi užmokėt už , atsilankiusius palinksmins AI., Budriko slnoking stand -
visus pasilikusius metus pilnų

1 mokestį, įnimant ir 1933 m.
Tada bausmė bus panaikinta

J l»e jokių agentų, ar organi
zacijų. Tuo reikalu reikia a- 

j imi į iždininko departamen- 
‘affi- 
nėra

komercijos namas. Gi kurie 
turi komercijos namus, arba 
tuščių lotų, tani yra specialus 

ATS. Taksų klausimas yra ' planas. Kada savininkai tokių

Surplio orkestrą. Bus įvairių „ Berecknčiui.
žaidimų, bingo ir t.t. I _ ..: Progress Furniture Co. sta-

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
Šiandie, rūgs. 7 d., 5 vai. sugrįš į Cicero. Geros laimės, 

vak., Šv. Antano bažnyčioj j- šiandie laidotuvės a. a. Po- 
vvks sutuoktuvės Antano Vr’iii vilo Bukausko.
teikuno iš Sununit, Ilk, su E- Rytoj šv. Antano parapijos 
Iena Gendvilaite. Puota bus piknikas. Visi ciceriečiai va

žiuoja į savo piknikų. Kvie
čia svečius ir iš kitų koloni-

P-NAS EVALDAS PO 
VAKACIjy

BRIDGEPOHT. — Jonas i 
Evaldas, Kęstučio spulkos ve 
dėjas, 840 W. 33rd St., buvo 
išvykęs su šeimyna vakacijų
pas dėdę į Minnesota valstijų. * pas jaunosios tėvelius, 1614 
►Siiko, dėdė gerai gyvenus, tu- So. 49th Ct. Po vestuvių jau- 
rjs didelę farmų ir buvę labai navedžiai išvažiuos į Niagara jų. Bus kas tai nepaprasto ir 
smagu ten vakacijas leisti. Ke Pails ir Kanadų už savaitės nematyto. Rap.
lionėje nuvykstant ir grįžtant . .. t -----------......

klojosi kogeriausia. J. Evai į Kaponis filantropas. Prolii-. &*aUK Unicagos skyrius Taukia
dus dėdei nuvežė lauktuvių bicijos laiku plačiai išgarsė- 
daug lietuviškų knygų. Tai jęS Al Capotie, kuris dabar už 

laiytas federaliam kalėjime 
\lcatzar saloj, pasidaręs Bi

buvo labai tinkama dėdei do
vana, nes jis yra knygų mė
gėjas. Rap,

iš AVashingtono įsakymo vyk
ti į Floridų šelpimui nukentė
jusių nuo tropiškojo viesulo. 

Jiems nėra blogo oro. Ila-

ŽINIŲ - ŽINELES
“Dainos” chofo narių dė

mesiui. Pirmadienį, rūgs. 9 d., 
8 vai. vakare, Jasnauskų sa
lėj, 2259 W. Cerrnak Hd., šau
kiamas steigiamas L. V. ‘Itai- 
nos’ choro narių - rėmėjų dr- 
gijos susirinkimas. Bus ren
kama valdyba, komisija sta
tutui paruošti ir apkalbami i 

1 kiti svarbūs reikalai. Visi rė-!

, dėlių filantropu. Jis už $1,200, l okl Farųuliar ir Fritz Bieler, 
nupirkęs instrumentų kalinių ' kurie lėktuvu skrenda apie 

'orkestrai ir žadųs įrengti ka- pasaulį, vakar pranešta, kad,
iniams teniso aikštę už $4,000 

Kaponis kalėjime dirbus kny
gyne. Tas žinias paskelbė jo Į 
sėbras W. D. May, kuris, už j 
tris žmogžudystes, nuteistas 
mirčiai, ir dešimts mėnesių 
sykiu kalėjęs su Kaponių.

Vėl suimta 21 gemglerinin I 
kas. Dešimtyse gemblerininkų Į 
vietose policija padarius rai- i 
dus vėl suėmė 21 gamblerį.*,j 
Geinblcrnės daugiausia randa-

išskridę iš Alaskos, laimingai 
pasiekė Uelen’ų Sibire.

PLATINKITE “DRAUGI”
gabsinkitėS'Orauge"

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

iinėjai prašomi atsilankvti. ,
si vidurmiesty.

nešti jx) gražią dovanėlę. Km- Peoples Furniture Co. pro- Padarė operacijų. Cook cou- xr- .... r , , « inu. Mažiau maudėsi. Miesto pa-dzia 5 vai. vak. Rengėjos sas — V. John. nty ligoninėj padaryta Ppera- , ... ..... ,.r ., , la ' ,, , , , . . . rko uzvaizdos AValter WnghtVirvės traukime brightoh- vija F. Lenkauskui, fev. Pet- .e pranešimu, šįmet Chicagos

Visos narės prašomos atsi- į lui lempa — Pocius.

