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ROMA SU BERLYNU NUSISTATO SU- 
TfflUŠKINTi ISPANIJOS BOLŠEVIKUS
Nebus paisoma jokių Prancūzi

jos ir Anglijos grasinimų
LONDONAS, spal. 1. — tengta paimti Madridu ir su

> Vietos diplomatai daug susi- ^naikinti Valencijų — radikalų 
domėję apturimomis žiniomis, J režimo buveinę. Kalbama, kad

JAPONIJA VĖL ĮSPĖJA 

PASAULIO VALSTYBES

r ’

kad Roma ir Berlynas nusista
tę griebtis energingų žygių Is 
panijoje, kad prieš ateisiant

Hitleris žadėjęs 
lėktuvų.

pasiųsti 350

i i i
Čia pripažįstama, kad išky-

žiemai sutriuSkintl Valencijos ,a tai rinlta
raudonuosius ,r užtlknnt. na- ja jeĮ prMleSimai teiaingL
cionalistams laimėjimų. 

Diplomatų sluoksniuose Reikia Žinoti, kad Anglijos
spėjama, kad Mussolini suta-1 padedama Prancūzija reika- 
rė su Hitleriu būtinai veikiau lauJa, 'kad Italija būtinai iš- 
likviduoti karų Ispanijoje. Ma' trauktų savanorius iš Ispani- 
tyt, abudu diktatoriai neigs' Jos- ū iš Romos pranešta, kad
savanorių ištraukimo klausi
mų, arba atidėlios tai toliau. 
Ir tų, pat laikų rūpinsis viso
mis priemonėmis padėti naci
onalistams greičiau siekti vi
siško laimėjimo.

Diplomatai turi žinių, kad 
•Vokietija Ispanijos naciona
listams Skiria kelis bombone-'

Mussolini nenori nė girdėti to 
kio reikalavimo. Anglija, kaip 
paprastai, jau norėtų nutrauk 
ti statomus Italijai visokius 
reikalavimus. Kadangi ji an
ksčiau pasisakė laikytis Pran
cūzijos pozicijos, tai to dar ir 
laikosi. Stebėtojai pareiškia, 
kad, matyt, Anglija ir vėl pa-

čių eskadronus. Matyt, lėktų-Įsimes su Prancūzija, kad iš- 
vai bus pasiųsti per Romų. Su j vengus ginkluoto susikirtimo, 
šiais bombonešiais bus pasis- į arba ir karo su Italija.

Pramji ipaniis tegins siwcia at- 
gal i Ispanija

PARYŽIUS, spal. 1. — 
Prancūzų vyriausybės nuos
prendžiu iš Prancūzijoj siun
čiama atgal į Ispaniją ispanai 
bėgliai, kurių yra apie 55,000 
ir kurių išlaikymas brangiai 
kainoja.

Bėgliams leidžiama pasirin
kti, ar jie nori grįžti į radika
lų, ar į nacionalistų valdomas 
sritis Ispanijoje.

Ispanijos nacionalistų ir ra 
dikalų režimai sutiko priimti 
bėglius.

PAŠALINTAS SOVIETO 
KARO LAIVYNO KO

MISARAS
MASKVA, spal. 1. Paskelb

ta, kad pašalintas ir užimamos 
vietos sovietų karo laivyno 
viršininkas adm. V. Orlovas. Į 
jo vietų gal bus paskirtas Vik- 
torovas, Tolimųjų Rytų laivy
no komendantas. Orlovo liki
mas nežinomas.

BRITŲ KARO LAIVAS 
SKUBOTAI PASIŲSTAS

Į PALESTINĄ

BEDARBIAMS BUS PASIŪ
LYTA DARBAS ŪKIUOSE

LONDONAS, s 
Britų karo laivas

1. —

Maltos skubotai pasiųstas į 
Haifa, Palestinų

Matyt, šiaurinėje Palestino
je vyksta kas norg nepaprasta 
Kaip žinoma, andai nužudyta 
GaliUejos britų kotnisionierius 
Lewis Andrews su jo palydo
vu.

Lucko suvažiavimas. Dailininko J. 
Kaune). Lucko suvažiavime (1429 m.) V] 
raliumi.

■ ----------------- r- ■■ '■ ..=

viČiaus paveikslas (originalas Karo Muziejuj 
lutas Didysis nutaręs vainikuotis Lietuvos ka

Prezitate Rmveltas, bidamas 
Ctilcagcj atlankys karincta

• A t-P **
Prezidentas Rooseveltas kui nuvyks j kardinolo reziden 

grįždamas į rytus ateinantį cijų pareikšti Chicagos katali- 
antradienį keletai valandų su- kų ganytojui pagarbų, 
stos Chicagoj. Čia jis atida- Į Anot vyskupo Sheil, prezi- 
rys pastatytų naujų tiltų pae- j dentas su kardinolu du vienu 
žery. Į šias iškilmes nuvyks , turės pietus.
eilė stambiausiųjų demokratų 
partijos vadų.

JE.! tpttupaa B. J. Sheil va 
kar -p
Chicagoj prezidentas aplankys tuose Rūmuose, kai tenka ko- 
Jo Emin. kardinolų Mnndelei- ikiais nors reikalais nuvykti į 
nų. Prezidentas trumpam lai- i Washingtonų.

ŽUVĘ BOLŠEVIKŲ 6 LA
KŪNAI YRA STALINO 

AUKOS

PAGERBS KUN. M. 
URBONAVIČIŲ

Daugelis ūkininkų aimanuo
ja negalėdami gauti darbinin-

Active iš įdirbti laukus. Valstybė šei 
pia dešimtis tūkstančių bedar
bių. Tad yra sumanymas be
darbiams nurodyti darbų ū- 
kiuose.

BRUZDĖJIMAS VERČIA 
POLITIKIERIUS GALVOTI

Patirta, žymi dalis bedarbių 
apsiprato su apturimu iš vals
tybės šelpimu ir nesirūpina 
gauti darbų ir nepriklausomai 
gyventi.

Šis dviejų žymiųjų vyrų su
siėjimas neturi jokio politinio 
pobūdžio. Jų Eminencija vi-

KLUXERIAI GLOBOJAMI 
TEISINGUMO DEPAR

TAMENTE
LOS ANGELES, Cal., epai. NEW YORK, spal. 

1. — Čia gyvenus buvęs rusų New Yorko Katalikų
karininkas S. Tolmačevas aiš
kina, kad Arktiko plotuose din 
gęs žymus rusų lakūnas S. Le- 
vanevskis su penkiais kitais 
lakūnais yra diktatoriaus Sta
lino sąmoningas darbas.

Anot Tolmačevo, Stalinas 
nepakentė lakūno Levanevskio 
įžymumo ir nedrįso atvirai
juo nusikratyti Tad sugndin- gg patirinėti jo praeitį. Pas-

Nurodo, kad jos nesikištų i 
jos žygius Kinijoje

TOKIO, spal. 1. — Japoni- Jokių tarpininkavimų jaj 
jos vyriausybė išleido platesnį nų vyriausybė nepripažins, 
pareiškimų dėl savo nusistaty- žymima pareiškime. Ir apil 
mo Tolimuose Rytuose. Pažy- tai negali būti klausimo.
mi, ked ji nieku būdu nepakęs Japonai karčiais žodžiais
jokio svetimo jsikiSimo i savo si|iepia T s,jttng08 nu8 
žygius Kinijoje ir ligi atsiek-! 0 Tolimųj|J Bytų k,aas 
s.ant tiksi, atkakliai gramais. mu viaoki prieS japonai 

Šiuo pareiškimu japonai ai- 8ipuolimaj ir 8nM,rkimai 
sako į valstybių protestu ir mažiausio pagrindo, 
į galimus kokius nors valsty-!
bių planus, arba metodus, nu-Į Vyriausybė dar pabrė: 
kreiptus prieš japonus Kini j o- ka<l japonai aukojasi 
je, kad sudrumsti įsikariavi-, Rytus apvalyti nuo grasau 
mų. ' bolševikizmo.

300 KURčiy NEBYLIŲ 
PER MIŠIAS PRIĖMĖ 

ŠV. KOMUNIJĄ
• * I

PARYŽIUS. — Religinių į-

Westsaidiečiai yra gerai pa 
siruošę, kad tinkamu būdu pa 
gerbti Aušros Vartų par. kle
bonų kun. Mykolų Urbonavi
čių, M.I.C., jo vardo dienos 
proga. Pagerbimo vakarienė!
bus sekmadienį, spalio staigų veid5jai aurengė {ia
3 4, |A»»™ Vartų par. salėj, kongreSį kur(,ių nabyli, rei. 

vai. vakare. kale. Į kongresų euvyko dau.
giau kaip 300 kurčių nebylių 

Prięš atidarysiant kongre-LOYOLOS UNIVERSITE-

PRANCŪZIJA ŽYMIAI DI 
DINA GINKLAVIMOSI 

IŠLAIDAS
PARYŽIUS, spal. 1. — Ne 

paisant Prancūzijos blogo fi
nansinio stovio, finansų 
teris Bonnet iškėlė aikštėn 
kad 1938 metais valstybės 
klavimuisi numatyta daug arATVQ KOPI V/SIA •■««««• 'V—

_____ __ TT -H. ąmž.": ėntffes .į®}*?’’
K. , ------- ... --------■ “lakių, arba lOl) miBjoni, *>

daugiau už 1937 metus.Loyolos universitetas Chica
goj artimiausiomis dienomis 
pradės statyti koplyčių vardu 
Madonna Della Strada univer 
siteto naujoje aikštėje ties 
Michigan ežeru.

