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ANGLIJA IR PRANCOZ'JA SAUKIA 
VALSTYBIŲ KONFERENCIJA

Svarstys, kaip išnaikinti nar
dančius laivus Viduržemio jūroj

LONDONAS, rūgs. 6. —
Anglija ir Prancūzija šaukia 
Viduržėmio jūrai gretimu 
valstybių konferencijų svarz 
tyti, kaip panaikinti nardan
čių laivų terorų Viduržemio 
jūroje. Konferencijon pakvie
stos dar ir Juodosios- jūrai 
gretimos valstybės ir Vokie
tija.

Pakviesta: Italija, Jugos 
lavija, Graikija, Turkija, E- 
giptas, Alban'ja, Rusija, Bu! 
garija ir Rumunija. •

Konferencijos pradžiai ski- 
: ta ateinantis penktadienis 
kuriam nors Šveicarijos mie
ste, ne Ženevoje. Šios konfe
rencijos nenorima jungti su 
T. Sųjungos reikalais. Tai 
bus skirtingas interesuojan
čių valstybių pasitarimas, 
l:iuio**pasekos ‘gal bus iškel
tos T. Sųjungos suvažiavime.

Nors nardančių laivų vei

kimo klausimas yra glaudžiai 
surištas su Ispanija, tačiau 
konferencijon nekviečiami nč 
vienas Ispanijos režimai.

čia abejojama apie Italijos 
ir Vokietijos dalyvavimų kon
ferencijoje. Jos pirmiausia 
nenorės dalyvauti bendrai su 
sov. Rusija, kurios spauda 
Mussolinį vadina fašistų 
‘landitų” vadu. Naciai gi 

iš esmės nepageidauja nieko 
bendra turėti su Maskva.

Kas blogiausia, kad tarp 
Anglijos ir Prancūzijos nesi
mato sutartino veikimo. Pra
ncūzija įtaria Angliju, kad ši 
1 radeda bičiuliautis su įta
pta Ir pasiryžusi remti Is
panijos nacionalistus. To rei
kalauja Anglijos interesai.

Už nardančių laivų veiki 
mų Viduržemio jūroje Pran
cūzija atsidėjusi kaltina Ita-
bją.

Preziitatas ragina darhimi»l«s mesti

NEW YORK, rūgs. 6. — 
Montauk Poiirt, L. I., N. Y., 
pakrantėse iš jachtos prezi
dentas Rooseveltas išleido 
pareiškimų ryšium su Darbo 
dienos švente.

Prieš porų dienų C.I.O. va
das J. L.w Lewis - per radijų 
kalbėdamas peikė prezidento 
acZninistracijų ir, abelnai, 
demokratų partijų, kuri dar
bininkams daug žadėjusi, bet 
neištesėjusi. - Lewis grasipo 
sudaryti naujų politinę par
tijų. •

Prez. Rooseveltas savo pa
reiškimu to visa nemini. Tik

ragana pramonininkus ir dar
bininkus gražiuoju išlyginti 
kilusius tarpusavius nesusi
pratimus. Ypač darbininkus 
ragina mesti šalin streikų 
metodus. Anot prezidento, 
šiandien yra pakankamai toi 
sėtų priemonių nesusipratimų 
išlyginimui.

Prezidentas pareiškia, kad 
jis ir toliau darbuosis gerin
ti darbininkanis buitį, taip 
kad visi jaustųsi patenkinti
ir laimingi. Sako, jis dirbsiąs 
už visų gyventojų ekonomi
nę, pramoninę ir dvasinę ge
rovę.

APIE 8,000 AMERIKIEČIŲ 
KINIJOJ

VYRIAUSIAS TEISMAS 
DIRBA SAVO DARBĄ

ŲLOCK 1SLAND, R. I., 
rūgs. 6. — Potomac jachtoj 
įvyko spaudos konferencija.

YELLQWSTONE RARK, 
Wyo., rūgs. 5. — Išėjęs iš A. 
J. Valstybių vyriausiojo teis-

Prez. Rooseveltas . pranešė, į teisėjas Willis Van Devan 
kad Kinijoje 8,000 ter (\įa kalbėdamas pareiškė,
amerikiečių, jų dalu
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SUIMTA TRYS POROS £ BROLIŲ VANDALŲ

, 723 No.. A- išmėtė. RašomųsiasPolicija suėmė tris poras (Waltsir, B m. 
vaikų brolių, 6 iki 9 metų da gat.; Wajte 
amž., už vandalizmų, atliktų ir jo brolis N©
Carpenter viešojoje mokyklo- 1229 Noble gatį
je, Erie gat. ir Racine avė. 1 Anot policijoj, ši jaunuolių

Suimtieji: Chester ir Leo gauja įsilaužė ^ minėtų mokyk

Froelich, 9 m. ami. dvyniai, 
661 No. Racine avė.; John 
Rudecki, 9 m ir jo brolis,Net pijanų

=====«B3W6as========

Cbicagns katatislms

lų pereito be 
rų, ir visikų

mašinėlef
da, 8 m. pagrobė ir pardavė po 50c 

6 m. anai., kiekvienų. Padaryta keli tūks
tančiai dot nuostolių.

Policija juos sugriebė, kai 
penktadienio vakarų jie suėjoio vaka 

«n naikino, 
įr jo dalis,

į mo-kyklų daugiųu grobio pa
siimti '

TAI BENT VALENGUOS 
RADIKALU BIČIULIAI!

JAPONŲ KARO PAJĖGOS SMARKI 
VERIA ŠANCHAJAUS SRITYJE

METAI-VOL

Kinų kariuomenė visur ūžime 
stiprias

ŠANCHAJUS, rūgs. 6. — riuomenės ir siunčiama
Japonai šiandien rytų iš na u- daugiau. Stebėtojai
jo paleido į darbų savo karo kad japonams vargiai pavyk 
maitinę prieš kinų kariuome- nugalėti tokių gausingų km 
nę Šanchajaus srityje. Kinai' kariuomenę, kuri turi oŽėinu
puolami sausumoje, iš jūros 
ir iš oro. Visa sritis gaudžia

sj stiprias pozicijas. J 
Žiniomis iš lokio, jai*>n

nuo patrankų šovinių. Be to,1 vyriausybė reiškia nepa-itci 
japonų karo laivai ir lėktų- * kinimo, kad ikišiol. kinai ne 
vai puola Kinijos pakraščius nugalėti Šanchajaus m^tyj 
pietų link, kur vykdoma blo-!-lapenų vadas atsako, k?ul .ji 
kada. i turi nepakankamas pajėga

Sakoma, Šanchajaus srity-Į ir įcikalauja daugiau lte’ni< 
je yri. apie 200,000 kinų ka»’nie:.fs.

lapos imperatorins tėrskits 
parlsMito karo sesiji

atidar

- Chicagos arkivyskupijos I sprendžiu
parapijfl mokykkwi ^bųjį^atidp-' yųky,
rytos Vi^sSjo ir§.7’^S»'vi5kų mokyklų valdyba vai 
dienį. Mokyklos tarėjo bttti 
atidarytos šį trečiadienį, ru-
gsėjo 8 d. Kadangi Chicagos 
srityje siaučia “infantile pa 
jalysis” liga ir miesto svei
katingumo departamento nuo

OLANDIJOJE LENKAI UŽ
PUOLI LIETUVIUS

Tarptautiniam skautų sU8- 
kridyje Olandijoje Lietuvos
skautai buvo įrengę parodėlę, 
kurioje buvo iškabintas ir 
Lietuvos žemėlapis su aiškiai 
pažymėtomis lenkų užgrobto
mis vielomis.

. Tas Lenkijos sk&utomg ne
patiko. Tad rugpiūčio 6 d., kai
lietuvių skautų palapinėje liko

liau mokyklų atidarymų. A 
pie šių mokyklų atidarymo 
atmainų sekmadienį paskelb 
ta visose mūsų bažnyčiose. :

NEPAPRASTAS SKRIDO 
MO OREITOMĖLIS '

CLEVELAND, O., nigs. 5. 
— Įvyko išilgai šalies lėktuvų 
lenktynės laimėti Bendbco tro
fėjų. Pirmųjų vietų laimėjo 
milijonininkas spęrtsmenas iŠ 
San Francisco Frank Fnller.

NEW YORK, rugs.,4. A. 
viešųjų Į J. Valstybių neutraliteto aktu

iekviana- pncfVaskhtinė 
veikianti kariaujančių

pusių šelpimui organizacija 
turi Įduoti šalies vyriausybei 
iš savo veiklos finansines sąs
kaitas.

Kilrs pilietiniam karui' Is
panijoje, šios šalies Radikalai 
sudarė eilę didesnių ir mažes
nių organizacijų /Madrido ir 
Vajencijos radikalų šelpimui 
ir ėmėsi rinkti-aukas “-demo
kratijos vadavimui” Ispanijo
je

Iš Los Angeles į šio miesto 
airportų 2,080 mylių jis pras
krido per 7 vai. 54 minutaS, į-

kad dėl šio teismo perorgani- 
žavimo vedami ginčai teismo 

Sako, vyriausybė juos visus pamatų neišjudina ir teismas 
įspėjo apleisti Kiniją. Ne vi
si klauso. Neklausantieji te
gul žinosi. Pasitaikius nelai
mei vyriausybė nebus atsa-

misionieriai.

a.

toliųu dirba kaip dirbęs savo 
svarbų darbų.

Vyriausiasis teismas, parei
škė jis, yra šalies vyriausybės 
pamatinis ir kertinis akmuo

VALDINIAI DAI1BININKAT 
NEGALI STREIKUOTI

ŠIMTAI NELAIMIŲ SU 
AUTOMOBILIAIS

WASHINGTON, rūgs. 6- 
Prez. Rooseveltas laišku pas

tik du saugotojai, juos užpuo
lė 40 lenkų skantų ir surišo. 
Žemėlapis Sudraskytas.

Lietuvos skautų vadovybė 
tuoj kreipėsi į stovyklos virši
ninkus pareikšrlami, kad jei 
lenkai neatitaisys skriaudos, 
lietuviai apleis suvažiavimų ir 
grįš namo.

Na, ir lenkų skautų vadai &- 
tėję pas lietuvius turėjo atsi
prašyti. 0 kad daugiau tas ne 
sikartotų, olandų policija lie
tuvių skautų palapinę saugojo.

Visos tautos tokiu lenkų el
gesiu labai pasipiktino.

Praėjusios trijų dienų šve- 
, kelbė, kad valdiniai (vyriau intės sukėlė šimtus nelaimių 
-eybės) darbininkai gali 3au i su automobiliais. Keletas šim-

NACIŲ PARTIJOS ŠUVA- 
ŽIAVIMAS

sveiki organizuotis ir rūpintis 
savo reikalais, bet nieku bū
du negali streikuoti, nes 
neturi teisės turėti kolekty 
vins derėjimuais. • \

tų asmenų žuvo visoj šaly. 
Daugiausia kaltas neatsargus 
važiavimas.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

TOKIO, rūgs. 5. — Impe
ratorius Hirobito atidarė ja
ponų parlamento karo sesija) 
su kalba iš sosto. Sesija ati
daryta tik penkioms dieno
ms. Svarbiausias • sesijos dar
bas skirti 592 milijonas do
lerių išlaidų karui Kinijoje, 

sija karui* skyrė
milijonus cLdl.

Kaip premjeras ir užsienių 
miųisteris, taip ir imperato
rius kalbėdami vengė žodžio 
“karas”.ir už kruvinus 3tr- 
sikirtžnus Kinijoje kaltino 
fcattfTff' a.i.. 1,".'.:,^

POPIEŽIUS PAĖMĖ SAVO 
ŽINION AUKOTŲJŲ 

MOKYKLŲ TVARKYMĄ

kinų nenorų suprasti jnpon 
širdingumo.

O Japonija, anot paties ir 
peratoriaus, siekia Rytų A z 
joj pastovios taikos ir sq K 
nija bendrosios gerovės G b 
di, visas vargas, kad Kini; 
nesupranta, ar gal nenori I 
prasti, Japonijos tikrųjų 
dryfcBfij ir* jor pastanga 
provokiroja, mobilizuoda 
savo gausingųjų kariuom 
Atsižvelgus į tai, Japoni 
tad ir priversta griebtis g 
klų, pareiškė imperatorius

APKALTINA KOSPO1 
OUĄ

Nacionalio darbo santri 
boardo -kvotėjas T. B. Oi 
ley apkaltino Fansteel VI et

VATIKANAS, rūgs. 6. —
Mirus seminarijų ir universi-

Minėtas aktas įsigaliojo šį-Į tetų kongregacijos prefektui llurgical korpo/aeijų, Nort 

mot gegužės 1 d. Visos tos kardipolui Besleti, Šventasis Chicago, kad ji nėra taborų 
4 Tėvas ^*ijus XI savo valsty-1 organlznotųm darbui, km

biniani sekretoriui kardino-.dėl to darbininkų dali; o 
lui Pacelli laišku pranešė. Į kėlė sėdėjimo streikų ir te 
kad jis pats ~ Popiežius — mo įsakymu buvo išmest i

organizacijos įdavė vyriausy
bei saVo suskaites, o> vyriau
sybė tai viešai paskelbė.

Pasirodo, kad dvidešimts 
trys teisėtai įregistruotos šel
pimo organizacijos iš žmo
nių surinko 376,926 doi. Iš

sau rezervuoja šios kongre 
gacijos psefekttįrų.

ėmus vienų trumpų sustojimų tos sumos 139,193 dol. pasiun-

/

pERLYNAS, rūgs. 6. — 
Nuremberge prasidėjo nacių 
partijos metinis Suvažiavi
mas.

Kansas City pasiimti 
no.

Iš Kansas City skrisdaųias 
į rytus čia jis nesustojo, pra
ūždamos kai kometa. Neužilgo 
jis nusileido* Bendix airporte, 
Nenr Yorkaj

Iš Log Angeles į New Yor- 
kų skrieti jam ėmė 9 vai. 35 
minutes. Per valandų, imant 
aplamai, jis skrido apie 255 
mylįaa greičiu.

Sportsmenas laimėjo 13,000 
doL prizų.

