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VOKIETIJOJE NUMA
TAI ĮVYKS VYKDANT TOJ SALY 

NACIŲ PAGONIZNU
Nelaimė, kai valstybė susijungė 

su krikščionybėė priešais
VATIKANAS, rūgs. 14. —' gandos ministeris Goebbels at 

Vatikano dienraštis Osserva- j virai pažymėjo, kad Vokietijo- 
tore Romano rašo apie vos už je visokia pagarba ir viskas
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KRAUJO KLANAI

sidariusj nacių partijos suva
žiavimų Nuremberge, Vokieti
joje. Dienraštis vedamuoju 
straipsniu, pareiškia, kad Vo
kietijoje numatomas katalikų 
kunigams gausus -kraujo pra-

turi priklausyti Hitleriui, 
kurs “išvadavęs iš santarvės 
vergijos germanus” ir suplie
kęs valstybės priešus bolševi
kus ir žydus.

“Oss. Romano” pareiškia,
liejimas, lygiai kaip Ispanijo-. kad skaudi nelaimė Vokietijų 
je, jei nacių pagonizinas ir to-1 ištiko, kai valstybė susijungė 
liau taip, kaip šiandien, bus su krikščionybės priešais, ku- 
vykdomas. rie dirba už naujovinio pago-

Religinė taika ir nevaržo-Į nizmo įvedimų. Krikščionybė 
mas religinis išpažinimas Vo- • neleidžia plisti pagonizmui,
kietiįoje artimoj ateity tikrai 
nebus galimas, jei pildysis na
cių viršininkų žodžiai, pareikš-
ti nacių suvažiavime. Propa- nomas.

tad nusisukta kovoti prieš kri
kščionybę. Vatikano susitaiky
mas su tokia valstybe neįma-

ANARCHISTAI UŽGROBĖ

Radikalus valdininkus arba 
įkalino, arba nužudė

HENDAYE, Prancūziją 
rūgs. 14. — Nacionalistų ka
rininkai Irun mieste gavo ži
nių, kad Asturijoje anarchis
tai įvykdė politinį perversmų.

tų karininkų sušaudyta ir ki
ta dalis įkalinta. Taip pat Gi- 
jone įkalinti ir užsienių kariš
kieji ekspertai.

Šimtai įtariamų dešiniųjų
Gi jon miesto jie užgrobė radi- asmenų paimta iš kalėjimų
kalų valdžių ir nutraukė viso 
kius santykius su Valencijos 
režimu.

Asturijos diktatorium, sako
ma, pasiskelbė anarchistų va
das Belarmio Tomas.

Ikišiol Asturijoj radikalams 
vadovavo daugiausia Valenci
jos skirti karininkai vadai. Jų 
daugumas sudarė ir kariškų 
štabų. Tomaso įsakymu dalis

l
laivus. Anarchistai paskelbė, 
kad jei nacionalistai darzkar- 
tų bombarduosiu Gijon miestų, 
laivai su kaliniais būsiu nus
kandinti.

Sis perversmas pažadino na 
cionalistus energingiau veikti 
Asturijos fronte, kad greičiau 
paimti Gijon miestų ir neleis
ti anarchistams iš ten paspruk 
tl.

TAJ TIK PASAKA, SAKO 
RADIKALAI

JAPONAI KOVOS IKI 
LAIMES

ŽENEVA, rūgs. 14. — Va
lencijos radikalai pranešė T.
Sųjungai,' kad Kartagena pa
kraščiuos nenuskandintas jo-Į kad japonai kovos iki laimės
kis povandeninis laivas ir a- 
pie tai tik gatvėse paskleisti 
pasakojimai. Vakar jie patys 
kitaip tvirtino.

POLICIJA IEŠKO BOM- 
BININKŲ

PARYŽIUS, rugp. 14. — 
Policija įsitikinusi, kad čia 
bombas sprogdina svetimša
liai. Jie energingu! ieškomi.
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ŠANCHAJUJE PLINTA 
CHOLERA IR KITOS 

EPIDEMIJOS
ŠANCHAJUS, rūgs. 14. — 

Šio miesto tarptautinėj srity
je ir prancūzų koncesijoje 
plinta cholera ir kitca epide
mijoj?, daugiausia tarp pačių 
kinų, kurių galybės suplūdo į 
miestų ir nežinia kas su jais 
darius.

Šimtų tūkstančių bėglių iš
laikymui nėra nei tinkamų vie 
tų, nei maisto, kadangi netu
rima jokių fondų ir iš niekur 
negalima gauti.

Dėka bėglių susigrudimui, 
visur nepakenčiami nešvaru
mai, o šie gi sukelia įvairiau
sias ligas, prieš kurias sekmin 
gai kovoti nėra priemonių.

Apskaičiuota, kad į tarptau
tinę sritį įr prancūzų koncesi
jų suplūdę apie pusantro mi
lijono bėglių,‘kurių pilni visi 
užkabariai ir gatvės. Tik jų 
daliai ištesėta parūpinti pala-

daugiau už respublikos patvarkymų.

HITLERIS DAR KARTĄ 
PASISAKĖ Už GEN. 

FRANCO
NUREMBER.3AS, rūgs. 14. 

— Nacių partijos suvažiavi
me Vokietijos dikt&torius dar 
kartų viešai pasisakė, kad Vo
kietija pasiryžusi visados rem 
ti Ispanijos nacionalistus. Ir 
Vokietija rūpinsis, kad Ispa
nijos radikalai negautų pir
menybes. Anot Hitlerio, naci
onalistams pralaimėjus karų, 
Europoje būtų sugriauta • nu
sistovėjusi valstybių jėgų pu
siausvyra ir tas Europai būtų 
didelė nepalaima Daug vargo 
būtų ir pačiai Vokietijai.

Be to, sakė Hitleris, Vokie
tija turi daug savo interesų 
Ispanijoje ir pasiryžusi už tai 
kovoti. Tuos interesus gali ap-

TOKIO, rūgs. 14. — Banki
ninkas Hirozo Mori, japonų 
finansų viršininkas, pareiškia, saugoti tik nacionalistai ir Vo 

kietija iš savo pusės darys 
viskų, kad nacionalistai nuga
lėtų raudonuosius. /

karų, nepaisant to, kad į šį ka
rų dar ir trečioji valstybė įsi
kištų. Trečiųjų valstybę, ma
tyt, jis turi minty sov. Rusiją.

Mori nurodo, kad Kinija pa 
darė sūtartį su sov. Rusija ir 
Kinijos vėliava vis daugiau 
raudonėja. Kai Kinija virs 
raudona, Japonijai bus pavo
jinga ilgiau gyventi.

MAšINOS BALSAVIMAMS

BASKAI ŠAUKIASI SAVO 
VAIKŲ

ANGLIŲ IAU PADVIGUBINO KARO 
LAIVU SKAIČIŲ VIDURŽEMIO

jūroje ; - i

Prancūzija mielai padeda 
ieškoti povandeninių laivų

LONDONAS, rūgs. 14. — 
^Anglija jau beveik padvigu
bino savo karo laivų skaičių

ficialaus žodžio, ar ji prisi-čj 
jungs prie patruliavimo. Ša* 
koma, vyriausybė Romoje s t i

Viduržemio jūroje ir siunčia- dijuoja Nyon konferencijos i
ma vis dar daugiau patrulųio- protokolų. a

ti prekybinių laivų paprastus j Atrodo, kad Italija pasiliks, 
kelius nuo povandeninių laivų, nuošaliai, kadangi Anglijo®;

Prancūzija padeda Anglijai pastangomis T. Sųjunga nepri, 
vykdyti Nyono konferencijos pažino* Italijos statomų reika-., 
nuosprendžius. Ji, kaipo išti-davimų, ypač Etiopijos klausiu 
kima talkininkė Valencijos ręinu. Bet Italija nieku būdu nrf 
žimui, ir gi siunčia daugiau ka leis Anglijai įsigalėti Viduržrfl* w
ro laivų- mio jūroje. Taip pat neapleis

Italija gi dar netarė savo o- Ispanijos nacionalistų.

Mirė buvęs Čekoslovakijos prezidentas 
T. Masarykas

Neto- susirgo prieš porų savaičių t®- PRAHA, rūgs. $4v ___ __  _
tfcončs iali sukelti riau Lany fūlyje Mandienjisų iaflcų jam nepagerėjo, ne

' anksti rytų mirė buvęs Čekos- paisant gydytojų pastangų. <
lovakijos respublikos pirmų- Velionis respublikos prezi- 
sis prezidentas Tomas. G. Ma- dentu išbuvo nuo pat nepri-1 
sarykas, 87 m. amžiaus. j klausomtybės atgavimo — 191H 

Prie mirštančiojo čekų tau- metais, iki 1935 m. gruodžio 
tos žymaus vadoi buvo susirin- 14 d. Iš užimamos vietos pasi

šes.
Evakuacijos komitetas labai 

norėtų bėglių dalį nukelti kur 
toliau į kitas Kinijos pakran
tes, kur jie gautų sau užtikrin 
tų pastogę ir maistų. Deja,

--- ------ Į komitetas negali gauti laivų
HENDAYE, Prancūzija, šiam žygiui. Kinų laivus japo- 

rugs. 14. — Aaturijos radika- nai gali pulti, o svetimos ša
lai partizaniškais kovos meto-į lys ir gi bijo savo laivus sta- 
dais sutrukdė nacionalistų ka-ltyti pavojum

NACIONALISTŲ LAKŪNAI 
TRIUŠKINA ASTURIJOS

ro pajėgoms žygiavimų Gijon 
miesto link.

Nacionalistai pakvietė pa
galbon savo lakūnus, kurių

kę jo šeimynos nariai, taip (traukė dėl senatvės rekomen- 
pat respublikos prezidentas duodamas į savo vietų paskiri 
Benešąs ir premjeras Hodza. jti tuometinį užsienių Jreikal i

Masarykas staiga sunkiai ministerį Benešą, kas ir įvyko.“

Savo ruožtu kinų armija ir 
toliau sėkmingai sulaiko japo
nų kariuomenės pažangų. Ki
nai atsimeta į trečiųjį ginimo- 

d augu mas. veikė Aragono fron’si ruožų (linijų), kurs driekia
te. Šie sutriuškino radikalų Ai nuo Šanchajaus vakarų link gį8 darbas, sakų gamyba, eina 
atsparumų pietrytiniam šone iki Nansiango, iš tenai pasuka jr Prienų apylinkės miškuose

NUSAKINIMO DARBAI

PRIENAI. — Kaip žinoma, 
nuo 1935 m. pas mus Lietuvo
je plačiu mastu pradėtas orga
nizuoti pušies nusakinimas.

KATALIKŲ MISIŪNE- 
RIAMS PĘIPINGO SRI

TYJE NĖRA PAVOJAUS

ir nacionalistų koliumną per 
kelias mylias pasigtūmė prie
kin. Tokiu pat būdu su radika
lais btis apsidirbta ir kituose 
šonuose.

šiaurių link — į Kiating, pas-' įr vietos Miškų Urėdija pušų 
kiau su mažu į gaubi m u atsire- niwakinimo atžvilgiu, pasirodo,
mia į. Yangtze upę.

Japonai palengva varosi pa
skui atsimetančius kinus, ka
dangi šių gausingos sargybos

REIKALAUJA, KAD TEISĖ-'atkakliai gina .kiekvienų že-'111,368 kg. sakų, 1936 m. — 
JAS BLACK PASIAIŠKINTŲ mės pėdų. Kinų armijos vadai m,634 medžių ir gauta buvo

_  Hrirtinn IzorI noninin

užima vienų iš pirmųjų vietų. 
Pav., 1935 ra. visoje Lietuvoje 
buvo nusakinta 81 $45 med
žiai, iš kiurių viso buvo gauta

tvirtina, kad naujojo ruožo 
WASHINGTON, rūgs. 14. japonai nesulaužys ir jie ten 

— Visoj šaly sukeltas nepap- bus nugalėti, kadangi kinai į-

LONDONAS, rūgs. 13. — 
i Ispanijos baskai tėvai per An
glijos konsulų Bilbao mieste 
reikalauja, kad jų 333 vaikai 
iš Anglijos būtu jiems grąžin
ti — į nacionalistų valdomų 
sritį. •

Chicagoj kilo sumanymas }- 
vesti mašinas piliečių balšavi- 
mui per rinkimus. New Yorke 
mašinos naudojamos. Išvyko 
delegacija ištirti jų sekmingn-

rastas triukšmas susekus, kad 
paskirtas vyriausiųjin teisman 
teisėjas Black yra klanitas.

