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Supuola su Chicagos kardinolo 
konsekravimo sukaktuvėmis

Rytojaus dieną, rugsėjo 21, 
Šve, Vardo katedroje, Chica- < 
goj, įvyks ! nepaprastos išidl- •
mes. t Jo! Emiri. •'kardinolas• » * • 1 ' '7", T «’F.
Mundelein, Chicagos arkiyys- j 
kūpąs, konsekruos vyskupu 1 
Capitolais titulinį vyskupu e- 
lektą Ambrose Pinger, O.P.M. 
(pranciškoną), paskirtą Cho- 
wtsun, Kinijoj, apaštališku vi
karu.

Šios įspūdingos iškilmės nu
puls su nepaprastais įvykiais. 
Jo Eminencija pirmą kartą 
konsekruos vyskupu misionie
rių, dirbantį užsienių Aiisijo- 
se. Ir šią pačią dieną mūsų 
Ganytojui kardinolui sukaks 
28 metai, kaip konsekruotas 
vyskupu. Be to, Chicagos ka
talikai pirmą kartą bus pran
ciškono konsekracijos liudi
ninkai. |. ' . , ?

Kor*ekracijos » įspūdingos

Bažnyčią ir katali-
kad nacių

■CHIS MfTI SAVO I " A" ' ___X. .C' ‘ P

rančiau spaudai žodžiais puo-LAIKRAŠČIUS
VATIKANAS rūgs. J S, r*- 

Šventasis Sostas savo nuncijų 
(diplomatinį atstovą) Bet lyno 
įpareigojo nurodyti Vokietijos 
nacių vyriausybei, kad ji ne
draustų savo laikraščiam8 pųVdpnas.

la Bažnyčią 
giamai į tail 

Vatikane 
(Šventojo 
cių laik
gėsįnėra 
matinis, be

Vyriausybė tei-

ugmgas naro-* u

šventasis

‘ O) RI0ŽL

Vokietijos ka 
kiti

e

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas. Rytoj sukanka 28 
metai, kaip konsekruotus vy
skupu.

šame netoliausia nuo Peipin- 
go pietų link. Net 1928 irl929 

ceremonijos prasidės 10:00 su metais kinams ąu japonais ko 
procesija, kurioje dalyvaus vojant provincijoje mes nebu- 
kardinolas, vyskupai, prelatai, tome kliudomi. Misiją' aplei- 
k unigai ir vienuoliai. > Po *to da« tirpęs mėnesį 4r Šanchajų
seks iškilmingos 
Mišios.

Vyskupo konsekracijoje kar 
dinolui -'gelbės: Springfieldo 
vyskupas J. A. •Griffin ir Pe- 
oria vyskupas J. H. Schlar- 
inan. Be tę bus dar apie sep
tyni kiti arkivyskupai ir vys
kupai. ,

aukštosios" bū 
ėmimų

*io pmdžią ir tokiu 
nej&tekati į susilėmi

rugpiūcio 
du ten ne 
sukurį.”

Po konsekracijos iškilmių 
kunigijai bus paruoštas už
kandis Knickerbocker viešbu
tyje. •, .’.!?<

/Vyskupas Pinger pirmąsias 
iškilmingas pontifikalines Mi
šias laikys Šv. Petro bažny-Vyskupas dektas Pinger nėr

seniai iš Kinijoj atvyko į jA-1 &oje Šv. Pranciškaus šventėje,
10:00 vai. spalio mėn. 4 d. 

Naujo vyskupo pagarbai
menką ir apie porą savaičių 
viešėjo St. Bernard, Neb.

“Mūsų misijoje, kaip aplei-ibus surengtos vaišės Stevens 
dau Kiniją, gyvayo ramybė”, viešbutyje sekmadienį, rugsėjo 
pasakoja jis, “nors mes e-Į 26 d., nuo 3:00 iki 6:00 popiet.

Japcnu praBesimsis, kinu armija P 
pintuose blaškoma

PEIP1NGAS, rūgs. 19. — 
Japonų pranešimais, japonų 
kariuomenė blaško kinų armi
ją pietų link nuo Peipingo. 
Japonai veržiasi link Paoting- 
fu, kur yra kinų vyriausioji 
stovykla, ties Peipingo Han-Į 
kowo geležinkeliu. Tas yra 
už 90 mylių nuo Peipingo.

Japonai sakosi, kad jie turi 
apie 60,000 kariuomenės, lė
mus 20,000 raitelių. Ši ka- 
riudmenė, sakosi, blaško 200,- 
000 kinų, kurie visais šonais• • ‘ z
atsimeta, kad nepakliūti ne
laisvėn, arba į spąstus.

Japonai sakosi, kad jų ka
valerija atlieka didelį darbą. 
Sako, ji naudingesnė, negu 
mechanizuota kariuomenė, ku
ri negali pažangiuoti per lie
taus praskiestus plotus ir per 
išsiliejusias upes.

Japonai praneša, kad Cho-

VOUEIUOS VYSKUPAI 
TARSIS SU ŠVENTUOJU! 

TĖVU • ff-l

CIVILIZACIJOS KOVA 
BARBARIZMU

Anglija, Prancūzija šliejasi pr 
Valencijos radikalų J

ITALŲ SPAUDA ATAKUOJA ANGLIJC 
VEIDMAINIŠKĄ NUSISTATYMĄ

kad T. Sąjunga rastų pri

ima, kati šis AMSTERDAMAS, Olandi- 
žygis prieš na ja, rūgs. 18. — Žiniomis iš 

nekultūringą ei- Vokietijos vokiečių katalikų 
pobūdžiu diplo- vyskupai turėjo nepaprastą su 

važiavimą Fuldoje • ir sutarė 
išleisti naują ganytojišką laiš
ką ryšium su katalikų perse
kiojimais Vokietijoje. Išrink
tas vyskupų kdičitetas vykti į 
Romą prašyti Šventojo Tėvo 
Pijaus XI patarimų ir nurody
mų, kas toliau turi būti daro
ma, kai nacių autoritetai nei
gia konkordatą ir /ignoruoja 
vyskupų protestus.

'Podraug pranešama, kad na 
ciai ir toliau atkakliai veikia 
prieš Katalikų Bažnyčią ir

likai
ua ia

aiun-

iybė pareiš- 
vyriausybė ne-

žius Pijus XI vakar audijen- sukalbama, nepildo padarytos . <
cijoje kalbėdamas vdkitfants sutarties ir .a ja dran<uxi ,P™* vi^»’Vatal^kmr 

ir austrams meldžipnims la- santykiai stačią! neįmanomi.
bai apgailestavo Katalikui Šventasis Tėvas ragino Vo- 
jBažayčios vargus Vokietijoje kietijoe katalikus, kad jie ir 
ir smerkė nacių vyriausybės toliau kaip buvę pasiliktų 
meno,ir kultūros vadą Ą. Ro- stiprūs savo tikėjime iri būtų 
senbergą, kurs Nūrembergo ištikimi M&nai Bažnyčiai, 
suvažiavime niekino krikščio- lygiai ir Šventąjam Sostui.

CASTEL GANDOLFO, rtige. «ybę. Jo 
19. ~ Šventasis Tėvas Popje- kė, kad

■K -PREZIOENTAS 
VELTAS GINA SA

W ASHINGTON, rūgs. 13. 
— Prezidentas Rooseveltas 
konstitucijos oukaktųvMda

AŠTRIAIS iOD- 
C10.

YTASBERMTON^. rūgs. 18. 
— Vienam sodrinkime kalbė 
damas Amerikos Darbo fede- 
racijos prezidentas W. Green 
puolė. £>XQ. i? šios organiza-

kalbėdamas teiaao, i r gyaė »a ¥&<u j. u
nusistatymą , vyriausiojo 

teismo reformų reikale. Jiri pa
žymėjo, kad konstitucija . rei-

vo 1 Green; nurodė, kad C,LO. 
paskelbė, streiką plieno pramo- 
nėjiodėl jvykusių skerdynių’ . ' b 5 . ’ < ė - . v'. ■pjnuniif onciujuių

kalinga pažangiosios interpre-k(>vą praiailnAj0. Ttt įvyko dėl
tacijos. Konstitucija pasilieka 
kaip buvus, visados jauna, bet 
gyvenamiems, laikams atitinka
mai aiškinama. Tai gali atlik
ti tik atjaunintas vyriausias 
teisinas.

Prezidentas pabrėžė, kad 
konstitucija priklauso liaud
žiai (gyventojamflį), bet nę ad
vokatų pažiūroms, artą teisė 
jų

te, kūd ,C.I;D. neatsiklausė 
darbininkų, Ąr jie linkę strei- 
kūotk ^Paskelbus streiką, dau
gumas darbininkų nepaklausė 
ir kova baigėsi nepavykimais.

Green sako, kad G.I.O. va
das Leirig yra oportunistas. 
Jis siekia valdžios ir tuo su
metimą skaldo , organizuotų 
darbininkų jėgas ir ^planuoja

chowo apylinkėse jie apsiau
tę apie 50,000 kinų ir tie var
giai tegalės išsisukti iš spąs
tų. ' ' I' I

#>4
Vadinasi, japonams puikiai 

sekasi šiaurinėj Kinijoj. Ki
taip yra Šanchajuje. Tenai 
jie negali. daryti pažangos. 
Kinų kariuomenė teū per stip
ri.

PAŠAUTAS nt SUGAUTAS 
PLĖŠIKAS

Rogers Parke šienuose na
muose policija pašovė ir su
ėmė plėšiką P. Kereną, Vie
nas policininkas lengvai pa
šautas.

ŽENEVA, rūgs. 19. — Šian
dien Ženevoje — T. Sąjungos 
suvažiavime, vyksta nepapras
ta civilizacijos kova su bar
barizmu. Civilizacijos prieša
kyje yra ' Italija, Vokietijos 
padedama. Barbarizmo vyk-

kas katalikams yra brangu. 
Naciai patylomis polaipsniui 
naikina ne tik katalikiškas, 
bet įvairias krikščioniškas įs
taigas ir organizacijas ir už 
priešingą jiems prasitarimą 
žmonės įkalinami ir kankina
mi. Visokia krikščioniška įtaT 
ka iš viešojo gyvenimo pašali
nama.

• Paskutiniu laiku naciai su
ardė Vokietijos Katalikų Tai
kos lygą. Aiai. organizacijai 
priklausė viešosios tarnybos 
katalikai > vaidinusiai. Jiemš 
pranešta, kad'ateityje jie ne
sulauks savo- tarnyboje pro- 
mocijų. Vadinasi, jie įtraukti 
į nacių valstybės priešų sąra-

Žymusis vokiečių teologas 
profesorius T. Schmidlinas na 
cių teisino nubaustas septynis 
mėnesius kalėti už tai, kad jis 
nepalankiai prasitaręs apie di-

T, . , , , sudaryti trečiąją politinę per-
P^urodo, kad pmųenUa.^ įj s. darbimnk, ir 

yra griežtai anaiaUt,. lt to- 8kinin^ .,
liau vykdyti n»uįw aaątodr- Orem.pamittia, kad onto-i 
M, nepuMiit nata. Jtatn, dlrtillinklli ir tofea tn. 
ir nep^t^bnimo. Matoma* Mu nm>
tontaitaata pne d.flgpmo nes tuo būdu

ROMA, rūgs. 19. — Italų 
spauda rašo, kad Italai sava
noriai Ispanijoje numušę 800 
radikalų lėktuvų, v

valios.

NEPATROUUOS
JOS PAKRANČ

LONDONAS, rūgs. 18. — 
(Anglija ir Prancūzija nuspren 
dė nepatrotiuoti toliau Ispani
jos pakrančių, kadangi karo lūl 
vai reikalingi “piratiškų” po
vandeninių laivų naiklųimul 
(Viduržemio jūroje. Tuo bildu 
norima padėti Valencijos ra
dikalams.