greit pirmasis per save atpuo- parkiečiai nugalėjo ciceriečius. 
1a. Taip pat prie pirmo testą- Centro Valdyba reiškia oTr- 
mento galima pridėti pnera- dingų ačiū lietuvių rakandų 
šų, paskui “Codocil” ir tas krautuvėms už dovanas, ‘Drau 
prierašas turi būt taip pat gui’ už duotų vietų skelbimui,
dviejų lifidytojų fjaliūdvtas; Lipskiui už garsiakalbį, vi-

taip, kaip ir daugelis kitų nuosavybių bus uždėti ant to - ga|ima prisegti prie scn0 darbininkams, kurie da-
priežasčių žmogaus gyvenime. 1 plano, tada ir daline bausme leftolrlento. Bet geriausia ir rbavosi ir visiems, kurie atsi- 
Anot priežodžio, “kaip tiktai bus panaikinta. saugiausia padaryt naujų ten- lanke Ir parėmė kilnų darbų,
pasirodo liga, taip greitai at- j tria n|etu3 pa- tamentų. Valdyba
siranda Ir daktarai“. Visi tie dariau tes(amentą vienam ,a.’_--------------------------------------------------------------------------

geraširdžiai“ agentai, arba IVQ draugui ir jam įdaviau ko/
organizacijos, nieko gero ne
padarys. Aš daug sutlnRu to-

pijų. Bet jis apleido Milwau-
kee ir aš nežinau, kur dabar 

kių agentų, prokuroro ot.se, }.m NorKi>i| pakdst ((.stan|(, 
kurie visa tyrinėja neva savo nb( Ar jis npgal5tų prie m& 
gerovei, o paskui skelbia žmo- ■ nęs prisikabint,

s. Tikrenybė štai kokia: .| ATS. Ne. Padarius testame-
Igu norima, kad už užsi- ntų draugui arba giminei l?’ 

likusius taksus bfitų bausmė įdavus jam jo kopijų, kitų 
panaikinta, kaip mes vadinam dienų galima daryt kitų tes
ant “Home only”, pav., jeigu tamentų. Kaip greit kitas tes-f 
taksai yra pasilikę už 1926, tamentas būna padarytas, taipx

/y
'L ;

■ > -X
Skolina pinigus ant pirmų 

DAUKANTO^ atmokė j imui morgi-SJMANO DAUKANTO# mor'

rĖDERAL Savinos

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietu vlftkuR Botum I>£1 Atnaujinimo arba IA mokame Gaah 
Vlaokloa RAMea Inmirance — LJpilea, Vėmiloa, Aiitomohllttj.

SUklt) lt tt

pataisymui namų ir pas- 
and 7o'™A7^čunoN tatymui naujų namų, lengvais 

or chicago mėnesiniais išmokėjimais.
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede 

ratinėj įstaigoj. Mokame 4 už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BtN J. KAZANAUSKA8, raštininkas.

J

ro ir Pauliaus dr-jos, Roso-
lande, pirm. Rvtoj toji drau-. , v.-...j, . maudėsi 6,288,324 zmone#gija rengia piknikų Vt įld- v. ’ a
woods’e, prie 127 ir Went- 
worth gatvių. Bus linksmas 
išvažiavimas.

maudynėse Michigan ežere 
ma

žiau negu praeitais metais.
Chicagos Raudonasis Kry

žius į Floridų. Raudonojo Kry

DEL

GERESNĖS RŪŠIES RAKANDŲ
DEL

MAŽESNIO KAINĮJ
Visuomet Kreipkitės į Seninusias ir Didžiausias 

LIETUVIŲ KRAUTUVES

PEOPLES FURNITURE CO.

ŠVEDŲ AMEPIkOJ LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per GothenbtirKą, Švediją

laivakorčių kainos Trečiąja klase
Ten------------------------- $97.50
Ten ir atgal------------167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
Laitų Išplaukimai Iš Ncw Yorko

Kungsholm, . . Rugsėjo 11 
Drottningholm, Rugsėjo 24
Gripsholm,.........Spalių 3
Kungsholtn, .... Spalių 23
Tarp Švedijos Ir Klaipėdos plaukioja 
19 34 m. statytas mOdertilėkas lai
vas "MARlEHOLM." Platesnes In
formacijas teikia Ir parduoda lal- 
vukortes visi mQaų autorizuoti a- 
Kental. taipgi visi fnilsų skyriai.

Svvedish American Line
IKI N. MliT.lcan A»A, Cliteaffn, UI-

Šis Naujausios Mados 
MOHAttt FRIZIE 
PAKLOK SETAS 

tik

*58.50
Labai Puikus Modernis- 

tic Miegamų 
Kambarių SETAI,

ls»va, Šiforetas, Kamo- 
da ar Vanity

’59.75
ĮOIIN P. EWALD 

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mnrtgičio, arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., ntsis uik.

#40 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJfMO B-VeS
I, I I \ H.l I r

SKOLINAME PINIGUS
JeOtu esat* reikalingi pinigu atmokėti nenąJl morglClų arba ut- 

trauktl naujg paakolą ant savo namo, atsiėauklte

Gediminas Bldg. <& Loan Assn.
JOHN SALNUEHfc, pirm. VINCAS PAUKŠTIS, kaaiertua

LEONARDAS A. OREETIS, Sekretorius

4435 South Tairfleld Ateuue Telėfooas LAFayette ««18 
VaUutdoa nuo # ryto Iki • vai. vak. Trečiadieniais iki • vai. vakaro.