, Kai kurie kongreso atstovai 
reikalauja, kad pree. Roosevel 
tas priverstų naujų teisėjų 
Black pasiaiškinti ir, jei kaip, 
atsistatydinti. Bet prezidentas 
tyli. '

Kiti sako, kad šis visas rei
kalas priklauso senatui. Sena
tas turi, atnaujinti tardymus 
ir radus, kad Black yra klani
tas — atšaukti savo patvirti-

rengė ten puikias ir neįima- 
mas pozicijas. Japonai gi ki
taip galvoja.

PRANEŠTA APIE PRAN
CŪZŲ IŠGIJIMUS LIURDE

PARYŽIUS. — Kaip kas 
metai, taip ir šįmet įvyko gau
singa prancūzų meldžionija į 
Liurdų, Dalyvavo daugiau 
kaip 60,000 meldžionių, kurių 
daugumas paliegusių ir įvai
rios rūšieą invalidų.ITALIJA NESUTINKA

ŽENEVA, rūgs. 14. — Vė-.nimų. 
liausiom i s žiniomis iš Romos,, Visi pripažįsta, kad tai ne- 
I talijos vyriausybė atsisakė. paprastas įvykis šalies istori- j gūsių jų staigūs pasveikimai
patruliuoti Viduržemio jūroje. • joje. Išgijo dvi moterys..

Pranešta, kad pirmųjų die
nų Liurde įvyko dviejų palie-

122,549 kg. sakų, tame skai
čiuje Prienų miškai yra davę 
1935 m. 33,075 kg. sakų, iš 
25,889 nusavintų pušų. Viduti
niškai šių miškų viena pušis 
per metus duoda apie 1,200 
gramų sakų.

.Gauti sakai pristatomi į Ą- 
lytų sakams apdirbti įmonei, 
kuri juos apdirba ir gauna ke

PEIPINGAS, nigs. 14. 
Amerikos katalikų misioiuei 
riai Pęipingo srityje nesuvari 
žyti ir jiems nėra pavoj 
Japonai netrukdo jiems eiti 
sav® kilnųjų pareigų —skel* 
bti tikrąjį Dievo žodį pagoj 
name. , .

Reikia spėti, kad ir kitose 
karo zonose Kinijoje katalikų 
misionieriai netrukdomi eavcd 
darbuose. Tačiau apie tai ne* 
turima čia jokių žinių. .

TRYS ŽUVO ANT GE
LEŽINKELIO

Morton Grove greitasis ke? 
leivinis traukinys sudaužė au- 

lerių rūšių terpentinų ir kani- tomobilį. Trys asmenys žuvo:
folijų.

NACIONAUSTAI PUOLA 
MADRIDĄ

MADRIDAS, rūgs. 14. — 
Radikalų karo vadovybė skel
bia, kad nacionalistai iš naujo 
pradėjo pulti Madridą iš va
karinio šono. Girdi, milicija 
stipriai laikosi.

M. Heiberger, 47 m, S. T rem 
dler, 60 m., ir W. E. Racin® 
56 m. amž. „

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

matomas lietus; vėsiau.

Saulė teka 6.-30, leidi 
si 7.20.
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Mt natralouia tol padaryti lr neprialunciama tam tlfca- 
Nl palto lenkių. Redakcija paallaiko aau tolaa tai
kyti lr trumpinti vlaua prlalųatua raitus lr ypač ko- 
Boopoudoucijaa sulyg aavo nuoliftroa. Korespondentų 
■Mlo ralytl trumpai lr aliklal (Jei <sJlma rolomaj* 
Kallntle) paliekant didelius tarpus patalaymama ven« 

polemikos lr asmenMkumų. Possnaslos koi

vo. Taigi, tais laikais lietuvių veikėjams ne
kartų teko »u juo susitikti.

Masarykui mirus čekai neteko tikrai 
didelio žmogaus ir sumanaus vado.

Tikrai Skandalas

Jau tada, kada Prezidentas paskyrė se
natorių Hugo L. Black Vyriausiojo Teismo 

JU

U ' Kun. Pranciškus M. Jurai

BE PATVARIOS VEIKLOS — DAUG 
SKRIAUDOS

(Referatas šių Metų Federacijos Kongresui)

-■oadencijoa lalkrattln nededamos.
* Redaktorius priima — nuo 4 vaL 11*1 I VaL popiet.

MUSNUMElUTOtl KALNA: J. Amerikos valstybines 
Metams — 14.00; Pusei metų — *1.10; Trims mene. 
e*.™- — |2.00; Vienam mėnesiui — 76 c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — 67.00; Putei metų 
r- 14.00. Pavienis num. Ic.
9 Skelbimų kainos prisiunčiamos paretkalavna

Tamas G. Masarykas

Vakar rytų pasimirė pirmasis Čekoslo
vakijos prezidentas dr. Tanias G. Masary 
kas, kuris buvo vadinamas ‘‘Čekoslovakijos 
tėvu”, ‘‘Čekoslovakijos Jurgiu Vašingtonu”, 
“Čekoslovakijos išlaisvintoju” ir kitais pa 
našiai gražiais vardais. Ir tie duoti jam var
dai tiko. Jis ne tik visų savo amžių svajojo, 
bet ir sunkiai dirbo, energingai kovojo, kad 
jo tauta išsilaisvintų iš po sunkaus sveti
mųjų jungo. Jis neatlaidžiai sifekė, to tikslo 
besidarbuodamas savųjų tarpe tėvynėje ir 
gyvendamas svetur. Tam darbui t. y. vedi
mui čekų tautos į laisvę jis bttvo gerai po 
siruošęs. Viena, jis buvo išėjęs aukštus moks
lus, profesoriavo Vienos ir Pragos univer- 

' ritėtuose, gyveno Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, kur taip pat profesoriavo (Chicagos 
universitete). Buvo Austro - Vengrijos par
lamento1 narys ir energingai gynė aavo žmo
nių reikalus. Žodžiu, jis buvo ir aukšto moks 
lo žmogus ir, svarbiausia, suaugęs su savo 

. tauta ir jos reikalais.

f -' Prie valstybės vairo dr. Masarykas iš- 
įt buvo nuo 1918 metų, kuomet Čekoslovakija 

pasiskelbė nepriklausoma valstybe. Iš pre
zidento vietos pasitraukė dėl senatvės (jau 
buvo 87 m.) 1933 m. gruodžio mėnesį. Jam 
teko panešti vienų didžiausių naštų valsty
bės kūrimo darbe ir jos išlaikyme. Toji naš
ta tikrai didelė, nes Čekoslovakija yra to
kioj pozicijoj, kurioj pavojų jai iš 'visų pu
sių susidaro. Juk visa centralinė Europa yra
lyg ant kokio vulkano.'

Masarykas, kaipo pirmas Čektoslovaki
jos respublikos prezidentas, visuomet pasili
ko savo kraštui, savo žmonėms ir jų intere 
sams ištikimas. Jis nebuvo saumylys, bet 
nuoširdžiai savo pareigoms atsidavęs. Jo 
išmintis, taktas, gilus mokslas, politiko ga
bumai nekartų išgelbėjo Čekoalovakijų nuo 
baisių pokarinių chaosų, kokiuose buvo kai
myninės valstybės.
• . Jis drųsiai sutikdavo sunkiausias prob
lemas ir jas protingai išspręsdavo. Čekoslo
vakijos ribose gyvena keletas tautų, kurių 
tarpe kildavo konfliktų.. Masarykas sėkmin
gai tuos konfliktus išspręsdavo.

Čekoslovakija apsupta diktatūrų, kurios 
visada skleidė nuodingų propagandų. Bet į 
Čekoslovakijos politinį gyvenimų mažai arba 
jokios įtakos nepadarė. Jokių sukilimų ar 

* revoliucijų Čekoslovakijoj nebuvo, nes Ma 
sarykas mokėdavo įtikinti kairiųjų vadus, 
kad kraujo praliejimu nieko gero nebus ga- 
liina atsiekti. ' •

Kad Čekoslovakija išliko demokratiška 
valstybe, tai yra didelis Masaryko nuopel
nas. Jis buvo uolus saugotojas deimokratiš

nariu, visuomenėj kilo neparitenkimlnų, 
tada jad buvo įtariamas kaipo Ku Klux 
Klano organizacijos narys. Dabar tas plau
simas išnaujo kyla. Spauda skelbia faktus, 
kad Black ištikro esųs kuklzklanietis. Tai 
skandal&s! Daug senatorių pasisako gailintis 
balsavę senate tž to pono užgyrinių vyriau
siuoju teisėju. Tuffmet nežinoję faktų.

Ku Klux Klan yra nelegališka organi
zacija. Ji juodašimtiškai kovoja prieš kata
likus ir ypač visus ateivius. Ji varosi prie 
to, kad atimti veikimo laisvę ir katalikams 
ir visoms ateivių organizacijoms Kas su 
klaniečių nusistatymu nesutinka, tų jie sa
votiškai baudžia Ku Klux Klan organizaci
ja savo veikimu nusideda Jungtinių Valsty- ____ ____
bių konstitucijos dėsniams ŪMte tokia teStTfi
neturi legalaus pagrindo egzistuoti. -Ir, su
prantama, kad tokios organizacijos narys 
negali užimti jokios vietos valdžioje, o ypač 
Vyriausiojo Teismo nario vietų, nes toj vie
toj būdamas žmogus turi prižiūrėti, kad ne
būtų laužomi konstitucijos dėsniai. O kaip 
galės tas pareigas eiti toks asmuo, kuris 
pats priklauso nelegališkai, prieškons t i turi
nei organizacijai.

Prez. Rooseveltas turėtų Black’ui pasa
kyti, kad jis tuoj pasitrauktų iš teisėjo vie
tos. Kitaip visame krašte kib? ne tik nepa
sitenkinimų, bet ir protestų banga.

Mes esame mistinio, Kris- tuoj kati draugijose visur pu' 
taus Kūno nariai. Kiekvienas sįreišlcia apsnūdimas: bedie-. 
kuris »u tikėjimu ir meile į. vįnįmni augančios kartos, o 
eina į Kristaus mistini kūnų kovai su religija sisteni&tin- 
(tai yra Bažnyčių), privalo’ gai organizuoja jačeikas, liau 
atlikti tame kūne ^kirtusias įlies frontus. Ne skundų, n< 
pareigas. “Nea,: kaip viena-1 aAųanų bei raudų munls rei-
vne kūną turimų daug sųną- 
rių, viri gi sųnąriai turi _ TO 
tų patį veikimu tjaip mes dau
gelis esame viėnąs kūnas Kri
stuje, ypačiai; gi esame kits 
kito sųnariai. Mes tarime Jo-

kia, bet akcijos, vieningos ak 
rijos, katalikiškos akcijos. 
Perinriznrefi ir nevilčiai neta
ri būti vietos. Juk .Kristus 
posakė, kad Bažnyčios ir pra 
garo vartai nepergalės;

vonų, kurine, Žiūrint ihums' “Kas tiki į Dievo Apfraiz 
duotosios malones,- yra įvai-i dų galingų,
rios” (Rom.12; 4-fiį. Be to,, Tas baimės vaikų nepažįs- 
kovojančioa Bažnyčios gyvė-

Mokslas Ir Auklėjimas
' z

Žinomas sociologas Vyskupas K. Palta
rokas yra kartų pasakęs:

“Ar mokinys žinos žvaigždžių kelius, ar 
ne, planetos eis ramiai savais keliais. Jei 
vaikas nežinos elektros, sarfiė nesiliaus švie
tusi, telegrafas nesustos veikęs. Bet ar žinos 
tikrų gyvenimo tikslų, ar ne; ar laikys Die
vo ir Bažnyčios įsakymus, ar ne; ar pripa 
žius bausmę už blogus darbus* atpildu už 
gerus, — tai nepaprastai svarbių* nds tuo 
remiasi visuomenės santvarka ’.

