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T. SĄJUNGOS KOMITETAS SMERKIA 
IflPDNy ŽYGIUS KINIJOJE

Komiteto padaryta rezoliucija 
įteikiama T. S. suvažiavimui

ŽENEVA, rūgs. 27. — Tau- m® žudydama civilius gyven
tų Sąjungos patariamasis iš tojus ir tuo būdu ji nusikals- 
23 valstybių atstovų komite- ta visam pasauliui. Už tai tū
tas šiandien priėmė reaoliuci-(ri būti smerkiama, 
jų, kuriąja smerkia japonus' Prancūzijos užsienių reika- 
dėl Kinijos miestų bombarda- lų ministeris Dellms šiuo rei- 
viino. Priimta rezoliucija ry- kalu pareiškė: “Jei mes užsi- 
toj bus įduota 'T. Sąjungos merksime ir tylėsime, būsime 
suvažiavimui. patys įkalti už nepildymų savo

Rezoliucija suredaguota po pareigų”.
Kinijos atstovo dr. W. Koopa1 Kaip žinoma, Japonija at
sakytos karštos kalbos prieš sisakė turėti savo atstovų ko- 
japonus, kurie iš oro bombar- mitete, bet jos atstovas su gi- 
duodami miestus žudo civilius liausiu susidomėjimu laukė ko 
kinus. I miteto sprendimo. Dabar jis

Jo kalbai pritarė Anglijos lauks pačios T. Sąjungos ga- 
ir Prancūzijos atstovai, o pas-kutino žygio tuo pačiu klausi- 
kiau kiti ir sov. Rusijos komi-'mu.

JAPONAI LAKŪNAI BOMBARDUOJA NANKINĄ

sąrąs Litvinovas.
Pažymėta, kad Japonija ne-

Kinija šį kartų ir pageida
vo, kad T. Sąjunga tartų savo

gali turėti jokio pasiteisini-. griežtų, žodį prieš japonus.

50 JAP BOMBINS PLANES SĖT HSIAKWAN 
SLUM AREA AFIRt TWO HUNORED CIVIU 
IANS KILLED OR WOUNDEt>. RAILWAY 
STATIONS TARGEtS OF BOMBS. & ••

Čia vaizduojama Kinijos sostinė Nankinas. Japonai la
kūnai kone kasdien jį puola. Japonų karo vadovybė nuspren
dė visą m-iestą sunaikinti. Pasaulis smerkia japonus dėl jų 
barbariškų žygių.

PIETINĖJE AMERIKOJE 
SMARKĖJA SĄJŪDIS 

PR:EŠ RADIKALUS
SANTJAGO, ŪILI, rūgs. 

23. — Ne tik šioje respubliko
je, bet visoje pieti lė’e Ameri
koje pradeda reikštis vis smar

ITALIJOS DIKTATORIUS 
MUSSOLINI BERLYNE

Prąsidedasvahbūs politiniai pa 
sitarimai Europos klausimu

BERLYNAS, rūgs. 27. -r-| Neskaitant daugybės smoj 
Pagaliau šiandien popiet Čia kų ir polioijoe, taip pat ki 

riuomenės įvairių dalių, šit
tai tūkstančių Tryesto gyvent' 
jų suplūdo sveikinti sveči 
Naciai įsakė visiems dalyvat

kesnis sąjūdis prieš įvairaus atvyko visų nacių karštai lau- 
plauko radikalus — komunis- kiamas Italijos premjeras Mu 
tus ir visus kitus jų bičiulius, ssolini.
Visur kuriasi gausios organi- -Vokietijos diktatoriaus Hit-
zacijo?. — legijonai ir radika- lerio ir gausingos sargybos,šiose iškilmėse. Paskeft
lai jau pradeda jausti daug lydimas Italijos diktatorius šventė. Uždarytos parduoti 
rimtos baimės. Imiesto aukštųjų valdininkų vės, įmonės ir mokyklos ir v

To reiškinio priežasčių ne- pasitiktas ir sveikintas ties
Brandenburgo vartais. Iš ten 
karališkai nupuošta Unter den 
Linden alėja iškilmingai ir o-

rr-ikia kur giliai ieškoti. Jie 
kiekvienam, žinomi ir matomi. 
Prieš keletą metų Maskvos

Vakadjus radikalu atstovai bruzda 
Tautą Sąjungoje

ŽENEVA, rŲga. 27. — ya-Įgėsiu galės sukelti karo gaiš-*, 
lencijosradikzŪų’y atstovai ne- rą visoj Europoj, 
duoda ramybės-T. Sąjungai. Valencijos radikalai statosi 
Jie nepaprastai bruzda, ypač tokiais Europai -reikalingais, 
tarp Angjlijoa ir Prancūzijos kati jų režimo žlugimas gali 
atstovybių. Jie reikalauja, kad i užtraukti “nepalaimą” visam 
Italija ir Vokietija turėtų bū--žemynui. Bet stelzėtojai randa, 
ti spaudžiamos, kad jos toles- Į kad jie nėra tiek daug jau 
niai nepadėtų . nacionalistams svarbūs, kad dėl jų turėtų kilti 
nei su savo savanoriais, nei su karas Europoje.

IR MASKVOS VYRI AUSY’ 
BĖfSttA JAPONUS

DAUGIAU JAPONŲ KARI! 
1 ĮšANCBTOFRONTj

raudonieji susekė, kad bolše- jvacingai nulydėtas ir kancle- 
vikų pasaulinei revoliucijai rio rūmus, 
puikiausia dirva yra pietinė Prieš atvyksiant į Berlyną 
Amerika, kai Europa pasida- Mussolini su Hitleriu atlankė 
rė jiems neįkandama. Kruppo fabrikus Essuose, kur

Maskvos pastangomis iš 
Rusijos į P. Ameriką pradėta 
versti pigūs ir menkiausios 
rūšies įvairiausi gaminiai.
Daugumai respublikų pakirs
ta prekyba. Pradėjo didėti 
Maskvos agentų propagandi
ninkų kadrai. Visoj P. Ameri
koj komunizmo slibinas pradė

užtruko keletą valandų.

VALENCIJAI STINGA 
DUONOS IR VISOKIO 

KITO MAISTO

siems lieptą dalyvauti demom 
tracijose ir raliuoti kįek Mt 
skoliniui, tiek Hitleriui.

Vakare įvyko iškilmingt 
vaišės Mussolinio pagarl 
rytoj gi prasideda politir 
konferencijos įvairiais klat 
mais. Suprantama, svarbesniu 
ji diktatorių pasitarimai 
vyks už uždarytų durų.

bolševikiškomis. Tačiau tas 
siseka atsiekti. Visos jų va 
domos sritys raudonojo 
roro apsiaustos ir nieku nesi 
kiria.nuo raudonosios 
jos. Visokia tvarka iš

ŽENEVA, rūgs. 27. — Si- k vos diktuojama, 
niomis iš Ispanijos radikalų

ginklais; ir karo medžiaga.

Valencijos radikalai pareiš
kia, kad, ikaipijie mato daly
kus, šiandien yra geriausia 
progg veikti prieš fašistus ir 
nacius, nes paskiau gal pasi
rodys per vėlu ir jie savo el-

Radikalų įsigalėjimas Ispa
nijoje būtų Maskvos laimėji
mas. Vargiai ^Anglija to norė
tų. Prancūzijos tautininkai ir 
gi priešingi. Tik vieni Pran
cūzijos raudonieji gaivalai pa 
geidauja savo pašonėje turėti 
raudonuosius ispanus.

VOKIEČIAI VIS GI NEPA- | 
MIRŠTA SAVO BUVUSIO

VALDOVO

VALSTYBĖ PARŪPINA 
VADOVĖLIUS PARAPI

JŲ MOKYKLOMS

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Čia pasireiškė nepaprastas ju-

MASKVA, rūgs. 27. — So
vietų vyriausybė praneša, ji 
įspėjo japonus, kad jie bus 
atsakomingi už sąmoningą, ar 
ba klaidingą sovietai ambasa
dos Kankine, Kinijoj, bombar 
davimą.

Įspėjimas atliktas nepaisant 
japonų pranešimo, kari kinai 
padarę sąmokslą įtraukti so
vietus į japonų kinų konflik
tą. ,Anot japonų, kinai sugal
voję kelis savo lėktuvus pakei 
sti japonų lėktuvų pavydalu 
ir pulti ambasadą.

Maskvoje pažymima, kad ja 
panų tokios kalbos yra dau
giau niekas, kaip tik paprasta 
gūdrvbė. Tas reiškia, kad ja
ponai pasiryžę pulti sovietų 
ambasadą Nankine ir nuo at-B.ATON ROUGE, La., rūgs 

27. — Louisiana valstybės le- sakomybės išsisukti.
dėsis pasklydus gandams, gislatūros 1936 metais praves- 
kad buvusia Vokietijos kaize- tu aktu, šįmet valstybė savo lė
ris Olandijoje. sunkiai sergąs 
ir kad,, matyt, jis mir^s,

G-reit susisiekta su Olandi
jos autoritetais ir iš ten už
ginti visi tie gandai.

Pasirodo, vokiečiai vis dar 
daug prisirišę prie savo buvu
sio valdovo.

BILIJONAI DOL. SURINK
TA MOKESTIMIS

WASHINGTON, rūgs. 27. 
— Gerėjant laikams, pereitais 
fiskaliniais metais vyriausybė 
surinko vidaus mokestimis 4,- 
653,195,000 dolerių, arba 1,- 
132,986,000 dol. daugiau, negu 
užperėtais metais.

Iš pereitais surinktų sumų 
apie 409 milijonai dolerių gau 
ta tik iš vienas Illinois valstv- 
bfs- I i , i d.

šomis parūpina skaitymo kny
gų katalikų parapijų mokyk
loms. O 1928 metais parūpins 
dar ir reikalingūs vadovėlius, 
taip pat rašomąjį popierį pai
šelius ir kitas mokiniams rei
kalingas smulkmenas.

NIEKO NEGIRDIMA APIE 
PAGROBTĄJĮ

Šeštadienį vėlai vakare ne
žinomi plėšikai, ar grobėjai 
netoli nuo Franklin Park ant 
plento pagrobė j Cbicagą va
žiuojantį turtingą buvusį įmo 
nininką Ch. S. Ross, 72 m. 
aznž., ir iki vakar vakaro apie 
jo likimą negauta jokių Žinių.

Policija stropiai ieško gro
bikų ir pagrobtojo.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PASIKARTOJO ŽEMĖS
DREBĖJIMAS•

QUETTA, Indija, rūgs. 27.
— 1935 m. žemės drebėjimas 
ištiko Balučistano slėnį, Šis 
miestas labiausia nukentėjo
— visiškai išgriautas.

Vakar čia pasikartojo dre
bėjimas. Nebuvo smarkus, bet 
daug baimėte sukėlė.

ŠANCHAJUS, rūgs. 27. — 
Neįstengdami sulaužyti kinų 
fronto Šanchajaus srityje, ja
ponai suskato į šią sritį siųsti 
daugiau kariuomenės ir mtini- 
cijos, sukelti naują puolimą ir 
palaužti kinų . atkaklų prieši
nimąsi. Japonų karo laivyno 
atstovas Šanchajuje, adm. Ta 
dao Honda, paskelbė, kad ja
ponų karo lakūnai ir toliau ne 
paisys kinų civilių .gyvasties, 
jei jie nepasitrauks kur tolė
liau iš karinio veikimo sričių.

Japonų '^arininkai stačiai 
pareiškia, kad jie planuoja di 
dėsniu apėmiu puolimą Šan
chajaus fronte. Ir kai šis puo
limas bus sukeltas, visokis 
priešdnimąsis bus sumaltas. 
Tai busi kaip vandens bangų 
veržimąsis, ardantis stipriau
sias užtvankas, pareiškia ka
rininkai. - -

Šie japonų grasinimai iškel
ti, kai kinai vietomis so kon- 
•trpuolimais pradėjo laužti ja
ponų pozicijų ruožą.

Nežinia kokiais sumetimais 
pakeistas kinų kariuomenės 
vadfts Šanchajaus srityje.

Štai, šios ir kitos priežastys 
ir išjudino gyventojus imtis 
saugumo priemonių. O iš prie 
monių kovai prieš komunizmo 
įsigalėjimą pasirodė tinka
miausia gyventojams organi
zuotis ir atkakliai kovoti prieš 
įvairaus plauko radikalus.

Patys radikalai gyventojų 
sąjūdį vadina fašistiniu sąjū
džiu. Bet tai mažas daiktas.

Džiugu pastebėti, kad P. A- 
merika šiandien karštai remia 
Ispanijos nacionalistus ir lin
ki jiems ko veikiau sa-vo šalį 
išvaduoti iš raudonųjų jungo.

