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VOKIEČIAI IS KAILIO NERIASI PRIEŠ LIETUVA
KRAŠTO EUKARISTINIS KONGRESAS Hlonsekragųos SUKAKTUVES

CLEVELAND MIESTE
Vykdoma pasirengiamoji kon

greso programos dalis

PATS KONGRESAS BUS ATIDARYTAS 
ANTRADIENIO RYTĄ

CLEVELAND, O., rūgs. šiai programos daliai prikl- 
20. — Ateinantį pirmadienį aušo ir bažnytinės iškilmės pa 
čia atidaromas septintasis na' sitinkant Šventojo Tėvo Pi- 
cionalis {krašto) Eukaristi-1 jaus XI atstovą, Jo Emin. 
nis kongresas. Kongresas bus į Kardinolą Hayes iš New Yor 
didžiai įspūdingas. Tęsis ke-< ko. Karkinolas Hayes atvyks 
turias dienas. Baigsis ketvir- pirmadieni, rūgs. 23 d.

JO EMIN. KARDINOLAS 
MUNDELEIN

Jo Emin. Kardinolas MUN- 
1) ELEI N, Chicagos Arkivy
skupas, šiandie* mini savo 

26 metų konsekracijos (vy
skupavimo) sukaktuves.

Ta proga įvyksta pamal
dos Švč. Vardo katedroje

VOKIEČIŲ SPAUDA PAŠĖLUSIAI 
ATAKUOJA MOŠŲ TĖVYNE

VATIKANAS DIRBA Ui 
TAIKA

VATIKANAS, nigs. 20. 
—— " ■■ į— Laikraštis Osservatore Ro

SPAUSDINAMI MINISTERIŲ PAREISKI-ma„o 5iandien at8iSaatia į 
MAI, GRASINIMAI visas valstybes, kad jos viso-

priemonėmis ir visomis
Tas yra ryšium su ateinančiais 

rinkimais Klaipėdoje

mis
pastangomis dirbtų už taiką. 

Pareiškia, kad Italijos ka-
BERLYNAS, rūgs. 20. — i Vidaus reikalų min. von ras su Etiopija sukeltų nau-

10:30 ryto. Vyskupai ir ku- Po nekultūringo diktatoriaus Fjick pareiškia, kad Klaipė- 
nigai dalyvaus ceremonijose., Hitlerio užsipuolimo prieš dos vokiečiams panaikinta kul

ją pasaulinį karą. Tas būtų 
didžiausia nelaimė žmonijai.

tadienį popiet, įvykus Euka- 
ristinei procesijai.

Clevelando vyskupas Sch- 
rembs, kaip žinoma, gavo pre

Atvykus Popiežiaus atstovui
Popiežiaus atstovas kardi

nolas bus iškilmingai pasitik-
zidento Roosevelto laišką su! ^as geležinkelio stotyje. Pasi- 
linkėjimais kongresui. Prezi- tikime dalyvaus be vyskupų
dentas savo personaliu atsto
vu prisiunčia paštų sekreto

ir kunigų dar ir miesto ir; 
valstybės žymieji valdininkai

rių J. A. Farley, kurs kon- ^8 stoties atstovas procesio- 
greso laiku pasakys ir prakal t naRfti bus nulydėtas Šv. Jono 
bą temoje; “Religija yra skl- . katedrom Po pamaldų vy- 
iautinis akmuo krašto ramy- | ®kupo Schrembs rezidencijon. 
bei.’» • '• Tą pačią dieną įvyks vysku

, _ . ... x . . Lietuvą pereitą sekmadieni su turine ir vidaus politine lais-, ------------------ .Jo Eminencijai esant soste | _ . I _ . . . . . .sauktam savo parlamente vo-ive ir jų savos junsprudenci- • |J||00fl| IMI CIIDIDČ VA 
mons. M. Klasen laikys i^kil- — pagmarkina propagan-1 jos ir soverenumo teisės. Net I WUuuULWI vUlMNb Kfl?
mingas aukštąsias Mišias. prieš Lietuvą Klaipėdos laisvai išrinktoji vokiečių re-

klausimu. prezentacija ten nustumiama
T. SATUNGA LAUKIA Nacių laikraštis Karaliau-jį šalį. Girdi, Klaipėdoje visą

RO KOMISIJĄ

MUSSOLINIO ŽODŽIO

Ženevoje turima žinių, kad 
Mussolini minkštėja

čiuje — Prussian Gazette, pa , la*iką Lietuva laikosi provoka- 
duoda ištraukas iš keturių tyvio jėgos nusistatymo. Ir 
Vokietijos ministerių prakalu tas pačiai Lietuvai gali baig- 
bų, sakytų Dancigo rinkimų į tis pakankamai blogai, 
kampanijoje. Jie savo prakftL

ROMA, rūgs. 20. — Musso 
lini sudarė komisiją ir jai pa 
vedė suformuluoti teisėtas tai 
sykles, kaip Italija karo lai-

1 ku turi atsinešti į kariaujan- 
Propagandos ministeris dr/čias ir neutralines valstybes

Goebbels pažymi, kad “drau-'prisitaikant tarptautiniam ko- 
gingas tautų sugyvenimas yra dui.

Komisijon paskirti kai ku
rie ministeriai, žymieji fąįįs- 
tų vadai ir kiti. Suprantama, 

nisteris kaltina Lietuvą, kad jų visų priešakyje yra pats
ji kasdien peržengianti tuos ‘ Mussolini.
principus. I ____________

Ministeris Goeringas ryš
kiau už visus kitus pažymi:

galimas tik tada, jei svetimų 
žmonių teisės yra gerbiamos 
taip kaip savų žmonių.” Mi

ITALIJA TURI KARO LI
GONINES SALOSE

ŽENEVA, rūgs. 20. — Kri 
zis Etiopijos klausimu didė
ja ir, kaip Čia spėjama, jis 
rytoj pasieks aukščiausio laip 
snio ir turės nulemti taiką, ■

pijos kunigų Eukaristinės są
jungos direktorių susirinki-

karistijos dogmą ir viso kras-i1119,8 vyskupo rezidencijoje, o ar karą
to katalikus pakvietė gausiu- vakare pilietinis pagerbi- j Sąjunga laukia Musso- 
gai dalyvauti šiame kongrese. mas Popiežiaus atstovui Pub- 

Kandidatas į Clevelando auditorijoje.
majorus J. Gorman paragino. Šiame susirinkime pirminin 
kitus šio miesto kandidatus, baus vyskupas McFadden. 
kad bendrai su juo per visą • Kalbės paštų sekretorius Far 
kongresą nutrauktų politinę JeY» 8’° mieRt° majoras Da-

Anądien per radiją vysku
pas Schrembs aiškino šv. įsu

kampaniją.

Dviejų dalių programa
Kongreso programoje yra 

visa eilė įspūdingų įvairių į- 
vykių, pamokslų, susirinkimų, 
prakalbų. Tai visa yra sucen- 
truota skirton temon: “Šv. 
Eukaristija katalikų akcijaT 
versmė ir įkvėpimas.”

Programa padalinta į dvi 
plalis. Pirmoji dalis yra pasi
rengimo laikotarpis nuo rūgs. 
15 d. iki rugsėjo 24 d. Antro
ji dalis — paties kongreso 
įvykiai per tris dienas, rūgs. 
24, 25 ir 26 d.

Pasirengimo programa api
ma dvasios parengimą kon
gresui. Ši

vis, teisėjas Hurt ir vysku
pas Schrembs. Ant galo kal
bės pats Popiežiaus atstovas. 
Pokylio eiga bus transliuoja
ma per radiją.

Patsai Eukaristinis kongre
sas prasidės antradienio ry
tą, rūgs. 24 d. Apie tai bus 
aiškinama kitam “Draugo” 
numerv.

GAUSI MALCININKIJA 
VYKSTA CLEVELANDAN

bomis prisiminę ir kitus kraš 
tus, kur vokiečių mažumos 
“kenčia didelius persekioji
mus.” Tarpe tų kraštų yra 
Klaipėdos kraštas, kur lietu
viai kankina” vokiečius. Jie 
tai pareiškę būdami Dancig£,

LONDONAS, rūgs. 20. — j kadangi negalėjo atlankyti 
Šimtai italų kareivių serga ; Klaipėdos krašto, kad ten as- 

■ Etiopijos pasieniais. Daug jų meniškai “paguodžius ir su
raminus savo kraujo brolius, 
velkančius Lietuvos barbariž-

linio atsakymo į įduofus Ita- gapenama atgal Suezo per- 
lijai pasiūlymus, kad nešulį- kaau. Iki5iol nežinotai kur tie
kiniai su Etiopija būtų už
baigti gražiuoju.

Žiniomis iš Romos, 
ja pradėjus betarpiškus pas 
tarimus su Italija. Dar kito
mis žiniomis, diktatorius Mus 
solini imąs linkti taikon. Kal
bama, kad Anglijos karo lai
vyno nutraukimas Vidurže- ‘ 
mių jūron imąs triuškinti 
Mussolinio atkaklų karingą 
nusistatymą. Jis, sakoma, 
praregįs, kad jam nėra gali- 

1 mybės priešintis daugumai

kareiviai buvo gydomi, ka-Tmo jungą.”
Mažoji valstybė neįtikėtais 

metodais terorizuoja vokiečių

PAŠALINA POLICIJOS 
VIRŠININKĄ

Cicero majoras Cerny pas-

'valstybių. Kaip rytoj Italijos 
ministerių kabinetas turėsiąs 
specialų posėdį ir po to Mus 
solini duos atsakymą T. Są
jungai.

Belaukiant Mussolinio for
malaus atsakymo, Anglija ir

dangi negrąžinami atgal Ita-V Visi keturi ministeriai pri- kraujo brolius. Jis reikalau- i kelbė, kad jis pašalina polici-
... in. bnfl simmfij rifiAc yra 1 oH-liūo ’ 2- _ • i__ n__lijon. i

Dabar patirta, kad Italija
yra įsteigusi karo ligonines 
Rhodes ir Dodecanese salose, 
kurios yra arčiau Afrikos ko 
lonijų. Tenai kareiviai gydo
mi. Pasveikusieji atgal siun
čiami į Etiopijos pasienius.

pažinę, kad Lietuva paneigia?& kad signatėriftės valstybės jos viršininką Svobodą. Šis 
Klaipėdos krašte visas denio- |j tai i8lklšt,J- gi pareiškia, kad ignoruoja
kratiškas teises ir visus sve-1 ®e t°> nacių spauda veda majoro sprendimą. Miesto ta
timų sau žmonių valdymo 
principus, pažymėtus tarptau 
tinėse sutartyse.

Užsienio reikalų ministeris 
baronas Konstantinas von

stačiai pašėlusią smurto kam' i ybos dauguma priešinga jo 
paniją prieš Lietuvą. pašalinimui.

Siųsti namo — Italijon, ga-j Neurath pareiškia, kad Lietu- 
lybes sergančių kareivių bū- va griauja Klaipėdos gyven
tų pavojinga. tojų teises ir tas yra svarbiau

sias nerimo šaltinis šioje Eu

NAUJI SUKILIMAI NUMA
TOMI GRAIKIJOJE

ropos kertėje.

____  ATĖNAI, rūgs. 20. — Nu-
Gausi Chicagos katalikų malaug atsakymo> Anglija ir matomi nauji sukilimai Grai- 

maldinmkija vyksta į Cleve- JtaHja gkubiai yykdo pasiren kijoje. Respublikonų partija 
landą dalyvauti ten Eukaris- gimug karftn Lon4ono pra deda pastangas, kad sukone- 

programos dalis1 tiniam kongrese. |neia, Ang,ija nusprendu veikus paskelbtąjį plebiscitą
pradėta pereitą sekmadienį į j0 Ęmįn Kardinolas Mun- si daugiau nedaryti nė kokių monarkijos grąžinimo reika- 
Šv. Jono katedroje vysku- dejein, Chicagos Arkivysku- nusileidimų Italijai. O iš Et- ^e-
pas Scbrembs suteiki* l’atvir- pag, pageidauja, kad ko di- iopijos skelbiama, kad impe- Graikų vyriausybė pasiren
tinimo sakramentą suaugusie- degnjg skėčius šios arkivvs- ratorius nusprendė nepripa- 8US 8U visu griežtumu triuš
ius. Be to, vakar, šiandien ir kupijos katalikų, kurie turi iš žinti jokių T. Sąjungos pla- kinti pasireiškusį sąjūdį prieš
rytoj visose Clevelando baž- j.o «r kuriems* leidžia aplinkų nų, kurie galėtų pakirsti kra- plebiscitą.
nyčiose turimos trijų dienų ma, norg vjenų kurią dieną Što nepriklausomylię.
pamaldos ,(triduum). Sekma- .atlankytų Eukaristinį kongre u ... r TRYS KOBROS IŠSILAIS-
dienį gi, rugsėjo 22 d. įvyksta Clevelande Prancūzijos premjeras La- VINO ŽVĖRYNE
visam krašte nacionalė Komu ival18 **7*0 i Paryžių* Jo vy

riausybė per savo ambasada- Chica»° Zoologuos parke,nijos diena.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien iš dalies 
debesuota; vėsiau. Vakar auk 
ščiausia temperatūra popiet 
— 83 1.

GRĮŽTA CHICAGON 
“DRAUGO” REDAKT.
L. Šimutis praneša kad bū

siąs Ghicagoje 22 ar 23 d. rug 
sėjo. Iš New Yorko važiavo 
su kun. J. Navicku į Thomp- 
soną aplankyt savo sūnaus.

