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nuoširdžiai dėkoja visiems savo bičiuliams, kurie kuo no 
prisidėjo prie pflcnlko pasisekimo. Ačiū biznieriams 
šiaip rėmėjams už suaukąjgną 100 dovanu, visiems piku 
ko darbininkams ir tūkstantinėms dienraščio rėmėjų < 
nloms, atvykusioms J mūšy rudenlnj pikniką.Jų vadovybė pareiškia, kad 

nebus paisoma svetimšalių
ŠANCHAJUS, rūgs. 7. * — bių vėliavas. Sako, jie žygiuo- 

Šiandien e&ulei leidžiantis ja- darni griausi viską, kaip krikš- 
ponai su didžiausiu įnirtimu čionių bažnyčias, taip kinų 
pradėjo bombarduoti šį m i e s- maldnamius, ligonines, mokyk- 
tą ir visą sritį, kad sutriuškin las ir visas kitas įstaigas, ne- 
ti kinų galingą kariuomenę ir paisant to, kam jos priklausy- 
ištrenkti ją kur į provinciją, tų. * _ - ) .

Japonai pasiryžo žūtbūt už- Jei taip, tai japonai sukels 
imti šį miestą. Keletą kartų rimtą tarptautinį konfliktą, 
jie stengėsi tai atsiekti ir vi- Amerikiečiai' ir kiti stebėto- 
sus kartus nępąvyko. Pasiro- jai pažymi, kad iki šiandien 
dė, kad kinų kariuomenė yra japonų karo pajėgos Šancha- 
gausinga ir turi užėmusi stip- jaus srityje nepadarė jokdos 
rias pozicijas. Be to, japo- pažangos, nors jau keletą kar 
nams kliūčių statė įvairių vai- tų buvo pradėję (puolimus. Ki- 
stybių nacionalų interesai. nų kariuomenė neleidžia japo- 

" Gautomis žiniomis, japonų nams išsijudinti. Kai kas dar 
karo vadovybė nusprendė to- pareiškia, kad japonai galės 
lesniai nepaisyti svetimų vai- nugriauti miestą, išnaikinti vi 

'štvBių piliečių gyvasčių ir jų są sritį, bet vargiai nugalės ki 
reikalų. Nusprendė pulti kaip nų kariuomenę.
kinue, taip ir svetimšalius. Yangtzepoo distrikte japo-

Čia pranešta, kad japonai nai užėmė Amerikos adventis- 
jau neigia ir svetimų valsty- tų misiją.

W,\SHINGTON, rūgs. 7. 
— Tik dabar per paštą aptu
rima daugiau smulkesnių ži
nių apie tai, ką ispanų-nacio- 
nalistai rado paimtam nuo ra
dikalų Santandero mieste.

Visupirma jį? rado katedrą 
pakeistą arsenalu, tačiau vidų 
je panaudotas* dinamitas ir 
skliautai vietomis apardyti 
taip, kad be nuodugnaus re
monto. yra pavojinga žmo
nėms būti viduje. *

Katedros asla nuklota su-•• • X*
daužytų statulų skeveldomis. 
Išlikusi . neliesta Uk viena 
Švč. P. Marijos dėl Carmen

VYSKUPAI NURODO Š, 
LAIKŲ NEGERUMUS

SAN ANTONIO, Te.x., rūgs. lėžiųros skleidimą, skaudžiai 
7. — San Antonio provincijos nukentėsijne*. 
septyni vyskupai. išleido ben- Vyskupai nurodo, kąd 
drą ganytojišką laišką, kurą žmonių yra nupuolę dorovėje, 
buvo skaitomas visose pruvin- paniekinę, kas yra šventa if 
cijos bažnyčiose. kilnų ir atsidavę įvairiausi ms

Vyskupai atvirai nurodo pasaulinėms prabangoms. Šį 
|šių dienų visus negerumus, piktą būtinai reikia Paikinti, 
pasireiškusius iš kūno sukili- Tas galima atsiekti atstatant 

,mo prieš dvasią, p’rieš dieviš- ir gaivinant žmonių tarpę do-. 
juosius įstatymus, iš netvąr- rovę. Šiam darbui ręikąlmga 
kca kovos su tvarka. talka. Visi turi subrusti į šią

Visokis piktas, sako vysku- katalikišką akciją. Tai ne \ n* 
pai, šiandien reiškiasi dau- nų kunigų darbas. Visi t&m 
gia.usia iš dieviškų įstatymų tieji turi dirbti visokį prapp 
neigimo. Nuo mūsų pačių po- tusį piktą išrauti ip jo vietoj 
elgio, pareiškiama laiške, pri- sėti dorovės grūdelius, 
guli krikščioniškos civijizaci- Vyskupai plačiai kajba apie 
jos likimas. Jei neturėsime socįąlio teisingumo reikalingu 
griežtojo pasiryžimo subrusti mą. Ragina darbdavius teĮtojfc 
į kovą prieš klastingos pašau- gai elgtis su darbininkais.Japonų kareiviai Peipinge ieško kiną šnipų ir pasajingų 

užpuolikų. Veržiasi į visas įtariausiu vietas. *.

LONDONAS, nigs. 7. - - Ja 
ponijos vyriausybė įteiktu An
glijai »protarpiniu atsakyihu 
pareiškia, kad nėra aiškaus į- 
rodymo, kad japonų lakūnai 
būtų pašovę automobiliu iš 
Nankino- važiavusį į Šanchajų 
britų ambasadorių Kinijai Sir 
Hughe. -Kadangi nėra įrody
mo, kad Japonija negali pri-

kongregącijoe nariai • pirmuti
niai tuojau įsteigė eilę stočių 
gyventojų šelpimui — išbadė
jusius aprūpinti maistu.

j sipažinti kaltai už šį apgailėti
ną įvykį. Sužeisto ambasado
riaus su juo važiavusiųjų tvir 
tinimais negalima remtis, pa
žymi japonų vyriausybė.

Anglijos vyriausybė kaip 
ant žarijų pastatyta. Rytoj į- 
vyks ministerių kalbinėto posė
dis ir bus svarstomas- japonų 
atsakymas. Tas yra nepaprtts 
tas Britanijai pažeminimas.

Rugpjūčio ,21 d. ąpie 11,30 visiškai sodui 
vai. atlikdami tam tikrą uždą- skridę lakūną 
vinį, Šiaulių įgulos eskadri- rijcs prieiast 
nės karo lakūnai Itn. Antanas
Rimbutae ir jaun. pusk. Aįbi- . 
nas Palekia apie 8 km. nuo na* P° avarij 
VAiguvos miestelio su lėktuvu .benti į Šiaulū 
nukrito. Per avariją lėktuvas gai palaidoto.

ŠANCHAJUS, rūgs. 7. — remdamies japonai prade- 
Japonai visu pašėlimu prade- da nepaisyti amerikiečių gy- 
jo pulti šį miestą sų artilerija, vasčių, ją interesų ir savflą- 
laivų patrankomis iri kariškais čių. Pradeda ^nesiskaityti su 
lėktuvais. Tad čia gyvenau tie- Am. J. Va-lstybpų vėliava. > 
ji amerikiečiai pasiuntė ,pre- Vietos amerikiečių prekybos 
zidentui Rooseveltui kablegra- rūmai siu kablegrama užklau- 
mą. Jei reikalauja, kad Ame- Įąė valstybes sekretoriaus Hull, 
rikos J. Valstybių vyriausybė
duotų jiems reikalingą apsau-

KAS NESENIAI JVYKO 
LENKIJOJ

ROMA, rūgs. 7. — Italija 
„buvo pasiryžusi dalyvauti šau 
•kiamoj valstybių (konferenci
joj pasitarti apie kovą prieš 
povandeninius laivus Vidurže
mio jūroje. Konferencija į- 
vylm Nyon mieste, Šveicari
joj, šio rugsėjo 10 d.

Deja, sov. Rusijos atstovas 
Italijai vakar Italijos vyriau
sybei netikėtai įdaVė notą.i 
Maskva kaltina Italiją užl 
dviejų sovietų laivų nuekandi- 
nimą Viduržemio jūroje ir 
reikalauja atlyginimo.

Italijos vyriausybė su gi
liausiu pasipiktinimu atmetė 
Maskvos notą. Galimao daik-

___ _ _ 'tas, kad dėl šio įvykio Italija
tite už 15 mylių * nutrauks diplomatinius santy- 
įog miesto Gijon. kn» »« Rusija. Ir vargiai
_____ ?. .. Italija sutiks ' dalyvauti su-
AS UŽGRIOVĖ Saukto j valstybių konferenci-
AAINERIŲ M

.. Maskva negali įrodyti, kad
lgarija, rūgs. povandeniniai laivai nu-, 

i Sofuo. Pnn kai- WhĮ wl]J
ie sprogimu. ui- )aiTOR Taiiau boi^vikaį reį. 
nainen, Keliol.ka kaJaūja aUygiaimo Tai negir-

dėtas akiplėšiškumas, čia pa
reiškiama.

BOLŠEVIKAI AREŠTAVO 
ITALĄ “ŠNIPĄ” Vietos amerikiečiai nepap

rastai stebėjosi prez. Roose- 
Į velto pareiškimu spaudos ats
tovams Pot-oanac jachtoje. 
(Prezidentas nurodė, kad Kini
joje yra apie 8,000 amerikie
čių ir jie visi buvę paraginti 
apleisti tą šalį. Girdi, neklau- 
santi-sgi tesižino.

Tuo prezidento pareiškimu

Europos spaudos- praneši
mais, paskutinėmis dienomis 
Lenkijoj buvo ruošiamas suki-1 
limas. Jį ruošę kairieji pilsud- 
skininkai, norėdami nuversti 
dabartinę valdžią. Sukilimas 
neįvyko, nes laiku sužinotą ir' 
rengiamo perversmo vadas 
gen. Roja iš Varšuvos ištrem
tas į provinciją. Ištremtas ir 
Varšuvos karo įgulos virši
ninkas pulk. Grzeųdžinskis.

Lenkų vyriausybė prieš pil- 
sudskininkus nutarė imtis 
griežtų priemonių, Pasirodė,
Pilsudskio šalininkai labai ne-/
patenkinti, kad šiandieninė vy 
riausybė palaiko glaudžius ry
šius su tautinio judėjimo va
du pulkininku Kocu. Pilsuds- 
kininkai, protestuodami prieš 
ištrėmimą savo vadų, kai kur 

‘surengė demonstracijas. Poli
cija turėjo daug vargo su to
mis demonstracijomis.

IjONDONAS, rūgs. 7. ~ Ži 
niomig iš Leningrado, areš
tuotas prie laivų statymo ita
lų ekspertų viršininkas Patro
ne, kaltinamas “espionažu”.

Per pereitus trejus metus 
Patrone buvo patarėjas sovie
tams prie laivų statymo; Areš 
tuotoje žinioje buvę 22 italai 
■ekspertai dar dirba.

Su Darbo diena supuolugio- 
mis šventėmis pasitaikius gra 
žiam orui nepaprastai padidė
jo automobiliais judėjimas vi
soj šaly, ypač metropolijų 
srityse, kurios tirštai apgy
ventos.

Su didesniu automobilių ju
dėjimu didėja ir nelaimingų 
įvykiu skaičius. Praėjusiomis 
trijų dienų šventėmis visoj ša
ly automobilių nelaimėse žuvo 
apie 250 asmenų. Kiti šimtai 
sužeistųjų.

Žinovai randa, kad tos rū
šies “skerdynių” būtų išveng
ta visur praplatinus plentiis, 
o miestuose išvedus viršuti
nius plentus, kurie nesusisiek
tų su gnvėmis ir kur praeivių 
nebūtų. ,

Nurodoma, kad užmiesčiuo
se plentai seniai nutiesti ir 
siaurutėliai. Jie buvo tinkami 
prieš daugelį metų, kai auto
mobiliais judėjimas buvo ma
žesnis. šiandien yra kitaip.

Ir Chicagai rekomenduoja^ 
mi platūs viršutiniai plentai,

NACIONALISTAI ARTI 
OlJON

SUIMTI UZBEKO RESPU 
BLIKOS 6 VALDININKAI

NAUJAS SUKILIMAS PA 
RAGVAJUJE

MASKVA, nigs. 7. — Ta& 
kente, Uzbeko respublikos son 
tinėje, čeką suėmė šešis res
publikos viršininkus. Kaltina
mi viešųjų fondų eikvojimu 
girtavimams.

Leningrado provincijoje ir 
Gruzijoje sušaudyta kolekti- 
vių ūkių 29 viršininkai, pripa
žinti išdavikais.

ASUNCION, rūgs. 7. — 
Prieš mėnesį Paragvajaus re
spublikoj įvyko perversmas — 
pašalintas prezidentas dikta- 
torius Franco.

Pašalintojo šalininkai da
bar sukilo grąžinti pašalintą^ 
jam diktatūrą.

JAPONAI SUTRAUKIA 
GAUSINGĄ ARMIJĄ

PEIPINGAS, rūgs. 7V*&® 
šiaurinę Kiniją japonai <u 
traukia 100,000 kariuor enę.HITLERIS REIKALAUJA 

KOLONIJŲ VOKIETIJAI
WASHIGNTON, nigs. 7. 