JAPONAI KLIERIKAI EIS 
MOKSLUS KANADOJ

QUEBEC, Kanada, rūgs. 
27. — Du japonai klierikai iš 
Japonijos atvyksta čia j įga
vai universitetą eiti teologijos 
mokslus. Juos prisiunčia Sen- 
dai provincijos, Japonijoje, 
arkivyskupas M. J. Lemieux.

Klierikai yra Fukazama ir 
Koyama. Abu ėjo mokslus se
minarijoje Tokioje.

GAL NEBUS KON 
NEPAPRASTOS SESI!

laikinos sostinės iValencijo®, 
tenai hepaprasta* žmonių su- 
plūdrmfls. Ten žmonės subėgo
iš Madrido, Malagos, Almeri- WASHINGTON, rūgs. 
jos ir iš kitų vietų naeionalis- į— Pirmiau planuota šį r 
tams pažangiuojant. Čia juos nį sušaukti kongreso nė] 
radikalai apgyvendino ir jie- rastą sesiją. Dabar 
nori kur toliau siųsti, kadangi kad prez. Rooseveltas 
tas surišta su rūpesčiu ir iš- kęs šaukti sesiją. Saki 
laidomis. Radikalai gi ir be jąs, kad kongresas nesui 
bėgjių turi daug rūpesčių ir, triukšmo teisėjo Black® 
išlaidų. Normaliais laikais Va- rimo klausimu, 
lencijoje apie 250,000 gyvento
jų nuolat gyveno, šiandien y- 
ra jau dauginu vieno milijono.

’.P

NELAIMĖ SU BUŠU; 
14 SUŽEISTA

Mieste kiekvienam žingsny
matosi nešvara, skurdas ir ra- j . , , . . , . .

... t, ... , 'mėsa pdnu keleivių dnel dikalų apsileidimas. Radikalų; ,f . . . . . 1. . •», . » .. . aukštų busu. Motoruninkas pdvadai pareiškia, kam čia ru-l ., . . X.J
. .. . . , , . „ i klaidą įvažiavo i žemą patupintis .miesto tvarka ir švara,,, / ' . 3; . ,. , . , Montrose avė. Bušo stof“"jei nežinoma, kaip ilgai bus

_ v« •• *iei a* ilemta čia jiems pasilikti. 1
... i 14 sužeista ir apie 70 s*. 

O,-ventojama stinga visokio sutrenkta „ „ t
maisto, o ypač. duonos. Raudo- „ .

.................. .... . . .... , , žeisti pavojingai.
nieji viršininkai aiškina, kad 
duona taupdama Madrido gi
nėjams ir gyventojams. Iš tik
rųjų gi pačiam Madride nepa
prastai sunku duonos įsigyti.
Patys milicininkai daugiausia 
pupelėmis maitinami.

Vakar vakarą įvyko ūeb

LIETUVIŲ KATALIKŲ SI 
SIVIENIJIMAS SKELBIA 

VAJŲ

PALESTINOJ NUŽUDY
TAS BRITŲ VALDININKAS

Advokato Sajmgos snaziavime 
puolama Black ir prezidentas

KANSAS CITY, Mo., rūgs. 
27. — Čia vyksta “Americąjn 
Bar Association” metinis su
važiavimas. Suvažiavimo va
dai šiandien kalbėdami aš
triais žodžiais puolė preziden
tą Rooąeveltą ir jo skirtą tei
sėją Blacką

JERUZAI.fi, rūgs. 27. — 
Nežinomi keli žudikai Nazare
te išipasalų puolf nužudė per
šaudami išėjusį iš -bažnyčios 
po pamaldų Ijewieą Andrew, 
Galiliejaus dietrikto britų ko- 
misionierių. Peršautas ir jo 

Buvęs demokratų federali- Palšva-’ policininkai. P. Mc-
nis senatorius J. A. Reed iš 
Missouri be k i tako puolė ir pa 
čią naująją santvarką, kurios 
vykdymu šalia įklampinta į 
rrfilžiniškaa skolas ir didelių 
mokesčių naštas. Teko ir įsiga 
linčiai biurokratijai. ,

Ewan. Suimta 120 įtariamųjų.

21 DAUGIAU SUŠAUDYTA

MASKVA, nigs. 27. — 
Spauda paskelbė, kad 21 dau
giau “sabotažininkas” sušau-

Po radikalų valdomas sritis 
vis dar trankosi raudonoji 
bolševikų valdovė, žinoma 
vardu “Pasiouaria”. Ji visur 
saiko prakalbas. Ji reikalauja 
kažkokių žmogaus teisių lygy
bės, laisvos meilės, turtų pa
dalinimo ir kitokių bolševisti- 
nių “palaimų”. Valencijoje 
jai kalbant ji paklausta, kada 
baigsis naminis karas. Ji atsa 
kė: “Kai vieni kitus surys. 
Kadangi mes turime didesnį 
apetitą ir pilvą, tai mes ir lai
mėsime”.

Radikalų režimas sielojasi 
savo valdomų sričių patvarky-

Vakar grįžęs iš AVilkes I 
rre, Pa. Lietuvių R. K. Su 
vienijimo Amerikoj centro y 
mininkas L. Šimutis prane 
kad LRKSA. centro valdyb 
posėdyje nutarta skelbti did 
naujų nariių prirašinėjimo v 
jų. Dovanų paskirta $300. 
Pirma dovana laivakortė 
Lietuvą. Vajus, prasidės k 
kričio 1 dieną. Tęsis iki g 
žės mėn. 1 d.

dyta įvairiose Rusijos dalyse, mu taip, kad jos neatrodytų si 5:37.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

dalies debesuota ir kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:45, lei<j

JERUZAI.fi
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Pusei metk

Skelbimų kainos prieiundiainos pareikalavus . »«>•
J , • • 1 . a

Mintys Mokslo Metų > r< i

„ . i . .i Kadangi reikia jaunąsias karĮid i išrai
kyti meno ir mokslo, nes iš to t ifi .naūdos 

,ir gerovės pasaulinis sugyvenki lis, ir to 
tikslo šeima vienomis grynai saVoitiis prie
monėmis pasiekti neįstengia, tai atsirado vi
suomeninė mokyklos įstaiga, piriiiausifų ir 

' ta raikia gerai pasilaikyti galvoju iš Šeimos 
ir bažnyčios iniciatyvos, daug metų pirmiau, 
negu prie ti darbo priėjo Valstybė. Taigi net 

'istorinės pradžios' žiūrint ir savųja prigim
timi mokykla yra pagalbinė įstaiga šeimai 

• I? bažnyčiai; todėl ji, dorovinės logikos nuo- 
*' seklumų, turi ne tik neprieštarauti, bet tei- 
| giamai derintis su šitomis dviem aplinku

mom, kad atsirastų kiek galima tobulesnė 
. jnoralnė vienybė, ypatingai tam, kad, drauge 
, su šeima ir Bažnyčia, galėtų sudaryti vienų 
šventovę, krikščioniškam auklėjimui skirtų,

■ nes šitaip nepasiektų savo tikslo if, priešin
gai, virstų ardymo darbu.

Tai aiškiai pripažino net pasaulionis la
bai' pagirtas už savo pedagoginius raštus 
(ne visiškai girtinus, iies liberalizmo primir- 

‘ klišius), kuris pareiškė: ‘‘Mokykla, jei ne
būva šventovė, tai būva urvas“, o kitoje 
vietoje: “Kuomet literatūrinis, visuomenini*, 

n. šeimyninis, religinis auklėjimo* nes U side ei
na, žmogus . būva nelaimingas ir bejėgis’

U Konkordatų Istorijot

Jugoslavijos stačiatikių pasipriešinimas 
k u tarė iai su Vatikanu pasauliu spaudai davė 
preyue prisiminti konkordatų istorijų.

Seniausiu konkordatu laikomas Vorm- 
so (1122), kuriuo buvo baigtas investitūros 
ginčas. Antrasis konkordatas buvo sudary
tas tik po 300 metų — Konstancos (1416).

Toliau eina Vienos (1448), trukęs iki 
valstybės suirimo. 1516 m. buvo sudarytas 
konkordatas su Prancūzijos karaliumi.

Nauja kohkorilatų era prasideda tik po 
400 metų — tai 1801 in. Prancūzijos kon
kordatas. 1818 ni. sudarytas konkordatas a>u 

.Neapoliu, 1817 <— su Bavarija, 1821 — su 
,Prūsija, 185V — su Viurtenbergu ir 1869 
— šU Badenu, bet šie pastarieji neįsigalio 

•jo, nea jieins nepratarė galingieji vokiečių 
lubinai. , .

184? nt. nudarytas konkordatas su Ru 
kija, ■ 1848-81 — su Portugalija, 1851-69 — 
ten Tspa&ija, 1855 — su Austrija, 1914 m., 
Višal prieš Didžiojo karo kilimų, sū Serbija.

J&V. Sssto konvencijos su daugeliu Pie
tų Amerikos valstybių reguliavo daugiau
sia nįisijų klausimų.

Po Didžiojo karo vėl sudaryta daug 
konkordatų: 1922 — Lenkija, 1927 — Lie
tuva, Rumunija ir Čekoslovakija (modus vi- 
vendi), 1929 — Italija ir Prūsija, 1932. — 
Badenu, 1933 — Vokietija ir 1934 — Aus
triją.

— Buvusių carų vainikavi
mas Rusijoj neapseidavo be 
nūoposčlų. Vainikuojamas ca
ras pamylėdavo visūs pavaldi
nius įvairiomis dovanomis. 
Tų dovanų būta tiek, kad jos 
pasiekdavo velk kiekvienų

tlnus, žinoma, norėjo; bet šir
dingai kariauti buvo aptingę. 
Vien šiuo išrokavimu pirm 
save nešė arkų. Manydami, 
kad arka pllistinus suplieks, 
o jie tik grobį nusitvėrę nu* 
sineš. Virto visai kitaip. Ne

Antradienis, ~ rugsėjo 28-, 1987 •'"

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

pilietį. Visi už tat jų nekant- žydai pllistinus, o tik pilis-
riai laukė. Paprasti kaimie
čiai gaudavo po statinę alaus, 
*— tiek, kad visiems išeitų po 
keletu kaušų. Na, ir po tiek 
pat užkandžio Ui ta« dova 
tins taip godžiai kautam, kad 
paskutinio caro vainikavime 
het trys tūkstančiai žmonių 
už tat tikrai užsimušė.

— Ir ko da nebūtų Ameri* 
koj! Tik vienų grybų kas met 
išparduodama ui penkis ml* 
iijrnus dolerių. Kai kur gry
bu.! tam tyčia auginami.

*-- Ruben, įžymus pasaulio 
, tepliorius, garsiame savo pa* 

Konkordato su Vatikanu nedaro: An- veĮksle, Nuo Kryžiaus Nuė-
glija, Belgija (dalinis valstybės ir Bažny
čios atskyrimas), Prancūzija (Bažnyčia at
skirta nuo valstybės), Šveicarija, Ispanija, 
Olandija, Vengrija, Portugalija (B- atsk. nuo 
v.), Rusija, J. Amerikos V. (B. atsk. huo 
v.).

Konkordatų veikimas ne Visur buvo Vie
nodas. Rusijoje jis buvo nevykdomas. Dar 
daugiau, carų valdžia pasinaudojo lenkų su
kilimu ir 1866 m. nutraukė diplomatinius 
santykius su Apaštalų Sostu, ir kitur ne 
Visada laikytasi konkordatų.

Kun. J. Šeštokui Išvykus
>
Šį mėnesj kun. Juozapas šeštokas Apr 

leid© Amerikų 4r išvyko Lietuvon apsigy-
(Iš Pijaus XI enc. apie krikščioniškų jau- venti. Tai padarė dėl nesveikatos.
nuomenės auklėjimų, 1930).

# ♦ •
“Reikalinga netik, kad tikyba būtų dė

stoma tam tikromis valandomis, bet kad ir 
visOs mokymas kvepėtų krikščionišku pa
maldumu. Jeigu yra kitaip, jei tas šventas 
kvapas neapima ir negaivina mokytojų ir 

• mokinių dvasios, mokymas koks jis bebūtų, 
duos maža vaisių ir turės didelių nepato
gumų”. (Leonas XIII Mil. Eccl.).

Kristaus tikyba nėra vien tik žinių rin- 
'kibys protui, plika pasaulėžiūra; ji šv. sa
kramentais ir malda* žmogui darosi antgam
tinė pajėga, valios patvarumas, kurs duoda 
gnlios*ištikilnaį vykdyti Dievo Ir Bažnyčios 
įsakymus, žengti dorybės takais, ieškoti kas 
yra kilnu, pamėgti* kas aukštai yra, ne kas 
•:zeinėje.