PASITRAUKĖ ISPANIJOS 
KABINETAS

KATINAS. - Sudarius su ragjria Brookfielde, iŠ narvo iSsilais-
Italija nauM autart,, , Lietu nj ka(i jig pripaži„tl> h,. vino trys nuodiugoeioa F.gip-
v» atvyko italų firmų stato-*)yInlw Neg (jk tuo bMn bn. to kobros (angys). Po ilgo 
vai produktų pirkimo Lietu- išvengta karo ieškojimo jos viaos atrastos, 'i
voje reikalu. _____________ 1 Tast įvyko dėl šliaužiu ku-

------------------ PARYŽIUS, rūgs. 20. — ratorės Mrs. Grace Wiley ne-
KAUNAS. — Lietuvoje pi- Premjeras Lavalis grįžo iš apsižiūrėjimo. Žvėryno direk- 

gins cukrų, kad jo vartojimas Ženevos ir tuojau sukvietė j torius pašalino ją iš uži.tia- 
padidėtų. minigterius posėdin. I mos vietos.

MADRIDĄ!^, rūgs. 20. — 

Atsistatydino Ispanijos mini
sterių kabinetas agrarams pa 
reikalavus turėti didesnę re
prezentaciją kabinete.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ALGERIJOJ

KONSTANTINI, Algerfla, 
rūgs. 20. — Smarkus žemės 
drebėjimas ištiko šią ,apylin- 
kę. Sugriuvo keletas gyvena
mų namų.

VINCENTAS KRUSZA

mirė rugsėjo 19 d., 1935 m., 2:30 vai popiet, su
laukęs 25 metų amžiaus.

Velionis yra gimęs Chicagoj.
Paliko dideliame nuliūdime tėvą Joną, moti

ną Prancišką (Judeikaitė), brolius, seseris ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4115 W. III St., Chicago. 
Tel. Beverly 0021.

Laidotuvės jvyks pirmadienį, rugsėjo 23 d 
Iš namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šven
tųjų parapijos bažnyčią, Roselande, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į 8v. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges ir pažjstamus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motina, Broliai, Seserys Ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eu- 
deikis. Telefonas YARds 1741.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.
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KĄ PASAKĖ FORDAS

Garsusis automobilių fabrikantas Henry 
Ford buvo minimas, kaipo respublikonų Kan
didatas į Jungtinių Valstybių prezidentus. 
Dabar jis pareiškė, kad su politika jisai jo
kio reikalo nenori turėti. Taigi Fordo kandi
datūra į prezidentus atpuola.

Tuo pat sykiu Fordas išreiškė nuomo
nių apie kitus svarbius krašto reikalus. Ji
sai sake, kad valdžios padidintais mokes
čiais jisai nesųs susirūpinęs.

Nedarbo klausimų, sakė Fordas, išris 
darbas.

‘‘Dirbk, dirbk kų nors, nežiūrėk ar gau
si atlyginimų ar ne. Tik dirbk, ir kas nors 
išeis. Niekas negali pralaimėti kų nors nau
dinga dirbdamas”, sakė Fordas. (Jei taip, 
lai Fordas galėtų pasitarnauti — visiems 
bedarbiams turėtų padovanoti po senų fordų 
ir tada visi būtų “busy”).

Apie “reliefų” užsiminęs, Fordas pasa
ką kad tai esąs besniegi niškas dalykas. Gir
di, štai Detroito apylinkėse randasi milijo
nai akerių nenaudojamos žemės. Tik reikių 
žmonėms duoti progų uždarbiauti.

Fordas, žinoma, yra labai praktiškas.. 
Jisai žino, kad tokioje šalyje, kaip kad yra 
Amerika, niekada negali trūkti rftumrigų da
rbų. Visi bedarbiai gali būti pristatyti prie 
naudingų darbų, ar tai miestuose, ar miškuo
se ai- fanuose.

Šnekant apie farmas, ne vienas gali pa
abejoti. Juk veikiančios tanuos JM'igamina 
tiek gėrybių, kad jų visų negalima sunau
doti. Jau prieita prie to, kad jų gamyba pra
dėta aprubežiuoti. Tai kam šnekėti apie nau
jų fanuų steigimų. Teisybė bet Iii darbiniusC *7
galima būt užvesti tokias farmas, kad jie 
galėtų tik prasimaityti, by tik nereikėtų 
jiems dykauti ir imti “reliefų”. Po vado
vyste gėrų agronomų tokių valstybinių far- 
Igy būtų galima įsteigti kiekvienoj valsti- 

kur tik bedarbių yra. Tos valstybinės
įpnos, nelyginant Rusijos kolchozai, su sa- 

Vb produktais neitų konkurencijon su priva- 
tlikais farnieriais.

Milijonai dolerių, kurie Inivo išleisti “re
ljefui” galėjo būt sunaudoti įkūrimui tokių 
valstybinių farmų, kur bedarbiai būt galėję 
pelnyti sau duonų.

Atsistebėti negalima, kodėl tokioje pra
ktiškoje šalyje, taip nepraktiškai bedarbių 
klausimas rišamas. Stebėtis reikia, kad be 
"Fordo kiti įtakingi Amerikos biznieriai, pra
monininkui ir mokytieji nekėlė ir nekelia 
balso prieš beprotiškų būdų rišti Amerikos 
bedarbių klausimų.

DVEJOS DIDŽIOS LBKILMŽS

Šiuo tarpu viena po kitai įvyksta dvejos 
didžios Amerikos katalikų iškilmės.

Buc ha ristini s Kongresas Clevelande ru- 
jtsėjo 23 — 26 dd. yra viena tų didžių iškila 
mių. i i

Antra iškilmė yra tai Katalikų Ixahdary- 
bės konferencija Teorijoj, III. rugsėjo 29 — 
spalių 2 dd.

Labdaryliės konferencijoj dalyvaus ne 
Vien augšti katalikų Bažnyčios hierarki.jos 
dignitoriai, liet taipgi augšti W«whingtcno 
vyriausybės nariai.

Konferencija prasidės jKftitifikalėmis šv. 
Mišiomis, kurias laikys ajiaštališkas delega
tas Jungt. Am. Valstijoms Jo Ekscelencija 
Ainbeto Giovanni Cicognani.

Konferencijoj dalyvaus pagarsėjęs Al. 
Siuith.

Ši katalikų lxalxlary bes konferencija bus 
svarbesnė, negu yra buvusi per daugelį me
tų. lxubdarybės reikalai bus rišami šviesoje 
pakitėjusių gyvenimo sųlygų. Labdarybės , 
klausimas ankštai rišusi su kongreso perleis
tu Sočiai Security aktu. Sočiai Security Boa- 
rdo narys Arthur J. Altmeyer kaip sykis:

nPAŪOAS
Kun. Daniel A. Lord, 3. J.

Dievas ir Depresija
KUN. KARALIAUS PREMIJUOTAS VERTIMAS

Vertė A P. Sandys

Ištremtasis Di.vas tuose krauju apšlakstytuose
.... . , , , , kovu laukuose. AtsiminkimeVisgi yra toks dalykas, . * „ . ’

kontereneijoj dalyvaus ir aiškins to akto toli kaip teisingas pasielgimas su J
............. ’ , .... •• , U- • . • • x • nūs dolerių tustumon, dienasiekiančius tikslus. konferencijos prez. J. Dievuliu. Jei yra, egzistuoja «..... , . ... ... . i , , .. I. , ... , . . t. . po dienos nežudo tūkstančiusM. pralotas Vvagiier pareiškė, kad k ont e ren- toks dalykas, kaip nustebinti f ......
.. . . , . . . i I ,v . • -x*-i • * žmonių nuo saulėtekio iki sau-cijos programas taip sudarytas, kad nuola- Dievų, tai ištikrųjų Jis nuste- į-į^J įtoin t u; , 

tai pabriežti socijalę teisybę. bo kada žmonės Jj įvėlė į šį
------------------- ■ liūdnų dalykų stovį.

Ateina toji diena, 
kurioji valandėlei stabteli ir

.... , . . suskaičiuoja kiek buvo pra-Jei kadu nors buvo toks as- ., . d •i , . . „ , leista ant tos prakeiktosios---------— Imuo, kuris buvo pasaiintas iš , . ..t....... . . ... .. . .. . :« ... ... .. . . ugnies, kuri milijonus gvvy-Vokietiios katalikų augstesnioji dvasus- New Yorko \\all gatves, I>o- .. ... .. .. ..
, ...... • .x. ' • x - i bių išnaikino. Šiaudu n, įstik-kiia yra iškilmingai prisiekusi tvirtai eiti sa-. wning gatves arba prancūzų' f , . .

. i i- t • t x • • . x rujtt mes suvedam tas pinigųvo pareigas Prisiekė kardinolai, arkivysku- senato, ei buvo tas asmuo. . *
i • i x t x ir gyvybių sumas,kariam buvo atsakoma atsa- J *

Pašalintas iš tarpo

prisiekė eiti savo pareigas

pai, vyskupai. Tų padarė užbaigę savo pas
tarųjų konferencijų. Prisiekdino Breslavo ka- komoji vieta didžiuose tautų 
rdinolas Bertrain. reikaluose ir pasitarimuose <*-. . ... .... • i , t- i * • • • t- i Dvidešimta metų pirm diVyskupų konierencija buvo Puidos nue- rba direktorių susirinkimuose/... . , iJ dziojo pasaulinio karo, Die-.tai tas asmuo buvo galinga- , . . ..... ... i vas buvo pasalintas iš taipsis JLzicvss *‘ . . ,, i vadinamo intelektualinio - pro;

Malda Buvo kalbama tautų! . . .... ....... , itinio ir politinio gyvenimo.posėdžiuose paviršutinišku bu I .f ., ...... | Tuolaikinių Europos ir Aniedu. Tuo kart įkyrus, įssiblas- .. . 7 .
. . , , . ■ -1 rikos rašytojų nuomone buvo,
kę įstatymų leidėjai nulenkė I. , .... ... kad yra nemandagu ir nein-nenoroms grubijomskai savu

ste. To miesto katedroje ilsisi šv. Bonifaco 
kūnas. Šv. Bonifacas yra vokiečių apaštalas. 
Taigi to apaštalo relikvijomis augštieji dva
sininkai buvo prisiekdinti.

Ceremonijos įvyko akyvaizdoj didžios 
žmonių minios.

galvas. Ir šitas neva pumal- 
dumo požymis yra užsilikęs

----------- ir vartojamas keliose didžio-
Iš dar nepiasidėjusio karo fronto žinios se tautose. Žinoma, Dievui ne

yra tokios: buvo siūlomas ministeriškas
Kviečiai pabrango visame pasaulyje. ! portfelius Europos ir Ameri- 
Anglijos pinigai smunka, o jos auksas j kos ministerijose. Dievas ne-

ŽINIOS IS NEPRABIDĖJUSIO KARO 
FRONTO

plaukia Amerikon.
Roosevelto nupigintas doleris pasaulio 

pinigų rinkoj atsistojo į priešakį.
Ryme sakoma, kad Anglija tyčia Tautų 

Lygoj sudarė Italijai nepriimtinas taikos iš
lygas.

buvo kviečiamas viešose mo
kyklose ir universitetuose. Die 
vas ii Jo patarimai neouvo 
apsvarstomi direktorijoms ar
čiau susijant.

i Jei koks įžymus biznierius
Anglijoj tvirtinama, kad Prancūzijos būtų pertraukęs direktorių su- 

s pa ūda stoja už Italiją dėl to, kad ji esanti sįrinkimo eigų arba senatorius 
italų papirkta. būtų sutrukdęs kongrese ue-

ldoyd George, Anglijos Didžiojo Kare batų, kad atsiklausius kų Die-1 
laikų premieras, sako, kad karas prasidės 
už savaitės ar dviejų. 1

Lenkai sako, kad jų delegacija svarbių

vas arba Kristus mano apit 
diskusuojamus reikalus, jo pa 
raudonavę kolegos būtų manę

Japonijoj nepaprastas stockų iškilimas. Į j^d, arba jis visiškai pamišęs 
arba neturi, nesupranta man 
dagunio taisyklių.

Krikščioniška šalis yra, pa 
sak Jurgio Bernardo Shaw, 
žymaus Anglijos rašytojo, že
mė, kurioje Dievo varnas vie
šumoj draudžiamas ištart, iš
ėmus priesaikose arba aiškia
me susirūpinime arba parsi 
prašyme.

Kas Buvo Dievui Leistina 
Daryti

Sunku pamatyti, kokių dalį 
rolę Dievas lošė šiuose nelai
minguose įvykiuose, kurie pri 
vedė žmones į šių sunkių de
presijos būklę. Per trisdešimts 
metų, viešuose užsiėmimuose 
ir biznio reikaluose, Dievas 
buvo laikomas nusilpusiu, ga
lvų nulenkusiu seneliu, ku
riam buvo leidžiama kai ka 
da pasėdėti valstybės svečių 
salėje pasisvečiuoti. Svarbes
niems reikalams užėjus, J j 
mandagiai ignoravo ir davė 
suprasti, kad Jis esąs visiš
kas iš mados išėjęs ir todėl 
tesilaiko savo vietos.

Dievas buvo savo vietoje 
bažnyčiose sekmadienyje nuo 
pusė po dešimtos valandos iki 
dvyliktos. Bet, pinigų, moks
lo, politikos ir apšvietos pa
saulis, ačiū širdingai galėjo 
apsėdi be Jo ir rūpintis sa
vimi. Ir ištikrųjų kiek daug 
jis savimi pasirūpino!