— Pačios vyriausybės skelbia
momis duomenimis šalyje žy
miai sumažėjo piktadafytės 
atšaukus prohibiciją.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — NM 

matoma giedra; viduti temi 
peratūra.

Saulė teka 6:24, ■ įdžia
si 7:12.

Dės Plaines upėje, „ River 
Foreeft, prigėrė du broliai: 
Joseph Motka, 15 m, ir Stan
ley Motka, 19 m. amž., 1415 
No Maplewood ave. Jų vienąs 
su dviračiu įkrito upėn. Ki
tas’ puolėsi įkritusį vaduoti.

BRAZILIJA MINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

RIO DE JANEIRO, mgs. 
7. — Brazilijos respublika 
šiandien minėjo 115 metų ne
priklausomybės sukaktuves.

NUREM BERGAS, Vokie
tija, rūgs. 7. — Nacių partijos 
suvažiavime diktatorius Hitle
ris iškėlė reikalavimą, kad Vo
kietijai būtų grąžintos koloni-

Cooko% apskrities prokuro
ras Courtney puola Chicago 
miesto majorą Kelly. Kaltina 
majorą, kad jis leidžia mieste 
plisti gambkrystei.

kuriais būtų sumažintas judė 
jima« gatvėmis ir nebūtų pa 
rojaus praeiviams.
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Jei nepr&Aoma lai padaryti lr neprlsiunClama tam tiks
lui pakto lenkių. Redakcija naallalk* aka teise tai
syti lr trumpinti visus prisiųstus raitu* lr ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentu 
prado rsAytl trumpai lr aliklal (Jei galima rąžomąją 
staSlnSte) paliekant didelius tarpus patalsymama, ven
giant pelemlkoa Ir asmenižkumų. Pasenusios koreat* 
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rr * 1 ■ "-a • t-.-m

Gimimo Švente

tūlį ir Lietuvių Mokytojų Sujungus pirmi
ninkų Joftų Jankauskų — po 50 auks. arba 
"po 3 diedas ateito.

Matot, Lenkijos valdžia taip daro, kaip 
ir Sovietų Busi jos komisarai: baudftia ir 
už nusiskundimus. Vadinos, niekas neturi 
teisės skųsti! valdžiai, toofs ir sdnkiaorioj 
padėtyje būtų. , .

Tai Buto Lietuvių Dtaui

Chicago Ataerlcca ir ČMtald tkamfaier
prieš “Draugo” piknikų pagarsino, kad Da
rbo Dienoj, t. y.- rugsėjo 0 d. Vytauto Parke 
bus Lietuvių Diena. Ir nesuklydo. Tai buvo 
Lietuvių Diena pilna ta žodžio pratinę. Mū
sų dienraščio piknikas sutraukė tiek žmo
nių į Vytauto Parkų, kiek tame parke‘šie
met dar bebuvo, tai buvo did&Muiaa pikni
kas i* vilų šiemet tkivruttų. Daug žmonių 
buvo sutraukę į Vytauto Farkų Lietuvos

Kun. K. Urbonarviėius

55d metų Lietuvos krikšto
, SUKAKTIS

(Referatas Sitį Metų ALRK Fėder. Kongresui)

(Tęsinys) < į naujokui, negalėjo būti gerais 
ld jiens buvo pa- ! katechetais, bet uolumo paro-

vyfc,, bet tik laikinai, kar dė labai daug VUninje Pri' 
šiam Kęam/im iuru. kalėj!. V‘'leS kalno, kur buvo kūrė- 
me (ne ba knraoėi, kaitfa), nHDW 8ventoj‘ lietuvi« ,u8nis- 
Vytauto, Jagėla sueircl- ”“***« P"*»W katalikų ka

ęo SVIETĄ PASIDAVUS

dyjo ir atrodė kad Lietuvėje 
kils muilinis kataa. Tačiau a- 
budu kunipaiklčiu veikiai su

tedra, kas paskui ir buvo į 
vykdinta. Atlikę krikšto apei
gas Vilniuje, Jagėla ir Vy

Central Spanish Relief Com- 
mittae for Bcpūbltcan Spain, 
Washingtone, surinko $11,832- 
.56; Spanijai nepasiuntė nei 
cento I

pralH, kad Vdraai kur» vien: taul,8.su palydovais iivyko į 
kitus Lietuvos miestus ir kai
linis, tuo pačiu būdu krikšty-

vokiečiums pageidaujamas. 
Jiems jau buvo aišku, kad 
kryžuočiai yra paiojinglMu 
sias Lietuvon priešas, kuriam

Šiandien Katalikų Bažnyčia švenčia Švč. 
Panelės Gimimo dienų. Jų švenčia h* lietu
sių katalikiškoji tauta, kuri ypatingu būdu 
yra prisirišusi priė Marijos. Juk ne be rei
kalo Lietuva yra vadinama Marijos šalimi;

Lietuva turi dvi šventoves, kur tikin
tieji iš visų kraštų vyksta garbinti Marijų 
ir visokiausių malonių prašyti. Tai Vilniuje 
Aušros Vartai ir Žemaitijoje — Šiluva. Abi 
vietos yra stebuklingos. Kadangi Vilnius y- 
ra lenkų pavergtas ir .tikintieji iš Nepri
klausomos Lietuvos negali ten nuvykti, kad 

.pagarbinti Švč. Panelę Aušros Vartuose, už
tat labai gausingai lanko Šiluvų, kur šian
dien prasideda didieji atlaidai. Kasmet per 
Švč. Panelės Gimimo šventę į Šiluvų suplau- 

' kia dešimtimis tūkstančių žmonių iš tisų 
Lietuvos kampelių.

Šia proga primename, kad panašūs at
laidai yra ir vieųoj Clueagos lietuvių baž
nyčioj, kuriai duotas Švč. Panelės Gimimo 
kardas ir kurios didžiajame altoriuje yra 
gražus Šiluvos Švč.' Panelės paveikslas. At
laidai prasidėjo vakar vakare ir tęsis per 
astuonias dienas.

darni žmones.
Papa Urbonas VI, gavęs 

džiaugsmingų žinių apie Lie- 
tdfbs krikštų, įgaliojo Pozna- 
niaus vyskupų Dobrogostų į-

Kaip sakoma, ylos maiše 
nepaslėpsi, taukų ant vandens 
vir.-atfs nepaskandinsi.
( Dėdės Šamo gaspadoriai į Trade Union Relief for 
šiomis dienomis apgarsino,-Spain, New YcTke, surinko 
kiek Amerikos baftšavikai su- $l3J62.73; Spanijai neposiun- 
rlako aukų Spanijai vaduoti tė nei cento 1 
nuo. rebelių ir kiek tų aukų Emergmcy Ambulancc Co- 
posiuntė Spanijon. Pečiais mittee, New Yorke, surinko 
trukčiesit rokuodami žemiau $16,373.11; Spauijąi nepa- 
dedamus ant mano delno fi- siuntė nei cento!

sportinihkai, bet “IJfftugo’* • piknike buvo
žyniiai daugiau. [negalėti i<(GM griebtis griei

Šis piknikas pažymėtinas ne tik savo ėlftusių įnkmrliių it ieškoti
gausumu, bet ir įvairumu bei gyvumu. Dai-! huklų bttkttkų. Aia Ire
nos, šokiai, kalbos, dovanos nedavė susirin- lenktis, burių Valstybės Vilniaus vyskupijų, k u'gerins, štai, jie: , Bendrai 23 Amerikos
kasiems huobodauti. Tūkstantinės žmonių toftnutri karatai- T’R* Jagėla dovanojo keletu American Committee for šavikų įregistruoti tarnaitei

«!. Ii.: I Jm; Jud$t|aį ttib laiku jatt^ham’ Vilniuje ir daug ^Spanieli Relief, New Yorke,minios išbuvo iki vėlumos ir nenoriai skirs
tėsi į namus.

Reikia pasakyti, kad buvusis niūsų dien
raščio piknikus — tai buvo lietuvių katali
kų manifestacija už savųjų lietuviškųjų ir 
katalikiškųjų spaudų, užz vieningų, organi
zuotų* katalikiškų ir tautiškų akcijų.

• *■ * k - > - v.
Dienraščio vadovybė giliai įvertina to

kių nuoširdžių visuomenės paramų. Tas jų 
ragina dar drųsiao ir energingiau kovoti 
už tuos idealus, už kuriuos “Draūfcas” ko
voja per dvidešimts aštuonis metUs.

Jau Pradeda

jau

jautos švente

, Lietuva šiandien švenčia dvigubų šven
tę — katalikiškųjų ir tautiškųjų.

Kaip žinoma, Lietuvos valdžia rugsėjo 
mėnesio aštuntųjų dienų pasirinko kaipo 
Tautos Šventę. Tų dienų darotni kariuome
nės paradai, rengiami patrijotiški spektak
liai, sakomos patrijotiško& kalbos. -

Prie demokratiškosios valdžios toji tau
tos diena būdavo švenčiama gegužės mėn. 
1> d., kurioj 1920. m. susirinko Steigiamasis 
Seimas. Bet tautininkai, nenorėdami, kad 
penkioliktoji gegužės diena primintų tautos 
atstovybę — Seimų, šventę nukėlė j kitų 
dienų, būtent rugsėjo S d. •

Ir Už Tai Lenkai Baudžia

Šių metų vasario 24 d. Vilniaus krašto 
lietuvių draugijų atstovai pasijašė ir nu
siuntė Lenkijos valstybės prezidentui memo
rialų, kuriame buvo nušviečiama Vilniaus, 
lietuvių padėtis ir gyvenimo aplinkybės. 
Kaip jau pas mus buvo minėta, vietoj atsa
kymo į tų memorialų, prasidėjo tardytaai ir 
baudos pasirašiusiems po tuo memorialu. 
Tačiau dėl vasaros atostogų sunku buvo ti
sus pasirašiusius ištardyti ir todėl tik rug
piūčio 5 dienų buvo pagaliau ištardytas pa
skutinysis. , u

Kaip praneša “Vilniaus Rytojus”, to 
tardymo rezultatai yra tokie: Vilniaus mie
sto Storasta, įžiūrėdamas memoriale kai ku
rių administracijos organus įžeidžiančių išsi
reiškimų todėl tų 'memorialų pasirašiusius 
ftubaudė tokiomis baudomis: buv. Tautinio 
Vilniaus Lietuvių Komiteto pirmininkų Kon
stantinų Stasį, Vilniaus “Ryto” švietimo 
draugijos pirmininkų kun. Kristopų Čibirų, 
Lietuvių labdarybės draugijos pirmininkų 
kun. Pranų Bieliauskų, Švenčionių “Ryto”? 
draugijos atstovų Rom. ftatgdonų, Tautinio 
liet. komiteto sekretorių magist. Juoeų Ma
ceikų ir Lietuvių ūkio draugijos reikalų ve
dėjų agr. Mykolų Čibirų — visus po 100 
auksinų arba po 3 dienas arešto; kitus — 
Liet. Šv. Kazimiero draugijos pirinininku 
knn. prof. Vincų Taškūnų, Lietuvių Mokslo 
draugijos pirmininkų knn. šamb. Antanų Vis
kantų, lietuvių kat. blaivybės draugijos na
rį rašytojų Rapolų Mackevičių, “Kultūros” 
švietimo draugijos pirmininkų Antanų Ktu-

Clevelando laisvamanių “Dirva’ 
skundžiasi, kad:

“Artėjant SLA Pildomosios Tarybos no
minacijoms ir rinkimams, socialistai pas
kleidė mintį kad naudingiau būtų palikti 
visų dabartinę Pildomųjų Tarybų.

“Tuomi jie nori neatsargius tautinius 
veikėjus užliuliuoti savo . sakllieiuviJk'Otnin 
pasakėlėmis, sumažinti taatindnkų pasiryži
mų dirbti atsikratymui socialistų ir bendrui 
raudonųjų įtakos Susivienijime. Tuomi su 
mažintų ir tautininkams numatymų reikale 
siųsti delegatus į SLA Seimų — lt patys 
sugužėję į Seimų jie pasielgtų kaip norėtų; 
tautininkai - sandariečial tada būtų išmesti 
už durį.

“Jokio kbniprėmiso su socialistais būti 
negali. '

“Praeitis parodė kas jie yra. Ateityje 
iš jų negalima tikėtis nieko daugiau kaip 
tik lapės klastės; jeigu jie kų nori if “ge
ro” siūlo!”

Žinoma, jei tautininkai sū sandarieefais 
ir ateity veiks taip ištižusiai kaip ligšiol, 
socialistų nepajėgs iškrapštyti iš SLA vado
vybės. *

Didėja LiettlVod Dttpotftag
x 7 ' ' * i --

Centr. Statistikos Bfuro duomenimis, šie 
met per 7 mėn. Lietutros išvežimas pasiekė 
li0,CFl3,60kJ It., 0 importas pėf tų talkų iš
augo ligi il2j647ftC0 lt. Pereitais bietais 
per tų patį laikų Lietuvos įteiimas buvo 
pasiekęs 82,116,600 R.» o 1935 m. r— tik 
?2,414>000 lt. Šių motų 7 mėn. įvežimas tos 
apie 26 mil, litų tėra mažesnis už 1934 visų 
metų įvežimų.