■ ------- :■

Didelė Nuolaida už Senus Baldus j mainus ant naujų. 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W4 63rd St«
Tel. Lufayette 3171 Tel Kemlook 3400

CKICAGO, ILL.
...........------------------------------------:■ ..■•■.•.■■•■■r,’-r-s,i . rf*

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jflsų dr 

ganiame paeina nito to, kad Jisai gs 
inėtlnal nelšslvalo Ir todėl praJ>IAtib> 
bakterijas kurios užkrečia jus Ilgo 
mis. susilpnina Jūsų orgAnlžmą Ii 

į lūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
I skaudėjimo Ir t.t.
I NUGA-TONE Išvaro visus nuodui. 

IS Jūsų sistemos. Yra rallljoi.b] mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 

Į Ir pataisė savo sveikatą su šiuo pa- 
j stebėtinu vaistu. Jeigu lūs JaUČIatfta 
pavargęs arba nesvsikss. pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro ftlTGA-TONtt.
Parduodamas visose atsakomlngnse 
valstlnyčlose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-BOL. 
— Idealų Uluosuntnja vldutlų 2io Ir 

40c

«■■■■■■■■■■• **
; REUMATIZMAS ■
• SAUSGfiLE S
■ Nesikankyklte savęs gkaus- ■
■ mala Reufflatlsmn, SausgOle,
m Kaulų Gėlimu, arba MMlun- ■ 

gi u — rašmenų sunkumu: nss £
■ skaudėjimai naikina kūno n- vyBO Ir dainai ant patalo pa- ■
a guldo ■
* CAPSIOO COMPOUND moa- " 

tls lengvai prašalina vi rimini ■
• tas Ilgas; mama šiandie dan- . 

gybO žmonių siunčia padėko ■
■ nes pasveikę. Kaina iod. per <a 
K paštą Sic. arba dvi ui 11,0S.

Knyga: "AaI/TINII, rtVflIKA- ■
■ TO8" augalais gydytis, kalne
* 10 centų ■

■ Justi n Kulis •
■ 
■

98Afl 50 HAL8TTO IT. 
OhTnaffo, Tll.

a MIIIBI llHII



" V S6 šeštadienis, rūgs. 7 d., 1935

s Šv. Mykolo Par. Draugijų Ruošiamas Piknikas PARAPIJOS
NAUDAI

ŠIANDIEN, ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO SEPT. 7 D., 1935 #
Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Crawford Avenue
PRASIDĖS 3 V AL. PO PIETŲ, BAIGSIS 11:30 V AL. NAKTY MUZIKA ADOMAIČIO

Dėlei patogumo nuvažiuoti i daržą, išeis trys trokai: Jankausko 3 vai. po pietų, Kareekio ir 
Mickaus 4:30 vai. po pietų. Atlyginimas už nuvežimų arba parvežimų. |taaugusiems 15c., vai
kams. 10c.

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijonus, prietelius, draugus, prot'esijonalus, biznierius, 
kaimynus ir tolimesnius piknikan pas mus. Už atsilankymų ir bile kokia suteiktų parama bū
sime labai dėkingi. Lauksime visų. • KLEBONAS IR KOMISIJA

I1,. ** *
•f -Sfifc'Sč

KUN. DR. A. JAG

MINAS, M. I. C., ku-

ris laikys iškilmingas 

šv. Mišias Aušros 

Vartų parapijos baž

nyčioj rytoj, rugsėjo 

8 d., 10 vai. ryte ir 

po šv. Mišių suteiks 

primicijų palaiminimą 

žmonėms.

velt Furniture kompanijos ga
rsiakalbiai. Roosevelt Furn. 
Co. savininkai yra Mikas Jo- 
varauskas ir Jonas Bertulis.

RYT MŪSŲ PIKNIKAS
BRIGHTON PARK. — Ne

kalto Prasidėjimo parapijos 
linksmas išvažiavimas rytoj, 
rūgs. 8 d., M. Baigos darže.

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

IŠWFDC (1210 kilocvlde*)

trokų žmonių nuvežimui j pi- nių krautuvėj, Carlo Raia, 28 
m., kriin. teismo vyr. teisėjas 
Nonnoyle nubaudė nuo 1 iki 
14 m. j kalėjimų. Jo sėbras M. 

------------------- ' Malisclo nuteistas 20 m. j ka-
į Už $11 nuo 1 iki 14 metų
, kalėjimą. Už nužudymų St.
j Svinoga per holdapų saldai- PLATINKITE “DRAUGĄ^

knika. Pradžia 1 i vai. ryto.

G. P.

prie 83 ir Kean Avė. Isvažia- t k 
vimu norima padaryti tikrą I 
surprizų. Matom, kad mūsų 
mokykla yra išdažyta, bet ka
štai už dažus dar neapmokėti. 
Tat norime sukelti kiek kapi
talo, kad kleb. kun. A. Briš- 
kai parvažiavus iš valcacr^ų,