Tai tikra tiesa.. Juk šiandien kalėji
muose yra pilna tokių, kurie sėdėjo mokyk
lų suoluose, o vėliau atsidūrė už grotų. Taip 
su jais atsitiko dėl to, kad šalia mokslo 
jie negavo sveiko auklėjimo. Mokslas be auk- 
lėjino jaunuolį nepadaro tokiu žmogumi, ko
kiu mes norėtume kad jis būtų. Dėl to ne 
vistiek į kokias mokyklas savo vaikus lei
džiame. Vaikams geriausia mokykla yra ta, 
kurioj jie gauna ir mokslų ir sveikų,' krikš
čioniškų išauklėjimų. *

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS .kad iš surinktų $376,9201,
—T------ - įtiktai $139,193.40 pasiųsta

Šiandie iŠ Čikagos bal&avi- Spanijai vaduoti nuo rebelių!
kų popures ant savo delno de- Į * —-------
d^ jums lorespondencijų iš; Kauniškis “Kuntaplis” la

stovie. Kiekvienų dienų ji ve
da aršių kovų ou trilypiu prie 
šu. Kovodama už sielas ji 
daug kenčia, bet priiminėja 
vis daugiau ir daugiau po sa 
vo vėliava naujų kareivių. 
Juos išmokina, apginkluoja 
ir globoja, ir mes, joe karei

ta silpnos!”
Tačiau liudninų faktas, kad 

daugeliui sielų gręsia pražu

*Į
Detrojaus apie balšavikų pra- 8o, kad Kauno 'policija pia- 
kalbas. 'dėjo kaimiečius mokyti Lais-

.(Visiems draugams išsiunti- vės Alėja vaikščioti; būtent, 
nėta groniatos, kad rugp. 28 vaikščioti statmeniškai, o ne 
d. kalbės Strazdas ir kad per įžambiai. Kaimiečiai sakosi, 
prakalbas bus alaus ir šen vi- esu, jie nuo senų senovės no- 
čių prisivalgyt. Atėjo paskirta rėję vaikščioti po įstaigas sta
dioną ir žmonių prisirinko 15. čiai, bet kad juos ilga gyveni- 

Po prakalbų, aiški rokunda, mo praktika privertusi prie
reikėjo užmokėti už kambarį vingių.

ties pavojus. Jas reikia gri Prakalboms, gromatų stempas, 
bėti akcija, akcija vieninga, senvicius ir Strazdo ke- 
akcįja pavyzdinga. Patsai Da- Mc-nę Bruklyno ir atgal. 
ngUs popiežių lūpomis Šaukia
tikinčiuosius į darbų. Popie 
žius Pijus XI yra pasakęs;
“Jūsų apaštalavimas turi bu-,®0 ^šarikių gazieta rūgs. 7 

viai, esame viskuo aprūpinti.'tl.„ didžiu apaštalavimu jūsų draugas L’ruseika važiuo- 
gyvenimu, visados matomu,' Ja i Pasitiko pakraštį. Ko va- 
be rodymosi, bet lygiai ir buriuoja? žinoma, pasimaudyti,

O, va, kita korespondencija 
iš Čikagos;

Ištikimas Kristaus Karali
jos. kareivis kovos lauke pa
syviai laikytis negali. Jis tu
ri eiti paties Karaliaus skir
tas . pooicijos pareigas griež
čiausioje drausmėje. Nors, tos 
pareigos vienų daugiau atsa
kingos, negu kitų, bet viso.i 
labai svarbios.' Jeigu pasi 
liuosuojas mažas garlaivio 
gtraigtelis gali “įstatyti į ske 
ndimo pavojų risų garlaivį, 
kų gi bekalbėti apie nuosto
liūs apsileidusių 
kareivių! r/a • v •

A. L. R. K. Federacija, po 
Bažnyčias vėliava, sudaro y- 
patingų pulkų kareivių, kurių 
kuopos veikia įvairiose para 
pijose. Joms vadovauja ir į. 
sakymus duoda Kristaus Va

Bostono cicilistų gazieta ra
šo, kad kiekvienas žmogus tu
ri * parodyti savo prigimtį. 
Dainininkas mėgsta dainuoti,

Pabaigoj kitos savaitės, ra-'melagis meluoti ir t.t... Cici
listų prigimtis yra — tamsių 
žmonių mulkinimu sau biznį 
varyti.

baimės visų tų, kurie stebės, šonkauliu8 saulėj pakepinti, 
tų jūsų krikščioniškų, katali
kiškų gyveninių — paprastų, 
bet rinitų, didžiaširdį ir atvi
rų. Ar galėtų būti geresnis 
apaštalavilno būdas, kurs tu
rėtų daugiau sėkmingumo, 
kaip kad tasai, apie kurį di 
dysai vyskupas ir kankinys galiai ia Čikagos ir Bostono 
Sv. Kiprijonas pasakė savo Į cicilistų • visiems kelionės 
laikų persekiotojams, kai jis apmokėtos, visi pavalgę ir at
kalbėjo stabmeldžiams: “Non sigėrę

Karas Reikštų Tautų Žlugimų

Šių vasarų Baltijos kraštuose lankėsi 
Tautų Sųjungos generalinis sekretorius Ave- 
nolis. Vienoj savo kalboj, pasakytoj Rygoje, 
jis pažymėjęs, kad Latvija ir kiton Baltijos 
valstybės gali eiti Tautų Sųjungos dvasios 
veikimo pavyzdžiu. Geografinė šitų valsty
bių padėtis esanti labai pavojinga, tačiau 
politikoje šie kraštai yra taikos skatintojai. 
Avenolis pabrėžė, kad Baltijos valstybės vei
ksmu parodė savo pageidavimų pasilikti iš
tikimos {kočios ir grįsti savo gyvenimų tai*
kos ir susipratimo pagrindu. Tuo pačiu mo

kos konstitucijos dėsnių. Jis įrodė, kad pa. I tui tos valstybės stiprina savo ūkinę padėtį
Mdkyti krašte tvarkų, apsaugoti valstybę nuo 

r .Barinių pavojų, nereikia žiaurios diktatū
rai. Galima tai padalyti lr prie demokratui
kos tvarkos.

Prie Masaryko valdžios katalikai turė- 
je pilniausių laisvę. Jis nenaikino vienuo- 

* lynų, nežudė kunigų, nevaržė katalikų orga
nizacijų veikimo, nekonfiskavo Bažnyčios tu
rto, neareštavo1 kunigų, vyskupų, vienuolių 
ar pasauliečių katalikų veikėjų, kaip daroma 
prie diktatorių. Valdžia ir pats prezidentas 
savo lėšomis padėjo atstatyti karo sugriau
tus vienuolynus, bažnyčias. Daug naujų baž
nyčių pastatyta. Pastatyta bažnyčių iri kitur, 
kad jos tarnautų čekams: Jeruzalėj, Romoj,

| Paryžiuje ir kitur.
Masarykas gyveno Amerikoj 191B m. ru

denį, kuomet čia buvo daromas spaudimas į 
Amerikos valdžių, kadz ji stovėtų už įšlai>» 
viaimų pavergtųjų tautų. Čia buvo sudaryta 
pavergtųjų tautų lytfa, kurios priešaky sto- 

I vėjo dr. Masarykas. Joj ir lietuviai dalyva-

ir ugdo tautinę kultūrų. Avenolis pridūrė, 
kad dabar visi supranta, kad karas šiuo 
metu reikštų visų Europos tautų žlugimų. 
Tų supratimų stiprinti ir yra aukščiausias 
Tautų Sųjungos uždavinys.

— Oho, namuose turite dvi 
papūgas, — tarė Ignas Sve
čias įėjęs į Jono Kaimyno 
butų.

— Taip, viena mano, o ki
ta žmonos, — pastebėjo J. 
Kaimynas.

— Ir abi kalbat
— Taip. Kai man įėjus į 

vidų žmones papūga sušunka; 
“Tu vėl girtas parėjai!” ma
niškė tuojau atšauna: “Tavo 

Ir dar dyvijatės, tavorščiai, zupė vėl prisvilus!”

Įdomūs Lietuvių Išradimai: Kilnojamasis 
Kambarys, Mašinėle Silkėms Valyti,

Vienaratis Motociklas ir k.

Dažnai skaitome laikraš- sų betgi įr užpatentuotų užfi 
čiuose ar girdime pasakojant. t ksuotų. Iš jų čia suminėsiu 
kad čia vokiečių koks dakta- tik mažų mažytę dalelytę, tik 

kai kuriuos, skaitytojams įdo
mesnius, suprantamesnius, 
daugiausia kasdieniniam gy
venimui skiriamus, paskuti 
niaisiais metais užpatentuo
tuosius if Prekybos Departa
mento paskelbtuosius.

Štai jų keletas.
Kulnūns pristiprinti plokš 

telė; vaikų vežimėliams pa 
važelės; automatinis prietai
sas slėptuvėms uždaryti; buo
žinės svarstyklės; universalu* 
užraktas; vandens sportui dvi 
račio arba motociklo kombi 
nacija su valtimi; vienartis, 
motociklas; atvirukas su de
tektorium; kiaušininės svars 
tyklės; sofa, paMerčiama ; 
dvigubų lovų; apverčiami ma
rškinių rankogaliai; kilnoja
masis kambarys; silkčms va
lyti mašinėlė; tolio matuoja
masis aparatas; dirbtiniai sta 
tvbiniai betoniniai akmenys 
gyvenamiems namams nuo 
drėgmės apsaugoti; prausyklė 
su automatišku vandeniui te
kėti prietaisu; sukamoji trin
tuvė; būdas paukščių kiauši- 

kepyklę
krosnims kurjnti mašina; 
gaisrams gesinti įrengimas; 
skystoji lazurka; popierinių

na, ir, sako, rengsiąs prakal
bas Los Angeles, San Fran- 
cisco ir kitur.

Taigi, važinėja Strazdai, 
važinėja Pruseikai, važinėja 
visi balšavikų pravadyrai, va
žinėja bendro prunto pasfur-

ycl0S muitą ldąūirifūr, šed'yivimus”.! 
“Mes daug nekalbame, bet 
gyvename, — ir štai žiūrėki
te, kaip mes gyvename”.

252 metais Kartagenoje siau 
tė marūs. Ligonių ir mirusių
jų skaičius augo. Stabineld-

ldovas per savo pasiuntinius šiai jais nesirūpino. Jie kai

Vienas “S-ros” bendradarbis lik s-Ka
reivis praneša, jog šį rudenį Seimas pradė
siu* svarstyti naujos konstitucijom projektų. 
“S-ros” bendradarbis stato klausimų, kokių 
permainų įneš į Lietuvos gyvenimų naujoji 
konstitucija. “Ar ji tik parems dabartnę 
valdymo sistemų, ar ji bandys, po vienuoli
kos metų klajojimo totalitarinėse jūrose, grį
žti į demokratijos uostų?” ' '

Į šiuos klausimus atsako pats jų iškėlė
jas. Jis rašo: “,Zinant dabartinio seimo sų- 
statų, galime iškalno pasakyti, jog jis pr't 
ims ir patvirtina tų, kų jam patieks vyriųn

kunigus klebonus. Taigi kle
bonai yra atsakingi skyrių 
vadai kovoje su bendruoju 
dvilypiu priešu.
Subedievėjimu ir ištautėjimu
Tai pavojingiausi šių laikų 

mūsų priešai! Drausmingoje 
Federacijos veikloje visur tu 
rėtų vadovauti obalsis: Kata 
likybė ir Lietuvybė.

Progresuojantis ir besikei
čiantis gyvenimas iššaukia 
naujus kovos būdus. Prieška
rinės kovos priemonės ir tak
tika mūsų laikams nebetinka. 
A. L. R. K. Federacija tai 
gerai suprantat Įniks nuo 
laiko šaukia Kongresus, kad 
peržiūrėti rykiaotes, apgink- 
luoti kareivius naujoviškais 
ginklais, sustįpuinti bendrąjį 
frontų ir taip pagerinti veik
lų.

šiais metais .tarp kitų pa
siuntinių, Federacijos Taryba 
ir man skyrė pareigų aplan
kyti (dvasioje)įjos priežiūro
je esamus karerrius Ir XX V J 
Kongresui praijeftti svarbiuo 
sius trūkumus.'