Tuo tarpu užsienio prekybos balansas 
pasyvus, bet rudeas mėnesiais, atrodo, turės 
stiprokai pašokti

Ndtijas KhygOs
________ a

Šv. rfazitniero spaudos draugija prisiun
tė iš Rango redakcijai paminėti tris naujai 
išleistas knygas.

“$er Matinį Kdrtta$tanU”, patašė kari 
May, vertė Bt. Šerkšnas. Knyga turi Ž36 
puslapius.

“Augžčiausias Oėrta”, parašė A. Jakš
tas. ši knyga turi 190 puslapius.

“Kodėl rūkai?” Šių 40 poslapių knygelę 
parašė dr. Tihamer. Toht, sulietuvino CL 
Maeejauskas.

Visos trys knygos įdomios tr naudingos. 
Patartim jas įsigyti.

susiriedavadai su Austrijos 
kufiigalkičhi Vilhelmu. Len
kų didikai li kėjo čia gerų 
progų Lenkljfi sustiprėti - 
būtent Jadvygą
su jagfb ir įjungti dvi tek
ti į riebų panagų valstybę, 
kuri gelėtų atsispirti Tokie 
čiartri. Jadtjga buvo uoli ka
talikė ir paspylo pašvęsti as
meninę sato meilę visuomenės 
labni: nutraukė savo piršly
bas su Aasti^or- kunigaikščiu 
ir pasižadėjo Ištekėti už Ja- 
gėlos, bet gt «U ta sųSyga,

Kitur. Tas dovanas Vytautai kur darbuojasi ir lietuviški
paikai padidino. Katalikų ti 
kėjųgų Jagėla pripažino vie- 
šputėcjaučiu. Tikėjimui susti 
printi it apdrausti nuo pra
vestai ų įjakos, Jagėla uždrau
dė lktuviam8 katalikams su 
seiti į moterystę su rusais 
stačiatikiais, jei jie nepriima 
katalikų tikėjimo.

Visai tautai urmu priimant 
tikėjimų, ypač dar be tinkan’C- 
prisireUgimo, tas prisiima s 
daugumai dažniausiai esti pa 
vitŠtftltitata, nes nėra galimy 

kad Jagėfa -f visa lietuvių bčs visų tautų skubotai supa
tauta apeikrkštytų. Kokie 
buvo lenkų tndlnų tikrieji SU-

žindinti su naujo tikėjimo mo 1 
kslū. Taip ii Lietuvoje. Tiktai

metimai, nesiimti vienu 'saki- paskui, per ilgesnį laikų, kri-
niu kritiškai išspręsti. Tam 
reikėtų išsairtfoA istorinės sta 
dijos. Tarp jų buvo ir gud
rių politikierių ir gerų kata
likų. Bet kad pati Jadvyga 
buvo užsidegusi krikščioniš
kuoju uolnmu, apie tai, rods, 
netenka abc'fti Nors lenkai 
statė labai sunkias sųlygas 
ir parodė ';iŠRU Jagėlai nepa
sitikėjimų, reikalaudami iš jo 
nžstatų, kad išpildys duotųjį 
žodį, — tačiau Jagėla su vi- 
saknoin sutiko Jr pasiryžo ap
sikrikštyti drauge su visa lie
tu tių tauta. Tuo būdu Lietu
vos krikšto reikalas politlS 
ku atžvilgiu jau buvo pribre
ndęs. Tačiau tikybiniu atžvil
giu Lietuva toli gražu nebu
vo prie kriketo prisirengusi, 
ftes apskritai Imant, lietuvių 
tauta Uėbuvo fusipažinusi su 
krikščionišku* jll mokslu. Bet, 
to nežiūrint, pasitaikiusios

kščiouiškas mokslas buvo pa 
laipsniui nuprastas ir tikėji 
mas pilnai prigijo. Bet ir čia 
atsirado sunkių kliūčių dėl 
trūkumo lietuviškai kalban
čiųjų kunigų. Tam trūkumui 
pašalinti karalienė Jadvyga 
įsteigė Pragos universitete lie 
tuvių kalbos skyrių dvasiš 
kiams studentams prie apaš 
talavimo Lietuvoje prisireng
ti. Tokį pat lietuvių kalbos 
skyrių įsteigė ir Jagėla Kro- 
kavos universitete 1410 m.

Lietuvai apsikrikštijus, su
griauta stabmeldžių šventvie 
tės ir jų vietoje pastatydinta 
katalikų bažnyčios. Vilniujf 
keletas jų buvo pastatyta. Ki
tose vietose Jagėla pastaty
dino šias bažnyčias: Bįstri- 
coje, Medininkuose, Merkinė
je, Ašmenoje, Krėvėje, Lydo
je, Nemenčine, Maišogaloje, 
Ukmergėje^ Vytautas pastaty-

balšavikai aukų surinko $30,- 
753.96; Spanijai nei cento ne- 
pasinntė.

Spanish Societies Confede- 
rated to Aid Spain, Brukly- 
ne, surinko aukų $39,277.45; 
Spanijai pasiuntė tik $9,452.65.

American Friends Service 
Committe, Philadelphia, surin
ko aukų $34,905.43; Spanijai 
pasiuntė $15,799.32. ,

Friends of the ‘ Abraham 
Lincoln Batalien, New Yorke, 
surinko $38,834.87; Spanijai 
pasiuntė $18,697.75. ,

Comite Popular Democra- 
tio de Socorra a Espana, 
Tampa, Fla., surinko $16,845.- 
.51; Spanijai pasiuntė tik 
$5,500.,

kurie valdžiai turi išduoti 
portus nno gegužės 1 d. šių 
metų, surinko aukų $376)926.91. 
Iš tos sumos Spanijai vaduo
ti pasiuntė tik $139,193.40. 
$124,986.97 save susišelpė ir 
dar ižduose turi $112,747.97 
taip pat savęs susišelpimui.

Ar tai dyvai, tavorščiai, 
kad Amerikos balšavikai pui
kiai gyvena, kad net lietu
viškų balšavikų pravadyrai a- 
ropletnais į vikeišinus važinė
ja, po mėnesį kalnuose savo 
kumpius saulėje kepina, o pa
silikę namie taip pat gerus vi- 
keišinus prie alaus leidžia.

Dabar tegul kuris balšavikų 
parodo jums ant mano delno, 
ar yra kur ant svieto geres
nis balšavikams rojus už tų, 
kokį jie turi Amerike?

preso* vriim nepreleiste Ir din0; Kcrnavoje> Kauno
skubotai pradėta rengtis prie 
to epokinlo įvykio, kurs at
skleidė itaūjų lapų Lietuvos 
istorijoje.

Vytautas įr Jagėla jai! bu
vo krikščionys, kada, 1387 m. 
pradžioje, juodu, daugelio ku
nigaikščių ir lenkų dvasiškių 
lydimi, atvyko į Vilnių Lie
tuvos apkrikštyti. Jagėlos ir 

i Vytauto raginami, lietuviai 
pradėjo būriais krikštytis. 
Bet čia pasireiškė esminis
trūkmnas: nebūto kas išaiš- ir nuoširdus, 
kiną krikščioniškos tikybos 
mokslų, nes tarp atvykusių 
lenkų dvariškių bebuvo kal
bančių lietuviškai. Teko nau-

rapijinę ir pranciškonų, Du 
binguose, Perlojuje, Punioje, 
SvėnČionyse, Eišiškyje, Vol- 
koviske, Breste. Lietuvos di
dikų Vytauto laikais pasta
tydintos bažnyčios: Giedrai; 
čiuose, Višnavoje, Trobose, 
Didžiuose Sakininkuose, Gar
dine. Kaip matome, didieji 
kunigaikščiai krikščioniškojo 
uolumo turėjo pakankamai. D 
to tenka padaryti išvada, kati 
jų atsivertimas buvo tikras

Žemaičių krikštas įvyko ke
liolika metų vėliau. Tam prie 
Žastis buvo ta, kad Lietuvos 
krikšto metu žemaičiai buvo

Jotis perkalbėtojais. Pats Ja- pakliuvę po vokiečių vald-
gėla ir Vytautas netikėtai ta
po katalikybės apaštalais ir 
kiek* įmanydami aiškino nau
jos tikybos dėsnius. Supran 
lama, kad juodu, patys dar

žia. Kryžuočiaį visai nesirū
pino žemaičius pakrikštyti, 
nes tuo būdu būtų netekę pro 
gos kovoti prieš stabmeldžius. 
Kryžuoeiams buvo daug pa-

rankiau ko ilgiausiai palaiky
ti žemaičiuose stabmeldystę ir 
juos žudyti ir plėšti. Žemai
čiai dejavo po vokiečių jun
gu. Jų desperatiški atsišau
kimai ir prašymai pagalbos 
draskė Vytauto širdį, bet jis 
kol kas nieko negalėjo pada
ryti. Tik sutriuškinęs kryžuo- 
čius ties Žalgiriu, Vytautas 
atgavo žemaičių kraštų ir tus 
jau pradėjo rūpintis jų krikš
tu. Jau 1411 m., vadinasi, tuo
jau po Žalgirio mūšio, Vytau
tas 'pradėjo prikalbinėti ie 
maičius mesti stabmeldystę ir 
tapti krikščioniais. Tačian že
maičiai buvo labai prisirišę 
prie savo tėvų tikėjimo, ir vo3 
per keletu metų (1413—1415) 
Vytautui pavyko juos apkrik
štyti. Su jų krikštu paskuti
niai stabmeldystės likučiai bu 
vo Lietuvoje likviduoti.

Kaip Kryžuočių Ordinas 
žiūrėjo į Lietuvos krikštų? 
Jiems privalėjo džiaugtis, pa
duoti lietuviams draugiškų 
rankų ir užmegzti su jais prie 
telingus santykius. Išėjo kaip 
tik priešingai. Kryžuočiai ne 
galėjo tverti piktumu. Kada 
Jagėla pranešė didžiajam mi
ltini, kad jis ir visa Lietuva 
priima krikštų ir prašė jį į 
krikšto tėvus, tai kryžuočių 
vadas atsakė jam Šmeižtais, 
Jis skelbė pasauliui, kad tas 
viskas tai tik veidmaininga 
komedija, kad Jagėla, Vytau
tas ir visa lietuvių tauta at
ėmęs nuo krikščionybės prie 
pirmos patogios progos ir bus 
kaip buvę žiaurūs, kraugerin- 
gi stabmeldžiai. Tačiau vokie
čių balsas praskambėjo be 
pasekmių ir neužilgo jie at

siėmė kruvinų užmokesnį už 
savo darbas Žalgirio laukuo
se.

Trumpai peržvelgę istorinę 
Lietuvos krikšto eigų, kokias 
išvadas mes galėtume pada
ryti? Visų pirma mums ten
ka pasidžiaugti, kad Lietu
vos krikštas, kad ir vėlai, bet 
vis dėlto įvyko. Stabmeldystė 
kliudė tautos civilizacijų ir 
pažangų. Jei toji proga butų 
praleista, lietuviai galėjo pa
kliūti rusų pravoslavų įtakai 
— tei buvo ne tik galimybė, 
bet beveik jau besivystųs fa
ktas. AJgirdiečiai labai jau 
buvo susibičiuliavę ir susigi
miniavę su rusais, ir reikėjo 
tik kokio palankaus jiems 
smarkesnio sukrėtimo, ir po
litiška bei tikybinė su rusai 
sųjunga būtų įvykusi. Ta 
laikais sunku buvo numatyt1, 
susibičiuliavimo su rusais pa
sekmes, bet dabar mes mato
me, kad jei su lenkais buvo 
nelaimė susidėtų tai su ru
sais būtų buvę dar “blogiau. 
Nuo lenkų vargais negalais 
atsikratėlme, gi su rusais bū
tume pražuvę. Tiesa, krikštas 
buvo pirktas brangia kaina, 
bet krikštas yra krikštas ir 
didžiausia kaina jam ne per-' 
didelė.

Toliau bežiūrint, tenka sta- 
btelti ir pagalvoti: ar apsi- 
krikštyję 550 metų atgal, mes 
pilnai naudojamės kataliky
bės malonėmis ir nesmunka- 
me atgąl į stabmeldijų? Čia 
kalbama apie lietuvių tautų 
apskritai. Kaip tenka nugir
sti, kai kurie lietuviai, ne tik 
inteligentai ir pnsintel’gen-

(Tęsinys 3 pusi.)
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KLAIPĖDOS KRAŠTO DARBININKŲ 
KULTŪRINIS IR EKONOMINIS 

GYVENIMAS

Didžiosios Lietuvos darbi- su h-ve “Sandėlis” kolekty- 
ninkija tik' paskutiniaisiais v inę sutartį, kad darbu būtų 
metais pradėjo labiau burtis | aprūpinami visu 100 nuoS. Su-

sivienijimo nariai, kurie ten 
kreipsis. Tada vokiečiai su
daro blokų ir griežtai pareiš
kia, kad su žemaičiais nedirb
siu. Kyla nusivylimas, -.kad 
nė vienas lietuvis prie laivų 
pakrovimo nebegaus darbo, o 
pirma nors keli jų gaudavo. 
Bet greit atsiranda pasitikin
čių savo sugebėjimu lietuvių 
darbininkų, kurie pareiškia, 
kad ir be vokiečių pagalbos 
apseisių. Palydėti ironišku
juoku, jie tuoj atsigabena į-.