Tiesa, mokykla turi duoti vaikams tam 
tikrų žinių, rpiklĮinglj žemės gyvenimui; ta
kiau ji nęprivajū pamiršti dangaus reikalų. 
Šiurių gausumai niekad neutsvers būdo stip
rumo. Mųųis reikia} irti oni ų netik tokių, ku- 

. rie šį tų*, žinok, .bet ir tokių, kurie bent kų
-gali, bet ypač tokių, kurie kai ko verti.

Mes nor&ne, kad Lietuvos vaikai išaug- 
į lų katalikais, gerais piliečiais. Tam reikia 

įi pažinti katalikų tikybų ir jų vykdyti
Genimas nėra žaidimas; jo vertė saikėja , 
ne turėtų malonumų, bet atliktų jiarei- 

gų skaičiumi. Mokykla privalo įskiepyti mo
kiniams jMiiiiėgimų priedermių netik šeimai, 
valsčiui, valstybei, visuomenei, bet ir Die
vui.

Geras katalikas turi būti stiprus, nepa
siduoti pagundoms. O tokiam būdui išla
vinti neužtenka dviejų tikybos pamokų sa
vaitėje, keleto bendrų tikybinių praktikų 
šiaip jau bespalvėje mokykloje. Todėl pa
saulinių mokslų tiėstymas ir mokytojų as
muo yra lemiųs veiksnys. O vadinamas neu
tralusis mokymas yra vien nesupratimas. 
(Iš Ganytojiško Panevėžio Vyskupo Rašto

: VU, 1930).

Kiekvienas darbas vra prakilnus, kaj 
sąžiningai dirbamai, tačiau Visų prakilniau
sias mokytojo darbas, nes jis, lavindamas 
mokinio protų ir jo valių, ugdo jauno žmo- 
>gans asmenybę. (A. Smetona, Liet. Preai* 
įdentas, L. Mokyt, suvaž. .1936. X. 24 d.).

tinai žydus į smiltis sumala. 
O net ir arkų nusitvėrę savon 
pusėn persineša.

Pllistinai arkų nusitvėrę el- 
negeriau UŠ Žydus. Du

Užėjau Bostono Maikių ga 
zietoj korespondencijų iš Ule- ,in”^ Vi8ttI 
velando, kad koks ten dakta
ras savo .namuos turėjo lais
vamanių mitingų ir jame vi-

. . . .. ♦ . ,si prisiekė būti laisvam niobės
u... »I»staiai- rokuojaa Hiokihti

žmones laisvai mislytl.kad viskų arka už juos atlik
tų. Už tatgi dabar Dievus 
baudžia juos taip, kaip pir
miau Žydus, Matydami tai, nu 
taria arkų atgal žydams su- 
grųŽinti. Bet, kaip t Visi bi-

Perskaitęs tokių korespon
dencijų man atėjo mįslė, kad 
tas daktaras, gul, žino medi
cinų, bet jis yra švakfis biz-

josi šydų pusėj pasirodyt. Tik'nierius,- kad užsiima žmones 
žiūrėk, kų daro! Pajungia dvi I mokinti laisvai mislyti. Im- 
žindomos karves. Užverčia) kime prikiodų. Sakysim, atė
jome ant sprando arkų ir jo pas daktarų ligoms. Išeg-

ligonis bus dar manius lais-* 
va-manis, tai jis gali pantis- 

llyti, kad daktarui už aperei- 
nereikia nieko mo

kėti.
Tai matot kas išeina iš lais- 

vamanybės. Šie priklodai aiš
kiai ant delno rodo, kad nieks 
negali laisvai mįslyti.

Jei tasai daktaras susišau
kęs visu* ' tuos neva' laisVa- 
maniufe' pradėtų juos mokinti 
10 Dievo įsakymų ir juos pil
dyti, rdkūnda būti/, visai kito
kia: jis dirbtų už tikiu rojų 
ant žemės.

pavaro Žydų linkui. Jei, sako, zaminavęs daktaras randa,
ištikrųjų arka tokia best t,, kad ligoniui reikia apeteiŠlnas 

daryti. Ligonis gi kitaip mis-
mimas, spalva* taip sutaikė, 
kad jos kur kas daugiau pn- 
hėši saulės spinduliams, negu 
paprastoms spalvoms, žiūrint 
ypatingos rūšies jausmai var 
sto. Reginys visų Žmogų a pi 
ma.

jų karvės vis vlėh nuneš kur 
reikia, heatsižiūrlnt nei į tai 
kad teliukuB palikę; o jei žy
dų arka tik Šiaip jau daly
kas, pasilgę tellukų knrv?s 
arkų į šipulius s u spardys ii 
greičiau prie teliukų grįš 

Pamatė, ko nesitikėjo. Ka
rvės kopuikiausiai arkų žydų 
pusėn pernešė. Ir dabar pa
matė vieni ir kiti: kas dirba, 
luti, kas tinginiauja, netenka 
nei to, kų turėjo.

— Niekas vienybės nejver 
tina taip, kaip anglai. Žino
dami, kad kalba, tai didžiau
sias įnagis tautų rišantis, tos 
kalbos nei ant žingsnio neap
leidžia. Kur tik bus anglas,' — jr aukštai prasilavinę 
ten bus ir jQ kalba. Kitaip katallkai nekartų' elgiasi ūe 

geriau už tamsius senoVČs žy
dus. Visokiais būdais išnau-

manyti, anglui negalimybė. 
Kaip tik priešingai ispanai.

Kalba jam, tai tik ftieknle 
kis. Ir už tatgi kitaip kalba

lija: no, sakys, apereišino man 
nereikia. Jei tasai ligonis-bus 
laisvamanis, tai no rtieri kaip 
ten nebūtų su jo liga, dakta
ras neturi teisės ,jo laisvos 
mislės varžyti ir biznio sau 
pasidaryti. O jei privers? li
gonį mislyti taip, kaip dak
taras mislija, tada ligonis ne
bus laisva-manis, nes neduos 
jam laisvai mislyti.

Arba kitas priklodas. Ligo
nis sutiko su daktaro mįsle: 
reikia apereišino. Po aperei- 
šiho daktaras už savo džiabų 
pareikalauja. $50. Gi ligonis 
mislija, kad tas apereišinas

deja ir apgaulioja Dievų, i in nevertag daugiau kai $15. Kų 
šo sveikatos, darbo, uždarbio, Įa<ja daktarui daryti? Jei abu 
laimės, paaiseklmo. Išgavę, ti- laisvft.hia,niai> tai viena4? ki. 
nglnlo ratuosna susisėdę, vi- tam 1Iljslieg vari!v(i
sai priešingon pusėn ribuoja. cja daktarM net(.nka Jej 
Aptingsta trumpų poterėlį su- u _
kalbėti. Nesavu balsu šaukia,
kai pr išeina bažnyčios pa lai- 
kymui mažų aukų atiduoti. O 
kas ten už Dievo garbę galvų 
duotųl Ir dėl to gi viso pa-

Kun. J. Šeštokas yra vienas iš seniau
siųjų Amerikos lietuvių kunigų. Daug metų
ji« išbuvo klebonu Aušros Vartų parapijoj( (regu bti»iUet:«
New Yorke. Kadangi jo vadovaujamoji para-1 Ispanijoj vleni 8U Ub
pija vienintblS didžiajame New Yorko mies- tois TttL Wa, k„,
to lr arčiausia prie uueto, dėl to atvyko- „eišmauo. Jei ir jio
slėnis žymesniems svečiams is Lietuvos, o t 
ypač kunigams, Aušros Vartų klebonija bū
davo pirmoji sustojimo vieta. Ir, reikia pa
sakyti, kun. J. Šeštokas visus maloniai pri
imdavo, pavaišindavo.

Kun. Šeštokas ne tik finansiniai parem
davo lietuvių tautinį ir religinį veikimų, bet 
ir pats jame dalyvaudavo. Jis ir geras, savo 
pareigas uoliai einųs kunigas ir taip pat 
nuoširdus patriotas lietuvis.

Veteranui kunigui linkime savo myli
moje tėvynėje sustiprėti ir dar ilgu* mete
lius pagyventi.

Vietoje Pastaba

būtų tos pačios nuovokos, kai 
nngihi, svetimi jų už nosių 
netedžiotų.

Lietuviuose ispanų silpny
bė matosi. Lietuvis tik prie 
Lietuvos prisirišimų rodo. Bet 
kai prieina prie kalbos, tai 
taip, kaip ispanas: ranka nu
mojo, ir eina. Kaip mažai lie
tuvis savo kalbų įvertina, ge
riausiai matosi iš dabartinės 
Lietuvos spaudos. Apskritai, 
Lietuvos spauda smarkiau iš
tautėję už Almerikos lietuvių 
spaudų. Per čielo šimtmečio 
pusę, Amerikos lietuviai savo, 
spaudon mažiau svetimų žo-\. 
džių įsileido, negu Lietuvos 
lietuviai tik keliolikos • metu 
laikotarpyje. Da už tiek lai* 
ko, tikro® lietuvių kalbos, tik 
plnkshos ntėtysis.

Jau prie to priėjo, kad ttttie-

Lietuvų lankus amerikietis P. Augaitis 
vienume laikraštyje daro tokių pastabų:

Mus Amerikos lietuvius parvykusius į 
savo tėvynę apdeda mokesčiais lygiai taip, 
kaip svetimtaučius lenkus, Vokiečius ar ki
tus — kaip ir kitokie svetimšaliai turime 
mokėti nustatytų mėnesinį mokestį. Aš pats 
atsivežęs automobilį (jį pasiėmiau dėl to,
kad norėjau sU šeima plačiau paliūtį Lie- rikietis Lietuvos spaudos vo- 
tuvų), turiu mokėt kasdien pa tris litus. ngia. Vien dėl to, kad nesu-

Lietuvoje matosi nemaža pažangos. Tik pranta. J>a tik neseniai, Lie- 
visai bereikalo lietuviai daug laiko sugaišta' tuVoR Kpau<1(>s gulėdavai už- 
va-žinėdami po turgus. Reikėtų šį negerų! rft.yti Dabaj. jflu ne
įprotj atitaisyti.

Pastaba Vietoj. Būt gera, jei ir kiti 
amerikiečiai, kurie lankosi Lietuvoj savo 
pastabas padarytų vietoje t. y. IJetuvoj. T«i 
būtų tiksliau, negu grįžus į Amerikų būtus 
lr> nebūtus dalykus apie Lietuvų kalbėti.

Mokytojo uždavinys yra kiekvienų tau
tos vaikų' padaryti tautos gyvybės veiksniu,
kūrybos tarnu. (Vydūnas).

• • •
Neužinirškime, kad jau visai nebetoli 

Spalių mėn. 9 d. Visur turi būt surengta’ 
Vilniaus užgrobimo paminėjimas.

Amerikos lietuviški laisva
maniai sumdslijo savo i vidu
rius (srovę) sutiksimi. Esu, 
rudenį pradėsiu darbų, kaup
siu sylas į vienų krūvų ir tai
kinsiu ten, kur labiausia rei
kalingos. Be to, dar budavosių 
kultūrinius centrus, įstaigas ir 
tada visi pamatysi;^ su kuo jie 
turi reikalų.

•Išgirdęs tokių programų 
viona.s > “tautietis“ sušuko: 
“tas reiškia — inešta, parem
ta ir palaidota.“ Pataikyta 
pasakyt. ; ' - ' '

( —*—* — - • '■ v 4
— Mėry, aš nesuprantu,' ko

dėl ttt pametei Kazį 'Statutų, 
o susidėjai1 »a Jonu Skausmu, 
-**- klausia -murini. sLp«fuk*^)a- 
ti matai; kad Kafys visados 
yra gražiau apsirengęs. ’

— Matai, mama? -1- atsako 
M<*ry, — Kazys myli save, dėl 
to jig pats grožiai rėdosi, o 
Jonas myli mane, dėl to mane 
gražiai rėdo. •

‘PIENOCENTRAS’ TVARKYS LIETUVOS 
OBUOLIŲ PREKYBĄ

KAUNAS (Tsb.) — Iki šiol skutimais metais Vokietija iš 
šaulio katalikai pradėjo nuo Lietuvos pienocentras rūpino- Lietuvos obuolių visai nepir- 
“pilistinų“ kailiu gaut. Isųri tiktai pieninkysta — pieni-jko (kaip nepirko ir kitų pro
panai pirmi užmatė, kad Die

vas nedurnas. Tinginių nepa
kenčia. Ir už tatgi tlkran da
rbut! stojtę Dirba! O Dievas 
jiems prigelbsti. Taip. Veik
lių, darbo katalikų jau nuo 
seniau reikėjo.

TAUMCMNV FALTdl- 
NIMAS

KAUNAS. — Valstybės 
Taupomose Kasose 19;Ž8 me
tais viso labo buvo vienas 
M ilijonas litų indėlių, o šian
dienų indėliai pasiekė 58 (pe
nkiasdešimts aštuonių) mili
jonų.