I neturėtumėm nei cento skolos?
Visi brightonparkiečiai kvie 

eiami atvažiuoti. M. Baigo 
aukoja gerų dovaną ir duoda

CLASSIFIED
AUTOMOBILE® AUTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
— Vartoti, Karu Barbenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Šv. Panelės Marijos gimimo diena pripuola sekmadienį, rugsėjo 8 d. Ura 
dedant šeštadienio mišparais Šv. P. M. Gimimo bažnyčioj, Marąuette Park 
prasidės iškilmingoji oktava arba Šilinių atlaidai. Per 8 dienas pamaldos 
bus sekančiai: rytais šv. Mišios 5:30, 7 ir 9 vai. suma su įstatymu Šv. Sak
ramento. Vakarais mišparai su įstatymu Šv. Sakramento 7:30. Per šiuos at
laidus garsus misijonierius tėvas Jonas Jakaitis, M.I.C., Tėvų Marijonų pro
vincijolas, rytais ir vakarais sakys pamokslus. Visus kviečiu Į šiuos atlaidus 
pagarbinti stebuklais Šlovingųjų Šilavos Panelę švenčiausių ir įsigyti sau 
ir sieloms skaistykloje atlaidus. Kun. A. P. Baltutis, klebonas

VIETINĖS ŽINIOS
MARŲUETTE PARK 

ŽINUTĖS
Mūsų parapijos piknikas ge 

rai pavyko. Oras pasitaikė 
gražus, tat ir žmonių nema
žai atsilankė. Pelno parapijai 
liks nemažai. Siūtų laimėjo 
S. Stoškus, dresę M. Tumku- 
tonienė, vyriškų skrybėlę No. 
484, trejus marškinius No. 
467, ladies shoes No. 450 ir 
“Permanent” No. 222. Kas 
turi minėtus numerus, atsišau 
kitę į klebonijų ir gausite že
nklų dovanai gauti.

Visiems pikniko darbininka- 
m8-ėms, aukotojams ir pikni
ko dalyviams klebonas ir pa
rapijos komitetas taria nuo
širdų ačiū. Lai jums Dievulis 
atlygina šimteriopai.

Jau užbaigtas mūsų bažny
čioj įdėjimas naujų grindų. 
Šis darbas nemažai atsėjo, bet 
bus ant visados. Naujos grin
dys ne medinės, bet išrodo, 
kaip marmurinės. Tarazo ta
kai, o vidus cemento su mar
muro indeliais. Taip reikėjo 
padaryti kaip statė bažnyčių.

nių' sakys pamokslų ir vakare 
laikys mišparus. Taipgi nuo 
tos dienos prasidės Šilinės at
laidai. Per visų atlaidų laikų 

! rytais ir vakarais pamokslus 
sakys Tėvų Marijonų provin
cijolas kun. Jonas Jakaitis. 
Jis yra žynius misijonierius ir 
pamokslininkas. Visi pasinau
dokime jo gražiais ir pamoki
nančiais pamokslais. Rap.

, NEPAPRASTI ĮRENGIMAI 
MARQUETTE PARKE

Sekmadienį pripuola mūsų 
Globėjos gimtinės diena. Tų 
dienų mus lankys J. E. vys
kupas T. Matulionis. Per su*

skirtas kvotėju Works Prog
resą Administracijos persona
le. Jis tvarkys ir prižiūrės, 
“kad kiekvienas žmogus bū
tų savo darbe”: raštininkas 

'su plunksna, o amatninkas su 
1 įrankiu. Rup.

Trumpoj ateity bus pradė
ta pagerinimų darbai Mar
ąuette parke. Tarp kitko, bus 
įrengta specialė vandens sis
tema su filteriais, gėrimui fo
ntanai, plaukimo ir braidymo 
prūdai, modeminės maudynės, 
komforto stotys, ‘band sbell’, 
“grand stand”, teniso aikštė, 
sėdynės, tiltas per lagūnų, pa- 
rking vieta, šalygatviai, “be- 
autiful landseaping” ir 1.1.

Works Progress Adminis
tracija ir Chicago Park Dis- 
trict nori įrengti visus paran- 
kumus gyventojams tos kolo
nijos, kad turėtų atsakančių 
vietų pasilinksminimui. Mar- 
quette Parke dirbs virš 700 
žmonių per 10 mėnesių.

S. L. Fabian, atstovas val
džios darbo departamento pa-

RUDENINIS IŠVAŽIA
VIMAS

j NORTH SIDR. — Rudeni
nis piknikas, rengiamas visų 

! draugijų parapijos naudai j- 
vyks 7 d. rugsėjo, Vytauto 
parke; pradžia 3 valandų po-, 
piet.

Į piknikų kviečiame visus, ' 
visų draugijų narius ir pavie
nius, visus parapijonus.

Šis rudeninis piknikas bus 
vienas gražiausių piknikų. Pi
knike grieš gera orkestrą. Bus 
skanaus užkandžio ir gėrimo, 
bei įvairių žaidimų. Piknike', 
žada dalyvauti visi politikos 
klūbo nariai ir biznieriai bei 

, profesijonalai. Turėsime ir 
! svečių iš kitur. Taigi, visi 
ruoškimės į rudeninį parapi
jos piknikų. Ruoškimės ir ki
tus kvieskime.

Rengimo Komisija ,

i NORTH SIDE. — .Tonas
Bertulis, žymus nortlisidietis, 
šiandien vyksta į Sv. Mykolo 
parap. piknikų Vytauto dar
že. Šiame piknike bus Roose-

MĖSINIAI PEČIAI
VĖLIAUSIŲ MODELiy

y/

INVAIRiy IŠDIRBYSČIU

$29.50
aukštyn

ŽIEMINI AI PEČIAI
Jais galite apšildyti net 5 kambarius . . $“J 8.50

' KOMBINACINIAI (COMBINATION) PEČIAI
Galite virti ir kepti anglimis, malkomis arba gesu. 
$125.00 pečiai parsiduoda už ........... *69.00

KARPETOS (KAURAI) 9x12 pėdy diduma

*14.50 Ir *17.50

LINOLEUMAI VIRTUVĖMS 9 x 12 pėdy diduma

>3.95

RooseveltFurnitureCo. Ine.