Koplyčia kainos apie 350,- 
000 dojerių ir statymas bus 
pabaigtas 1938 metų rudenį.

Cooko apskrities (ir Chica
go miestą) gyventojai subruz
do kovoti prieš nežmoniškai 
didinamas mokestis už nekil
nojamas savastis, ftiais tiks
lais rengiami masiniai susirin
kimai.

Politikieriai patyrė apie šį 
sąjūdį, tad ir skelbia, kad už 
1937 metus mokesty# numaty
tos mažesnės.

1. — 
klubo

prezidentas buvęs generalinių 
sesijų teismo teisėjas A. J. 
Talley iškelia reikalavimų iš
tirti Ku Klux klano turimus 
santykius su teisingumo de
partamentu.

Talley nurodo, kad prieš 
skirstant H. Blackų teisėju tei 
singumo departamentas panei

RASTAS NUŽUDYTAS 
ĮMESTAS J UPĘ

IR

tu lėktuvu pasiuntė jį ir kitus 
į neišvengtinų mirtį — per 
šiaurinį ašigalį skristi į Ameri 
ko« J. Valstybes.

Tolmačevas spėja, kad Levą 
nevskis žinojo, kas jam suren
gta, bet negalėjo priešintis į- 
sakymui.

Chicagos majoras ieško prie 
monių, kad panaikinus mieste 
vaikų dviračių vogimus.

Naciai dar labiau imas varžyti po 
tūstantis dvasininkus

tautinėmis gi dienomis patirta, 
kad Heflina8 ir Fortas, abu 
kliuceriai iš Alabama valsty
bės, buvo šio departamento 
sekretoriaus Oummingso spe
cialūs padėjėjai. Jie pasitrau
kė iš užimamų vietų

Už kelių mylių nuo Valpa- 
raiso, Ind., Kankakee upėje 
rastas nužudyto Gary miesto 
smuklininko George Morriso 
lavonas.

Smuklininkas staiga dingęs 
rugsėjo 8 d.

Policija yra nuomonės, kadį 
Morris yra paleistuvystės ur
vų vedėjų auka.

LIETUVOS NAUJI PREKY
BINIAI SUSITARIMAI

KAUNAS (Tsb.) — Šį ru- 
iškilus denį numatoma sudaryti pre- 

triukšmui prieš teisėjų Blackų., kybinius susitarimus su Grai-
Talley pareiškia, kad, ma

tyt, kluxeriai turi prieglaudų 
teisingumo departamente.

HITLERIS ATLANKYS 
MUSSOUNĮ

Montmartre, įvyko pamaldos.
Visi tie kongreso dalyviai per 
Mišias) priėmė šv. Komunijų.
Buvo nepaprastai jaudingos 
iškilmės.

Kongrese pranešta, kad 
Prancūzijoje yra apie 4,500
kurčių nebylių.ir apie 1,500 valstybėmis tartis dėl 
neregių mokyklinio amžiaus. į vįmoaj išlaidų apribojimo. 
Vieniems ir kitiems reikalin
ga globa. Kas. blogiausia, kad f:

Prancūzijoje yra penkios 
valdinės mokyklos kurtiems 
nebyliams ir neregiams. Ka
talikai ir kitos privačios or
ganizacijos turi apie 80 mo
kyklų. Jose mokytojauja ir 
tarnauja apie 500 asmenų.

Finansų ministeris pai 
kia, kad dėl tokių didelių 
laidų reikia laukti fii 
krizės. Rasi Prancūzija b 
priversta su kitomis Eui

TRIUKŠMAS AUTOMOBI
LIŲ DARBININKŲ UNIJOJE

DETROPT, Mich., spal 
— United Auto Workers uni
jos darbininkai sukilo prieš 
savo diktatorių vadų H. Mar
tinų. Martin ginkluotų sargų 
saugojamas. Sukilo dėl kelių, 
organizatorių pašalinimo.

kija, Argentina, Brazilija ir 
Austrija, be to, dar su kai ku
riais kraštais. Su Argentinos 
vyriausybei mūsų pasiuntinys 
Pietų Amerikai ministeris Au 
kštuolis jau pradėjo tuo reika
lu derybas. Susitarimų numa
tyta sudaryti didžiausio pa-

3 ŽUVO, 4 SUŽEISTA

vertė nuolat žemyn puola i 
numatomas naujas jo vet 
pertvarkymas. Šis žygis 
pavojingas ministerių kabini 
tui.

Lapkričio mėnesį susi 
parlamentas į sesijų ir jit 
svarstys ginklavimosi išlaidu 
klausimų.

DUKTĖ SAVAŽUDE NUŽU- 
l.1 DE MOTINĄ IR BROLJ

ATĖNAI, Graikija, spal. 1. 
— Imperinių Oro kelių milži
niškas jūrinis lėktuvas Cour- 
tier sulūžo Phaleron įlankoje. 
3 asmenys žuvo ir 4 sužeista.

ANN ARBOR, Mich., sj 
— Pakvaišusi Ruth McHenry, 
22 m. amž., peršovė savo moti 
nų, brolį 7 m. amž. ir pati nt 
sižudė. Kitas brolis 14 
amž, lengvai sužeistas.

VALSTYBES SEKI 
R1US APLANKYS KANAD

BERLYNAS, spal. 1. — O- 
fiviali&i paskelbta, kad Hitle- lanj™-"- Principu, 

ris priėmė Mussolinio kvieti-
BERLYNAS, spal. 1 — Na- nius> studentus ir juos skirti mų atlankyti Italiją. Laikas 

cių slaptos policijos viršinin- dvasininkais.
kas H. HimmJerig vadina- T . . . . , ,,Jų teologinės mokyklos bus 

uždarytos. Pažymėta, pati na 
cių vyriausybė užsiims tuo 
mokslinimu

Taip numatyta artimiausiu 
laiku tartis su Graikija.

nenustatytas.

miems konfesiniams protes
tantams (kurių dvasininkai ko 
voja prieš nacius ir Hitlerį)

1 uždraudė mokslinti teologi-

VALENCIJ|A, Ispanija, 
spal. 1. — Radikalų režimas 
paskelbė, kad jo “parlamen
tas" susirinko į sesijų.

Su Belgija pirmąjį šių metų 
pusmetį prekybos balansas 
mums buvo pasyvus. Todėl 
dabar bus dedama pastangų

Vakar vakarų Chicagoj ne
tikėtai atšalo, atsisukus vėjui 
iš šiaurių. Apie 3:00 popiet 
buvo 84 1. šilumos. O 4:00 ter
mometras rodė jau tik 63 1.

OTTAWA, Kanada, spal. 
— Generalgubernatoriaus g< 
retorius paskelbė, kad 
20 d. čia atvyks Amerikos 
valstybių valstybinis 
riuR Hull.

sei

• PARYŽIUS, spal. 1. — Ži
niomis iš Asturijos fronto, na- 

eksportų į Belgiją padidinti, į cioualistai atkakliai puola Co- 
kad balansas būtų išlygintas, vadonga ir Cangas miestus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

besuota; numatomu liet 
daug vėsiau.

Saulė teka 5:49, leid: 
si 5:30.
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Gražiai Auganti Vienuolija

Tėvų Marijonų Kongregacija daro pa
žangų visose savo provincijose. Ji auga vio-

Šimtai žmonių lanko garbingosios Se
selės Skolaatikos kūnų, kuria vakar rytų par
vežtas į Chicugų įr pašarvotas Šv. KtuJaiie- 
10 vienuolyne, kuriame velionė išbuvo liek 
daug metų ir taip sėkmingai darbavosi. Rv 
tas kuris lankytojas susilaiko nuo ašarų.

Rato ROM DR. J. YAOT&BVMIUS, 100.
kas uoliai kalba Rožančių, tas 
boa tų pagundų nugalėtojas. 

Rąžančius gyvai primena,

Mante, reikšmių 
m&lda

Panelis Švenčiausios gyvo-
nįjuac taip (budžiu kml Knk8mybte, nors

. . Ikad ant žemės nėni nieko pa _____ _ XIV L *
Visų mintyse ym gyvns jos nuveiktų darbų1 80 .į^lma tad, »!•«- ^a“8’ _ y, ,in ,r hrangi į*.
vaizdas ir ^d.U nuopelnu pądaryh »iM dami vien,, „egalta“ tylomis W‘» * *«»»«* g. Sehotastikų, p.’.,,,.
Hiena srityje. “Netekome dideles muzikes, . . " . v , nors pasibaigti lr užleisti vie-1 •”** w
pedagogės ir dramaturge*, kuria* vietų ne- ‘.V18”1*, a *u j skauabuaia*, laimingiausi ^ubiendime. Šv. Kaziuke

~ i bar ro Seserų Vienuolijų apdengėlengva bus užpildyti” — taip kalba dau- *****“ » »» V žmonės turi kada nors sirgt
guma žmonių, kurie tik daugiau ar mažiau ’u pamaiyuir mėmėms *r apleisti viskų,
buvo susipažinę su a. a. Sesers Skožastiku* ataudus. Tttk8,Waw<i» *«- i, turėto brangiausio an*

ne tik 
bet

Pirmadienio rytų didžioji meno darbi- j slaptys ir Pan. Švenčiausios yuipviosm* _
uinke bus lydima į amžinojo poilsio vietų gyvenimas yra Rakančiu*. Ipiktadariai 
— j Šv. Kazimiero kapines. Mes neabejoja- Panelė Švenčiausioji, daly- jTe>|į žmonės
me, kad Chicagos ir apylinkės lietuvių vi- vaudama atpirkime pergyve-
suomenė gausingai susirinks, kad atiduoti no daug linksmų dienų: juk
velionei paskutinį patarnavimų. PagerbkMM liaksma jai buvo uigirat. taip Tįįy’į
jos alnuntį. Ji to uasipelne. t kilnų angelo pasveikinimų, Iv. . ,

________________ I. , įsraų prispausti dejuoja ir sku-

Sesuo M. Scholastika, C.S.C.
Pasauly atsitinka daug ne- 

tikdtų dalykų. Jų vienas pa
siekė ir mus. Rugsėjo mėn. 29 
d. rytų, lyg žuibas, trenkė ži
nia, kad mirties angelas pasi
ėmė vienų iš mūsų vyresniųjų

1 Svarbi tai tiesa ir dažnai 
būna užmirštų net ir gerų

gedulo šydas. Liūdi prie jos 
karsto draugės seselė*, lite
liai, gimines ir prietel'ai.