Jų yra tiek daug, jog net 
sunku išskirti, svarbiuosius. 
Pagaliaus, jie daugumai yra 
žinomi. Kų gelbės skundas, 
kad dirbtuvėje, ofise, gatvėje, 
Viešnamiuose ir stuboje dau* 
gelia katalikų niekuo nesiski-

tino ir keikė krikščionis. Gi
Šv. Kiprijonas, kuris už Kri-j ras, čia anglas ar rusas iš 
etų savo kraujų praliejo 256 rado tai ir tai, patobulino ta;
m., kreipėsi į tikinčiuosius, 
kad mylėtų savo priešus ir 
melstųsi už juos. Taigi prašė, 
kad neturtėliai savo triūsu, o 
turtingieji savo lobiu gelbė 
tų žūstančius. Daug vargo,

ir tai. Ir stebimės. Tai galva! 
Tokie jau mes.
O kad mflsų šaly pilna vi

sokių išradimų bei išradimė
lių, kad mūsų išranda kai kų 

i bei patobulina ne tik dakta-
kol visus ligonius aprūpino ir rai, inžinieriai, technikai, da 
numirėlius palaidojo, tačiau rhininkai, bet ir kaimo die- 
miestas liko išgelbėtas. i jaį. bernai; piemenys — to

Šiandien komunistinė epide 
mija ir bedievybės -maras pli
nta visame pasaulyje. Supago-

’dažnas iš mūsų nė nežino ar
ba negirdomis praleidžia, — 
bent nesistebi h pečiais ne

nėję vadai kaltina Katalikų trauko. O mūsų išrandama 
'Bažnyčių ir persekioja kata-' kartais ir ne prastesnių da
liklis. Popiežius Pijus XI pra- |ykų, kaip kitur. Tik ne vis- 
šo tikinčiųjų melstis už per- kas mūsų išgarsinama, dar 
sekiotojus ir imtis katalikiš- jnažiau, žinoma, užpatentuoja 
kosios akcijos, kad išgelbęti ma. Kur tau patentuos koks 
pasaulį nuo gresiančių baisių’Plungės piemenukas ar vai

sybė. Pastaroji gi, vardan ‘tauto* vienybės ,J r*a nuo pagonų. žydų ir pro- 
yra linkusi pasitikti neaprihotam laikui”, [ testantų; kad jpuči 

Taip, žinoma, ir bus.
Į testantų; kad .iWi ama stoka 
' tarpusavės meilės ir teisingu

katastrofų.
“Katalikiškoji akcija, sie

kianti viskų atnaujinti Kris 
tuje, yra tikras apaštalavi
mas paties Kristaus garbei. 
Kad galėtumėm gerai jį at
tikti mums reikalinga yra 
Dievo malonė, apaštalas gi 
jos visiškai negauna, jei jur 
nėra . vienybėje su Kristumi.
Tik įgyvendinę Jėzų Kristų 
mumyse, miee galėsim leng
viau J £ jgiųžinti šeimoms, vi- 
eganmiMM. Dėl ta, visi tie, ku
rte yia pakaukti vadovauti 

■atba kurie pasiaukoja kata
likiškai akcijai turi būti iš-, X. 
bandyti katalikai, savo tikėji-

kas.
Visokių visokiausių išradi

mų bei patobulinimų yra mū

me įsitikinę, o pagrindiniu’ 
susipažinę su religijos daly- 
kais, Bažnyčiai nuoširdžiai 
paklusnūs, o ypatingai tai au- 
kščiauųįai apaštališkai kated
rai ir Jėzaus Kristaus vieti- n*w,m konservuoti; 
ninkui žemėje; jie turi būti 
tikro dievotumo žmonės, tvir
tos dorybės, grynų papročįų 
ir taip švarų gyvenimų vesti,1 m**ša8 apsaugoti kailiams, vi
kiui jie taptų visiems pavvz ' Inoniams bei kitokiems dra- 
džiu”, sako Popiežius Pijus1 bužiams nuo kandžių, kitų 

kenkėjų bei dulkių; degtukai 
(Bus daugiau) (Tęsinysi 3 pusi.)
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Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Oisteriai - klamsai ne- jė, liet ir šiaip jau ant pliko
kaitų j pusėtinai didelius iš
auga. Taip didelius, kad žve
jui už kiškų nutvėrus, prisei- 
im plieno įrankiais žiotis at- 
lopoti kol kojas ištrauki.

• - Apie du bilijonus svarų 
kavos kasmet pasaulio žmo
nės sugeria. {Brazilija dau
giausia vien kavos auginimu 
ir verčiasi. Be to šalis neži
notų kaip apsiverst.

lai ko mažai kas jiems kelių 
duodavo.

— Ne tik dabar žmonės ne
rimauja ir nepatenkinti jau
čias iš savo tvarkos valdovų. 
Taip ir kitados būta. Štai, 
ve, senovės žydeliai buvo iš
mėginę veik kiekvieną, valdy
mo būdą. Valdėsi karuliais, 
patrijarkais, pranašais, teisė
jais, o net ir atletais. Atle- 
taisl Samsonas paliko geriau-

Priverstinai blaivybei sį atleto valdovo pavyzdį. Va- 
pasit raukus, žmonėse į pro- ldė žydus net per dvidešiiut 
čiai pakitėjo. Kitados veik metų. Prie nieko gero savo 
kas tik burną turėjo," gumą Į pavaldinių neprivedė. Tiesa, 
kramtė. Moterys, suprantatna, turėjo nepaprastą sveikatą, 

moję eilėje buvo. Nūn jau1 Keli tūkstančiai vyrų neišdrį
sdavo Samsonui kliudyti. Iki 
tol, gerai. Bet už tatgi turė
jo labai silpną makaulę. Kai 
pakLiudavo bobų tarpa n, tie
siog, gdllvos netekdavo Rr 
pražūdavo. Į’ kiekvieną. įsi
mylėdavo ir kiekvienų už mo
terį turėt norėdavo. Pilisti-

Lietovos finansų tvirtovės: Kairėje žemės Bankas, dešinėje — Lietuvos Sauks®.

mažai ar ir visai nemoka. Į 
garsiausius universitetus žiū- 
roma su panieka. Kų tik kojos 
atkelia, — visi į Detroitu bė
ga, kad pamatyti, kur auto
mobilių daro, ir ten laimės 
ieško. Kų sako Šventas Raš
tas, ko Bažnyčia moko — jau 
tik pašalinis dalykas. Kų iš

sitaria. O kadangi dabar alų! nai, aršiausi žydų priešai ir i garsina radio ot, tai idea- 
geria jau ne vien vyrai, bet• kaimynai, žinodami tai, nu-'^as- Visi jį turi, visi jo klau-

um
kas kelintas tuo užsiim- 

Didžiuma tos pramo- 
jau vengia. Ne tik ven

gia, bet da ir tų nepakenčia, 
ką taip daro. Dėl ko taip yra, 
nesunku išaiškint. Kas geria 
alų, tas nepakenčia saldumy
nų. Šiedu dalykai niekad ne

S KAN DALAS VILNIUJE
Kaip Netvarkingai Šeimininkauja Lenkai 

Pavergtoje Lietuvoje

į keletu advokatų prašydamas | Tų savo pažadų notarialiaį 
iškelti jo bylų teisme, • jis1 patvirtino, dėl ko atsirado ad- 
laimėjęs duos jiems po kelio-, vokatų, kurie rimtai imasi šio 
likų dešimtinių savo žemių (Tęsinys 4 pusi.)

samdė tūlų senmergę Dalilų. 
Ši ne tik visas paslaptis iš
gavo, bet ir sveikatų pakniso 
ir net akis išlupo. Garsus Sa
msonas mirė be garbės, svei 
katos, o net ir spangks. Kitais 
valdyti tik vienas Dievas mo
ka.

ir moterys, — guma palieka 
ant pliko lauko.

— Mažiau su tikra isterija 
susipažinusiam, buvusios Ro
mos gladijatorių būklė, tie
siog, nepakenčiamai atrodė.
Kitaip išsižiūri, arčiau priė
jus. Tiesa, iš pradžių tik pra
sikaltėliai, arba vergai, buvo 
verčiami su laukiniais gyvu
liais grumtis. O, kadangi ve
rgų ir prasikaltėlių netrūko, 
galynėsna po kelis tūkstan
čius gladijatorių išsirykiuoda- v,, , ,. . , . ._ rašė, sudarydavo naujas nuo,o. Matyti arenoje penkis tu- , ,•mones, kitus mokindavo, pa

skui juos kiti ėjo. Ištikrųjų. 
Prancūzijų tvarkė ne tiek ar
mija ir Napoleonas, kiek

KĄUNAS (Tsb) — Užgro
bę trečdalį Lietuvos su sosti
ne Vilniumi, lenkai ėmė vi
sais būdais engti lietuvius. 
Tuo ir pasireiškia visas oku
pantų šeimininkavimas mūsųsos: ne tik šalies preziden 

tas, bet ir ligotas lovoje, ka
linys grandiniuose, o net u A
beprotis valstybes prieglaado- , "tvarkoma
je. Nūdienos mokykla vai
kui užklausimo neišriša, o tik 
da gilesnį keblumų stato. Mo-|
kykloje surankiotos žinios at-

— Kaip greitai pasaulyje 
viskas mainos! Rodos, da tik 
vakar buvo sakyta: kas skai-

atveju net į teismų, jei jam 
gražiuoju turtai nebus grąži
nti.

Kadangi patsai kunigaikš
tis yra labai nuskuręs, neturi 
iš ko gyventi ir taip pat ne

senojoj sostinėje. Daugiau jie turi pinigų iškelti teisme by- 
nieko neįstengia padaryti. ■ lą, tai jis kreipėsi Vilniuje

juridiniai reikalai. Pavyzdžiui b Kunigai turėtų įsigyti 1 
Vilniaus miesto savivaldybė S Vyskupo Petro Pranclš-! 
(magistratas) Ugi šiol nesu- J kaus Bučio, M.I.C. para-j
tvarkė savo nuosavybės do

rodo kai karnų vyžos pasaulį :kumen‘«- ir dabar Vi|-‘
ižvydus. Rodos, ne pasauli, . klil° /kandžias, kuri,

mokykla, o tik mokyklų pa
saulis nūdien moko. Ieškoti 
laimės ar ateiti^* mokykloje.

to ir rašo, tas duonos neprn- tiek, kiek rankioti grybus 
šo. Reiškia, tie, kąi skaitė ir ___ .

katančius besikamuojančių, 
nebuvo naujiena. Neužilgo ir 
patys romiečiai pradėjo da
lyvauti. Pačių valdininkų, ne 
tik sūnūs, bet ir dukterys 
mielu noru pasirodyt progos 
ieškojo. Nekartų jau pabuvę 
ir pirmaeilės patricijų mote
rys taip užsidegdavo, kad pa
bėgdavo iš namų, ieškodamos 
galo inirtusių liūtų nasruose. 
Ilgainiui, vergai ir kaliniai 
tik žiūrėdavo, kai jų savinin
kus įerzinti žvėrys draskė ir 
malė. Taip. Nūdienos skaity- 
lojui ne taip jau lengva su
prasti istorijų kelių tūkstan
čių metų senumo. Mums šian
dien liūtas, ar meška, atrodo 
baisiu sutvėrimu. Bet gi jų 

.gadynėje — tai tik kasdienis 
^^Lliuks buvo. Ne vien areno-

•rinktynės mintys
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuiiškia

Rugsėjo 15-ta Diena

“Tarnaukime patikdami 
Dievui“. — Žyd. XII, 28.

Volterio raštai. Prie Rusijos 
iširimo daugiau prisidėjo To
lstojus, negu pasaulinis karas. 
Amėrikų auklėjo ir į galiūnų 
išaugino Biblija, o ne politi
nės partijos. Neveltui kitados 
prie skaitančio ir rašančio 
asmens, be kepurės, ant ke
lių, nusižeminus eita. Vadina
si, anais laikais vaiko išauk
lėjimas tėvui sudarydavo ne- 
perdidžiausį kąsnį. Leisk mo
kyklon. Tegul vaikas išmok
sta skaityt ir rašyt, o visa 
kita bus jo.