I

į įvairias organizacijas. Klai
pėdos krašte yra kiek kitaip: 
čia jeigu nęsi jokios organi
zacijos narfs, tai ir darbo 
gauti yra labai sunku. Tačiau 
klaipėdiškiai jau iš seno turi 
palinkimų burtis į organiza
cijas bei šiaip kitas įvairias 
draugijas: vieni susibūrę į 
laukininkų draugijų, kiti į 
žvejų draugijų ar kitur.

Supranta-ma, kad ir darbi
ninkija buriasi j grupes, dau
giausia pagal savo profesijų. . . ...
m ... . v,. \ ,'rankius, ima veikti keliamieji'Tačiau nereikia pamiršti, kad,. . . .

, 'zrnnoi m dornoc oi n o 'ir darbas ęina pui- 
, kiausiaj. Tai matydalmi vo
kiečiai pasijunta esu nugalė
ti. Ir taip teko ne lietuviams 

, prie jų, bet jiems prie lietu-

Kranai,
Vankseiau tiems darbininkų su-

«
mams vadovavo vokie- 
r vokiečių reikalais dau- 
ia rūpinosi, o lietuviai

zo nuošaliai. Bet prieš . , . , , . - .... I vių derintis, paliekant įiucia-keletų metų įsikūrė galinga' .... , ,. . ,. , • . . .. tvva lietuviams darbimnka--darbo žmonių organizacija —
Klaipėdos Krašto Darbininkų 
ir Amatininkų Susivienijimas, 
į kurį įeina visų sričių lie
tuviai darbininkai ir smulkūs 
amatininkai.

z

ms.

Gyva organizuotų lietuvių 
veikla

Kova dėl lietuviškumo
Šalia kovos dėl savo socia

linių reikalų ir rūpesčio kas
dienė duona, Klaipėdos kraš
to daijiininkai turi pakelti 
ūelengvų kovų dėl lietuvišku* 
mo. Šie abu momentai yra 
taip glaudžiai tarp savęs su
sipynę, kad kiekvienų darbi
ninką, ginantį savo reikalus, 
padaro ir tautinės kovos da
lyviu. Mat, nepalankusis lie
tuviams elementas, norėda
mas statyti kliūtis kasdien 
vis daugiau augančiam lietu
viškumui, pirmiausia stengia
si atimti lietuviams ekonomi-

Arba štai “Balticum” b- 
vė pereina į lietuvių rankas 
ir persiorganizuoja į “Med
žio” b-vę, tačiau lfeka dirb
ti naujoje bendrovėje vokie
čiai specialistai ir prižiūrė
tojai. Jie savo nuožiūra ne
nori priimti anksčiau dirbu
sių lietuvių, bet rankioja iš 
vif-ų pakampių vokiečius. Vėl 
Susi vienijimui teko daryti žy 
gius, kad tokį' reiškinį paša
lintų. . .. p

Dabartiniu metu Klaipėdos 
krašto darbininkų veikla la
bai gyva. Daugybė Susivieni
jimo skyrių ir sekcijų nuolat 
šaukia susirinkimus, ruošia

Gaisrininkų turnamentas. Chicago Charter Jubilee proga, Darbo Dienoje Soldiers Field 
buvo gaisrininkų turnamentas, kuriame dalyvavo 23 apylinkės miestų gaisrininkų koman
dos. Atvaizde matome Gary ir Cicero komandas išnešant žmones iš “degančio namo”. 
Turnamente pirmų dovanų $1,000- laimėjo Co-lorado Springs, Colo., komanda, Western 
Springs, III., komanda laimėjo antrų dovanų — $500, o Sault Ste. Marie — trečia.

550 M. LIETUVOS KRIKŠTO 
SUKAKTIS

“DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKO 
1OO DOVANŲ LAIMĖTOJAI

iaus — No. 4041. Miss Elsie 
Roll, 4111 West 31»t St. 2 ke
nus aliejaus — No. 1576, Ka- 
therine Poremskis, 2154 W. 
24th St.. 2 kenus alieiaus — 
No. 4957 — CArolins Jankau 
skas, 1624 S. Ruble St.

Visdrų — dovanų J. Nerva- 
domskio, No. 4634 — Elica- 
beth Svereika, 4249 So. Oam- 
pbell Avė.

Bed Spread — dovana R. 
Kairienės, No. 4549 — Ed. 
Kundrat. 4648 So Ashland 
Avė. • / ' . . . ''.

'Red Spread — dovanų J. 
Šukio, No. 1889 — K. Luko- 
šaitis, 3311 Evergroen Avė.

Console Lemp — dov ina 
Archer Furnitūra Co.. No. 49- 
31 — F. J. Mclver, 7017 3o. 
Paulina Avė. ’ ,

Vyriškus marškinius — No

2259 West Cermak Rd. — Ca- 
ke Plate; 4-ta No. 1271 — J. 
Bainaitis, 2224 So. Leavitt st.
— knvgų: 5-tų. No. 1184 —- 
854 W. 33rd St. — knygų; 
6-tų. No. 1558 — Jadvyga Ste- 
ponkaitė, 2334 So. Oakley A 
ve. — knvga; 7-tų, No. 1843-- 
Mane Waiciuins, 2065 West 
Coulter St. — Salad Bowl; 
S-tų. No. 1347 — Ernrna Po
cienė, 2145 W. 23rd Place. — 
skustuvų; 9-ta. No. 975 — P. 
Mankos, 2230 W. Cermak Rd.
— knygų.

Rankdarbi — dovanų An
taninos Pakštienės, No. 870 
-r- 0rn, Krasauskas, 3710 W. 
16t*i St.

Bonka vvno — dovana A. 
finkrpr.g No 974 — P. Man- 
k"«- 2230 W 22nd Street.

Piane — dovana Onos So.
4989 — K. Chernauskas, 5332 -renės iš Aurora-. P?.. No. 12
Faster Avė

Vyriškus marškinius — do
vana H. Siegan. No. 4980 — 
I. Neniškis, 1660 So. Turaer 
Avė.

©everykus. dovana Ig. Pi
kelio, No. 612 — B. Čižauskas 
6127 So. Waslitenaw Are.

Katilų — dovanų J. Balse
vičiaus, No. 4630 — Frank 
Baltušis, 3313 Lowe Avonurt

$200 cash dovanų, — J.. 
Mackevičiaus — No. 4850 — 
A. Turner, 5145 S. Kilboume 
Avė.

Laikrodį dovanų — S. D. 
Telser. — No. 232 — J. Kisie
lius, 4213 So. California Avė.

Keturias bankas kvepalu, 
dovana — J. Kon ravi čius 1.

j 58 — T. Nlorbut, 4540 South 
Washtenaw Avė.

12Į .dovanu iš P-ooul.es Fnrai- 
fcnre KoTODanijos: 1-m*. No. 
684 — kun. A. .Teskev>čius, — 
Nassoch: 2-ra No. 4879 — M. 
Paaver’ki. 50^1 N. Nni~thcut 
Avd, East Chica-go, PI. — 
Rweeuer: 3-čia No. 4*03 — 
Victor Wavne. 503 W. 65 th 
Pl«vra — T.oncv Pilkv: 4-tą 
No. 534 — Mrs V. Kuchins- 

6501 Ro. Albany Av**. —i 
Lemp*: 5-ta. 406 — E. Stan
kus 4546 So. Fairfield Avė. 
— Seal*: 6-ta No. 1006 — 
Mairv Misevick, 10613. F.d- 
hrotoVe A ve. — T^mua; 7-*a. 
No. 4816 — A. Walters 6™4 
Pt'v-TToyt Avė — G*m* nf Rki-

- j . i • v i vakarus, daro ekskursijas, rų pagrindų, o paskui, žade- . ’. . .
, . . . . . , . Tie vieši darbininkų pasiro-dami įvairias paslaugas ir pa- * t™
galbų, tokių aukų nori pa
vilioti į savo pusę. Tačiau 
Klaipėdos Krašto darbininkai 
šituos būdus labai gerai su
pranta ir organizuotai sten
giasi užimti geresnes pozici
jas.

Sr kiemaičiais nedirbsią
Sakysime, prieš kiek laiko, 

uoste prie laivų daugiausia 
dirbdavo vokiečiai, ir tik vie
nas kitas lietuvis tarp jų įsi
maišydavo. Bet štai, Darbi
ninkų Susivienijimas sudaro

dymai visada sutraukia ne
maža lietuvių, darbininkų or
ganizacijai nepriklausančių, 
nes tokiu būdu susidaro pro
gos pareikšti širdyje glūdintį 
nusistatymų, kad visur turi 
pirmauti lietuviai, nors anks
čiau, kol skyrė juos nuo Lie
tuvos siena, jie jautėsi esu 
užguiti. .’ .

Taip Klaipėdos krašto dar
bininkija gyva veikla stipri
na kyo ekonomines Ir tauti
nes pozicijas.

IrINKTYNĖS MINTYS i 
^KIEKVIENAI DIENAI

t Kt
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

Rugsėjo 8-ta Diena
—:---------------- 1

“Argi numiręs žmogus vėl 
bus gyvas?” — Jobo XIV, 14.

Mes randame kiekvienoje 
sveikoje sieloje karštų nema
rybės norų. Nuo kada rytme
tinės žvaigždės sykiu daina
vo, kur tiktai vyras arba mo
teris yra užklausę klausimų, 
“Kas yra Tiesa?” ir yra kan
triai ieškoję atsakymo ir yra 
mušę į žemės turėklius, ir y- 
ra atsistoję prieš laiko rube- 
žius, Ramintojas yra pakuž
dėjęs — Nemarybė! ,

Kur tiktai vyras arba mo
teris buvo giliai sujudintas 
palikti stiprus, nekaltas, ir 
geradėjingas, bet iš silpnumo

ir geismo ir saumylos buvo 
skaudžiai gundomas apleisti 
idealų, Ramintojas pakuždėjo 
— Nemarybė!

Kur tiktai vyras arba mo
teris pagavo tarnystės įkvė
pimų ir ilgėjosi padaryti kų 
nors pastovaus savo ir kitų 
gerovei ir po neapsakomo nuo 
vargio ir nuodėmingumo žiū
rėjo į menkų atlikimų ir ka
rtume sušuko, “Kokia nauda 
iš to? leiskite man valgyti ir 
gerti, nes rytoj aš mirštu!” 
Ramintojas pakuždėjo — Ne
marybė! — E. A. Tanner.

Būk tyki! Tiktai būk tyki 
dabar! Ateina akyvaiada la
bai nuolanki ir meili, baltos 
yra naginės ant jo tykių ko
jų; tai Ramintojas, kurį Jė
zus atsiuntė mokinti kų reiš
kė visi žodžiai, kuriuos Jis 
ištarė. Jis pripildo laukiau 
čių, norių dvasių: jei tu, sie
la, nori išgirsti Jo žinių, būk

(Tęsinys iš 2 pusi.)

čiai, bet ir kaimiečiai, krikš
čionybę jau pradeda bodėtis 
Tiksliau kalbant, jie. bodisi 
katalikybe, gi krikščionybę 
tai supranta kaipo kokią sva
jingų žmoniškumo idėjų, ku
ria maišo tai su demokratija, 
tai su laisvamanybe, tai net 
su kažkokiu skystu panteiz
mu. Viskas jierris tinka, tik 
nenori prisiimti aiškaus Kri
staus mokslo dėl to, kad Baž
nyčia jį dėsto sulyg Kris
taus valia ir palikimu. Čia 
mes galime sučiupti, tų pačią 
ydų, kuri vyravo 550 metų 
atgal, vadinasi, kaip tada, 
taip ir dabar dauguma lietu
vių nepažino tikėjimo ,dalykų. 
Tiesa, tais laikais jie neturėjo 
galimybės krikščioniškų mok
slų pažinti, nes nebuvo kas 
jį aiškiai išdėsto, bet dabai 
tokio pasiteisinimo negali bū

ti. Dabar, ačiū Dievui tikėji
mo mokslas yra skelbiamas 
ir būtų netikslu nusiskusti, 
kad jo negirdima. Tik, deja, 
skelbipio pasėkos mažos, ga’ 
dėlto, kad irrpųtjįęqi8 skelbė 
jams trūksta uolumo.