Antrųjų vietų su 5,000 doL 
prizu Fainiėjo Earl Ortman iš 
Los Angeles. Trečių gi su 2,- 
500 dol. prizu vienatinė šiose 
lenktynėse dalyvavusi moteris 
lakūnė Jacųuesline Cochran iš 
N. Y.

gazoli- tė Ispanijon, 124#86 dol. su
naudota administracijai ir 
skelbimams ir 112,747 dol. tu
rima savo ižduose.

Viena organizacijų -* The 
American, Cominitfęe for Spa- 
nish Refief — surinko 30,753 
dol. 96c, ir iš to 25,793 dol. 
72c. išleido administracijai ir 
publikacijai. Ižde turi 3,340 
dol. 22c. ir Ispanijon nepasiųs 
ta nė vienas centas.

Reikia žinoti, kad kone vi
sos sąskaitos liečia tik keturis 
paskutinius mėnesius. Prieš 
gegužės 1 d. organizacijų sto
vis nežinomas, nes vyriausybė 
nereikalavo sąskaitų.

Darbininkų vadai vakar vie
ni kitus kaltino už solidaru
mo griovimų.

WASHINGTON, rūgs. 6.- 
Urugvajaus vyriausybė pa 
siūlė AVn. J. Valstybėms pri
pažinti gen. Franco režimų 
Ispanijoje. Čia atmestas tas 
pasiūlymas. * ' F.

..

RANDA KAD HITLERIS 
YRA DIDŽIAUSIAS

HIPNOTISTAS ’ :

NOTTINGHAM, Anglija, 
rūgs. 5. — “The British Asso 
cĮation for the Advancement 
of Science’/ suvažiavirhe ra
do, kad Vokietijos diktatorius 
Hitleris istorijoje bus pa
žymėtas kaipo “didžiausias 
hipnotistas”, pavergęs visų 
kultūringų vokiečių tautų.

fabriko.
Dudley nusprendė, kad;4 

si pašalinti darbininkai, bū 
atgal priimti ir apmefctti/ 
streiko ir nedarbo laikųjĄii 
korporacija kitų jokių ufll 
neremtų ir tik su C.I.0 sa 
tykius turėtų.

Korporacija, žinoma, ap 
liuoja prieš tokį keistų kv 
tėjo (boardo agento) nuo 
prendį.

BELLA IR VĖL PAKUI 
VŪB

P ATUK AT. AT PAtMĮ 
BELCHTTE

IIENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. 6. — Žiniomis iš Vs- 
lcncijos, radikalų režimšs gi
riasi, kad#jo milicija paėmu
si Bęlchite, strateginį miestų 
Aragono fronte.

Girdi, nacionalistų garni
zonas buvo užsidaręk katedro 
je ir jau pasidavęs.

Mrs. Bella Butman lt ų 
pakliuvus teisman, ftį MR 
sakoma, ji paėmusi nlėĮHl 
vienos moters laikrodėų 1 
negrąžinus. -

ORAS
■

CHICAGO SRITIS. — 1 
pastovus oras; popiet MB 
tomas lietus; šilčiau.

Saulė teka 6:22, leidžif 
7:14.
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kai žiūrėt į krikščionybės Ateitį savu tau
toje ir nenusimlnt dėl nuolatinių pagony 
bė» recidyvų mūsų tautos gyvenime, ne8 be 
dvasinės kovos stt ‘‘šiuo pasauliu*’ krikš
čionybė neįmattohia.

Krikščionybė yra unoralinė dinamika, 
tad ji mūsų tautai attiesė ne poilsį, bet pa* 
reisų budėt, kovot ir veržtis į moralinį pro
gresų, \

Knn. K tfitoftttittua

550 METŲ LIETUVOS KRIKŠTO 
SUKAKTIS

Krikščionybe Ir Mūsų Tauta

Šiemet sueina 550 metų kai lietuvių tau- 
pasidarė oficiališkai krikščioniška. Tų 
tŠtoingų sukaktį mini ir Lietuvos ir A 
tikos lietuviai katalikai. • 

ftioe sukaktuvės buvo minimos ir Fe- 
acijos 26 kongrese, kuris prieš porų sa- 
čių įvyko La W rence, Mass. Kongreso iei- 
Ai išleido knygų, kurioj įdėta keletą ri- 
I straipsnių apie tai, kų ištikrųjų Save 
tųvai krikštas.
Tuo pačiu klausimu įdomiai rašo ir “P.

’ bendradarbis p. I. O. Jisai ražo:
Visų pirma vyriausias krikščionybės 

Jas yra metafiziškas, būtent, nuvest šmo
te sielų į amžinųjų laimę. Per krikščio
nę milijonai lietuvių laimėjo tai, kam* ne- 
ringo ji žmogaus siela yra paskirta.
Norint amžinųjų laimę pasiekt, reiklu 

vien krikščioniškai tikėt, bet ir krikščio- 
kai gyvent. Tuo tarpu istorikai teigia, 
į lietuviai po 1387 m. dar porui amžių 
facto buvo pagonys, o tai reiškia, kad 

taikliu ir net išviršiniu atžvilgiu jų gy
rimas nebuvo pagerėjęs.

S. Daukanto istorijos šviesoje senovės 
atvirti atrodo labai geri, bet tikrumoje 
p nebuvo, nes nėra jokio pagrindo tikėt, 
l krikščionybė būtų negatyviai paveikusi 
Bįinį gyventa.*
•'Kiek indtkbnis lietuvių mveatf į. 
nuo krikščionybės įvedimo iki mūsų lai- 
į tai negalimų tiksliai atsakyt, nes tam

Suartėjimo Klausimu

Lydėjęs Lietuvos sportininkus Amerikoje 
V. Angustauskas “Liet. Aide” Nr. 364 ru 
šo Savo įspūdžius po lietuvių kolonija* if 
daro pasiūlymus:

“0 kiek daug dar reikėtų mutus ryšių 
ir geresnio savitarpio pažinimo stt Ameriko# 
lietuviais, ypač stt jaunimu! Man pačiam 
prieš vykstant į Amerikų, pasakymas, kad 
“J. A. Valstybėse gyvena maždaug apie 
vienų milijonų lietuvių**, aiŠkihi daug ko 
galvoje nesukeldavo. Bet kai turėjau pro
gos pats betarpiškai pasijusti Amerikos lie
tuvių draugystėje, kai* dideliame kelių mill 
jonų mieste atsiduri dešknt tūkstantiniame 
vienų lietuvių piknike arba kokiame paren 
gimė, kur matai aplinkui vien lietuvius —• 
kultūringus, gražiai jaučiančius ir mėgstan
čius, nenuginčijamai įsitikinau, kiek ušatlab 
čio brolių ryžiai yra mums svarbūs. VŽmeg 
sti ryšiai su jaunimu jokiu būdu nereikėtų 
nutraukti.

(Referatas šių Metų ALRK Feder. Kongresui)
Lietuva mini 550 metų ap tam epokintam įvykiui. Do- 

sikrikžtymo sukaktį. Dėlko lykas toks, kad kivirčai tarp 
neminėjo 500 metų! Dėl aiš-- vokiečių ir -lietuvių priėjo 
kios priežasties: Lietuva tuo- prie galutinės krizės. Santy 
met buvo po rusų jungu, o Į kini tarp tų dviejų tautų, vi- 
tokiose aplinkybėse minėti ka suomet įtempti, pagaliau tū
ta! ikiŽko jo krikšto priėmimo 
sukaktį buvo neįmanoma. Da
bar Lietuva, nusikračiusi ru
sų vergijos, gali laisvai mi
nėti tų Štambų ietorihį įvykį, 
kurs jų j v ėdė į krikščioniško
sios civilizacijos įtakų ir pa
kreipė įts istorijų vakarų pu

rojo trūkti, if baisinga žūt- 
būtina kova buvo jau nebe- 
išvengiama. Tasai amžinasis 
vokiečių obtliis — Drang 
n«tb Oiten — Movimasis ry 
tuostia buvo toks pat aktua
lus tais laikais kaip b feian-
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PO SVIETĄ PASMAKRIUS — Plikau buldogų, kurį no
riu išdreSiruūti, — atsakė 
Taškas.Koke tai Marahat J. Gau- 

vin lietuviškų balšavikų sklo- 
kininkų pOperOj klausia, kur Čalio Kičinaičio restorane 
yra pragaras šiame ir aname Vincas Rugsėjis užsisakė stei- 
švietef Kur yra pragaran a- kų. Negalėdamas į steikų Ša- 
nnme svieto, tai paslaptis, ktt- kūčių įsmeigti, nei peiliu į-

idie. Vokiečiui jau buvo besi-! imagus. Ale kad jis yra, tai
ior nežinos nei vienas gyvas piauti, pasišaukia bosų ir sa-

sėtt. Nes jei būtų priėmusi j grūdų į Lietuvų suvirš per’ neabejotina tiesa, tiesa, kaip

Viena iš populiaresniųjų su jaunimu ry 
ši am s palaikyti priemonių yra sportas.

Kūno Kultūros Rūlnai darys pastangų 
kad jaunimo atsilankymas vienų pas kitus 
pasidarytų nuolatinis. Šiam Amerikos lietu 
vių ir Lietuvos jaunimo atsilankymo orga 
nizavimui pritarė ir Amerikos lietuviai, lie
tuvių visuomenės veikėjų pažadėta sutarti
nai pasidarbuoti, kad galima būtų sudaryti 
pinigų jaunuoliams sportininkams atvykti 
ateinančiais metais, švenčiant Lietuvos dvi- bet naud 
•Jižimties mėtų nepriklaosomybės sukaktį — kius? įskie 
į Favo tėvų Žemę. Amerikos lietuvių visuo sna nenu 
menės talka ir nuoširdūs pažadai mums šį 
uždavinį žymiai palengvina. Mainė, ypač jau 
triūiO organizacijoms, lieka nuoširdžiai pa 
sidnrbubti, kad Amerikos ir Lietuvi 

“^no.jryšiai ateityje tinkamai uŽsimi 
sustiprėtų

“XX Alni.” redakcija pastebi, kad spo

krikštų Iš rusų pravoslavų ra
nkų, ji būtų susijusi su rusų 
tauta ir vargu bebūtų kada 
nors susilaukusi nepriklauso
mybės.

Bet kodėl Lietuva taip li
gai išliko stabmeldiška, kuo
met kaimyninės' tautos seniai 
jau buvo priėmusios krikštų! 
čiaV rodos, netenka dvejoti 
dėl atsakymo, kad tam buvo

porų šimtų metų. Pavergę prū kad matote mano delnų. Kur 
sus, baigė naikinti* latvius, Vre pragaras ant šio svieto, 
bet lietuviuose jie sutiko ryž-1 tai jau naivas (Juokingas), 
tingų priešų, kurs drųsiai ir mvoršČiai, klausimas,. Reikia 
sumaniai pajėgė gintis. Kry tik nuvažiuoti į, btritavikų užr 
Želviui šaukuTvosi pagalbos į \tstų darbininkams “rojų,” 
visų EūTottų, kad krikščiony? Rasiejuj, ir kiekvienas pama-
padėtų nugalėti baisingus sta t 
bmeldžius, k ui lt ne tik uar 
šiai ginasi, bet ir juos pačius, 
krikščioniškus riterius, užpuo
la ir smarkiai sužaloja. Jei

kalti vokiečiai kryžeiviai, ku- &uropa neduos jiems pagal 
ne mėgino įvesti Lietuvon
krikščionybę ne Bu meilės pa
galba, bėt su kardu ir ugni
mi. Nuolatinės žiaurios kan- 
ty nės su krikščioniškais ri
teriais atgrasino lietuvių tau
tų nuo krikščionybės, nes kry
žeiviai, prisidengę kryžiumi, 

klastų ir gin- 
UVių Širdy-

pasibaisėjimą 
ir pa:,ibiaurl®ųų ir jais pa
čiais, ir jų dųjfbais, ir jų tau 
ta, Ir jų tik$a. Iš Čia išvada,

ra jokios statistikos; betgi aišku, jog lie- I rĮag __ viena suartėjimo priemonių. O
rMS Innln ttioiivyizm »i <\4- -m/irtiiYrzh « • • w na. arių tauta savo visumoj niekuomet nebuvo 
nėra kaip reikiant krikščioniška.

Pagoniškos dvasios ypač daug atsirado 
švainanybei plintant; betgi dėl to nėra 
nusimint. Krikščionybė yra moralinė di- 
nika, nes ji įžiebė -mūsų tautai norų to- 
lėt, šventėt. O tai yra visais atžvilgiais 
pantas Taktas. Jei senovės lietuviai pago

ta būtų buvę tokie geri, kaip kad jie 
to S. .Daukanto istorijos šviesoj, tai vis 

tas j/ gerumas buvo statiškas, *be jo- 
t- moraliu-s dinamikos impulsų. ,

Tiesa, ne visi pakrikštyti lietuviai pa
to morališkai tobulėt, Ue visi įgyvendė 
lįjį krikščioniškos meilės įstatymų, tad 
laidumo ir egojizmo yra daug krikščio-
fojė Lietuvoje; bet greta to krikščio 

pagimdo daug tylių šventuolių ir pa-
fojėlių aitimo gerovei.. Be krikščiony- 

tos einpiriškos gėrybės nebūtų buvę Lio- 
oj-
Kas gailisi pagoniškos praeities, tas ne 

ii '.Vatyt apčiuopiamų krikščionybės Vai- 
į moraliniame lietuvių gyvenime, nes pats

jų yra daug. Apie jas meš esame rašę. Tik 
reiktų jų Vykdymų suintensyvinti, nes kiek
viena praėjusi diena neša tautai neatitaiso-t 
mų nuostolių, pagrobdama amerikonizmo j u 
ion mūsų tautiečius.

Lietuviu Laimėjimai *
X 1

“Š-nis” rašo, kad šių vasarų Lietuvos 
įvairių rūšių sportininkai dalyvavo keliuose 
tarptautiniuose sambūriuose, kur gražiai iš* 
garsjpo Lietuvos vardų.