Kur kas kitaip nūdien. Kas 
skaito ir rašo, duonos prašo 
pas tuos, ką skaityt ir rašyt

šakose. Ne maistas ir pasto
gė, o tik vaiko išauklėjimas, 
šiandien didziausį klausimą 
tėvams suteikia.

LIETUVIŲ IŠRADI
MAI

Ct'

(Tęsinys iš 2 pusi.)
...

be šiaudelio' kelmams rauti 
mašina; lietuviškų šachmatų 
forma; plaukiamoji avalynė 
ir t.t. ir t.t.

Gia suminėjau, kaip esu 
sakęs, tik kelis ‘lengvesnius’, 

Į visiems suprantamus išradi 
mus ar patobulinimus. Tačiau 
daug turime ir specialesnių, 
didesnių, techninių išradimų.

liauti stačiais ir aukštais ka
lnais, tu gali stovėti klonyje 
kol minios praeina; tu gali 
linksmai dainuoti jiems pra
einant:’ nors jie gali užmiršti 
dainininką, jie neužmirš dai
nos. — Aleno, H. Gatea.

Dievas yra geras Tėvas. Jis 
padeda mus visus į vietas, 
kur J.is nori, kad mes būtu
me užsiėmę; ir tas užsitlmi- 
mas yra tikrai “mūsų Tėvo

Jei negali plaukti ant jūrų dalykai„. Jis da,rbų
tarp greičiausių laivų, siūbno- kiekTienam 8utvčrimni, kurs 
jančių ant aukštų bangų, be-L jjema jei jie Bt.
aijuokiančių iš audrų, su kn- ,j|(, neklaatingai ir nuKie. 
riomis jie susiduria, tu gali
atsistoti tarp jūrininkų dar 
apsistojusių įlankoje; tu gali 
paskolinti rankų jiems pagel
bėti, kuomet jie išleidžia sa
vo laivų.

Jei tu esi persilpnas ke-

minusiai. Jis visad duoda 
mums gana stip»umo ir gana 
supratimo tam, kų Jis nori, 
kad mes darytume; jei mes 
arba nusivarginsime arba su- 
sitrukdysime, tai mūsų pačių 
kaltė. — Ruskin.

Kiekviena pastanga daiktų 
įgir.K-jai priešinga ysa bergž 
džia.

Nei -turtas, nei aukšta vie
ta, be sveiko proto, nepadaro 
žmogų didžiu.

Sveikas protas pataria nu
silenkti neišvengiamam ir pa
sinaudoti juo.

nežinia kuo pasibaigs.
Štai vienų dienų Vilniaus

spauda sušuko,.jog trečdaliui s 
Vilniaus gresia pavojus, nes... J 
atsirado jo savininkas.

Pasirodo, jog istorija tokia. J 
Kažkoks nusigyvenęs Smogus, 
kunigaikštis Jodko - Narke
vičius, sūnus Igno ir Kazi- 
mieros Tiškevičių (Tado Tiš
kevičiaus kilmės), padavė Vil
niaus magistratui pareiškimų,

šylą

PAMOKSLŲ
400 puslapį knygą.

Kaina 01.75

“DRAUGAS”S
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, III.

BILE KAS Iš FAMILIJOS 
GALI (STOTI IR LAI-

kad jam, kaipo Tiškevičiaus' DOVANĄ
įpėdiniui grąžintų visus Tiš f „ ~7"Z“
kevičių turtus, kunuos įmes-/ Qo|d fla . .
tas dabar valdo. O tie turtai | pješMų konteste
tai yra visas Vilniaus miesto -----------
trečdalis su Tiškevičių rū Į Naujas Old Gold Kontestas
mais, (dabar biblioteka), iš-,atd"»« Koate^
... . .. , , susi dėdė iš pnpddymo kalbos
*si miesto k\artalai su did- tiiSčiviose baliunuose piešiniuo- 

žiąja miesto sale. Tie turtai se. Nuejkjt pas jūsų cigare-
s otri a keletos milijonų litų.

Maža to, nusigyvenęs kuni
gaikštis Varšuvoje kreipėsi į 
atitinkamas įstaigas, reikalau 
damas, kad jam būtų grąžin
ta, kaip įpėdiniai visi Balt 
vėžos pušku plotai ip dange 
lis dvarų, dabar įvairių dva
rininkų valdomų, viso apie 
130,000 dešimtinių.

Noirs šių žinių Vilniaus gy
ventojai sutiko su linksmu 
juoku, tačiau patsai Jodko - 
Narkevičius pasiryžęs eiti tuo

tų dealerį ir įsigykite Old 
Gold Piešinių įBuletinų. Jį 
gausite dykai, sykiu su pil
nais įstatymais ir smulkmeno
mis kontesto. Kontestas kų 
tik prasideda. Šekit nurody
mus atydžiai. Nėra jokios 
prigavystės. Dvigubo Švelnu
mo Old Gold vėl duoda jums 
progų laimėti turtų ir būti 
turtingais per visa savo gy
venimų. Šekit šį dienrašti 
dėl tolesnių skelbimų.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

A

look 01d 
llihen It’s So Erną 
To look Voung... 
uuithO

h your hair grty * \
Is it going groy? —
Is it drab, fodęd orstrtM? j

Don’t lot these tell-tale marks of age remaln. 
They moko you look and feel old beyond your 
yoars. Eroso them qutckly and simply with 
Clairol which shampoos, reconditions and tints 
yeur hair back to its own natūrai-looking color 
...glowing with youthful highlights...in one 
triple-action treatment..

Alk yeur bnautician. Writo fer FREE bookUf^FREB 
advice en care et hair and FREE beauty analytis.

,Z

Net ndtfc cemmen, M-hthlentd htlr Jyn Ut 

N*rauur...«M CI&SIIOll
toverty Kine, Clnlenl. Ine., 132 Wm« 44<k M*w Vnrk. N. V.

rtnaM MnO fKt Clntral fcMkte*. FKC nVvk. «nC F»tl annlydfc

My h.„„

. Addt.u ..

\
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By Richard Lee ------------------- £-------- HggMm
PUTT1N ne MrfAN IS 6l\AN' NOO 
otriu. OF ve« uFe, BUT TM 
YRRXAFT.Rw.eyff! MY6AM6 AUTI 
TROO Wvtw YOU". vot/u Be SORRy 
vcfiiAtoeyes on Me-JusrHMT-

DETECTIVE RILEY
eieur-MANcep cAf>-r >n.ev. Ace ocrBcnve kas
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PAVYKI SESERŲ SV. KAZIMIERO 
REIKALAMS PIKNIKAI

E Seserų Padėkos Žodis

NEWTOWN, PA. — ftug- lyg na Viešpats gausiai, o 
pi ūmo 29 d., gražiame Juo- mes maldomis stengsimės trū1 
iaj>o Marijc* Vilos sode ant* kumus da|>ildyti.
rą kartą šių vasarą sklydo Ksaiue didžiai dėkingos pa* 
aidai prietelių linksmų kai- rdavinėtojam* ir pardavmė- 
bų, juokavimų ir tautinių dai tojoms ir pirkrsiems bilietu- 
nų. kus laimėjimui “Plymoutho”.j

Mums buvo daug džiaugs- ypatingai' širdingai dėkojame 
mo ir malonumo pr imti atsi- gerb. kun. C, Klevinskui ir1 
lankiusių dvasiški jų: J. B. vy- visai gerb. dvasiškiai ir vi
sk upę M. Re n|, kun. J. Če- suomenei pasidarbavusiai is- 
pukaitį, kun. I. Vttlančiūnų, platinimui knygelių per Lie
kom 1. Z mblj, kin. 1). Mik- tuvių’Dienų, rugpjūčio 15 d., 
šįr kun. A. I>rawl:, kun. V. Imkeride, Pa.
Martusevičių ir kapelionų 
kun. M. J. ilrundaų.

Reiškiame nuoširdų padė
kos žodį mūsų geradariams 
už atsilankymų į mūsų pikni
kų ir už parėmimų Vijos rei
kalų, o labiausiai esame dė
kingos gerb. kun. J. Čepukai- 
čiui, kun. I. Vahmčiūnui, kun. 
I. Zimbliui, ir kun. V. Mar- 
tusevičiui už ypatingų pasi
darbavimų. Ačiū toliau gyve
nantiems klebonams, kurie 
pasižymėjo nepaprastu duos- 
numu ir parėmimu šio pikni-
, ... I darbui — nebūtų šis piknikasko. Visų* raginamai pagelbėjo Į . ,

dėl taip gerai pavykęs.išparduoti knygutes ir 
to antrasis pikniką* pasisekė. 
Vi«a širdimi įvertinam visų 
paramų ir palankumų. Teat-

SKANDALAS ‘VILNIUJE

•'4
(Tęsinys iš 3 pusi.)

darbo ir renka medžiagų ir 
dokumentu*?.

irt ** #
Kiek girdėti, Vilniaus mie

sto magistratas artimiausia
me posėdyje šį kunigaikščio 
skundų svarstys ir, žinoma, iš 
anksto galima drųsiai tvirti
nti — atmes, nes tų turtų ir
trečdalio miesto žemių grąži
nimas staiga atsiradusiam 39įjis esąs sveiko proto žmogus.

Kaip dabar bus su taip joįpėdiniui — visai negalimas.

Kur buvo anksčiau šis ku
nigaikštis ir kodėl jis iki šiol

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

MATYKITE J J ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-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 pado- 
uionstrneti, ir per. kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Ave., Chicago.

RH

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJĄ BlflCKį! -
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
pa tania Vo West Side apielmkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle• v •

3860 Ogden Ave. Tel. Cravvford 4100

i Laimingas numeris buvo No.
76435 — sesers M. Klarisos, 
319 Titan st., Philadelphia, 
Pa. Pas Jablonskis, seselės
tėvelis, savo dukrelės vardu gaisrų gesinti.' Bet tik atvykus iš miesto gaiš rininkams, pavyko gaisras sukontroliuoti, 
mėgino laimę ir... pasisekė.
Jis tapo laiknėtoju! Džiaugia
mės su Jablonskiu, sveikina
me ir linkime, kad laimingai 
naudotųsi laimėtu 4Plymouth’.

Dėkojame darbininkams, ku 
rie per šį piknikų dirbo mū
sų naudai. Jei ne jų pastan
gos, jei ne jų pasišventimas

B rangi nam ir įvertinau: 
“Draugo”, “Garso”, “Dar
bininko” ir “Amerikos” da

tų turtų neieškojot
* ' e .Pasirodo, kad jis iki šiol 

įvairių' Tiškevičių giminių bu
vęs laikomas nepilno proto ir 
buvo uždarytas pamišėlių na
muose. Jis pasakoja, jog bū
damas sveikas jis keletu metų 
kankinęsis uždarytas įvairio
se Vietose bepročių namuose. 
Buvęs pabėgęs į Rygų, o B 
ten vėl grįžęs į Lydų. Čia vėl 
jis buvo norima suimti. Ta
čiau jam pavyko įrodyti, jog

paveldimais turtais —: sunku
pasakyti.

&

PHŽPOIB

Gaisrus nuošalių kolcnijoj. Netoli Los Angeles, Cal i f., matome kilusį gaisrų nuoga-

Auga Dzūkijos 
Miesteliai

LAZDIJAI. — Šernų apsk. 
yra keliolika miestelių ir baz 
nytkaiiųių, iš kurių (neskpi

. tant Lazdijųj didesni: I jei pa 
prie pirmo .r antro Vilos pi- |ingio> KapC.imdesSįOi Ve!sa. 
kmko. Metame gausaus atly-l Bu<lamiaoa, 8lentežerio> 
ginimo visiems ir pavedame Bfldviefi, ir kt Miesteliai

pamažu plečiami, gyventojų 
I skaičius didėja. Miestelių plė
timosi reikalams dvarų por- 
eeliacijos laikais paskirta ne 
mažai žemės. Dabar ant skly
pų statomi trobesiai ir įvai
rios įmonės. Anksčiau mies

žnus ir gražius skelbimus. Vi
siems tariame nuoširdžiausių 
ačiū.

Pasiliksime dėkingos vi
siems, kurie darbu, aukomis 
arba atsilankymu prisid-o

Jus ir Jūsų reikalus Saldžiau
siai Jėzaus Širdžiai, kad Ji 
apsčiai atlygintų. Dar kartų 
tariame nuoširdžiausių ačiū 
visiems.