SSIMO DARBAI

nių steigimu, sviesto gamyba dūktų). Dabar vėl yra stifior- 
ir prekyba. Prieš trejetų me-Jnlttoti prekybiniai santykiai 
tų Pienocentras ėmėsi tvar-! su Vokietija, taigi ir Lietu- 
kyti ir kiaušiųlrt supirkimų vos obuoliams atsidarė vokie

čių rinka. O ši rinka tuo ge
ra, kad ji suimdavo ir pras
tesnės rūšies Lietuvos sodų

iš ūkininkų ir Užsieniečiams 
pardavimų. Kiaušinių preky
ba jau pusėtinai aptvarkyta 

l Šiemet Pienocentras užsimojo vaisius, nors ir neaukšta kai 
iš ūkihinkų supirkti ir uŽsie- na. .0 kaina buvo žema svar
bioms parduoti 75,000,000 biausia totfėl, kad ne buvo 
kiaušinių. Atrodo, kad tai jam•'oi’gahlzubta feodų vaisių pre- 
pavyks, nes iki šiol jau eks-jkyba. Privatūs pirkliai nesi- 
portuota 60,000,000 klaufiihių. rūpino obuolius tinkamai su-

Net ir tie, kų da turi užsira
šę ir gauna, neskaito. Asme* 
niai, Lietuvos spaudos tik ’ Valstybės Taupomųjų Kasų ir 
vaizdus apžiūrinėju; kalbos' Mokesčių Departamento eta-
tiesiog ne|mkenčiu. Jau virti 
dėl to, kad ji ir Amerikos 
lietuvių spaudon svetimas pa
mazgas pilte pila. Gailu.

— Ne tik dabar, ir kitados 
narkių žmonių būta! Vienų 
art susiremia žydai su pilia- 

- linais. Žydai supliekti pilis-

*
1c»

Sviestui Jr kiaušiniams rin
kų yra pakankamai. Pienoee- 
htro apyvarta per pirmųjį 
pusmetį pasiekė 28,000,000 I

Dabar Pienocentras pradė
jo steigti visame krašte obuo
lių supirkinėjimo sandelius ir 
tinasi organlauoti obuolių pre-

KAUNAS. —* Rugsėjo 23 kybų.
Lietuvos Seimas padidino tis ir plėstis Lietuvos sndinin-

Lietuvos sodus buvo labai 
apgriovęs karas; vėlia«u, dau
gybė sodų buvo suardyta, kai 
tnams besisklrstant į Vienkie
mius. Iš kJtos pusės ūkinin
kai nebuvo skatinami uoliau 
sodais rūpintis, nes 'neturėjo 
kur dėti sodų vaisius. Kai ku
riais metais, ypač kai būdavo 
geresnis sodų derlius, stačiai

tus. Papildomai nusavino že
mės Universiteto Klinikų rei* 
kalams.

Geriau atsakyti patarnavi 
mo, negu padaryti jį nema
loniu būdu.

Ateik laukiamas, išeik my
limas.

rūšiuoti, supakuoti, kad svei
kus, gražius užsieniui patiek
tų. Todėl Lietuvos obuolius 
vokiečiai vartodavo daugiau
sia marmeladui gaminti. To
limesnes rinkas Lietuvos o- 
buoliai nepasiekdavo. Pieno
centras turi išteklių ir pajė
gumų obuolių prekybų plačiu 
mastu suorganizuoti ir šioj 
srity linkėtina jain geros klo
ties. PaskUtihiais metais Lie
tuvoje labai išsiplėtė vietos 
vyno gamyba, kuri suvartoja 
daug obuolių. Jeigu gerų dalį 
dar pavyks parduoti į užsie
nius, tai Lietuvos ūkininkams 
neteks skųstis, kad neturi kur 
dėti stulų vaisius, ir turės jio
akstinų savo sodais labiau rū- 

rebuvo kur dėti obuolius. Pa pintis.
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SVEIKATOS KELIU
ftnšp Dr. A. G. r akauskas 

-----------
ILGAS AMŽI8

Kiekvienam žmogui yra j- 
ginitas noras gyventi koil- 
giausia ir visad būti sveika
toje. Tą norą įgyvendinti, ro
dos, galėtų visi, išskyrus ne
didelę skaitlinę žmonių, ku
riems dėl vienokios ar kito
kios nelaimės to pasiekti iife- 
^galima. Dalykai betgi laip 
nėra. Tai yra. todėl, kad inea 
nenorime mokėti tos kainos 
mūsų kūnams globoti, koklį 
yra nustačiusi gaimta. Mes 
galime būti geriausioje svfei-

mai pasikeičia amžinąja lai
me. Žmogui, vienok, yra duo
ta liuosybė ieškoti priemonių, 
kurių pasiekęs, jis galėtų pa
žadinti apsnūdusią kūno ir 
dvasios sveikatą kaip vyruo
se taip ir moteryse pusamžy
je, kuomet žmogus yra dar 
pačiame darbo našume.

Airdies ligos yra didžiau
siomis giltinės draugėmis, 
ftiūo atžvilgiu yra būtino rei
kalo pasidarbuoti, kad įvai
rios užkrečiamos ligos, ypač 
kad rheumatiamo pobūdžio li
gos ištiktų vaikus kiek galint 
rečiau. Nepaklausyti gydyto-katoje per tam tikrą laiko i! 

gį, bet tuom pat sykiu pas jo patarimo, kad tas ar kitas 
mus nėra nei mažiausio stb dalykas medicinos ar ehirur-
sirfipinimo, kad toji sveika
tingumo dovana yra su mu
mis ne ant visados, kad ji 

ra tik laikina mūsų nuosa
vybė.

Prieš keletą šimtmečių pa
lyginant abelną gyvenimo bė
gį, buvo pastebėta kad jis 
tėra labai trumpas, nes ne
siekė nei dešimties metų. Tuo 
met būta begalo didelio vai
kuose mirtingumo, Žinoma, 
neaplenkiant nei augusių. Silj 
laikų abelnas gyvenimo bėgis 
siekia arti 58 metų. Taigi Se
ptynis sykius tiek negu abel
nai gyventa seniau. Ne pas
laptis, kad labai mažai pro
greso yra padaryta užkariau
ti ligas, kurios paliečia žmo
gų pusamžy ir žiloje senatvė
je. Dabartinis žmogaus amžio 
pailgėjimas yra surištas su

gijos formoje berniukui ar 
mfergaitei yra reikalinga yra 
didžiausiu nuostoliu sveikatos 
kelio ieškantiems.

Gydytojas nekartą primena 
tėvams apie reikalingumą vai 
kui maistingumo. Bet tuš tuoj 
išgirsta iš tėvų lūpų, kad vai
kai yra duodama viskas ko 
tik jis nori. Nuodugniau pa
siteiravus (tą ir aš‘ savo pra
ktikoje dažnai pastebėjau) 
kad vaikui duoda valgį tokį, 
kokį vaikas padiktuoja — da
žniausiai — saldumynų, kek
sų, čekolado, žemuogių pa
jaus, arba žemuogių “short. 
cake”. Šie dalykai, tiesa, yra 
maistingi, bet neatitinka au
gančiam žmogui. Tokiame 
maiste visiškai nėra maistin
gumo balanso, kuris yra būti
nai reikalingas vaikams ir

Du diktatoriai. Po apžiūrėjimo vokiečių kariuomenės ma nevrų Mecklennurgo apylinkėj, Hitleris ir Musolinį, kuris 
dabar vieši Vokietijoj, atvykę į Munichą praeina pro garbės sargybą.

JAUNIMAS — ATEITIS
(Paskaita p-les Izabelės Rovaitės, Studentų Ir

Prof esi jon alų Seime, Liepos 7, 1937)
»

džiai: “Jau įsipyko klausytis 
vis tą pat — Mes būsime lie-

sykiu didžiuojasi, kad parei-, sižadėti net ir tėvų dėl ne- 
na iš tėvų lenkų, italų, arba Į mandagaus nesusipratimo.

užkariavimu įvairių epidemi- nuo kurio suaugusieji taipgi 
nių ligų, ypatingai surištų su nėra liuosi. Tokiuose reika
naujagimiais kūdikiais, auge
sniais vaikais, ir jaunyste. 
Vargu rastųsi žmogus, kurs

luose yra visados reikalinga 
atsiklausti savo gydytojo ii 
vien tik jo patarimo laikytis,

linkčtų bei norėtų pailginti o rejkale, atsiklausti šio sky- 
žpiogaus gyvenimą ilgiau Jo. riąus “Sveikatos Keliu” ve- 
uukotarpioį. po Kurio pati se-jdėjd. Apsaugojus sveikatą jnu 
natvė jaui nebegali užtiktai- nystėje ir davus tame amžy
tį žmogiško patogumo ir lam 
tifiiam laipsny malonumo gy
venime. Istorijos lapų sfcaity-.< * . l
lį tam nereikia, nes mūsų pa- 
čių gyvenime kartas nuo kar
to liūdni įvykiai senatvės su
laukusiuose stovi mums prieS 
akis it kalba į mūsų protus. 
Jų kančios nekartą siekia 
Dievo Sostą aukos formoje. 
Nes tik per auką pasireiškia 
žmoguje žmogiškumo grynu
mas ir kaipo tokio žmogaus 
auka darosi Dievui priimtina 
ir kenčiančio senelio skaus-

jė žmogui gerą fundamentą į 
gyvenimą, aišku, žmogus tu
rės progos gyventi ilgą amžį. 
nebent liga ar paties daleista 
ar iiedaleista nelaimė nukirps 
jo gyvybės siūlą.

Užaugusiems gi, kiekvie- 
ham yra reikalinga užsiėmi
mas, kaip ir jauniems svei
katą budavojant. Žmogų 17c 
darbo suėda rūpestis. Darbos 
todėl yra palaima ir sveikata 
į gyvenimą ir ilgą aJmžį. Bot 
kaip visur taip ir pasiaukoji
me darbui yra ribos ir saikas.

Šiame dvidešimtame amžiu
je mes stovime milžiniškų gru 
mtinių lauke. Krikščioniškos 
ir tautiškos pasauliažiūros 
priešai dirba visokiomis dva
sios ir teknikos priemonėmis, 
kurios prives mumis prie de- 
kadencijos. Panaudodami mo
derniąsias priemones, jie pa
darė milžinišką žingsnį prie
kin. Nacizmas, komunizmas ir 
bolševizmąs,,, bendra i tariant, 
įgavo tokius ragus, kad jau 
visą pasaulį pradėjo badyt. 
Jau priėjo laikas kada žod
žiai nieko negelbsti, tiktai or
ganizuotai veikiant prasiver
žiama į pirmą vietą. Mūsų 
renesanso viltis yra išugdy
mas rinktinių vadų jaunuome 
nės tarpe, kurie bus ne tiktai 
Katalikų bet ir Lietuvių atei
ties pradas.

Žiūrint kiek giliau į tų prie 
šų užsimojimus, pastebime, 
kad jie sutaria viename da-

vokiečių. Taip pat jie laiko 
sau už garbę, kad moka tėvų 
kalbą, rašyt ir skaityt. Mums 
visiems pasitaiko nevieną ka-

tuviais. Mes turime būti lie- susitikti su tikru ameri- 
tuviais. Mūsų tautą apsaugo- j k°nu kuris stebisi, ir dažnai 
jo tėvai protėviai, liejo savo Pav>(H mums tokios garbin
kraują dėl katalikybės ir lie
tuviškumo’ t.t.”

Brangus jaunime, tie žod
žiai nėra išpuokynui, nėra 
tuščiam pasityčiojimui, nei 
įsipykimo tikslui, bet yra ta
nkiai atkartojami kaipo pri
minimas ir paraginimas at
siekti ir išlaikyti idealą — 
katalikybės ir lietuvybės. Mes 
esame įpėdiniai, kuriems yra 
suteikta didžiai svarbi parei
ga ir atsakomybė. Giliau ap 
svarstę, atrasim, kad neper 
dėtai yra kartojami tie žod-
V • • ./jai.

Tautiniam sąmojui pavaiz
duoti, dirstelkim į kitas Eu
ropos šalis. Italija, Rusija, 
Vokietija, Anglija ir kitos y-

gos privilegijos — turėti to
kius artimus santykius su tė
vų protėvių gimtine šalimi.

Vienas arba du asmenys 
maža ką nuveiks, jeigu jų nie
kas neklausys. Bet kada tie 
asmenys tampa vadais ir su
organizuoja nors mažą grifpę 
įkvėptą kilnia dvasia, tada 
virsta rimta jėga.