Pirmose rugsėjo mėn. die
nose išlydėjome a. a. Seselę 
linksmutę į rytu* atostogom 
sveikatai sustipr'.nti. Iš ten 
rašė seselėm, kad jų žavėtu 
žavėja rudens auksuotomis

lūs pareigų atlikimas padarė 
tai, kad Seselės ir šiaip ne-

nksma buvo apsilankyti Šv. 
(Elžbietos namuose, linksma 

Dvidešimts devynių valstybių guberna- buvo vuatyti, kaip nepnžjėta-
Lojalutno Dienos

nuolių skaičiumi, stiprėja įstaigomis. Vis toriai> bendrai susitarę, išleido proklnnneijų, mi šie pasaulio galiūnai ton-
naujų laimėjimų susilaukia, ues vienuolijos 
nariai darbuojasi su dideliu pasišventimu ir 
savo darbams turi visuomenės paramų.

Lietuvos Marijonų provincija1 stipriau- 
(Ū»i laikosi. Ji ten užlaiko gimnazijų, turi 
gūrai įrengtų spaustuvę, leidžia laikraštį, 
knygas. Ji turi skyrius: Kaune, Ukmergėj, 
Žemaičių Kalvarijoj, Panevėžy. Centras, kaip 
Mnoma, yra Marijampolėje.

Marijonų vienuolija lietuvėj tiek išau
go, kad buvo priversta įsteigti nuosavų Ku
nigų Seminarijų. Seminarija atidaryta šį 
rudenį Marijampolėj. Jos rektorium paskir
tas žinomas mokslininkas, universiteto prote 
BOrius ir buvęs Marijonų gimnazijos direk
torius kun. dr. Jonas Totoraitis. Profesoriai: j 
kun. dr. J. Grigaitis, kun. J. Kazakas (savo 
laiku buvęs “Draugo” redakcijos narys), 
kun. dr. J. Packevlčius ir filosofijos liceųci- 
>tas Pr. Brazys. Seminarijoj jau mokosi 
18 marijonų klierikų.

“Šaltinis” apie seminarijos atidarymų 
H*P rašo: “Marijonų vienuolija^ turėdama 
btrp savo tikslų ir jaunuomenės auklėjimų, 
ųtangiasi paruošti ir tinkamų auklėtojų. Ka
dangi kasmet vis daugiau jaunuolių stoja į 
Vienuolijų, tai kilo reikalas įsteigti ir savo 
auklėjimo įstaigų — seminarijų, kuri busi
muosius kunigus ne tik moksliniai paruoštų, 
bet lr savoj vienuoliškoj dvasioj bei draus
mėj išauklėtų’’.

Tuo būdu Marijonai turės dvi savo Kn- 
gigų Seminarijas: Amerikoj — Rintriale, III. 
ir Lietuvoj — Marijampolėj. Iš viso Lietu
voj dabar bus keturioų kunigų seminarijos.

Sveikiname gražiai augančių Marijonų 
Vienuolijų, dar vienų mokslo židinį įstotai-

kuria skelbia, kad spalių mėn. 2 ir J dienus kiasi Betliejuje "prieš jos vai- 
yra skiriamos kaipo lojalume (ištikimybė*) kelį, pripažindami jame viso
dienos. Savo proklemacijoj gubernatoriai ra
gina piliečius lankant maldos namas tomis 
dienomis išreikšti lojalumų religinėms insti
tucijoms (įstaigoms), parodyti savo ypatin
gų prie jų prisirišimų.

Lojalumo Dienas minėti sumanė vienas

pasaulio Atpirkėjų ir viso*
tautos laukinių Mesijų.

Bet atpirkimas negalėjo ap-
seit be aukos, be kentėjimų, 
todėl teko kentėt ne tik jos 
Sūnui, bet ir jai pačiai ir taikomitetas, kuris rūpinasi, kad gaivinti Jung- e . . e

tinių Valstybių piliečiuose religinę sųmonę, I daug ir taip skaudžiai 
geresnį įvertinimų religinių institucijų, to- kad pralenkė savo skausmais
leruncijų ir konstruktyvę kooperacijų tarp 
visų religinių grupių.

Gubernatorius F. D. Murphy, skelbda
mas Lojalumo Dienų, tarp kito ko pasakė;

“Pasaulis dabar gyvena didžiausį atmai

visus kentėtojus, todėl ir pel
nė Kentėtojų Karalienės ir 
Sopulingos Motinos vardus. 
Skausmams pasibaigus, pra
sidėjo jos garbingas gyveni
mas danguje.

Rąžančius, kreipdamas mū
sų ddmėsį į atpirkimo paslap
tis, ir išreiškia tuos tris Pn-

smų prispausti dejuoju 
adžiaat įr klausia, už kokias 
nuodėmes jį dabar Dievas 
kandžius; kaip kada pajunta 
pagundų prieš Dievo gerumų 
ir teisingumų, piktosios dva 
*w pasiūlymų įmesti visiškai 
Dievo tarnybų, piktžodžiauti 
Dievui, kaip kad siūlė Jcbui 
jo pati, sakydama: “Dar tu 
pasilieki savo neišmanyme/ 
Keik Dievų ir mirk”. (Jobo 
i, 9). s .

Į tų klausimų, į tas pagun 
dtu> iškalbingiausių atsakymų 
duoda Rąžančius, statydamas 
pi ieš akis Panelės Švenčiau
sios if jos dieviškojo Sūnaus

spalvomis »uklo*.>s rytų vai-1 perstipriausia sveikata, ėmė 
atyhės. Aplankius Naujosios žymiai silpnėti. Ji nenusigųs-
Anglijos kraštą, grįžta į vilų 
Juozapo. Marica, o iš ten vyk
sta į Minersville, Pa. Rytojaus

ta, nenuleidžia rankų; jai vis 
rūpi ivenuclijos gerovė. Tad 
su šypsena, švelniai juokau-

dienų žadėjo aplankyti savo dama, pamiršta save, eina
gimtinę Edwardsville, Pa., 
kur praleido kūdikystės d e 
aas. Svajoja pradžiuginti sa
vo brolį, sesutę ir gimines...

Laukė to* linksmos valan 
dos, bet Viešpats jai kitų ke
bų rengė___ Po ypatingai
linksniai praleistos rekreaci
jos ir vakarinių maldų, pajuto 
nepaprastų širdies skausmų. 
Kantriai kenčia įminėdama 
Jėzaus vardų. Naktis įpusėja.

pavyzdį. Jiedu abu buvo be skausmas didėja. Prisiartina

“XX Amžiaus” Atstovas

Chicagoje dabar vieši Kazimieras Cibi- 
IRs, jaunas, gabus rašytojas ir veikėjas, at- 

’^ykųs iš Lietuvos. Jisai atstovauja vienin- 
llį Lietuvoje katalikų dienraštį, kuri* va- 
Unasi ypatingu vardu — “XX Amžius”, 
jį redaguoja gubus žurnalistas kun. Pruns- 
kie. Jam j>adoda visa eilė jaunų Lietuvos 
Katalikų inteligentų: dr. Skrupskelis, dr: I-

nų laikotarpį istorijoj ir visur didėja įsiti
kinimas, kad šių laikų didieji mokslo, eko
nominiai ir socialiniai išvystymai gali būtį 
abejotino pastovumo, jei nebus sustiprlnia
daugumos moralinė ir dvasinė gerovė. Dva- į" ’ ** 2 >x« -7*. .® * ... • u i Ineles Švenčiausids gyvenimot mis atgijimas palaikant dvasinius idealus, i x .. ,
moralinę padėtį, karakterį auklėjjanoias įstai- motn®a
gas yra nemažiau svarbūs dalykai; kaip 'at
gaivinimas ekonominės gerovės”.

Įteikia pasakyti, kad tai yra gražu.' ir 
miltinas sųjudis. Būt gera» kad jis visame 
krašte praplistų ir kad tos Lojalumo Dienc-c 
atneštų kuodaugiausia naudos.

Del Žiauraus Elgesio Su Kunigais

Lenkai nesiliauja persekioję lietuvius 
Vilniaus krašte. Tik kų atėjusiose iš Lietu
vos laikraščiuos* pranešama, kad Vilniaus 
teismas, kuris posėdžiavo Švenčionyse teisė 
žešia lietuviua kanigas už neya lenkiškųjų 
pavardžių lietuvinimų krikštijant vaikus. 
Keturi kunigai teismo buvo išteisinti. Kun 
Budreekis nuteistas kalėti 1 mėnesį, o kun. 
PruBS&s ėki savaites.