LĖKTUVAS PUOLS JUUVŲ 
KABO LAIVĄ

LONDONAS, rūgs. 19. ~ 
Nežinomas lėktuvas puoli bri
tų karo laivą Tearless BUkajo 
įlankoje. Laivas vos išsisuko 
iš nelaimės. *

nių skirti atitinkamą bar 
Italijai ir Vokietijai t 
kovos prieš raudonąjį. 
Ispanijoje. Vadinasi, į 
nąjį terorą Ispanijoje 
neturi -kištis, išėmus

dyraui Europoje pasisakė j it Prancūziją, kurioms
Prancūzijos radikalų vyriau
sybė ir į savo pusę patraukė 
Angliją, kuri neturi pastovaus 
nusistatymo. Ivomunizmas yra 
barbarizmas ir Italija pasiry
žusi nusukti j£m sprandą, kad 
jis neįsigalėtų Europoje. Pran
cūzijos radikalai kitaip pro
tauja. Patys vieni (žinoma, 
su Maskvos pagalba) neįsten
gia kovoti prieš civilizaci
ją, tad pasikviečia į talką An
gliją, kuri paskutiniais ke-
leriaig metais neturi jokio sa-Į
va stipraus nusistatymo 
linksta ten, kur link pučia 
vėjai.

T. Sąjungos suvažiavime 
Valelei jos radikalų režimo 
premjeras Negrių 
mas šaukiasi Europos valsty
bių pagal bos. Sako,. Italija ir 
Vokietija padeda nacionalis
tams ir vis smarkiau spau
džia prie sienos Ispanijos 
raudonuosius gaivalus — bar
barizmo vykdytojus. Prancū
zijos užsienių reikalų minis- 
tenis Delbos šluosto Negrinui 
ašaras pareikšdamas, kad ko
munizmas Ispanijoje negali

da Anglija.
Prancūzijos užsienių rei 

lų minifcteris Dęlbos j Ne 
no kolbą-atsakydamas pai 
kė, kad jei Italija 
rems Ispanijos nacionalis 
Anglijos padedama Prane 
ja tarės įsikišti į Ispanijoc 
dane reikalus. Iš visako 
tosi, kad Anglija su 
zija T. Sąjungoje 
visus tuos ir dar kitus 
lencijos radikalų reiki! 
mus.

Spauda pažymi, kad I 
jai esą rięsfai, kadangi 
glija išjudina visas savo 

-ros pajėgas prieš Mussol
Stebėtojai randa, kad

„5

1 P 4 . .
ktatorių Hitlerį. Šiandien jis būti pašarvotas. Anglijos už
laikomas kalėjime kaipo pap- sienių reikalų sekretorius kap 
rastas kriminaUninkas. | Edenas šUejasi prie Delboso

'Dancige iš kalėjimo paleis
tas, katalikų centro partijos 
vadas kun. dr. R. Stachnikas.

ir Negrino pasisakydamas, 
kad britų karo laivynas pa 
ruoštas triuškinti Italijos žy-

jos priešų vaizduojama, 
glija jau nėra daugiau 
valdovė. O jei Prancūziji 
virai įsikiš į Ispaniją, t« 
du ji pasisakys npri karo 
taip, tai ji turės karą.

- 4 n
Žiniomis «š Romos, 

spauda aštriais žc 
ja Angliją, kuri šli« 
Prancūzijos Ir dirba Ts 
jos bolševikų naudai.

Vyksta civilizacijos koi 
barbarizmu. Nežinia, ką. 
Europai rytojus. J

Jis nacių teismo Dancige bu gaus Viduržemių jūroje ir už- 
vo nuteistas kalėti už tai, kad [tikrinti Valencijos radikalams 
Imu naciai uždarė jo leidžiamą laimėjilmą.
laikraštį jis ėmė leisti kitą ki- ’ Anglijos ir Prancūzijos vai-
tokiu vardo.

Tai tik pora pavyzdžių, kaip 
naciai elgiasi su tais, kurie ab- 
isisako aukštinti diktatorių Hi
tlerį ir nesutinka su nacių pa

daugino kas bus laimėta 
bininkijos gerovei. , . .

tATAUKUKAB LAIKRAft- 
TIS BLAOKO KLAUSIMU

WASHINGTON, rūgs. 19. 
—; Baltimorės arkivyskupijos 
organas “Baltimore Catholic 
Review” apgaili, kad prezi
dentas Rooseveltas teisėju pa
skyrė kltaerį H. Blacką, ku
rio politinė praeitis nepapras
tai sutepta.

UBGUONO 
SUVAHAVI1CA8

NEW YORK, rūgs. 19. - 
Čia įvyksta metinis Alnerikos 
Legijono hacionalis suvažia
vimas.

LIETUVOS ŪKIO Si 
ŠYMAS 1940 M

NEŽINIA KAIP BUS SU 
TEISĖJU BLAOKU

WASHINGTON, rūgs. 19. 
— Prez. Rooseveltas torais 
dienomis pasirengęs vykti net 
į Seattle, Wash. Nebus na
mie, kai iš Europos parvyks 
teisėjas Black ir nebus pro
gos .asmeniškai pasitarti su

ruojama T. Sąjunga tyli ir 
laukia, kas . čia toliaus galės 
įvykti. Daugumas atstovų tu
ri vilties, kad raudonasis bar
barizmas bus nugalėtas ir pa
šarvotas. Daugiau jis nebus 
pavojingas civilizacijai.

It tas įvyks, nepaisant Pran
cūzijos ir Anglijos Žygiū- Eu
ropa juk negali ilgiau pakęsti 
raudonojo teroro, kurio šal
tinis yra Maskvoje.

Valencijos radikalų premje
ras Negrin T. Sąjungoje kal
bėdamas iškėlė reikalavimų, 
kad T. Sąjunga Italiją ir Vo-

KAUNAS. — Cen tr 
statistikos biuras, per 
korespondentus ir ki 
dais kasmet surenka Žfa 
pie atskiras Lietuvos 
kas. šitos žinios nėra 
noe ir tikslios, todėl ne< 
tikro Lietuvos ūkio. 
Tikslesnius ūkio sorai 
nusistatyta daryti kas jx 
metai Dalinis toksai ūk 
rašymas bnvo 1935 b 
Visuotinis Lietuvos ūk 
rašymas bus įvykdytai" 
metais. Tais pačiais f 
Tarptautinis Žemės Ūki 
titutas Romoje organiška 
viso jfisaulio žemės ūkio 
šymą.

šiuo teisėja. Spalių mėn. 4 d. kietiją pripažintų agrešyvė- 
vyriaustasis teismas pradės mis valstybėmis ir pasirūpin- 
sesiją. . / Itų iš Ispanijos ištraukti tų

! valstybių savanorius; kad Va-

MOKYKLOS UAB UI 
RYTOS

ORAS
CHICAGO SRITIS.—Šian

dien giedra ir kiek šilčiau.
Saulė teka 6:36, leidžiasi

lencijos radikalų “teisėtą” 
vyriausybę atgal priimtų į T. 
Sąjungą; kad Valencijos re
žimui pripažintų teisę prisi
jungti prie patruliavimo Vi
duržemių jūroje; pagaliau,1 kyktas.

Paralyžiaus
cagoj dar neįveikta ir 
pradžios mokyklos n<>Al 
mos. Yra vilties gal šią 
tę atidaryti katalikiški

•»'

. .. ž . 2..
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leadradarblama lr koreapondentama raitų neprųtlna, 
Mraloma tai padaryti lr neprlslunčlama tam Uka- 
»a*to lenkių. Redakcija pasilaiko aau teist hu* 
lr trumpinti vlaua prlalųatua raitus lr ypač ko* 

poudeitcijaa auly* aavo auellOroa Korespondentų
Oo ralytl trumpai lr aliklal (jei galima ralomaja
*tu ■ I•le, paliekant didelius tarpus paiaiaymainn veo- 

Paaent polemikos lr aamenllkumų. Pasenusios koree- 
adenctjos Lai k rai t ln nededamos «

ktorlua priima — nuo 4 vai. 11*1 6 vai. popiet. 
'RENlMERATVti KAINA: J. Amerikos valatybUe: 
tania — 76.00; Puael metų — IS.tO; Trinia mlne- 
na — |2.00; Vienam minealul — 75c. Kitoae vai* 
toe prenumerata: Metams — 77.00; Pusei metų 
<4.00. Pavienis num. Ic.

kalbinių kainos pntslunčlamos pareikalavus. ,

Vysk. M. Reinio Atsisveikinimo 
Žodis z

Kunigų Vienybės Centro Valdybos kvie- 
una* ir 'pasinaudodamas vasaros atostogų 
otų nuvykau į Jungtines Amerikos Val- 
fbes. Ten išbuvau du mėnesiu su puse.

Nors labai norėjau, dar.prieš išvykda- I*
ii Amorilznu i I .ithf nvu narncvfi aitai. ’

rugsėjo 20, 1937

SBNOJO KAUNO ORIBNTALttKI VAIZDAL

as iš Amerikos į Lietuvų, parašyti atai- 
eikiniino žodį, tačiau tam reikalui laiko 
nučiupau, todėl dabar, plaukdamas per
tlantiko vandenynų, rašau tų žodį.

Vykdamas į Amerikų turėjau dviejų rū- 
| tikslus: vienai padėti Amerikos lietų- 

katalikams katalikybės ir lietuvybės 
uose, antra, pačiam pamatyti, pažinti 

ursiųjų, pažangiųjų Amerikų, pažinti lietu* 
ų katalikų akcijų Amerikoje) susipažinti 
l universitetų struktūra, ypač katalikų uni- 
Įtsitetų .gyvenimu, pasikalbėti psichologi- 
a reikalais su psichologijos profesoriais.
L Amerikoje radau didelį palankumų ma
li uždaviniams ir nuoširdų priėmimų. Lietu
mi kunigai h* pasauliečiai, Lietuvos minis- 
iris Vašingtone ir konsulas Čikagoje, katulu veikimo centras (National Catholic Wel- 
ire Conferenee) Vašingtone, kitataučiai ku
opti, Aukštoji Bažnyčios Hierarchija visur 
Įftė malonų palankumų. Lietuvių katalikų

<da, ypač Amerika, Darbininkas, Drau-K

tuviams tvirtai laikytis katalikų tikėjimo, 
nes jisai kilniai atitinka Žmogaus sielos rei
kalus, laiko mus taikoje su Dievu, visokios 
gėrybės Davėju, saugo mūsų ir žemiškąją 
laimų, palaiko mūsų lietuviškąjį tautiškumų.

Linkiu tvirtai laikytis lietuvybės, nes 
ji yra mflsų tėvų, protėvių kraujas, būdas, 
dvasia, amžiais sukaupta, linkiu mylėti ir 
gražiai mokėti lietuvių kalbų, nuoširdžiai vi- 
sokiariopai remti lietuviškąsias katalikišką
sias mokyklas, noriai remti ir skaityti lie^ 
tuvių katalikų laikraščius, gausiai dalyvauti 
brolijose ir draugijose, nuoširdžiai dalyvauti 
lietuviškuose bažnytiniuose choruose, būtinai 
remti lietuviškojo ir katalikiškojo jaunimo 
ir vaikučių organizacijas, jose gausiai ir uo
liai dalyvauti, dažnai suorganizuoti ir rim
tai pravesti lietuvių dienas, uoliai dalyvauti 
organizacijų seimuose, retkarčiais atsilanky
ti į Lietuvų. Organizacijų Federacija kad ir 
uždeda tam tikrų pareigų, bet Ji yra moder
niškoji šių laikų būtinybė, kori duoda gerų

Morkus

Iš Po Mano Balanos
— Palygink nūdienos karo pavojaus jan nebūna. 0 ka 

pabūklus su ssmnrėsl Seniatft dangi aliejus vandenyje ma-

Liaudis niekad taip netaria, rašė jai pradės Dievų maža
Ir norint, ištarti sunku. Veik 
negalinta. Antraip vertus. Jei 
jau rašančių būtinai reikia

raide rašinėti, vien dėl to, 
kad kai kurie kiti taip daro. 
Atsargiau 1 Ne viskas gera, kų

rašyti rožančiumi, tai tada kiti pramano

Foruui, Studentų ^odis, Vytis, Moterų vaisių ir drauge yra nepamainomoji priėmė- 
►irta, Gai-sas ir kiti gm/i paruošė dirvų nė galiagajai Jėgai sudaryti šiais " " 
Bkinangesniam uždavinių atlikimui. Daug

M

J<

ųlankumo parodė ir- spauda anglų kalba, 
□ausdindama kai kur net labai plačius pra- 
eaunofl^.^r . .<> ’ - ...............