Mūsų Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Profe
sionalų Organizacija bus, duok 
Dieve, realizacija lietuvių a- 
teities. Per penkis metus gra
žiai gyvuotam ir naudingai 
darbuojamės. Bet dar neganė
tinai nuveikėm! Dar maža e- 
same pagarsėję, dar daug, 
daug narių galime prikalbint,

Neperseniai aš daviau su
gestiją — mokintis gimtinės 
kalbos. Atskiros kuopos gali 
sudaryt lietuvių kalbos, rašy
bos ir istorijos pamokas va
karais ar sekmadieniais po 
pietų. Klebonai, vikarai ir vi
suomenininkai turėtų vado
vauti, susirūpinii ir remti tą 
dalyką. Tose pamokose būtų 
tikrai “studentiškai”, jei pa
naudotumėte “Studentų Žo
dį” skaitymo reikalui. Šiuo- 
mi bus atsiekti du geri tiks
lai ant syk. Tie kurie gerian 
skaito galėtų pamokyti kitūs. 
Tik tada pasirodysitn tikrais 
studentais, kada studijuosim.

Yra daugely] kuopų įvestas 
paprotys leisti vietinį laikraš-

ri’ausia proga nariams rašyti 
savo kalba, ptaktikuot ir kon
struktyviai kritikuot. Taip 
bus įvesta gera rašybos pu
tnoka.

Jeigu tuo darbu neužsiiin- 
sim, tai tuo pačiu metu nu- 
stojam išpildymų organizaci
jos nusistatymų ir tikslo. Tuo 
Juet turėtame gėdintis vadin
dami save Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Profe
sionalų Organizacija; nes ir 
mūsų užvadinimas reikalauja 
pasiryžimo ir ištvermės per- 
galėt sunkenybes. Sporto, pa
silinksminimo dalykai yra rei 

I kalingi, bet tik tada galime 
džiaugtis, linksmintis, kada 
darbas atliktas. Daugelis mū
sų iškreipėme seną priežodį 
įr linksminamės prieš darbą.

Mūsų moderniški laikai at
nešė vieną naudingą išdavą 
— Radio! Mes visi žinome, 
kad per šį įstabų išradimą 
girdimos simfonijos, pasaulio 
naujienos, dramos, džiazas ir 
viskas kas yra žmogui įdomu, 
apsigarsinimas — ar tai biz- 
nišku tikslu, ar kultūrišku, 
ar tautišku. Yra daug radio 
stočių, kurios tik ir ieško sa
vo programų paįvairinimo. 
Ar mes lietuviai bijome pra
garsėti? Ar ne čia tikra pro
ga ne tik pasigarsinti, bet ir 
pamokyt savuosius? Dabar 
jau kreipiamės į profesiona
lus, kurie turėtų tapti vadais 
tų programų. I>idesnėse kolo
nijose tikrai būtų galima su
daryti įdomius surengimus lie 
tuviškus ir angliškus. Muzi- 
kalinė programa paįvairinta
kalbomis iš Lietuvos istori
jos, Amerikos lietuvių gyve
nimo, ką jie veikia, ką jau 
nuveikė ir panašiai. Lietuvių 
muzika, dainos yra begalo į- 
domios, jaudinančios, neužmi
rštamos. Pasidalinkiine jomis 
ir didžiuokimės jų kilme! Pa-I
įvairinimui gali būti pateikti 
kompozitorių gyvenimas ir jų

THINGS HAPPEN

SUMANYMAS STEIGTI PENKIS 
NACIJONALIUS KNYGYNUS

lyke, būtent — jų pagrindi-i jaunimo organizavimu. Galė- 
nis veikimas remiasi jaunuo-j tų kas sakyti, kad ten jie lai- 
mene. Kodėl? Užtai kad en-įkosi ištvermingai, nes ten y- 
tuziazmas, viltis, optimizmas, Į ra visa tautiškumo pradžia 
veiklumas ir idealizmas ran-i ir pabaiga, kad tarp savųjų 
dasi jaunuomenėj. j lengva kopuotis, nes “namie”

Dažnai mūsų tarpe atsiran-1 kiekvienas jaučiasi liuosiau 
da tokių kurie yra perdaug! ir drąsiau. Gerai! Sekim tas 
įpratę numoti tuščiu nevilties, pačias tautas Amerikoje. Ar 
gestu kiekvieną drąsesnį su- neatrasim čionai organizaci

ra pirmiausiai susidomėjusios it dar daugiam vadų išugdyti.
Šios organizacijos atsiekimui 
tikslo, — toli gražu! Ar ne-

Sumanymas, ką tik įneštas f pasiekti. Daug mokinių, ku- 
į Kongresą, siūlo pamainymą rių užsiėmimas, laikas ir ki-

manymą, ir ironiška šypsena 
nusigręžti nuo kiekvienos kil
nesnės pastangos. Taip pat

jas: italų jaunimo, lenkų jau
nimo, vokiečių jaunimo ir ki
tų? Toliau. Paklauskit jūs iš 
tų bile vieno: kokios jie tau

būtų nuims gėda sugriūti, iš
nykti, subyrėti? Kaip galime 
atitolinti tokią nelaimę?

Pirmiausia, turime kiekvie
nas pažinti save, ir savąsias 
buveines. Turime įsisąmonin
ti, kad ginkimės kiek norime, 
mainykim pavardes kiek ga
lime, gėdikimės tautos ir kai 
bos kiek sekasi, bet vis kada 
norint priseis atsakyti kam: 
koki buvo tėvai? ar moki jų

autoriškų tiesų įstatymo ir į- 
steigimą penkių priedinių na

tos priežastys neleidžia vyk
ti į Washingtoną ir gauti rei

cijonalių knygynų. Leidėjai, ; kalingų informacijų, kurių jie 
kuriems bus išduota “copy-! negali gauti miesto knygy- 
riglit”, turės pristatyti dvy- nuošė, priversti be to apsiei- 
liką kopijų leidinių, vietoje ti.
dviejų, kaip dabartinis įsta- Kongresmonas Collins taip- 
tymas reikalauja. Nauji naci- 
jonaliai knygynai, apart da
bartinio Kongreso Knygyno,
Washingtone, D. C., būtų įr 
steigti New Yorke, Memphis,
Chicagoje, Denver ir San Fra- 
neiseo.

Kongresmonas Collins, Iš 
Mississippi, kuris remia Šį 
sumanymą, pasakė Atstovų 
Butui, kad Kongreso Knygy
nas pertoli nuo visų Šalies da
lių ir netaip lengva yra jį

gi sako, kad Anglijoj leidėjai 
knygų turi pasiųsti vieną ko
piją savo veikalo į muziejų 
ir po vieną kopiją visiems 
penkiems didžiuliams knygy
nams. Taipgi ir Airijoje, New 
Zealand, Graikijoj, Ispanijoj 
ir keliose kitose šalyse leidė
jai turi pristatyti nuo 3 iki 6 
kopijų nadjų leidinių nacijo- 
naliams knygynams, kuomet 
jie prašo “Copyright”.

FLIS.

pasiduodame rankų nuleidimo 
taktikai, kurį tinka tiktai de- tos? jie nesakys tiktai “Abie- kalbą? ar žinai tos tautos is- 
zertyrams ir kiškiams. Tokių
draugų narių tiktai gaila; 
gaila kad jie toki nesusipra
tėliai. Kartais girdisi šie žo- amerikonai, nes čia gimę, ir nežinai kuom esi ir turi iš-

, Mrican ", nenuleis galvą, ne- 
raus sannatlyvai, bet duos 
aiškų paaiškinimą, kad yra

toriją? Tada tai reikalinga 
rausti ne iš sarmatos, kad esi 
lietuvis, bet užtai kad pats

tėlį anglų kalboj.;. Kodėl an 
glų kalboj? Juk čia būtų ge. (Tęsinys 4 pf$l.);  j r . . t .* •:= ———
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Antradienis, rugsėjo 28, 1931

Jaunimas Ateitis

(Tęsinys 4 pusi.)

dvasios išreiškimas. Koloni 
jose kuriose esama žymių so
listų, gerai išlavintų chorų, 
yra lengvos progos asmeniš
kai iškilti ir lietuvių tautui 
pagarsinti. Ant mūsų gimti-j 
nės tykoja ne viena galinges-j 
nė šalis. Mes ginklais negali
me juos nukariaut, bet kul
tūros padengimais galime da
ug nuveikti.

Mūsų organizacija sudary
ta rinktinio jaunimo, vedama 
išlavintų susidomėjusių vadų 
ir turinti sųmoningų koope
racijų dvasios vadų. Yra tik
rai prilygintina prie Popie 
žiaus XI žodžių: “Katalikiš
ka ųkeija yra mano akies o- 
buolys, Katalikiškoji jaunuo
menė — jos lėliukė”. Ajneri-i 
kos Lietuvių Katalikų Stude-1 
ntų ir Profesionalų Sųjunga 
yra suorganizuota išpildyti 
kaip tiktai tuos žodžius. Pri- j 
lyginimas yra labai brangus I 
ir gal parodys mums kokių 
svarbių rolę jaunuomenė lo
šia visose išvadose.

Dvi4ešimtapie auužiuje mes j Rugsėjo 28-ta Diena
didžiuojamės daugelį nuveikę _______
progreso srityje. Naudojamės
visų išradimų, įtaisų, mokslo 
ir kultūros privilegijų, filo
jotiniu ir psichologiniu apsi
švietimu. Bet nebūkime ap
vilti švelnių principų, ir ne- mokins tave meilės ir pasiti- 
leiskupe jaunimo karštam en kėjjmo dainų; dainuok! iki pa 
tujiazmui būti veltui eikvo- saulis klausysis, iki tavo pa
juntu. Nftudokimės modernių- ties akys žibės, kuomet džiau

gsmas ar liūdesys tave pa
sieks, kaip tikras daininikas 
turi; ir ta narsi muzika aug
dama, iš tavo geros širdies 
besiverždąma, yis tepasakoja 
savo pranešimų ilgai po tavo 
pavirtimo į dulkes.

Dainuok! nes pasaulis yra 
pavargęs su jo rūpesties naš
ta; ir žmonių širdys yla ap
sunkintos, susimaišiusios, ne
teisingai teisiaimos, o nuodė
mė yra padarius gyvenimų 
nykiu, nes pagunda visur ra
ndasi; dainuok! kaip tikras 
dainininkas gali, prašalinda
mas šiuos debesius su priža
dais dienos, kurios atėjimas 
bus skaistus.

L
% " į,-
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les rakandų bendrovės krau-| 
t avės, 2536 \Vest 63rd Street 
ir 4183 Archer avenue. Sios 
dienos programoj dalyvaus

dalininko adomo
VARNO JUBILIEJUS

KAUNAS. — Greit suernn 
trisdešimts metų dailininko 

harmoningas Peoples radio Adomo Varno kūrybos. Tin-
l trio, Ona Skeveriūtė, J. lio-. karnai tų. paminėti Kaune su

manus, A. Čiupus ir kiti, ku-'sidarė Komitetas.
rie jiaduinuos duug liaud:**.- ■ -r- -■ .. -----

. dainelių ir rinktinių kompo 
, ?icijų, o tarpe žinių kiaušy
tojai girdės apie namų jiapuo

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso:

LAlayette 4017
Šimų prie ko Peoples krautu-1 Tel. namų:
vės yra gerai prisirengusios 
kiekvienam pagelbėti. Taigi, 
nepamirškite nusiklausyti.

Rap. XXX

I LIETUVIAI DAKTARAI

Ree.:
2456 W. 60 84.

“Milžinai” — vis milžinai. Paskutinis National Lygosbuseholo žaidimas t’liiuagoj tarp N«w Yorko Giant (“milži
nų”) ir Chicago Cubs (meškiukų). Cubs’ai dėjo didelių pas tangų, kad sumušus milžinus, nes tarp tų dviejų komandų 
eina lenktynės už pirmenybę toje Lygoje ir žaidimų už čtin pijopatų su Ąmericąu Ligos aukščiausia stovinčiu taip pat 
Xew Yorko tymu. C'ubs’ams pralaimėjus šj žaidimų, jų tymas pasiliko gerokai užpakaly “milžinų” (tiians).

=====

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
j Kun. Ant. M. Karnžiškis

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Ruduo ir Radio

RADTO

“Giedodami ir džiaugda
mies savo širdyse Viešpačiui”
I— Efez. V, 19.

Upinuok! kaip paukščiai iš- 
tolnn

į šiuom kart iš naujpsios’ WA
TR (H90 kyl.) radio stoties, 

j lietuviškos radio progra
mos bus vykdomos spalių ir
lapkričio sekmadieniais. 

Lietuvių visuomenė kviečia
’iia naudotis šia proga. Visie 
eis .reikią paremti naudingas 
darbas.

“'Skambėki, o lietuviškoji 
dainelė,

Priminki lietuviui gimtinę 
, šalelę!” Lyra

WATERBURY, CONN. - 
Rudens bei žiemos metas — 
tai, ištikrųjų, linksmas šeimų 
laikas. Kaitri saulutė jau ne
bevilioja į vienuolynus, į kal
nų pavėsį. Šilta, malonu bū U 
jau savo nameliuose. Koks 
malonus poilsis paklausyti 
skambių radio dainelių, gra
žios muzikos.