Negalima pasvarstyti apii 
šių dabartinę depresijų neat 
įžvelgiant, nors nenoramai, į 
įvykusį pasaulinį karą. Mūsų

Japonija spėja, kad Anglija įsivets į karą 
i ir tada Japonijos prekybinis laivynas bus 
j reikalingas talkon, o Italijai įsivėlus karan 
į pranyks Japonijai konkurencija su Italijos 
| andiiuinėinis.

Londone ir Ryme stockai krinta. New»
į Y'orke stockai svyruoja.
• Ispanija ir Graikija, Italijos kaimynės
• iš vakarų ir rytų, stojo Anglijos pusėn prieš 
į Italiją.

Paryžiuje spėjama, kad Italija karą prieš
Abisiniją pradės spalių 1 d.

Italų - abisiniečių karas dar negali pra
sidėti. Tautų Lyga dar turi laiko tęsti ban
dymus sutaikinti tas valstybes.

Karas negali prasidėti todėl, kad Abi
sinijoj dar tebesitęsia lytingasis sezonas. Y- 
pač gausiai ir be sustojimo lija tose apy
linkėse, kur randasi sostinė — Addis Ababa. 

* • •
YYashingtone lapkr. 18—20 dd. įvyks J.

Am. Valstybių miestų majorų konferencija.
Prez. Koosevelt žadėjo konferencijoj pasaky
ti prakalbų.

♦ • *
Jungt. Am. Valstybių prokuroras Cum- 

mings dabar lankosi Belgijoj ir tyrinėja te
nykštės policijoj kovos būdus su kriminalia-

... -lt.i V.1

Illinois valstijos gub, Horner pareiškė 
statysiąs -avo kandidatūrą į gubernatorius
rinkimuose 1936 m.

• * *
Per pirmąjį šių metų pusmetį Amerikos

plieno pramonės gamyba pakilo 22 nuoš.
* • •

Nuo apsireiškimo Panelės Svė. Liurde 
1858 m. tą stebuklingą vietą, iki šiol aplan
kė 35 milijonai maldininkų.

• • * 
i rolę lošia Tautų Lygos posėdžiuose. (Kadan

gi katei uodegos niekas nepakelia, tai ji pati 
t’d,ro>- .........

teligentiška pripažinti Dievo 
esmę — buvimų. Literatūra 
absoliutiškai ignoruoja Dievų 
ir Kristų Jo vienatinį Sūnų.

Literatūros pranašai, kaip 
Karolis Marksas, Nietsche, 
Bergsonas, Maeteriinckas, 
Schopenbaueris, Ibsenas, 
Shaw, YVagmyis, D’Annuzius, 
Arnoldas Bennettas, ponia 
Humplioey Ward, Dreiseris ir 
Mark Twain savo raštuose nie
kados nepriėmė Dievo vardų, 
išskyrus tada, kada norėjo Ji 
paniekinti, iš Jo pasityčioti.

Populiariškoji visuomeninė 
filozofija Dievo nepripažino. 
Popuiiariškasis Darvino, Spe- 
ncerio, llaeckelio ir Oslerio 
■mokslas ir jo platintojai, ske
lbė kad Dievas pasauliui dau 
giau nebereikalingas, nes pa 
šaulyje viešpatavo naujas die 
vaitis Evoliucija.

Mūsų reikalai, ne Dievo

Baisi naujai išsivystusi teo
rija, “tinkamiausių pasiliki
mas”, arba geriau sakant, si
lpnųjų išnaikinimas ir galin
gųjų viešpatavimas, prašalino 
Sutvėrėjo reikalingumą, ir 
kryžių nešantis Kristus buvo 
užvaduotas galingo žmogaus 
raitelio, kuris jodamas bal
tuoju žirgu, tripo nugalėtus, 
sutriuškintus, silpnuosius sa 
vo priešus.

Tautos susirinkdavo aptarti 
kaip reik ištremti gailestin
gąsias sesutes iš savo šalies, 
spausti trapistus vienuolius, 
prašalinti Dievą iš mokyklų, 
nukabinti kryžių nuo teismo 
rūmų sienų, kokiu būdu reik 
muitus rinkti, įstatymus leis
ti, didinti kariuomenes.

Dievas šiuose pasitarimuose 
buvo ignoruojamas. Leistina 
IHevo šauktis, kada reikėjo 
naujo tipo kanuolę arba vė
liavą pašventinti. Bet kokie
ms tikslams šioji vėliava at- 
ba kanuolė bus vartojama, tai 
jau čia nebuvo Dievo retka 
las ir biznis.

Naujoji dora visiškai nepri
pažino IMevą įstatymų leidė- 
jumi. Divorsas, senovinis žai
slas vadinamas gimdymo kon
trole, lyčių laisvė, galingųjų 
grobimasis. darbininkų apgali 
lystės, priešinosi visiems Kri
staus įsakymams. Gi kas pai-

liŪdėsio sėklos liko pasėtos ;sėT Progreso, pažangos marše

šeštadienis. rurs 21 <• 793*

Su žirgeliu - juodbėrėliu. Adv. .Jonas Brenza, Metropo
litan State bank prezidentas, nusifotografavęs po polo žai
dimo, kuriame jis išėjo pergalėtojuin. Iš Chicagos lietuvių, 
tiktai vienas adv. Brenza yra tos rūšies sporto f polo) mė
gėjas. ' į j

Dievo įsakymai užleidžia kelių 
ekonominiems privalumams, 
taip kaip Evoliucijai ir maši
nerijai užėjus, Dievas esąs 
priverstas užleisti joms kelių.

Kada šios neturinčios sa
vyje Dievo teorijos — moks
lai susprogo ir pasaulį pas
kandino kare, jos pranašai, 
kurie anksčiau visai nepripa
žindavo Dievo, dabar užvertė 
visų kaltę ant Jo pečių. Rašy
tojai, kurie daugiau nesupra
to apie krikščionybę, negu tas 
Afrikos juodukas apie kuopi
mas! į aukštuosius Alpų kal

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS smarkiai šuktelėjo: “Kirsk
----------- vagiui dešinę rankų!” J r vie

Abisinijoj, kurioj, šnekama, na ranka skylėj bematant din- 
žmonės nėra taip apšviesti,! go. Tada Ras Alula paėmė 
nusiprausę, kaip šviesiose ka- antrojo rankų ir tarė: “Šis
ralystėse, ir kuriuos Musoli- žmogus nekaltas.”
uis sako užvajevojęs padarys ----------
apšviestais, pasakojama, dė- Abisinijoj už įsilaužymų ; 
josi tokia rokunda, kokios nei vagystę baudžiama nukertant 
Musolinis nebūtų sumislijęs. dešinę rankų. Jei l>altose ka- 
Rokunda buvo tiesiog salia- įalystėse būtų užvesta tokia 
moniška. Štai, kas pasakoja- bausmė, beeinu, koks trečda- 
ma: lis žmonių vaikščiotų be de

šinių rankų!“Vienų kartų įeikėjo iŠspfę 
sti šitokių labai painių bylų.
Iš vieno abisinų didiko mie- , . , _ ., xxi- kai kurie žmones nukapojaganiojo buvo pavogta stambi j v ..........., ~
pinigų suma. Į tų kambarį te
galėdavo įeiti tik du tarnai,

Šios šalies Pietvakaruose

nus, dabar garsiai šaukė, kad 
krikščionybė nepavyko ir jos 
bažnyčios sugriuvo.

(Bus daugiau)

ŠV. TĖVAS KALBĖS 
KETVIRTADIENĮ

Rugp. 26 d., tarpe 5 ir 6 
vai. vak., ĖST., Columbia ra 
dio tinklas perduos Sv. Tėvo 
kalbų ir palaiminimų Eucha
ristiniam Kongresui, Clevelan
de. Jo Šventenybė kalbės iš 
Vatikano.

savo šuninis uodegas ir užka
sa į žemę. Sako, kad padarę 
tokių šuniui operacijų jis nie
kados nepabėga.

Vienas laikraštis rašo, kad 
be galvos raitelis buvo farsas, 
o šių dienų be galvos nioto-

kuriuos šeimininkas laikė pa
doriais žmonėmis. Iš gatvės i 
kambarį nebuvo nei durų, nei 
lango, tik nedidelė skylė,
“pro kurių negalėtų įlįsti nė
šakalas.” Y’ienas iš tų dviejų ristas yra realybė 
tarnų buvo tikrasis nusikaltę 
lis, bet kuris? Abu šaukėsi vi
sus angelus ir archangelus 
liudininkais ir prisiekinėdami 
sakėsi esu nekalti. Ras Alula 
pateko j labai keblių padėtį.
Jeigu jam nepavyks surasti 
kaltininko, kaip bus su jo tei 
singo teisėjo autoritetu? Ras 
Alula liepė ateiti budeliui, į- 
sakė abu tardomuosius įvesti 
į apvogtojo didiko miegamąjį 
ir paliepė jiems įkišti dešinę 
ranką į tą skylę. Tada jis

Jei kas turite mandrią gal 
vų, suderinkit tokias Rasie- 
jaus ir Amerikos balšavikų 
rokundas:

Stalino gazieta “Pravda” 
atatinkamų partijos člunkų pa 
reikalavo pačių balšavikų tar 
pe stropiau religijų naikinti, 
o —

Bruklyno Imlšavikiškos Bini 
bos katalikus pradėjo bro
liais, seserimis vadinti.



šeštadienis, rūgs. 21 d., 1935 n r g * n

ŠV. KRYŽIAUS PAR. PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Sekmadieni, Rugsėjo - September 22 d., 1835 m.

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.
AT. METRICK’S ORKESTRĄ PRADŽIA 11 VAL. RYTO

Maloniai kviečiame visus mūsų gerbiamus parapijomis, kaimynus, prietelius ir biznierius į 
šj mūsų piknikų. Bus daug visokių įvairumų, ir dovanų dalinimas.

Nuoširdžiai kviečiame visus
KLEBONAS ir KOMITETAI

Prof. F. Kemėšis

Užsienio Lietinio švietimo Reikalai
(Tęsinys) los yra, gana daugelis lietu-

Mokyki^ viso jie tankias, Šiokiu kito-

J. E. VYSK. T. MATULIONIO VIZITACIJA LIETUVIU 
PARAPIJŲ CHICAGOJ

Rūgs. 22 d. — Šv. Kazimie- rap., Spring Valley, 111 
Gary, Intl. Lapkr. 3 d. — Šv.

jų tarpe pradžios mokyklų k'« Priežasčių jų nelanko 
(grammar sehools) 44. Moky- V,soJe mi's>» '^vijoje, oku- P“™P- 
klos didelės ir gana skaitlin- By‘<J Lieituvoje Ryt Spalnf
gai lankomos. Vienai mokyk
lai tenka vidutiniškai 220 vai- Kykbmo amžiaus vaikų. Iš jų

tik apie 17,(MM) vaikų gauna PaiaP

rikoje gimę, augę, yra pasi- kių jie neįstengs lietuvybės 
ryžę palaikyti savo bažnyčia- išlaikyti, 2) nors ir didelių 
se visas jų paveldėtas lietu- aukų pareikalautų mokyklos 
viškas tradicijas. įsteigimas ir jos išlaikymas.

Anaiptol ne visos išeivių o- tačiau jų nereikėtų gailėtis 
Antano rganisacįjcs atliko savo dalį nes gyvybė juk brangesnė už 

lietuvybės ugdymui Ir stipri- pinigus ir 3) nors tuo yra šu

PIRKITE AKORDIONŲ
lft

kų.

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano nimui- Jeigu susikurtų tam interesuota bei paliesta visa
13 d. ŠŠ. Petro ir parap., Omaha, Neb. reikalui kokia bendra visos tauta ir visi turės išeivijos

prūsiuose vra apie 400 000 mo l>aul*aus parap., Chicago. Lapkr. 11 d. Sioux City, tautos organizacija ar butų mokyklų reikalų remti, tačiau
Spalių 20 d.—Šv. Kryžiaus Iowa. įsteigtas bendras fondas, tai šiaip ur taip naštos didumų

Lapkr. 13 d. Kansas City, v*sos mūsų išeivių draugijos. ,teks pakelti patiems išeiviams.
mokyklose šiek tiek lietuviš- 

Neblogiausiai dar tuo rei- ko inokslo, arba tik 4 nuoš., 
kalu stovi Sovietų Rusijos lie- o gg nuoš. negauna mokyklo- 
tuviai, nors jų mokyklos yra 8(? jokio lietuviško mokslo, 
labiau bolševistinio auklėjimo Lietuviškų mokyklų už Lie- 
ir agitacijos įstaigos. Jie ten tUVos ribų nėra nė poros šiiu- 
turi 12 mokyklų, kurias lan- jų, gį furgtų būti, skaitant po 
ko, skaitant tik po 30 moki- joO vaikų vienai mokyklai, a- 
nių kiekvienai mokyklai, apie pje 4,090
360 vaikų, arba apie 4’A nuoš., Taigi, nors apskritai imant, 
visų mokyklinio amžiaus vai- saVų lietuviškų mokyklų rei- 

,kalu mūsų išeivijoje jau ir 
Tame pat lygyje yra ir Bra- yra šis tas padaryta, tačiau 

zilijos lietuviai su savo ketu- J Tie palyginimo daugiau dar 
riomis mokyklomis. Iš 7,000 padaryti. Vienas daly-
mokyklinio amžiaus vaikų ten kas tėra aiškus, kad, būtent, 
mokyklas lanko 308 vaikai ar. mūsų išeiviai patysi vi eni sa- k
ba V.° mOkykI? kiose pagrindinio įrankio H’

Kiek žeminus stovi Argen- Jok™ budu nepaje^
tina ir Uragvajus, kur tik 3 w ^ad ,uo rlIkalu turės yo ka|bos Jnoj!8|o w jr (au
nuoš. visų mokyklinio am- U“"13 ™» L'*av0* į tlnC, išeivijos mirtis gali būti
šiauš mūsų vaikų lanko savas suomene. ' numatyta visai nebe tolimoje
mokyklas. Argentinos lietu- lenką čia dar paminėti, jog ateityje Kas skaitys |ietuvi;. 
viai turi 3 mokyklas su apie kai kuriuose kraštuose, k. aĮkas knygas, kas prenumeruos 
200 vaikų, Uragvajus 1 mo- X A. V-jose yra galimybės j.-fc |ietnvifllus laikraš.
kyklų su 65 vaikais. ‘ ' vesti lietuvių kalbos dėstymų, * j 1Wwgk teal.