"Gerai paruoštoje dirvoje lengviau dirb- 
L Aš pats stengiausi duoti kiek galima dail
iau esamomis aplinkybėmis. Teko man ap
rūkyti 52 lietuvių katalikų bažnyčias (vie- 
U iš jų Kanados Montrealyje) ir 16 kitų 
išėstų, kur nebuvo lietusių parapijos, pasak
yti 67 pamokslus bažnyčiose, 46 kalbas ša
be apie Lietuvos religinę, tautinę ir kul- 
ūųinę padėtį. Teko dalyvauti lietuviškųjų 
atai ik ūkų organizacijų Seimuose: Darbini- 
ikų, Studentų ir Profesionalų, Vargoninin- 
lų - Muzikų, Vyčių, Katalikių Moterų ir Fe- 
Įaracijos.

Kitataučių spaudai besiinteresuojant Lie 
ūva, jos religine bei kultūrine padėtimi, 
Sielai sutikdavau- duoti interviu; taip buvo, 
;iek pamenu, New Yorke, Baltiknoręje, Či
kagoje, Shenandosth, Kulisas City, Los An- 
Jūtee, San Francisco, Omaha, Dayton, Blair, 
Airrenoe. ė'

»Keliauti teko daug traukitųjus, automo- 
liliain ir aeroplanais. Pastaraisiais nuskri
btu net keturis tūkstančius mylių su kau 

Amerikoje daug pamačiau, patyriau,
noįtau. Kūnu pavargau, bet Žiniomis ir dva- 
na sustiprėjau. Tas bus man labai naudin
ga tolimesnėje darbuotėje Lietuvoje Mat, 
ttan buvo svarbu po ilgesnės darbuotė*- Lit- 
»voje prasivėdinti, pamatyti lietuviškąjį ir 
tatalikiškųjį darbų kitokiose sąlygose, iš to- 
imeenės perspektyvos ir Amerikos atmos
feros šviesoje pažiūrėti į Lietuvos visoke- 
iopus reikalus.

Grįždamas iš Jungtinių Amerikos Val
stybių į Lietuvų tariu nuoširdžiausių padė
tų visiems, kurie lengvino man pasiekti ui- 
librėžtus tikslus, vaišino, vežiojo ar kitais 
tūriais padėjo. Mano šis dėkingumas pasiliks 
uit visados. Savo maldose nepamiršiu Ame
rikos. Y'patingu būdu reiškiu giliausių dė- 
ūngumų Kunigų Vienybei, pakvietusiai ma
lė į Amerikų ir jos vadovybei, sudariusiai 
maršrutą ir jų įgyvendinusiai, būtent, gar

ma kunigams Jonui Balk ūn u i iš Mas
ti ir, Pranui Jurui iš Lavrrence.
Išvykęs iš Amerikos linkiu broliams lie-

Pagarba galingosioms Jungtinėms Val
stybėms, jos Žvaigždėtai vėliavai, pilietinės 
pareigos, kurios svarbu sąžiningai ir uoliai 
atlikti, geras anglų kalbos mokėjimas ne
trukdo lietuviui branginti savo lietuviškąją 
tautybę. Priešingai, gerai mokėdamas lietu
vių kalbų šalip angliškosios lietuvis bus pra
našesnis, vertingesnis, gavo būdu tvirtesnis, 
patikimesnis. Tada jisai nevirs spekuliantu, 
visur besilankstančiu, gaudančiu visokius vė
jus savo asmeninei naudai.

' Lietuvos galybė Vytauto laikais, Lietu
vos kančios ir kovos už spaudų rusų laikais, 
Lietuvos nepriklausomybės itgavimo kovos, 
finansinis Lietuvos ‘atstatymu —- tai* yra 
momentai, kurie sukelia pagarbų lietuvių 
tautai visuose, kurie arčiau pažįsta tuos da
lykus.

Linkiu A. L. R. Kat. Federacijai palai
kyti gerus santykius su National Catholic 
Wel£ar« Conferenee Vašingtone, nes iŠ te 
yra daug naudos, tik reikia jų apčiuopti ir 
tinkamai apie savo viešumų urfmmooti.

Nors vandenynus skirs maną nno Jung
tinių Amerikos Valstybių* lietuvių katalikų, 
bet mano mintys dažnai ten lankysis ir šir
die bus arti bendram darbui Dievo ir Lie
tuvos gerovei.

Tuos mano norus užantspaudavo man 
sužvilgusios ašaros, kai, mūsų laivui milži
nui sujudus plaukti iš New Yorko, pama-

pamatinė gero kareivio patyi- 
ga buvo, tai, tiesiai akmeni 
mesti. Iš »visų žilos senovės 
tautų, išsiiiflri, jog lydai Šia
me vikrume ankščiausiai sto
vėjo. Daugiausiai lavintųsi pa 
taikyt priešui tiesiai į akį. 
Suprantama, priešas akin ga
vęs, apsiginti jku buvo bejė
gis. Tokio tikro svaldiko par 
vyndį paliko patsai Dovydus 
Jis taip gerai pataikydavo, 
kad kartų didžiausį pilistki 
tvirtuolį nukovė, nekalt 
klek laukimų1 gyvulių 
numušė. Net ir, sakysim, fiį* 
sėtinas liūtas akin akmeniu 
gavęs netenka ne tik 
tos gintis, bet ir . sąmonės 
bėgti. Imk įr( neškis. UŽ 
Dovydų žydai . į karalius 
kūlė. • toj

Sekanti senovės kareivių 
užduotis buvo, tai gintis kur

šai tifpota, stebėtina ilgai iš* 
tliejilotas vanduo tęsa.

— Apie ŠŪntas trisdešimt 
metų tam, Anglijoj labai su- 
aidomūta oro skraidimtt. Pra
dėta dirbti tam tyčia orlaivį 
Geresnės medžiagos neinant, 
manyti, kad jaučio kailis, gal 
būtų tinkamiausias. Kol po

šimto pėdų ilgio kaip 
orlaivį, apie septyniasde- 

tūkstančių jaučių nurau
to.: Nė tik odų, bet ir gysla* 

as, — veik viską aUos 
padarau sukišta. Pa- 
uvo nekokios. Orlaivis

vargonus reikėtų rašyti orga
nais, —* škaplierį skapulia 
viumi, maldų inodlitva, ir taip 
toliam žodžiu, nei du,* nei vie
nos. Liaudies ausis savo gar
sus pažysta. Jei ji sako: ra
šančius - rašantėlis - ražan-. 
Čiukas, tai veik ir užtenka. 
Kai išsižiūri, tai kai kurie,1

Spalių mėnuo esti skiria
mas ražančiaus kalbėjimui 
Fiasideda su švente Rožan- 
ravos. Iki šiol da niekur ne 
tekb nugirsti, kad kas ištartų 
lų. šventę ‘‘Rožancavos”, Aiš
kinusis įrodymas: — ne ro- 

’Žončius, o tik — rąžančius.

LIETUVIŠKAS MOLIS PUOŠIA 
KAMBARIUS

JO®'- —
~*Rai kam pusėtinai rū- 

• , kaip atrodytų balto

du iŠ ųbiejų rankų. Ir či< iy-
kad,dai taip būdaVo miklūs, 

arba su kardais arba tik en

kailis ant juoduko, 
ko ant balto! Vadina 

si, nr sklypas balto žmogaus 
mėsų, o uždėtas ant nigerio, 
ir paliks baltu, ar persikeis 
į juodų. Išbandžius, pasirodė

brūkliais atsigindavo nuo kui* kad, daleiskim, juodo kūno 
kon už save ekaitlingemiių gabalas, o pridėtas prie bal- 
prieeų. to žmogaus, pavirsdavo bal-

Airkliug panaudoti karo la- riu. žodžiu, kūno išvaizda pri-
MaUse nuo kraujo spalvos.

r— -
kios' bus ir oda.

bui daugiausiųi pradėjo ;,rtĮ . ■
tnleėjai. Lietuviai su arkliai* Kokios spalvos kraujas, 
jau thip buvo apsipratę, kad. “ 1
jiems pasirodžius, bėgta , kai 
nuo ugnies. Ntveltui ui 
lį lietuvis galvą duoda. T(dp.
Jei he arklys, kažin ar lMū-

KAUNAS (Tsb.) — Seno
vėje pas mus keramikos dar
bas, ypačiai puodų dirbimas 
bųyo plačiai išsivystę©. Vė
liau mūsų keramika, matyt, 
nesugebėjusi prisitaikinti prie 
naujų gyvenimo reikalavimų 
ir pažangos, pradėjo nykti, 
užleisdama vietų užsieniniaiu 
dirbiniui. Prieš kelis metu? 
buvo susigriebta ir pradėta 
rūpintis savos keramikas rei
kalu. Prie Meno Mokyklos į- 
sisteigė keramikos studija 
Vėliau Kaune liko įsteigta 
Valstybinė Amatų Mokykla su 
plačiu keramikos skyriumi 
Šios mokyklos ruošia kerą 

1 mijos mokytojus ir amatinin
kus. Mokyklų shruoštose pa 
rodose išstatyti dirbiniai ro
dė, kad iš šių mokyklų ilgai
niui išeis neprastų lietuviško
sios keramikos ugdytojų ir

gerų keramikos darbo amati
ninkų. *Bet mūsų ^visuomenė, 
matydama kitas namų pramo
nės Šakas atgijusias ir besi- 
vystUhČias, pradėjo reikalau
te reikalauti ir savosios ke
ramikos.

Pirmasis keramikui '

Keramikas Murauskas (Kau
ne*, Rytų g.* 12) pirmas į tų 
šūkį atsiliepę ir savo sklype 
ir namuose ėmėsi steigti ke
ramikos dirbtuvę.

Apskritai, reikia pasakyti, 
kad LietuVoje paskutiniu me
tu , pagaminama labai gražiu 
ir įvairių keramikos dirbinių, 
kurie tinka ne tik papuoši
mui salių, kambarių, bet ir 
praktiškam vartojimui. Tie 
indai gaminami iš lietuviško 
molto, lietuviško stiliaus ir 
skoningai.

Nors visi prieš angį dre
ba* Niekas Su juo nesidrau- 

Tof vienok jis galų ga- 
vioi būtį bepajėgę kitaip rir lb yrk geriausias Žmogaus pa- 
taįp ilgai su kar kas už tave Žįttadias. Kur tik esi, — ar 
galingesniais kainynais grū- šklčių pušniais nuklotuose 
m tis f juaštuoce, ar Kaulės kaitra
., . p , , ifįųsvi f Intose kalnų uolose, au-
— Rodos tik pasaka, o> bet- Ik&ftl kalne ir klonyje, o net 

gi aliejus turi didelę įtaką j. rir.yandenyjn^— visur susitik-
čiau. iš minios plevėsuojančių skepetaičių, banguojantį vandenį. Jūrei- nl an^į. Žinovai lifldija, jog

_ -l- . tl_ ‘ ,_ 1. .__... T* t-**- ___a_____ __ ll.l.lydinčių išvažiuojančius, kun. Padienio auk
štai virš galvų iškeltų rankų, kuria jisai pa
darė didelį kryžiaus ženklų, linkėdamas lai
mingos kelionės. Ji iki šiol labai laimingai ir 
vyksta.

Vyak M. loriys
Atlantiko vandenynas, laivas “Normandie*’, 
1937 m. rugsėjo 4 d.

Neužmirškit, kad netoli spalių mėnesio 
rių kolidevintoji diena. Visos lietuvių kolonijos tą 

dieną turės surengti Vilniaus užgrobimo pa
minė jhną.

Šiomis dienoiiiis Wilkes Barre,
sta IJtKSA. Pildomojo Komiteto susi 
mes, kuriame bus nutarta netarta daryti nau 
jų narių prirašinėjimo vajų.

.• Ji iitif
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i RINKTYNĖS MINTYS! 
KIEKVIENAI DIENAI >

vertė
Kun. Ant. M. KaruiiAkii 
«««»♦«>>
Rugsėjo 20-ta Diena

viai tam tyčia jo turi. RerikO*.- 
lui pasitaikius, apipila labrip 
o bangos rnažioa pavojingu 
mis pasidaro. Skęstant laivpų 
o bangoms beaišlaužiaat, M 
bai sunku išplukdyti laivelių* 
ir jaosna perstoti; Tokiatni 
atsitikime išverkiama kelios 
statinės aliejaus. Ypač mažes
nės bangos, aliejumi susi* 
liuj^ lygsvaros netenka; pra 
deda nurimti. Dtitliulės, jomis 
paspringę, taip pat galybė? 
netenka. Neva’ labuoju, be! 
nesitaško; nevi vartos ir su
pa, bet taip lygini, kad pus^

kito, gyvūnas netur tiek 
|boro susidraugauti sų žmc 

i, kiek jo tari angis. Bile 
iš žmogaus pusės, 

'jo nemuši, kai matai an 
priglaudžia. Didžiausias 

slibinas už didžiausių garb^ 
tako patarnauti mažiausiam 
žmogui. Jokis kitas Žmogui 
yafj.‘tarnas gyvulys aetur tiek 
kantrvbėK, kiek jos turi an
gis. Net nei badas angio nuo 
Žmogaus neatskirs.