Pirmiausiai Lietuvos sportininkai if* dū 
lakūnui buvo nuvykę Amerikon ta ten BU 
Lietuvos sporto laimėjimais supažindino mū 
sų išeiviją »

, Kitas būrelis — Lietuvos šauliai buvo 
nuvykę' Suoūrijon į tarptautines šaudymo 
rungtynes Malmo mieste. Čia lietuviai da
lyvavo tik pilfnų kartų ir smarkiai nustebi
no viso pasaulio atstovus. IŠ pradžių į nu

bos, tai jie, krikščionių ritu

lys tikrų pragarų. Ypač jis 
dabar ten karštas visiems, ku
rie ant Stalino neturi geros 
akies. Toks Stilsonas, Straz
das, ir kiti sklokininkai, tik 
peržengę Rasiejaus sienų tuo
jau atsidurtų prie pragaro

riai, turės žūti if su jais žlugs Vartų, kur juos sutiktų Čeką 
visa atspirtis prieš stabmel- 6U strielbomia 
dystę. Tokie kryžiokų atsi
šaukimai veltui nenbeidavd 
Tūkstančiai meldžionių rite 
^ių stodavo į kovotojų eilės 
.r tūkstančiai palikdavo sa
vo kaulus- Lietuvoj. Bet kry 
žiokų propaganda ėjo sekrr-.1- 
ngai ir' plačiam pasauly pn 
plito nuomonė, kad lietuviai 
lai žiauri pagoniška tauta, 
ittti ^gšįa^yyai Europai ir 

£ ptmTf^lmeldžius kovo 
ii yra kiekvieno darnaus kar
žygio pareiga.

Lietuva neturėjo priemonių 
tiems šmeižtams atremti. Lie 
guviai beveik nė rašyti ne

itu ir/pAtaidtt gyvenimu 
daugiau kenkia -krikščionių 
tikėjimui negu aršiausi krik
ščionybės priešai. Tokį liūd
nų istorijos pųvyzdį kaip tik
matome judaame vokiefl, ln,k6j # k bek(Uhfti

«“*•“« sugebėjimą sa- 
vo vardų apginti. Tačiau pastingu žiaunuru išlaikė mūsų 

jautą stablnelbystėje ir tam
sybėje. 1X1 neigiamos stab- 
meidy&lės liekos netenka čia 
ginčytas. Tramdydama tikėji
mo šviesu stabmeldystė su
trukdė ir riiūFų tautos civili 
zaeijųt

Lietuvos krikštas įvyko 
1387 metais. Prie jo privedė 
politiškos apį'ftkybės, kurias 
Apvaizda mokėjo sunaudoti

laipsniui ir mūsų tautos do-

vokusius lietuvius niekas nekreipė nė dc 
mesio. O kai mūsiškiai pradėjo į taikinius 

šori asmeninio šventumo. Krikščioniškoji Šaudyti, tai visi nustebo. Dar didesnis tattVo
Saturno valia — Wille zur Heiligkek - * 
iriOuu siūlu eina per visų lietuviškai krlkš- 
taiškų kultūrų, nors greta t6 amoralybėt, 
ipticiznio ir cinizmo demonas lydi bemaž 
ms krikščioniškos pažangos žingsnius. Bė- 
miškoji obstrukcija skverbiasi į visasi kri» 
Uloniško gyvenimo sritis.

Ir Lietuvai Kristus atnešė ne liaksistittę 
kų, bet dvasinį kalavijų, todėl idėjinė ko- 
; krfkščioiužkoj Lietuvoj yra intensyvinė, 
n ji buvo pagoniškoj Lietuvoj. Kai lik 
la krikščioniškoji »meilė, tai nesnaudžia 
jos antitezė — pagoniškoji neapykanta 
i, kas, šventa. Juo Lietuva darysis kriki*
igkesnė, juo “Šio pasaulio” dvasia ro 
jai daugiau neapykantos ir darys obs-

tkcijų krikščioniškumo pažangai.
Toji kova eis tol, kol istorija pereis į 

‘taistorijų. Tas kovos tikslas užgrūdint 
arakterį tų, kurie nuoširdžiai myli Kristų,

nustebimas, kad tie pirmų kartų dalyvau
jantieji lietuviai laimėjo 1 aukso medalį, 2 
sidabro ir 6 bronzos medalius, 32 dovanas 
ir kitokias premijas. Kadangi iš įvairių val
stybių dalyvavo keli šimtai-šaulių, tai Lie 
t U vos laimėjimas yra didelis.

Pagaliau, kiti lietuviai šiomis dienomis 
ditba Švedijos sostinėje Stoekhokne, kur vėl 
rungiasi už lietuves garbę prie šachmatų 
stalo, čia irgi lietuviams gerai Sekasi ir iš 
19 valstybių teko 7 vieta.

Prie šių “6-nic” suminėtij laimėjimų 
reikia pridėti ir amerikiečio lietuvio Jono 
Gndmouų golfo čempijonato laimėjimų.

Praėjusį mėnesį kardinolas O*Con- 
nell, Bostono arkidiecezijos arkivyskupas, 
kukliai minėjo 30 metų ganytojavimo su
kaktį toj arkidiecezijoj. Jubiliatas yra ener
gingas kovotojas už Baižayčios teisei Šiame 

I mums, katalikams, belieka optimistiš-^ krašte. Ilgiausių jam metų!

Jonas Taškas pas siuvėjų 
užsisako vienodos medžiagos 
ketverias kelnes. Nustebęs siu
vėjas klausia, kam jisai siu
vasi net ketverias kelnes.

ko;
— Lisen! Kokį, po šimts 

agurkų, tu duodi kostiume- 
riatUs steikų? Tokio aš dar 
nesu niekur valgęs.

Pažiūrėję* bosas į Rugsėjį 
atsakė:

— Stoikas rodo, kad nesi 
nuolatinis mūsų kostiumeris.

Vakar vakare išėjęs pasi
vaikščioti' užsukau ir į Mar- 
ąuette paricg, Žiūriu priešais 
mane eina Petrą* Meška su 
žmona. Meėkieftė jam sakot

— Palitikog kliūbaa tikrai 
turėtų susirūpinti paritu. Žiū
rėk, kaip jis menkai apšvies
ta*.

— Matai, — atsakė jai Meš
ka, o kada buvom neženoti, tu 
vis sakydavai, kad parkas 
perdaug apšviestas.

=ES
piežiui, kuriuose tie kunigai- kai. Kryžnocių ordinas pama 
kščiai išdėsto klastingų kry- tė, kad turi n Įkalu jau nebe 
žuočlų politikų. Kad įrodytų stt drugiais psrtlaautais, bet
savo nuoširdų teisingumų, Mi
nda* gas pats buvo priėmus 
krikštą ir daugelį savo didi
kų pakrikštydino. Vokiečiams 
Vis sunkiau ir Bttnkiau buvo 
ginti bei pateisinti savo po
litikų Lietuvoje. Jie griebėn 
kiurių ir Intrygų, kurioms 
pasidėkojant, Mindaugas tu
rėjo tragihgas žūti ir su juo 
viltis apkfikŠli&ti Lietuvų.

rovinė Jėga pradėjo pasireikš Vokiečiai bu\c laikinai kri
ti ir stiprėti. Atsirado gabių mėję.x /
kunigaikščių - Vadų, kuilįe 
mokėjo ne vien su kardu gin
tis. Jie surado kelių j Romų, 
kur pradėjo riuntinėti popie
žiams skundus prieš neteisia 
gų ta n*dorų kryžiuočių pa
sielgimų. Leisi, žinomi Mia 
daugo ir Gedimino laiškui po

xaai

Tačiau lietuvių tauta tiek 
sustiprėjo politiškai, kad gra 
mozdiška krytttoČių apgauly- 
stė ncbetui‘e;O pasekmių. A- 
tejo Gedimi.io ir Vytauto lai-

BU rimtais kai žygiais ir ga
biais politikai. Tokių vadų 
vedama, lietuvių tauta nesi
duos pavergiama. Ji susipras, 
Susiorganizuos ir taps stipri 
Vieninga valstybė. Prie to ne 
reikia prikisti. Suskaldymas 
Lietuvos ir stkiršinimas jos 
vadų buvo kryžuo&ams poli
tiška būtenybė. Tam tikslui 
jie paleido darban visų savo 
klastingų gudrybę. Iš vienos 
pusės organizavo prieš Lie
tuvų kiyžiaus kartts^ gi iš ki
tos stengtai ittkelti nesantai
kų tarp R^htučio, Jagėlos ir 
Vytauto.

(Bus daugiau)
c^SBesat&s&ssrasscasssateaaBaz

IS Vyskupo Bučio Darbuotes

Jo Ekscelencija Petras Pra
nciškus Būčys, MIC., rytinių 
apeigų vyskupas, kuris be sa
vo ypatingų pareigų, kaipo 
popiežiaus paskirtosios Rusi
jos reikalams komisijos na
rys, praeitais dviem metųls. 
profesoriavo Telšių Seminari

-ASM*
cijų serijai; iš ten —. į Že
maičių Kalvarijos atlaidus; 
nuo 5 ligi 15 liepos jis vedė 
dvejas kunigų rekolekcijų sė- 
tijms Telšiuose; nuo 19 ligi 
79 vedė kitas dvi kunigų re
kolekcijų serijas Kaune; prieš 
Marijos Dangun Bfrnimo ftve-

joje. Kaip to vyskupo gabu- ntę jis vedė 8 dienų rekolek
mai yra įvertinami ir kaip 
t’is visa siela yra atsidavęs 
savo tautai ir bažnyčiai, ga
lima pastebėti iš žemiau tal
pinamos jo vasarinių “atos
togų” dienotvarkės:

Birželio 16 \ d-, užsibaigus 
Telšių Šemltūįrijoje mokslo 
metams, vyskupas Būčys iš
vyko į Panevėžio Eucharis
tinį.Kongresų; iš ten •— į Vil
kaviškį vėsti tos diecezijos 
kunigų rekolekcijų; iš ten -c 
į Kėdainių Eucharistinį Ko
ngresų; iŠ ten į Vilkaviškį 
vesti antrai kunigų rekolek

cijas marijonams Marijampo
lėje; gi Ant rytojaus, nuo 16 
ligi 21 rUgp., vadė rekolekci
jas Lietuvos gimnazijų kape
lionams. , Į |

Nuo šių mokslo metų pra
džios J. EL Vyskupas Būčys 
yra skiriamas rektoriumi nau 
jai kuriamosios marijonų se
minarijos Lietuvoje. To kil
naus lietuvio vyskupo darbų 
našumas ir jo jėgų patvaru
mas yra stebėtinas. Melskime 
Vkšpaties, kad jį mums už- 
la’kytų dar Ilgiems metame.

1RINKUMS MINTYS
KIEKVIENAI DIENAI 1

verte
Knn. Ant ML Kamštikti H 

i o»»s<s !

Rugsėjo Diena
a ;vr*» • -- -

“Linksma širdis padaro li
nksmų veidų, sielos liudėsyje 
dvasia prislėgta”. — Patar
lių XV, 18. i '

Dieve palaimink linksmus 
žmones — vyrų, moterį arba 
kūdikį, senų arba jaunų, ne
mokytų arba mokytų, puikų 
arba paprastų. Kuo saulė yra 
gamtai, kuo Dievas yra už
gautai Širdžiai, tuo yra links
mi asmenys namuose ir pake 
lyje. Jie eina kuklūs, nejau
čiamai, savo pasiuntinyste, su 
'.inksniumu spindančiu iš jų 
veidų. Mes mylime sėdėti ar
ti jų. Mes myMme jų akles 
budę, jų balso garsų. Maži 
vaikai juos grųitai suranda,

ta*p tankiausios minios, ir 
praeidami pro surauktų kak
tų, ta sučiauptų lūpų, prislen
ka artyn, uždėdami pasitikin
čių lankų ant kelies, ir pa
kelia jų tyrias jaunas akis į 
tuos mylinčius veidus. — A.
a. Wima

Kodėl mes neviead šypso
mės kbumfet sueiname drau- 
gininkę būtybę? Ta yra tik
roji pažintis kuri turėtų pe
reiti nuo sielos į sielų. Maži 
vaikai daro šitų nenorams. 
TiesiaJi^difc vokietis kaimie
tis šitų daro. Tas yra ta ma. 
glška saulutės šviesa per vi
sų tą neklastingų Šalį, tas 
nuolatinis pasveikinimas de- 
Šinėje J. i ba kairėje pusėje 
tarp sVetimų kuomet jie kits 
kitų praeina, niekad be šyp
senos. filS tat yra tas “Riti 
kuzis PytEOjimaz Menas*’, 
kaip kiekviena* puikus me- 
nos, tlkiae mena*, meno to
bulumą*, ntklastingiauRia* ga 
artos pam kimus. — Alena 
■ant.

♦

■■ ■Hl į
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TIKRAS ŽMOGUS šimtimi • Dievo Įsakymais ir 
stengiasi jų laikytis.

Mažas Staselis,Mažųjų Toli j pietus nuo mūsų yra 81 
Šalis, vadinabia Graikija. Jos r 
sostinė -^Atėnai. Tenai* labai # 
seniai gyveno garsūs išmin- 
čiai. Vienas jų išminčius, Di- " 
ogenas, kartų pačiame dienos I 
vidury vaikščiojo po Atėnų j 
miestų, su degančia žvake lik- j 

i taruo.e. Kada žmonės jo klau- . 
, sė, ko ieškųs, — atsakė ieškųs 
žmogaus; visi garsiai nusikva

tojo ir sakė jam; “Štai, žiū
rėk, pilnos gatvės žmonių, o 
tu ieškai žmogaus. Tikrai tau 
galvoj negerai!” Bet DiogeT 
nas jų juokų ir užgavimų ne
paisė ir toliau su šviesa ieško-1 
jo žmogaus. Teisybė, jis matė 
daug žmonių Atėnuose, bet jų • 
tarp? nebuvo jo ieškomo — 
tikro žmogaus. Diogeno pavyz 
džiu ir mes paieškokime tikrų j' 
žmonių. Tik į rankų neimkime ; 
Uktamos, o Dešimtį Dievo Į-J 

* sakymų. Juose yra Dievo pa
sakyta; “Mylėk Viešpatįtavo* 
Dievų vba širdimi, visa siela, j 
visu protu, visomis jėgomis, o; 
savo artimų kaip patsai sa- 

, ve”. Ivas šitų įsakymų laiko, 
tai yra tikras žmogus.