Kitų kraštų lietuviai savų — nors ir viršnorminėmis va-
mokvklų neturi. Nėra jų nei landomis, — ir į valdiškas pra 
Rytprūsiuose, jiei Anglijoj, nei džios mokyklas. Tėvai turi 
Kanadoj, nei Lenkijoj, nei parūpinti tiktai mokytojus ir 
Pietų Afrikoj, nei Šanchajuj, vadovėlius. Taip pat ir aukš- 
nei Barbinę, nei Australijoje, tesniųjų mokyklų (high scho- 
nei Prancūzijoj, nei Suomijoj, °ls) ir koluegijų tam tikras 
nei Estijoj. Vienur, kaip Es- mokinių kiekis gali turėti lie- 
tijoj, Suomijoj, Prancūzijoj, tuvių pamokas, už kurių lan
gai ir Lenkijoj lietuvių yra kvmų mokiniams duodami ir

Spalių 20 d. — Šv. Pranciš- Mo. 
kaus parap., Indiana Harbor, Informacijų reikale kreip- 
Ind. kitės adresu — Kun. |A. Lin-

Spalių 27 d. — Šv. Antano kus, 12259 Emerald Avenue. 
parap Cicero. (Tel. Pullman 1200).

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa- Kun. A. Linkus

tautos problemų, t. y. į mūsų 
išeivių tautinės gyvybės išlai
kymų.

Ne kų geresnuėje būklėje ra 
ndasi ir kitos švietimo prie
monės, k. a. platinimas laik
raščių, knygų, organizacijų 
veikla, scenos menas, muzi
ka, dainos. Juk visa tai arti 
rišasi su mokyklomis. Kai jau- i

kuopos, susivienijimai ir sų- | 
jungos turėtų tokių įstaiga 
remti, nesigailėdami nei triū
so, nei lėšų.

Perijodinės spaudos ir kny
gų leidimas ir ypač plauni-

- ------------- mas ligšiol- nebuvo tinkamai 1
susipratimo, suorganizuotas. Ypač jauno- Į 

sios kartos reikalai čia buvo 
pusėtinai apleisti. Lietuvos

giau lietuviško 
kaip kad turėjo jų tėvai

Mūsų bažnyčia išeivijoje i 
tuo reikalu užima ypatingai 'P““** taiP Pat mažai išeivi- 
privilegijuotų padėtį. Kaipo « tepasiekdavo. Į lietuviškos 
religijos ir dorovės mokytoja, sPau<l°s platinimų teks atkrei. 
kaipo sakramentų dalytoja, P*‘ d'ūžiBusių dėmesį.
— pakol bažnyčia maldų, sa-1 Grįžtant prie mokyklų, mū- 
kramentų ir pamaldų reika- s>i išeiviams turės paaiškėti 
kiose vartoja tėvų žemės kai- 3P®-' šie dalykai, būtent: 1)

Kur mokyklas įkurti greitu 
laiku nėra galimybės, ten teks 
vaduotis bent gerais lituanis
tikos kursais. Kursai turėtų 
[būti organizuojami ne tik tose 
kolonijose, kur nėra mokyk
lų, o yra parapijos ir bažny
čios, bet ir ten, kur yra ne
dideli lietuvių būreliai, kui 
tik kelios lietuviškos šeimos 
gyvena. Kursų vedėjų išeivi
joje ypač J. A. V. nepritruks. 

(Bus daugiau)

sa-

tik nedideli būreliai, ir tie kreditai. Ir šiomis galimybė-: neg

rų, jeigu niekas neh.mokės ir 
nebesupras lietuviškai! Todėl 
ir matome, kad, pav., net ir 
Žiemių Amerikoje lietuvių 
spauda skursta, knygas retai 
kas beleidžia, Lietuvos laik
raščius ir knygas mažai kas 
beskaito. Savo dainos, tiesa, 
dar mėgiamos, bet jas sudai
navę jaunuoliai skubinasi iš

PROGRESS
KRAUTUVES

M ažesnės Rainos 
Lengvesni Išmokėjimai

Lekcijos dykai

PROGRESS KRAUTUVĖJE 
Galite pasiskirti

ITALIJOS
VOKIETIJOS

RUSIJOS
IR

AMERIKOS 
Išdirbysčiy Geriausly 

Piano
AKORDIONŲ

Kainos nuo

išsimėtę. Ten ir savų mokyk- mis mūsų išeiviai, kaip 
lų lurėti greičiausia nebus jo- dėti. žada pasinaudoti, 
kių galimybių. Kitur dėl žiau
raus moralinio ir fizinio tero
ro, k. a. Rytprūsiuose, dar il
gokų laikų tur būt nebus ga

gi r-

Savos kalbos ir savos tau 
tos istorijos pažinimas eina 
dar ir kitais keliais. Ir ten, 
kur savų nėra, ypač prie sa-

l»ę, — ji yra tuo pat ir vy
riausia tėvų kalbos meilės 
skiepintoja. Tuo atžvilgiu ba
žnyčia išeivijoje labai daug 
lietuvybei ir pasitarnavo. j 

Lietuvių kalba per bažnv-J 
/-jų užima beaugančio Žmogaus 
sieloje brangiausių vietų. Ji 
tada yra surista su brangiau
siais atsiminimais ir giliau
siais jausmais. Pakol jauno
sios mūsų išeivijos kartos po 
teriaus lietuviškai, eis prie sa 
k ramentų lietuviškai, melsis 
iš lietuviškos maldaknygės, j 
tol ir jų ryšiai su lietuvybe j 
ir su lietuvių tauta bus gyvi. I 

, Didžiausia nelaimė ir tikroji I 
mirtis pažvelgtų į akis tada, ' 

mūsų bažnyčios virstų 
įrankiu. Svarbu

jog be savų lietuviškų moky-

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

Gerkit ir Reikalaukit

visa kita lietuviška ' ® ., ... nutautinimo
programa jiems bus nebejdo- „ v. , ......, . pažymėti čia, kad išeivių kranu, nes nebesuprantama. , * , ’ , , .; stų vyskupai (bent jų dideie 

Tautiniu atžvilgiu žemyn dauguma) anaiptol nerelkalau
riedėjimų, prie tautinės mir-. ja, kad iš pridedamųjų pamal- 
ties artėjimų gali sulaikyti tik į dų būtų išvesta jų gimtoji ka- 
nauja didžiulė jėga, bendro : J ba, nors gal vienas kitas to

Mutual LitjuorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS 080S

ir aukščiau

Lengvūs Tšmokėjimai 
Įmainė senus Akordionus į 

mainus ant naujų 
Su pilnos mieros Akordionu 

duodame iki
50 įlėkei jų DYKAI

limybės savas mokyklas kur ivo parapijų ar kitokių orga- 
ti. Tačiau kultūringų kraštų: nizaeijų mūsų išeiviai steigia n”s visos tautos pastangomis ir pageidautų. Galiu čia dar 
Anglijos, Škotijos, Kanados lituanistikos kursus. Prasila- sukurtoji.
lietuviai, apsigyvenę siek tiek vbm šiek tiek lietuvių kalboj UT
didesnėmis grupėmis, galėtų ir besiruošdami prie Šv. Sa- Daug dar planingo darbo 
savas mokyklas steigti. Taip kramentų. Įvairiuose kursuo- turės nudirbti patys išeiviai, 
pat gal ir Azijos, Afrikos bei gal dar kita tiek išeivijos nemaža turės padirbėti tuo 
Australijos lietuviai savas mo- vaikų įgauna bent šiek tiek l«čiu planu ir nepriklauso- 
kykiėles ar bent kursus galė- lietuviško mokslo. Pridėję ir nios Lietuvos žmonės. Ir vie
tų turėti. Didieji ir skaitlin- tuos, lankančius kokius nors nM ’r hitų pastangas turės vio 
gieji mūsų naujokynai žiemių kursus, randame, kad tik 8 iš nyti ir koordinuoti Draugija 
Amerikoje savų mokyklų at- šimto išeivijos vaikų prieina Užsienio Lietuviams remti, 
žvilgiu dar tik darbo pradžio- šiek tiek arčiau prie lietuvių Išeivijoje turės tuo reikalu 
je tebėra. Tenai tik trečdalis kalbos ir dvasios pažinimo, g» bendradarbiauti šeima, bažny- 
lietuviškų parapijų teturi sa- 92 nuoš. auga mūsų tautai vi- čia, organizacijos, spauda, 
vas mokyklas. (Išimtį sudaro sai svetimi. Cž lietuvybės išlaikymų mu-
Chicago, kur visos 11 lietuvių šito fakto konstatavimas SU išeivijoje pirmųjų ir pa- 
parapijų turi savo rpokyklas). turi visiems mums atidaryti grindinę atsakomybę neša šei- j 
Pagaliau ir ten, kur mokyk- akis į vienų didžiausių mūsų nia. Tėvai, ypač motina, turi .
______________ ______________________________________ didžiųjų privilegijų formuoti

kūdikio sielų ir jos palinki 
mus ir duoti kalbos mokslo 
praktiškųjų pradžių. Nutautė
ją vaikai tik tautiškai nesu-

“DRAUGO” RADIO KONCERTAS 
Sekmadieni, Spalio (Oct.) 13 d.. 1935

Išpildys Pagarsėjęs 
SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

GIMIMO PAN. SV. PARAPIJOS SALĖJ 
68th ir Washtenaw gatvių

pažymėti ir tų linksmų faktų, 
kad bev?ik visi jaunieji Ame
rikos lietuviai kunigai, Ame-

UZDRI1NG
Y00”

uYls

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių niMt Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la-

, šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

V/rite for Free Book
”A World o< tor Yovr Bvet** MURINĘ COMPANY;heicaco

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. KaJėdinskas

EMIL DENEM ARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

sipratusių tėvų jr motinų. Mū
sų tautos nelaimė ir buvo, kad 
pirmuosius mūsų išeivių kad
rus sudarė daugiausia kaip 
tik visai menkai tesusipratę 
lietuviai. Dažnai jų buvę nu
tautę vaikai įgyja vėliau dau-

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
šiemet, daugiau negu bile kada pirmiau -

’B.U'ICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100



. Jeronimas Vaičiūnas Dar Ligoninėj

. -r----------- , ' ■■ "' ■••v.....

n RAff GKR šeštadienis, rūgs. 21 d., 1935

Jau trys savaitės suėjo 
aip Cicero lietuvių šv. An
uo parapijos klebonas, gerb. 

un. Jeronimas Vaičiūnas, gy 
losi šv. Kryžiaus ligoninėje, 
jėgos jis tapo suimtas lx*va- 
iuojant į Federacijos seimų1 

Philadelphijoje. Grįžtant na- 
jno liga tiek padidėjo, kad 
dr. Simonaitis pasiuntė jį Į 
igoninę. Su medicinos pagal- 

ir slaugiu rūpestinga prie 
Kirą, pavojingas ligonio br- Į 
Michitis atslūgo, taip kad Ii- j 
Kinis, buvo bepradedąs vaik
štinėti, ir net vienų dienų Į- 
ųidrąsinęs nuėjo j arti esan- 
įįų Šv. Panelį Gimimo baž
nyčių atlaikyti šv. Mišių, ir 
Lnė priiminėti lankytojus.

Pasireiškus, kad ligonio

Kinijoje yra žmogytis 20 co
lių aukščio. Tai bent žmogus!

Šalies šeimos yra jos gyvo-' 
nimas. Jei tose šeimose vy- 
ra uja nekaltumas ir ramybė,; 
galima tikėtis, kad šalis kles
tės ir bus galinga.

KAIP NUVAŽIUOTI Į MARIJONŲ OKI

Kelrodis viršuj parodo kuriais keliais nuvažiuoti į Marijonų ūkį rytoj, rugsėjo 22 d., kur įvyks šaunus 
Marijonų Rėmėjų išvažiavimas. Tie, kurie neturi automobilių o nori paspėti dėl iškilmingų šv. Mišių, ku
rios įvyks 11 vai. Chicagos laiku, galės nuvažiuoti traukiniu iš stoties prie 18-tos gat. ir So. Western Avė., 
8:23 vai ryte ir 9:28 vai. ryte, Chicagos laiku. Stoty rasite palydovus su tikietais.

Viena New Jersey valsty- f
bes moteriškė savo kaimynui!<
užmokėjo z$25.00, kad tas už
muštų jos vyrų. Sakau, tos 
moterys tik ir švaisto pinigus 
į visas puses!