Tad metę akimi į tolimųjų 
praeitį, džiaugdamiesi dėl į- 
gylojo tokia brangia kaina

Draugo” Labor Day 
pikniko 100 dovanu 

Laimėtojai

MOGLIUS -į- dovaną Roo- 
sevelt Fumit1-^ Komunai ios. 
laimėjo No 532 — Berntoe 
Ambrose, 6800 So. Artesian 
Avė. 1 *'

Floor Lempa Rooeevelt, Fur
nitūra K'fwnpaniios, No. 1098 ..

No. 1801. Vinoent Šoris. 1336 1V 8_fa Nn 407 — Nud Table; 
RupeHor. Aurora, Tllinods. 2. -1549, __ > Bmzaus-
No. 3650 — Ona Bambalįens, 14OO Of’*^ro Aw. —.
4421 S. Talm’n Avė,. 3. No. j p«iVenrsa» - 10A* N* 3698 — 
3652 — A. Urb«u, Vvtautas p Bekauks. 3858 West
Grove. 4. Na. 2071 — M. Tam 
kutonis, 6722 So. Campbell 
Avė.

Klėtkų — dovun», a. Bu 
chas. No 4682 — Juozas Ga 
ruckas, 3349 Lituanica Avė.

Tikiete siutui išvalyti do-

16t,h R-t. — Beverto Ret.- 
11-*a No. 1408 — J, Rnibia. 
9405 Pa. T^ev«tt. st. — Nath 
Foori 12-tę. No. 153 —••
C’Td Table.

Pfrnksną, Havana. A. I»eko,
A. Lukošiaus, No. 952— 1 4948 ~ Msrv Mika-

krikšto, vis dėlto apsižiūrė- ■ nOnrtQ Misevick, 10613 Ed- Į,bavlči.iis.
kūme, kad turime be galo bra- Į brooke Avė. 
ngų daiktų ir kad jo nepra-1 Floor T-e*mna P<>osev»U

P. Naujokas, 4228 Prinoeton 
Ava

Toas^rį — dcva”«. V. Pau
kščio No. 3616 - kun. I. Al-

. Dvėsė — dovana. Lev^s &*v- 
le Phop No. 3949 — County

ngų uniKiu u nau jo neprn- x j -v WU]ow grrillgB.
rastume. Tauta jau atsilietu- •P”JTltUT’21 J£CTT,TV*?11 No. civaratn kartone —

... ... ,r.. j 1741 T. Butkus, 3508 Sa. I 59Rvinp, reikia jai atsikatalikin-, Avenue na F. Sinuno No. nZH.
deva-

leuskaA 4027 Prodor St., In
diana Harhor. Tnd.

Bonką degtinė* — dovaną 
Rmith’s Palm Gardens No. 
758 — Mrs. Avižes, 2239 W.

Vaistininko J. Rokščio 12 
dov»nu iš Li^-.-ros. —• 1878 
— J. Ko«tb 4508 So Nenore

t. i.

UŽKIETĖJIMAS SILPNINA 
ENERGIJA, MAŽINA 

SVEIKATA
Neleiflk, kad ažkiet^jimaa mažin

ta tavo gyvenimo malonumas. To
kia padotis mažinu tavo gajumą ir 
.entuziazmą. Gali būt bnvo galvos 
ikandf.iimo, menko apetito, nemi
gos priežastys. Jūs jaučiatės susty
rą. f

Kam kentėti pnsian ligotas die
nas, kuomet jūs galite atitaisvti už
kietėjimą, kilusį dėl menkos kieky
bės. Tą gali padaryti gardžiu aug- 
meniniu maistu.

Milijonai žmonių vaAojo Kello
gg’s All-Bran sn patenkinančiais 
rezultlatnis. Laharatorijų ižbandy- 
mai rodo, kad/ jie yra saugūs ir 
veiklūs.

Viduriuose All-Bran sugeria dvi
gubai daugiau vandens, negu pats 
sveria ir žvelniai itvalo vidurius. 
Ar tai ne geriau tokį maistą var
toti, negu silpninančias pike ir vais
tus.

Rt.; Na 1K-*8 — A. Svilp«ug- 
, Tikiota išvaJv+i —. T 03 N. Ay.^ Mel-

Radio Bud^ko ^nndtuue —dovanų P. Markaus 14- ros'L ; O%A—
. 44 — Jonas Cinikas. 8009 Vi “ MUcnlifr*. 7018 So. An

nemunes Avė.
Komoajuios. Na. 437 — Ona

; Vvkirienė, 4102 So. Maple- 
wood Avė.

Adding Machino — B S°-

“Draugo” Labor Day
Piknike su Įžangos

Tikietais Dovanas gavo ^avičiaį\\nNa \ J
| Pa.vr^, 6140 Ra. Keat’n<< Av\

Adv. C. Kai dovanu: i*«r.
Amorilrno Trolio IŽO IT TVT«_ 1 ----  NO. 1871 L. KOSth, 4-508.nkSh?kl«l9 ta' 4»lh'm S" Honrre St . n«rfo — Fa. 

tfltautw. W12 - 48th Ot„ Oi- _ Vi)wnt DofcTOvalaW,
LieSvo, vėliavą — Babbv «» ^,°<lkrT 

Lesanskas, 4803 S. PaaHna rt. — No' Su,Km’’-
Popiežiaus vėliavų — So 

ohia Žukas., 4500 S. Rockwell 
Street. ,

“DrauJbro” prenumeratą me
tams į Lietuvą — Antanas 
Trakželis, 4620 S. RodnrelI st.

“Draugo” prenumerata me
tams Chicaeoj — N. Kulys,
1702 N. Wolcott Avė.

Knygą — V. Jankauskas..
1820 So. Sawye» Avė.

Knyga — M. Kaziūnas, 3424 
Union Avė. .

Knvga — U. Gudienė, 901 
W. 33rd St.

“Laivo’'” prenumeratų me
tams. —. Ona Kazlauskaitė,

Det.-roit, Midi.. p«.rša. —: No 
4917 — Bernice ftvrAnK 34°9 Avenue.
So. Lowe Avė., kirvi No. 701 •
— Mariiona Ragaišienė. 4416 
Ro. Waahtenaw Ava., nielų — Aemetn^kaitc 1440 So. 
No. 742 — Mra. Counie Re- Avė., CSopro. TT»

I ♦'.nipu /vą.; 438A _ B.
_ dovsuA n«. Jr 10551 Edhraoke

t- vurniturr Kompanijos. Na ’ . aPviioms,
4 - -H 9259 So Ava : Na.

Bnuka d^otir^ — dovanų P. _ , _ „ KAAn « ,-
Nukaus No. 420.

A. Zaleckio N/i l.Mq _ . t-‘ F- 1^.
Fnbbj, 3225 So. Union >-o., 1 4’7 P.2v48th

$1.00 casb _ A-ivuna Dr. f™- 111“ N .Pu 
Fowa,T*kn. Na 931 _ Ant.-u ^Vas 321^ Loure Avvv^ 
Pnčkorius, 12319 So. Emerald, .— D. Kkiuick^s. 213*

m 23t-h pin—• Nia 386 — »
C’^nrptn k-rtcF'- — do”""** JJ’?- £ P>T 25q

A. Žtnrmo No 1501— 47th Rt * «7Z^S«;Tan'
51st

Valgyk po du Unkštu kasdien. 
Tris sykius dienoj sunkinose stm 

tyki! — Ponia S. M. I. Hen ) tikimuose. Valgyk su pienu, vaisiais 
' ' ar kitais valgiais. Pagamino ir

garantavo Kellogg ii Battle Creek.

v«sh. 2321 Ro. T*avitt Street. 
Sheam — No. 3609 — Anta
nas Platakis, 3225 So. Union 
Avė.

Lietsargį — V Tvanausfc-n 
dovana — No. 1083 Mrs. M. 
Aituris, 2203 West Cermak 
Road.

Laikrodi — J. KsAs dov«na 
— No .382 J. Vaitkus, 243 
W*»«t 46th. Rt.

Žifdų — R. AndraV«no do-
Bridoneoort............................... fvanų — No'. 1073. -T. Višniau

sk»s. 2137 West 23rd Pb»oo..“Laivo” prenumerata me
tams į Lietuvų — J. Šaltinis- 
nė.

Gaidį — Z. Savickienė, 1714 
S. Union Avė.

Bonka diaąrt?r»5«i do^na — 
V. NeNo Na 4803 _ Mrs. Ja, 
w«rs 911. W. 59th Pt.

Dėže iš Uetuvrig dovanų — 
Pjv«kn No. 3169.

Paveiksi* iš Lietoms — 
dovana L. Siūčio, “Dnpiffo” 
red. Nb 1293 — Ant Zalu- 
mskis. 4140 So. Cemobell A^e.

LaikrAdJ — dovana, A. Pe- 
tkrnis. No. 4527 — A. Juak’e, 
5497 Ro. AbeTd“en Av»

Cookįe Jar « Janonio* —
d/rvanų .Tamee Mankat. No. 14- 

1 keną aliejnoe — Nt> 4941.66 — M. Gale, 1501 N^rth 
Z. Mickunas, 3634 So. Union Hovno Av-nue.
Avė. ! Telšių Plium ni — Aovan®. S.

1 kerta aliejai «< — J. Baltn- 
Gaidi — Ed. Misius, 5018 ' «o dovana — No. 934. Stella

W. 16 st. Cicero.
Kurie dovanų dar neaate at-

GAidikis. 12200 EimemM Avė 
Floor Le^u — P. Balkio

siėme' tuoi prašome kreiptis, Furnitūra Komp*niioe No.
į “Drauaro” administraciją ir 
pasiimkite

645 — Adelin* Va’ančiunas,

P«.1čiuuioA»n No. 1500 — Mrs. 
Tukins. 4227 So Union Avė.

Lietuvos P»rnį — dornųjų 
Mra Rubirienia. No. 101 — 
K. Reila. 12148 T^>w,a Avenue.

10 dovanu <š P Gudo kr».n- 
t-nySa: 1-T"« No 943 — j. An4417 Ro Art°*i<vn Avė .

V. Jnknio dove^ne: 9 kenei druška. 12311 Em'<wnJd Avė. 
Žmogus, norą pasitaikytų — aliejaus No. 3035. 2 kr«u — skustuvą: 2 ra No 791 —

a-iielaus — No. 3035. 2 kenu A. Anielaųgk«o. 4010 Ro. 
aHeiane — No. 536 V. Brsro-I kwell Rt. — W»hiRa*in; 3 čia 
tis 4615 WeUg St., 2 kenu alio-1 No. 923 — Mrs. M. Jaan&nskas

geriausių progų, jeigu 
rėš gyvumo — neiškils.

netu-

kauskr*.’’. 2799 W. 39th Place.
Adv C. Kei domurs: obli. 

No. 4529 — Jobu Jusk. 5437 
Ra. Ab9rdpsp Av.': Socket 
WTench Sėt. No. 845 — D.1 
KH"’Uji. 4441 Ęo Nmoire St.; 
mųliiatnva. Na. 4332 — Mrs. 
F. Stoiw 10511 Wah°Ah Avė; 
Pcrew driver No. 4995 — J. 
Alisauskas, Rfd. 2 Lockport, 
m

Dovanų aukotojams 
pikniko rengėjai taria 
nuoširdų ačiū.

Help Kidneys
Don’t Tsks Drsstic Drugs 

Toar Kl<1n.y« rontaln t mllllon tl»r 
tabM or fllt.ri vhlch m.y b. andansered 
by fi.Sl.ct or Sr*.tlc. Irrltatlns drun.-B. 
ear.ful. If fanctlonal Klda.y or BltddM- 
dUforil.r. mok. yoa raff.r from O.ttln* 
Up Nlshto. N.rvouM..., Lon of P.p, J-«S 
rtlM. Rh.um.tle r.ln., DlMln.m. Gir
ele. Und.r RyM. N.ur.lst*. A«<dlty. 
Sumins. Sm.rtlns or Itrhlns. you don t 
BMd to tsk. ctl.neM. Ali dmssl.t. nnw 
h... th. mo« mod.m .drencd tr.nt- 
m.nt for tho.. trooblod » Doctor-. iww- 
crlptlon c 11*1 Cnt.s <SI«.-T.»). Work. 
t»it—mf. ond «Tf Tn 4S hoar. It mušt
brlns n.TT vlt.tltr *nd l. su.mntMd to 
mik. yoa fMl 10 y.*m youns.r ln one 
»Hk or mon.y b»cU oa r.tum of .mpty 
p.clns. Cyrt.T eoat. only So nt
drusst.t. .ad th. šnarant., protacta yoa, 

S

ooul.es


ORATOIg Trečiadienis, rugaėjo 6, 1937

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Atvyksta Operos 

Artistės

HARTFORD, CONN. 
Rugsėjo 19 d., 4 valandai po
piet, Bushnell meinorial salėj 
dainuos dvi Amerikoje gimu-l 
sios lietuvaitės, būtent Ona 
Katkauskaitė ir Marijona Ra
kauskaitė. Tų dieni} sukanka 
lygiai 25 metai, kaip kun. A- 
•ip olas klebonauja Hartfordo 
lietuvių parapijoje. Bažnyčio
je bus iškilmingos šv. Mišios 
o popiet Bushnell Meinorial 
koncertas.