O mes, vaikai, ar Dievų ir 
artima mylime! Ar esame tik-

Jei nori būti laimingas, ka
rštai, brolau, melskis, jeigu 
neri būti turtingas, vikriai 
t ai be verskis.

Po puodu pasivožęs, pačioj 
nciufi. |

Gerai Padėti PinigaiMeiles Stebuklas Nenorėjo Mirti

Tais laikais, kai Kristus gy-' Mokytojau, kur praleisime dirbdavo daug pinigų, bet ten- 
veno žemėje persekiojamas ir šventes! — atsakysiu jiems: kindavosi labai prastu maistu, 
ujamas blogų žmonių, trokštan gailestingumo ir broliškos mei vilkėdavo pats ir jo šeimyna 
čių jo mirties, kartų jis ėjo lės prieglaudoje. nors švariai, bėt prastai, ii
p?r laukų verkdamas ir skųs-: Paskui paėmė iš vaiko .dūo- vengdavo nereikalingų išlai- 
durnasis žmonių širdies užkie- nų ir rakė; , dų.
tėjimu. Saulė baisiai kepino.1 —O štai duoma, kurių pado- % x • »
lssranvtojas atsisėdo po ųiuo- lysių tarp mokinių, sakydamas . .
lu, nuleido galvi), pridengs jiems: valgyk*? .r sotinkites. , .
rankomis veidi) ir sakė: I— nee tai yra mielaširdingu-igus J

_ , iz , u-i ' j ‘ mynas šaltkalvis. “Iš dalies— O žmones! kada pasitai- mo duona. ; . •
•x . v i _x- -i- i r» i • - - xxi* • teisiu skolas, o is dalies duodisysite? Kada artimo meile nu- - Paskui paėmė ųsotėlj ir sa- , ,

„ . .. .. ... palūkanoms, atsakė stalius.žengs į jurų sirdis! ke: ■ , • 4 -
Pasaulio Viešpats nutilo ir' — Pagirdysiu iš jo savo “Juokiesi sveikas”, tarė ka 

karčiai pravirko. Nusitęsė gi- mokinius ir pasakysiu 
Ii tyla. Rodės, kad išvargęs,1 gerkite — ne tai yra 
skausmo iškamuotas, užtnigo. širdingumo gėrimas.
Nemiegojo. Jis — budėjo pa- Vaikas nuvedė. — 
bkendęs giliame susimąstyme. atsistojo ant kranto i;

valandėlės pajuto svetimų dama® į grynų vander 
Bukų, lengvai liečiančių jo gantj uolos įdubime, t 
'petį. Pakėlė grlvų — pažvelgė. _ Tai yra veidrodi 
Prieš jį stovėjo vargingas vai- me atsispindi dangaus 
kas, sulysęs, menkas, negrą-'dės. Pažvelk, vaike, į 
žios išvaizdos. Viena ranlp gždžių veidrodį, 
pakėlęs savo rūbo skvernų, Vaikas pasilenkė p 
antroje laikė molinį indų. , Ho — įr pamatė savi

— Vaike, kas esi, ko nori? spindintį nepaprastu
— paklausė Kristus. ■ ir prisilietė savo

— Esu sūnus neturtingo ū-(kreivas kūnas buvo c 
kiininko. Girdėjau, kai prieš tiesus kaip nendrė, 
valandėlę šaukei: — “Esu ai- — Stebuklas! St 
kanas, esu ištroškęs, neturiu Kokiu btidn ivvko ta

(p KUTMER sten i 
ABORftC WASK»h*TOW-L. 
tlTHER WASHIN&TOM OR 
jesstja ne 3 fer nme 
!l AlrtT PARTIClak (7“

50h nuirtI 
>t sonpirv 
OOP FU N

jiems:

miela

.//*V

by Bruce Smart
HE Z^thTT, AIM'T HE? V/HV 
THE MDUNG V7HEUP DONE 
TRAVELEO TVnCET AS FA« 
AS MOST KIOS HtS AOE'

ONLY TOOAV he SA1O . 
I AIM’T NEVER V/ENT
_____

EtR.T AM VERV *1 
OlSAPPOiNTEO IN j 
THE VZAV MDUR 
SON Suooy TJALKS

HoW MAN/ TIMES MOST 
X V/ARH 'MOO MOT TO J 
ŪSE* THE VJbRO "AINT"? 
TU-, 1NFORM SOOR 
FATHCR A8OOT IT'.'. /)■ 
HE'LVTBĄCH VOu >
A LES SON |

DASH D1XON
ETRŲSGLES W1LDLY VMTTH '-'ll

ENORMOUS BAt/SUDDENLY 
IS THROVVN TO THE 
OUND--------

HURRV.// 
r DCAVN TRIS 
tvhnel befope

A3 THF BAfr IS ABOUT TO 
CRU9H DASH- A WElRD NOISE 
FPIOHTENS THE. FVfT A^ THF 
BĄT MEN COME TO RESCUE

DASH. SFEING THE. T URN OF 
EVENT9, JUMPS TOM© FEET- 
GRABS DOTfe HAND ANO THE 
TVJO RATE. TO THE FARSIDF 
OF THE- GĄft/ERN^- -

B-BŪT 
MAY

GE7 LOS r
r$WCK

OOP/'
PasioaiieMmo Verte Vaikų Malda

Kada meldžiasi vaikučiai, — 
šviesiau darosi ant žemės, 
skaisčiau šviečia dangaus sau-

Apsakymas eina, kad sykį 
pas Napoleonų atėjo viena ge
nutė motina. Ji atėjo tolima 
kelių išprašyti savo sūnui pa
sigailėjimą

Napoleonas jai ‘paaiškino, 
kad jos sūnus du sykiu papil
dė piktadarybę ir teisingumas 
rtikalauja mirties bausmės.

k “Bet valdove, aš'ncmaldau- B teisingumo, tik pasigailėji-

M/rr WH.k HATPCN 
TO OUR KERPESšviesiasparnis angelėlis 

vaikšto po laukus ir pievas, 
džiaugiasi danguj Marija, 
klausosi gerasis Dievas. 

j Kada meldžiasi vaikučiai, 
iai kažkur ant kaino žydi 
baltes rožės ir lelijos 
ir kvapu maldas palydi; 

žmonių širdys įsiklauso, 
susimąsto, surimtėja, 
kada meldžiasi vaikučiai 
atsiklaupę dangaus Tėvui.

Jan. Kuzmckis

THE GOOFUS
V V7HV.MDU 
[ HOCS6-FACC0 
r Sabdon’.'įbovt 
05JTSOMC NCRYI 
TŽR.KIM- To Njg- 
ŪKE THAT 
IM

. T^IMEteg'. 
OoiTMoUL Wwo I k. AM p

r I’M The VKE-PEEStDENT 
OF piMkEVNOOF.SMORASS. 
Goofus ano M^iucuoo/;

Jis nevertas paSigailėji

“Tiesa, valdove, jis tai ne
vertas, bet jei jis tai būtų 
vertas, tai jau nebūtų pasigai
lėjimas”.

“Gerai, aš jam suteiksiu pa 
pigeilėjimų”.

Sūnus ir motina linksmi 
grįžo namo.

Skilios darbų vėjai gn«do.

Trečių dienų netik žuvis, 
bet ii svečias dvokia.

• Akias būtinas, kitam ke-/
lio i.erodyk.

I FACTS YOU NEVER K M

MATYKITE J| ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VA<T!l!M-CI,EAWER
ATLIEKA 12 DARBUS •

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH-

RAZOfiBLADES NIC MAC
<xn- O* TIN CMS. t* TM« 
NRnVt BAR8FR6 OF CSUVTTA.

i

r

D JbA LIKĘ TO
RALt»<Ja iTlct 
ruYAttTM MALK 
/TOM COAT nu$H

CAN YOU 1MA61NE WHAT 
HEO -SAV «F HE THE fjt

» PRESlPENT of

t^NKELVfcOF. SutPGBmSS,
AMD MSGltUCUOOY?

. p-

T 'M



Antradienis, rugsėjo 7, 1937

Žmonių Prietelis
Arba

Hvodymai, kaip užlaikyti aavo ktno, proto ir 
dorovės sveikatą

Vartė Kun. Ant. M. KantifflUds

^gBOEMA

Berybis 2 -jogus kurio pilvas yra 
rūguno, gedimo, dujų sujudi
mo :r cheinikalių reakcijų so
stas, kenčia. degimus, skaus
mus, kančias, gėlimus, tam-J 
pymts, 8loginimus ir įvairių?

i rūsių vargus. Jis išėjęs iš šu
tu. uno. Jis nėra harmonijoje

Sutarime Su 
Barytiu!

Žmogiškas kūnas gali būti 
vaizduojamas kaip instru- 
entas, milijono stygų arpo,
4e kurios gyvena du groji* . .
ų vien., iinogiik.,, kita. ”> b-,tvu- J*‘ kana“Ja 88 Juo’ 
evižkas; viena, klaidra, kly art>a J"’“4“' arba 
anU., kita, neklaidų., «*>-teogus kmo Meta pilu. 
yatanti, Kuomet Šiedu gre- PrftJB“,,ra’’ rūpesoų, abe.o- 
,0 juda harmonijoje, gyve- lygta,
nio daina ym meili ir me- ,‘5 sutan,no- RUaikyt.
rdiSka, simfonija; kuomet “vo *■«'» U,e’uJe r"l5kla b“- 
n9g »k« grojiką, palyti net “ ,vi“ad,>8 ’‘™l>J"°Ja”*,an>. J» 
en, ne,atariančia gaid, ha- 18 be’is OT«lan'
nonija nntrankiama, mėlio- ,,am !’lld5'tl ,0 Svent» vaiM»

NEUŽILGO PRASIDĖS MOYKLOS 
DIENOS

i nė į veikmė pasiųsta į raume
nį yra kaip atsišaukimas į 
Dievą pagalbos, prašymas ga-
lmi,^ ir tuo pat sykiu turėtų Atostogų dienos baigiasi ir nuvedimas pas savo šeimos
l;ii»i tarnystei pas šventimas. kelių dienų Jonukas ir gydytoją peržiūrėjimui fiziš-
žuogus neturi jokios galės j£arįu{į vėl pradės lankyti ko stovi ». Du kart į metus
kaip is savęs. Kiekvienas ene- mokyklų, jų drabužiai, čevty- nėra per daug imti tokį in-

brikutė! is kurį jis pa-1 rykai ir viskas turi būti tvar- ventorių, ypatingai kuomet

Smerkia japonu*.
ambasadorius J. A. Valsty
bėms C. T. Wang su duktė 
rim per vieną bankietą Wa

rodo savo veiksmuose, geruo- jįe turi susiieškoti savp 
sė ar bloguose, paeina jam iš paįįe|ju^ popierą ir kitus rei- 
visos energijos Versmės, yra | kalingus daikt Bet kas sva 
jam D.evo }>askalintas. lų rbiauria, jie turi pradėti ino-
’ s gali pakreipti, šiaip pri ję8|o nietu» su gera sveikata,! patari; kas reik daryti, 
versdamas, patarnauti j© pa-1 jeigu nori sėkmingai nioky-1 “Mano vaikas sveikas’’, 
•si' ’giinui, ar jis bus geras sritis. Ar jų dantukai, akutės gražiai skamba. tBet, ar iš- 
blogas, (Ižai jo, X>LJQ[, 24), įjr augej£g turi būt gerame pa- titiųjų tai žinai t Sužinok nu- 
priklauso nuo fakto kad vi- dėjime? Je’gu tikrai nežinai,
s o pasaulio Tvėrėjas palen- Įaj Įaįfcu apie tai sužinok.
K.-a Savo sprandu, taip «-

motina privalo žinoti, jog jos 
vaikas turi būti sveikas ir 
linksmas. Jis turi būti svei-

kant, darbo jungui, neša vi- 
<ns naštas, atlieka ^visus dar
būs visiems Jo sutvėrimams,

vkad kiekvienas galėtų atlikti , . . ... .. .Kinijos į , . i kas, jeigu nori dalyvauti vi-1 <-««•' pasiuntinystę pasaulyje į x ... .. , .savo
kaip, atvaizdudjunčią kokią 
dievišką mintį. arba tikslą;

vm dama pas gydytojų. Daug 
vėlesnio gyvenimo kronikų 
ligų paeina nuo mažų kūdi
kystės trūkumų. Susekimas 
ligų pudnųjo pagelbsti jas 
išnaikinti.

Dr. J. L. Ri©e,
* Ne* Yorko m. sveik. kom.

vaikas auga.
Gydytojas galės pasakyti 

Argingą vaiko sveikatos sto
vį. Jeigu jis ras trūkumų, tai

Lietuviai daktarai

OR. k, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK OHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Are.

HETUVtAl DAKTARAI

D3. P.. 4TH0CIŪNAS"
DANTI8TAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
litam., Ketv ir Pėtn, 10—9 vsL r.