Sv. Kazimiero Seserys
(Viloje)

LtFE’S BYWAYS

3E

teliuose visa prekyba buvo 
tik kitataučių rankose, o da
bar nemažai parduotuvių ir 
pramonės įmonių laiko ir lie» 
tuviai. ,

AKIŲ GYDYTOJAI

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinla 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandoa: kaedieo aso 9 iki 12: 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OAMal 0628

LIET UVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard

: JOSEPH J. GRISH
1 LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Sotfth Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank namo 
Valaudos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyėioe 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonas OAMal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveU SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 r. v. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rea. YeL Republic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729’So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDivay 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, noo 2 iki 4 
vai. po pisto Ir ouo 7'iki 8:30 u. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YABds 0904 

Rea.: TaL PLAsa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12, dienų

DR. J. SHINGLMAN
ką tik sugrįžoIi

MealctnM Mokslo fletmo, Atlantic City 
Praktikuoja 10 metų 

Renmattonae Ir Mrdtee Llgoe 
Jo SpedelyM

Valandos 11-lt A. M., 1-4. 7-1 P. M. 
Residencija 1(11 Bo. SOth Ave.

Tel. Cicero SSM
Ofisas 4SBO Vest ISth 

Cicero. III.

Trečiadieni.”, rugsėjo 15, 1937

įMokslininką Ekskursija hkęa batiometrinius matavi- -
I Lietuvos Ežerus nlU8- Tad turė“me ,lftr 

I * biogeografiškai ištirtų ežerų.

KALNAS. —.Lyginamosios i 
anatomijos kabineto vedėjas į 
prof. P. B. ftivickis išvyko 10 
dienų j Zarasų apskritį. Čia, s 
padedamas bolcgės J. Krišta 
oonytės ir !ah. J. Mani ūko, 
atliks Lucdžių ežero faunos t 
hidrobiologinius tyrinėjimus 1
ftiame eilėn* kiek anksčiai .

f o ... 1446 So. 49th Ct. Ciceru, III.prof. K. Pakštas su geografi- fIUrn> Ket, ,r P,tn 10_, .

Pseed Hered lr Rnbet anie O—41 .

ULTUVIAI DAKTARAI TeJ. Ofiso; ' Rea.:
LAlayette 4017 24£t W. 69 81

Tel. namų:
HEMlock 023ė

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M. 
Rez. Tfiso vai.: 10—12 A. M.4 8—9 P. M.

Troėiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarto

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 t. v. 

Kaadieu iiekyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpintfo mėne
siais nebus valandų popiet, bet nno
10—12 ryto.

TaL CANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakaro 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt SL

TeL OANal 0402

DR. W. V. NORAkM
PHYSICIAN AND SURGEO^Į

10 N. Bro&dvray, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dienų ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
TeL Melrose Park 660

Bes. 212® 8. 5tli Ave., MaywoodAv. 
Pitone Marwood 2418

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tet LAFayette 8010

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Muturti
2800 IeL Calnmet 5974

OFISO VALANDOS: .
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGf/. nL.

Office floaro 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sundav b/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valsuotos

Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal antarti 

Ofiao Telef. BOUIevard 7N0 
Namų Telef. PROspeet 1980

Tsl OANal tiv

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—8 ir 7—8 

Seredomie1 ir Nedėl. pagal saUrtį 
REZIDENCIJA

6631 S. Calffomta Ave. 
Telefonas RBPubNc 7808

Offiee Phone
PROspeet 1028 
VaLl-4pp.tr »-•

Bes. aad Offiee
2369 S. Leavltt St 

ak. autai 47«e

DR. J. J. KO WAR
• (K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago-

ftedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal aptarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 
Tek LAPayvMe 0016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

ir Sekmadieniai*
2—4 po; 

Treėiadiei
pagal antarti.

Tek Ofc. REPabUc 7SM
eee

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 Weet Marųuette Road 
Antrad., ketviriad. lr neakudleatak 

•■>11 v. rytų; 1-1 p. p.| •-• v. v. 
*iMa«enlais aao • v. r. Iki 1 p, p.

181 Broadvay
MELROSE PARK ILL.

Piraiseientale ir trečiadieniais nuo 
19 v. r. iki • vai. vakaro 

■eltadlenleie nue 1 v. Iki t v. V. 
Hektnedlentals gagai sutartie*

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P.. AHOCIŪNAS

Ree. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

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

Vai. 2-4 Ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis

8ubatome Ciceroj 
ims so. oth ct

Nno < Iki > vai, vak.

Tel. OANa' 0207
Rea. PROspeet 0659

DB. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 0000 Be. Arteeian Ava 
VALANDOS: U ryto iki S popiet 

0 iki 8 vaL vakaro
TeL Office Wentwortk 8880 

Ree. Hyde Park 8896

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

Valandos 2—4 do pietų, 7—8 v. vak.
•arenomis ir anketmaia

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chieago, Illinois
TeL HEMlock 6111 '

Ofiso Valandos: S lkl 4 po piet tr
7 lkl 9 vakare

Trečiadieniais Ir Sektadlentai* 
pagal sutart)

TeL roUIeeud 7042

DU. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki Š vakare 
8eredoj pagal sutarti *

TaL Ofiso BOUIevard 0818-14 
Ree. KENvrood 8107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—8; ano 0:3©—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofieo Tel. V

Reaidencijoe TeL
inia 0030

eriy 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofieo vaL: 2—4 ir'0—8 p. m. 

Reaideeeija
8939 So. Olaremont Ave. 

Valandos 9—10 A. M. 
NedaHornią pagal sutarti

0Uca<oe lietuvių Iv. KryHana U- 
lenlni. kaip Jų pripafino American 
Medical Aroodation Ir Ameriean 
Oollege of Surgeons, yra Olaee A 
rtHes. Tai yra, smkMlansi Ameri 
kas medikaliai autoritetai mfteų B- 
(oninų priekyri prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naodokitėe 
Jos patarnavimu 2700 W. «9th SL, 
tel. HEMlock 0700.

Naudokitės patarnavimu tą daktarų, dentistų, advokatą ir biznierią, * 
kurią skelbimus matote jūsą dienraštyje DRAUGE.
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reikalų.' lleogmfiška padėtis ko vietos ir progoj.
ūki*

Kelios Mintys Labdarių dešimts «nyiiy »r kiek toliau
Ūkio Reikalu ,b"K“ Fo.x ,r|* 7^ k“ri’ 

ramiam derlingos sėmės. Kra
ntai tos upės kuo grubiausi.' 

PrieS ke'.ct¥ metų mun bu- žiūriu, į labdarilJ ak:0 reika. j 
ve suteiktu ,,reK» »pžlūr»t. js akoDoniiaio utivilsį0 nf. 
Inbilurių ūkį ir iSreikSti savo m sveikc pradsti
nuomonę kaulink žemės koky. |abdaryM, ,,arbl)> tyras ,au. 
bės ir galimybių pritaikyti k>s da„g au nieko. p,.ie va. 
prie labdaringas inaUtuerjoe ndenia važiuoti jietuviai i(te

minėto ūkio man gerai buvo
žinoma p mi apžiūrėjimo, nes Dabartinis labdar ų 
kiek kurtų prisiėjo važiuoti randasi tokio.e vietoje, kad 
pro šalį važiuojant žuvauti į reikale dnsip.rkti daugiau ie 
Du Page upę. Žemės .paviršu niės, prieitų mokėti gana bra 
tinis sluoksnis ir sudėtis nėra ng’ai. Kaip kartas dabartinis 
peiktina, tik yra klausimas ar žemės plotas nėra pateisma- 
tinkama prieglaudai vieta. niai didelis dėl labdarių rei- 

Pirmoje vietoje kažin kodėl kalo.
ateiviai Lietuviai prarado tė- 

ų ir protėvių artistiškų sko- 
j. Prarado skonį gamtiškų 
Tožybių skiriant visuomenės 
Bokalams ūkius. Lietuvoje 

kaimai, miesteliai išstatyti 
ant krantų. Tie krantai daug
vietų nuaugę dideliais med 
žiais, po kurių auga lazdinai 
ir kitokie krūtninai, tarsi žmo 
gaus galinga eiga išpuošti pa 
krančiai.- Pro tuos šlaitus ma
tosi ilgos lankos, išvingiuotos 
sidabrine juosta, bėgančiu va
ndeniu. Tokia padėtis sudaro 
gamtiškas grožybes ir prisi-

Statant prieglaudų, planus 
reikia numatyti, kad ūkio ku
ltūra būtų galima pakelti, bų pavyzdingu sociališkai, e 
Tuo norima pasakyti, kad ant konomiškai ir moksliškai, 
duotos žemės reikėtų numaty-. Sociališkai yrą nepateisina 
ti reikalų sodinti daržovių, į mas prasikaltimas iki šiaip 
kaip tai kopūstų, burokų, mo-| laikui nesugebant pastatyti 
rkų, cibulių ir kitų. Kartu savo prieglaudų senukams. L 
mažųjų uogų kultūra reika
linga prie labdarių įstaigos; 
žemuogių, serbentų, agrastų, 
aviečių juodų ir raudonų yra 
reikalas auginti dėl senukų 
maisto reikalų.

Kaip kartas dabartinis ūki?

Didysis Anglijo# kentėtojas 
šv. Tomas Morus mėgdavo sa
kyti:

rie puola katalikų tikėjimų, 
įrodymų, kurio -jie niekad ne 
sugebės sugriauti: niekas li-

— Aš turiu visiems neti- gi šiol mirties valandų nesi- 
kintiems ir abejojantiems, ku- gailėjo buvęs geras katalikas.

Istorinis triofcosys. Clųsa de Monjas, netoli Aerida, Yucatan provincijoj, Meksikoj, šį 
triobesį pastatė Mayans vardo žmonių gentis, gyvenusi Meksikoj prieš baltųjų rasės atėji
mų. Apylinkėj ir dabar da randama Mayans genties žmonių.

kėj daug kartų esti daržovių, rastų geresnį gyveninių ūkiuo
mažųjų uogų auginio perijode 
trūksta lietaus. Yra reikalą-’

se, jeigu tik gautų savo aki
mi prisižiūrėti į tų, kokių pa

laistyti tam tikromis priemo- galbų mokslas teikia šios die-

konomiškai tokios įstaigos tu
ri būti statomos su- numaty
mu kuo mažiausia prašyti au
kų iš visuomenės. Dabartinis 
ūkio plotas neužtektinai dide
lis dėl vien suvažiavimo dide 
lės minios. Visuomenė šian

pločiu yra permažas ir negru dienų reikalauja pasalinksmi-
rišimų prie gimtojo krašto nėtinai tikusi žemė ir galų nimų, žaidimų sporto šakose
-.»•••• ,• i • - I • -v • __ 1.. J ..T- T’iililaiua irirvi* roilriitii mimuIšeivijoje lietuviai tarsi išsi
gimė, užmiršta visas grožy
bes, įgautas gimtam krašte. 
Imkime labdarių ūkio padėtį. 
Tik už poros, trejeto mylių 
randasi Du Page upė su gana 
gražiais krantais ir lankomis.

gale kol tokiam intensyviam 
darbui žemę prirengsi, tai 
kainuos tįek, kiek kitų tokį 
plotų galima būt nupirkti. Tų 
pareiškimų darau, kaipo že
mės žinovas ir kaipo lietuvis

Tokiame ūkyje .reikėtų numa 
tyti visokių sporto reikalu 
daržiukus. To dabartinis ū- 
kis neišgalės. Reikia numaty 
ti ir tų, kad intensyviam ūkio 
vedimui negilus vanduo yra

norintis matyti labdarių dar- reikalingas. Chuagos apylin

SUTAUPYSITE *50.00 DABAR
Pirkdami 6 Pėdy Didžio Šaldytuvą

CROSLEY SHELVADOR

nėnūs. Dabartiniam ūky tokf 
darbas negalimas, nes vanduo 
yra per giliai ir peršaltas.