Matot, kas darosi Vilniaus krašte. Ku
nigai sodinami į kalėjimų dėl to, kad jie 
išdrįsta savo tautiečių lietuvių vaikų pa-

sopulingųjį ir garbingąjį, to
dėl jr dalinosi* į tris dalis: 
Linksmųjų, Sopulingųjų ir Ga
rbingųjų.

Rašančius, gyvenimo knyga
Imdami Rašančių, plačiau 

ir giliau, mes rasime, kad ji* 
tinka ne vien Panelės Šven
čiausios gyvenimui išreikšti, 
bet ir kiekvieno žmogaus, tuo 
būdu kiekvieno žinogaus gy
venimas yra savo rūšies Rą
žančius, nes kiekvienas turi 
linksmų dienų savo gyveni
me, bet ir turi ir labai skau
džių, kuriose priverstas yra 
verkti. Kada linksminasi, per 
gyvena linksmųjų savo ražan
čiaus dalį, kada verkia, per
gyvena sopulingųjų.vardes užrašyti tokiomis į 'metrikus, kokio,- 

mis jos yra. Mat, lenkai, lenkindami kraštų,’ ^’a yra reikalinga* tas 
nori, kad ir žmonių pavardės būtų lenkina- i pamokinimas, uurį suteikia 
mos. i Panelės Švenčiausios Ražan-

Tokie skaudūs įvykiai Vilniau* krašte čius
mus turi paraginti daugiąu dirbti Vilniaus 
vadavimo reikalams. Tai turi paraginti lie-

nuodėmės, ir ne tik bo nuo
dėmės, bet švenčiausiu ir Die 
vo akims maloniausiu, o vis
gi iškentėjo daugiau, negu di- 
dziausį piktadariai, ženklas, 
kad ant žtfanėų galima ken
tėt ir tai lahai daug, esant vi
siškai be nuodėmės ir kadI •
toks kentėjimas gali būt di- 
d žia u sic* meilės parodymas 
iš Dievo pusės.

Rašančius pasako ir tai, 
kad, jeigu linksmybės yra no 
pastovio*, jeigu jos greit bai
giasi ir praeina, nepastovu* 
yra skausmai, jie taip pat iv 
praeina, todėl skausmų ištik
ti, neprivalome pasiduot nu
siminimui ir desperacijai, bet 
imti į rankų Rąžančių ir kal
bėli trečiųjų jo dalį, Garbia 
gųjų, kuri muitus pasakys, kad 
laukia mus garbingas iš nu
mirusių prisikėlimas, jeigu bū 
sime kantrūs, kad, anot šv. 
Povilo, “Šio laiko kentėjimai, 
negali lygintis su būsimųja 
garbe, kuri mumyse apreikš
ta” (Rom. 8, 18).

Tik bedievio Rąžančius ne

jau pirma nakties- valanda ir 
galingoji Aukščiausiojo ranka 
kviečia Seselę į savo dangiš
kus rūmus amžinai pasilsėti. 
Ji mielai priima pakvietimų

pirmyn dirbančiųjų eilėsna, 
darbuojasi visur kur tik rei
kia pagalbos. Ypač dramos ir 
muzikos srityse, daug’ausia 
laiko paveda. Net ir poilsio 
valandėles atitraukia, kad. į- 
domesnių dalykų scenai pri
rengus. Nuovargius ir ne- 
sveikatų nešdavo Vienuolyno 
koplytėlė®, ten dažnai klūpo
jo — tyliai susikaupusi. C 
kaip nepaprastai žėrėjo jos 
sielos geknėse ugninga Kris
taus ir artimo meile! Ji vi
som* turėdavo meilių žodžių, 
juokų ir rimtų patarimų, ku
rie žymėjo jos gilų protų, 
stiprių valių, ir gailestingų

ir skubiai keliauja prie myli-'širdį. Dėl to'savd linksmumo 
mo Sužiedotinio, kuriam per ir reto takto, ji buvo drau-
15 metus ištikimai tbrnavo. 
Juk neseniai rugpiūčio 'mėn. 
J. E. Vyskupas M. Reinys^ IS-

gių seselių, mokinių, ir visų 
mylima.

Atminsime tave. mylimoji
tikimybės sidabriniu vainiku Sesute, ilgai ilgai. Tu pali- 
papuošė jos galvų. 'kai mūsų širdyse neišdildomų

Ji karštai mylėjo Jėzų ir tų įspūdžių darbų, pavyz- 
meilę parodė darbais: dide
liu pamaldumu, pasišventimu 
seselėms, mokinėms, moki 
niams ir atsidavimu pareigų 
pildyme. Tas labai stropus, į- 
temptas mokymo darbas ir uo-

džių....
O, Sesute, jau tu regi Tų

Vbidų, kurį taip mylėjai; už
tark už mus šioj žemėj liku
sias ir visus mūsų prietelius. 

Švento Kazimiero Seserys.

mintį, kuria vedina, ji liepia šalnotų pievų; jo akys mažiau
kalbėti Rąžančių spalių mė
nesyje, pnaveigkime į gamtų 
ir bandykime suprasti jos kar 
ibų tuo laikų.

Vasara jau pasibaigė ir ni- 
viespatavo ruduo, kuris yra 
ne kas kita, kaip ėjimas pa
sitikti žtema*. Saulė duoda

tinskis, d r. Dielininkaitis, dr. Maceina, J. ________ ______ ___ t____ o_........ .
Keliuotis, dr. K. Pakštas, dr. Grinius, kun. J tuvių kolonijų veikėjus jokiu būdu acpraleis- 
Yla ir visa eilė kitų. Dienrašti* vedamas , ti nesurengus spal. 9 d.—Vilniau* užgrobimo

jau mažiau šviesos ir šilumos, 
turi trečiosios dalies. Bedie- dienos trumpesnės, naktys il

gesnės. Paukšteliai, kurie lin-Kada aplanko žmogų džiau-1 vis irgi turėjo linksnių dienų 
gsmas ir prasideda linksmo* J gyvendamas ant žomės, ta-
dienos kartu su jomis atsiru-}čiau, jos pasibaigė, užleisda-’j.uiais, jau nustojo čiulbėję

ksmino mūs širdį savo čiulbė

mato, ausys mažiau girdi; vi
si sųnariai stingsta ir nereiš
kia to karščio ir judrumo, ku
rį turėjo, kada buvo jaunas, 
todėl atatinka rudens stingi
mų: šviesos ir šilumos trūku
mų. Kai gamtoje rudens me
tu viskas liudija, kad artina
si šalta žiema, o su .ja ir mir
tis, taip ir seneliui viskas liu
dija, kad artinasi mirtis, kuri 
paguldys jį į šaltų žemę.

Gamtos liūdesį rudens me-

labai gyvai. Kasdien jame rašoma įvairiais 
aktualiais gyvenimo klausimais.

K. Čibiras, neabejojame, papildys “? 
Amž ” tų trūkumų, kurį mes, amerikiečiai, 
esame pastebėję. Jis tam dienraščiui duos 
Žinių iš Amerikos lietuvių gyvenimo. Tų 
Ainių ligšiol mažai turėdavo ne tik “XX 
Amž.”, liet visi Lietuvos laikraščiai. Šiame 
darbe p. Čibirui linkime geriausio pasise- 

’kinao. .g, į$į
Šia pačia proga norime priminti, kad 

K. Čibiras turės ir kitų darbų. Jam rūpės 
Amerikos visuomenę supažindinti su stato
mąja Kaune paminkline Prisikėlimo bažny
čia. Dėl to jis atvyko drauge su kun. Kapo
čium, tos bažnyčios statymo komiteto pir
mininku Ir rektorium, kuris Amerikoj išbus 
porų mėnesių. K. Čibiras pasilik* čia ilges
niam laikai.

Nėra abejonės, šių dviejų vyrų atsilanky
mas pas mus taip }>at daug prisidės prie 
•Maitinimo Af»nerikflj» lietuvių su Lietuvos 

, visuomene.

dienos paminėjimo. Ta proga reikia išnešti 
ir protestu* tiesiog prieš aziatiškus lenkų 
žygius.

nda ir pagunda naudotis link-*mos vietų sopulingajai daliai, ir kraustosi į kitus kraštus/tu švelnina pavasario mintis,
smybdmis iki sočiai, išgerti juk ir bedievis turės baigti Augmenija, medžiai žolės lar-

Gydytojų Žodis

Pasak “Šaltinio”, 83 žymiausi Vokieti
jos gydytojai ir keli grasūs mokslininkai 
kreipėsi į Vokietijos vyriausybę raštu, pa 
sisakydami prieš religijos persekiojimus. Jie 
rašo: “Mes, Vokietijos neurapotoLogai — 
specialistai, sųžinės vardan kreipiamės ir 
protestuojam prieš religinių jausmų pažei
dimų ir jų slopinimų. Mes Vokietijos moks
lininkų vardu pareiškiame, kad tūkstančiams 
ligonių išgydyti tėra vienįntėlė priemonė — 
tikėjimas”.

Tuo pačiu laiku visose Vokietijos kata
likų katedrose buvo paskelbta, kad Bažny
čia nė nemano klausyti liitleriųinkų ir į vi
sokius įsikišimus veiks prieš. Ir gydytojų 
protestas ir Bažnyčios baisas lahai smarkiai 
paveikęs vyriausybę ir sujaudinęs.

jų taurę iki dugnui, neminty
ti apie rytojaus pareigas ir 
skausmus, kad nesudrumstų 
šios dienos linksmybių.