314, So. Halsted St, 'ChicsgD 
Psncd ir Snhst ro. t—o «

kaip apreikšta mums Apreiš
kime, Gamtos knygoje, ir. pa 

I ei'iose mumyse. Mes nesame 
,venti harmonijoje su Die",,inka,,li prižiūrėti mūsų kū-
i, '‘laikytis ,nurimo sn fe-?0 ’^y^08 k™» st“'
rtSn”, priversti iniogižk, 1 <«J->vbiroe, «*“t aol,a‘ 
Ui» prisitaikyti kiekvienam, ri®*'1"*8 s™!**““ 

ksle, kiekvienoje liuosnorio-
i mintyje arba veiksme, prie 
iie, o gyvenimo tvarkos kaip 
iXas apreikštos įsinkty.vių 
ariu kurie kalba į mus iš 
įdans, patyrimo pamokinimo 
Aįk»ėpdinto Švento Rašto 

a/nokiftimo. Gyventi “sutari- 
e suBerybiu.’7 reiškia vaik-

ja sugadinama. Vienas Ja
kas pasisekimui reikalingas, 
ijningumui gyvenime, yra

susipažinu su vi
somis jc dalimis, ir sužinoti 
jų kelerius reikalavimus, ir 
surasti dievišką jų užganė- 
dintmo būdą.

sbingtone, kuriame apkaltino ** fūiogui ypatingai, kad jis
japdnnB “žvėriškumu” link tmkamas atva«dB8 to

. . , , Dievo kurs ji padarė, tikrugyventojų nedal y valančių , « . * «, liudininku pasauliui ir isuo- 
’ • • menei tos galybės kuri rau-

.j.s ,jaMį viduje, kilniu paveikslu 
žodį, ir žmogiškame patyri-1 tos asmenybės kuri jį pradė- 
ine. Aukščiausias iš visų žmo-1 jo, ir‘nulipdė iš (molio, ir da- 
giškų atsiekimų yra tai at-^vė jam gyvybę padarydamas

anose žaidimuose, jis turi bif- 
ti sveikas, jei nori laimėti au 
katą vietą klesoje. Ir geriau
sias, saugiausias ir. pigiau- 
sas būdas gauti pilną inven
torių vaiko sveikatos — ttu

Mes esame» dažnai išėję iš 
sutarimo eu Dangumi kad 
mes kvailai mėginame užbrė
žti ^tskirimo eilę tarp kūni
nių pareigų ir dvasinių pa

lieti su Dievu; tai yra būti reigų, užmiršdami kad visa 
annonijoje su visais, kūni- kas kūninis turi ryšį su baž« 
ės ir protinės būtybės įsta- nyčios gerove turi dvasinę

reikšmę. Gyvenimas vienumą,

siekti visiškos harmonijos sto 
vį su Berybiu kad atvedus 
klystančią žmogišką valią į 
tobulų sutikimą su visais dės
niais kurie valdo protinį, do
rovinį ir kūninį veiksmą, į- 
iniant valgymą, gėrimą, ma- 
nkštinimąsi ir kiekvieną kitą 
kūrinę gyvenimo rūšį, lygiai 
kaip ir tas priedermes, * ku
rios paprastai vadinamos 
‘i k’ ikščioniškos priedermės

K.

99

ji gyvąja Dievo Bažnyčia. — 
J. H.-Kellogg, M. D.

AKI? OTDTTOJAI

DR. VAm&H, OPT.

0A1AY ARIU
------ “’AS

a”1-

rmaic; tei gyventi santaiko- 
s su savimi lygiai kaip ir su 
a.-c iJiu aplink save.

PASIMATY- 
TIS SU JUMIS.

Penktadienio 
BJ vakare

IO d.

4716 Su. AsMaml 
Avenue

ne dvilypystė. Nėra galimai T^., . ? . .x, J Kiekviena protinga žmogis-
padalint, gyvemm, , dvnemę knri vriptžjata

didelę tiesą, visuotinį įstaty
mo valdžią, visišką ir neper
stojantį priklausomumą nuo

ir, kjminę dalį. Yra tiktai vie
nas gyvenimas. Ir nieko ne
įsivaizdinti kad vieno žmo- 
gali būti labiau paiko kaip 
gaus aukščiausia gerovė gali 
būti atsiekta apleidžiant ki 
tų dalykus. Lygiai galėtų du 
grojiku prie vienų vieno in- 
sti limento pasitikėti ištrauk- 
4 i meliodiją būdamu atsargiu 
harmonizuoti"jų kordų dalį, 
ri ledam u nesutariančias gai- 

Įdas kituose. Kiekviena gaida 
tui i harmonizuoti. Visas žmo
giškas gyvenimas — kūninis,' 
protinis ir dorovinis — turi 
prisitaikinti prie didžiųjų de
šimts įsakymų kurie užrašyti 
ant paties žmogiško sudėji- 

ir kurie apreikšti mumsmo,

oytom

UUa «n.urti>ul
Paleorvins <kh) fc«ft

•ati prle2a“tlmt galr«a akauAėJInM. 
•ratelmo, aklų aptemimo, Bemasta- 
mo. ahau<a(ii4 aklu karst). Miltelio 
trumparegyrta ir toliragyatf. Prtran- 

berybės viduje gyvenančios Smut^,,,£Ąn«imJ‘a^Sr‘S 
•ieklra, fe 1<I

U ė atydaakyvaizdos, daugiau negfclės 
vadinti nekuriuos daiktus' 
šventais, kitus paprastais. Vi
sa palieka šventa. Kiekvienas 
veiksmas bus gdrbinimo vei
kimas; nes kiekviena dirksni-

das. Speclalė atyda atkr*'planu. | 
mokykloa valktM. Rrairoa akya ati
taiso m oa. Va'aBdca nno 10 lkl I r., 
KedOllo) payal autart). 
atsttlklmp akya afltal&oi 
n tų. Kalnoa pifftoa

4712 SO. ASHLAND ĄVE. 
Phone BotdevafP 7980

• r»,

per Gemtą, įkvėpdintą Dievo

įdomių,
SA LT I M IIRO

RAblO PftOGAMŲ IS STOTIES WMF.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 fld 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 fld 7:30' vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 9dX) fld 0i3O vai. vak.

• t-—rr.....i.a- -.i n- i.rur.'irgra rh • :i i r ■ u-z i

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN-.
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI ...LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick > Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

SO METŲ PRITYRIMAS 
Rky« MSsaariniofrMa — akiai*

DR. JOfiNSMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. AsMand Avenue 
Valandos: kandira nno 9 iki 12:

> 1:3O iU S vai. vak.
TaL OAMal 0623

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kaediuu išskyrus seredą, 

sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12. ryto.

TaL OAMal 2345

OR. F. G. WIHSKCKAS
GYDYTOJAU IR. OHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt SL 

TaL OAMal 0402

Tel. Ofiso:
LAl-ystts 4017 

Tel. namų:
HEMIock 698C

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUR0A8 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.:^—4 ir 6—8 P. M. 
Rp«. fiso vai. j 10—12 A M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

T«iral nutarti

Rez.:
2Lrfl W. 89 8t

D3. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

10 N. Broaduray, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
Tel. Melrose Park 660 

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
Pitone Mayuood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI 
-4—J—•v- T*-

Tcdephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
i631 (South Ashland Avenue 
Rea. 6515 S. Rockwell Street 
Telepbone: REPubiic 9723

JOHN 4. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metrapolitaa State Bank name 
Valaadoa knadien nno 9 iki 6 
Paaedilia, Saatdoa ir Pčtnyčioa 

vakaran nrto 6 iki 9 
Tatafeaaa OAMal 1175 

Namai: 0499 S. Rockwell SL
TlHaf—M MBPnbiic 9500 '

UI k ZARETSKY
usnmai advokatai j 

0822 So. We»tem Avenue
VALANDOS:

Panedilį, Utaminke ir Ketverge 
ava 2 iki 9 vai. vakare. 

8ered*) ir PetnyČiaj nno 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nno 12 iki 5 v. v.

M. Pllfirt 1011 .
Raa. TaL Rapnblic 5047

TaL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENC1SKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL tyto iki j») vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

TaL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sek 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
cmcAOfi. nį* i

Offiee Honre
2 to 4 and Z to 9 P. M.

Sunday by Ap,x)intment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandoa

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedčliomia pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUleArd 7820
Naan Telef. PROspact 1930

DAKTARAI

DN. GNMLES SE6AL
01T8A8

4719 So. Ashland Avė. I Mmm
gdcago, ilų

OTISO VALANDOS:
nno 10 iki 12

Nno 10 Iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
rot ga piotų ir nno 7 iki 8:30 v v

DR. MAURICE KAHN
•TVtTOiJAS B CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.

ŠIAI M. PLAaa 2400
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
ggttygUBB w. iki 12 dieną

BR. J. SHINGLMAN
<4 tik I U O R I i o 

u
Atlantic City 

ęraktikuo)a >0 metų
UaaHte fer Mrdlea Ugne

f
OnaetalyM

lt A. M., 1-4. 7-t P. M. 
Mttn Kll Ro. Rftth Avė. 
hak Wūwn mm MM Waat ltth
. ”i-

Valandos

Tat CANa’ 0267
Res. PROspeet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS . 

1821 So. Halsted Street 
Rer.ideneija: 6600 So. Artsaisn Arą 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

TaL Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų Ugų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
:a«lrwn« ir •nhatnwi>«

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
TeL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir ŠeStadienials
. pagal sutarti

taL OANal SIS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road ,
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Heredomik ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
REPubiic 7868

Offiee Phone Rea. and Offiee
FROappet '1022 2359 8. Leavitt St 
VaL 1-4 nn. tr 7-e rok. OANal O7O«

DR. J. J. KOWAR
(K0WAH8XAB) 

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chkago-

NedSllom Ir Trečiadieniais 
On tarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. FalrHeld Avė. 
TaL LATayetfee 5016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

TreČiadienais ir Sekmadieniais 
narai sntayti.

Tel. Ofc. REPablte 7SM 
Melrose Park aso

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2433 Waat Makųuette Road
Aatrad., k et vi r lad. Ir osaktadlenlatr 
VII v. rytų: 1-i p. p.; S-» v. v. 

6«atadlenlals nuo • v. r. iki 1 p. p
' 161 Broadnay

MELRO8B PARK, ILL.
Pinas dieniais Ir trečiad lentai s nao 

10 v. r. Iki » vai. vakaro 
•ettadtentats nuo 1 v. Iki t v v. 

Rehmsilieotsie nešei sutartiesr

TaL POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tet Ofiso BOUIevard 6915-14 
Res. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3: nno 6:30—8 

756 West 35th Street
Ofiso Tel

Reaidencijos TaL
VIRginia 0036

. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

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

Residencija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis parai sutartį

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Res. TaL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marquette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Hubetoms CleeroJ 
144t So 4ltta Ct

V,jo S iki • vsl vsk

Cbicagos lietuvių iv. Kryilaug li
gonini, kaip Jų pripažino American 
Medical Aaroclation ir American 
College of Surgeons, yra Clssa A 
rtilaa. Tai yra, aukičiauai Ameri
kos medikallai autoritetai mOsų li
goninę priakyri prie geriausių Ame
rikos .ligoniniu. Reikale nandokitėe 
los patarnsvlmn 2700 W. 69th Sk, 
te!. HEMIock 6700

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, deąitistŲ, advokaty ir biznie

rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

z



Antradienis, rugsėjo 7, 1937 PftĄUGAS
ralinis vikaras pastebi, kad 
Guernicoje nebuvo palie ta 
nei parapijinė bažnyčia, nei 
senoji Casa de Juntas, nei &v- 
Klaros vienuolynas. O.uernica, 
tsų, kaip fabrikų centras, bu
vo versta centrai ine Bisca- 
jos karo jėgų stovykla.

ĮDOMUS DOKUMENTAS IS BASKŲ 
KATALIKŲ GYVENIMO

MILĖJ i
TO

MllWAUKg

Kaip žinome, per paskuti- guirrė man asmeniškai paža- 
nes savaites Ispanijos liau- dėjo imtis prieš katalikų Ba- 
dies frontas, pridarė daug žnyčių ir dvasininkus, jei ne- 
triūkimo su dokumentu, kurį pasirašytume minėto doku- 
pesirašė Biscajos generalinis mento, tai jis nesiims jokių 
vikaras ir kiti baskų dvasi- priemonių apsaugoti mus nuo 
ninkai ir ji Įteikė Vatikanui. įtužusios liaialies keršto. Štai 
Šituo dokumentu baskų kata- kas mane privertė tų t ragi ri
jikų dvasininkai reiškė griež- gų valandų ryžtis veikti tuo 
tų protestų prieš bombarda- būdu, kuris visiems jau žino
tinų Durango ir Guernioos, mas. Ai buvau Įsitikinęs, kad 
kariuos sunaikino sukilėlių a- susipratusieji katalikai sų- 
viacija. pr**, kodėl aš taip pasiel-

Dabar tik paaiškėjo, kad giau. Aišku, prieš Dievų ir 
tų dokumentų ir generalinis sųiipę aš žinojau, kad 
Biscajos vikaras, ir kiti bas- elgiuosi neteisėtai, tačiau aš 
kų katalikų knnigai pasira- tno būdų norėjau išgelbėti 
šė priversti vyriausybės. Šių daug Slieku nekaltų aukų ir 
metų balandžio 3 dienų baskų nereikalingo kraujo pralieji- 
vyriausybės vidaus reikalų no. Taip elgdamasis aš tu- 
midisterig pasiuntė skubų ra- rėjau viltį išvengti kitaip ne
štų generaliniam Biscajos vi- išvengiamos katastrofos”, 
karui, jį prašydamas pareiki- Toliau gen. vikaras pareiš- 
ti protestų prieš minėtų mips- kė, kad bažnyčias saugodavo 
tų bombardavimų Popiežiui, .nuo visokių ekscesų net tik- 
nors šis su pilietiniu ispanų rieji jos priešai, tačiau jis 
karu nieko bendro neturi. Ka- pastebi, kad jau kuris laikas 
dangi vikaras į raštų nieko tos bažnyčios nėra, toli gra- 
neatsakė, tai pats baskų pre- žu, maldos namai: tai grynai 
ridentas Aguirre padarė in- j--;.-. i • ■ 1—

“TMuralia ltAnfia Į _1>ui- PADAUGINKITE SAVO Žl-

pareikšti griežtų protestų Va^ NiAS APIE ŠVENTAS
titanui”-. Aguirrės laiškas V I C T I Q
buvo jau ne be raginamas, I lt I
bet tiesiog grasinimas. Apie * Mes katalikai tą ži_ 
jį dabar - generalinis Biscajos nome apio krikščionių šven- 
vikaras Don Bamon de Gal- vieta« Esame girdėję
barriatu štai kų pasakė: apie Jeruzolimų, Betlėjų, Na-

“PiįVniausia turiu iškilmi- zanetų, Alyvų Daržų, Taboro 
ngai pareikšti griežtų prote- kalnų, Jordano upę, Rymų, 
stų prieš priemones, panau- Liurdų ir 11, ir 11, 
dotas baskų vyriausybės prieš Kiekvienas pripažjs, kad y- 
mane ir baskų katalikus ku- ra labai įdomu ir labai svar- 
nigus. Ta vyija’dsybė mus pri bu ko plačiausia susipažinti 
vert?-prieš mūttf ir va- W artnėtnrais vietomis. Kad 
lių pasirašyti tų apgailėtinų Įsu jomis susipažinti, tai ge- 
dokumentų apie Durango ir riauaia būtų jas aplankyti. Tų 

p Guernicos įvykius. Mes jį t padaryti tegali labai retas.
į_ pasirašėme, kad išvengtume Bet iš knygų susipažinti, tai 

kieme įvyks nepaprasta? j visų tų priemonių, kurių A- kiekvienas gali. Ar yra tokių

Iš pradžių merga ne su 
kuom šneka, o ant galo ir už 
čigono teka, tokia mat, sako* 
dalelė, nesant pyrago, gardi 
ir duonelė.