Apie Onų Katkauskaitę ne 
reikia nei rašyti. Lietuviams 
ji gerai žinoma. Ona visuo
met sutraukia minias žmonių.

Marijona Rakauskaitė yra 
gimus Chicagoje, pradžios! 
mokslų ėjo Šv. Jurgio para
pijos mokykloje, o aukštesnį 
Šv. Pranciškaus akademijoje, 
St. Francis, Wis. Būdama cho 
riste ji padarė įspūdžio vie- j 
nam žymiam amerikonui, ku
ris paragino jų dainavimo mo: i 
kytis pas Mariame Vėrėsi Ita
lijoje. Ji mokinosi ten me
tus ir pusę, o paskui pas Et- 
tori Titto Ruffo. Per karų 
ji buvo vyriausioji dainininkė 
Morman Syinphony orkestroj 
(Eastman) ir Concert Group 
iš Chicagos. 1922 metais gavo 
kvietimų į Lietuvos operų, ku 
riai ir iki šiai dienai priklau
so. Dabar turi vienų metų a- 
tostogas. Ji koncertuos Ame, 
rikoje. Maloni viešnia sutiko 
dalyvauti kun. Amboto suka
ktuvių programoj. Beje, ji 
yra Lietuvos vyriausybės ap
dovanota Gedimino Trečiuoju 
ordinų.

Sveikiname Marijonų Ra
kauskaitę ir tikimės kad Con- 
necticuto lietuviai gražiai pri
ims abi artistes-

Pelnas eis Šv. Trejybės pa
rapijai. Tikietų galima gauti 
klebonijoje, pas sesutes ir

fise. Vėliau galima bus nusi
pirkti ir mokykloje.

Kviečiami ne tik Hartfor
do, bet ir apylinkės ir visos 
Conn. valstybės lietuviai da
lyvauti sukaktuvėse ir kon 
cefte.

. Connecticut Lietuvių Kata j 
likų jaunimas G metinę ollm 
piadų rengia l^ake Compounce,' 

! Bristol, Conn., rugsėjo 12 d. 
^Dalyvaus viso steito jaunimas.

Kun. dr. Lutkus iškeltas į 
LaSalette seminarijų, Alta- 
mont, New York, kurioj dės
tys filosofijų. SveikinameI

Per Labor Day susituokė 
Antanas Laskas su Vilkaite.

Grįžo į Šv. Bernardo semi- 
į nuriją du lietuviai klierikai 
šios parapijos: Juozas Kočiū 
nas ir Kazys Barolis. Abiem 
linkime pasisekimo moksle.

Parapijos mokykla atsida 
rė rugsėjo 8 d. Rap.

Kongreso Atbalsiai

44 Vienybėje galybė, joa Ud>
kyli’t”.

•' Tikroji laimė su Diovu 
gyventi ir mirti”.

“Sn Dievo pagalba ir mo

mėjo. Visi pradėjo šūkauti ir 
džiaugtis, kad štai, omahžetis 
lietuvis tapo golfo karalium.

Ijaikraščiai pažymėjo, kud 
Goodman lietuvis ir kad Įlė

ksiu gahbe, sustosim į dar-[tuviškas kraujas nepasiduoda 
bų su J vėsios stiprybe: "iš- J priešui, 
nyks šalininkai nakties”.

“Lietuviais esame' užgimę,esame
Lietuviuis turim pasitikt”.

duibu, broliai, vyrs į
vyri)! šaivoti mokslu vien

' gilini Paimsiiue arklų,’ kny
gų, 1) rų ir eis'.hie Lietuvoj ke
liu!”

“Tus ne lietuvis, kurs* lie
žuvį pamins brangios Lieta

Dabar jau visi tik' kalba 
apie Jono pagerbimų. Chamb- 
er of Commerce rengia laba: 
didelį priėmimų stotyje, pa
radų, o paskui pietus. Kiek
vienas golfo klūbas Omahoje 
rengia bankietų.

Mes, lietuviai, taip pat ne- 
pasiliksime su pagerbimu. Jis 
yra mums artimiausias ir bra

Mokyklos nebus ilgai
Iš priežasties ligos, šiais 

metais Omahos mokyklos at 
sidarys vėliau. Labai daug 
vaikų serga paralyžium ir dėl 
to sveikatos bordas nutarė 
mokyklas atidaryti vėliau ru
denyje. Vietinis

Priežodžiai

vos, kursai savy užmirš lietu- Į ngiausias. Mes rengsime di-
j delį bankietų spalių 3 dienųvį tėvynės išgama pastos”

“Kas Dievui tarnauja
karaliauja”. i Pat Jonui bus įteikta pinigą

“Kai lė teisybės išblaškyk nė dovana.
tamsybės rūkus!” .

“Kas sveikai protauja, tas
Bevergauja”. Aušrelė

—J su pritaikinta programa. Taip

į- vienybę nesueisim, jei 
rūstybė slėgs mūsų širdis.

Pirmiau pažink kų darai, o 
paskui jau daryk.

Ištikimas prietelis, tai tik- 

UETUVIAl DAKTARAI"

DR. A. J. MANlKAS
GYDYTOJAS 

VIRginia 1116

Lietuvis U. S. Golfo 
čempi jonas

Įstoja J vienuolynų

Elena Jačinskaitė rengiasi 
įstoti į Gailestingumo Seserų 
vienuolynų. Choro mergaitė? 
surengė jai išleistuvių puotų 
Visos linkėjo jai ištvermės ta
me pašaukime.

Jaunas anrutkininkas. Tai
bostonietis Alan Reed - To 
man, 5 metų amžiaus, kuris 
jau tobulai gali pagriežti to
kius kūrinius kaip Heifetz -
Rimsky - Karsakovo “Flight OMAHA, NEBR. — Rug 
of the JBumble Bee”. Smui- pį^į0 28 d. buvo labai jaut- 
kuoti pradėtas mokinti nno 2} ri ir judėjimo diena Omahoje.

I Visa neramiai laukė ir klau 
f sėsi radio. Mat, norėjo žinoti,

m. amž. Jo tėvas yra buvę.? 
Bostono simfonijos orkestros 
narys, motina — advokatė.

£AWRENCE, MAŠS. — piežians Pijaus XI paveiks 
Rugsėjo 6, Labor Day, mūsų las ragino šeinio dalyvius fcn- 
gerb. klebonas kun. P. M.,tis Katalikiškos Akcijos. 
Juras, išvažiavo savaitei į se-j Kaip būtų gera kad tasai 
minarijų atlikti savo metinesIšūkis: “Būkime vienos nrin- 
iekolekcijas. Sugrįš šeštadie
nį, rugsėjo 11 dienų.

Palanga tampa poilsių vie
ta net ligoniams. Pas Jeske- 
levičius yra apsistojęs iš Pen 
nsylvania tūlas kunigėlis, kad 
atitaisyti savo sveikatų.

rJ. r ko nugirsti rtuo veikėjų, 
kurie dalyvauja įvairiuose sei 
muite, daug pagyrimų už su 
rengimų tikrai šaunaus kon- 
greto. Vienus žavėjo iliumi
nuotas estradoje kryžius, ku
ris prisiminė kad tame ženk
le pergalė. Kitiems gražus

Bushnell Meruorial, tikietų o- Didžiojo Katalikų Akcijos Po-

“Būkime vienos 
ties, širdies ir veikimo”, ku
ris aukso raidėmis buvo išra
šytas virš galvų prezidiumo, 
būtų įgyvendintas.

Manau, pravartu pasidalin
ti Žiniomis su šio laikraščio 
skaitytojais ir pranešti, kokie 
dar -obųlsiai 'bei išsireiškimai 
buvo gražiai išrašyti ant di
delių kortų ir išdėti aplink 
svetainę. Štai, jie:

‘Kristus mūsų Karalius” 
‘Ramybė ir išganymas”. 
“Visame sek Kristų”. - 
“Išmok melstis — mokėsi 

gyventi”.
“Kristus mūsų Kelias, Tie 

sa ir Išganymas”.
irs— ■ 'Tsr. . -ry

MATYKITE JĮ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUto-CLEANER 
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 išhiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chlcagp.

80
kkya

metu

ar Jonas Goodman laimės A-, 
merikos golfo čempijonatų.; 
Pagalios, atėjo laikas. Jis lai-

NORI PASIMATY- 
TIS SU JUMIS

Penktadienio
vakare

Rugsėjo 1Od.

4716 So. AsfU 
Arame .

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai jdomiŲ, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROOAMŲ Iš STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 fld 9:30 vai. vak.

*
PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKUS
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDEU PA- 

z SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš-
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI-. 

, EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOG6J... 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
<» Buick * Cadillac * LaSalle

BU 3860 Ogden Avė. ‘ Tel. Crawford 410.0

FBITY11MA8
— akini*

dr. joBTsmetana
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kaadien nno 9 iki 12:

nno 1:30 iki 8 vaL vak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEMI J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenuę 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

J

Rfl

ras Dievybės paveikslas — 
Napoleonas. ,

P4iėk kol pritinka, valgyk 
kol patinka.

Stiprus pasiryžimas tvirti
na žmogaus kūnų ir dvasių 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, III. 
OtarR., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v. 

2147 So. Halsted 01.. Ohlcago
Paned.. Hered ir Rnbat. itin 2—9 v

IR ‘3HIRURGA8 
4070 Archer Avė.

V^Jandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kaadieu išskyrus seredą, 

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

TaL OANal 2M6

DR. F. 6. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tel OANal 0402

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rea. -jfieo vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadie

pagal sutarti

Rea:
2456 W. 69 SL

DR. W. V, NORAI
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Res. 2126 S. 5tli Avė., May wood Av. 
Phone Maywood 241*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ToL LAPayetto 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
• DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
; >f OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniai*

Pagal Sutarti

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan Stato Bank name 
Valandos kasdien nno 9 Ski S 
Panedėlio, Seredos te Pėtayčiua 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1178 

Namai: 6459 S. RocktveH St 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
' LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

Panedčlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

TeL Proepect 1012 
TeL Republic 6047

ĮVAUŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Sa AstUand Avė. 
t Mmm

GBCAOa OI* * 
Tetofonae MTDiray 1886

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ištekinant
madienius ir trečiadienius

aek-

DR. A. P. STDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
* CHICAOri. ILL

Offiee Houra
2 to 4 and i to 9 P. M. 

Sandą? by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso V alan Bos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 rak. 
Nedčliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedSDomia nno 10 iki 12 
Nno 16 iki 12 vai. ryto, nno-2 iki 4 
vai, po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI SS CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YABdfl 0994 

iM.: TaL PLAaa 2406 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryt*; 2-3 ir 7-8 v. vaL 
Nedčliomis nno 10 iki 12 dienį

DR.* J. SHINGLMAN
KA TIK SUGRĮtO 

u
Meolctnon Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 10 metų 
Itamaiastomae tr «Mle* l4fl*e 

» SpMlalrbč
Valandoe 11-14 A. M., 1-4. T-l P. M. 

Resideneija 1ISI So. totu Are.
Tel. Otoero MM _

Oflnan 4MO Weet ISth RtreM
Cicero. III.

Tel. OANa* 0287
Re* PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-I82I SO. Halsted Streel

Resideneija: 6600 Bo. Arteeian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

Tat OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermąk Road

Valandoe: 1—3 ir 7—8 
Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutarty 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas RBPnblie 7868

Offiee Phone Rea. and Offiee
P*Oap*ct 1023 2309 8. Leavitt 8t
VaL 1-4 pp. tr 7-* rak. OANal 070*

OR. J. J. KOWAR
(K0WAK8XA8) 

GYDYTOJAS IB OHIKUBGAA 
2403 W. 63rd St., Chkago-

Nedėllom lr Trečiadieniai*
Pagal Sutarti

TeL Office Wentworth 6330 
tea. Hyda Pa* 3366

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
ttotrvrne **eed<wni* iv nnhatnmi*

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 Wegt 63rd Street 

Cbicago, Illinois 
TeL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po plet ir 
7 iki 9 vakaro

, Trečiadieniais lr SeStadlenials 
pagal sutarti

TeL EOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Strėet

VaL: nuo • ryto iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti

Ofisų BOUtovaH 6918-14 
HENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1—S; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street

Tel.

UR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IH 0HIBURGA8 ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LATayetoe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
peifal aptarti..

T«l. Ofc. RKPablIc 7*M

"‘lauraitis
DBNTISTAS

2488 Weet Maiųaekto Road
Antrad.. ketvirtad. tr aenktadlenlatr 

••"lt v. rytų: 1-4 P P-: 4-1 v. v. 
geatAdlentato auo I v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadtrag 
MBLROSB PARK, ILL

Ptrtaseiealat* Ir trečiadieniai* npo 
10 v. r. iki • vai. vakaro 

leiUri lentai* nwe S v. Iki • v. v. 
S.Umndlenlet. pagnl nutartie*

Irm* PSrk M*

DR. A. R.