KUN. JERONIMAS VAI ----------
ČIUNAS. dienraščio “Drau- Dabar daug kalbama apie 
go” direktorius, kuris jau;Meksiko ,„įesto, Meksikoje, 
\iiš trijų savaičių serga ger junįverspe(^ Sakoma, būk val-

“ Draugo’’ leidėjai ir dar
bininkai, savo brangiam ben-

džia nori jį panaikinti. Tai 
būtų negirdėtas prez. Karde- 

[ no ir jo sėbrų žygis.
Meksikos universitetas yra 

seniausias naujojo pasaulio mo 
kslo centras. Jis buvo įsteig
tas daugiau kaip prieš šimtų 
metų. Mūsų šalies, Cambridge 
kolegija, dabar Harvardo uni
versitetas, yra seniausia Ame
rikos mokslo įstaiga, betgi nė-

ines slaugės gydytojo įsa- jį į/ gulaužė jaj~ rank j.) ra toks senas, kaip Meksikos

onio jokių lankytojų nebe- tvįsniu . ~ į buvo įsteigtas 1535
leidžia. ! j in-» 0 Harvardo universitetui

ATS. Į jūsų klausinių nega- kertinis akmuo buvo padėtas

1b veikė j imas tuo būdu trukdo- . ............ .. ,. . v dramini nu ir uoliam sandar-, 
dr. Simonaitis sušaukė bininkui linki ūmaus pasvei-

Įgydytojų pasitarimų, kurio kimo. 
nėję dabar svarbiosios * 

lgų erzinančios
nušalintos.

i sėdintis žmogus atsistojo, pa- 
Kad ligonis galėtų grei-, j-^jg įr, supykęs pastūmė ma
lu atgauti balsų, jam patar no JraUg^ Tada mano drau- 
visiškai nekalbėti ir jokių g.as jį pastūmė. Jis jam rėžė 
rytojų nebepriiminėti. Li- į ukį yjano draugas kai stums 
mes slaugės gydytojo įsa- j; p. suĮau2g jam rankų. Jis 
lūs griežtai pildo ir pZe ja|)ar gąsdiną mano draugų

priežastys J° šviest » lan^- Mttrw d™u- 
Įgas užtraukė “sliade“. Šalę

IŠ AKRON, OHIO PA
DANGĖS

Įjigonis yra gerame upe ir . {iu tiesioginiai atsakyt. Jei 1636 m. Ispanų valdžioj
jo pajėgos vėl ima stiprėti

l»iC-

Netekus lietuvio kunigo,: bonas kun. Karužiškis. Per blaivumu. Jaunoji buvo veik- 
daug mūsų brolių raudonukai; mišias ir šliūbų prie vargonų Ti Clevelande, ypač Vyčių kp. 
pasigavo. Gaila, labai gaila, gražiai giedojo vietos klebo-I Tikimės, kad jie ir vedę dar

nas kun. Mahoney. buosis su lietuviais ir bus lie-
Po šliūbo Oleknavlėiai jau-'^uv’a^

kad lietuvių triūsas ir pini-

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 
6322 S. Western Av., Chgo.

KL. Nuvažiavau į miestų ir 
užėjau į vienų didelę krautu
vę. Eidama ant grindų pama
čiau didelę krūvų pinigų. Aš žmones. Man rodos, nėra lega- 
juos griebiau, kitos dvi mo- ’ būdas ir valdžia į tai ne- 
terys irgi norėjo pagriebti, sikiša. Aš savo šeimynos ne
pradėjome traukt vii na sau, triniu sulaikyt tiamie nei vie- 
kitos sau kolei atbėgo krautu- n4 dienų. Ar nėra už tai kri

jis pradėjo tamstos draugų ksikos universitetas bujojo 
mušt, draugas tada galėjo pa-'kaip pavasario gėlė. Jame bu- 
vartot jėgų apsigynimui savęs, j vo visos mokslo sakos if jis 
V isas klausimas yra, kas bu- buvo lygus bile kokiam Eu- 
vo priežastis. Jei jūsų drau- ropos universitetui. 0 dabar 
gas yra priežastis, kuris su- j valdžia nori tų mokslo įstai- 
laužė jam rankų, tada jis ga- gų panaikinti.
li būt apkaltintas.

KL. Gerb. “Draugo” teisių
patarėjau, atsakyk kodėl ko 
ne kiekvienas teatras vilioja

•vės savininkas ir atėmė iš nnnalė bausmė. Jeigu yra, me- 
Tmanęs tuos pinigus, sakyda- Idžiu pranešt
mas, kad jis sugrųžins tani, 

riam priklauso. AŠ norėčiau 
jlinot, ar tie pinigai priklau- 

krautuvės savininkui, ar 
kadangi aš pirmiausia

pamačiau.
ATS. Įstatymai štai kų sa 

Jei tikras savininkas tų 
nigų neatsišauks, tada ras- 
pinigai jums priklauso. To-
u būdu patariu kreiptis į1 

utuvės savininkų ir reika-Į 
ut, kad jis jums grąžintų, Į 
i dar nėra atsišaukęs paine-

Rjas.

važiavoKL. Mano draugas 
įtvėkariu. Sėdėjo prie lango 
skaitė laikraštį. Kitas žmo- 

sėdėjo šalę jo. Bevažino- 
įt saulės spinduliai pradė-

Nors Akrono lietuviai kata- &as ^ip nuėjo. ,
likai ir neteko savos bažny- Buvusios katalikiškos drau-;nuosius taiP ir svečius pavai-! Laimingo gyvenimo, 
eios, nors neturi lietuvio kuni- gijos pakriko. SLRKA 178 kp. *'n0, ^arP svečių matėsi kun. ,
go, negirdi savo kalboj pamo- vos |aįkosį keliais nariais, o Kariškis, kun. Mahoney. ku- ■ 
kinimų, bažnyčioje nesigirdi pirmiau turėjo apie pusantro r*b?as Kuliai a>, klierikas 
lietuviškų giesmių, mažai su- šįint<> narių. ®artoSevičius, jaunosios tė

vas Rakauskas, Sadauskui, Gakalbantiems anglų kalboje va-, Kugs5j0 2 d. .lietuvio Anta- 
rgas su išpažintim, bet, dėka nQ jr Qnos oieknaviėių sūnus 
vietos klebono, kun. Mahoney, gtasys susituokė su Adele Ra

...... . kuris yra klebonu buvusioj kauskaįte įg Clevelando. Šliū-1 Jaunieji aku yra veiklūs.
per ūsų ų ai ų sis univer- ]įetuvių Šv. Petro parapijoj, |)ag huVQ Buvusioje lietuvių Stasys * Akrone priguli prie
si e as uvo a i y s sa karts nuo karto pakviečia ir petro bažnyčioje, Akrone. Jaunų Lietuvių Draugiško klū
tiniS' lietuvį kunigų, kad išklausy- gBūBn davė pakviestasis Cle- bo ir per du metus buvo jo

tų išpažinčių. velando lietuvių parapijos kle- pirmininku. Klubas atsižymi
Vienas lietuvis Antanas O- ■ ■ ......................... ....................................

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

rijonai, Rutkauskas, Kubilie
nė ir kiti.

Buvęs

LIETUVIAI DAKTARAI:

Be to, reik atsiminti, kad

Tel. LAFayette 7850

DR, F. C, W1NSKUNAS
GYDYTOJAS b CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

LAUKIAM GARBINGO 
SVEČIO leknavičius yra net komitetu 

, (conselmann) tos parapijos; 
! jau trys metai, kai eina tas 
pareigas.GARY, lnd. — Šv. Kazimie- 

ATS. Daugelis teatrų veda ro ParaP*Ja laukia didžiai ga- 
tokius skyrius, kurie, žiūrint >biūS° svečio J* E- vyskupo 
į jį, turėtų būti “lottery”,lT; AUtulionio, kuris sekmadie-! 
bet jie turi tam tikrų aprūpi- lnb rugs^j° 22 d., 10:30 va- 
nimą, kuris apsilenkia su To-dand4 bažnyčioj lancys
ttery’ įstatymais. Kadangi jie , ^v- ^^ias ir pasakys pamok- 
duoda išlaimėjimo numerus 1 0 3 valandų popiet suteiks
visiems be skirtumo, kuris pe- Sutvirtinimo Sakramentų, a- 
rka tikietų, ar ne, tokiu būdu Fatališkų palaiminimų v pa- 
jie apsilenkia prasižengimo. ' lahninimų Švč. Sakramentu.

KL. Turiu antrus morgi-1 ?:15 vai. vakare Gary ma-__________
čius. Namo savininkas nemo-i j°ras L- B- Clayton su miesto Į

trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaml na vimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Kpcclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlkoJ nuo 10 Iki 12, liangoly at
sitikimi) akys atitaisomos be akinių. 
Kabios pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phane Bonlevard 7589

ka nuošimčių, nei pirmam mo- j vnHIyba., kongresmonų Schul- 
rgičių, taip pat ic taksų. Ar ‘ze *r Ba^<e county valdyba 
aš galiu forklozuotl namų su
antrais morgičiaisT

ATS. Galite fordozuotf, ži- 
noma, su supratimu, kad tu
rėsite priimt pirmus morgi- 
čius.

Jau Galima Įsigyti Nauja

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

Bi s ta. patogi neštis, talpina visas reikalingiausia!' maldas, 
arijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
ldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, 

įleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c: 

riais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRĄUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Cbicago, III. PLATINKITE “DRAUGĄ

bei profesijonalais ir biznie
riais, Bardauskiene, V&ienie- 
ne, Nugniene ir parapijos 
patarėjais su klebonu J. J. 
Vinčium sudarys viešų komi
tetų, kad pasveikinus J. E. 
vyskupų T. Matulionį.

7:30 vai. vyskupas sakys 
kalbų Šv. Kazimiero salėje. 
Po kalbų bus šokiai. Kviečia
mi visi lietuviai. R»p.

Bandito “šposai“. Pagro
bęs iš grosernės, 18256 S. llal- 
sled St., banditas 145 dol., 
krautuvės savininkų, Abe So- 
rie, privertė nusimauti kelnes 
ir po to uždarė į ledaunę. Po 
15 min. drebantį Abe paliuo- 
savo duonos išvežiotojas. Jo 
kelnes rado numestas prie 
krautuvės.

AKIŲ GYDYTOJAI.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AKIU
SPECIALISTAS i

Palengvins aklų Jtemplmų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

PhoM GANal 0523

Ofiso l’none Res. and Office
PROspect l0y« 2359 8. Leavltt St.

CANal 0793

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel CANal 0257
Rea PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTK1) STREET 
Rezidencija 9990 So Artestan Avė.

Valandos: 11 ryte iki 2 popiet
9 iki 9 v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 3 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo I iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
N*nų tel. PROspect 1910

Ofiso Tel.: PROspect 6378
Rez. Tel.; HEMlock 6141

Rczld.: 2515 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30

Tel. CANal 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—9 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUIevard 7943

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Sered o J pagal šutant

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14
Res. VICtory 2342

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo l-l{ nuo 9:30-9:19

756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla 0999

Ofiso vai.: t—4 ir 9—9 p. m.
Ned eito mis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRUROA8 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea: Tel. PLAaa 1409

DR. CHARLES SEGAL
, OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 ’kl 12 vai. ryto, auo S Iki 4 
t f’, po pietų ir nuo 7 Iki l:lo vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 19 iki II 

valandai dleba Teistoms Mahrar nai
Valandas:

Nuo 19-11 v. ryto; B*B Ir »-• 
Nedėliomls aus XI Iki lt

v. Y.

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMlock 6288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2658 W. 69th St 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomts Ir Nedėliomls pagal sutarti

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTEO ST., CHICAGO 
I’ancd., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel GROvehlIl 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J, SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

. DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. We8tem 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
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais __ i
Bilo vakareaau&omis BM U ma im x
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VIETINES ŽINIOS
SV. MARIJOS GIM. AKTOVAS

PASKUTINIS KVIETIMAS

Naujausioji Chicagos lietu- choras vakarais lengvino 111a- 
vių parapija, kas metai savo ii Jų. i -ui»i

Rytoj, sekmatlienj, rugsėjo 
22 d., Tėvų Marijonų Kolegi
jos ir Seminarijos rėmėjai, 
prieteliai, biznieriai, profesi-' 
jonalai ir visi kiti geros va-

globėjos Švč. Marijos l’anos Pamokslai buvo sakomi ry- lios žmonės rengiasi važiuoti 
Gimimo šventę iškilmingai, tais ir vakarais. Klausytojai, i Tėvų Marijonų ūkį, kuria- 
mini astuonias dienas. Smis gven^.įaUsioa Panelės kilnaus nie įvyks paskutinis išvažia-
metais tas aktovas ypač buvo 
gražiai atšvęstas. Kasdien ry-

gyvenimo nušvietimu ir Kris
taus dieviškojo mokslo vais

tais būdavo po penkerias ūj j2įu paaiškinimu, buvo ska
po daugiau Mišių; siuna-gi bū-, įįnainį uoliai siekti žmogui 
davo su išstatymu Švenčiau į kilnaUM pažaukimo.
siojo Sakramento. Didelės žmo Ralb-toj() aį-ki Urniėj gkar 
nių minios ėjo prie šv. Komu- H l0)ginga argmneu_
nijos, taip kad kasdien per|tacija daug davg uiaisto pro. 
trejas Mišias Švenčiausiąjį Sa-'
kramenta dalvdavo du kuni

tui ir stiprino valių. Visus pu

vimas. Taipgi turiu gnroes 
prašyti didž. greb. klebonus ir 
jų pagelbininkus atvykti ir 
prie progos paraginti savo 
brangius parapijonus, paremti 
taip svarbų ir naudingų dar
bų.

Šiais metais Tėvų Marijonų 
įstaigose, Marijos Kalneliuo

gu.