Anksti balnojo, vėlai išjo-

Gcresnė meilė, negu rūsty-

ŠVC. P. MARIJOS ŠILUVOS PAVEIKSLO KOPIJA, KURI YRA ŠVC. 
P. MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIOJE, CHICAGO, ILL.

Št. P. Marijos Gimimo diena šiemet pripuola trečiadienį, rugsėjo 8 d. Nuo 
antradienio, rūgs. 7 d. mišparų Srč. P. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Park (Chicagoj) prasidės iškilmingoji oktava arba Šilinių atlaidai ir baigsis rug
sėjo 15 d. vakare. Per tas aštuonias dienas pamaldos bus sekančiai: rytais šv. 
Mišios 5:30, 7, 8, ir 9 vai. suma su įstatymu Šv. Sakramento. Vakarais 7:30 iš
kilmingi mišparai ir pamokslas. Laike šių atlaidų įžymus pamokslininkas misi- 
jonierius levas Pr. Jankus, O.P., rytais ir vakarais sakys pamokslus. Norintįeji 
įsigyti Šiluvos atlaidus, turi atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komunijų, o taipgi 
atlankyti bažnyčių.

Visus lietuvius katalikus kviečiu į Šiluvos atlaidus pagarbinti stebuklais šlo
vingą Šiluvos Švenčiausiąją Panelę Mariją bei įsigyti sau ir sieloms skaistykloje 
atlaidus. t Kwn A p klebonas.

Žeme greitai atleidžia Nleflanfiląs 
Raahea Ir Blngvorn akAMiauft 
— sustabdo Eczema, -Spuogų Ir 
panaiua odos nesmagumas. Mi-

DRAtfGO KNYeY**S 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

i ma. Vėsinimo aparatas-ir šil
dymo sistema sudaro vienų 
kombinacijų, taip jog tais pa
čiais vamzdžiais vasarų bus 
pučiamas atvėsintas oras, o 
žiemų bus varomas šiltas o- 
ras. Visų' darbų atliko K. 
Kučauskas.

Dėlei suvestų vamzdžių, 
skiepe pasidarė per žema. To
dėl, iškasta pėda giliau ir iš 
lieta nauja cementinė asla. 
Kasimų ir visų cementavimų 
atliko šie parapijonai: VI. A- 
lisauskas, J. Juzėnas, S. Lau- 
rynaitis,’ J. Kundrecfcas, P 
Pliutas, St. Ališauskas, J. 
Pocius, Br. Sakalauskai, J. 
Vyšniauskas, Pr. Gabrėnas, 
J. Šaulys, J. Švelnys, V. Kor- 
butas, T. Kirklis, J. Klemka, 
P. Kupčiūnas. Darbininkus 
taišino: P. Šlekys, St. Simo- 
raitisSr J. Švelnys.

Nauja šildymo sistema žie
mų, o vėsinimo aparatas va
sarų, suteikia nemažai pato
gumo. Bus galima išlaikyti 
lygių, vienodų šilumų. Kai 
vusaių užeina karščiai vėl 
nėra kuo per daug susirūpin
ti. Paleidus vėsinimo aparatų, 
bažnyčioje pasnfaro vėsiau 
negu lauke.'

Kenoshos Lietuvių parapija,
’ nors ne per dideliausia, bet?1 

visgi pažanga ir veikli. Iš vi
sų Kenoshos parapijų (o yra 
daug didesnių už lietuvių pa 
lapijų) Šv. Petro lietuvių pa
rapija yra pirmutinė įtaisyti 

• savo bažnyčioj moderniškų 
i būdų vėsinti orų t. y. *‘air- 
’ conditioning”.

manoma netrukus dar 
ir “etokerį” susiieškoti. Vis- 

- kų taip sutvarkius, bažnyčioje

Piknikas Pavyko ■augio., atsakančią gyduolę pa- ’
lengvinimui odos alėtąjį mani a.
Užtvirtinta Oood Houaekeeplng, 
Bureaą. Ha 4»T4. Uo. «»A >1. 
Visose vaistinėse.

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

ARE YOU 
NERVOUS?

UFE’SBYWAYS
ThEVER'/ IP£A »
NOT iNC Youl? RAUCHTCR)

Kad dar neįstojote j Old 
Gold Kontestų, dabar įstoki
te. Kontestas tik dabar pra
sideda. 1,000 cash dovanų sie
kiant $250,000 bus duodama 
laimėtojams.- Kontestas susi
deda iŠ pripildymo atsakymo 
į dykas vietas piešiniuose. 
Firma dovana $100,000. Nu
eikite pas savo eigaretų dea- 
lerį ir Įsigykite OM Gold pie
šinių bidetinų DYKAI, sykiu 
su pilnais įstatymais ir smulk
menomis. Šekit patarimus a- 
tydžiai. Tšsiųskit įstojimo for
mų tuojau, nelaukit. Dvigubo 
Švelnumo Old Gold pasiūlija 
Šį naujų kontestų, kad įsigy- 
jus naujų draugų. Old Gold 
duoda jums antra progų lai
mėti tartų. Tėmykite “ DRAU
GĄ” dėl tolesnių skelbimų.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo F. F. B«i©, M. I. O. “ KELIONE APLINK PA- 
1AULI" arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS-

TBAL1JOJI”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bfičioi teko. Jis moka savę kelionę vaudiiai aprašyti: 
Fuslanių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Man. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pnsl. 187. Audeklo ap- , 
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2384 So. Oakley Avenue . Chicago, IllinoU

Stop
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NAUJAS ŠVC. MARIJOS VAIZDAS 
SEMINARIJOS KOPLYČIOJE

Jau suėjo trys mėnesiai nuo 
pašventimo naujosios Marijo 
nų Seminarijos koplyčios. Ta
me laike sudėti puošnieji lan
gai su šventųjų vaizdais, ku
rie koplyčios vidui priduoda 
daugiau religingumo nuotai* 
kos.

Ypač didelio įspūdžio kop 
lyčiai priduoda didysis alto
rius su dideliu Kristaus pri- 
kryžiuoto vaizdu.

Kadangi Marijonų Vienuo
lija yra Nekalto Prasidėjimo 
Švenčiausios Marijos Panos
globoje, taigi Ligi šiol labai 
pasigesta reikšmingesnio Šve
nčiausios, Panelės paveikslo 
ar statulos. Mūsų didžiųjų ge
radarių dėka, ir gerbiamųjų 
Rozalijos Lekavičienės ir O 
nos šveikauskienės pasidarba
vimu, sudaryta galimybė j tai 
syti tikrai meniškų Nekalto 
Prasidėjimo vaizdų naujoje 
seininarijos koplyčioje. Tam 
tikslui aukojo sekantieji či- 
kagiečiai:

Rozalija Lekavičienė, 342 
AV. 47th st., — $10.00.

Ona Šveikauskienė, 226 AV. 
47th st. — $10.00.

J. Petravičienė, 4606 So. 
AVells st. — $10.00.

Pranciška Givienė, 4606 S 
AVells st. — $10.00.

Klemensas Mišeikis, 4731 
S. AVells st. — $10.00.

.Anastazija Dirgenčienė, 234 
W. 46th st. — $10.00.
' (Barbora Žemgulienė, 226 AV. 
46tb st. — $10.00.

Juozapina Sukasaitė, 724 
AV. 8th st. — $10.00.

Marijona Barčins, 5700 So^ petras Naujokas $1.00 
Po 50c: Bakanienė, Barbo

ra Gėry, Barbora Sabienė, Ro
zalija Rumšienė.

Aukščiau išvardinti gerada
riai atliko tikrai nuopelnin-

May st. — $10.00.
Kotrina Alijošienė, 2552 AV. 

Mar q net te Rd. — $10.00.
J. C. Pratapas, 6816 So 

Rockwell st. — $10.00.
J. Ragauskienė, 6052 So. 

Lafayette avė. — $10.00.
Marijona Sovaitė, 1721 AV. 

Le Moyne st. — $10.00.
Zuzana Balsienė, 5013 So. 

AVells st. — $10.00.
Zuzana Bublianskienė, 4601 

B. Hermitage avė. — $10.00.
Veronika Lukošienė, 7137 

S. AVashtenaw a/e. — $10.00. 
I Marijona Grincaitė, 4451 S. 
Wasbtenaw avė.,— $10.00.

Ona • Kazragienė, 4535 So. 
California avė. — $10.00.

Elena Krušiene, 342 AV. 47 
st. — $10.00.

Marijona Rumbienė, 4425 
S. Wells st. — $10.00.

Ona Žemaitienė, 3553 So. 
AVallace st. — $10.00.

Jonas Lekavičius, 5323 S. 
Shields avė. — $10.06.

Augustina Vingilienė, 156 
W. 46th PI. — $10.00.

Petronėlė šulcienė, 140 AV. 
lOtb PI. — $10.00.
B Ivanauskų šeimyna, 726 W. 
Iftth st. — $10.00.'

Laudvik Gotautas, 2603 S. 
Elmerald avė. — $10.00. 
“stĘaaimieras Laucius, 2830 
VVAllace st. — $10.00.

Juozapas Naujokas ir Bar- 
>ora Naujokienė, 4225 S. Pri- 
rceton avė., jx> $10.00 — $20.

Stefanija Rumšai tė, 244
Svrann st. — $10.00.

Barbora Gestautienė, 4509 
i. Hermitage avė. — $10.00.

Ieva Jokubauskienė, 4551 S. 
i’airfield avė. — $10.00. 
.Sadie Žukauskienė, 129 AV. 
16th PI. — $5.00.

Ona Jonauskienė, 4563 So. 
AVentworth avė. — $5.00.

Petronėlė Kasparavičienė, 
252 AV. 47th st. — $5.00.

Petronėlė Žutautienė, 4608, 
S. AVells st. — $5.00.

Kazimiera Aučiūnienė, 7259 
S. Talman avė. — $5.00.

Agota Kirkitskienė, 4549 S. 
AVells st. — $5.00.

Amelija Lamsargienė, 6840 
S. Campbell avė. — $5.00.

Frank Jonikavičia, 7001 S. 
Campbell avė. — $5.00.

Marijona D., 6640 S. Camp
bell avė. — $5.00.

Mrs. Gečienė, 5331 Shields 
avė. — $5.00.

Morta Ežerskienė, 248 
Swann st. — $5.00.

B. Kavaliauskienė, 4636 S. 
Paulina st. — $3.00.

Marijona Nikšienė, 2507 
Campbell avė. - • $3.00.

Ona Gečaitė — $2.00. 
Petronėlė Sbučienė — $2.00. 
Ona Petkauskienė — $2.00. 
Petronėlė Žitskienė — $2 00. 
Ona Rapolavičienė $1.00 
Ona Stankienė — $1.00. 
Ona Simonienė — $l.Qp.‘ 
Barbora Tolūnienė — $1.00. 
Marijona Mockienė— $1.00 
Ona Čeplienė — $1.00. 
Stanislava Sasnauskienė $1. 
Elena Urbonienė — $1.00. 
Pranciška Jntkienė — $100 
Agota Montrimienė — $1.00 
Petronėlė Jeksibašė — $1.00 
P. Kairienė — $1.00 
Teodora Balzarienė — $1.90 
L. DruktaiUenė — $1.00 
A. Kranzienė — $1.00 
Marijona Bacevičienė $1.00 
Danielė Rasai i e nė — $1.00

gų darbų ir Marijonų Semina- ( Remiamos, statybas susitvar- 
Tijos klierikai ir kunigai sa- kėr čionai'įsikūrė savo nau- 
vo kasdieninėse maldose įr jokynų, apylinkės vaikučiams
Mišiose ilgiems metams 'juos 
minės.

Daug dar kds būtų galima 
seminarijos koplyčioje įtaisy- 
t‘ Ligi šipl dar neatsirado 
geradario kuris apmokėtų e 
lrklriškojo apšvietimo • meni
škus gotiškojo stiliaus pabūk
lus. Naujoji koplyčia yra rei
kalinga atatinkamų vargonų. 
Zokri8tijose reiktų ibažnyti- 
niems drabužiams spintų, ir 
nors marketparkiečiai gerada- terijai tarpininkaujant tų pa-į amžinuosius. Iškilmėm yado-

' Laivas automobiliams pervežti, ftis laivas pastatytas automobiliams' pervežti tarp Norfolk ir Cape Charles, Va. Tuo 
būdu sutrumpinamas kelias tarp Norfolk ir AVilmington. Norima tokį laivų pastatyti automobiliams pervežti Michigan 
ežero kampu iš Chicago į St. Joseph, Mich. Važiuojant aplink ežerų iš Chicago į St. Joseph yra 92 mylios, o pervežant 
automobilių ežeru, būtų tik 58 mylios. Kelias būtų sutrumpintas 34 myliom. '

sss

Taifūno paliestas miestas. Bendras vaizdas Hongkong, britų valdomos kolonijos, per kurių perėjo taifūnas (smarkus viesulas). Užlietas visas 
pajūris. Spėjama, kad žuvo tūkstančiai žmonių. Į šių kolonijų buvo suplūdę daug ir pabėgėlių iš kinų - japonų karo sričių.

SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ IŠKILMES 
LIETUVOJE

Šv. Kazimiero Seserų Kon-; ja senelių prieglaudų. Be to, 
gregacija įsikūrė Lietuvoje 
žavingame Pažaislio Nemuno 
kilpos pušų gojuje šalia Kau
no, senuose kamandulų np- 
Muosė,' kūridoi čiėr ViV 
tęs kunigaikščių gadynės Lie
tuvos Kancleris Pacas. Nors

Lietuvos Kazimierietės veda 
keletu pradžios mokyklų, a- 
matų mokyklų Vabalninkuose 
ir pavyzdingiausiųjų (mergai
tėms gimnazijų Kaune.