Mano nuomone, dabartinį 
ūkį be įnešimo daugiau kapi
talo ar parduoti ar jį išmai
nyti į ūkį prie upės nemažiau 
400 akrų didumo ir kad būtų 
GOO akrų ir tai nebūtų per di 
delis, Ekonomiškai tokį pa
keitimų užsimokėtų daryti, 
kad ir paskola reikėtų .užsi
traukti, nes dabar žemės kai 
nos netikėtai, istoriškai yra 
pigios, -

Iš moksliško atžvilgio norė
čiau matyti labdarių ūkį pa
sekmingų dėl to, kad didelė 
dalis ir čia gimusių lietuvių

nos ūkininkui. Užvedus visuo 
meniškų ūkį tinkamoje vieto
je, prie parinktų patogumų, 
nėra abejonės, atneštų viso
keriopos naudos.

D. B. Pratap&s, agronomas

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS “DRAUGE”

Galima pirkti tik mo
kant po 15c į dieną. E- 
lektrikinis šaldytuvas 
patsai per save išsimo
kės. Toliau reikės mokė 
ti daug daugiau, nes 
kainos visur kyla aukš
tyn.

5 metų garancija. Se
ną ledaunę ar pianą 
Budrikas ima mainais. 
Dėl Refrigeratorią, Ra
dio, Skalbiamų mašinų 
Prosijamų mašinų, gra
žių namams rakandų, 
Pečių, Vikings Oil bur- 
nerių būtinai pirkite iš 
Budrko krautuvės.

TO REGAIN ENERGY 
AFTER THE FLU

Wheo ihe Flu hu »«ft you 
we»lę tad discoųnsed yo« 
necd loracthiac to put , 
kcco e<l*e oo your appctite 
aad to bccce up your ttt- 
aestive ty««n. M turn your 
food iato streoath-furioc. 
rad Męod. Hoatctfar'i 
Stomiduc Biltert speeds 
up racw««r, Yuu’U fecl pu
tu wtth the flrst dose 
Pboaeyouf dru«norarį<bt 
awajr aad pat atarted uuick- 
ly- Atnerioa', tona sloce
Kas-suss* *6l 5?

HttTETTEI’S BITTEM

j Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue

’ OCIės Myllntlem* — VentHvAma — 
BaaltleUuMfl — Laidotuvėms — 

Papnoti mama.
rbona liAFAYETTE

AMERICA’S 
LEADER AT

NAUJA BUDRIKO KRAUTUVE 

3409-11 So. Halsted St.

JOS. F. BUDRIU. Ine.,
. 3417-21 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 7010
Budriko f.ymtiM proemmas. WCFL — 970 Kll.. Keddltomi. kaip 7:J0 vak., dalyvaujant Budriko dld- 
Mulei ork-atral tr dainininkams.

WAAF — 920 Kll., Panedėllala Ir PMnyčIoml. kaip S vai. vak.
WHFC — 1420 Kll.. K et v argai* kaip T Iki • vai. vakare.

Atydal; O naujaa Budriko kasdieninis programas I* stoties WOE8 *— 1360 kll., Kasdien kaip 9 vai. 
ryto. Nspamirlkits pasiklausyti.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ niR«TORJAJ
KELNER — PRUZIN

<t«>nMnxbui pataruavinino — M<>|wnn imInhimuim
Phon« VOOO 620 W. 15th Av<

GamiBimas! 
ir Namu Pri

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
niui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima ganti par pal
tą arba raštini je:

“DRAUGAS”
2334 Bo. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
RASTINĖJE

#1.00 .

fi

j h/apk5

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DID1IAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klampoto ouin Lietuviu radio progruną PirnuuUeuio vakeraiA 
10:00 vaL vakaro U W. M. T. 0. stotiM (1480 K.) — PranaMJaa 

P. ULTIMIEEAfl

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

audiii A u ne patarnavimas AIyIdULAIiIil dieną ir isaktį
nVV AT KOPLYČIOS VISOSE 
U I RAI MIESTO DALYSE

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0142

S. M. Skudas 718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

—

I. i. Zolp
Juozapas Ealeikis

Ridikas

1646 Wetft 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR' 4704 So. Weetem Aa 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

3364 So. HaUted St 
Phone BOUIevard 4089

ladumicz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULlmąn 1270

Liulendus 4348 So. California Avė. 
Phone LAKayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

, MBS.
A. BITTIN

PAMIHKLŲ »nr»wiu
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nno 816.00 ir auk.

Atsakantis darbas 
3958 West lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0008
skersai ftv. Kazimiero kapinių vartų.
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VIETINES ŽINIOS
šiandien Iškilmingai 

Baigiasi Šiluvos 
Atlaidai

Išvažiavo Į Tolimą 
Valstiją

Minėdamas Sukaktis 
Atjautė Plunksnos 

Darbininkus

remtofrjo paties ir jam žinias' 
suteikusių spėjimu. I

3. Kun. A. Kaupas 1904 m 
pakviestas parašyti straipsnį 
į “Charity” žurnalą irgi ba 
ndė sudaryti statistiką, bei 
nepavyko.

4. 1907 m. statistikos reika
lingumą iškėlė “Vargomatis” 
ir jo atsišaukimas pasiliko 
vien aidu tyruose. *

5. 1909 m. A. Olšauskas iš
kėlė statistikos klausimą są
ryšyje su jo manoma leist,
Enciklopedija. Jo užmanymą 
d.iė vykinti tam tikra komi
sija ir statistikos darbas pa
teko laikrašt;ninkų rankosna

6. 1909-1913 metais buvo
polemikos laikraščiuose, sta; toji lietuvių kariuomenė jau 
tistikos reikalu, jį gvildeno , bu‘vo pradgusį trauktis at- 
2 laikraštininkų suvažiavimai gal Tai egkizal Juno Stykos 
ir galutini jų, uarbo užuita j veĮjon;es sumanytai ištisai 
tai paskelbti V. Kz Raekaus- i^aigjrį0 mūšio panoramai. Du 

jų, kur pavaizduota lietuvių 
kariuomenė su Vvtautu Did- 
žiuoju, dar Jano Stykos pa 
daryti, o visus juos užbaigti

Vienas iš komisijos reng’a 
nio raporterių išvažiavimo, 
spalių 24 d., j Vytauto parkų, 
Šv. Kryžiais paaukštinimo

TOWN OF LAKE. — Po
vilą* Dužinskas, pasisvečia
vęs pas savo įmotinėlę M. Du- » ......
žinskienę, praeitą, trečiadienį ^ven. je, rug. jo •» nunė- 

Mis kriketo d eną

MARQUETTE PARK. —
£liandi£n paskutinė Šiluvos
atlaidų diena. Iškilminga su-pavyko į Sacred Heart 
ma bus 9 vai. ryto, o mišpa į gįon House, Gerard, Pa., kur 
tai 7:30 vai. vakare. Po miš-! jau 2 metai „tęsia mokslų. ,
parų bus graži procesija. Cho į prįe5 tai mokinosi Chicagoj 
ras giedos speciales giesmes.! įP Techny, III., St. Mary Mis-
Misijonieraus kun. Jankus pa- slon House.
sakys atlaidų užbaigai pri ta i 
kintą pamokslų. Gausingai su
sirinkime ir nuoširdžiai pa
garbinkime Švč. Panelę šila- 
viškę.

ti r •
Ligšiol visomis dienomis 

per atlaidus bažnyčioj buvo
daug žmonių ir rytais ir va-*
karais. Vietos kunigai: kle
bonas A. Baltutis, P. Kataus- 
kas ir P. Lukošius atlaidų 
pasekmėmis patenkinti. • Ypač 
yra patenkintas' Tėvas Jan
kus.

Radio Kalba Apie 
Epidemiją

Pastaruoju laiku Chicagoj 
siaučia vaikų paralyžiaus e- 
pidemija. Dėl to ir mokyklų 
rlidarymas atidėtas. Šiandien 
4 vai. dieną per “Draugo” 
radio programą (W-EDC sto
tį) dr. A. Rakauskas pasakys 
kalbą apie tą baisią epidemi
ją. Visiems naudinga pasi
klausyti.

Automobilio Užmuštas 
Buvo Lietuvis 
TownoflakietSs

Praeitą sekmadienį tarpe 
Wobd ir 44 gatvių rastas au
tomobilio užmuštas vyriškis.
Tik vakar jis lavoninėj inden- 
tifikuota». Pasirodė lietuvis 
Mykolas Remeika, 4339 So.
Hermitage avė. Užmuštąjį in-
dentifikavo Mrs. A. Karps, Prieš kiek metų gerb.-kun 
kurios namuos velionis gyve- H- Draugelis pradėjo rinkimą 
no.

ir 53 metų amžiaus. Ta pro 
ga suteikė daug paramos ii

, talikiškų laikraščių korespo

Antanas Čeponis išvažiavo; 
į M’isconsino valstiją.

Į lietuvių kolegiją Maria- 
napolis išvažiavo Vladas Gen 
čiauskis. Jis tik savaitei tuvo 
parvažiavęs atostogoms pas 
savo tėvelius. A. A Ž.

ndentų ir raporterių piknikui. 
^Širdingai jum ačiū. Rap.

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI
* 1 ▼—■ A

Šv. Kristinos Karnivala
UOtas ST. IR HOMAN AVĖ.

Sekm., Rūgs. 12 iki Sekm,, Rūgs. 19, 1937
4 IKI 8 V. V.

DVI NAMIE VIRTOS VAKARIENES

Trečiadienį, Rugsėjo-Sept. 15 d., 7:30 valandą Lietuvių Vakaras x 
Suaugu si.'.■ms 35c, VaJtairs 20c._______________________________ Valgykite kiek galite

JŪSŲ AUTOMOBILIUS BUS PAŠVENTINTAS ABU £EKM.
Šv. Christofer Medaliai duodami dykai kiekvienam jūsų automobi^iuje

kun. Stankevičius kun. conrad kun. rfjbedeau
■ ■ -------- -------------------------------------------------------------------------------- P

Tarp 20 Nubaustų 
Yra Ir Lietuvių

Ir Namie Būnant 
Galima Keliauti 

Po Pasaulį

Nevisiems galima atlikti il
gos kelionės, aplankyti daug 
gražių ir šventų vietų.

-Bet visi tai gali padaryti, miestų ir miestukų, 
nusipirkę “Kelionės Jspūd- Šios pastangos liudija, kad

ko išleistame veikale “Ame 
rika”. Jie gavo žinių iš 160

no smūgio iš užpakalio, kai tretistas, daugiausia gyvenąs CLASSIFIED 
.antrame paveiksle pavaizdv.o- Amerikoje. , —

Pranešimai

Safety korte teisėjas Brau- 
de nubaudė 20 automobilistų 
ir kai kuriems atėmė leidimų 
vairuoti automobilių. Tarp skaitymais. Už $2.00 nusip.r- 
nubaustųjų yra ir keli lietu- kę šią knygą, apkeliauait vi- 
viai są pasaulį: būsi Romoj, Liur-

Nicholas Milkowicz, 2954!de> Šventojoj Žemėj ir kituo

žiu” knygą su daugeliu pa- Amerikos lietuvių • statistika 
veikslų ir naudingais pasi- buvo gyvas amerikiečių rei i sutinka šiuo metu viešėdamas

CTCERO. — Visų draugijų 
atstovai kviečiami susirinkt- 
ketvergo vakare, rugsėjo 16 
d., į parapijos mokyklos ka 
nibarį, 7:30 valandą. Komisi 
ja turi svarbių reikalų ap
tarti. Komisija

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui kampinis namas, kuria
me tavorno Ir resturano biznis iš
dirbtas kuopulklausial. Parduodamas 
1S priežasties Heros. Atsišaukite Mrs. 
Anna Blttin, 3958 West lllth St., 
arba telefonuokite Bev. 0005.

VEATHER STRIPS
Kam reikalinga weather strlps ajj 
langus arba duris kreipkitės J:

J. PURTOKAS
6425 So. Rlchmond Strei

Tef. Hemlock 2571?

PARDA ’ji’-iu -gAM4fi

E. 80 PI. už važiavimą girtam 
stovy nubaustas $100 ir atė
mimu leidimo 'metams vairuo
ti automobilių.

Wiiliaih Berlowski, 2753 
"VVincennes avė. — už lenki
mą gatvėkario kaire puse nu
baustas $5 ir atėmimu leidi 
mo 60 dienų vairuoti automo
bilių.