M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEDey 8760. Chicago, III.

BTTTCK '35. 5 Sodan 41, Tiunk, garant. kaip naulaa ......... #895
BT'TCK ’SR Club Sodan nu tnink garantuota* #925
RCICK '35. 5 Sodan 47. garantuotas ....................... #795
BPICK '34. 5 Coupe 53, mažai vartotas, garant................... #395
BTTTCK '34. 5 Sodan 57. pulkus karas, gurant . . ............. #S95
BT’TCK '33. 5 Sodan 67. tobulas, garant......................................#«95
BT’ICK' ‘32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garart ................. #495
BTTTCK '31. Sodan 91, geroj tvarkoj.............................................#395
BTTTCK. ’29. Z-4 Coupe, žemai apkatnuotas .......................... $ M
BTTTCK '29. 5 Sodan 47. gražus mažas karas ..........................#95
BTTTCK '30. 7 l.lmo SeSI drat. ratai olna O K ................#225
CAnrr.LAC '80 7 Sodan, pertaisytas................................. *395
CABILT.AC '30. 7 Sodan, labai puikiam stovv . #495
CHEROLET ’30. 2 duru Sodan. švarus mažas karas . .. #225
TTOPOE ’28. 5 Sodan, žomal apkalnuotas .............................. J 85
FORD '34, Convortlhle Coupo. pirmos rilžles ......... ............... #125
HTTDSON. '29. 5 Sedan, bėga O. K............................................... #95
T.A SAT.LE '31. 7 Sedan. toobulam stovy ............................ 6T95
LA SALLE '31. 5 Sedan. pulki vertyhė . #495
LA SALLE '30. 5 S«dan. 6 drat ratai #345
LA SALLE '29. 5 Sedan. drnl ratai ».............................. #195
LINCOLN '30 5 Sodan <ab.< pulku- #295
KASU '32. 5 Sedan. geras mažas kara.s . . . .... #265
OT.DS '30. 5 Sodan. 2 duru. gero! tvarko! #225
PACKARD '32. 7 Custorn Sodan, tobulam stovą .............. t#75
PACKARD '81 I Puštom Sedan. gerai bėgantis #395
PaCKARD '30. 7 Sodan, puikiam stovy ............................. #325
PTERCE '89 2 C.,„r,e. Inbal pulkam stovy #195
PONTIAC '34. 4 Puru Sedan. kaip nauias .............................. #495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

PATEAKOJIMAT
PAIEŠKAI! VTNCENT SMTLING, 

kuris pirmiau gyveno Roselande. rei
kale darbo. Jis patu arba kės žino 
kur Jis gyvena tuo<nus pranoAklte 
RAY. Tol. Prospoet 7960.

RF.NDOV OFISAS

Hsirenrbinin •'ri«ns nnt virinus np- 
♦io'-os A tsiSankite:

5106 Archer Avenue.

REIKALINGI BA’tBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plnmberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marlan HIIls Semlnary, 
Hlnsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

BIZNIERIAI CARSINKITĖS
“DRAUGE”

LIETUVIAI ADV0KATJ
Telephone: BOTTlevard 2800

Joseph J. Grish •
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

! 4481 SOT’TR «rhl*nd AVENPF 
| Ros 4515 S ROCKWET.T, ST 
To’ephone: REPublIe 9723
. Ues. 1227 S SOth AVR CICERO

Toleiahripe- CTCRRO <:3<IT

Rcz. 1460 No. Paulina St.
Plion' ARMitage 0590

FERniNAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St. 

_________ Chicago_________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W Cermak Road
(AVest 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublIe 9600

[ CRANE
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PASKUTINIS
Katalikiškos spaudo* plati

nimo draugija rengia didelį 
rudeninį paskutinį šįmet Unk
smę išvažiavimų į Labdarių 
ūkį, sekinad., rugsėjo 18 d.

Rengimo komisija rūpinasi 
atvykusius svečius maloniai 
pavaišinti. Bus pagerbti visi 
Chicagos biznieriai, kurie tik 
prisidėjo dovanomis ir atsi
lankymu į dienraščio “Drau
go” piknikus. Piknikų darbi

ai. Jasnauskai, J. S. Kaupai, 
J. B. Akavickai, VI. Neffas, 
J. Al. Dabravalskiai, J. Dišis, 
J. Beržanskis, A. B. Viičiau- 
skai, N. Karlavičius, A. Šeme- 
žis, J. Misevičius, Fr. Stoč- 
kus, St. Lenauskas, A. Ka
minskas, Kar. Maroza*. P. 
Alankus, A. Lenartavieius, A. 
Miškinis, J. Grigonis, K. Kar- 
nauskas, V. Šimkus, P. Bal
čiūnas, J. Pankauskas, J. Pi-

ninkai-ės bus apdovanoti do- na*, O. Vistartienė, R. Andre
vanotais už uolų pasidarbavi
mų katalikiškai spaudai.