— žingeidu, dėl ko kai ku 
rie rašėjai rašo rožančius!

“Naudokitės laiku”. — E- 
fen. V, 16.

Kol Galime
Tos rankos yra tokios bra

ngios rankps; jos yra taip pil
nos, jos atsisuka į mūsų pa- 
reikalavipius taip dažnai; jos 
išsitiesia to menkniekiais, ar 
pie kuriuos vos pamanoma, — 
jei jų mylinčios valios klaidų 
padaro *mes galime sulenkti 
jas gerai, bet nenulaoŽti.

Jos yra tokios meilios, silp
nos lūpos, kurios kalba į mus.

ba jei jos kalba perlėtai, ar 
pergreitai, mes, galime pralei 
sti tokias piktadarystes; ne 
mes galime matyti dienas ne
toli, kuomet tie maži žodžiai 
gali būti laikomi nelėti, ar
ba greiti, arba nė ne vietoje, 
bet brangūs, kad tų lūpų. 
daugiau nėra čia.

Jos yra tokios brangios, pa 
žįstauios kojos, kurios eina 
mūsų keliu — kojos, greitos 
ar lėtos, ir besistengiančios 
Žingsnį pataikyti — jei jos 
suklysta ir užmina kokių gė
lę, kurių mes užsidėtame ant 
mūsų širdies, arba sutrina ko
kių nendrę, arba sutrioškina 
iki kraujui vargšę viltį, mes 
galime tylėti nė neataisukda^ 
ųii greitai primesti didelių 
kalčių; nes joe ir mes turime 
eiti tokį trumpų kelių — ga
lime būti tokį trumpų laikų 
ant kelio sykiu, kad bftaiineMelskis, jei meilė išvelka jas 

iŠ prigavimo daug sykių, ar- kantrūs kol galime.
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Pirmoji Mokslo Metų Darbštumas — Pelnas

Kai kėliausi, raudona šau
te buvo jau patekėjusi. Kaip

Pasidėjęs savo krepšelį, nu
bėgau pas lauke žaidžiančius

šiandien smagu! Lyg butų ko- draugus.
kia didelė šventė. Šiandien po 
kelių vasaros mėnesių vėl pra
dėsiu eiti į mokyklų, dabar*, 
jau į trečiąjį skyrių.

Nors buvo dar anksti, bet 
atsikėlęs tuoj -ėmiau ruoštis. 
Sutvarkiau geriausius savo 
drabužėliu®, išsivaliau bate
lius. Į naująjį krepšelį, kuri 
tik vakar mama pasiuvo, su
sidėjau sąsiuvinius, pernykš
čius knygas.yLaksčiais ruošiau
si lyg į kokią didelę iškilmę ar 
į tolimą kelionę, besirtiošiant 
atėjo ir pusryčių laikas. Tad 
«i sekioti paskui motutę, 

(gydamas, kad kogreičiau-

— Sveikas! Sveikas! — 
skambėjo.

Kokie visi pasikeitę per va
sarą! štai Juozukas, kuris per 
nai buvo. toks išblyškęs, suly
sęs, per vasarą taip pasikeitė, 
kad ir pažinti vos begalima 
— pasfcorėjęs, įraudęs, nude
gęs. Visi šiek tiek paaugo. Y- 
pač paaugo mažoji Marytė. 
Tuo savo paaugimu ji labai 
didžiavosi, tad eidama pro 
kiekvieną nusišypso ir dar la
biau stiepiasi.
’ Bet yra draugų, kuriems va
sara nebuvo laiminga. Štai 
Antanukas beveik visą vasarą

šiai duotų valgyti. Taip nore- sirgo ir vos tik prieš savaitę
jau bėgti į mokyklą.

— Motut, juk pasivėlinsiu! 
Pačią pirmąją pasivėlinsiu!.. 
— nedaviau motutei ramumo.

— Ana, jau Stumbrių Bi
rutė eina, — ėmiaiu kone verk
ti, pro langą pamatęs einan
čią Birutę.

Pagaliau ir pusryčiai ant 
stalo. Skubiai valgiau, taisiau- 
si ir po valandėlės jau bėgau 
į mokyklą. Pirmą kartą po ke
lių mėnesių poilsio!...

Mokykloje buvo pilna vaikų. 
(Vyresnieji, kurie pernai jau 
žaidė, krykštė. Jaunesnieji, 
šiandien pirmą kartą savo 
gyvenime atėję į mokyklą, bu
vo su motutėmis. Jie , nedrą
sią. Bailiai dairosi aplinkui. 
Viskas jiems čia atrodo baisu, 
nesuprantama. Ir ta lenta to-• • V . .
kia didelė, juoda, ir* tie suolai 
tokie nepaprasti, ir tie pavei
kslai, kuriuose išpiešti žmonės 
taip rūsčiai žiūri,' ir... viskas 
baisiu.

Jie glaudžiasi prie motučių, 
nenorėdami nė minutėlės nuo 
jų atsilikti, . r

Į pakilo iš lovos.
Šiandien į mokyklą jis atėjo 

nubalęs, kaip popierius, mėly
nais paakais. Mums visiems jo 
labai gaila Taip pat nelaimin
ga vasara buvo ir Stasiukui. 
Jis, bemindamas miežius ant 
kūgio, netyčia paslido, nuvir
to ir nulūžo koją. Dabar guli 
ligoninėj. Koja aptvarstyta, ir 
j i s tik po kelių savaičių galės 
ateiti į mokyklą.

O našlaitis Kaziukas visai 
nebeateis. Jo motutė šią vasari

vjaiicsmigu įviergaiie

Pasaka.
Kitą kartą, viena mergaitė, 

kurios tėveliai buyo mirę, ne
turėdama ko valgyti, išėjo į 
pasaulį laimės ieškotų J?irmą 
dieną ji bekeliaudama sutiko 
žmogelį, kuris skundėsi esąs 
alkanas ir prašė išmaldos. 
Mergaitė‘atidavė jam pasku
tinį kąsnelį duonos. Kiek paė
jusi, ji sutiko mažą, be kepu
rės berniuką. Jis skundėsi šal
čiu. Mergaitė uždėjo savo ke
puraitę ant mažo pavargėlio 
galvos. Atėjo* vakaras; mer
gaitė vis keliauja. Netrukus 
sutinka ji trečią mažą pavargę 
lį prašantį išmaldos.- Mergai
tė atiduoda jam savo švarkelį 
ir eina toliau. Įeina ji į tam
sią girią, o čia visai sutemo. 
Mergaitė pasiryžo girioje na
kvoti. Pasimeldė, paaukojo 
Dievui savo gerus darbus ir 
jau buvo belipanti medin nak
voti. Tik štai, ties jos galvą, 
kažkas sušlamėjo ir nukrito 
prie jos kojių. Mergaitė žiūri 
— ant žemės guli puikios me
džiagos švarkelis. “Imk svei
ka nešiok”, girdi ji balsą, 
Mergaitė pakėlė švarkelį, o jo 
kišenėse pilna auksinių pini
gų. Taip apdovanota ramiai

Našlė Petronė gana vargin
gai gyveno su dviem savo duk
terimis. Ką per savaitę užsi
dirbdavo, tą per savaitę ir 
pravalgydavo. Be to, vieną 
dieną išnyko joms vienintėlė 
kravė,, ir jos dideliai nusimi
nė. “Kad gi duotų mums Die
vas vėl karvelę”, kalbėjo nn-

Sesutės Daina

Ttožę, rūtą ir leliją 
Prie krūtinis besegsiu,
Tai Švenčiausiająi Marijai 
Ir Jizutim patiksiu.

Bijūnėlį ar gvaizdiką 
Te brolelis nusiskins;
Vyro Širdžiai jie patiko 
Tegu ją jie ir dabins.

Vyt. Nemunėlis.

MOKYKLOS ŠIRDIS

rą, mirė, ir jis išvažiavo nu dė- ž,Mi> ne8iliov5 MP‘' 
1 bus bei našlaičius.de į tolimuosius kraštus. Var
gšas berniukas! Jis nebegirdės 
jau gražiųjų mokytojo pasako
jimui nebesimokys drauge en 
mumis nei skaityti, nei gražiai 
rašyti, nei skaičiuoti...

Pagaliau garsiai paskambi
no. ' U ; . ’

Visi galvatrūkčiais begome 
į mokyklą.

Taip pradėjau naujuosius 
mokslo metus, pradėjau savo 
mokslą trečiame pradžios Mo
kyklos skyriuje.

DAUGNORA

Vienas neturtėlis pristigo 
maisto savo šeimai. Nebegalė
damas niekur uždirbti, žmo
gus paėmė kirvį ir išėjo į miš
ką galvodamas: “Nusikirsiu 
kokį medį, padarysu kokį dai
ktą, nunešęs į miestą parduo
siu...” Priėjo prie gražios lie
pos ir ček ček kerta Bet stai-

• išgirdo jis balsą iš liepos 
^nės:

- Žmogau, nekirsk šito me
džio !

— O kas esi, kur3 šneki? — 
paklausė žmogaus.

— Aš esu Dievas, — atsakė 
balsas. — Sakyk, žmogau, ko 
nori!

— Mano pati ir va’kr.i ne
turi ko valgyti. Norui duonos, 
duonos...

’ — Gerai, — tarė balsas. — 
Eik namo, rasi duonos.

Žmogus parėjo namo ir nu
stebo: pati ir vaikai valgė duo 
ną, duonos buvo pilna kamarė
lė. ’ . / ’r =

Praėjo mėnuo laiko. Nusibo
do žmonėms vieną duoną val
gyti. Žmogų® nuėjo į mišką ir 
vėl ček ček kerta liepą.

— Nekirsk! — tarė balsas 
' iš liepos vi^ūnės. - - Sakyk, 

į ko nori!

-
Ožys

liūdusioe, 
Negalimas, 
tiek pinigų, 
nusipirkti

“Kantriai

į>ūtų gerai!
užvaryti 

ėl galėtumėm

Ūdykite savo
priedermestąr§r kaimynė, 
“tai Dievas afciųs jfoms pagal
bą”. • J*

“Bet ką gi' ines pirime da
ryti!”: klausfiPetronė. Kaimy-

Miestė stovi baltas, gražus, 
didelis namas; jo aukšti lan
gai, baltutėlėm užlaidom užtie
sti, spokso į gatvę, it didžiulės 
akys.

Bet nieks tų langų neatida- nė vieno

Ponia Gylienė gyveno gra
žiuose namuose miesto pakraš
tyje. Vieną rytą ir sako ji sa
vo tarnaitei: “Krescencija* aš 

| dabar einu bažnyčion. Jei i- 
jšeisi per gatvę vandens atsi
nešti, arba į daržą pupų pa
siskinti, uždaryk didžiąsias 
duris. Jau ne kartą esu sa
kiusi ir tikiuosi, kad imsi pa
galiau klausyti. Gali kas nors 
įeiti į namus ir žalos padary
ti.” > •

Poniai išėjus, Krescencija 
apvalė kambarius ir nuėjo pas 
šulinį, vėl palikdama visas du
ris atviras. “Kam čia dari
nėti durys, gatvėje nematyti 

žmogaus”, galvojo

duos ragais, veidrodžio tik šu-1 
kės subarškėjo.,

Krescencija, eidama su 
deniu pro didžiąsias 
girdi dideliausį stiklo 
bildesį. Visa pametus, bėga 
kiną į kambarį, išvydus 
mę baisiai nusigąsta ir, perpy- 
kus, mušdama varo ožį lauk. 
Tik veidrodis nuo to negi pa
liko sveikas.