Kada linksmybės pasibai
gia, o prasidedi sopulingoji 
gyvenimo dalis, kada užstoja 
skaudžios dienok, jpa rnnda 
Žmogų neprisirengusį joms pa 
sitikti, todėl sukelia jame nu
siminimo ir desperacijų jaus
muos, kurie ir nustumiu ne 
vienų į prapulties beduguę, 
ypatingai tuos, kurie pasken
dę kūniškose linksmybėse.

savo gyvenimų mirties skau-Ui nujaustų savo neišvengiamų 
smaib, po kurių prasidės am-1 init lį, todėl pasiduoda jai Iks

senelio liūdesį ramina garbin
go iš numirusių prisikėlimo 
viltis, o tų viltį padaryt gy

žini skausmai, nesulaukdami pasipriešinimo: gelsta, vysta va ir joję išsilaikyti padeda
garbingo iš numirusių prisi
kėlimų.

Rąžančius, kaip matome, y- 
ra tikra gyvenimo knyga, ku
rių jei kas dažnai skaitys, 
gan* išminties, kuri viršija
visas žemiškas išminti*. 

Rašančiu, prie mirties 
prisizvngtoM pabūklą#

Nors Rėžančių galima kab 
bėt kiekvienoje metų dienoje 
ir valandoje, tačiau, Bažny-

ir nyksta. Suglaudę į krūvų 
visus įspūdžius, kuriuo* niu
rna patiekia ruduo, gausime

Rašančius, todėl Bažnyčia n 
duo<la nuims j rankas Rąžan
čių ne pavasario metu, kada

vienų, gilų ir liūdnų senėjimo in>ūsų akys visur mato gyvy- 
ir mirties įspūdį. Tas įspūdis kės klestėjimų, bet rudenyje, 
būtų dar daug gilesals, jeigu i kada to* pačioe akys visur

Su pagundomis, kurios mu* čia yra paskyrusi spalių mč- 
įštinka linksmybėse ar skau- ne$j iškilmingam jo kalbėji- 
smuose, išaukštinimuose arimui, vedina tam tikra rninti- 
pažeminimuose sėkmingiausių'mi.
kovų veda Rąžančius, todėl j Kad suprastume Bažnyčios

ae Hiintis, kad tas gamtos ap
mirimas yra laikinas, kad už 
kelių mėnesių nušvis pavasn- 
xi& įr toji gamta vėl atsigaus, 
kad vėl galėsime džiaugtis 
į:* grožybėmis.

Gamta rudens metu tai gy
va* žmogaus senėjimo ir mir
ties vaizdas. Senelis labai pa
našus į rudens gamtų: Jo ži
la galva primena mums nu

moto mirtį.
Pietinėje pemės pusėje, kur 

ruduo yra gegužės mėnesyje, 
o pavasaris spalių, Bažnyčia 
kalba Rąžančių gegužės mė
nesyje, o litanijų gieda ope
lių mėnesyje, ženklas, kad Rą
žančius tikras yra vaistas 
prieš mirties lifldėsį.

Rąžančius suteikia dar vie- 
(Tęsinys 7 pusi.)
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SV. ANTANO PARAPIJOS DOVANŲ BAZARAS
ttMCmPC AllfelT CTIftlininiVir Mtll M MVr O n BAZARAS bus sekmadieniais nuo 3:30 vai. po pietį; ir vaka
I KAv.DEu S! Amt SEKMADlENYJE, SP ALIlMJCT. 3 D. trečiadieniais ir šeštadieniais tik vakare nuo 8 yal. Šio Spalio-Oct. mė

3:30 VAL. PO PIETŲ W 9k šio dienomis: 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17 ir 20 d. jau užbaiga.

pADĄPĮTQQ S A L £ T E BAZARE bus labai daug dovanų. Visus nuoširdžiai kviečiame.
J J vironMAc m umirrr’T

TURTAI IR SKURDAS

Po virš 4 metų pramonių rijos lapus, aiškiai matosi,

LIETUVIAMS 
ATVYKTI SU AUTOMOBILIAIS

PALENGVINS

pagerinimo laikotarpį, apie (kad sunkios gyvenimo sąly- viename Kauno laikraštyje šio mokesčio. Ligi šiol toilm 
12,800,000 Amerikos piliečių gos, kurios nepakenčiamai va- buv0 raSvta> kad Amerikos I susitarimai padaryti tik su 5 
vis pasilieka ant federalinio r gina darbininkų klasės šei- ,ietuviai atvykę j LietuVą su'vakstybėmis. Atertyje bus su- 
reljefo. Jie negali niekur su- mynas bei masių beturčių

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS itų ir balšavikų pruntas, kuris 
------------ anais metais buvo suvažiavęs

ja,” sako Maikis. Po to, 
atsiuntė net savo ‘seimo’ at
stovus parodyt amerikiečiams, 
kad demokratjia tikrai jau 
gyvuoja.” Vadinas, norėt, kad 
bendras pruntas būtų daugiau 
padaręs ‘‘ne tik Lietuvos de
mokratijai, bet ir plačiai lie- rasti sau darbo privatinėse žmonių būvį, galutinai sunai- 
tuvybei,” jau nebetenka. Net į pramonėse. 'kino daugybę milžiniškų tur-
perdaug padaryta. i šiandien virš 5,800,000 A- tuolių. Sunki darbininkų gy- važiuojant atsivežti automobi-

Kadangi Lietuvoje, ačiūĮ merikos šeimynų, 21 nuošim- venimo padėtis ir nuolatinis | jįU8 jr pja^jau Lietuvą, pama- 
‘M»^ni,rn įjs gyventoją turi mažiau nei skurdas ne vieną monarkąi^j

$1,000.00 pajamų per metus, nuo sosto nukėlė. Prancūzi- 
Virš 50 nuošimčių visų Ame- jos revoliucija pasilieka ne-

automobiliais, turį mokėti poĮsitarta su daugiau valstybių 
3 lt. už dieną ir kad tas tru 
kdo Amerikos lietuviams at-

bendram pruntui, “demokra 
tija tikrai jau gyvuoja,”

Nei aš, beeinu, nei jūs, la- (viena... Clevelando otely, pol^ prnntas kjtaj8 metais vj, ___ __________ ___
vorščiai, nežinojot, kad Ame- balio, padarS labai daug, šiur, mitinglįj mažiau
rike turime toikią lietuvišką1 labai daug! Jis padarė — 
marę, kuri per vieną mitingą, macnų protestą prieš fašistinę 
po balio gali... daug padaryti —1 diktatūrą Lietuvoje! “Šito 
demokratiją užvesti. Nevieri-1 protesto paveikti ir norėdami 
jat ’ Taigi padėsiu ant savo užbėgti jam už akių, Kauno 
delno jums Bostono cicilistų Į tautininkas sušaukė net ‘sei- 
Maikjo gazietos figerius. Ji iš- mą,’ kad parodžius jog Lietu- 
figeriavo, kad bendras cicilis- voje jau atsteigta demokrati-

tingo balių, o po balio vėl 
daug padaryti, tai mano del
nas dar nėra išfigeriavęs,

užmirštimi istoriniu pavyzd
žiu. Aišku, taurių kuri labiau
sia rūpinasi pagerinimu dar
bininkų būvio, visuomet stovi

000.00 pajamų per metus.
Didelių korporacijų valdo

vas, kuris gauna pusę milijo-
kam bus taikoma toji mace. no dolerių algos per metus, j ant tvirčiausių pamatų 
Gal Rasiejui? Ale ten nuo gauna tiek pinigų kiekvieną! Jau nėra jokios slaptybės, 
balšavikų pradžios buvo ir y-'dieną kiek 5,800,000 Ameri-' kad dabar mašinų mecbani- 
ra demokratija. Taip sporija kos piliečių uždirba į metus kai greičiau pagamina viso- 
balšavikai. Ba, jei nebūtų de-^r dar $360.00 kasdieną prie- kius produktus, negu tie pa- 
mokratijos, Stalinas nesušau- j do. Daug tokių turtuolių, ku- gaminti produktai būna išpa

Pagal judėjimo įstatymą, 
dabar yra imamas mokestis 
po 3 lt. už automobilį ir po 
50 ct. už motociklą iš kiek- 
\iei.os kitos valstybės gyven
tojo. Išimtys daromos tik pi
liečiams tų valstybių, su ku
riomis yra sudarytas abipu
sis susitarimas vadinasi, kati 
tų valstybių piliečiai Lietu-

Yra rengiamas įstatymo pa
keitimas, kuriuo pirmoje ei
lėje norima atleisti nuo ap
sunkinančių mokesčių, taigi 
ir nuo to mokesčio, Amerikos 
lietuvius atvykusius su savo 
automobiliais. Dabar siūloma 
projektą praplėsti dar ta pra
sme, kad visi užsienių lietu
viai, nežiūrint kurioje valsty
bėje jie gyventų, už atsiveža
mus automobilius nuo šio mo
kesčio būtų atleidžiami. Lai- 
ko«na, kad tai prisidėtų prie 
užsienio lietuvių paskatinimo

voje važinėja nemokėdami sa- gausiau savo tėvynę lankyti.

21-tnas METINIS RUDENINIS 
DIDISe

Išpardavimas
Geriausių

RADIO
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Naujų Radio Kainos Sumažintos iki Pusei!

i «>

i>h

• I i < > - IC t -11 111 k 1111 i 11

Pilnas Pasirinkimas 1938 Radios: PHILCO, 
R.C.A. VICTOR, ZENITH ir kitų už Ma
žiausias Kainas.