Ofiso Tel. VIRginia , 0036 ___
Retodendjoe TeL BEVerly 8Mfl^

DR. T. DUNDULISV
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

a 4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 0—8 p. m. 

Rešdeaeija
8039 SA OTarmont AVA

Valandoe 8—10 A. M.
Nedėl Jom Ja pagal sutarty

Res. 6058 So. Tatanan Ava 
Ree. TeL OROvehiU 0617 
Office ToL HEMIock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir NedčHntni* eitai tarne

Rutoatoma Cicerai 
1444 go. 4»th CL

Nj*o 4 Itįj t vaL rak.
Ohlcagoe Betartų ito. Kryifaas li

goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Aerodation ir American 
0*Ueg* *f 8nrg**iie, yra Gla<w A 
rfižiee. Tai yra, ankččiaoai Amari- 
koe medikaliai airtoriteteJ mfieų li
goninę priekyri prie gerlaneių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokJtėe 
j*« patamavfiHn 2704 W. OOttt 8L, 
tol. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
........... \riųr kurių skelbimu* matote DRAUGE.



'Tre&adi

Prisidėjo Prie “Drau 
go” Pikniko

coln Mve., ir Lincoln ate. vy- įtiko pruneštaius, pirmiausia Kaino, pasisekimo lietuviams 
ko ) No. Chieago iki 18-tos pristatė kalbėti A. J. Sutkuj greit susilaukti naujos baž-! 
gatvės, o nno čia pasuko į ktrris trumpai anglų ir lietu- nyčlos.
SberldaK IW. | Fw» frark, į vių kalbose pasakė pikniko Wauk uiaj„ra8 Tal.
pikniko vietų. JraiHm, ir paragino visus pa- tfegalMaIlla8 asll,eniai į

Foss Parke stovi aukšta remti. Po pastarojo kalbėtojo, . ,
Or.n.1 Stun). AM jos buvo kalbėjo Wankegano miesto »*«»->« M-
įrengta kalboms, dailioms ir Post Master J.oceph Daley. V *-■— z
pranešimams garsiakalbiai. Jie sveikino piknikierius, pa- VFMFTIAM MftNII 
Tų garsiakalbių dėka visų die l’nkijo gerų sėkmių, paragino VUvCllnlv lUVllU 
hų HetuviSkcs kalbos ir dai- greičiau statyti naujų* bažny- ‘
nc$ skambėjo paežerių miš- čių. Jo kalba buvo nuoširdi, ' - /Ų
knose esantiems pikitikieria- datų? gero velijanti lietuviams.1 '• r
liis.bei šiaip uakčleivianis g i-'Paskui kalbėjo No. Chicago c SdRpSsįL .
stojnsietlis pasilsėti, pas:m»ų miesto majtras John Dromey. -į uX’S|(jfc'< - a;,
doti ežėfo atgajntai. ! Majoras esęs katalikas, tat Eį

Ant parko kalvos ettlv; •» j g*rai nikėjo pasveikinti ir >
Indė, netoli jos Virtuvė. paraginti prie didesnio duos- ' rj

Kiek žemėliau Sutkaus-Da
pkaus siundąs prikrautas į-
vairiausiais “tavorais” dova-f 
nomis. Tolėliau Juoao Matu- 
lėno standus. Jame šaltakoeė. •
Parapijos choro standus buvo 
nuolat apsėstas bingo žaidė-1 
jais. Tadefls, Rajūnas^ ir Les- 
kys prie lietuviškų saldainių.
John Urbaitis kaip koks bur
tininkas - magikas su būrin 
vyrų laimę kauliukais visų 
dienų vartė; • ♦

Neverdauskiūtė ir turi kno 
pasigirti. Ji nuolat pfkhikie- 
rius kvietė prie lemonado.
John Jackett buvo visos Lie 
tuvių Dienos piknike vyriau
sias anaunceris. Padaręs pik-

P-nia Apolonija Šukienė, gy
venanti 4659 VVest Juskson* 
Blvd., šj pavasarį buvo išvy
kus į Lietuvų. Laivokortę bu
vo pirkus iš DRAUGO Laivo- 
koreių Agentūros. Kelionė j 
Lietuvų ir atgal jai taip la
bai patiko, kad dėl “Draugo’1 
pikniko, įvykusio rugsėjo 6 d., 
jinai davė gražių iš Lietuvos 
parvežtų dovanų. Ši dovana 
— dvilinkis lininis rankšluosy 
tis. P. K.

išdirbėjai aukštesnės rOSIes 
paminklų tr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

8uvlrS 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai 1S dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARBENUS DRAUGE“Mes atllkeme darbų daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvių

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui kampinis namas, kuria
me taverno ir rcsturano biznis iš
dirbtas kuopulkittUHlal. Parduodamas 
18 priežasties ligos. AtsiSaukite Mrs. 
Anna Bittin, 3958 \Vest lllth St., 
arba telefonuoktte Be-v. 0005.

Telefonas 
SEĖley 6103

CHICAGO, ILL.
KAMBARIS RENDON

Apšildomos. Šviesus kambarin tinka
mas vaikinui. ISrenduosiu be valgiu. 
AtsiSaukit 6617 So. Washtenaw Ave., 
pirntaa aukStaa priekyje.

Oro lenktynių laimėtojas.” Rudy Kling, iš Lemont, III. 
su žmona ir dovana, ’ kurių laimėjo >acijondlėse orb Ienkty 
nėse Cleveland, Ohio. . ' *

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
>Oė*ėa StyHrttteriM —- Vėetwvėm» —

Kam reikalinga weather strlps apie 
langus arba duris kreipkitės į:

J. PURTOKAS
, 6425 So. Rlchmond Street.

Tel. Hemlock 2673.,-

ŽINIOS iš WAUKEGANO IŠRENDAVIMUI TAVERNAS

Renda $40 } mėnesi, pilnai Įrengtas, 
Šilto vandenio Šiluma, po adresu 804 
West 31st Strset. Dėl Informacijų 
tel. Vlrginia 1521 arba atsišauklž į 
2996 Archer Ave.WAUKEGAN LIETUVIŲ DIENA PLATINKITE

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

Lietuvių Diena — piknikas šiaip: “Jau mūsų durys nėuž 
įvykę rugp: 29 d., Fbss Parkd sidafo nuo lietuvių, kas daro 
No. Chicago, IH. Piknikui tieksi Su lietuviais!** * 
ta ant Miehigan ežero kran- Čia negali būti jokių dyvų 
to. Diena pasitaikė saulėta, Sutkus su Dapkumi išėję au 
karštoka. Nuo ežero visų die- kų prašė iš panduotuvių. V 
nų atgajus publikų gaivino. Špokas alučio prašė. Matulė

Pikniko darbuotojai, be. nas su Pa,?5**“s k“t
, • • v t t gutes siūlė. Opeka, norėdavhldybų nariai buvo: J. Jun- ° • ...... ’ . ..

• i rn t> i J maš lietuviams paJsigerinfci cer, pirmininkas; Geo. Bukan- .. ^7 B
,. . !*-•.»< parapijos vikarų nusivežė netis, vyriausias sekretorius; M. f *;* , ,
~ . T . i Milwaukee pas bravarRinGust, kasienus; Juozas Matu- , . . \ .« • ».. kus. Bujanauskas, išgirdę? lenas, kapitonas pikniko ti-L , , . , , _ ’
kietų knvguoių; Geo. Sakau- kad kal k* bu‘?. ?akma ’’ 
tis* ir John Tackett nublika- kenosha parsivesti, l Kenoshi

, .. t i t i u buvo nuvažiavęs,cijos kapitonai; John Jackett, v
sporto kapitonas ir pikniko ^e0, Bukantis ir Adol. \ a 
anaunceris prie garsiakalbio dovanai gavę vagonų si
ant Grand Stand; S. Špokas, garsiakalbiu, pikniko apgai 
aludės kapitonas; Jonaitienė, Simais apsipopieravę šonus 
Buj&nauskienė ir Petrošienė, važinėjo ir šen ir ten, per gs 
vyriausios virėjos; Sutkus ir Fsiakalbį. tai kalbėdami, tu 
Dapkus, dovanų rinkinio ka- grieždami,, arba lietuviškai 
pitonai; Taucas, Leskys ir F. rekordais dainuodami. 
Rajūnas, lietuviškų saldainių Sekmadieniui išautus kleb 
kapitonai; Neverdauskiūtė, ta- nas ir vikaras per visus k< 
monado parduotės kapitonas; turis pamokslus nuoširdžh 
Bujanauskas, visų liukių ir ragino visus lietuvius atvyl 
transportacijos kapitonas; J. tl į piknikų. Parapijonai pi 
Urbaitis, laimykio kapitonas; klaQ»ė klebono, skaitlingai a 
V. Rajūnas, visų pastatų in- Slankė ir piknikų parėmi 
žinierius; Stasys Žylius ir cho Atsilankė lietuvių ir iš tol 

|ro nariai bingo kapitonai. Kie mesnių kolonijų. Patikau i 
bonas kun. Juozas J. Čužaus- Chicago duonkepį Urbelį, h 
kas, vikaras, kun. V. Urba, tografą Precift, P. Blrbali 
parapijonai lietuviai ir sve- etC. Buvo žmonių lr iš Kl 
čiai buvo pikniko rėmėjai. nosha ir iš kitur.

Visų pasidarbavimu, laime- 1 valandų popiet nuo drai 
jome gryno pelno naujai baž- gUM sules prasidėjo Lietuvi 
nyčiai $1,200.00. Ve, laidas, Dienos paradas. Jį tvarkė A 
kad vienybėje yra galybė. Da- Jankauskas su padėjėjais. P 
rbuotojų pasiaukojimu, para- bristai lydėjo paradų. Benį 
pijonų perėmimu pasisekė griežiant, parado priešaky; 
hunus tuos pinigus laimėti važiavo klebonas Su vikar 
naujai bažnyčiai. Parapijonų pikniko rengėjai, dr. J. Ž 
vienybė yra parapijos laimė, kas, adv. T. Podžifinas ir p 

Tai 'buvo nepigu ir ne vieno- rapijonai, o prie parapi jon 
darbas. Dar kito nieko nebu- prisiplakė ir pašalinių žmoni 
vo girdėti, o jau Juozas Ma- Parade buvo ir Geo. {Bukai 
talonas kur bus nebuvęs, štai, ir Adol. Vasilius savo pi 
ir pažeria pikniko tikietų kny puoštame pikniko apgarsin 
gutes, o jų būta 500, į visus mais vagone. Lietuvių ir n< 
lietuvius ir nelietuvius. Visi lietuvių automobilistų ilgiai 
prašneko. Jų balsas atsiliepė sius eilės pripildė ilgų Lii

■JF UIDOTUViy^B 
r filIHTORIAi
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIbOTŪVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Utim AM0C PATARNAVIMAS
iluDuLAIlbL dieną ir naktį
n V tr A T KOPLYČIOS VISOSE 
O I AAl MIESTO .DALYSE

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 fletų tinkas (Stucco) 
namas. 2 fletal po 5 kambarius, pe
čiu apšildomi. Randasi Albany ave. 
arti 63čio St. Telefonuokit Jtockwell 
1345 po SeSlų vak. , -MALDAKNYGES

PARDAVIMU VK1S

Dieve Malonių Šaltinis, juodais ger&s viršeliais 
paauksuotais lap. kraštais, .............. ..

Dittti Malonių Šaltinu, juod. odos Virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .......... ........

Nanj&s Aukso. Attoriuš, juodais odbs virš. paauk- 
suotais lap. kraštais — • • • •

AngtiM Sargas, juod. virš. pauk............ . i...
Maititiluytii ir Bai. Vad. odos virš............... i
MaMaknygė hr Bai. Vad. raud. lap. kraštais.,^
Maldų RinkintBs, odos virš. .......................* *«»i * a.
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš...........4.;i..j
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis 

raidėmis ... 4.. 4 4 4 • • • t • • 4 4 4.4.. 4 • • * s 4 4.4.4 • 
Jėzus Mine fagelba, didelėmis Raidėmis .4.4444. 

(Agentų nepageidaujame) 

DRAUGO“ KNYGYNAS
2334 So. Oaktty Avė. 1

Pardavimui ūkis Rhinelandir, 
Wi8., Route 2. Su gyvuliais lr pth 
dargals. US žemą kainą. PrieŽastlat 
naSlė. Kreipkitės:

Petronei* Antanaitis 
Khlnckuuier, WLs.

Route No. 2..

3819 Litnaniea Ave. 
Phone YABds 1138-1139

PARDAVIMUI NAMAS

Forklozavimo bargenas, 5 kambei
moderntSkas mūrinis namas po 1 
merių 3438 W. 54th St., SUtu van 
nlu apšildomas, uždaryti porėtai, 
žuolo florai, kaina $4,500; $1
cash, balancas lengvais iSmokijim 
A taisau k tt e 6188 So. Albany ĄV<

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

Pardavimui bučerns
1410 So. 49th Ct., Cieero 
Phofle Cieero 2109 
6834 So. Westerft Ave. 
Phone GROvehjH (Į142

Bučeraė lr groseruė, biznis gerai iš
dirbtas per Ilgus metus. I'arduoaid 
už teisingą pasiūlljlmą arba mainy
siu ant mažo namo. ,
-244 Ho. Uth Ave., Maywood. IR.