Katalikiškos spaudos plati
ntojai dabar eina dienraščiui 
“Draugui” į talkų atspaus
dinimui litografuotų, gražių 
“Draugo” kalendorių 1936 m. 
ir tiek, kati užtektų visiems, 
nes šiaip visados trūkdavo.

Taigi ir šio išvažiavimo vi
sas pelnas skiriamas tam, kad 
bent dalį padengus lėšų už 
kalendorių atspausdinimų.

Labdarių ūky dabar ne tik 
riešutai prinoko, bet ir grybų 
jau galima rasti. Rengėjai

DETECT1VE R1LĘY By Richąrd Lee
DE-r^U-eV iš CXTV<W«9e OF 
0«Oa/K3'UG FLOoOeO "įSKALEO
CHRMBCR OF THE kiEFARlOUS GAMG 
OF CUT-TWBOATS,WHO CPlPTUOCD 

slwutw»-

OuR WE0O »s JOOW
u>odervj«te» o>Mpz£r^zyy H\S UJNGS PtXA)O HACKJeC "TRAM 

HS PULSPITlMC HEflRT'.t T&EVU 
SURSUV ’Sf’UT VJIOE OPEtsi F«OM 
The pressure cf tre water 
Akio HlS FAUJNG VJiUD //

L S TRrffr AW*Z HOPE FOR 
Drrecnve ffney? wll ~the_ 
3tOO0-'TRiRSTv/ tfįllM I, 
SPAge UFe f ? IU» »

į Daug dovanų davė P. Varpu- ,
’činskienė. Pasidarbavo Gedvi- 1 
lai, E. Ogentaitė, B. Kalvaitė. I 
Visi buvo pavaišinti. <

Tikiitų daugiausiai parda
vė pirm. E. Gedvilienė.

Tų patj vakarų įvyko ii 
kaip sakant “shower”. Dova
nėlių seserims suteikė Gentvi
lai, O. Sakalienė, M. Petkų- 
nienė, F. Laurinskienė, J. Dau 
tarienė, J. Razbadauskaitė, O- 
gentai, AI. Sudeikienė, AI. Bu- 
lavienė, O. Šri u menė, A. Kii- 
mitz, O. Kalvaitienė, B. Kal
vaitė, A. Kinčinienė, V. Ka- : 
tauskienė, E. Benaitienė, P. j 
Turskienė, K. Turskis, R. Tu- į 
rskis, U. Panavienė. Seserys 
ir komisija dėkingos visiems, i AVilliam Daly yra vienas ve

rtų Įiagarbos demokratų. Perliūnas, St. Fabijonas, A. Tie
kus, A. Dulskis, P. Kalnis, J. 
Kaikaris, J. Mandzejevskis,
VI. Vitkauskas, P. Masiokasj 
K. Stasiukaitis, M. Miniat, K. 
Būras, St. Šatu baras, Geo. Bra 
zauskis, J. Zepaltas, A. Pro-
sevičius, B. Sams, Ig. Paura-' S^" 
zas, Kl. Žostautas, S. Nugaris,.
Pr. Bagdonas, St. Paukštienė,

DOMT MISS

VJHAY FOltOteS!

DtKINGUMO Ž0DI3

AVILLIAM DALY

tina jų karžygiškų žygį. Tai-
1 gi ir ateityje neužmirškime 
I to, kad politikierių draugų 
turime netik tarpe lietuvių, 
bet ir tarpe kitataučių.

PATAISVMAS

Dabar lėmėjos rengiasi prie 
Centro pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 29 d., Vytauto darže.
Visi kviečiami atsilankyti. Į- intendento pareigas, 
žanga tiktai 15c. Lauksim vi

daug metų jis darbavosi de
mokratų eilėse. Šiandie jis ei 
na South Park distrikto super-

i Kaip tik Dariaus - Girėno 
! paminklo komitetas pradėjo 
ruoštis prie pai||nklo staty- 

'*butoStanislava Šimkienė dar te- e. atiden
J. Kinėinas, P. Dambrauskas, J 1 ^e,(> ligoninė pgjkajįuga į^yth Pfcrkų val

dybos pagalba. Komitetas net 
keliolika kartų kreipėsi prie

V. Nausėda, Al. Vertei ka, St. I 
Staliauskas, Fr. Smilgius, P. 
Putrimas, Pr. Dsimidas, J. 
Juozapaitis, A. Dalgis, J. Ba
ltutis, S. Kanapeckas, Fr. Ba- 
rgela, Ap. Petkus, J. Parkaus- 
kas, St. Daugėla, Fr. Belskis,

Serga Augustinas Kataus- 
kas, kun. P. Katausko tėvelis..1 t
Guli Šv. Kryžiaus ligoninėje.

ŠIRDINGAI AČIŪ J. Kaminskas, A. P. Cukrus, 
_______ Alutual Liquor Co., J. Gurin-

Šie Chicagos biznieriai su 
draugais parėmė dovanomis ir 
atsilankymu “Draugo” šių 
metų išvažiavimus, geguZmes 
ir piknikus. Biznieriai reiškia 
“Draugui” užuojautų, kad šį
met piknikų diertose pasitaikė 
lietingas oras.