Dideli nuolaida už senus radios į mainus ant naujų. 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 3171 Tel. HEMiock 8400

S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas
CHICAGO, ILLINOIS

krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio vakarais

dytų kasdien po 10—20 žmo- rie gauna ketvirtą dalį miliJ rduoti tarp fabrikų darbinin- k-vto mokesčio, o mūsų pilie-, Manoma, kad ateinančiam tu-
jono dolerių į metus, gauna kų ir ūkininkų. Tas neišven- 
tiek pinigų, kaip milijonai1 giamai padaro bedarbę. Pir-

Iš Kauno gavau tokią žinią; šeimynų turi pragyventi per
Tarnaitė, nuėjusi į rinką

pirkti, nusuko vieną kilogra
mą sviesto ir už tai nusipir-

ištisus 12 mėnesių.
kėjai dėl visos padirbtos ga- 
mybęs greito išpardavimo ga

Nebelieka abejoti, kad po-, Įima būtų surasti tik mokant 
i sakiškas turtas ir nepaken-' aukštesnes algas darbininka- 

ko priejuostę. Sugrįžus namo,čiamas neturtas gyvena gre- mR. Amerikoje, rodos, tįsiams 
eidama rengti, pietų, ji ima timai Amerikoje. Tačiau, tie, gyventojams nuolat užtektų 
smarkiai šaukti ir gainioti ka- kurie visuomet gėriai pelnin- darbo, sutrumpinus darbo va
riną, kam jis surijęs sviestą... gomis algomis ir gyvena pil-' landas.

Įbėga ponia, klausdama, kas nybės prieglobstyje, visiškai ])ėdės gamo žemėje yra už_ 
čia pasidarė. negali permanyti bei suprasti tektinai naturallų gėrybių. Gy
- Nagi, bitinas, biaurybė, nelaimės tų, kurie yra stokos vulių distrukcija ir medvilnės 

surijo svietą! Į skaudžiai persekiojami kiau- aparimas, kuomet milijonai
Ar V1S*? rai visą vargingą kelionę nuo ,bedarbių buvo alkani ir pus-

— Taip.
— Kiek ten buvo!
— Vienas kilogramas.
— A biaurybė... ir abi šoko 

gaudyti nekaltą gyvulėlį. Su-

lopšio iki kapo.
Amerikoje nedarbo klausi

mas šiuo momentu yra baisi 
vėžio liga, kuri be paliovos \njdų statymo Egipte, 
graužia respublikos gyvingu-'

čiai nuvykę į susitarusias val
stybes taip pat yra laisvi nuo

nuogi ėjo gatvėmis, huvo di
džiausia nesąmonė. Tiesa, kle- 
sų kova prasidėjo nuo pi ra

gavo... Ponia tuoj uždėjo ant mą. Alkio algos dėl vieno tre- Ke,kia tikėtis, kad, laikui
svarstyklių ir sveria... Lygiai 
vienas kilogramas.

— Tai grynas sviestas! O 
kur katinas?

bėgant, Amerikos kongresas (
perleis tfakamus įstatymus

—-— -_  idėl geresnjy darbininkams al-
___  nežymiai grūmoja tau- • ® *

. , - Igų, sutrumpinimo darbo vatos gerovei, negu nedarbo ve-,®*’ . r

čdalio darbininkų gyventojų 
yra piktas tumoras tik ma
žiau

žys. Abu šie mirtini skaus- landų ir geresnes produktų

GERKIT

rizmo ir vasarojimo sezonui 
tai bus sutvnrkvta.

ALŲ

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

2415 West 64th Street
etinio TetefanM BOUDEVARD U7»

Kartą žydas ateina į vai- mai turi be atidėliojimo būt 
gyklą ir užsisakęs didelę por- 

1 ci ją kiaulienos valgo. Tuo
tarpu užėjo perkūnija ir kad j bjų valdžia nukeliaus į am 
trenks į valgyklos namą, taip
ir nugriovė visą sieną už žy
do nugaros. Žydas išsigandęs 
šaukia;

— Niū, pons Dievas, kam 
tu už tokį mažą gabalėlį la- 

I šinių tokį didelį namo kampą 
išgriovei? Niū, kad keli tokį 
didelį škandalą, aš galiu vi-

padalinimo sistemos. To rei-
išgydyti arba 1,gania žus ir kala"ja ir žalies «erovė ir
Jungtinių Amerikos Valaty- 'oc,alln,s ‘«»"W’»"a’-

6 Adv. N. Vaiasma

PABALTIJO STUDENTŲ 
SPORTO OLIMPIJADA

KAUNAS. — Rugsėjo 26 
d. Kaune pasibaigė Lietuvių 
Latvių, Estų, Suomių studen
tų sporto olimpijada; laimėjo 
Estai ir Latviai.

žiną miegą, kaip nuėjo Babi- 
lionijos, Makedonijos ir Ro
mos garbingos anų laikų im
perijos.

Bešališkai žiūrint į isto-

sai nevalgyti.
Ir nuo to laiko žydai dau

giau kiaulienos nevalgo.

DETECTiVE RILEY

HOIST YOUR OUKES. 
‘SPue.-ivus v. vou?

FINISH!!

GO THT GAMG PtCKEO moo 
“X> <Sct evevi v/nn Mt By { 
V0PMAt>W»6 MV SVTTER’A 
>cuu r»<t> out mo*/ wwrr 
A M’.* VHKB TOo MAoe.V/HEU 

T«\ED TO CUCK UP j 
AOntusr mh-

U M. NORKUS 
Rt*. HKAtnoCK 0240

Vanta Batai - Svariai Dega

FUEL OIL
Greitai pristatome Ir garantuojame pilną 
mlerą su clty sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS‘ t ■ ’ *

Telephone GROVEHILL 4424
PETRAS STIRBIS

XTWooewT su*nr>- 
X A GC.-TV 
uwnv yo> sve-/ b»v 
Boeeco up* ako 
0OV, HO*.'TOJ VE> tt | 

V<O«K OM r-tl-'.'.. ' 
HE MUŠT FEEL UA.f 
HE CbuLAOBD V.'TO a 

. LOCO/OTVVt '
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Li6 '*) V//A1KC
CUB «T S.CkfW rvVY v^hTOm h 5 »•»



Šeštadienis, spalių 2 d., 1937

LIETUVOS ŽEMES ŪKIS PIRMIAU 
IR DABAR

<kiw>ti ramiam kūrybiniam rtos kliudė žemės ūkio i>n«an- riame susitvarkyti daug pade 
rbui. gų, būtent — pravesti žemės
uriomis’prmmoaėmir keltas rrfnrm> ir sodinis'

IM taros iemis ūkis Į» tariu nuo ra,
'laikų dar buvo gana daug už-

Paeibaigus ka rajos, prasidė- Įsilihę. žemės reforma prasidė- 
jo 1919 metais ir jų vykdant 
bežemiams ir įvairioms įstai
goms buvo išdalinta apie 700,- 

iOOO ha žemės. Kadangi karo 
padarytų nuostolių Lietuvai 
nrekas negrąžino, tai vyiiau- 
Isvbė nebuvo tiek pajėgi, kad 
1 LIETUVIAI DAKTARAI

n W . .a pvi lillUlAIlllIAU * uou 11 VVRJH kl*Fazcrięa Vilkėj h dėka .. _ ’ , , . 77armijų. Besitraukdami rusai 
Kiek geresnėje būklėje Lie- viską groltė, o ko su savim iš- 

tuvos ūkis atsidūrė pi ieš pat sivežti nesuspėjo — naikino, 
pasaulinį karų ir tai tik pačių Kas }>aliko nuo rusų, tą atė- 
lietuvių veikėjų dėka. Buvo j>iė vokiečiai, taip kad dauge- 
pagerint is žemės įdirbimas ir lig Lietuvos ūkininkų paliko 
pralieta vartoti pirktinės trų- l>e trobų, be inventoriaus be 
šos. Dėl to buvo .jau gaunami maisto, be pabaro ir be sėklos, 
ir didesni javų derliai. Kai kurie ūkiai paliko ir be

Reik a pripažinti, kad prieš žmonių. Dėl to, pasaulrn’o 
pasaulinį karų žemės ūkio sri- karo metu, dideli Lietuvos 
tyje vis dėl to padaryta ne- plotai dirvonavo. Ta'gi iš 
na:’a p "anga. Ūkininkai pra- prieškarinės žemės ūkio pa- 
cė o sėti daugiau pašarinių žangus po didžiojo karo pa- 
eiigahj, daugiau išlaikė gėrės- liko vien griuvėsiai. Žinovų 
i :.ų gyvulių, vietoms net gy- apskaičiavimu, pasaulinio ka- 
a a ių veislė žymiai buvo pa- ro metu Lietuvos ūkiui pada- 
f erintff. Kai kur jau buvo sau ryta virš inili.ardo litų nuos- 
rnrcmns pievos, aet pogrindi- tolių.
nai ntKaaįi,narnos. Ūkininkai . ... . .J . . ... .Apverkt nas stovise’ang an pradėjo kreipti dėme
sį į pieno ūkį, todėl vie įur ki- Ant karo griūvėsiu sueikn- 
tur atsirado pieninės, o kitur rusi Nepriklausomoji Lietuva 
ūkininkai pirkelavo seperato- rado žemės ūkį labai apverk- 
riiw ir stengflave«i pagaminti tinanie stovyje; daugelį sody- 
gėresnį sviestų, už ku*į vbdoe hų sunaikintų, laukų apkasais 
riid-ose gaudavo gereaųę kai- sugadintų ir dirvojančių, gy
rių. Be to, pradėjo daugiau vųjį ir negyvąjį inventorių 
sėti inų, taip, kad prieš pa- sunaikintą, žymių gyventojų 
saulinį karų Lietuvoje per dalį badaujančių. Todėl vy 
metus buvo apspėjama linais, riausybei jau iš pat pradžių 
55,000 ha plotas. Bet, vis dėl teko gydyti karo padarytai 
to prieš pasaulinį karų svar- žaizdas, bfltent-atstatyti kare 
blausiųjų gpinyba Lietuvoje sugriautą šalies žemės ūkį ii 
taip ir paliko javų ūkis. - > jį pritaikyti • naujoms sųly