■’< i -į-- ’ rf AT1 • « *■
Sugrįžus namo, ponia tuoj 

atstatė neklaužadą tarnaitę, 
pasilaikydama jos algą už pa
darytąjį nuostolį. Kitoj vietoj 
rtebfcreikė jai liepti, kad darytų 
<Jari8. ,

tuščias! Jis negyvenamas! 
paklausė Onytė. $ • \ ,

— Taip, vaikeli! Tas namas 
nė atsakė: “Pirma, darštumu <uo tarpu tuščias.

’S’-I <_r£j dėl to is toks ramus!.

rinėjo ir durų nevarstė. . tarnaitė, ir ją net juokas paė- 
— Mamyte, ar šis namas j mė dėl per didelio ponios bąi-

turite padidinti savo pelną. E- 
sate triese ir visoe gerai mo- 
kate verpti, mėgsti ir siūti. 
Dirbkite kasdien po porą va
landų ilgiau; kiekviena uždirb 
site bent keletą skatikų dau
giau, negu lig šiol.

Antra, taupumu privalote 
sumažinti savo išlaidas. Pus
ryčiams kasdien geriate kavą. 
Nors mažai imate kavos ir cu- 
kraus, vis dėlto tat jums išei
na per brangu. Vietoj to vai-
gykite sriubą, kuri bus ir ne

užmigo medy tarp šakų. Išau- ^tingesnė ir pigesnė, tai vėl 
šus ji keliauja namo, o sugrį- liks kasdien bent po porą ska-

Sulietnvino J~ V.

mas, — ar kaip driskium, vai 
pia ulis.
— Eik namo, — tarė balsas, 

— ir būsi, kas buvai buvęs.
' Balsas daugiau nieko 

sakė. Žmogus husipnnė, 
juto beesąs vargšas, koks 
buvo buvęs,’parėjęs namo ra
do tą pačią lūšnelę, suvargu
sią savo moterį ir išblyškusius 
vaikelu8.' Is ‘‘Mūsą P ašakų* *.

rintanušo draugas: 
tėvas turi aukso širdį.

— Noriu savo šeimai mėsos, 
pyragų ir kitokių gardžių val
gių. '

— Eik namo, rasi ko prašai, 
žmogus parėjęs nudžiugo: 

rado visokių gardžių valgių. 
Ir jis, ir jo pati, ir vaikai val
gė, ko tik jų širdys norėjo.

Po mėnesio laiko žmogus 
vėl nuėjo į mišką ir kertė. lie
pą.

— Nekirsk! — tarė balsas. 
— Sakyk, ko nori!

— Noriu turėti brangių dra
bužių, daiktų ir gražų dvarą, 
daug darbininkų.

— Eik namo, rasi ko prašai.
Į Parėjo žmogus namo- ir ra
do: gražų dvarą, daug darbi
ninkų, jis pait« ir Suima pasi 
juto beesą brangiais drabu
žiais apsivilkę.

Jis jau buvo* tikras ponas 
jo pati tikra ponia, o vaikai 
tikri ponaičiai.

Bet po mėnesio laiko žmo-' I
gus, kurs jau buvo didelis po
nas, nuėjo į mišką ir vėl kerta 
liepą.

— NekrBk! — atsiliepė bal
sas. — Sakyk, ko nori!

— Aš noriu būti lygus stf 
tavim, kurs šneki ir visko duo-

— I liūno, 
prie š

tiku. Jei sekąįtę šiais dviem 
patarimais, jai dėsite į daiktą, 
ką tuo būdu surinksite viršaus 
darbu ir taupumu, tai veikiai 
surinksite tiek pinigų, kad ga
lėsite nusipifkti gerą karvę”.

Petronė Ir jos' dukters pa- 
į klausė geros patarties ir po

n€ . metų susidėjo pinigų dusyk 
£***2 daugiau, negu kiek reikėjo kar 

Vei pirkti. Be toį jos tuo būdu 
išmoko darbštumu bei taupu
mu pagerinti vargingą gavo 
padėjimą ir tapo gan pasitu
rinčios. Sykį kaimynė ir sako 
joms: “Na, ar ne raanorieisy- 

,feė! Diėvas visuomet' padeda 
, tiems, kurie dirha ir nesėdi

ir

Mano

Antanukas: O mano tėvas rankų sudėję”, 
dar turtingesnis: be aukso šir
dies jis turi sidabrinius plau
kus. •

5

Laikas yra brangesnis 
pinigą.

ct
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— Žinoma, nes jo širdis ne
plaka.

— Širdis, mama! — nuste
bo mergytė, — ar tai namas 
turi širdį! 'Mamyte, tur būt 
juokauji!..

— Ne, dukrele! Netrukus ir 
pati matysi.

Rugsėjo pirmą dieną, mama 
sako Onytei:

— Einame. Namas atgijo. 
Jame vėl širdis plaka.

Jau ištolo pastebėjo Onytė, 
kad ten darosi nepaprasti da
lykai. Dideli langai plačiai, 
plačiai atverti; pro atdaras 
duris nuolat įeina ir išeina 
linksmų vaikų būriai. Visur jų 
pilna: aikštelėje, sode, darže. 
Linksmai jie krykštė, viens už 
kįtą: ir čirškėjo, kaip
žvirbliai kanapyne.

Malonu žiūrėti į tą baltąjį, 
didžiuliais šviesiais langais, 
namą,: jig visas rodos juokais 
ir džiaugias draugie su vaikais.

— Mamyte! kas tai atsitiko! 
— sušuko — mergaitė.

—Matai, pagalios, namas 
atgijo: ar negirdi jo širdies! 
Tas namas — mokykla; moky
klos širdis — vaikai Vaikai 
sugrįžo — namas atgijo.

Ir mama sn dukrele įėjo į 
didelį pralirikęmėjusį namą.

Sulietuvino R;

Bet, kolei Krcscenoija 
šulinio* plepėjosi su kita 

tarnaite, pro didžiąsias duris 
įėjo ožys ir, užkopęs 'laiptais 
aukštyn, įsikraustė ponios 
kambarin.

Kambary stovėjo auksiniuo
se rėmuose ant sienos paka
bintas didžiulis veidrodis, ku-' 
ris beveik siekė grindų. Ožys, 
pamatęs save veidrody, manė 
sutikęs antrą ožį ir, atstatęs 
ragus, ėmė jam grūmoti Me- 
namasai ožys veidrody irgį tą 
pat padarė. Tikrasai ožys kad 
gi puls aną veidrodyje, kad gi

Didysis Anglijos kentėtojas 
šv. Tomas Morus mėgdavo sa
kyti:

— Aš turiu visiems neti
kintiems ir abejojantiems, ku-. 
rie puola katalikų tikėjimą, 
įrodymą, kurio jie niekad ne
sugebės sugriauti: niekas li
gi šiol mirties valandą nesi
gailėjo buvęs geras katalikas

Norėdami mylėti tėvynę tik
rą, aukšta meilę, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kios piliečius, dėl Kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. S. Pelico

— Daugelis šiandieninės 
kultūros ir civilizacijos vadų 
buvo beturčiai vaikai.
Ui .t 1 ' ‘
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LIETUVOS 3 DRAGŪNŲ GELEŽINIO 
VILKO PULKO SVENTfi

(Pabaiga)

Dalies vėliava nekainnja nė 
dešimtas tūkstančių, )>tt esu 
tikras, kad jums viršininkai ir 
vadai gerai yra išaiškinę, ko-

Tiei keturi žodžiai tai.* Lietu
va, Laisvė, Garbė ir Kova. 
Tie galingi prasmingi irkilpūs 
žodžiai — tai jums lyg vienuo
liktasis Dievo įnąkyinaų, Lietu.

, .ii .ves laisve — tai jūsų veiklosdėl kariams u vra tiek brangį . * ’
... . m 1-1 gmųtmja ir aukščiausias tike-ir kilni dovana. Trumpai, dėl 

to, kad ji yra jūsų stiprybės, 
jūsų karinės galios, vienybės, 
susiklausymo, garinės ir ilgo 
amžiaus laidas ir šaltinis. 
Bėgs metai, keisis pulko ka
riai, žirgai, ginklai, gal teks 
palikti savo dabartinę gūžtų, 
žygiuot po visų Lietuvų, o gal 
sentėvių keliais ir po aplinki
nius kraštus, bet nuo šios die
nos visur ir visada jus ve§ ir 
lydės ši Lietuvos ir pulko bu
vimo, laisvės ir garbės regimo
ji dalelė — simbolis. Eikite 
paskui jų Tėvynės laisvės gy
nimo — krauju šlakstytais ir 
lavonų nuklotais — bet iki 
šiol, deja, neišvengiamais, 
dažnai ir gausiai vaikščioja
mais, skaudžiais, liet garbia- *
gaiš keliais ir'laimė telydi jus 
Jūsų, geruose žygiuose!

Jūsų vėliavas tamsiame du-

Vy riaušių j į ginkluotų pajėgų 
iVadų Jo Eksoelepcijų Ponų
Re»publikoe Prezidentų ir vy
riausybę, sušukime tris 
valio.

Baigus kalbų, iš dragūnų 
gųlipgų ’ krūtinių skambėjo 
griausmingi valio! Pulko rajo
nas pilnas visuomenės, kurių, 
tarpe buvo daug atvažiavusių 
į tų šventę dragūnų tėVų, bro
lių, seserų bei gerų pažįsta
mų. Visi čia klausėsi dragūnų

Uab&rt'aio Lietuvos kariuomenS. dragSo | pulko karininkų ir puakarininkių grupė 
pulko vadu priešaky nagrinėja pratimų uiduvanj. . ___________________ * -

” LIETUVIAI DAKTARAI I

las, o priemonė tam tikslui 
pasiekti — tai ruoštis kariau
ti ir jei reiks, narsiai pulti 
kovon. Valstybė ir tauta daug|
jums duoda, bet karo_ metu kriių šimtų krūtinių išsiveržė šiandien yra suteikęs Vyriau- tuvos nepriklausomybę. šioje 
turėsite nemaža ir nelengvo 
darbo — tad taikos metu stro
piai ir rūpestingai dirbkite, 
branginkite laikų, negailėkite 
darbo įr net prakaito — juo 
geriau ir daugiau dirbsite tai
kos metu, juo lengviau bus žy
giuose ir kautynėse. Taikos dos. Kariuomenės vadas gen. 
metu pralietas prakaitas — št. pik. St. Raštikis dragū-

7-«T

galingas įr nuoširdus vąlio ir sias Lietuvęs ginkluotųjų pa- kovoje gu pasikėsinto jais prieš 
Respublikos Prezidentui A. jėgų Vadas Ponus Respubli- Lietuvos nepriklausomybę 
Smetonai griausmingai sugie- kce Prezidentas, apdovanojęs kiekvienas dragūnas turės bū
dojo ilgiausių metų.

Dragūnai nė nepajuto, kaip
su svečiais besidalinant įspūd
žiais praslinko kelios yajan-

sutaujjo kraujo kovose. 
Budėkite ir kaip geras ka- 

— o ypačiai raitininkas,rys
kiekvienų valandų būkite Iš
siruošę kovos žygiui.

Tikras esu, kad kautynių 
progai ištikus — nesvyruoda
mi atliksite savo šventų bei 
garbingų pareigų ir pulko gar
bę iškelsite, ir į savo vėliavų

gne, kuris vaizduoja lyg liūd-1 Vyčio kryžiaus kaspinus įei
nu mūsų paskutiniųjų šimtine- j prnsite, Linkėdamas valstybės 
čių praeitį, ant kalno viršūnės j ir savo vardu Geležinio yilko 
matome įš senų padavimų ži- pulko karių šeimai visko-ko 
ponių Vilniaus kūrėjo Gedimi- geriausio, sveikinu p. vadų, 
no sapnuotų gerai pažįstamų ponus karininkus, puakarinin- 
- :n— atvaizdų- Padavimo iš- kiue ir eilinius dragūnus ir vi- 

įvykiai iki šiol dar sus jų artimus kviečiu pagerb-

nams pasakė itin nuoširdžių 
kalbų. Jis, kreipdamasis į 'J. 
E. Respublikos Prezidentų A. 
Smetonų, ministerius, garbin
gus dragūnus ir jų svečius ši
taip pasakė:

“Jūsų Ekscelencija Pone 
Respublikos Prezidente, po
nai ministeriai, garbingi dra
gūnai ir jūsų garbingi svečiai.