Joseph Sokolowski, 1015 W. 
31 PI. — už “reckless” va
žiavimą $1 ir atėmimu leidi 
•mo metams vairuoti automo
bilių.

Peter Guzaitis, 2862 38 st., 
— už “reckless” važiavimą 
$10 ir atėmimu leidinio še 
šiems mėnesiams vairuoti au 
tomohilių.

se pasaulio kraštuose.
Iš jos sužinosi apie tai, ko

dar niekad nebuvai girdėjęs.

Knygą galima įsigyti Ši la
vos atlaiduose, Marąuette Pa-* •
rke, arba “Draugo” ofise, 
2334 S. Oakley avė. Rap.

“Pasiuntinys” - Sta
tistikos įrankis

kalas; pastangos liudija uždą 
vinio svarbumą. Kiek mato 
nia spaudoje, pirmų statisti
kos rinkėjų darbą pakirto ne 
vien pats darbo sunkumas, ją 
bet ir stoka lėšų.

Dabartiniu užsimojimu iki 
1930 m. gauta statistikos ži 
nios iš 83 miestų kome yra 
lietuvių parapijos ir iš 1269 
miestų ir miestukų, kame jų 
nėra. Trūksta iš 8 miestų ka 
me yra liet. par. ir iš 787 m. 
be parapijų. Žymi jų daugu 
ma iš III., Mich., Wisc. ir Oliio 
valstijų. Iki •Slot statistiką ri
nko 724 darbuotojai ir 4 Ra
jonų Komisijos. Jos skaito - 
darbas atliktas.
' Jeigu tiek’’ nuveikta, arg:

pas motiną Paryžiuje velio 
nies sūnus Tadas Styka, taip 
pat dailininkas, žymus por-

Ka-t anksti kelia, 
Die\ as padeda.

tam ir 1 r

BRIGHTON PARKE 2x4 f rei in irt-S 
namas su garažu ant konkritlnlų pa
matų. Kaina *4,200.00. 4534 So.

1 Wasbtenaw Avė. Savininkas 3944 8. 
• Artesian Avė.

Kunigų Žodis Apie 
Statistiką

New CUty policija turi su
laikius George Cyrus, 23 m. 
amž., gyv. 4324 S. Heiluitage 
avė., kuris, sakoma, suvaži
nėjęs Remeiką.

Garnys Gailiūnų 
Šeimoj

Garnys aplankė Jono ir Al
binos Gailiflnų šeimyną sek 
mad., rūgs. 12 d., ir paliko 
aštuonių svarų dukrelę, kuri 
sykiu su motina guli Sv. Ber
nardo ligoninėje.

A. Gailiūnienės sesuo, dai
nininkė Jadvyga Gricaitė, jau 
seniai noTėjo būti kūma mer
gaitei (berniukų ne vieną yra 
nešus prie krikšto). Dabar 
jos noras bus išpildytas.

Ši garnio dovana buvo di
deliu džiaugsmu O&iliūnų ir 
Gricių šeimynų priimta, nes 
tai pirmas kūdikėlis šioje šei 
na ynoje.

J. Gailiūnas išdalino net 
dvi dėžes cigarų savo drau
gams kai sužinojo apie garnio 
dovaną. • ’ ’' T«

statistinių žinių, lietuvių gy
venančių Amerikos Jungtinė
se Valstybėse. Šituo reikalu 
labai daug yra nuveikta ir 
daug brangias medžiagos jau 
yra surinkta. Bet reikalinga 
šitas svarbus darbas užbaig 
ti ir surinktą medžiagą pas
kelbti. Tik lietuvių visuome
nei remiant šitas darbas gali 
būti tęsiamas.

Sveikintinas yra gerb. kun. 
Draugelio leidžiamas laikraš
tis “Pasiuntinys”, kuriame 
surinktos statistinės žinios y- 
ra skelbiamos. Gerb. redak
toriui ir leidėjui linkiu ištver
mės r geriausio pasisekimo^ 

Kun. Ig. Albavičius,
Dievo Apvaizdos par. kleb.

Dar Vienas 
Išvažiavimas

Labdarių grupė tariasi, kad 
surengti dar vieną šeimynišką 
išvažiavimą į labdarių ūkį 
Tas išvažiavimas bus sekma
dienį, rugsėjo 19 d. Labdarių 
ūkio miške dar yra daug rie 
šutų ir obuolių, dėl to patar
tina atvažiuoti prisiskinti. 
Be to, bus paruošta užkand
žių ir gėrimų.

1. Pirmoji mintis sudaryti 
amerikiečių lietuvių statisti
ką kilo 1686 m. Tuomet no
rėta sukurti visų Amerikos 
lietuvių draugijų susivieniji- gali būti abejonė, kad-dabar
mą ir tad reikalinga buvo su
žinoti, kiek yra pašalpinių 
draugijų Amerikoje ir kiek 
yra lietuvių. Pirmas užsimo
jimas sudaryti statistiką bai
gėsi sukuriant Visų Kataliku 
škų Draugijų Susivienijimą 
1886 m., bet statistikos nepa
daryta.

2. Dr. kun. J. Žilius (Žilin-hdoti gyvenimo reikalams.

tinėse aplinkybėse galima su
daryti statistiką trūkstamose 
valstijose.

Kad šį darbą palengvinti 
leidžiama žurhalas “Pasiunti
nys”. Jo uždavinys aiškint) 
visas statistikos problemas, 
vienyti statistikos darbuoto
jus ir padėti statistiką panau

skas) 1897-1899 metais pir
mas sudarė apytikrę statisti
ką ir ją išleido veikale “Lie
tuviai Amerikoje”. Laiškais 
ir asmeniniai kreipėsi į veikė 
jus, kad gauti žinių. Jo ži
nios žymioje daugumoje pa-

PRASTA IŠŽIGRA DAŽNAI 
YRA UŽKIETĖJIMO 

PASHA.
Nepatraukianti, suvytus i oda ir 

atbnkuaiog be gvvvbėa %kys dažnai 
reiškia, kad užkietėjimas apsunki
no jiiaų sistemą. Jūs jaučiatės b'o- 
gai ir be jausmt], gal turite ir gal
vos skaudėjimą.

Statistikos rinkėjus ir Chi 
cagos visuomenę supaž-ndint: 
su šio darbo svarba ruošia
ma didelė protą — kepsime 
jautį rugsėjo 19 d.

Karo Muziejus Įsigis 
Stykos Paveikslus?

KAUNAS. — 
patirti iš gen. V,

Kaip teko 
Nagevičiaus.

J grįždamas iš šios vasaros tra 
j nsatlantinės kelionės jis jau 
padarė paruošiamųjų žygių į- 
sigyti Karo muziejui dar še 
šis Stykos paveikslų, vaizduo
jančių istorinį 1410 metų mū
šį prie Žalgirio, originalus

Tokia padėtis paprastai yra dėl, Tie paveikslai yra pas Jano 
stokos kiekybės maisto. Papildyk
kiekybę su Kellogg’a All-Bran.

Viduriuose All-Bran sugeria van
dens du sykiu daugiau, negu pats 
sveria, sudaro minkštą koželę, kuri 
švelniai mankitina ir valo sstemą 
Ar kis augmenims būdas nėra ge- 

1 resni s už silpninapėias pilies ir Vai
stus f

Bandyk Kellogg’s All-Bran savai
tę laiko. Jei nebūsi patenkintas, tai 
Kellogg kompanija sugrąžins jums 
jūsų pinigus.

Vartok All-Bran, ka'po augmeni- 
nj maistą su pienu, vaisiais ar ki
tais valgiais. Vartok kasdien po du 
žaukžtn. Tris sykius dienoj sunkiuo
se atsitikmnose. Parduodama groser- 
nėse. Pagamino ir garantavo Kellogg 
ii Battle Croek.

Stykos, Vytauto priesaikos 
paveikslo autoriaus, našlę Pa
ryžiuje. Visi šeši paveikslai 
vaizduoja tą patį Žalgirio mū
šio momentą, tik atskiromis 
grupėmis; viename paveiksle 
čekų kariuomenė, antrame to 
torių ir t.t. Lietuviai pavaiz
duoti net dviejuose paveiks
luose. Vientfme jų pavaizduo
tas Vytautas Didysis, su bū
riu savo karių bebėgąs smog
ti ordeno kariuomenei mirti-

RUDENINIS PRANEŠIMAS
- Seniems ir Naujoms 

Kostumrriams
Neatidėliokite ilgiau, au- 

sirūpinkit kuru dabar, ti
ro .pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Rei
kia laikas pirkti anvlis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos įr jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainą.

GRANT WORKS COAL 
Y ARO

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOIS 
Tel. Cicero 311

Adomas Bernadišhis, sav.

t i ♦
::’ ► ♦

♦< ►0.1

■•i

► ♦♦♦♦♦♦♦

Vfanant statyti sau naują namą 
ir pertaisvti seną, pakaukite

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Buildar,

<5739 So. Maplewood Ava., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMUI ŪKIS
Pardavimui ūkia Rhlnelandar, 

Wis.. Route 2. Su gyvuliais Ir pa. 
dargals. Už žemą kalną. Priežastis 
našlė. .Kreipkitės:

Petronei* Antanaitis 
Khlnclander, W1h.

Route No. 2. ___________

DIDELIS BARGENAS

Puikus 5 kambarių namas, tl’e Va
nia, didelis aukėtas beismontas, di
delis 2 karų garadžlus su aukštu. 
Namas Lr garadžlus izoliuotas, šil
tu vandeniu apšildomos. Uždarytas 
porėtus, nau.iai išdekoruotas. Kaina 
>5500. Arti 72nd ir Loomis St. Te
lefonuokite: STEwart 0607.

REIKALINGA DARBININKAI

. <><►
< >., 
<1 *

scucc
DAYS

VYRAI
Automobilių mekanikal ............. 330.
Drill Press operatorius ............. 318.
Elektrlklnlų Motorų taisytojai .. $25.
Mekanlkų padėjėjai ...................... $12.
Duonkepiai .................................... $25-35.

IIndų plovėjai ............................... $12-15.
Virėjai..............   $18-30.

j Valytojai . ..................  $12-16.

I Prltarnautojal ........................x...*. $18.
MOTERYS

Virėjos Restarantuose .. $18-32-35. 
Prttarnautojoa 1........................ $12-16.

| Generaliniam namų darbui,
mergaitės .................................... $8-12,

Beauty Operatorioa .. $16.50 ir aukš. 
Prosytoja Moterų dreslų .... $12.
Viešbutyje Patarnautojos .... 250.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West Wazhlngton Street

Chicago, Illinois 
Tel. Cen $800

Atsidaro tuojau mokyklos. Mokiniams ir vėl yra 
reikalingos visokios knygos. “DRAUGE” galite gauti

Katalikų Tikybos Katekizmas — kun. V. K. 20c

♦-

Katalikų Tikybos Katekizmas — vertė S. M. K.
1—4 skyriams ............ .........'.................................. 15c
5—6 skyriams .'........ .. ........................... .................. 20c

Vaikų Žvaigždutė — P. Bendorirs
Pirmoji Dalis ...........................................................‘ 30c

Antroji Dalis .................................................... .. 40c

Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis
Antroji Dalis . ?.......................................................1 40c

ABC Pradžiaimftkslis.......... ................................ 30c

Šventoji Istorija — kun. Šuster .......................... 30c

Giedojimo Mokykla ............................................... $1.00

Mandagumas — kun. A.-8.........................  20c
Ir daug kitų reikalingų knygų.
Mokykloms duodame nuolaidą.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

> »♦♦♦♦<

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Skaitykite Biznierių 

Bargenus

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

Lump ...................... $6
Mine Run ............... 5-7
Egg ..........................
Nut .......... ................
Screenings ...............

PIRKIT DABAR! t KAINOS 
GREITAI KYIjA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

CHARLES YUSHIS
OAKPENTER

m
OONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieku visokias medžio darbus 
didelius ir mažus, už prieinamą 
Iriną. Apkala namus iingeliaia 
Dedame stogus.

Turi 35 metui patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel. REPubiic 8402 " Stambios perkant 5-kls Tonus
onas $7.40 
ar daugiau.