Už gausių paramų dabar vi- 
biznieriai bus pagerbti ru-

!ejo 8 d., Labdarių ūky. F. 
Siminas, K. Adomaitis, St. 
Valskis, E. Firafičienė, B. M. 
Mažeika, J. J. Žurkauskai, S.

skas, A. Budria, A. Curas, J. 
Padžiuvelis, A. Šturmas, K. 
Obelienius, AV. B. Jucius, A. 
Zalatoris, Ig. Radavičius, A. 
Mileris, A. Tebelskis, J. Kon
cevičius, V. Paukštis, K. Ver- 
telka, K. Jdarozas Bakery, 
New Procesą Bakery Co., »t. 
Petrauskas, PY Miliauskas, A. 
Kalėda, J. Lukas, F. Urbelig, 
J. Aleksa, B. Visockis, M. Ka
valiauskienė, P. Stankus, M. 
Dzimidas, Peoples Fumiutre 
Co., A. Peržinskienė, Lewis I

Parap. piknikas įvyks rug
sėjo 22 d., Vytauto darže. Į- 
žanga dykai. A’isi kviečiami 
atsilankyti. Bus visokių įvai
renybių. Veikėja E. Gedvilie
nė vėl pradeda darbų — ko ) 
lektuoti iš biznierių Ir šiaip 
parapijonų reikalingų produ-' 
ktų. Visi prašomi prisidėti.

Rap.

Schlepowicz, D. Vaičiūnas, M. ! Style Sbop ir kiti. Rap.

Suimta 1,U6 gemblerių. Bė
giu penkių mėnesių vidurmie- 
sčio gemblininkų užkaboriuo-' 

jse suimta 1,126 gembleriai.
1 Daugelis gemblerių paleisti, 
nes policija neturėjus varan-' 

;tų.

VIETINES ŽINIOS
PLATINKITE “DRAUGĄ’

IOWH OF LAKE ŽINELĖS Prie tos pačios progos kuo
pa kartu pagerbė ir kitas sei
mo atstoves, būtent M. 8. Ce
ntro Vald. nares vice pirm. 
ir redaktorę S. Sakalienę, Cb- 
ntro raštininkę M. Vaičūnie- 
nę ir M. S. Ch. apskr. pirm.

Rugpiūčio 24 d. M. S. 21 kp. 
buvo surengusi savo kuopos 
pirmininkei ir Centro iždinin
kei J. Čepulienei iš M. S. sei
mo sugrįituves - jiagerbtuves. ]<. Rokienę. Visoms prisegta

A adovaujant Paukštienei,' gražūs bukletėliai — •'•cor- 
S. Bart kaitei ir Stautienei su- sage” ir sudėta gražių svenu- 
rongta graži puota pačios J. nimų.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

T C V A S
Lengvais Umokėjimals 

Laidotuvių tųlygo#

REPublIc 8340
Čepulienės namuose. Hkanios 
vakarienės metu, vadovaujant 
K. Burtkaitei, sudėta eilė nuo
širdžių sveikinimų, linkėjimų.

Nuo visų susirinkusių sųjun- 
giečių - draugių Čepulienei į- 
teikta brangių dovanų.

Tokie įvykiai — pagerm- 
mai rodo Tuflsų sųjungleClų ge 
rų širdį ir atjautimų kitų darbams. Viena iš visų

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 1 skyriaus bunco pavyko.

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

“Draugė” buvo paskelbta, 
kad p. Krukas iš Peoples Fu- 
rniture Co. aukojo $20.00 A- 
merikos Lietuvių Olimpikos 
sportininkams.

Turėjo būti: “Peoples Fur- 
niture Co.” aukojo $25.00 A- 
merikos Lietuvių Olimpikos 
sportininkams.

Olimpikos Komitetas;
pasirašo

B. R. Pietkiewicz

tai be sustojimo linksmina lie
tuvius savo gražiais radio 
programai* du syk savaitėje: 
nedėliomis ir ketvergais. Pa
siklausykite. A.

stotis AVGES transliuos regu- 
liarį lietuvių radio programų, 
kurie nuolat yra duodami lė
šomis ir rūpesčiu Progresą 
Furniture Co. krautuvės, 3224 
So. Halsted Str. Dainininkų, 
po vadovyste K. Steponavi
čiaus padainuos naujų ir gra
žių dainelių. Be to bus gra
žios muzikos, pranešimų bei 
svarbių žinių iš Progresą krau

tuvės prisirengimo prie rude
ninio išpardavimo.

BUDRIKO PROGRAMAS 
5 VAL.

liyt dienų, t. y. sekmadie
nį, Chicagos ir kitų miestų 
lietuviai turėsmalonumo pasi
klausyti gražių dainų ir mu
zikos savo gimtoje kalboje, o- 
ro bangomis iš stoties AVA A F, 
920 kil. nuo 5 iki 5:30 popiet. 
Šis programas bus girdimas 
virš 150 mylių nuo Chicagos. 
Leidėjai — Jos. F. Bud riko

VENETlAN MONUMENT CO, INC.
LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI 

GAGOS PAŠTE

501 Aurilai Jonui
502 Bartosh J.
506 Brusui Kajatonui 
524 Yenulienei (Miss) Alen.

SADIO
AVilliam Daly, kuris suteikė i 
visokių parankuinų.