♦Kas vakaras Mišparai buvo 
u išstatymu Švč. Sakramen

Svečių kunigų atsilankė ap
sčiai rytais ir vakarais, ku
rie šv. Mišių atnašavimu, iš
kilmingų Mišparų laikymu, Iš
pažinčių klausymu daug pa
lengvino vietos kunigams ir 
žmonėms. Pamaldūs meldžio- 
nys į Šilavos Dievo Motinų 
tiek užprašė giedotų Mišių, 
kad kasdien būdavo kelerios 
giedotinės Mišios. Šių metų 
Šilinės Aktovo pamaldų lan
kytojai turėjo ypatingo pasi
gerėjimo turėti pamaldose net 
keturias dienas iš Lietuvos at-

niokslus pasakė Tėvų Manjo-;Se, prasidėjo didelis darbas — 
nų provincijolas kun. Jonas statymas seminarijos rūmų. 
J. Jakaitis, M. I. C. Jo nuro- kurie jau beveik baigiami. Vi- 
dytieji prityrimo vaizdai pa-* *4 gerai žinome, kad neužten- 
siliks ilgesniam laikui minty- ,ka keturių sienų, bet reikia 
se jaunų ir suaugusiųjų. -ir į vidų visokių įrengimų.

Taigi, kiekvienas geros valios 
žmogus, sveikai protaujantis,; 
supras dalyko reikšmę, kiek i

t> R A tf G A~ S

IŠ ŠV. TERESĖS DR-JOS 
VEIKIMO

Didelė meldžionių minia Ka-' 
sdien artinosi pagerbti Šv. 
Kryžiaus ir -Šilavos apsireiš
kimo akmens relikvijų.

Vikrus parapijos klebonas, 
nuo anksto ryto ligi vėlam va
karui, rūpinosi bažnytinėmis 
pamaldomis ir svečių priėmi
mu. Jis visur yra, visur jo uo
lumo pėdsakus pastebėsi. Jo 
du jauni pagelbininkai, kun. 
Katauskas ir kun. Lukošius, 
nuoširdžiai aukštų atlaidų nuo

vykusį vyskupų Jo»Ekscelen- taiką palaikė. Šv. Kazimiero 
cijų Teofilių Matulionį, kuris | fcjessei-ys su mokyklos vaiku- 
yra vadovavęs rytinėms Ir va- £jaįs> |)eį parapijos bažnyti-
karinėms pamaldoms.

Švari, šviesi bažnyčia, ge
nės draugijos irgi turi daug 
nuopelnų atlaidų pasisekime, 

lėse ir šviesose skęstanti ai- To viso pasekmėje, tapcį įro-
toriai lengvino minties ir šir
dies pakėlimų prie Augščiau- 
siojo Sosto. Jaunųjų giedoji-

dyta, kad Šilavos Dievo Mo
tinos atlaidai galima labai į- 
spūdingai atšvęsti ir Ameri-

toki statybos darbai pageidau
ja visokių reikalingų lėšų.

Mano nuomone, nėra reika
lo aprašinėti smulkmeniškai, 
nes tas labai gerai supranta
ma kiekvienam.

Visi Chicagos apskričio ko
lonijų rėmėjai yra pasiruošę 
gražiai svečius sutikti ir pri
imti.

Taigi, dar kartų prašomi vi
si Chicagos gerieji lietuviai 
nepamiršti, bet sveiki sulaukę 
sekmadienio, atvykti į Tėvų 
Marijonų ūkį, kuriame jau 
Dievulis tik duos gražų orų, 
pasinaudosite sveikatos atžvi-

Atleista nuo pareigų. Grace Wiley, gyvačių kura
torė Brookfield zoologijos parke atleista nuo pareigų, 
po to, kai praeitų šeštadienį iš narvo pabėgo trys jos 
“bičiulės”, nuodingos egiptiškos kobros. Tuo laiku j»- 
rkų lankė daug žmonių. Gyvatės po 21 valandos tapo 
surastos. (Acme Photo)

laEism ir rauni- “s.; Sį" .X
Viy PUOTA

WEST SIDE.
trečiadienis, rugsėjo 25 d., ku
rio vakare įvyks nepaprastos 
iškilmės — išleistuvių ir pri
imtuvių puota. Ta puota ren
giama tikslui, kad pagerbus 
senųjj ir naująjį klebonus. Iš
tikimųjų, gražus sumanymas, 
bet jis reikalauja daug darbo 
ir pasišventimo. O West Si- 
dės tarpe, tokių pasišventėlių
ir darbininkių netrūksta. Bet,

lgiu ir linksmai graž.ai pm- kaJ to„ls darftng ir
leisite dienelę, pasin.atysite su s„,„anytojoms paikinti,

Utis savo pirmtakūno vietų, 
turės progos susipažinti ir pa

jau netoli matys ant kiek n,es Ji iverti‘ 
name. Taigi savo skaitlingu 
atsilankymu teikime jiems tų 
garbę, o kartu ir patys pasi
džiaugsime ir gražios ir trum
pos programos pasiklausysime.

Rap.

nias rytais, ir didžiųjų mišrus koje. , .1 , savo draugais įr pažįstamais, b|ltinas reika,as parei_
--------------------------------------------- _ _ . _ w . i kurių tikimasi, kad bus labai , . , .

LUKAS, GRINDIS, TIŠKUS IR BERŽINSKAS LOŠĖ * ,a,ų’ga,e „a,,,,.,
"DRAUGO” TENISO TURNAMENTO SEMI-FINALE "tTuS kl™ kr .yra ",až8. . — «**’•• Taigi parodykime sa-rųonų gražų darbų. Rap.
Pereitų šeštadienį Ir sekma- Semi-finals bus lošiamas še- 

dienį įvyko žaidimai pirmam štadienį popiet. Čia Lukas su- 
“Draugo” teniso čempijona- sitiks su Beržinsku, o Tiškus 
tui laimėti. Žaidimai įvyko su Grindų.
Gage Parke, prie 55 ir AVest- 
em gatvės. Žaidė viso 32 lie
tuviai, teniso mėgėjai. Po ke
lių eilių (roundų) liko liU 4 
geriausi žaidėjai.

MARKETPARKIEČIAI Į 
MARIJOS KALNELIUS

M. Lukas yra L. Vyčių 112 
kuopos praeitų metų teniso 
čempijonas ir neseniai grįžęs 
iš Lietuvos, kur dalyvavo spo 
rto olimpikoj ir laimėjo žai-

i

vo nuoširdumų ir dėkingumų 
toms darbuotojoms ir kartu 
pagerbsime tuos tėvelius, ku
rių gerb. kun. J. Mačiulionis 
tiek metų su mumis gražiai

Kurie iš jų laimės čempijo- dimus. 
natų, matysime sekmadienį, p. Tiškus yra L. Vyčių 8 
rugsėjo 22 d., 2 vai. popiet, kuopos, Roselande, čempijo-

im pat parke. nas ir vienas žymiausių pietų 
miesto dalies teniso žaidėjų.

Marijonų Kol. rėmėjai n ■ n 
labdariai nutarė sykiu darbuo * 
tis TT. Marijonų rudeninio 
pikniko, kurs bus 22 d. rug
sėjo, parėmimui.

Julius Welička, .2507 West 
69tb St., su savo didžiuoju 
troku nuveš ir parveš visus 
už 35c. Vaikai su tėvais bus

”1.— ‘ a.

SMAGUS PIKNIKAS
Nėra abejonės, kad didžiu- matyti 

ma/ žino, jog Šv. Kazimiero 
Akad. R-jų Centras jau pil
nai prisiruošęs prie ateinan
čio “grybų pikniko”, sekma
dienį, rugsėjo 29 d., Vytauto 
darže. <

Kas laimės “Draugo” Čempi-! vežami dykai. Prašome laiku 
jonatų!! Atvykite sekmadienį,' užsisakyti vietas. Trokas nuo 
2 vai. p. p., į Gage parkų pa-I bažnyčios išeis 1 vai.

J. L. Juozaitis Valdyba,

Komisijos Vaišvilienė, Bur
bienė, K. Garuckaitė, E. Pro- 
sevičiūtė su pirm. A. Nausė
diene darbas eina gražioje tva 
rkoje. Ji'

Visi skyriai kviečia, ir ra-, 
gina, visus Šv. Kaz. seselių 
prietelius atsilankyti. Visi bus( 
patenkinti. O kiek ten bus į-( 
vairumo! Vaikučiui irgi nebus 
pamiršti. Kiekvienam vaikui 
ar mergaitei įeinant į daržų 
su tėveliais bus duodami dy-Įj 
kai ballon.

Visi rūgs. 29 d. į piknikų! |
o-tfl,

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgi&hu

Priimam I.ietnviSkns Bumu IMI Ataaojlnlmo arba Išmokame Ganb 
Vlaokloa Rūšies Insurance — Ugnies, Vėaukja, Automobilio, 

Stiklų Ir tt

|OI IN P. EWAI.D 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Piru o Monuicm. arba 
apdraudos Oiuo ugnies, vėjo. etr.. nt-is-iuk 

840 \\ ėst Hrd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISIUČIO SKOLINIMO IR RŪOAVOJIMO B-VĖS
i; i i \ •. i .

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Teresės draugija laikė mė
nesinį susirinkimų, kuris bu
vo skaitlingas. Mat, per vasa
rų nelaikyta susirinkimų. Pa
silsėjusios narės vėl stojo į 
darbų.

Nutarta suruošti šokių va
karų 30 d. spalių, parap. sve
tainėj. Pelnas eis pusiau su 
parapija. Vakaro pirm. apsi
ėmė Ambrozienė, o kitos ža- 

1 dėjo jai pugelbėti. Tikimos 
turėti viena gražiausių rude
ninių vakarų.

Nutarta suruošti naujų na
rių vajų per du mėnesius. Ka
ndidatės bus priimamos be į- 
stojamojo mokesčio. Mėnesinė 
mokestis 25c. Mirus narei, iš
mokama šimtas dol. pomirti
nės, o sergant jų lanko ir nu
perka gėlių. Narės priimamos 
nuo 20 iki 40 m.

Taigi, norinčios įsirašyti, 
kviečiamos atsilankyti į seka

ntį susirinkimų, kuris įvyks 
pirmų pirmadienį mėnesio.

Spalių mėnesį pripuola šv. 
Teresės. Nutarta in corpore 
eiti prie šv. Komunijos spa-t 
lių 6 d., 8 vai. ryto.

Po susirinkimo, kaip ir vi
suomet, žaista kauliukais ir 
užkandžiauta. Viena narių

CHORO VAKARAS
MAKŲUKATE PARK. — 

Gini. Pan. Šv. parapijos cho
ras rengia “Confetti” šokių 
vakarų. Orkestru grieš be su
stojimo. “Confetti” ir kepu
raičių pritaikintų šokių vaka
rui bus visiems.

Kadangi šis vakaras bus 
pirmus parapijos salėje ŠĮ ru- 

Įdenį, visi norės linksmai sezo
nų pradėti. Todėl visi kvie
čiami atsilankyti rugsėjo 22 
d., 8 vai. vakare. Kvieslė

Pažink Savo Krašto
Grožį—Atsilankyk

EUCHARISTINIO KON
GRESO IŠKILMĖ PER 
GOLUMBIA TINKLĄ

Ateinantį trečiadienį, rūgs. 
25 d., nuo 1:30 iki 2 vai. po
piet, ĖST. Columbia radio ti
nklas perduos visai Amerikai 
kai kurias Eucharistinio Ko
ngreso, Cleveland, O., iškil
mes. Tarp kitko, bus girdi 
ma pamaldos orientalėmTs (ry 
tų) apeigomis, taip gi orie’j- 
talinė muzika.

Skolina pinigus amt pirmų 
raorgičių, atmokėjimui morgi-

, TderalSavings
San© loan asiociation &

or cnkaoo mėnesiniais išmokėjimais.
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede- 

ralinėj 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
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

SKOLINAME PINIGUS
J eiga eaate reikalingi pinigų Atmokėti senųjj morgtčlų arba ui- 

trauktl naują paskolų ant savo natoo, atsIAaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAVNDEaUL pirm VINCAS PALIŪTIS, kantorius

LSOAARDAS A. UREETIS. Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 0618 
Valandos nuo 9 ryto Iki ė vai. vak. TfeAadfentats Iki • tai. vakaro.

- ---------------------- . -

VISOKIOSNAMŲ
REiKISNYS

Parsiduoda laliai suma
žintam kainom

Visokie šildomi

PEČIAI
Siūlome specialiai suma

žintam kainom 
Kitchen
Heaters
Parlor 
šildytuvai 
Alyvos 
šildytuvai

$9.95
$17.95
*34.50

Pilnos mieros vatinės 
kaldros. 5L59
Pilnos mieros su vilnų

*2.59vidų
kaldros

Kaip parodytas aržuolo 
m e d ž i o breakfast setas 
vertas $38.00, parsiduoda

19.95

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd St
Comer Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Comer Richmond Street

Lafayette 3171

ŠVEDŲ AMERIKOJ LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą., Švediją

l4ii\akorviŲ kainos Trečiąja klase
Ten------------------------- $97.50
Ten ir atgal----------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
l-aivų Išplaukimai iš N(*w Yorko

Drottningholm, Rugsėjo 24
Gripsholm,.. Spalių 3
Kungsholm, .... Spalių 23
Gripsholm ........  Spalių 30
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1984 m. statytas moderniškas lai
vas •‘MARlEHOLM.” Platesnes in
formacijas teikia ir parduoda lai
vakortes visi mūsų autorizuoti a- 
grentai, taipgi visi mūsų skyriai.

Svvedish American Line
IMI N. Michlgan Avė., Chk-ago, III.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.,

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONT“ -utvlrtina visokius o- 

rganH.M iniog;>_ sistemoje, pataiso 
apetitų, sureguliuoja virškinimo apa
ratų ir vidurius. Suteikta naujų spš- 
kų raumenims, nervų sistemai ir pa- 
laro Jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge 
rų vaistų pasirodys tiktai 1 keletu 
dienų po vartojimui.