Džiugu mums matyti šį Tap 
ragės dvarų, mūsų dragūnų ir 
jų vado pastangomis per dve-

ti garbingas riteris, beį kartu 
priešams ir baisus geležinis 
vilkas.

ir įteikęs pulkui jo šefo vėlia
vų ir į tas dideles jūsų iškil
mes pats atvykęs.

Si garbė uždeda visam dra
gūnu pulkui ir kiekvienom jo 
kariui naujų pareigų — jums 
suteiktos garbes niekad nesu
tepti ir visada jų ginti, nes 
jūsų pulko garbė yra kartu ir J
visos mūsų kariuomenės, o|®ar^ 
tuo pačiu ir visos Lietuvos 
garbė.

Kariuomenės ir savo vardu 
Širdingai sveikindamas kava
lerijos viršininkų, Geležinio 
Vilko pulko vadų ir visus to 
pulko karius vėliavos įteiki
mo, pulko metinė šventės ir 
naujų kareivinių pašventini-

Tad kovon, geležiniai vilkai, 
kovon dėl Lietuvos laisvės ir 
garbės, taip sako jūsų pulko 
naujos vėliavos šūkis.

Atsidėkodami už suteiktų 
ir pagerbdami mūsų

AKIŲ GYDYTOJAI

jus metus išaugusį-į dįdelį ir mo progų, aš, greta savų nuė
jau gražiai sutvarkytų naujos širdžiausių linkėjimų, kviečiu
karinės įgulos centrų. Bet y- 
patingaį džiugu man šiandien

išsipildę — tt/dėl vilkas 
šaukia kovon 1 
įrašyti žiba‘So

nėra išsipildę — todėl vilkas 
dar staugia, šaukia kovon 1 
Viršuje auksu įrašyti žiba ’io- 
džiai, kurie apima vi«ę jūsų 
veiklų, troškimus ir idealus.

ti mūsų Lietuvoj Galvų J. E. 
RaspubJikos Pre&ūjentų ir Vy
riausiu Ginkluotų Pajėgų Va
dų: sušukti*tris kartus valio 1 

išMinisturiui baigus kalbų,

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTIMIERO

RADIO PRO0AMŲ IŠ STOTIES W,H.F.C. <1420 K.) 
Pirmadieniais — nuo 10 iki 10#0 vai. vąk. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. valu 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai vak.

MATYKITE JI ŠIANDIENI

HEALTH.MOR
V4£VUM-<XEANĘ3l 

ATLIEKA K PARBUS ,
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes 

Reikia tik pašaukti CEtftral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

60 METŲ PRITURIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akinta 

pritaikomi ' <

DR. JOHN SMETANA
0PTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue
kasdien nno 6 iki 12 i 

nuo 1:30 iki 8 vaL vak.
TsL OAMal 0623

visua dragūnus niekados neriž- LIETUVIAI ADVOKATAI 
miršti kiekvieno kario aukš-

pabrėžti, kad atgaivintas ir čiausios pareigos — ginti Lie- • 
šiame centre įsikūręs Geleži
nio ViįRo pulkas per tų trum
pų laikų, t. y., per dvejus me
tus, ne tik pats gražiai susi
tvarkė, bet k«i kųriosę srity- 

jau pradėjo labai sėkmin
gai konkuruoti ir su kitais se
nesniais mūsų kariuomenės 
raitininkų pulkais.

Tai rodo, kad visi šio pulko 
kariai labai gerai supranta sa
vo pareigas ir jiems statomus 
uždavinius, kad pulkas jau y- 
ra stipri, gerai organizuota,. £» 
gerai apmokyta ir kautynių ^ektr», parodaneii u 
uždariniams •pasirengusi Lie
tuvos kariuomenės dalis, ir 

todėl Geležinit) Vilko pul
kas yra pilnai užsitarnavęs 
tns dirtolns ourhės knato ton.

BOUlavard 2800

JOSEPH J. 6RISH
j LIETUVIS ADVOKATAS 
46J1 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvell Street 

Teįephone: ĘffPublic 9723

DR. VAITUSH, OPT,
LTBTVVIS

OPTOMKTRICALI.Y AKIŲ 
SPECLALIOTAS

8uvlri JO mėty praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Paletogvtaa aklu (templmg, kuri 
esti prieip*ttml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
jno, skaucUm* ąktų karįtj, atitaiso 
tramparerystf ir tollreryat,. Prlren- 

Vlpusas atsiti- 
* daromas su 

ra, parodančią asst>buiM&* klai
das. Speciali atyda atkr./plama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andoa nuo 16 iki I v. 
NedMloj pagal Sutarti Daugeli 
atsltlltimy akys atitaisomo., be aki
ntų. Kainos pigios kaip pirmiau.

4/12 SO. ASHLAND AVĖ.
PhnriA Rmitavarrl

btlllhuuin num rimtim nnujfj uutviifj:
Per pereitus dvidešimts penkius metus Etnil Denemark, Ine., teisingai' 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto 
mobilius... Del to jie. uždirbo repytaciję dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin-^ 
tina$ ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu ~ 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

tas linksmino dragūnus ir jų 
garbinguosius svųčius. Po 
miėsto burmistro kųlbos, tarė 

kart (savo padėkos žodį dragūnų 
Gelež. (Vilko pulko vadas gen. 
št. pik. ltn.'Rėklaitis. Jis pa
dėkojo Respublikos Preziden- 

'Tę’inys 5 pusi.) 

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
GTDYT0JA8 IR OHIRURGAB

VIRginia 1116 * 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

' Kasdiau išskyrus šaradą, 
sekmadienf susitarus.

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

Tai, OAMal 3*46

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvertais pagal sutarti 
2305 So. Leavltt St.

Tai. OAMal 0402

JOHN Bi’BORBEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 

- Valandos kasdien nno 9 iki 5
Panedėlio, Seredos jr PčtnyČiu*

• vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwel1 St 
Telefonas REPublic 9600

ZARĘTSKY
ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue 
VALANDOS:

Panedčlį, Utarninktų ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 8 v. y, 
Suimtoj nuo 12 iki 6 v. v.

TeL Proapact 1012 
Z Beg. TaL Rapnblic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
OYIRA8

4729 Sa Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
TalafaaM MIDiray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakare. Nedaliomis nuo 10 iki lf 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vwį no oletg ir nno 7 iki 8:30 v ▼

DR. MAURICE KAHN
•YHYY0JA8 IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė. 
YfL YARda 0994 

■•g.1 TaL PLAsa 2400
VALANDOS:

Nuo 19-12 a. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NsAUiotųi* nuo IO iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
A A TIK 8UGBI8O

u
satotaaa Mokslo RHma Atlantic OUr 

Praktikuoja SO metų 
HfiSlkUl tr Mrdies Ligos

▼aluti•s lftt
SpoctalyM

A. M..------------- - ----------  1-4. 7-1
a*aldancl> KIS 0o BOth k 

TeL Cicero a*M
OftSM 4MO Mest lSth

Cicero. TU.

P . M.va

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So,49thCt.. Cicero, IIL 
Ut*n»., Keb, ir Pfitn. 10—9 v»l. t.

8147 8o Ralstsd St., OUcage 
Paned.. Bered. ir 8nbat. ano 2—į y

Tai. O fino i Re*.:
LAJąyetto 4017 g|56 W. 68 81.

Tel. namų:
HEKlock 6286

DR. A, 0. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Be». ofiao vaL: 10—12 A. M.

A 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti .

DR. W. V. NOI
FH Y ŠIO LAN ĄND BURGI

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

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

Res. 2126 S. 6th Avė., M»jwpodAv.
Phone M«rwoo4 24is

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniai* ir Trečiadieniai*

S atarti

TaL Caiumat 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAPT', nju

OfRm Hours 
2 to 4 and t to 9 P. lt. 

Rnnday by Appointment

DR. STRIKOLTS
FHYSIC1AN and 8URGRON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 įr nu® 6 iki 8 »ak- 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Talef. PROspeet 1989

TaL OANal 6182

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HJRUR0A8 

2201 w. Cermak Road
Valandos: l—S ir 7—8 

Heredomi*1 ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Tclefenąs REPaMte 7862 <

Offise Pitono Rsa. and Offiaa
PROspeet 1028 23M A Maaltt St
FaL 1-4 p». ▼ 7-0 vak. OANal •?**

: DR. J. J. KOffAir
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SU Chlęągo

Nedėlioto ir Trečiadieniais
------ -— PM>I .Ht"! 

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TaL LATayaMa 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — T—8 vakare 

Trečiadisnais ir Sekmadieniais
— payal
Tel. Ofc. REPuMlo 9SM 
‘ xme Park egg

DR. A. R. LAURAITIS
PNHTIMYAS

2423
Antrad., ketvirtad. ir neoktadisniak
».il2 v. rytg: t-« p. P-1 «-• v. v, 

ftettadlsuiats ano • v. r. iki 1 p. p 
161 Braadsrar 

MRLR08B PARK, ILL.
Pirmadieniais tr trečladlenlaia aus 

10 v. r. iki • vai. vakaro
Mtadleaiais nuo I v. ik] • L v.Rskir -~*~g---- 1imadlenlais pasai sutarties.

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiH 0617 
Office TeL HEMlock 4848

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

VaL 8—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis sugitams

Suimtoms Cicere]
1646 0a 4»th Ct

Nuo B ifci i vąt

TaL OANa' 0287
Ros. PROspeet MM

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Regideneija: 6600 go. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 8 popiet

6 iki 8 vi
TaL Offica Wentworth 6330 

Rsa. Hyde'Park 8895

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų ir vaikų ligų gydyto]* 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietoj, 7—8 ▼. vak- 
!>njrma .pyadomia įr .nhatnnįia

DR. R. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI!

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TsL HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 6 vakare

Trečiadieniais Ir SoSfadlpnlat, 
pagal sutarti

T< POŪlmrt 704J

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 Sa Ashland Ava.
t arti 47th Street 

VaL: oųo 9 ryto iki 8 vakare
Heredoj pagal sutarti

TaL Ofiso BOUlevard 6912- 
tes. KBNvood 8107

DR. A, J. 8ERTASH
Ofiso vaL ano 1—8; nuo 6:30—8^1 

756 West 35th Street
Ofiso TaL VIRginia

Rsaidsndjus TaL BBT<

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir ohirurgab 

4157 Archer Avenue 
Ofiso raL: 2—4 ir 6—8 p. sl 

Rmddsaeija
8929 8a Olaremant Ava

Valandos 9-1B A. M. 
Nedaliom ie pegaĮ sutarti

0036
erly 8844

Chicągos lietuvių |v. Kryiiaat li
goniai, kaip ją pripažino Amtdcao 
Medical Aiaodatioa ir Am^igu 
OpUagg of Surgeons, yra Oląm A 
rtliaa. Tai yra, auk6&ausi Amerl- 
koa medikaUal autoritetai B-
'goniup priskyrė prie geriausių Amo- 
rikoe Ugoniaių. Reikale nandekltls 
Jos pataraarbga. 2700 W. 69th 8L, 
UI. HDMlock 8700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Gražiai Priimtas 
Klebonas

GBUttnno PULKO 
•VINTĄ

daro laidotuvių įstaigų adre
su 720 Hudson -ava. Dabai.... y * T . i
jau turėsime du profesijona 
lue graborius. Turime lietuv* 
advokatų ir vaistininkų, bei 
reikalingas dar geras lietuvis 
gydytojas, kuriam šiame mik 
ste yra labai gera proga.

* Vyturys

Poilsiui reikia skirti tiek • jiniiuui suvartotos darbe 
laiko, kiek reikalinga atnau-igos.