Už tat komitetas labai dė
kingas William Daly už prie
lankumų lietuvių reikalavi
mams. Brangi mums Dariaus- 
Girėno atmintis, bet, pasiro
do, kad ir AVilliam Daly įver-

Rytoj, 11 valandų prieš piet 
radio ir rakandų krautuvė, 
3417 S. Halsted st., jau 6 me-

* * į, jįjį-
EIVDKt''

1
-

,, A

IMlrMUž rakfcmto ItMR*
h I •> «• «.«»»»

•orui M pntyrtnu
—------o—------

nrinu rte«Ul II dirbtu*** d 
Uopykita pinigiu

• »
atlikom* darbt daugelio 

*7M«miq OhlcMoe Lietavtt

iii N. WESTERN AVĖ
•ra Oraod Ay»

Telefonas SEEIey 6103
Chtcago, Illinois.

J

*

NAUJOS RAINOS
Pamatykite ir pasiklausykit

PHILCO
ZENITH

GENERAL ELECTRIC
yra gerokai ištobulintos. 

Kainos nuo

>20.00
iki

>175.00

Gucmivuj

INVESTIOATE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT{| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Petkas
J. F. Radžiis
S. M. Skilias

T,,

i4

•/

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

I1

668 AVest 18th Street 
Phone CANal 6174

1

718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

r ’■

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tei. Boulevard 4705-8167

The modern method 
of Hair Baautifieation 

Throuflh Color
Your personai oppearance lt
importam. Anglyta yourtell
cold-blood«dly, |l yeur hair
it drab and uninieretting, or
ttreaked with grty — Ctairol
it! Prolettional woman can*
not afford ta look pasta.
Keep your hair young and
beautiiul looldng with Clairoll
Mali tkli vilk a ikraa-laak
afcead af yaar kak aM «« Seal * 
aaS ratam », nttyilį, w»k aar racam- 
aiaašatlaa* lat a CIAUOC SaeMaat.

KVERLY KINO, Cmrakam 
HAM KAUTY OUILD 
1M-1 tt W*«l 44tk laaat, Naai Vatk CM*

utita
Ory.... • e e e^jgaae

1646 AVest 46tb Street 
Phone BOUlevard 5203

j

I j

J. f. Euitetkis 
ladiatia ir Sūnus

4605-07 So. Hermilage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742

2314 AVest 23rd Pluce 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. Lioleriaos
S. P. Mažeika
1 Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avo. 
Phone BOUlevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

■ M!
I
I ati

I



Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)

Diktatorius ir karalius. Diktatorius Mussolini ir 
Italijos karalius Viktoras Bnnnanuel Bolzanoj per ka
riuomenės manevrus diskusuoįa karo su Etiopija klau
simą.

(Acme Photo.)

Imperatorio brolis. Prin
cas Chichibu, Japonijos im
peratorio brolis.

(Acme Photo.)

Bostonictės į Hollywood. Bostono gražuolės: V. 
Whiting, B. Sullivan ir E. Costello, sustojusios Chica- 
goj pakeliui j Hollywoodą, kur darys bandymus tapti 
kino žvaigždėmis.

(Acme Photo.)
Kun. dr. F. V. Corcoran, C. M., (dešinėje) dėl ne

sveikatos atsistatydino iš De Paul nuiversiteto prezi
dento vietos. Nauju prezidentu paskirtas kun. d r. M. 
J. O’Connell, buvęs ikišiol viceprezidentu.

(Acme Photo.)

Dabar nebėra jų. Veteranų stovykla Rock Harbor, Floridoj, kurią sunaikino 
atūžęs tropiškas viesulas.

Vaikų dviratninkų saugumui. Ciceros miestelio majoras Jos« ph (J. Cerny ker
pa kasnyką atidarydamas paskirto vaikams dviratninkams saugaus kelio ant Per
mok Road. Kelias yra keturių pėdų pločio ir eina nuo 56 iki 62 avenue.

Oi grybai, grybai! Mary Va-

vry, Archer ir Kean avė., Ju-

stice Park, rodo du nepapras

to didumo grybus, kuriuos ji 
rado miške netoli savo namų. 

Vienas jų sveria 191/> svarų,
o kitas 12 sv. (Acme Photo)

(Acto® Photo.)

Per ugnį. Vakar buvo ir šiandie tęsiama Fort Sheridan kariuomenės stovykloj 
metinė arklių paroda. Atvaizde 14 kavalerijos pulko raiteliai.

(Acme Photo.)

Važiuos 6 dienas. Humboldt parke užvakar prasi
dėjo 6 dienų dviračių lenktynės, kuriose dalyvauja 18 
tymų (porų). Kasdien jie padaro po 135 mylias kelio.

(Acme Photo.)

"Italiją ar Etiopiją”. —

Italijos atstovas Tautų Są
jungos Taryboj, baronas 
Pompeo Aloisi, kuris, An

glijai ir Prancūzijai nesuti
kus su Italijos politika 
tiopijos klausimu, pareiškęs, 

kad Tautų Sąjunga tepasi

renka vieną: Italiją ar B- 
tiopiją, išėjo iš Tarybos po

sėdžio.

(Acme Photo.)

Ir jis apleido Tautų Są

jungų. Kitas Italijos diplo

matas Ouido Rocco, kuris 
taip pat Tautų Sąjungoj pa

liko tuščią Italijos vietąi.

(Acme Photo.)

įspėja italus. Prancūzijos 

premieras Lavai, kuris įspė
ja italų delegatus dėl jų į- 
žeidimo Tautų Sąjungos.

A