« \ goms Jeigu prisiminsime, ko
iActuvos ūkib būklė susikūrus apy8t„vose Mrėsi Nepr

nepriklausomai hetuvai k|au9omoji Lietuva, tik steb5
Pasaulinio karo metu visa tis reikia, kad visos tos sun 

Lietuva virto aj-šių mūšių a- kenybės buvo nugalėtos ir pa 
tena, todėl jos ūkiui buvo su- lyginti taip trumpu laiku Lie 
duotas mirtinas smūgis. Visa tuva buvo sukurta tokia, ko 
Lietuva buvo išraižyta apka- kių mes ją šiandien matomi 
sų, išrausta patrankų šovinių, Be abejojimo, visa tai atsiek

LIETUVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiao vtl.: 2—4 n S—8 P. M. 
Rea. ’tiao vai.: 10—12 A.. tt. 

4 8—9 P. tt.
Tn-čiauieniais ir 8ekmsidteniaia 

Į«atfal

Tai JANai

DR, VAITUSH. OPT.
_ _ LIETUVIS 

ofToMEr.nrcALtv ariu 
MVClAUrtM

Suvirk SO metų praktikavimo 
Mano Gnraatavkmaa 

Palengvins- aklų įtempta 114. kurt 
eati prirljMltnt gr.ivos akamtk-JlAro. 

vaidinto, aklų »>jleuMiiio, nervuotu- 
mo. skaudamų Akių karite aOtalso 
trumparegystę ir totiru»taip Hrtren- 
gia teisingai akintus. Viaudud aftdti- 
Kktiiloee 6glut minavimu* daromus su 
elektra, p&rodsčttčių ihuftmamas klai
das. Speciatė atyda atk-r,.platus, J 
moki klos vutkUR. fčruivns akys atl- 
ta-isoiaoe: Va akdea na** kO Iki S v. 
Nedalioj 1 pagal sutartj. Dtkigrb 
atsitikimų akys be stat
ulų. Kuinus pigios kalu otriiiiOu.
4/12 90. ASHLAND AVE,

Phone Boulevard 7580

gydytojas ir chirurgas 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 8-4 i# 7—9 ert. vafcm* 

Ketvergnie paųat sutarti
2305 6a LtfiVitt St 

TU CANaf 0<W

FHY8ICIAN AND SURGEON
10 R. Breedvr&y. Mehroat Perk
Valandos nuo 10 iki 12 tfieną ir 1 

iki 4 ir nao 7 — 9 vakare 
Tai. Melrose Pafk 660

Res. *12* ». Sth Ave.. Mayweod Av. 
Phone ĮRayweeJ XIS

gydytojas nt ■/KJrurgam
VIRginia 1118 4070 Areber Aro
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekiNathenj susitarus.

Birželis, Liejios ir Rugpiūčio mėne
siais nebus VAtandų popiet, bet nao 
19—12 ryte.

DANTISTAS
1446 Sa 491h Ct.. Cicero, IU. 
ftturn., Ketv ir Pėtn. 10—9 vat V.

iii, 8o. Halsted 0k, CMcafo 
Paned., Sered. ir Subat. auo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
50 ttETŲ PRITYRIMAS 

Aly< eji aminu o) a mot — akiuLkduva buvo iš visų pusių ap
supta; iš rytų slinko visa nai
kinanti raudonoji banga, pie
tuose tykojo lenkai; šiaurėje 
siautė bermontininkai, o pa
čioje Lietuvoje stovėjo vokie
čiai, guriems taip pat nogaK- 
ina buvo pasitikėti. Nepaisant 
visų sunkenybių, sknbomis 
buvo suorganizuota kariuome
nė, kuri sugebėjo apvalyti vi
są kraštų Auo bermontininkų 
it raudonųjų it sulaikyti len
kų invaiijų į Nepriklausomą

Res. 6968 So. Talman Aro 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlocl 4848

DENTISTAS
4300 So. Fairfleld Avenue

OFISO VALANDOS:
19 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutarti

OPTOMETRISTAS
ISO! S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien ooe 9 iki 12:

duo 1:30 iki 8‘ vai. vlk.
TaL OAMal 0629

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

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

8ubatoms Ciceroj 
1441 So. 4»tta Ct 

Nuo S iltį » vai, vak.IeL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iSnkinant sek 
madienins ir trečiadienius

Ltn UVIAI ADVOKATAI
Tek OANa' 02S7

l'elephone: BOŪlevard 2800

Lietuvis advokatai
4631 Sostb AsJrtand Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Residėfimia: Sv, Arteeian AvK
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

Į iki 8 vai..vakare

DANTŲ GYDYTOJAS
3259 S. Halsted Street 

CmCAOO. TLL

Offiee Hona
2 to 4 eW / to f f. H. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN dnd SURGEON

4645 Sa Ashtend Avenue
Ofiao ValanCos

Nuo 2 rtrf ♦ ir a*> < iki 8 vak. 
Nedėliomis papai sutarti 

Ofiso Talef. BOUIevard 7820

YeL Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Fdrk 9996Į RUDENINIS PRANEŠIMAS

Seniems Ir Naujiems Kostumerfams

’flH Neatidėliokite ilgiau, ap-
"ii ripmkit k u ru < h I >;i r. UH ru |iiiiii;iš:ii >uku, k.ul Ž.ic 
'"a Reiš
kia laikus pirkti anglis 

, \ W dabar, kol oras gražus,
' fek . "yįį..JBF*? MrfŠfl anglys sausos ir j\i pri- 

MT'Sjgf statymas lengvas. Dabar
Ke pirkdamas gausi goresniu.-.

anglis žemesne kainą.

nuolatinių ir labai įJomiy, Povilo
ŠALTIMIERO

RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H.FX. (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 vai. vak.

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien duo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir POtsyčioa 

vakarai* nuo 6 iki 9 
Telefoną* ČAftal 1178 

Narnak 6459 S. Roekwelt SL 
Telefonas BBPnbite 9000

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą if vattą Utą gydytoja 
6900 Ša Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vai.
awr»4rania ir anhntnmie

GYDYTOJAS nt CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 W«st «3rd Street

Chicago, Illinois
TeL HBMlock 6111

Oflso Valandos: 2 iki 4 po plot 
7 lkl d vakare

Trečiadieniais Ir Seėtadlenlals 
pagal sutafti

BIS. NEMATYKITE Ji ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACTIUV4-CLEANER 
ATLIEKA >2 DARGUS •

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, Arba rašyti laišką, o- 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEAlTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Waba«b Ave.r Chicago.

LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėl}, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. V. 
Subatoj noo 12 iki 8 v. v.

T< PfMpeel I81S 
Bea TeL BapnbHc 6047

te f oDlevaifi 704816th St. ir 49th Ct,
CICERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav
Offiee Fheee tet m* dffie*

MutetelM fiNfi&Le*Nlft
*aL A4Mtlrf-««eA.

įvairūs daktarai

BR. CHARtES SEGAL
(tOfAflttAt)

aYDYTOJAfi flį OKBUBOAfi
2403 W. 63rd SL, Chfcago

Nedėllom Ir Trečiadieniam 
Panai Sutarti

te Ofiso BOUIevard 8919-U 
fiea RENnood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. ano 1—S; nno 0:30—8:90 

756 Wefit 3501 Street

CHICAOO, ILL.

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielmkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

OFMO VALANDOS: 
vakaro Nedėliomia nno 10 iki IZ 
Nno 10 Iki 12 vai. ryte, nas 2 tti 4 
virt y pisto, ir na* 7 iki 8:30 v. v Ofiao Tel. VGYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave 
TaL LATayeHe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

TraAsfienaia ir Sekmadieniais 
-pag>1 .............................

fiYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4631 Sa Ashland Ave.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofise vak: 2—4 ir 9—8 p. m.

VALANDOS:
Nno 1A12 ▼. ryte; 2-8 ir 7-8 v. vak. 

Nędėlipitiia nuo .10 iki 12 dieną
8M8 09. fiMmont Aro 
TefiMlM fi-10 A. M.--- Wsftnad> tesi atarti

CMmSM flOtMff Iv. Krykiau M* 
8»rtst, Ufi J| prfbaiino American 
Medical Associatioa lr American 
Collacn of SVrfedU, yra OUm A 
rtfiea. Tai yra, ankičtanal Ameri
kos medikaliai antoritetai mflsų U- 
foniny prlekyrfl prie terlauių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimą 8799 W. 9Mh SA. 
tel. BEMlock 6700.

EMIL DENEMARK, Ine
Buick * Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 410C

DENTlfiTfif

2423 Weet iflRnMII
Antrad., ketvirtas. Ir SeCkUdienfatv 
JJll v. ryta: 1-4 p. p.; •-• v. v. 
AMtedUntala aao I V. t. Iki t p. p. 