KOCHESTER, N. Y. — Se- . v. tZ • 7. . , , . , , , , .dirbtuvėse. Klebonui nuo tru
mai lauk minas klebonas kun.' , ■ .. .Jonas M liakivs. kurfs vaii 8tlSy ’ t«™pW« kon.t.U

. Jonas 11. Bakšys, kuns vax. jWkto p:„iginė d„Vana. Mo
užjo po Lietuvų ir Europą. kyklos nlokiniai p„.
Šiomis d enonua gr,žo .r rug- nc Skieiių i5n,okinti> ^niia,

I aųjo 12 d. jau laikė pamal- vo ke|ias
■das. Pamoksle papasakojo j- kleb3I)|1. gyvų roiių bukivl<j;
I gytus įapūdiiue stebuklai ga- nUQ Altoram draugi ™. R.', 
rsiam Liurde, apie ...aidimu- ,0) guloM ko„^|ijy ,.Lajva. 
kų ir .ligonių kelionei* į ste kurtė . Uetavą” ir persint, 
buklingų vietų ir dideli kuo- gyy>Į - Vilniaus kai
mų dievotumų. Išgijimai nė- kuris buv„ labai ,

i ra kokia pasaka, bet t.kreny- spQ,„ngaa AIVaiWe matės 
j bė. lai liudija aukšto moks- mergįna 8U ratų vainiku aid 
! Io daktarai. Papasakojo taip apdeagU Uetuvoa vė
i pat apie katakombas Bomoje, Uava> prUaiM dvi mat
kur yra lopšys knkšr.onj bės, # bcmiakai priklaups

| ir audil-m-ųų pa. Sv. Tėvų, keUy j, mergalt4a ^.ųĮ
■kurioj įgavęs nepaprasto !-|danioį dainavo “Vilniaus ka- 

spūdžio- Parvežė ir Šv. Tėvo .į^į^>»
paladninimų visai parapijai. pQ vaįkučįų programos prs

Klebono sugrįžimo proga, kalbbs pir^tttlni6
vakare, parapijos salėj, įvy- kalbėjo Nįagara Falls lįetu 
ko šaunus bankietas, kuriame vių klebonas kun. F. Gelum 
dalyvavo netiktai rochesterie- bį^ kuris džiaugėsi žmonių 

. čiai, bet buvo apie 60 svečių gerufnįs širdimis, kad euren- 
«ir iš Niagara Falls. Rengėjai , gg tokį vakw.ą ir pagerbė sa- 

t bankieto nesitikėjo tiek žmo- vo klebonų. Kitas iš Niagarai 
' nių ir apgailestauja, kad, dėl j Ffldla Jonas Žuklysl

stokos vietos, negalėjo visų * sveikino klebonų ir įteikė do- 
’ kaip reikia patenkinti. panelę nuo tos kolonijos lie- 

Atėjusį į svetainę klebonų, tuvių. Vietiniai Pr? Svetikas, 
visi sustoję pasveikino^ Ant i J- K- Ciapas ir Jonas C. Mor- 

į garbės stalo buvc didelis py- kūnas sveikino klebonų džiau- 
ragas, paaukotas duonkepio gdamies laiminga kelione ir 

I Kanapicko su parašu “Džiau- sugrįžimu* Ant galo kalbėjo 
r giamės Jūsų Sugrįžimu”. pats klebonas. Širdingai ačia- 
u Po vakarienės P. Rimkus vo visiems už dovanas, o pi 
s pradėjo programų, paaiškin niginę dovanų aukojo sesu- 

damas vakaro tikslų, ir per- tėm«, gi gėles liepė padėti ant 
skaitė laiškų nuo kun. V. Če- Sv. Panelės altoriaus bažny- 

llgoje kalboje apsakė

PASTABA
LIETUVIAMS TABAKO OEALERIAMS

Jei prltrūktumet OI.P OOU> 
PIEŠINIŲ BUbETINŲ arba. plo
jimo Blankų, Jūs galite jų Įsi
gyti pranešant mums per tele 
a>«ų. .

Sunku deulerlama visada- turė
ti gana šių buletlnų lr blankų

Ir ne 'Vienas gali numanyti, klek 
kostoineriania tų blankų bus'reU', 
kalingu.

Visus Jūsų pareikalavimus lAea 
pasistengsimu papildyti ir bule-4 
tinus pristatysime specialiu pa-' 
siuntiniu.

Turi Ir. šeimininkauti
Ir Mokyklą Lankyti

Cranston, R. I. — Iš viso 
miestelio šeimininkių čia su
nkiausių turi dirbti Mrs. Flo
ra Bude Knight. Ji ištekėjo 
būdama 16 m. amžiaus. Mo
kykloj ji dar tik šeštame sky 
riuje. Tos valstybės įstatymai 
reikalauja, kdd jaunieji iki 
16 m. turi mokintis. Taigi 
ir šiai jaunamartei reikia tę 
sti mokslas. Pati sakosi, kad 
persunku yra: šeimininkauti, 

I mokyklų lankyti dr home 
į work atlikti. ,

2334 S. Oakley Avė. “DRAUGAS” Ohieago, HL 

Telefonas CANaI 7790

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
000 620 W. 15th Ava

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamiųUrba Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ohieago]

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

MALDAKNYGES Mes atlikome darbų daugeliui 
tymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH VVESTERN 
AVENUE 1

• ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas

Dievo Malonių Šaltinis, juodais getais viršeliais 
; paauksuotais lap. kraštais, ........ ......................  $3.73

Dievo Malonių šaltinis, jnod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .................................... $4*.00

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

Angelas Sargas, juod. virš. paak......................................$1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš $Xe2o
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais........... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš................. <............ .. $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš. ................. ................75c
•vetotM Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .................................. ........................... $2.50
Jaras Ma— Pagelba, didelėmis raidėmis............... $2.50

(Agentų nepageidaujame) /
^DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

CHICAGO, ILL.
etoje
apie Vilniaus krašto lietuvių 
vargingų gyvenimų, pavergto
jo Lietuvių jaunimo svajones 
ir iankimų^ ti^ųjų * Vilniaus 
šeimininkų •— lietuvių. Pla
čiai papasakojo apie Lietuvos 
gyvenimų ir jos pažangų. Vis 
ko negalėjo išpasakoti. Žade 
jo kitai progai pesitaikiub 

i daugiau papasakoti.

K<35*J2J

čias, Tautų Sųjungos direkto
rius (Abrahamas, Užsienių 
Reikalų Ministerijos referen
to p. Kajaeko atlydėtas.

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 i£ 4;30 
15 STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

■J BTnti *•4 -

NARIAI CHICAOOS. CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

į UDIII AUPC patarnavus 
kmDULAnvC dieną ir'nak
nVF A T KOPLYČIOS VISOSE UII\A1 MIESTO DALYSE

................ M1B. . '
A. BITTIN

V?‘ PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didŲanMn.-j 

paminkii) vortyhos. D).|,-!is 
pasirinkimas paminklų vi
šokių akmenų ir madų.
baums nuo $15 00 ir auk

Atsakantis darbas
B—M 3958 VVest lllth St., 

Telefonai BRVarly 0005
tkemd Rv. Kazimiero kapinių vartų.

8307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weptern Avė. 
Phone GROvehill 0142

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377 ZLUDOTUViy DIREKTORIUS

1646 Weet 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

IR 4704 So. VVestern J 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

BEBIAUŠU nt DIDttAUlIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Via Telefonai YARDS 1741-1742
46054)7 So. Herrnitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 

Tai. LAFAYETTE 0727

3354 So. Halsted St. 
Pitone BOUIevard 4089

2814 Weat 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlnian 1270 

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Išgelbėjo. Prailėjus wkęeti Atlante, netoli New Jersey vai. pakraščių, šiam prekybiniam 
laivui, jo kapitone*, paleidę* SOS, nekantriai laukė pagalbos (1). Pamatęs, kad laivai 
greit nkęata, šoko į vandenį ir plūduriavo (2) tol, kol atplaukė pakraščių sargybos laivas 
ir išgelbėjo. Laivas priklausė vienai Chicago transporto kompanijai. ....

3319 Litnanica Avė. 
Phone YAKds 1138-1139

10:00 vaL vakaro U W. A P. Q< stotos (1480 K.) — PraaaMiaa 
». BALTtMIlBAB
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VIETINES ŽINIOS
j 1 1 1 . * ^ . ■ ~ 

to darbą ir davė pramogoms ■ &ii dingas ačiū mūsų jau- didino pačios sporto šventės

Pirmadienis, rugsėjo 20, 1937

reikalingus-darbininkus ir pa-1 ngm, gabiam korespondentui

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
KOMITETO PADĖKA

Amerikos Lietuvių Sporto' 
įpmitetas šiuomi reiškia nuo- 
frdžiausią padėką visiems, 
urie šiam Komitetui gelbė- 
> surengime Sporto pramogų 
■ priėmime Lietuvos sporti- 
inkų ir jų palydovų, Lietu
os Seimo prezidiumo narių 
* žurnalistų.
■Kr’
Ačiū laikraščiams: “ Ame
bai”, * Amerikos Lietuviui’, 
Darbininkui”, “Dirvai”, 
Draugui”, “Garsui”, “Jau 
Imui”, “Lietuvių Žinioms”, 
Margučiui”,
Tė

“Sandarai’
.dvynei”, “Vienybei” ir 
Vyčiui”, kurie talpino šio 
zsniteto prisiųstus straips
nis .arba garsino visas Ke
ntėto rengiamas pramogas ir 
važiai atpasakojo savo įspū- 
žiua. \
Ačiū “Margučio” leidėjui, 

omp. Antanui Vanagaičiui, 
uris per “Margutį” ir abi 
Margučio” radio stotis be 
ertruukos skelbė apie atvy- 
imą Lietuvos svečių, įvyks- 
ūičias sporto šventes ir/vi
la Komiteto rengiamas pra
mogas, neimdamas už tai jo
jo atlyginimo.
Ačiū “Vyčių” chorui, ku- 

is, vadovaujant muzikui S. 
lakauskui, sudainavo keletą 
iekvieno lietuvio širdį palie- 
iaučuų dainų sporto šventėje 
hicagos Univei3iteto Stadio- 
e lengvosios atletikos rung- 
ynių 'metu ir tuomi parodė 
jietuvos svečiams, kad daino- 
e glūdi lietuvybė ir tautybė. 
“Ačiū Peoples Furniture (Jo. 
endrovei už parūpinimą ga- 
šiakalbių įvairiose Komiteto 
drengtose pramogose ir skėl
imą minėtų pramogų per sa
li radio valandą. Ačiū taipgi

“Draugo” leidėjams ir jų ra
dio valandoe skyriaus vedė
jams už skelbimą įvairių Ko
miteto rengiamų pramogų. A- 
čiū Vytauto daržo valdybai, 
"kuri nuomavo daržą* už labai 
numažintą kainą, tokiu būdu 
paremdama materialiai Koiųi- 
teto darbuotę.

Ačiū Chicagos kun. klebo
nams: Albavičiui, Skripkui, 
Urbonavičiui, Vaičūnui, pra
lotai Krušui, Brenzams ir jų 
sesutei Marijonai, Mackevi- 
čiams, Balzekams, Kuraičia- 
ms, Narvidams, Kartuliams už 
surengtas vaišes Lietuvos sve 
čiams ir už įteiktas dovanas, 
taipgi klebonui Andriušiui, 
Kenosha, Wis., ir klebonui 
Draugeliui, Gary, Ind., už jų 
malonų svečių priėmimą. A-

gcibininkus. - Ačiū Komiteto 
Moterų skyriui, kuris ląbai 
daug prisidėjo pasekmingam 
surengimui įvairių pramogų. 
Ačiū jaunuoliams sportinin-

dknipio angly laikraščio ‘Chi 
ctgo Evenįng American*, Sta
siui Piežai, kuris minėtame 
laikraštyje plačiai rėklamavo 
Lietuvos svečių atvykUną ir

karus už dalyvavimą sporto r to žygio didelę reikšmę soda-J _ T - A... - - _ • t I • • » >•rungtynėse su Lietuvos spor 
liniukais. - , '

Ačiū Kenoshos, Detroito, 
Clerelando, Scrantono, WiU 
kes-Daire, Pittsharglio, Balti- 
morėa ir New Yorko vieti
niams Sporto Komitetams, 
veikėjams ir tų kolonijų lie
tuviams už gražų sutikimą ir 
vaišinimą Lietuvos svečių.

Ačiū dėdei V. & Jokuby- 
nui, kuris pašventė daug lai
ko ir energijos rašydamas lai- 
kinŠči amą straipsnius apie 
Lietuvos sportininkus ir su 
ja»'s atvykstančius svečius ir 
vedė korespondenciją.