Pažaislio papuošalu yra me 
niškoji kanclerio Pociaus sta

jau niūrai buvo pusėtinai su- tydintoji baroko stiliaus mū- 
naikinti, tačiau seselės, Ame-|ro bažnyčia. Jos vidus yra 
rikos ir Lietuvos geradarių ’ išklotas Italijos spalvuotu 

marmuru. Tokios kitos baž
nyčios nėra visoje Lietuvoje 
ir kas tik atlanko Lietuvų 
pasistengia atvykti pamatytų 
įstabios Pažaislio bažnyčios ir 
pasimelsti prie stebuklingojo 
Dievo Motinos paveikslo, ku-

dvuklesę mokyklų, ir globo-

riai tuomi susiinteresavo, bet, 
matomai, tų užduotį atidėjo 
vėsesniam laikui. Pe to, dar I rį kancleris Pocius buvo ga-
naujai koplyčiai stokuoja ba
žnytinių įvairių spalvų dra- 
bnžių, ir, didesnių iškilmių 
proga, priseina važiuoti sko
linti iš Chicago. Taigi, dar 
ne vienas kilnios širdies ge
radaris galėtų įamžinti savo 
vardų. • .
■ ..n. : =:

PRAfrOAS

vęs iš *Sv. Tėvo. Per paskuti
nį karų, kuomet rusai trau
kėsi iš Kauno, tų paveikslų, 
kaipo didelę brangenybę, /bu
vo su savim išsivežę į Mask
vą, tačiau Seselės Kazimierie- 
tės, Lietuvos Užsienių Minis-

veikslų atgavo ir jis atnau- vavo metropolitas Kauno ar
jintas, iškilmingoje procesijo
je nuo Kauno iki Pažaislio 
gražintas į puošniosios baž
nyčios altorių ir čia kas met 
sutraukia 'minias meldžionių 
iš visos Lietuvos ir Ameri
kos.

Nors Pažaislyje Kasdien la
nkosi žmonės, bet daugiausia 
jų čia suvažiuoja per Aplan
kymo atlaidus, liepos 2 die
nų; tuomet visas vienuolynas Į gą savystovių vienuolijų 
tampa apsuptas meldžionių,1 tiek gero veikia apšvietos, la-
miniomis ir tos dienos proce
sija jau būna ne šventoriuje, 
Uk keliais apie visų vienuo- 
Ijnę. '• !.!<

Kitas didelis žmonių su- 
plaukimas būna per Marijos 
Dangun 'foųimo atlaidus, rug
piūčio 16 dienų, kuomet mer
gaitės viešai būna priimamos 
į vienuolyno naujokynų, gi 
užbaigusios naujokynų sudeda 
vienuolinius apžadus. Šiųis 
metais 17 mergaičių įstojo į 
vienuolynų, 6 sudėjo pirmuo
sius vienuolės apžadus ir -6

kivyskupas J. E. Juozapas 
Skvireckas, dalyvaujant kele- 
tai pralotų, daugeliui kunigų 
ir dideliai žmonių miniai, ku
rių tarpe buvo apsčiai ir a- 
merikiečių.

Juo toliau juo labiau Lie
tuvos žmonės labiau įvertina 
iš Amerikos atvykusias vie
nuoles, kurios iš vietinių me
rgaičių išvystė gan skaitlin- 

ir

bdarybės ir religijos srityje.
Amerikos gi lietuvis savos 
Kongregacijos irgi neužmirš
ta: jų čia atlanko parvykda- džiu užauga.

 x . .

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite šį naujų Salai 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—
FAR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTSI

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, .............................. $3.75

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .................................. $4.09

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais .. .............................. $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk................?...........  $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš.......................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais...........60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš.........................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais Virš.............................. 75c
šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .••••••••«•• • • •• . ••••••••••••«••• • $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.53

(Agentų nepageidaujame)

"DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, niincis

Antradienis, rugsėjo 7, 1937

mi Lietuvon ir remdami kiek
viena proga bei po mirtinu 
palikimu. Seselės irgi nepasi
lieka savo geradariams sko
lininkėmis, bet atsilygina sa
vo geradariams vaišingumu, 
•maldomis ir savo visų jėgų 
}d+jimu į tėvynės gerovės kė- 
li.Lų.

Priežodžiai

Vaikai yra tėvų dalis, jie 
Uoka tėvų globoje, pakol jie 
patys nepradeda valdytis sa
vo pi otų ir savo valia.

Mažas grūdelis didžiu me-



Atitmdi

VIETINĖS ŽINIOS CLASSIFIED

Pardavimui kampini* narnas, kuria
mo tavorno Ir reoturano blihls 18- 
dirbta* kuepuiklauklal. Parduodama* 
lfi priežasties Ilgos. Atalfiuuklte M ra 
Anna Blttln, 3958 West Illin 8t„ 
arba telbfoouokltė Bėv. 0005.

Iš 13-to Vardo 
Demokratų Veiklos

kaMPAMh .tesupo*
Aptlldomaa, *v|p«ub kam barta tinka
mas vaikinui. Iirenduostu be valgiu. 
AtalftAuktt (6IT So. Washtenaw Ate., 
pltnyųs .aukitag .prl^KyJe^. . . .

WEATHĮlt SlUl l1^
Kant reikalinga weathrf strips apie 
langus arba duris kreipkitės i. PURTORaS

6<25 So. Rlėhmond Street. 
 Te-],, Hemlock 2573.

urs. Visi nariai pradėjo in- vardai, bet pačios gatves jau 
lefesnotis ir daugiau veikti, turi, arba naujai įgyja jau vi- 

Iš įvairių komisijų išgirs- siŽkad kitokįxVaisdų. Pastatyta 
la pranešimai ir kad visi dar- daug gražių moderninių didi* 
bai varomi pirmyn. [Hų namų. Centro gaivėto iš

Vasarai einant prie baigos, g^įstes tašytais akmenimis ii 
Šiame susirinkime nutarta ^ei raekrftoltu. Nugriat
rertgli šokius, kaip tik suras i gatves atsiremiu na
komisija tinkamų vietų ir (įte- priestatai (angos). Pra 
nų Tas darbas pavestas: J. Patinti šaligatviai. , Visi na 
Vitkui, Zettui, Juozaitienei. ,nia* atremontuojami, perdažo 
A. Januliui, S. Cibulskiui h nii. Parduotuvės numeta sav< 
V'kkui. ' griozdiškas iškabas,^ų . Vieto

je įrašo naujus užrišus. Jai 
Namų Savininkams suaugo prieš keletu metų už

žinotina ‘vestas mergaičių gimnazija
šiais metais visi namų sa- parkas. J3tatomą moderni ligo 

5 ininkai nusiskuftdžih, kad ninė, kurios pastatas bus did 
trksai per aukšti ir reikalin* žiausias visame mieste, 
ga protestuoti. Todėl viai to- Taip, Marijam^o^ kaskar 
me reikale matykite Lehkat- .modęmgja. Miesto eentre yri 
tų ir Juozaitį. Jiedu pat ar- (jar ^aj kurĮų grožini trukiu 
raus visielns. mų. įr bus pataisyta.

Šiame- suvirinkime įsirašė istoi m aa W. i r —

daug naujų narių. Vienas iš - Norėdami mylėti #vynę tik 
lų A. Petkus, kurį susirinki- ^ ankšta meile, turime dtiot 
suas priėmė su gausiu delnų mūslJ paeUl asmenyje to 
plojimu. ' - kius Piliečius> dėl kurių jai ne

reikėtų nurausti, bet kuriais j
Po susirinkimo visi pavai- gaUtų paSįgįrti. S. Pelia 

<nti auka Antano Petkaus. ______
Neatsilankius pirm. dr. Pos- \^at. Daugelis šiandieninė 

kai, susirinkimų vedė M. tta- kultūros ir civilizacijos vadi
manauskas. . buvo beturčiai vaikai,

gorintieji tapti nariais šios ____ _ ^r.<
organizačijo«, ateikite į kilų! — Bet daugelis ir žūva pe 
susirinkimų* daug pasitikėdami pirmu pc

' 1 J. A. V&tttiiiuB sisekimu.

Itdlrbėjal aukštesnės rOAiea 
paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj laRENbAvlMt l TAvERNAis

Renda 940 J mėnesi, pilnai Įrengtas, 
Uito vandenio žiluma, po adresu 904 
West SlstStrėet, Dėl Informacijų 
tel. Vlrgtnla 1591 arba atsiiauklt j 
2996 At-cher Are,  -

Suvirti 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai lfi dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Meg atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos El^uvių Mahant statyti aka naują namų

ar prrtaisyti senų, pašaukite 
JOffN VILIMAS 

CoAtractdr and BttUder,
6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

ARTI (ARAM) AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Pardavimui 2 fletų tinkas (Stuccp) 
namas. 2 flfetal po 5 kambarius, pe- 

,člu apėildoml. Randasi Albany a*a 
arti 6Sčlo 8t. Teiefonuokit Rocksrell 
iri Ji .YAk- ......................

PAKDAVLMIT NAMAS

Dabar būsime trys. — Stasys Pieža, Cliicago American 
fėporteris ir “Draugo” korespondentas, šalę savo žmonos 
Okos ir garnio dovanos - dukrelės Šv. Elzbietos ligoninėj. 
Dukrelė' bus pakrikštyta Joan Martha vardais.

Pigiai pardavimui 2 aukfitų marini* 
hamas, po Sefils kambarius, steamu 
apšildomas. AtsiSaukit 6207 Bo. 
Keatlng ve., ant pirmo aukfito va-

- .-a
gAftPAVm! u*JS

Pardavimui ūkis Rhlnelandoų 
Wia., Route 2. Bu gyvuliais lr pu. 
dargais. Už žemų kainų. Priežastis, 
našlė. Kreipkitės:

Petronela Antanaitis
. Rhlnėlander, Wls.

Route No. 2. 

T0WN OF LAKE “PAVEIKSLUOSE

Keli, iš mūsi^ gyvenantieji tidnklo pastatymo, esate kv 
l\wn of Lake, žinome žaviu eiėmOs dalyt auti.
«*»* savo kolonijos istorijų T PavartvkHe savo senus 
Kuris iš mūsų, galėtų pape- bumus ra:dle juoge senoviž

jos aug^ni^ *** -fotografijų, peržiūrėkite si
V9 Kopūstų Sklypelio j rasite sei
dabartinį vienų iš pramonės ,na(jos sijonų, čeverykų 

skrybėlaitę; šie daiktai )
Kaip kiekvienas asmuo, k:e duos syaibos ir įdomumo 

kvienų organizacija, kiekvie- rodai. Bendraukime, kaip n 
ttas žmonių sukoncentravimas piriutakfluai, kurie pastatė 
turi savo eigos istorijų, taip i
ToWn of Lake, turi savo in- • 
trygucjančių veikiančių dra
mų. Mūsų kolonijos istorija 
yra, niiniatflroje Jungtinių 
Valstybių istorija. Kaip gi- , 
lios Ltnovės pionieriai įamži
no savo vardus saulėje ir gy 
Venime, statydami galingas į- 
s lui gas, steigdami didelius po 
litinius, ekonominius ir kul
tūrinius mūrus, taip darė ir 
pirmieji kolonistai, Town of 
Lake.

Mes turime šviesiai apšvies
tas gatves, daug krautuvių ir 
dirbtuvių; turime didžiausia* 
pasaulio * skerdyklas iš kurių 
tryška geležinės gyplos, jung
damos prie saVę« mechaniškc 
organizmo gyvybę. Kasdien 
girdime ūžimų ir bildesį fa
brikų, matome veržiančius dū 
mų kamuolius iš jų kaminų;

■tbne knygynus, ■ mokyklas, 
knyčias ir parkus — bet 
i dalykai nėra Visuomet bu 

Vę; tai yra rezultatas nuga
lėtų kliūčių, iškovotų kovų,1 
lų, kurie karžygiškai it drų [ 
šiai lošė turtų ir' laimės ro-l 
ię. Jie laimėjo tik po ilgo, su 
ttkutts ir intensyvaus darbo.

Nuo rugsėjo 13 iki 18, Da 
vis Sąuare, vadovystėje ps- 
nslėo Bea3anl, vyriausios kny 
ginmkės, bus Town of Lake 
istorija pavrksluose. Sios ko
lonijos pradžia, augimas it j 
pietojimasis sųtyšyje s ueker- 
dyklų centru bus {domiai vai l 
Kduojama. I

Visos grupės: lietuviai, ai
riai, lenkai it vokiečiai, taip j 
gi vUns krioš tautos prisidč- I 
jusles Utie šli. kultūrinio pa-

įnerlu 3438 W. 64th St., fiUtu vande
niu apšildomas, uždaryti porėtai,. ą- 
Zuolo florai, kaina 94,690; 91200 
cash, balancos lengvais IftmokBJlmals. 
AlSlSaukltę 6ĮĄ9, So, Albany Avė. .■F' LAIDOTUVIŲ^®r direktoriai T

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

........ i iBs-.

IIDIII A M H C patarnavimas 
i RiDU L A n ų t dieną ir naktį
nVFAI KOPLYČIOS VISOSE MIRAI MIESTO DALYSE

MMAHUgm BAKB-iunkm
CKIES DARBUI TIKTAI APIE NA* 
MUS. ATBISAUKITB 2486 WE8T 
69TH STREET. ... 

PARDAVIMUI ptCKRNĖ
Bučernė ir grosernė, bltnis gerai iš
dirbtas per Ilgus Rietus. Parduosiu 
už telsingg pasiaujlmg arba mainy
siu ant mažo Zamo.

246 &A rith Are.. Ma>wood. Ilk
Žmogus, nota ^aki taikytų

-npu . nSiaf ‘bSojcf fusnupaS 
rėš gyvumo — neiškils.

Reikalingas prityrus Tyras virėjas 
turi mokėti UetuVttkg kalbą. Rafiy 
kitę;
“Draugas,” 2114 So. Oakley Avė. 
feox No. G809.

maruuhtte pabk. — 
Staiga eūsirgo Barbora Po
cienė, 2321 W. Marųuette Rd. 
Nugabenus į Šv. Luko ligoni
nę, 1442 So. Indiana avė., pa
daryta operacija. Ligonė gu
li kambary No. J18. Giminės 
ir pažįstamieji prašomi ap
lankyti. Lankymo valandos 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va 
kare. Kaim

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paVeikslas —< 
Napoleonas.