Kad tikrai palinksminus 
lietuvių šeimynėles, komp. A.
Aleksis, remiamas gerašird
žių patriotų biznierių bei pro- I KAUNAS? — Pagrobtas 
fesijonalų, su savo radio gru- į policininkas Stankevičius bū- 
pe vėl pradės radio spalių 3 j lenkų sugrąžintas tik 
d, nuo 3:30 iki 4 vai. po piet, ■ spalio pradžioje.

l±=====

Šiandie, antradieni, T va
landų vakare iš stoties WGES 
bus transliuojama reguliarė 
antradienį© radio programa, 
kurių leidimu rūpinas Pcop-

60 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinis 

i pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nao 9 iki 12: 

nao 1:30 iki 8 vai. vak.
T«k OANal 0523

GRAŽINS POLICININKĄ LIETUVIAI ADVOKATAI

TaL CANsU JH4Z

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TaL OANal 0402

HEMIock 6286

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rei. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal nutarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

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. 51 Ii Ave., Maywiwd.
Plione Mayvvood 2413

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
(Jtain., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

jų priemonių, bet neųžmirš- 
kim, kad turime dvigubų pa
reigų.

Turbūt nieko nėra moder- 
niškesnio kaip skųstis ir ai 
rnanuoti, be paliovos links
niuojant įvairiausius “krizio” 
trukdymus, nesusipratimus ir 
kitus mūsų laikų iškrypimus.

Sekąnti Maironio žodžiai ti 
krai pritinka mums čia susi
rinkusiems:—

“Oi laikas, jau laikas 
miegų pakilti,

is

Gana aimanavus! Prižadin- 
kim viltį

Ir stokim į darbų, nelaukę 
giedros!”

NeatidėliokinS jaunime ant 
rytojaus kų šiandien gali i*i- 

veikti. Visi vertinti darbai 
buvo sėkmingiausi' triukšmo 
ir audros laiku. Mes tųiix>gi 
nelaukime giedros!

l'elephone: ĘOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVfS ADVOKATAS 
4631 South Asbhkid Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį
f«L Calnmet 6974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Pbvilo

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

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7.-00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vąl, vak.

Jr

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

Dievas pasiuntė savo dai
nininkus ant žemės su liūd
numo ir linksmomis dainomis, 
kud jie i«dlestų* žmonių šir
dis ir sugrąžintų juos vėl į 
dangų. — Lcngfellow.

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTll- 
MOR inagikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago,

&

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJį BIHOOį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad "

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
f Buick - Cadillac - LaSalle

&
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

——-fr— '8' . S-., . a

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa

vakarais nuo 6 iki 9 *
Telefonas CANai 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėb. Utarninkė ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vąl. vakare.

, 8eredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. ▼. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tek Prospect 1012 
Rea. Tel. Republic 6047

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

Sunday by Appoiutment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1980

, Res. 6958 So. Talman Ave. 
i Res. Tel. GROvehiU 0617 
'Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Su bat omą Cicero j 
1446 So. 49tb Ct.

Kuo 6 iltį 9 yąl. vąk-

Tek OANa1 0267
Bee. PROspeet 6060

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIBURGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Arteeian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OfIBAB

4729 Sa Ashland Ave.
2 lnboe

CHICAOO, ILL.
Telefonu MIDiray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nao 10 iki 19 
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 4 
vai po nietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B OHIBURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YAKds 0994 

Bu: TaL PLAaa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja 10 metų •
Reumatizmas Ir Airdtee I.lgoe 

Jo Specialybė
Valandos 11-12 A. M., 2-4. 7-2 P. M. 

Rozldenclja 1(28 8o. BOth Ave.
Tel (Vero 2O5«

Ofisas 4080 Weat Utb Street 
Cicero, II).

TeL OANal 6122

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

Valaadoe: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal nutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPablic 7868
T 1 .ii-
Offiee Phone Ree. and Offiee

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 1-4 pp. Ir 7-t vak. OANal O7O<

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chlcago-

Nedėllom lr Trečiadieniai* 
Pairai Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniaia
pagal sntartj.

Tel. Ofc. REPllbllc 7«ee 
Melroae Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West lfarąnette Road
Antrad., ketvirlad. lr senktadlenialr 

•->12 v. rytą; 1-S p. p.; S-9 v. v. 
ieštadienlats nuo 2 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. |kl 9 vai- vakaro 

8e4tadlental« nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal autartlea.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Heterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valeodoa 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
^iuUvrnu aorpdnmi. ir Rnbetnmia

DR. B. J. ZUBRICKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS Ir rezidencija 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
Tel. HEMIock 6111

Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po piet lr 
7 lkl 9 vakare 

Trečiadieniais lr Šeštadieniais 
pagal sutarti

Tel. POUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

Vai.: nqo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal notaru

Tel. Ofiao BOUIevard 6918-14 
Rea. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:30—8:39 

756 VVest 35th Street
Ofiao Tel. VI

Rezidencijos Tol.
inia 0036
lEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir 9—8 p. m. 

Besideaeija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nbdėliomia pągal antartj

01
goninė,
Medical Aasociatioa lr American 
Oollege of Snrgeona, yra Olase A 
rūšies. Tai yTa, ankščianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
joe patarnavimu 2700 W. 89th SL, 
tel. HEMIock 6700.

Jhicagos lietuvių iv. Kryiians li
tinė, kaip ją pripaiino American

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



Antradienis, rugsėjo 28, 1937 ntĮAŪBIS
TT. MARIJONŲ CHICAGOS APSKRIČIO 

RĖMĖJŲ ISVA2IAVIMAS PAVYKO i 
Nuoširdžiausiai Ačiū Visiems Darbuotojams 

Ir Atsilankusiems Svečiams Už Paratnę

i broliams Tadui, Vladui, Art 
drlejūi ir Visiems ten esantie
ms patarnautojams. J .K

1 sk. pirm. veiklioji Ogem mūsų pirmąsias rėmėja* iš 9 
tienė vėl savo namuose reti- sk. Rimkienę, Krasauskienę, 
gia “buneo party” Statybos V. Mockienę, M. Lukauskie- 
Fondul spalių 1? d. Phs O- Į nę. Lauksime centran atvyk- 
gentus vis namas pilnas ir stant. Kviečiame visas ir vi- 
tUšėiomis retokomis iš ten ne-! bu skyrių darbuotojas j hau- 
išelsi; tave ir pavaišins ir ap- jų talkų — Statybos Fondui, 
dovanos ir dar gražaus pelno Viena iš jų.
padarys. Ogentienė buvo pir- ______________
irtoji kuri savo skyrių paaks- Ačiū
tiho įtiekti pinigų Statybos _______
Fondui. Bfavo, Og«lrt,| Jei- CICERO. - Labdarių 3 kp. 
mn! Ypač 1 sk. pirm.- Ogen- m,oįin|yja, dėkoia visiems, 
tiertė

Is ARD Centro 
Susirinkimo

Rugsėjo 10 d. įvyko skait- 
1 ingus ARD skyrių atstovių 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo ir atstovės naujo 13 skyr. 
iš Chicago Heights.

Išklausyta pranešintait E. 
Pautienės M. Stahkaitėe iš 
vizito Valioj Juozapo ir Ma
rijos, Phiiedelphijoj, taipgi 
raporto komisijos iŠ pikniko 
rugp. 13 d. Džiaugiamės, kad 
kasmet piknikai geriau pavy
ksta. Kai kurie skyriai Verti 
“aukso žvaigždės” pažymėję- 
mo, nes net po šimtinę ar su
virš padarė prie savo stalų. 
0 sk. iš Brighton Pk,, 8 sk. 
iš MarųUette Pk», 9 sk. iš Ci
cero. Kiti skyriai taip pat gta 
žiai ir nuoširdžiai darbavosi. 
10 sk* ir 13 sk, savo pelnų 
atskirų piknikėlių pridavė 
prie šio pikniko, tad ir susi- 

< darė gražaus pelno Statybom 
Į Fondui. Ačiū mūsų darbščio- 
jsioms rėmėjoms ir visiems rė- 
, m u šiem s jų darbus*

Centras dabar vėl užsiėmė 
naujų darbų Statybos Fondui, 

'būtent “lunco party” vienuo 
, lyno auditorijoj lapkričio 14 
d., 3 vai. po pietų. įBus dova
nų, užkandžio ir 100 door pri i 
zų* Komisijon vėl išrinktos: 
F. Burba, K* Garuckaitė, Vi- 
rginia Trust ir Klein Plekavl* 
čiūtė. įžanga į buneo 33c.

Šiame susirinkime lihkshių 
žinių patiekė V. Galhaitė (Ce
ntro nut. rrtšt. ir 13 sk. pir
mininkė)* Džiaugėsi veiklumu 
13 sk., kuris vos gegužės rti. 
susiorganizavęs jau daug vei
klumo rodo.

ARD organizacija pati vei
kliausioji parapijoje* Štai, A 
RD 8 sk. Marąuette Pk. spa
lių 3 d. rengia “buhco ir 
card party” parapijos naudai, 
8 sk. pirm. Bfcrdauskienė vi. 
sas kvietė pas jas į svečius.

Neatidėk rytoji 
padaryti šiandien

Praeitų sekmadienį įvykęs teikėsi atvykti ir gražiai pa- 
Tėvų Marijonų Chicagos aps- sidarbavo sekantieji: U. Gu- 
kričio rėmėjų išvažiavimas dienė, 0. Kazlauskaitė ir J. 
Marijos Kalneliuose, kuo gra-1 Mačeikienė, kurių nuopelnu ir 
žiausiai pavyko. Nors oras gražiu pasiryžtom pauaryta 
buvo pusėtinai vėsus, visgi $33.79 pelno. Sveikiname ju- 
Cliicagos ir apylinkių gerieji mis brangios darbuotojos Ir 
lietuviai labai gražiai atjautė tikimės, kad jūs ir ateityje 
Tėvus Marijonus ir jų ben- pabėgsite savo gražius pasi- 
diadarbių kilnius darbus. To-' ryžimus vykdyti ir padėti, 
kia nuoširdi užuojauta rengė-J Nors Brighton Park Marijo 
ja'.us teikia malonų įspūdį ir nų bendradarbiai turėjo pa- 
didelį džiaugsmų ir ateityje rengimų pas save, bet visgi 
tęsti užsibrėžtus planus. neužmiršo atsiųsti atstovus ir

\ įsųpirma, reikia pasakyti,1 nuo savo kolonijos, kaip tai: 
kad valgykla dėlei šaltoko o-1 F< Gubystų ir J. Micivhų, ku
ro buvo visų dienų prisigrū- rįe Irgi gražūai pasidarbavo, 
dus Žmonių, kas labai džiugi J padarydami $20.30 pelno. A- 
no šeimininkes, kurioms rei- giū> jUinB kilnios Sin|ies bri. 
kėjO panešti sunkus dienos ghtonparkiečiai, kad jūs nei 
darbas. Valgykla nuoširdžios dienos progos nepasiliekate 
ir kilnios širdies veikėjos neišnaudoję.
nos Krasauskienės vadovybėj)
ir jos geraširdės bendradar-I BeJe’ Prie t“ngoi lošimo da- 
bės Antaninos Žolvnienės rū- 1^)a\osi A. Baeevičius ir C. 
pestingumu, buvo viskas kuo- druktenis, padarydami $6.83 
gražiausioj tvarkoj ir atsilan- P^110’ kaipgi gelbėjo prie į- 
kiusiems sveteliams taikė di-1 vairil* dar^ Kryževičius 
delį pasitenkinimų. Joms nuo-, A Radzevičius ir J. Šliogeris, 
širdžiai gelbėjo ir prie stalų ls*e.msvJa^ a^lQ- 
patarnavo sekančios jų drau- Brįe 8*° išvažiavimo gra- 
gės: Barbora Kučienė, Ona šiomis dovanomis prisidėjo 
Saikienė, Kotrina Andrulai- • ^kančios bulvariškės: Norke- 
tienė, Sofija Ališauskienė, Ma vičiehė, Laukienė, Gedmintie- 
rcelė Balčiūnienė, Ivanaus- n^’ J-<Rvėniehė, Ališauskiehė, 
kienė, V. Mockienė, N. Kikie-' ir Uselfenė* Reikia pasakyti, 
nė ir Kaziūnienė, kurios nors' kad šios kilniaširdės bulvari- 
ir labai ant kojų pavargo, belį®kės veikėjos ne tik kad pri
bertu ir labai džiaugiasi, kad sidgj° dovanomis, bet teikėsi 
ne tik kad ištesėjo sunkiame atvykti į Marijos Kalnelius 
darbe, bet gražiausiomis sek- 8U savo vyrais, kurie labai 
mėmis. Valgykla atnešė gta- nuoširdžiai ir gražiai pašilo-, 
žaus pelno — $79.80. Už tokių dę ^vo Sausia parama. Sve:- 
sekmihgų darbuotę nuošir- khtu ir dėkoju jums brangie- 
džiausia lietuviška padėka pri parodymų gražios lietu-
klauso vadovei O. Krasaus- v^®kos širdies. Gyvuokite ir 
kienei, ir josios visoms drau valio, Visiems bulvariškiaihs! 
gėlus talkininkėms. Negaliu pamiršti nepadėko-