Ačiū gerbiamam Ministeriui 
puik. Povilui 2adeikiui, už 
pasitikimą, pemakvydinimą 
ir pavaišinimą Lietuvos sve- 

čifl taipgi gerbiamiems kiebo- c*9 jiems atvykus į Washing-

rymui artimesnių ir stipres
nių ryšių tarp Lietuvos.ir A- 
merifcos,

A t iii mūsų 'jannuoliams ko
respondentams, kurie parašė 
labai gražių ir įdomių straip-į 
snių apie reikšmę Lietuvos 
sportininkų atvykimo Ameri
kon tautybės ir lietuvybės at
žvilgiu, Miųėti Straipsniai su
žavėjo ne tlfc*mūsų jaunimą 
bet įr senfcnęl ;

Ačiū Stfift'and Co. bendro
vei, kuri Lietuvos svečiams 
nv lik aprod^savo milžinišką 
įstaigų Chicagoje, bet pavai* 
š’do juos savo geriausiais pro 
dūktais specialiai surengtuo
se pietuose. Taipgi Širdingą

reikšmę. ; .

Pagaliosi, nuoširdus ačiū vi 
siems tieitis, kurie kuom nors 
prisidėjo savo darbu ar kito
kiu patarnavimu šioje progo
je, o ypatingai Dariaus - Gi
rėno postui už pasi tarnavimą 
tvarkos vedime įvairiose pra
mogose.

Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetas,

2201 W. Cerma^ Rd., 
Chicago, I1L

CLASSIFIED
WEATHF.R STRIP8

Kam reikalinga veather stripa apie 
langus arba duria kreipkitės 

J. PURTOKAS
(425 So. Richmond Street. 

Tel. Hemlock 2575.

PARDAVIMUI NAMAS

BRIDGEPORT. — D. L K 
Vytauto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradic 
nj, rugsėjo 21 d., 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių audi- 
torijoj^ Susirinkimas yra sva< 
rbus, todėl kiekvienas drau
gas privalo dalyvauti. Turi , hriohton parke hi raminu 
Ine naujų ir svarbių reikalų, ta
svarstyti draugijos labui. Pa
silikę su mokesčiais, tepasi- 
rūpina užsimokėti ir patik
rinti savo adresą dr-jos kny 
gose. P. K.,, sekr.

Waehtenaw Avė. 
Artestan Avė.

Savininkas 5944 S.

Pranešimai
Cicero Žinios

Lietuvių Namų Savininkų 
Klubas pasidarbavo surink
ti 3500 parašų prieš auk
štas vandens kainas. Dabarti-

MARĄUETTE PARK. —
Moterų Sąjungos 67 kuopa 
laikys poseiminį susirinkimą 
rugsėjo 21 d., 7:30 vaL vaka- niu laiku miestelis pakėlė kai
re. Visos narės kviečiamos at- n$ už vandenį, kad gyventojai 
silankyti. Atstovės išduos ra-1 negali išsimokėti ir padarė 
portus iš seimo.’ Be to, kurios mokėjimus 4 kartus į metus, 
turi paėmusios tikietų šeimi
nių parengimų: koncerto arba 

ačiū Wip. 'Juciui ir jo nesu-! bankieto, prašomos grąžinti 
tėins vi pavaišinimą Lietuvos' pinigus arba tikietus šiame

Manant statyti mo naa, ją namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 Sa Maplewood Are., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI FARMA

41 akerlų, geriausios žemės Mlchl- 
gan. geri budnJkal. elektrikas lr van
duo, ant cementinio kelio arti ežero. 
Mainysiu ant mažo namuko arba biz
nio loto arba parduosiu, kaina ko
kia jūs niekada negirdėjote. Tele- 
fonuoklt po fiežiu. OROvehlll 3651.

P. A. ANDREKUS,
5740 W. 80tji Place, Chicago. III.

PARDAVIMUI NAMAM 

Manjuette Park aplellnkėj'— 2 fle-
Gyventojai protestuojąs prieš ; mflrlnla namas, abu fletal po 

J .t- r- e-rv y kambarius. 2 dideli kambariai bels-
tokį miestelio patvarkymą. • monte, 2 karų garadžius, antra* na- 

, maa nuo kampo; dėl Informacijd
Town Board mitingas busgaukit canbi 1115. 

rugsėjo 20 d. Užkviečiam vi-

nams, kurie savo parapijona- 
ms priminė ir ragino lankytis 
šio Komiteto ir kolonijų kor 
mitetų rengiamose pramogose 
įr kitais būdais rėmė Komi
teto darbą.

Ačiū Roosevelt Furniture 
Co. bendrovei už įteikimą Kū
no Kultūros Rūmų Direkto
riui V. Augustauskui puikaus 
radio priimtuvo, ir Chicagos' 
Lietuvių Moterų klubui už 
gausią auką Lietuvos Sporti
ninkams.

Ačiū visiems profesijonala- 
ms ir pramoninkams kurie 
nesigailėjo savo triūso ir iš
laidų Lietuvos svečių priėmi
mui ir jų pavaišinimui, o y-

tonų. Taipgi gerbiamam Pet 
rui Daužvardžiui, Lietuvoj 
konsului, Chicagoje, ir jo ma
loniai žnjonai, už taip puošnų 
priėmimą ir pavaišinimą Lie
ta vos svečių 5’ems atvykus 1 
Chitagą ,

Ačiū lietuviškos kilmės Chi 
cagos žydams, kurie, vadovau 
jaut p. Komaikai, apdovano
tam Lietuvos Gedimino Or- 
dmu, surengė vaišes ir apdri- 
vartojo Lietuvos Seimo. Prezj- 
diu.-io narius* Gilvydį ir Kvi 
klį.

Nuoširdžiausias ačiū gerbia
mam Jonui Budriui, Lietuvos 
generaliniam konsului New 
Yotke, už jo didelį rūgestin-

svečių savo restauranuose aka 
niais tikrai lietuviškais pie
tumis, kuriais svpčiai . labai, 
gėrėjosi ir kbmpliroentavo už 
riieję krlinariŠkus gabumu*. 

Ačiū ‘•tįsiems lietuviams,

susirinkime.

CICERO. — Visų draugijį 
atstovai prašomi susirinkti 
antradienio vakarą 7 :30 vai. 
Komisija prašo būtinai, kad

Raštininkė sus lietuvius gyventojus da
lyvauti tame mitinge. Bus į- 
teikta peticija. Komitetas.

kūne įvertindami šitą istoriš- į visi airtovai susirinktų, nes 
ką jv\ kį, visose pramogose, yra svarbių reikalų svarsty- 
skailliiigtu lankėsi ir tuomi' mui. Komisija

patingai už įteiktas dovanas, gumų priimant ir išleidžiant tuojau mokyklot. it vii yra
riekta kaygas. “DRAUGE” galite gauti.

< M 1

KAS IF.AKO KAMRARIO. Marųuette 
Parke Išnuomojamas gražiai (reng
tas, kapOtu vandeniu (hot water) 
Šildomas kambarys. Adr. 6747 So. 
Artesian Avė.

Visa jaunystė yra kūrimas, 
statymas ir dailinimas mūsų 
gyvenimo.

IEŠKO DARBO

NaAie. patyrusi g&spadinė per daug 
metų. Dirbu veselfise, krlkštynuose. 
Ir parCse. Kam reikalinga manda
gaus patarnavimo atsmaukite tele
fonu — REPubiic 0260.

PARDAVIMUI RESTORANAS
Neatidėk rytojui, ką gali Į nrld(report ap)ellnk6j 

padaryti šiandien.

Ištekite Į Naujų Old 
Gold Kontestą 

#250,000 Dovanomis

1,000 Cash Dovanų Bus 
Duodama Laimėtojams

gera vieta, pi
gi renda, gerai Išdirbtas biznis. Ran
dasi po numeriu:

5432 So. llalsted St.

RENDON FLETAS

Seklų kambarių fletas, elektros Švie
sa. Lietuvių apie'Ink? J

2260 W. 24th Street-----  . ;____ __ , .

Lietuvos sportininkams.
Ačiū lietuvių draugijoms,

kurtos išrinko sato delegatus 
pasilikti ir pasveikinti Lie
tums svečius, rėmė Koraite-

Lietuvos svečius ir už širdin
gą kooperaciją teiktą Ameri
kos Lietuvių Sporto Komite
tui jo pastangose ir darbuo
tei.

Katalikų

-, r

Iškilmingas
BUDRIKO NAUJOS RAKANDŲ 

KRAUTUVĖS
TESIS VISĄ ŠIĄ SAVAITE#• .* C • t* •- • ▼» ' *. lX

' . ( • • • ».
Širdingai užkviecia jumis atsilankyti Budrikas ir visas 
štabas: St. Valančius, St Rimkus, A. Ardick, Pikel, 
Sereik, Venckus.

Per visą savaitę tęsis didelis išpardavimas ant Pečių 
Lovų, Parlor Setų, Skalbiamų Mašinų, Akordionų ir 
Radios. )

Budriko Nauja Krautuvė
3409 So. Halsted Street 
3417 So. Halsted Street

TeL Boulevard 7010

Katalikų
1—4 s

•tat

3 Katekizmais kun. V* 'K. ..
4 f. \ Vi,* ▼ -

ybo4 Katekizmas i— vertė S. M. K. 
H m 3 i <«•••••••• • • • ••*•••»• • • •••• •

Antroji -Dalis • • • *4 * •

20c

15c

20c

30c

40c
Skaitymo ^pradžiamokslis — J. Damijonaitis 

■ Antroji Dalis ■.. 40c 

ABC Pradžiamokslis............................. .............. 30c
Šventoji Istorija — kun. Suster ........................... 30c

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

Alandagumas — k un. ^5. •••.••«...»•«....... <
Ir daug* kitų reikalingų knygų.
Mokykloms „duodame nuolaidą.

C • ! “DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

20c

ji

",,

Čionai kitas kontestas, ku
riame jūs galite laimėti tur
tą ir būti turtingais per visfe 
'savo gyvenimą. Yra 1,000 
cash dovanų, siekiant $250,- 
000. Jūs galite laimėti vieną 
iš jų. Old Gold vėl duoda 
jums progą laimėti turtą. Įs
tokite tuojau. Kontestas ką 
tik prasideda ir susideda iš 
pripildymo kalbos tuščiose 
piešinių vietose. Nuvykit 
pas savo cigaretų dea - 
lerį ir gaukite Old Gold Pie
šinių Buletiną. Jį gausite 
dykai sykiu su visais nuro
dymais ir smulkmenomis kon
testo. Šekit patarimus aty- j 

džiai. Svarumas nieko nesis
kaito. Nėra jokių .apgavimą 
arba kliūčių. Skaitykite dien
raštį “DRAUGĄ dėl tolesnių 
aprašymų.
== s

------------ %

Radriko žynm* pmgre«n*« WCFL — 974 Kll., NedSUomtz kaip 7:80 vai. vak. 
WAAP — 920 Kll., PanedėlkUi, Ir PėtnyOtomto 5-tg *»l. v»k.
WHFC — 1420 Kll., Kctvergala kaip 7:00 vai. vakare iki 5:00.
WQE8 — 1540 Kll., kiekvieną, dieną kaip 9-t< vai ryte.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
»’ ’ * *e‘* • •

Vandens Baltumo — Nesmirda — Bvariai Dega — Lygus
_ . , v - -PRODUKTAS DIMIAUSIO FU ET. OIL RAFTNTKTUOTOOO OOJ 

IIBITORI/OJ
■ P-

MBS GRKITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNA MIERA 
SU CITY 8EALER APUCRETAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AlJMAl'8 PMAM8 SAUKITE 
CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ULDYTUVAMS

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Svetelių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais Ir Sek
madieniais.

Telefonas VIctory 3486 
504 West 33rd Street

PLATINKITE “DRAUGĄ”
. I ii* .. . ■ ■ -.-I I,.

COAL
Angly*

WILMINGTON
ANGLYS

Lnmp ...................... $6 00
Mine Run ................. 5 75
Egg ............................. 6 00
Nut 6 00
Screenings .............. 475
PIRKIT DABAR!! KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIE8CIUO8E

TeL ARDtnore 6975

a
RUDENINIS PRANEŠIMAS

Seniems Ir Naujiems Kostumeriams •
, Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kūru dabar. 0- 
ro pranašai sakoz kad žie
ma jau visai netoĮi. Rei
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainą

GRANI WORKS COAL 
- YARD '
16th St. ir 49th Ct.

CICERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311
Adomas Bermfdišius, sav.

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

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - TeL REPublic84O2 “ Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.
.............................. .................................................... ■- ' .- ** ---------------- ----  — ---------- ------=^—— -    
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