8319 Lituanica Avė. 
Pkone YABds 1138-1139

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

WILMINGTON
ANGLYS

ump ................... $6 00
line Run .. .•........ 5-75

Da,ug žmonių, stovinčių sta 
mbių vietų pryšakyje, kopė 
į jas pamaži, su tvirtu tikslu. 1410 Bo. 49th Ct.. Cicero 

Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phohe GROvehill 0142 "Urba Flowcr Shoppe 

4180 Archer Avenue
Nut    .................... 6 (X
Screeningg .............. 4-75
PIRKIT DAHARI! KAINOS 

GREITAI KYLA
Pristatymas mieste m 

PRtl^DESCI L O8B

718 West l8th Street 
Phone MONroe 3377

Stiprus pasiryžimas tvirti* 
na žmogaus kūnų ir dvasių 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu. , . 1646 West 46th Streėt 

Phone BOUIevard 520343566

IR 4704 So, We»tem Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883 PIRE SALEI

Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ

Kainom nepapraatal žemos 1 Ko
kybe ir kainomis samatem 

visus sandėli us t

RAKANDAI
GARANTUOTU

Rakančiai parlortam, valgomiem, 
mlegamiem kambariam, porėtam... 
Blednl lr turtingi ros DIDK14 
PASIRINKIMAI nosiniai pėdai, 
apšildymai aliejiniai visą kompa
nijų— Divonal, dratos, clektrlkl- 
Ms ir-donnės. rtdins, skalbyklos 
— viskas. NenžsMkėktt Iki patyt 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

VVest 47th Street

Tel. BOULEVARD 1751

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

8354 SO. Helated St. 
Phone BOUIevard 4089

SENIAUSIA ik ftttlŽtAtrtllA LAflHJJttlO ĮStAtBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
40054)7 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfield Avertue

Tel. LAFAYETTE 0727

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270— - *• -- - - - A -- M ■ .a. mm A ■ i —

<348 So. Califotnia Avė. 
Phone LAFayette 3572

koplyčios visose. 

Chicagos dalyseDYKAI •. ...■•< MRS.

A. BITTIN
■ PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

Dabnr siūlo <lidžinnsiaB
pnmbikbi retu,.-* D?.bIi® 
jia-ii : n! -".-t- Įinnmikbj vi 
pokių akiiinnij ir madų

-------------- y Kaukis nm> $ br> 00 ir auk

Atsakantis .lnrbas
■ 3958 VVest lllth St.,

Telefonas BEVerly 0005 
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

OONTKAOTOR 
2223 West 23rd Plact

Atliėfch vinokins medžio darbas, 
didelius ir matus, ui prieinamą 
kainą. Apkala hžttiua Žingeliaia. 
Dedame stogas.

T«H S6 metas patyrimo.

Klaupkite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00wal vakaro U W. H. F. 0. stoties (1420 K.) — Praneiėjai 

P. 4ALTIMIERAS

— Tik po didžių darbų ga* 
rbė ateina, bet ji visada atei* 
na. Buffot

GABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnaujaTek CANai 7514
CHICAOO Phone 9000

PLATINKITE “DRAUGA

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402

——■mm I Ui n.iiaHi HIIHb.«l I -Į[ r i -—i-n m. r i — .................................. . . ...

J
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VIETINES ŽINIOS

Sodalicijos Žinios

TOWN OF LAKE. — A. 
Meegan, užvaizdą Davis Squa- 
re Park, kviečia visas mer
gaites įsirašyti į “(Business 
Course”, kuris prasidės tuoj 
po Labor Dav. Mokslas bus 
dykai. Kurios tuo interesuo
jasi, gali kreiptis į raštiniu

rugsėjo 12 d., po kę’ arba tiesi°g 1 Davis Sq. 
Park. A -

Šiuo reiškiame užuojautų 
S. Motuzaitei ir A. Šimoni“ 
dėl mirties jų tėvelių.

Dar Tyro Oro
z ----------

BRIDGEPORT. — Sveika
ta yra brangiausias žmogaus 
turtas. Tyras oras gelbsti svei 
katai. Tat, kol dar gamtužė 
palanki, V. V. S-gos vietinis

L?- skyrius rengia Išvažiavimų į 
/ Ryans miškus, Beverly kal-

Baigus ‘Membership drive’ 
narės prašomos nesustoti kal
binus mergaites. įsirašyti So- 
dalicjjon. Kviečiamos visos 
šios parapijos mergaitės stoti 
į mūsų eiles.

A. Tijūnaičiui Atimtas 
Leidimas Būti šoferiu

Kusdienų Saloty teismo tei 
sėjai baudžia piniginėmis bau 
«mėmis, kalėjimu ir atėmimu 
leidimo šo*enavti neatsargius 
automobilistus. Ypač baudžia-

Pranešimai- • v

Trijų apskričių pikniko re
ngimo komisijos susirinkimas 
įvyks tročiudū n j, rūgs. 8 d., 
7:30 va), vakare, J. Micke- 
liųno bute, o". 47 So. Artesian 
avė. Visi komisijos nariai pr i

kur gulima nueipirkti geres
nių prekių žemesnėm kainom. 
Taigi pasikiai'?yk’t. X*X.

Padėka Moterų Są-gos 
Seimo Delegatės

NEW HAVEN, CONN. —
liti iz “•lecklcs*’ važiavimų ir.!M,nu pinigus už Par" ^f0(erų Sųjungos seimo metu
važiavimų .sant neblaiviam *’*•••• e *a Pn būdama Chicagoje patyriauažiavimų 
lovy. rno’ti pilnas raportas apskri 

tims. Sekr

. ' nuošė, prie 87, netoli West- 
* em avė.

£ ; . Pifet.
Ne tik bridgeportiečiai, bet 

ir kiti skyriai bei Vilniau’ 
Vadavimo reikalus užjaučia- 

Š- utie ji yra kviečiami atsilan- 
kyti. Maloniai laikų praleisi
te ir parenisite naudingų da-

j?* ’’ Ji ’ ‘ •
jį i ‘ ’ Rengimo komisija darbuoja

si išsijuosus, kad viskų tin 
karnai priruošus. « 

Išvažiavimo pelnas skiria 
mas Vilniaus Vadavimo rei-

Ui vedusioms narėms: Eu- 
phrasia Witt ir Juozapina Za- 
karaitė linkime kuogeriausio 
pasisekimo naujame luome.

kalams.

Priimtas kvietimas į Šv.. 
Pranciškaus Rėmėjų seimų, 
Pittsburgh, Pa., ir paskirta 
auka, kuri bvs nusiųsta, kaip

Dr-as ir kas met.

Dvasios vadas kun. M. šva- 
rlys pridavė1 “Time Contesl” 
korteles, kuriomis bus duodu 
ma daug dovanų. ^ontesUu 
tęsis per C mėnesius, ar dau
giau. Pelnas skiriamas para i Praeitos Lftv&itte pabaigoje 
pijos labui. Visos narės pra- tirpė kitų n ataustas ir brigli- 
Šomos pasidarbuoti. . • tonparkietis Antanas Tijūnui

----------- tis, 52 m., gyv. 2419 W. ir.
Su rugsėjo 12 d. susirinki f*l. V£ “)«dt:w*’ važiųWa»a

mai bus la:konii 1 vai, po jis nubaustas'. $10 ir metams j 
piet (vietoj po 9 vai. šv. Mi- atimtas Hfelib
šių). Narės, nepamirškite at 
mainės ir prašomos skaitlin 
gai atsilankyti, nes turime 
daug reikalų svarstymui iie 
mos sezonui.

tomobili

ienmr.is mūsų die
ki, i jų aplankė šve

dų laivų 'linijos atstovas V 
Mučinakąp, kuris praėjusio

šiomis 
n raiščio r

Rugsėjo 12 d. Šv. Marijos, 1 mėnesio fauaigdj grįžo iš Lie- 
mū*ų globėjos vardo diena- tuvos. Pajpufųkojo kelionės į- 
Visos narės f.s prie šv. Ko- spūdžių, ku tuos žada para
nkiui jos 9 vai. ryto. Bit-ė šyli mūsų laikraščiams.

BUDRIKO REFRIGERATORIU

RADIO

na Chicagoje patyriau 
daug malonumo ir smagiai 
laikų praleidau. Namo parvy- 

i kau kupina gražių įspūdžių iš 
i Chicagos lietuvių gyvenimo, 
i Už suteiktų komfortų, vai- 
: šes, taipgi jaukių pastogę ir

'Peoples bendrovės krautu- v*sus malonumus tariu nuo- 
s vairuoti au-' vų nuoklUnė antradienio pro širdžiai ačiū Ignui ir Sofijai 

gramą ir vėt linksmins klau- Sakalams, taipgi jų dukrelei
__ __ sytejus 7 vulundų.vakare, iš Aldonai; maloniai draugei Ma

stoties AVGES. Progrtunon pa rijona-i Brenzaitei už gėles, 
kviesta Genovaitė šidiškiūtė- va’^es >r • suteiktus malonu- 
Giedraitieaė, kuri' padainuos Inus> dr. A. Rakauskui ir 
gražių dainelių. Taip pat dai- žmonai, Čepuliams, Miekeliū-* 4*4* v 1 • v •

' nuos Juostas Kudirka ir An 
tanas Čiapaj. Be to, bus pa
tarimų ir {v.-irių pranešamų 
kų mūsų visuomenė veikia ir;

Sutaupykite nuo 0^0.00 iki ^^.OO dabar. Išmokėjimai po #p50 į savaitę.

NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI

nno SEE
OINBT R III RIORE IRISIEV 
EIVES FOR B LITTLE IHOREY

Cw*»

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 S. Halsted St.; 3409 S. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7010

CROSLCY AMIRICAN 
ANO FORCION PIVER
»IU -erff. pMtMt PAA1P 
radio »»!«•"—4-tnb« A*V*laj 
•■tarhatarodrao la Ą A

t . •

L? -k. • ; • •* ♦. » '

-J

• •*» *'*V.
BUDRIKO krautuvėse jūs rasite visas Radios viena šalia kitos. Gausite didelę nuolaidą už jūsų seną ra
dio. Gausite dykai vieny metų patarnavimą ir guarandją ir gražią lempą ėr solelį dykai. Pamatykite 
tas naujas 1938 modelių radios šalę naujos krautuvės.

JOS. F. BUDRIK,
3409 So. Halsted Street 
3417 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Ine

WpFL.— 970 Kl1-, Nedalomi® kaip 7:30 Iki 8t00 vai. vak.; WAAF — 920 Kil., Panedėllals 
Ir Penktadieniais kaip 5:00 vai. vak.; WHFC — 1420 Kil., kaip 7.-00 iki 84)0 vai. vak., ketvergais.

. Surprise Piknikas

A. Andreff šokių mokykla, 
kurioje mokinasi Genovaitė 
Brazaičiūtė ir Edvardas Ok- 
sas, kurie Jinkstnai pašoks 
“Draugo” Darbo Dienos pi
knike, rengia “Surprise pik
nikų su programa. Piknikas 
įvyks rugsėjo 12 d., Spaičio 
darže (Shady Tree Inu), Ar
cher avė., skersai nuo O’llen- 
iy Park, %Willow Springs, 111. 
Bus gera muzika ir gera pro
grama. Pradžia 10 vai. ryto. 
Tikietai nuo lc iki 25c. Tro
kai išvažiuoja 10 vai. nuo 814 
W. 33rd Street. Visus kvie
čia • komisija. ĮUp.

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų’jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus Susipratę katnains, Čižauskams, Šimučiams,

adv. J. Brehzai ir adv. Grish. jjkaį remia pinigais ir raš' 
Žodžiu, ačiū visiems, kurie kalaliki£ksJ spaudQ> 
kokiu nors būdu man teikė
malonumo. t-LAihinli r. DEAIJ G A

Ilgiausių metų ir geriau- 
•ių sėkmių linkiu vienybėj 
dirbti'Bažnyčios ir tautos la
bui. z

Marijona. Jokubaitė, 
New Haven, Conn.

NAUJAS 6IESMINĖIIS
--------- I.* • * ’ • ' •

Žodžius ir melodijas patašė
Seirijų Juozas.

I dalis — Aavent1nė3 ir 
Kalėdinės giesmės, barni J. 
Žilevičius. 34 giesųiės 5Cc

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, liarm. AI. Ka-
čunauskas. 3<> giesmė? 50c.

« -
UI dalis-a) Gegužės mėn. Į 

giesmės, bann. Al. Kačnnaus- 
i kas. 28 giesmės SSc

III dalis-b) — švenč. Sak 
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanapskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) -į Birželio mė
nesio giesmės, barni. Al. Ka 
čanauskas. 3C giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės | 
Dievų, harm. Al. Kočanau- 
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

__ Chicajo, UI. 
arba pas ahtorių

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 
' 260 East Main Street

Ameterdam, N. T.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ

j nupiginta kaina — Piano $1.. 
kitiems instrumentams po 
50c. I •.

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
VV7HEN «vet 
iV thiagyout 

tempe i« * burdi 
—when you are 
nervous and irri- 
tsble—at your 
wit*s end—try 
this medicine. lt 
tnay be just wbat 
you need for extra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing’juet a little work I had to lie 
down. My mother-in-lav recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can see a wonderful change now."

every- 
at- 
leo

-ZL/A.ų Ls.

VEGETAeU EOMPOUND

O

ir Namu Pri
■ R

zmreimas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais Į-j 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir! 
preservų darymai, paukš-1 
tienos kepimui ar virimui, S 
daržovių ir vaisių užlaiky-8 
mai, ir tt. kaipgi yra vi S 
šokių naud'ngų patarimų 
šeimininkėms. ’ • 
šią knygą galima ganti per pai- 8 
tą arba raktinėje:

“DRAUGAS” |

2334 So. Oakley Avė.
- CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU^
01.1Q

KASTINĖJE
$1.00 į

AI.Ų

gUnbmta 
SOUTH SIDE BREfflNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
D. M. KORKI R 

R.-n. IIE.MUH R 8240BOULEVARD 71T