REIKALINOAK virėjas

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 33t7

Reikalingas prityręs vyras virėjas,, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Ra6y-I 
kitę;
“Draugas," 2814 So. Oakley Ava 
Boz No. G30#.1648 West 46tft Street 

Phone BOUIevard 5203-5566
COAL
AnglysIR 4704 So. We»tern Al 

TĖVAS Tel. VIRginia 0883 WILMINGTON
ANGLYS

ump ................. $6 00
tinę Run .............. 5-75
gg *........................ 6 00
ut .......................... 6-00
creenings.............. 4-75

3954 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard^ 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

SENIAUSIA UL MDMAUSIA LAI9OJIM0 JtfTAMA

AMftULANCE
bifcM w NAKfl

Visi telefonai YARDS 1/^4M742
4606-07 So. Hemdtage Ave.
4447 Sotrth FafrftaM Avertm_______ _______ Avertue

Tel. LAFAtEiTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos. dalyse

DYKAI _ MU / .
A. BITTIN

y paminklų išdirbėjai
Pahnr kiūto did/innsins

vi
IsllB šokli) likmern; ir iiiH.lų

’ t PŪDO r i ,k
A tsn k n n t i s darbas

3958 West lllth St.,
Telefonas BEVerly 0005 

skersai 9v. Kazimiero kapinių vartų.

CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place 
Atlieka visokius medžio darMO, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kariną. Apkala namus &ingelutis. 
Dedame stogus.

Tori 36 matu patyrimo.

Klaupkite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais,
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. O. stoties (1420 K.) — PraaeUjas 

P. BALTIMIERA8

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER—PRUZIN 
doriausias patarnavimas — Moteris patarnauja Tel. CANal 7514

CHICAOO

Į CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPubiic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
§tamblog perkant 5-kJs Tonus ar daugiau.

A M E PIC A S 
LEADER AT

<7 t



Tr«či»di«ni s. rnffsėTn R. 7937

\Z T P T T NF C C T T Q I galės laimėtas dovanas alsi- Plačiau apie jį, be abejonė®, 
’ a. L y A2r uJ X X kJ | imti iš “Draium” ndminiutra. parašys pati renginio komisi-

“DRAUGO” PIKNIKAS VYTAUTO 
PARKE ŠĮMET SUMUŠĖ VISŲ 

PIKNIKŲ REKORDĄ

Pikniko Aikštėj Sunkti Buvo Pro Minią 
Prasimušti

imti iŠ “Draugo” administra
cijos. Kitoje vietoje telpa lai
mingieji numerai.

ja. Rap.

, Piknikus lankančioji publi
ka tvirtina, kad Vytauto Pa 
rke šįlnet dar nėra buvę to

Pikniko rengėjams teko sta 
tyti antrą bufetu prie sparto 

1 standos, kur visą dieną grie-
kio didelio pikniko, koks bu-^žė kita “Palangos” orkestrą, 
vo “Draugo“ piknikas per į Pikniką paįvairino dainos 
Labor Day. Sako, buvo dide- šakar - Makar moterų choro 
lis piknikas sportininkų komi-' įg Roseland, brightonparkiečio 
teto, bet šis “Draugo” pikni- dajn. Žurlio Šurum - Burum
kas * buvo du syk didesnis., choras, Andrejevo šokių mo-1 žią užuojautą dienraščiui

Beje, kai kurios mūsų įsta ?- Naujas Profesijonalas
gos organizuotai parėmė šį i —-------
“Draugo” pikniką. Pav., Kei- Dr. Jacobs atidarė modemišką 
stučio spulkos iš Bridgeporto dentistorijos ofisą
direktoriai n pirm. T. Janu- UeUvi r(Sfė.4ljonkių
lm atvykę ,n eorpore pavat- -ios kag d;de> giomis 
Smo ne tik ruvaa avusrns šė- dienomis *
nnmkus, bet ir svečius. Or- ati()ar- modern,5k, dentis. 
gumuotai taip pat dalyvavo teri> ofi dr JacobB ofl 
ir Jauniai pikniką parėmė Ke- Ms ady c Ra ,
nosha, Wisc„ lietuviai kūne adreau So. Wwl
buvo atvykę net deš mčiu an- ern ,ve priin;iln0 valan.lo,
tomo ų. bus naa y ryto iki g.^

Vienu žodžiu, Chicagos ir v>| vakar0. lrkiefon8s: Pros. 
apylinkių lietuviai parodė gra 1Ql2 1

Vadinas, jis sumušė rekordą kyklos grupė jaunų šokėjų ir 
visų šįmet buvusių piknikų kalbos mūsų vadų, veikėjų ir 
Vytauto parke. Šį rekordą ga- Į svečių iš tolimesnių ir tolimų 
Ii paliudyti, pav., aiskriminė,' miestų ir net iš Lietuvos.
kurioj aiskrimo parduota už 
$100, gi oras jau, kaip žino
me, nėra vasariškas ir ais- 
krimas nėra jau taip viliojan
tis daiktas.

7 vai. įvyko traukimas 100 
dovanų, kurias suaukojo Chi
cagos lietuviai biznieriai. Dau 
gelis dovanas ten pat atsiėmė 
o kurie jau buvo išvažiavę,

“Draugui”, kuris kasdien sto| Dr. Jacobs yra Chieagoj gi- 
vi sargyboje mūsų brangaus męs ir augęs, bet lietuviškai 
tikėjimo ir tautos reikalų, ir ,kalba labai gražiai ir vįsuo- 
npoširdžiai remia visas lietu- 'met su- lietuviais dalyvauja 
viškas įstaigas, visus lietu-'Jis nesigėdija lietuvio vardo 
vius biznierius. ir sako, kad lietuviu gimęs,

Čia tik bendrai pabrėžiau į lietuviu ir būsiąs. Tokie mū- 
apie šį visais atžvilgiais pa- sų jaunų profesijonalų pareie- 
vykusį “Draugo” pikniką.'} kiniai gali tjk džiuginti vi

' Naujas kriminalio teismo vyresnysis teiaojas. Pasitraukus iŠ pareigų teisėjui Michael 
McKinley, jo vieton paskirtas teisėju Daniel Harrington. Iš kairės į deš:nę stovi: teisėjo 
Harrington motina, teisėjo vaikai, užpakaly teisėjo žmona, pats teisėjas Harrington, tei 
jas McKinley ir teisėjas Denis Sullivan. '

sus, ^urie sųsirųpinę lietuvių atlankyti dr. Jacobs ofisą ir 
ištautėjimu. I reikia pripažinti, kad įreng

siu žodžių rašytojui teko tas eulig vėliausiais dentiste-

šį Vakarę Bunco

*

fe’

BUDRIKO REFRIGERATORIŲ
Sutąupykįte nuo $50.00 iki $75.00 dahar. Išmokėjimai po $j.50 į savaitę

NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI

nEuri938

SEE
UINBI n IRT IRORE IROIIEY 
EIBES FOR B IIITIE RIBIEY

Jos. F. Budrik Ine. SS*

S-?'

CROSLKY AMIRICAN 
aAd ioriion fivkr
“TU. ««u>. pMtMt tAAAr 
rtdio TtlotV-M«H 
•«f.rh.t.r.4r.. <» TZ«/«

3417 S. Halsted St.; 3409 S. Halsted St.

Z TeL BOUlevard 7010

-

BUDRIKO krautuvėse jus rasite visas Radios viena šalia kitos. Gausite didelę nuolaidą už jūsų senę raj 
dio. Gausite dykai vieny mėty patarnavimą ir guaranciją ir gražią lempą ar solelį dykai. Pamatykite 
tas naujas 1938 modelių radios šalę naujoš krautuvės.

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

Tel. Boulevard 7010

Ine.,

BUDRIKO PROGRAMOS: WCFL — ?70J(fl., Nedaliomis kaip 7:30 ikifcOO vai. vak.; WAAF — 920 Kll., Panertais
Ir Penktadieniais kaip 5:00 vai. vak.; WHFC — 1420 Kfl 7:00 Iki 8:00 vai. vak., ketvertais.

rijos mokslo reikalavimais. 
Naujam profesijonalui dr.

Jacobs linkime kuogeriausio 
pasisekimo. ' , N.

M. Šimonis Chieagoj
A .. •*“

Žinomas Detroito veikėjas 
ir .vedėjas “Drauge” Detroi- 

1 to žinių skyriaus iš West Side 
kolonijos šią savaitę vieši Chi 
cagoj ir ta proga lanko lie
tuvius -biznierius imdamas už
sakymus sieniniams kalendo
riams 1938 m.

Dalyvavęs “Draugo” Labor 
Day piknike, Vytauto parke, 
gėrėjosi milžinišku Chicagos

NORTH STDB. — Visus 
kviečiame atsilankyti rugsėjo 
8 d., 8 vai. vak. į didelę bun
co party, kurią rengia Šv. Ro
žančiaus draugija, parapijos 
svetainėje ir parapijos nau
dai.

Užtikrinam, kad atsilankęs 
maloniai praleis vakarą ir 
nesigailės.

Visi, kurie atjaučiate para
pijos reikalus, tikimės atsi
lankys. M. Januškienė

Garnys Pas Veikėjus 
Jodelius

Rugpiūčio 29 d- K. Jode- 
lienę Lewis Memorial Mater- 

ir apylinkės lietuvių s u važią-į nįty ligoninėje aplankė* gar- 
vimu ir gražia parama kata- nys palikdamas sveiką, gra- 
likų dienraščiui “Draugui”, žią dukrelę. Motina ir dukre-
Viena iš 100 dovanų teko ir 
jo mažai dukrelei. Tą dova
ną yra aukojęs adv. C. Kai.

lė kasdien eina tvirtyn ir ne
užilgo apleis ligoninę. Lewi* 
Memorial Matemity ligoninė

Kurie biznierių dar nėra t rkndasi adresu 3001 So? ^tich. 
užsisakę kalendorių 1938 m.Jave‘
gali pašaukti M. Šimonį te- • Sveikatos jaunai dukrelei 
lefonu Prospect 3222. Jis at-iau^*’ *r tėvynę mylė-
veš didelį pasirinkimą. ’ Kaziunė

Kas Pas Mus Naujo

SO. CHICĄGO. — Įvykęs 
parap, naudai piknikas, rugp. 
29 d., pavyko visais atžvifc 
giais. Pasirodo, mūsų mote
rėlės sugebėjo viską puikiai 
priruošti ir daug iš visur sve
čių sukviesti. Daug buvo soči- 
kagiečių, nemažai atvyko ir 
svečių iš kitų kolonijų, kurių 
tarpe matėsi prof. A. Pocius, 
dr. Stulga, varg. N. Knlys su 
žmona, Rekai iš North Side 

.ir daug kitų. Sočikagiečiams 
1 ypatingai smagu, kad, nors 
ir maža, tolikna kolonija turi 
daug pažįstamų ir prietelių 
visoje Chicagoje.

Piknikas baigės vėlai va
kare. * • • * ~

Praeitą penktadienį palai
dotas Petras koriais, jaunas 
vyras, žuvęs automobilio ka
tastrofoje.

Pranešimai
Rūgs. 9 dieną, 8 vai. vak., 

Aušros Vartų parap. salėj į- 
vyks Federacijas Chicago ap
skrities susirinkimas, kuriame 
bus padaryta visa eilė svar
bių pranešimi} ir platus pra
nešimas iš buv. Federacijos 
kongreso. Pirm.£Trijų apskričių pikniko 
ngimo komisijos susirinki 
įvyks šį vakarą rūgs. 8 
7:30 vai. vakare, J. Micke- 
liūno bute, 6747 So. Artesian 
avė. Visi komisijos nariai 
prašomi grąžinti pinigus už 
parduotus tikietus. Reikia 
priruošti pilnas raportas ap
skritims.

Jei kurie komisijos narių 
negalėtų sras-me dalyvauti, 
prašomi būtinai priduoti pini
gus kom. pirm. J. Mickeliū- 
nui prieš susirinkimą. Sekr.

‘ • _______  v
j- • * BRIDGBP0RT: — Dr-josPraeitą Šeštadieni moterys- ..

«. .«x- zvL t Palaimantos Lietuvos susirin-tės ryšiu surišti Ona J>azau- .
, t d it fii-k k imas jvyko rugsėjo 8 d., 8skaitė siu Jonu Rath. Šliubą ‘ J T •
, . , , v • v 'x i : vai. vak., Chicagos Lietuviųdavė kleb. kun. Pr. Vadukai- ... ° “

auditorijoj. Malonėkite nariai 
laiku susirinkti, nes yra daug 
kas svarstyti. Valdyba

tis. Per šliūbą solo giedojo 
choristė Justina CickeviSiūtė.

. Vestuvių puota įvyko jau
nosios tėvų namuose. Daug 
laimės jaunavedžiams. SKAITYKITE “DRAUGA”