Toliau seka Melrose Park &s »’«•*’» geriems ekspresinin- 
Marijonų bendradarbiai, ku- kailis, būtent: Povilui Norkui 
rių irgi gražus būrelis darbą- *r Adomui Stughn, kurie su 
vosi prie įvairiausių darbų, sa'"0 gražiais ir naujais tro- 
būtent gėrimo, ice creamo ir kais kiekviena proga suteikia 
centų žaidimo. Prie tų darbų patarnavttnų. Progai pasitai- 
dirbo sekantieji: K. Kan tau- kiūs, lietuviai pažinkite juos, 
tas, M. Šimanskis, J. Kisie- ir reikale kreipkitės prie jų. 
liūs, A. Švilpauskienė, M. Ja- Ačiū labai.
nušauskienė, St. Kisieliūtė, ir Ant galo, už vis didžiausia 
bendrai pelno padarė $73.73. padėka priklauso Visiems. M 
Melroseparkiečiai, kaip žino- •ihankusietus sveteliams. kurie 
me, visuomet pasižymi savo bdp skaitlingai suvažiavo ir 
nuoširdumu, gražius susakiau- pnrėmA Jūsų, brangūs liėtu- 
symu, ir už tai, kų jie paima viai, šiame paskutiniame šių 
dirbti, kuogražiausiai pasiro- Metų išvažiavime, pasirody- 
do, Už tai labai ačiū jums vi- n,as ir graži užuojauta, mums 
siems. darbuotojams teikia didelį pa-

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVE

FABRIKO OYI.KRIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI

VARTOTI KARAI
MATYKIT SIUOS 

KARUS *
PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVE.

ARTI CRAMFORD

ir to Bkyrlaug rašt. EI- 
šie Ogentaitė he juokais dar
buojasi.

Beje, seniai centre bematėm

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R _ P R U Z 1 N

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Pilone 9000 620 W. 15th Are.CKRY6LBR ’37 Iečiai 

▼•motas 4 doot SSdun, i
Dnal Bąuipped, radio, 
hėator, deftOBtof mttiiahsa 
at cost ••..*•*••»»••••* 79k'
PLYMOUTH *37 5-pau. de lože '
tonr. Sedan — vartotas .. 595
RVnaOUTK *83 5-paaa, 
de luza wur. Sedan — 365
OLDSMOB&S '36 B-paas. 
de loke tonr. Sedan .... 545
DODttfi *36 S-flOaa. .
dfc Luke tSUT. SSttan .... <Q5
CKEVr&LST *0t B-pasa -C
de luze tOur. Sedan ------ 465

'14 &-pa«V <
die lože ketlf. BMUU... - 2B5
DE SOTO ’«« 3-Haa 
de lože tour. Sedan .... 495
ČftfcYsLfift *36 Ai)rtlow 6-p.. 
de lože tonr. Udaa . * 475

| TERRAPLANE *36 S-pftas.
Sedan. pilnai įrengtas .. 495

iHUfiSDN *36 b-ptai. Sodan, '
Į tour., pilnai įrengtas . . *. 595
t Vartotas PACKARD *37 6-cyL 5-tea 
saŽiSrių de loke tr. Bedka .. 835 

j POftD *35 de-lnze Ooupu... 295
KAŠfi ’36 5-pass. da luze .

I Sedan '.*.. * ..*..* v*, J . 5Ž5
| CHRYSLER *«V— kcylifc- 
der, 5 paas. Trunk Sedan
naujas, dabar ............... 745
LABAU.fi ’36 5 paša.
Trttnk Badau ___ 695
PONTIAC *36 — 5 pats.
TTuak Sedan *...?*.. 495
TfiRRAPLANE *36 U pats.
Ttunk Sedan , 465

JtilŲ tetrės fcdp ftttokėjt 
mus. Balansas 1M4 tnžh 
90 DlChų Garantija. 30 Die
nų Važinėjimo Išbandymas 
M KITI BAR«RXAi TAIP Jį* 
sKMAt {Mokant, kah»....^J 

Chrysler Dylęris
rAtPd .

FINANCE CO*
3910 Ogden Avenue

Hdlrbėjal aukStesnėe rūšies 
paminklų ir grabnamių

DlUiiausia ptmihklų dirbtuve 
Chicago]jvetkina chieagiečius. Su

stojus Chicagoj prez. Roose
velto traukiniu, kuriuo vyks
ta į vakarus, ponia Roosevelt 
sveikina susirinkusius chicd- 
giečius.

8uvtr4 60 metų prityrtntO

Plritltk tiesiai 1S dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų UaugUltUl 
žymesnių Chicagos Lietuvių

drųsinihių ir ateityje tęsti ir 
padėti dirbti Tėvų Marijonų 
nurodytus mums planus lt 
jų sunkius darbus. Vienu žo
džiu ačiū labai visiems ir vi
soms, kurie taip gražiai dar
bavosi ir parėmė. Tuo pačių 
labai dėkoju Marijonų ūkio

ARU GRAND AVE.

CHICAGO, ILL

JULIJONA
MARTU«ON£

tim |uwHtt dMaMAUte,
tm totas* Mtanteninė)

Mirė Hifceėjo 29 d.. 1937 m.. 
8:19 Yal. vakare, kUiaiikus pu
sę amžiaus.

Kilo 19 kiaulių apskričib, 
rupsliio vaisė., įjatvalių kaimo.

AmeHkoje Mury-vem, so metų.
Paliko dideliame Huiiūdime 

dU efnus: PranrMkų ir Pelių, 
dVI dukteris: Melene MaihėUS 
Ir bertilče. tektų Bau r.lath- 
e*s, marčių Plorem-e ir anū
kus, viekų brol] Vincentų šiiau- 
terts, jo mdter) Anastaziją ir 
jų Seimų, ir daug kilų gimi
nių ir drangų.

Kūnas paSaTVotas PetkaUs 
koplyčioje 1410 So. 49th Ct, 
Cicero, Illinois. .

»2L

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

įtoMMe MjrMaOevte m* VeMnvėeA — 
Kanktetams •-«. taMdtovėaas — 

iHftabSUUMM* 
mmnm LAraVErirK mm r

 LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

kl DIII R kl n c patarnavimasMDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ
nvv A T KOPLYČIOS VISOSE '
UlRAl MIESTO DALYSE

MaaHMm A. BITTIN
į ■ PAMINKLŲ I*DIRB»JAI

Dabar siūlo didžinusisk
paminklų vertyhns. D.d-liu 
paririnkimas paminklų vi-
šokių akmenų ir madų.
Kaino-; nuo S1500 ir auk.

BBHMHMbM Atsakantis darbas
P | 395R VVest lllth SL,

Telefonas MVeriy 0005 
skersai Sv. Karimiem kapinių Vartų.

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138-1130

3307 Lituanica Ate. 
Phone BOUIevard 4139TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

1410 So. 49th Gt., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GBOvehill 0142LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•INlAttBtA tfi bl^lZAVfiU LAIDOJIMO ĮITA2OA

AMBULANOK
t)!EN4 IR NAKTi

Viši Tėlrfotul YARDS 1741-1742 
1 4B05-07 So. Mtnnlttge Ave.

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAtfAYSTTE 07S7

ZENONAS LĖKIS
718 West 18th Streat 
Phone MONroe 3377M\likimui' HK'S .11 u\vų. ne-

u.• z.-n..
mm l.i-kiv num t mr*. p J!' d.

II, .Ihh -Iikak.. ti\s mr 
i.ii. k.np iiiii-ii m\liiu;m 
I, !.\.-li- l;i|." i-i ;i litus i- imi 
-u \m:i -/<*.|/.iu t;im,
k:i.l Imlų Luilima i-i.fk-ti k.. 
km .li.li lū Ž;ut.l:i \ i :i palikta
m 'i n iim.'.-i - n \ alku -11 I . i ! i

' mit.il, |a,n. \uk-.iau
siak, lengvų šios šalies žbmelę. H / / : /
Atminimui pamaldos įvyks Av. .Jurgio parapijos lwžr 
nyčioje trečiadienį, rugsėjo 29 d., 7 Vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir paftyatajntift 
nepasigailėti laiko ir khip dalyvavote laidotuvėse mū
sų mylimo vyro lr tėvelio, tai neatsisakykite dalyvau
ti pamaldose mihėdami jo trejų metų mirties sukak
tuves.

Nuliūdę liekai MoteHft If Vlikttl.

1M6 Wėtt 46tk Street 
Phtone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A’ 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. HBlsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Plhce 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman ŲŽ70 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 8572

kflplyčtol ViSOše 
Chicagos dalyseDYKAI

SlaacųkiU mini Lietuvių radio proeraaj PlraadlAuio nkuraia,
10:00 vaL ▼skuti ii W. B. F. 0* stoties tU» K.) — FraaMUai 

: h balt&ujm

LABAU.fi


AL—, T K.kl. ,

VIETINĖS ŽINIOS

Minėsime Spalių 9 d.

BRIGHTON PARK. — Fe 
deracijos 19 skyrius laikė mė
nesinį susirinkimą sekmadie
nį. Išduotas raportas iš ren-

Spalių 9-ta Bridgepotte

Praeitam V. V. S-gos susi
rinkime sudaryta komisija su- 
reng'dnui spalių 9 paminėji
mo. Kad paminėjimas būtų

giamos buneo pramogos, kuri tinkamai paruoštas, komitetas
bus spalių 3 d., 2 valandą po 
pietų. 10 draugijų veikia iš 
vien, kad vakaras duotų pel
no.

P. Vaičekauskas pranešė, 
kad spalių 9 dienos paminė- 
jftnas bus spalių 8 d. Gauta 
kalbėtojų ir rengiama graži

turėjo posėdį, dr. Stulgos ofi
se, nigs. 23. -d. vakare. Ren
gėjai yra: V. Balanda, prof. 
A. S. Pocius, A. Budris ir 
O. Aleliūnienė. . « .

Darbas jau varomas pir 
myn. Paimta šv. Jurgk> pa
rapijos salė spalių 9, užpra
šytos Sv. Mišios, nužiūrėta ka-progrnma. Programą ves J. ... . .

Encheris. Sus-me dalyvavo atf‘W.toja'’ ,5,kur"' r
,vaį..iis.iiv draugi],: - A-l** ‘T“"“ ?
Statysis Maldos - J». Vai- *r Palotas M. L.K™Saa Nu- 

matyta kviesti vilnietį kun. 
Urbonavičių. Prof. Pocius pra 
nešė, kad bus tinkama muzi-

stovai 
paštaty
čekauskas, Susivienymo — A. 
šnipštų V. Valantinas, J. En- 
clieris, Sodalicijos — A. Vai- 
kutytĄ'Šv. Kazimiero -- J.
Vaiskiu P. Kvietkūs, Vyčių
- K. Žaromskis, A.'Žylius, rai‘ ,f t t Pro«rama bus 3 
Nekalto Praaidsjimo — Vni-i,aL Vak'
kutienė, parapijas choro — J. 
Kudirka, O. Ivinskaitė, Šv. 
Teresės — S. Gudanis.

A. Žylius kvietė visus da
lyvauti bendroje komunijoj 
spalių 10 d., 9 vai. mišiose, 
o vakare jubiliejiniam (20 
metų) Vyčių bankiete.

Draugijų nariai prašomi do 
vanas, pažymėt nuo ko, atneš
ta prieš buneo vakarą. Visi

r

L «

APLINK MUS
3

^dr. J. Simonaitis, dr. P. At- 
kočjūbas, parapijos draugijų 
vadai it paUni solemnizantas 
— kun. Jeronimas Vaičūnas.

Dėl Chicagoje siautųsios 
vaikų paralyžiaus ligos, lietu
vių mokyklos atidarytos tik 
vakar; tačiau pirmųjų skyrių 
atidarymas atidėtas vėliau.
Vaikučiai, jų tėvai ir moky
tojos — Šv. Kazimiero Sese
lės — džiaugsmingai priėmė
mokyklų atidarymo žinių, nes akar Šv. Kazimiero kapi 
atostogos jau buvo beįkėrė- j nėse palaidotas a. a. Mykolus 
jančios. [ Siauris, po pamaldų Aušros

Val^ų bažnyčioje. Mišias ct '

Aušros Vartų parapijos da
rželyje, sekmadienyje pavako 
rėj, įvyko Altoriaus Puošimo 
draugijos pramogėlė, vadovau 
jąnt pinn i niūkei Stanislovai 
Balčiūnienei.