NUGA-IONE parduodamas visus*' 
»aistlnyčlore. žiūrėkite kad gautumš 
te tikrų NT’OA-TONE, nepriimkite 
pavaduotajų.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-80L 
— Idealų Lluosimtojų viduriu tie ir
SOc.

«■■■■■■■■■■■■
J REUMATIZMAS ■ 
■ SAUSGELG !

Nealkankyklta savęs skaus
mais, Reumatizmu, Hausgšta, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nas 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAPSIOO COMPOUNB moe- 
tta lengvai prašalina vlrtmlnė- 
taa ligas: mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėko
ti ei pasveikę. Kaina 8»c, per 
paštų Sše. arba dvi ai 11.ūk 
Knyga: "ŠALTIN18 SVEIKA
TOS” aagalala gydytis, kaina
to centų.

Justi n Kulis
3869 80. HAL8TBB BT. 

Cbimco. Dl.
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Marijonų Kolegijos Rėm. Smagus Išvažiavimas
Į MARIJONŲ OKI, HINSDALE, ILL-

Sekmadienį, Rugsėjo (September) 22 d., 1935 m.

VIETINĖS ŽINIOS
GRĮŽO KUPINAS ŽINIŲ
Grįžęs iš Lietuvos iš viso 

pasaulio lietuvių kongreso 
Kaune, pral. M. Krušas atsi
lankęs į “Draugo” redakci
jų papasakojo įdomiausių ži
nių apie buvusį kongresų, a- 
pie Lietuvų ir jos pažangų vi
sose gyvenimo srityse. Papa
sakojo taip pat ir apie įvy
kusį Suvalkijos ūkininkų strei 
kų, nes tuo metu pralotas dar 
buvo Kaune.

Visas Lietuvos gyvenimas, 
pasak praloto, kvepia pava
sariu. Jei atsirastų rinkos že
mės ūkio produktams, kurių 
pas visus ūkininkus yra per i
pilnai, tai Lietuva greitu lai- -----------
ku pralenktų keleriopai dide- Komisijai gavus žinių, kad 
snę Lenkijų ir kitas Pabaltės, ne visi mūsų atstovai į viso 
valstybes. pasaulio lietuvių kongresų bus

ŽUVO JONO KRUŠO 
SŪNUS

Praėjusį ketvirtadienį įvy
ko šiurpi nelaimė su automo
biliu. Šv. Kazimiero kapų už- 
vaizdos Jono Krušo sūnui Vi
ncui važiuojant namo ant Ha- 
rlem ir 111 skerskelio, turbūt, 
netekus kontrolės automobi
lius apvirto ir Vincas tapo 
unt vietos užmuštas.

SUTIKTUVIŲ RENGIMO 
KOMISIJOS PRA

NEŠIMAS

Visas naujas, įdomiausias' 
žinias pral. Krušas žadėjo pa
pasakoti Spalių 9 d. paminė
jime, kuris rengiamas spalių 
9 d., Nekalto Pras. P. Š. pa
rapijos salėj, prie 44 rr So. 
Fairfield gatvių.

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO.

Visi Marijonų Kolegijos rėmėjai, prieteliai, profesijonalai ir biznieriai kvie
čiami atsilankyti į šį smagų išvažiavimą. Bus skanių užkandžių ir visokių pa
silinksminimų.

savaičių šeštadieniais ir sek
madieniais. Šiais metais para
pija švenčia savo 35 metų su-' 
kaktį ir todėl ir šitas įvykis • 
daug prisidės prie Šitos suka-] BRTGHTON PARK. - Sv. 

Įkties paminėjimo. Bazaras bus Pranciškaus seserų rėmėjų 2

RĖMĖJOS GRAŽIAI 
VEIKIA

tikrai įdomus ir įvairus. Vie 
tinės draugijos ir visi darbuo
tojai deda pastangų, kad vi
sus atsilankusius gerai priim
ti. Tarp visokių naujenybių 
bus “stebuklingas ratas”, ku
rį šitam bazarui pagamino ar
tistiškos rankos Butkų, tėvo 
ir sūnaus, žodžiu, aStuonioli- 
kiečiai visus širdingai kviečia 

.į šitų jubiliejinį parengimų.
Kvieslys

WEST PULLMAN

skyr. 
11 d.

sus-mas įvyko rugsėjo

buoti. Kun. A. Valančius ža
idėjo suruošti gražų perstaty- 
jmų, kuris bus rodomas pirmų 
j kartų.

Sekantieji sus-mai bus lai
komi kaip seniau, kas mėnesį, 
antrų savaitę ir 2 vai. popiet.

Koresp.

Iš įvykusio seimo praneši
mų darė rašt. O. Ivinskaitė. 
Pranešimas priimtas su padė
ka. Taip pat padarė praneši
mų apie įvykusį vakarų — 
bingo, kad liko pelno ir visas 
nuveštas į vienuolynų kaipo 
auka seimui.

Širdingai ačiū aukotojoms: 
Liulevičienei, Kondrotienei, 
Bambalienei, Žukauskienei, 
Jucienei, Gečienei, Navickie
nei ir Norbutienei.

Vajaus vakaro komisijos na
rė Norbutieifė pranešė, kad

CICEROS ŽINIOS
NEGALĖS BOT PIKNIKE 

- AUKOJA

BINGO P ARTY

grįžę namo iki spalių 2 d., ku
rioj, bendrosios organizacijų 
komisijos buvo nutarta reng
ti sutiktuvių vakarėlis, todėl 
komisija šiuo praneša, kad su
tiktuvės tų dienų neįvyks. Vė- į 
iiau komisija praneš, kada ir 
kur bus ruošiama tasai mūsTaigi spalių 9 d. turėsime, 

progos pasiklausyti įdomių atst<m> įtikimas 
kalbų. Komisija

ADV. J. GRISIUS GRĮŽO

Vakar iš Lietuvos grįžo 
adv. J. Grišius, Lab. Sų-gos 
atstovas į viso pasaulio lietu
vių kongresų. Grįžo labai pa
tenkintas kaip kelione, taip 
ir viešėjimu Lietuvoj. Nuvy
kęs į Lietuvų, sako, visai ne
sitikėjęs pamatyti to, kų pa
matė. Daugelis čia augusių, 
sako, informuojami apie Lie
tuvų taip, ko visiškai ten nė
ra. Lietuva, sako, kraštas pa
žangus visose srityse. Grįžusi 
namo adv. J. Griiių jau šian
die galima bus rasti jo ofise, 
4631 S. Ashland Avė.

Sykiu su adv. Grišium, grį
žo ir Brighton Parko bizn. Fi- 
ravičius. Rap.

PRADEDA JUBILIEJINĮ 
BAZARĄ

Į MARIJONŲ FARMĄ
BRIDGEPORT. — Trokai į 

Mari jonų farmų išeis sekma
dienį, rugsėjo 22 d. 10 vai. 
ryto iš Lituanica avė. ir 32 g.

BARBORINIŲ PIKNIKAS
Šv. Barboros dr-ja kviečia 

visus atsilankyti į piknikų se
ki nad., rugsėjo 22 d., Beverly 
Hills miške, prie pat 88 ir S. 
Westem Avė. GatvėkarTa! pri 
veža tuoj prie vietos.

Komisija

Praeitų savaitę bažnyčios 
remonto fondan aukojo: V. ir 
B. Jurijonai' 25 dol., VI. Pe- J vajaus vakaras įvyks lapkri- 
redna 10 dol. Po 5 dol.: J. Pe»-' čio 17 d. ir žadėjo pasidar-
redna (sūnus), Fr. Šliužas, V.----------------------------------------
Šliužas (jauni vaikinai) ir B. (įr 
Sucillienė (seniau davė 10 do
lerių), P. Rančas 3 dol. ir J.
Plopa 2 dol.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus baž
nyčioj 40 vai. atlaidai prasi
dės spalių 6 d. Rap.

Jonas ir Ona Sliekai, amži
ni Kolegijos R-jų nariai, 1305 
Šo. 51st Avė., Cicero, III., au
kojo Tėvams Marijonams $2, 
nes, sako, negalėsiu dalyvau
ti piknike sekmadienį, rūgs. 
22 d.

Visiems linki geriausio pa
sisekimo. Rap.

TOtfN OF LAKE ŽINELĖS
Edvardas Kriaučiūnas porai 

savaičių išvyko į Šv. Marijos i 
kolegijų, AVyoming, Minn. Šio
mis dienomis tikimos sugrįš 
namo, kad daugiau papasako- •

Šį vakarų Dievo Apvaizdos 
parapija pradės savo jubilie
jinį bazarų, kuris tęsis keletu jus apie kelionę į Lietuvų.

Jr

/i✓

Draugija Visų Šventųjų Ci- 
ceroje turės bingo party rug
sėjo 22 d., parapijos svetai
nėje. Pradžia 8 vai. vak. Įža 
nga 20c.

Visi kviečiami. Vakaro pel
nas eis parapijos naudai.

Pirm. Paseckienė 
Rašt. E. Mikutis 

■ / 
Pranešimas

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos priešpiknikinis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 24 
d., 7:30 vai. vak., Šv. Kazi
miero akademijoj.

flatas rendon

IšsLrenduoja 5 kambarių flatas, na
mas mūrinis, randasi Brighton Park, 
4053 So. Artesian Avė. Renda nebra
ngi. Atsi&aukJt pas savininkų —

1425 W. 454h St., Tel. Yards 0406

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu parsi
duoda ir vieno fleto rakandai. Prie
žastis, savininkas išvažiuoja } Lietuvų.

1416, SOUTH 50th COURT 
Cicero, Illinois

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingi laisniuoti Steam 
Fiteriai ir Plumberiai. Atsi
šaukite tiesiog į

Marian Hills Semlnary, 
HInsdale, III.

Rev. Br. Vitkus.

Visų ARD skyrių Chicagos 
ir apylinkės prašome dalyvau 
ti ir raportuoti, kas nuveikta 
mūsų “grybų piknikui”, ku
ris įvyks rugsėjo 29 d., Vy
tauto darže. Taipgi pikniko 
komisijos lauksime su “dide
liu” raportu. A. Nausėdienė 

ARD Centro pirmj

PLATINKITE “DRAUGĄ

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 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. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Telepbone: BOUlevard 2800

Jose ph J. Grish

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4(31 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6615 S. ROCKWELL 8T 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ.. CICERO 
Ti-'enhone: CTGPPO 5395

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Geriausias, gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

Retail stotis randasiU'HOLESALF, 
Gazoliną*. Keroalnaa 

Pečlama Alyva Atidumui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

2625 Weet 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376 

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

kas pagalvoti apie kuru. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rų patarnavimų ir geras į- 
vairio8 rūšies anglis galite 
gauti iš:

J

Grant Wor*ks Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311

Naująjį Radio su metalinėmis tūbomis, galite nupirkti 
už

$34.50
ir aukščiau.

METALO TŪBOS ANT TIEK PAGERINO RADIO, 
KAD JŪS STEBBSITES IŠGIRDĘ JĮ

Priimame jūsų seną radio mainais, paskaitydami už 
jį aukšta kainą.

C’ ASSTFIED
AtTOMOBIlI> 41'TOMOBILEH

EMIL DENEMARK INC
------- .Vartoti/ Karų Bargenai ===

APSIRŪPINKITE ŽIEMAI! 
Ar Jau Turite Pečių?

Didelis pasirinkimas invai- 
rių išdirbysčių pečių, kūre
namu anglimis, malkomis ir 
aliejum.

O kainos negirdėtai žemos.
Pečius, kuris apšildys jums 

5 kambarius 
už

*15.50
ir aukštyn.

^*1^.

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

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760.

Ine.

Chicago, III. 
, -------

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

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

BUICK '83. 5 Sedan 41, Trunk, garant. kaip naujas ............9895
BUICK 'V. Club Sėdim su trunk. garantuota. 6825
BUTCK '85. 6 Sedan 17. garantuotas .................
BPTCK '84 5 Coupe 58, mažai vartotas, garant .............. 8895
BTUCK '54. 5 Sedan 57 puikus karas, garant ............. 9895
BUTCK '88 4 Sedan 67. tobulas, garant.......................................9«9R
BTTTCK '81. S Sedan 98. tobulam stovy ............................... *495
BT’ICK '8? s Coupe 94. itbal pulkus, rara-’ 9495
BTTTCK '31. Sedan 91, geroj tvarkoj....................... 9395
BTUCK. '29, Z-4 Coupe, žemai spkalnuotss ........................... 9 95
BTUCK '29, 5 Sedan 47. gražus mažas karas .......................... 995
BUTCK '80. 7 Limo Ae*i i-si mtai. elns n K 9225
CADIT.L.Af Mn 7 Sedan. perlsl-o ta. *894
CADTLI.AC '30. 7 8edsn. labui puikiam dovv 8495
CHEVROLET '34. 5 Sedan. kelp naujas .............................. 9495
HUDSON. *29, 6 Sedan. bėra O K ........................ • 95
LA SALLE "11. 5 Sedan. pulki vertybė 9495
IJt SAI.I.E *80. 6 Sedan. 4 drat raUI 9915
LA SALLE *29, 5 Sedan. drat ratai 9195
LINCOLN *<0. S Sedai, labai pulkus <295
NASH *31. 5 Sedan geras mažas karna 8295
OAKLAND '31. 3-4 Coupe, geroj tvarkoj............................... 9175
PACKARD '83. 7 Custom Sedan. tobulam etov>..................... 9875
PACKARU '31. T Gustoin Sedan. ga.ai bėgantis 9895
PaCKAPD ’39, 7 Sedan, puikiam stov, .. .. 9335
PTERCE '10. 3 Coupe, labai pulkam «tov> 9195
PONTTAC *14, 4 Durų Sedan. kaip naujas.................. 9495

TAIPGI DAUGELI8 KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas prilmaniae ui rankpinigius 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

Pocahontas Mine Run
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Žinių ■ Žineles
Ui ateivius. Cook kauntės 

teisėjas Ed. Jaiecki kalbėda- į 
mas Northwestern univefgite-i 
to settlement bute apie J. A. 
V. konstitucijų jos 148 m. su
kakties proga pasakė: “Sve
timšaliai piliečiai geriau žino 
J. A. V. konstitucijų, negu 
čiagimiai “amerikonai”.

Katalikių slaugių suvažiavi
mas. Vakar Chicagoj, Palmer 
liouse, prasidėjo katalikių slau 

. gių federacijos suvažiavimas, 
kuris tęsis keturias dienas. 
Suvažiavime slaugių dalyvau
ja iš visų J. A. Valstybių. Su
važiavime skaitoma svarbios 
paskaitos.

I Jauni demokratai organizuo
si. Spalių 12 ir 13 dd., Sher- 

įan viešbuty įvyks Jaunųjų 
Cook County Demokratų su
važiavimas. Pasiųstas kvieti
mas, kad suvažiavimui pasa
kytų kalbų prez. Rooseveltas, 
kuris, sako, spalių pradžioje, 
vykdamas į vakarus, prava- 
žiuosius pro Chicagų.

Vėl suėmė gemblininkus.
Vienų tik naktį policija pada
rius vidurmiesty 11 “raidų” 
suėmė 29 gemblininkus. Atro
do, kad Chicago vidurmiestis 
— vienas gemblerių lizdas.

A. "f" A.
ANTANAS BAKAS

mirč rugsėjo 19 d., 1935 m., 
5:30 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo i9 Katino apsktj,' Kra- 
;lų parap., Gudaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno suvirš 
20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 švogerkas: Oną Kvecinskienę 
ir Anielę Kupelienę, švogerj 
Konstantą Kupetį ir daug kitų 
giminių; o Lietuvoj moterį A- 
nastaziją, po tėvais Kuzaraitę, 
2 dukteris: Aleną ir Stanisla
vą. sūnų Joną ir gimines

Kūnas pašarvotas Zolpo kop
lyčioj, 1646 W. 46th St.

lAidotuvės Įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 23 d. Iš koplyOos 3 
vai. bus atlydėtas į Sv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: švogerkos, Stogelis, 
Ir Giminės.

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Telef. BOUlevard 5203.

PADEKONE

ČESLOVAS LUCAS
kuris penrtskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 7 4., 1935 m., Ir 
tapo palaidotas rugsėjo 12 d., 
1935 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lęs Ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė Jam pas
kutinį patarnavimą Ir palydėjo 
j) į ią neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami Ir apgailė
dami jo praslšallnlmą Iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. Urbona
vičiui. kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už Jo sielą, dėkojam 
vargonininkui J. Brazaičiui ir 
broliui Vladui už gražų giedo
jimą laike pamaldų, širdingai 
dėkojame šv. Mišių Ir gėlių 
aukotojams, giminėms Ir pažį
stamiems.

liėkojame grahoriul Lacha- 
wk-s Ir Kūnams, kurie savo ge
ru Ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį J amži
nant,. o mums palengvino per- 
kęstl nuliūdimą ir rūpesčius, 
itėkojam visiems tiems, kurie 
per tris naktis budėjo prie gra
bo, Ir visiems, kurie paguodė 
mus mūsų nuliūdimo valando
je Dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau. mylimas mūsų broleli, 
sakome paskutinį Sudiev. Il
sėkis ramybėje, o mes pasilie
kame didžiausiam nuliūdime:

Broliai ir Seserys.

Nori, kad miestas pirktų že
mę. Friends of Our Native 
Landskape laišku Chicagos 
majorui ir parkų bordo vir
šininkui reiškia noro, kati mie
stas pirktų žemės sklypų par
kui tarpe Stoncy Island ir Ję- 
i'fery ir tarp 91 ir 93 gatvių.

2 metai už vogimų iš laiškų 
dėžutės. Ponia Irena Govin, 
26 m. amž., 6415 Minerva av., 
turės du metus kalėti federa- 
liuose pataisos namuose. Alder 
son, W. Va., už vogimų iš 
lųiartuiento laiškų dėžūtės. 
Sako, tokiu būdu ji yra pa
vogus iki $2,(XX).

6 mėn. į kalėjimų už nenu- 
sižudymų. Ijackporto gyvento
jas McNamara parašė “notų” 
ir padėjo prie kanalo netoli 
savo namų, kad jis nusižudė. 
Kuomet šerifai pradėjo ieško
ti lavono, atsirado ir jiats 
“skenduolis”. Teisine McNa
mara prisipažino tikrai norė
jęs nusižudyti po to, kai susi
barė su žmona, bet vėliau 
“changcd liis mind”. Už tai 
nubaustas 6 mėn. į kalėjimų.

Majoras sako, Ciceroj nau
jas policijos viršininkas. Cice
ro majoras Cerny paskelbė 
atleidęs nuo pareigų policijos 
viršin. T. Svobodų, o jo vie
toj paskyręs Įeit. Frank Ma 
chaoek. Sako, majoras gavęt- 
skundų, kad Svoboda apsilei
dęs suvaldyme geiųblerių. Svo 
bodą betgi sakos, kad į tokj 
maj. Cerny žygį jis nekreip- 
siųs dėmesio.

Pabėgo gyvatės, atleista Ku
ratorė. Ponia Grace Wiley 
Brookfieldo zoologijos parko 
gyvačių kuratorė (užveizdėto- 
ja) atleista nuo pareigų. Pra
eitų šeštadienį dėl Jos neat
sargumo iš vieno narvo pabė
go trys nuodingos egiptiškos 
kobros. Gyvatės surastos, bet 
Wilev neteko vietos. Sako ir 
prieš tai jau keliais atvejais 
yra buvę atsitikimų, kad gy
vatės pabėgo.

Grųiino $300. Nepasirašęs 
asmuo l^ake kauntės pašalinis 
teikimo komitetui, Waukega- 
ne, gražino $300, su 6 nuošim
čiu. Siuntėjo apskaičiavimu, 
už tiek jis yra išėmęs pašal
pos valgomaisiais daiktais. 
Laiške prašo dovanoti, nes 
negerai daręs. Paul Daugber- 
ty, direktorius III. Bmergency 
Relief Commission, paskelbęs 
tų žinių siuntėjui sako: “All 
is forgiven”.

Dar viena šventė. Illinois 
j valstybėj bus įvesta dar vie
na šventė. Tai “Indian day” 
šventė. Ji bus švenčiama kas

ime! rūgs. 27 d. Šįmet sueina

ADOSIAN SHIP IS ABOUT 
TO ĄTTACK DPT ĄNP PASU 
HURRV, JSE/

.THE 6UN //
HERE . 
GOES/
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100 metų, kaip indijonai ap
leido Chicagų. Toji sukaktis 
bus paminėta rūgs. 27 d., 01- 
son parke, prie Diversey ir 
Pulaski gatvių.

Vagia cukrų. Vagys vėl pa
vogė du trokus: vienų pilnų 
cukraus ir skūros atėmė iš 
draiverio J. Planisrek ant Ce-I

jntral avė. ir Northwest vieš
kelio; trokas priklausęs Libe
rty Trucking Co., vėliau ras
tas. Kitų trokų pilnų cukraus 

! maišų pavogė iš garadžiaus 
920 W. Lake St. Prekių pa- 

I vogta $1,600 sumai.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių ftųlygoe

’E Public 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULhnan 5703

Reikale yra h- moteris 
patarnautoja.

DASH SHOOTS THE RARALYSIS fTHAT RAY
RAY IN A WIDE ARC AND 

THEM POWN

om 1
O'OOilTį

k

Naujas pašto ženklelis. Pa- į
štų viršininkas praneša, kad 
rūgs. 30 d. bus išleistas nau
jas J. A. V. tricentinis pašto 
ženklelis Boulder dam pami
nėti. Boulder dam šiomis die
nomis bus prezid. Boosevelto 
dedikuotas.

Šovė į šunį — areštuotas.
Tylos mėgėjams ne visada į 
gerų išeina. Šuniui pradėjus 
loti kieme, Forde Roper, Aus- 
tin higli school mokytojas, pa
siėmęs revolverį ir išėjęs šo
vė į šuneiĮ. Lojimas nutilo, 
bet šunies nenušovė. Kaimy

By Dean Carr

SUPĘ DID A 
QUICK joe>/ 

V7HERE ARE 
VDU GOING o,

□ASH.O

I'M GOING 
DOWN ANDSEE 

JFWE MISSEDj
ANY/i

ŲC

DASH//J

//J

T

DASH sudoenly disappears 
INTO THE INTEP1OR OF THE 
CRAFT.v

WHAT HAPPENEP.Vz

nams toks Roper elgesys ne 
patiko ir pašaukė policijų. Ro 
per areštuotas už šaudymų 
miesto ribose.

Ieško draiverio. Policija ie-, 
ško Ed. Brezinskio, 30 iii. am 
žiaus, 4714' So. Seeley av., ku
ris, palikęs trokų prie namų. 
praeitų antradienį kaž kur di 
ngo.

20 dienų kalėjimu nubaustas 
Harry Bowtnan, 45 m.', 539 
N. Wells St. Harris rūgs. 5 
d. girtas važiuodamas susidū 
rė su kitu automobiliu ir su 
žeidė žmogų.

RADIO
Rytoj, 11 vai. prieš piet iš 

stoties AVGES, pastangomis 
Progress Furniture Co. krau
tuvės, 3224 S. Ilalsted St., bus 
transliuojamas reguliaris sek
madienio programas. Progra- 
ine dalyvaus žymūs daininin
kai, kalbėtojai ir muzikai. Y- 
patingai bus įdomi žinia iš 
Progress krautuvės prisiren
gimų atidarymui rudeninio iš
pardavimo ir 1.1. Todėl pa 
tartina visiems pasiklausyti.

Rap. J. B.

Per keletu sekmadienių Bu
drike radio programai bus dar 
duodami 5 vai. popiet. Tat ir 
ryt dienų nepamirškite jų pa
siklausyti iš stoties VVAAF, 
920 kil. nuo 5 iki 5:30 popiet. 
Bus transliuojama daug gra
žių dainų mūsų žymių daini
ninkų, o jų pasiklausyti vi
siems yra malonu. Taipgi bus 
naudingų pranešimų apie atei
nančios savaitės išpardavimus 
pečių, radio ir skalbyklų Bu
drike krautuvėse specialiai 
nupigintomis kainomis rude
ninio sezono. K.

VENETIAN ĮMENI CO, INC.

Sutaupysite ant naujos ’35 THOR skalbyklos. 
Pirkit dabar

24 baksai Rinso muilo dykai. Išmokėjimai po 50 centų į savaitę.
71

Jos. F. Budrik. Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulv.v. 4705 

3SE

H •*

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

---------o---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
---------o—-------

Suvirš 50 metų prityrimo
------------ o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
---------o---------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

2314 Wcst 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

S. H. Skudas
I. J. Zolp
J. F. Eudeikis
LacJiawicz ir Suimk
I. UrieviciBS
S. P. Mažeika
A. Masalskis I
fl. Petkas
J. F. Radaus

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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Bokšto remontas. Didin
gos Notre Daine katedros, 
Paryžiuje, vieno bokšto 
smailuma taip atrodo re
monto metu. (Acme Pli.)

. „ Vaizdas iš konstitucijos dienos minėjimo Chicagoj. — Stadiumas, kuriam rūgs. 17 d. didelėmis iškilmėmis įvyko krašto konstitucijos 148 m. sukakties paminėjimas, sutraukęs 
virš 22,(MM) publikos. Estradoje atvaizduojama pasirašymas įio konstitucija. Juodam kostiu me vaizduojama Benjaminas Franklinas. (Acme Photo.)

lu kariuomenė paskubomis daro kon krito kelius, kuriais lengva būtų ar- unuuauiu icburtiruaa. j.ai ne hOKinm suiepe, nei koii- { 1 .. .
gresmono James T. Igoe namo dešimtame aukšte. Kai tilerijų gabenti iš vienos vietos j kitų.
Ięoe norėdavo pažiūrėti, koks jo name yra fabrikas, 
visados rasdavo užrakintų. Kai pagalios įsilaužė, rado 
jis fabrikų, bet nei vieno darbininko. Manoma, kad 
mdnšainas buvo verdamas naktimis. (Acme Photo.)

Daro kelius. — Savo kolonijoj, Eriterijoj, netoli Etiopijos sienos, ita

iMiHl
^zzy X '

”7“

Gibraltaras. Vaizdas Gibraltaro į Viduržemio jūrų, kur šiuo metu, Italijai besiruošiant j karą su Etiopija, 
Did. Britanija sutraukia dalį savo karo laivyno. (Acme Photo)

(Acme Photo.)
Lakūnės, kurios dalyvavo oro lenktynėse Curtiss-Reynolds aerodrame praėju

sių savaitę. Alke Adamec, ketvirtoji iš kairės pirmoj eilėj, laimėjo.

(Acme Photo.)
Liet. Vyčių XXUI-ojo seimo dalyviai. Vidury stovi Norkūnas, Vyčių organizatorius. Jo kairėj 

stovi A. J. Mažeika, centro pirm., dešinėj J. Pošk a, Chic. apskr. pirm. ir centro I vice pirm.