*«.... ’ t Y'
Sakramento atluidai, kurie už
sibaigs šiandie vakare.

Iškilųnngns pamaldas ry
tais ir vakarais, Švč. Sakra
mentas išstatytas visą dieną.

--- M» Antradienis, rugsėjo 28, 19.>7

kun. Anast. Valančius ir kun. 
Petras Gasiūnas.

Marijonų Seminarijos ūky
je, sekmadienyje įvyko pas
kutinis šių metų Marijonų 
Bendradarbių išvažiavimas.

laikė kun. Adomas Jeskevi 
čius, MIC. t .

A. a. Teklė Vaišvilienė pa-
Daugelis iš suvažiavusių la- laidota vakar, po pamaldų Šv 

nkėsi seminarijos koplyčioje Antano bažnyčioje. Trejos šv. 
ir dalyvavo per sumą 10 vai.; Mišias atlaikė kun. .J. Vaičū- 
i rper mišparus 4 vai. Klie-. nas, kun. Jonas Klioris ir kun. 
iikų choras ima vis dauginu Stasys Valuckis.

kalė programa — dalyvaus4 ir daugiau suįdominti lietuvių 
didysis Šv. Jurgio parap. cho-1 visuomenę.

Išvažiavimą vietoje tvarkė 
Bendradarbių pirmininkas A.

Buvo tartasi dalyvauti šv. 
Jurgio parap. bazare. Numa
tyta turėti V. V. S. susirin
kimą spalių 5 d. vakare.

Tikimasi, kad bridgeportie- 
čiai pasirodys tinkamai.

Ųraps.

likietaj turi būti sugrąžinti 
tą pačią dieną, spalių 3 d.

K*»t.

Tik Keletą Dienu
. , ’ • * . M s

Pasiūlo iki
eV

At.

vertės

Victor Rekordu Dykai
K !

Bacevičius ir veiklusis rasti 
ninkas Jonas Kulikauskas.

Suvažiavime lankėsi d-ras 
Rakauskas, d-ras Atkočiūnas, 
įžymių vertelgų - biznierių ir 
apie tūkstantis šviesių min
čių geradarių.

Sekmadienyje įvyko a. a. 
Jono Krotkaus paminklo pa
šventinimas. Pamaldoms va
dovavo ir pamokslą pasakė 
Marijonų provincijolas kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Dalyvavo velionio abidvi
sesutės ir apie du šimtu jo
artymų draugų. . -

Paminklas iš granito ak- • «
mens, vaizduoja kryžiaus si
mbolį, su reikšmingais skulp
tūros iškalimais priešakyje; 
pastatydino velionio sesutė p- 
lė Antanina Krotkaitė.

Šv. Jurgio bažnyčioje priė
mė Moterystės Sakramentų 
Vincentas Bnvčas su Jadvyga 
Lengvinsite.

Šliūbas Petro Martinkaus 
su Stanislova Grybaite įvyks 
Šv. Jurgio bažnyčioje šešta
dienyje po piet.

Dievo Apvaizdos parapi ji 
nėję salėje sekmadienio va
kare atidarytas metinis karai 
valas. Salė dekoruota labai 
gyvai. Parapijos draugijų sla 
lai apkrauti įvairių įvairiau
siomis prekėmis.

Imbai daug išlaimėt ų daik
tų dar labiau pakėlė ūpą at- 
silankusių.

Klebonas kun. Ignas Alba
vičius džiaugiasi labai geru

A. a. Zenono Lėkio 3-jy 
Metų Mirties Sukaktis

Rugsėjo 29 d., Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje bus pamal
dos už. a. a. Zenono Lėkio sie
lą. A. a. Zenonas mirė rug
sėjo 29 d., 1934'm. Jo mote
ris Domicėlė, gyvenanti po 
numeriu 840 W. 661 h St., ser
ga ir gal negalės dalyvauti 

1 šiose pamaldose, tai jinai pra
šo visų giminių, draugų ir pa
žystamų dalyvauti šiose pa
maldose ir pasimelsti už a. a. 
Zenono sielą.

Pranešimai

ė±a
vo Apvaizdos parap. salėj. 
Kviečiami visu kuopų atsto
vai atsilankyti, pasiimti laiš
kus ir išdalinti draugijoms 
reikale labdarybės 18 seimo, 
kuris įvyks 7 d. lapkričio, šv, 
Mykolo parapijos svetainėj.

Valdyba

CLASSIFIED

-Pasiūlymas labai paprastas. Tik 
pirkit vieną naują 1938 metu mode
lį RCA Victor Phonograph-Radio 
arba Electrola ir gausite iki Š50.00 
vertės Victor Rekordų pasirinki
mui, kokių tik norėsite ir tas jums 
nieko nekainuos. Naujų 1938 m. 
modelių pasirinkimas didžiausias 
o kainos tinka kiekvieno kišenei. 
Už jūsų seną radio duodam gerą 
nuolaidą, Lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit pasiteirauti.

14062 — Rytiečių Meile — Foxtrotas 
ir Spaudos Bailaus — Valcas

. t *
14063 — Kanarkų — Foxtrotas 

ir Nutilk Širdele — Tango
14064 — Rudens Pasaka — Foxtrotos 

• lr Veltui PraAytl — Tango

1406R — Vyrai Ūžklm — Foxtrotas 
Ir Ruduo — Tango

(dainavo — A. Rabaniauskas, pritariant 
Kauno orkestrai)

Phonograph-RaUto 3139.95. Kiti modeliai M9 95 Iki *495

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St Tel Boulevard 7010

BUDRIKI 1YMCR PROGRAMAI: \
WCFIy—970 Kil., Nedėllomis kaip 7:80 vai. vak.
WAAF—820 KU.. Pancdflliais Ir P«tnyčtoml» 5-tą vak vak. 
WHFC—1420 KU.. Ketvertais kaip 7 ' vai. vakare 
WOE8—1360 Kil., kiekvieną dlepą kaip 9-ta vai. ryte.

Rytoj Šv. Jurgio bažnyčio 
je iŠ vai. iškilmingos Mišios' ūpu visos parapijos. 
J. M. praloto Mykolo Krušo
vardinių proga. Celebrantu 
bus patsai solemnizantas .— 
pralotas Mykolas Krušas, di- 
jakonu — kūn. Anastazas Va
lančius, subdijakonu — kun.
Petras Gasiūnas, apeigų ve
dėju — kun. Petras Vaitkus 
iš New Orleans.

Užvakar šv. Antano para
pijiečiai, Ciceroj, dideliu ba- 
nkietu pagerbė savo kleboną 
kun. Jeronimą Vaieūną vard i 
nių proga. Vakarą vedė kun. 
Jonas Kloris/ Parapijos salė 
buvo užpildyta saaitlingai su
sirinkusiais kunigo Vaičūno 
gerbėjais. Kal.has pasakė kui). 
A. Baltutis, marijonas kun. J. 
Mačiulionis, dominikonas kun. 
.lankus, pranciškonas kun. Ka 
2tauskas, kun. Stankevičius,

JŪS GALITE LAIMĖTI DI
DELĮ TURU, $100,000
Old Gold Naujas Kontestas 
Duoda jums Netikėtą Progą

Labdarybės centro mėnesi
nis susirinkimas įvyks rug
sėjo 29 d., 8 vai. vakare, Die-

I EA K O nA R RO 
—*............................................. - — > "
NaSie, patyrusi gaspadlnč per daug 
metų. Dirbu veselėse, krlkStynuose, 
Ir parčse. Kam reikalinga rnanda-* 
gaus patarnavimo atslftaitklte tele
fonu — REPubiic 02,50.

PARDAVIMVI MORGIMAI

Trys morgičlai pardavimui, nuo 
33000 iki 34800. Visi morgičtai ant 
dideliu namų Ir labai atsargūs. No
rėtumėm gauti už mažlausų nuošim
ti kiek galima. Raaikit:

CANal 7178
: / PAR P AVIM C1 »,<( >

Resloranasi-Tavegnas, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis— mirtis. Ateiftauklt:

. 3803 So. Kedzie Avenue

Bazaras eis kasdieną ligi 
sekmadienio vakara.

< - - 
Vakar palaidotas Šv. Ka

zimiero kapinėse a. a. Juozas 
Geštaųtas. Mišias atlaikė kun 
Stasys Petrauskas.

CHARLES YUSHIS
' CARPENTER 

IR
OONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
lAtlieka visokius medžio darbus,1 
■didelius ir mažus, už prieinamą! 
įkainą. Apkala namus šingdiais.j 
[Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

Manant statyti aau naują namą J 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS . 
Oontractor and Buildar,

8759 So. Maplewood Aye., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMIT NAMAS

4354 So. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžlus. Priežastis 
pardavimo — naftlA. AteiSauklt 16737 
So. Michigan Avė. «

RENDON FLETAS

fieSlų kambarių fletas. elektros Švie
sa. Lietuvių apletlnkfij

2250 W. 24tb 8treetŠv. Petro bažnyčioje W. 
Pullman sekmadienyje „prasi 
dėjo 40 valandų Adoracija Šv.

Šiandien laidotuvės a. a. A- 
ndriejaus Želkausko.

Šv. Jurgio bažnyčioje tre
jas Mišias už velionio sielą 
laiko: kun. Stasys Petrauskas,

GERKIT
te

SOUTH SIDE BONG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SlA, Ąyjį nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
L M. NORKUS 

Res. HEMLOCK 0240

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

Lump ....................  $6 00
Mine Run ... ....... 5 75
Egg ........................ 6 00
Nut  ................. 600
Screenings ............. 4-75
PIRKIT DABARII KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE ,

PARDAVIMUI ĮMTERNft

Pardavimui bučernė ir grosernė. Ge
ra lr rfena vieta. Pigiai. Su ar bo 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar namo.

1808 go. 49th Avė., Cicero, III.

RENDON SALĖ
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Ave.‘ Sav. Petras 
Vengeliauskas pasiūlo savo 
kostumeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi
gi renda. Tel. Laf. 4112

Tel. ARDmore 6975 PLATINKITE “DRAUGĄ"

BOULEVARD 717®

(.IETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTMELĖS

* . • * ) * F
Sti įspūdingais Kalėdų vaisdaia, lietuviškais ir lotyniškais 
atatin’tamajs užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, r&usv.Ts, gelsvos, melsvos, fijalitavos,- yra kepa
mos Marijanų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —
I • * •

BROLIS VLADASJūs galite laimėti vieną iš
1292 ^as,h ,d°yan siekiant 2334 So. Oakley Avė. 

,$250,000 kada putosite į nau-1 '
, ją Old Gold piešinių Kontes
tą.. Pirma dovana $100,000.
Prie to yra 999 kitos dova
nos. Konteatas susideda iš 
suteikimo praleistos kalbos 
tuščiuose baliunuose pieši
niuose.

. Nuvykite pas jūsų arčiau
sią cigaretų dealerį ir gauki
te Old 'Gold Kontesto Bule- 
tiną DYKAI, sykiu su visais 
įstatymais ii* smulkmenomis 
kontesto. Nėra jokio apgavi
mo. Dvigubo Švelnumo Old 
Gold pasiūlo jums didžiausią 
progą gyvenime, didesnę už 
paskutinę, .su didesnėm dova
nom, ir su kitokia mintim, 
irgi kontestą daugiau žavėti
ną negu praėjusį. Tėmykite 
šį laikraštį dėl tolesnių skel
bimų.

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kuru dabar. O- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Re:š- 
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainą.

GRANT WORKS COAL 
VARU '

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.,

Chicago, III.

PASTABA

LIETUVIAMS TA1AK0 DEALERIAMS
Jei prltrflktumet OLD GOLD 

PIEŠINIŲ BIJLETINŲ arba Įsto- 
Jimo Blankų, Jūs galite jų Įsi
gyti pranešant mums per tele 
foną.

Sunku dealeriamn visada turė
ti gana Kių buletinų Ir blankų

lr ne vienas gali numanyti, klek 
koštu merlama tų blankų bus rei
kalinga.

Visus Jūsų pareikalavimus mes 
pasistengsime papildyti lt* bule- 
tinus pristatysime specialiu pa
siuntiniu.

2334 8. Oakley Avė. "DRAUGAS 

Telefonas CANal 7790.

Chicago, III.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO Fl"EL OIL RAFINIRIUOTOJO AIOJ 

TERITORIJOJ

MER GREITAI PRISTATOME IK GARANTUOJAME PILNĄ MIF.RĄ 
SU CITY SEALF.R APttCRETAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAVS PEČIAMS RAUKITE

OANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, 1,1.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS KILDYTUVAMS

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