161 Broadvrar 
MELR08B PARK, ILL

Pirmadlenlela Ir trečiadieniais nao 
io v. r. UU 0 vai. vakaro 

letftadtmiaie nnn t V. lltf • v. v. 
Rekmadlenlala parai sutarties

VAb RANDASI savo ofise 
PrakUktMjk tO matų

RHnRiiiiaaAe le OteMra Li«oa 
}o SpertaiyM

ėaadoe lf-Xf A. M. 1-C 7 Z ~LBdos 11-lf A. M. 1-4. 7-1 P. M, 
Residencija 1924 Se. 4»th Ct.M. Cicero MM 
OAras 4M0 WflM ima Street 

Cieero. m.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurię skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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T AMO M ASARYKO, KORIFBJO ČEKŲ 

TAUTOS, ATMINČIAI

Miras Tarnui Masa rykui, čekų korifėjai,*)
Kurs mažai kuo apsiriko, (irusiai pirmyn ėja,
Kešk’ pravirkti ir lietuviai (nes mfts* dranga buvarb 
Taip tėvynės, kaip čiabuviu1, kad jis rnrmts jari Žuvo,,
Kaiip ir savo tautai — čekams, kūrinos kartais peikė 
Bei neb’ieido laiko niekams — mok mos ir teikė.
Kol atgavo jiems Puosybę, kurios labai geidė,
Bei suteikė net didybę, nes kovoj nežaidė...
Ta:p, jis miręs, bet jo vardas tartam fkmoparto
Skambės nuolat, tarp kaip skardas miiijnnus kartų.
Nes didvyrį net ir priešai, ne tik kad biriai ai 
Gerb’ taipogi, bei .jam viešai pin’ va nikų imliai 
La rų lajai, ir radastų, bei rūtos taipogi.
Todėl tie, kų gerai mušto, būdami neblogi,
Tur’ supinti dėl jo kapo didelį vainikų 
Iš gėlių ir lauro lapų, gerbiant Musarykų.
Bei jkurt tur’ jam paminklų, tų daryti verta,
Kad j's priešų nuožmių tinklų sutraukė nekartų...
Net jo garbei ditiramba**) lai skamb’ taip kaip skania, 
Nes ja dėkai vien tik skamba jo tėvynės vardas!

Karys VkKkMsfcia

r
*) Korifėjus — vadas tautos arba įžymus asmuo mokslo.. 

meno ir p. srity. 15 ■’ t > J i •
*•) Ditirambą — liaupsės giesmė.

LIETUVON DOVANŲ SIUNTIMO"" 

REIKALU
Amerikos lietuviai siunčia tym; s ir įleidžia bet gali siun- 

daug dovanų savo giminėms linius įleisti tik nustatyta tva- 
bei pažįstamiems Lietuvoje. Nustatyta tvarka yt& seka-
lb'1 tų dovanų kaip kur ir r a’ .
kaip kada susidaro nes. s:pra ' ) nlktto įleidžiama dfa- 
t'fmųr geri noTai ir g: minimai dužiai, avalynė, skalbintaf ir 
ryšiai susiduria su įstatymu kiti vartoti daiktai, neturį 
ir išsivysto į nemalonumus, prekių pobūdžio, siuttciami at

skirų asmenų vardais; kaipo

PHALUAS

VomeClų oro mm'uias. Stonus dienomis Dessau, Vokietijoj, lėktuvų dirbtuvėse baigtas statyti šis milžiniškas keleivinis lėktuvas Junker JU 90. Lė
ktuvas yra keturių milžiniškų motorų ir gali lėkti 225 myBias į valandų. Keleivių lėktuve gali su sėsti 4d.

■■-.la 1 • =fcaas--i'f t■ l." sfl
būt ir taip. Bet grįžę “meri- vėl traukia ten, kur duonaSiuntėjai siunčia tų, kų jie 

į turi, arba tų kas jų manymu dovanos. Šita lengvata nŽffk- 
bus naudingas gavėjams. A- sUo^a Muitų Tarifo įstatymu 
pie muitų ar taisykles Lietu- P' Pers^yr®fte 2. 
voje visai negalvoja. Muiti-, 2) Finansų Mrifcisterto Plei
nės — gį veikia pagal įsta-' džiazui nno BBOito tie siunti-

Tirai, kurie yra paštu siunčia- smingi arba paprastai drau- Ten Gera, Kur MŪS

RAtHOt Y18ADO0 MITUS PIRMIAU 
SU NAUJAIS PAGWNXMa1S

Dabar 1988 metų modelis žynval skiriasi nuo kitų RA 
DIOS švelnesnis kokas *»kiau groja, išvaada ko 
paikbmaia, o kaina ne kiek nėra brangesnė.

Roosevelt Furniture Co.
YRA RADIO CENTRAS

2310 W. Roosevelt K<L, Tel. - SEEIey 8760

ma dovanoms ir kuriuose taN 
pe šertų daiktų yra nedidelė 
dalis ir naujų, nž kurines mui 
tu reikia mokėti rtedatrgiatt 
100 200 Irtų.

3) Tie siuntiniai, kuriuose 
yra Vien tifc ų^ujš daiktai ir 

' už kuriuos muito reikia mo
kėti virk 200 litų, Finaaaų 
nisterio nuo muito neatleidžia
mi, bent dovanos yra siun
čiamos kolektyvams — lab: 
daros įstaigoms. Nuo muito 
taip pat neatleidžiami: papi
rosai, cigarai, tabakas, rūko
masis popierių, gilaės, arbata, 
degtine, vynai, mielės, kurtos, 
degtukai, saldiniai, šokoladas, 
kokoa, pyragaičiai, kvepalai, 
odekolonai, e lėk girai, muilas,

(felami vartoti daiktai.
Įžeidimus dėl įleidimo siun- 

Zfrių be muito tūri išsirūpin
ti daiktų gavėjai. Prašymai 
dėl tų leidimų paduodami Fi
nansų Ministerio vardą per 
tų įstaigų, per kurių siunti
nys gaunamas*.

Šių leidimų reikalu patar
tina ęLaiktų. siuntėjams siun
tinių gavėjams parhiottnnoti.

Kad išvengti b.y kokių ne
susi p atimu ar nemalonumų 
patartina dovanų siuiT,* ;ams 
nemaišyti naujų daiktų su se
nais ir nurodyti savo gimi
nėms ar pažįstamiems kas 
reikia daryti, kad siuntinius 
išimti be muito.

Naujų daiktų maišfrnas su
brangiųjų metalų ir brangių- senais arba mėginimas naujus
jų akmenų darbiniai, balinės 
suknelės, brangieji kailiai ir 
įvairios kito*; prabanginės pie 

j kės, bei visos tos prekės, ku- 
| rios siunčiamos prekybos tik
slams.

4) Neįleidžiamos prekė’:
Šaunamieji ginklai, rūkoma
sis opiumas, svetimųjų šabų 
loterijos bilietai ir kiti kenk-

KENTĖJO ttSIS METUS 
NUO UŽKIETĖJIMO

daiktus paslėpti ar padaryti

Nėra

RADVlLftKM — šiemet 
labai daug žlbionių vyko į ga
rsiuosius Šiluvos atlaidus. IŠ 
Radviliškio net apie 500 kom
panija ir daug pavienių ėjo 
ir važiavo. Sugrįžę skundžia
si, kad sekmadienį, 12 d. ru
gsėjo, ne tik į bažnyčių, bet 
ir į šventorių sunku buvo pa
tekti. Visos gatvės bnvo už
kimštos žmonėmis.

Rodos, nemažai aukų sure
nkama ir negali iškasti kele
tas šulinių, kur žmonės galė
tų troškulį užgesinti. Atveža 
kas bačkutę ar kubilų ir to 
nei už pinigus negalima gauti. 
Išviečių taip pat nėra.

konai” čia tos grynos duone
lės paragavę, nerimsta ir vėl 
grįsta prie tos maišytos. Kai 
kurie norėtų kokį biznelį už
sidėti, tai mokesčiai dideli, 
visokių formaldmų. Pas žmo
nes nėra pinigo, o kur pini
go nėra, ten ir biznio nėra. 
Duok bargan, ant knygučių, 
tai turgavosi.

su kornads.

Tarp kitų vieši ir Uršulė 
Žiauberaitė iš Chicagos, sena 
uDraugo” skaitytoja ir rS* 
mėja visų katalikiškų reikti* 
lų, Šv. Kryžiaus parapijonkt. 
Nors svyruoja, bet, tu/būt, 
grįš vėl į Chicagų.

Daug, vargšelė, sukišo pk 
nigėlio Lietuvoje: nupirko SA- 
serei ūkį 40 hektarų, bet nė* 
rado to, ko tikėjosi.

X amertkfetia
Žemės ūkis taipgi nevilio

ja. Rudenį ūkininkas prikem
ša daržines pašaro, pripila 
aruodus javų, o pavasarį iš 
to visko lieka mėšlo krūva.
Žmogus būni gyvulių tarnas. ,<
Apie 8 mėn. reikia namie gy
vulius šerti. Kas turi save 
darbo rankas, tam šiaip-taip 
o kam reikia samdyti, tai la 
bai sunku išsiversti. Taigi,

semiH per ploviny muitWs _ Arti. Kmlviliškiopriemkz- ipa,ravę> -„erikonai
cio, iš buvusio Viengeliškio m 
dvarelio, tapo paskirta 8 hc- | /js 
ktarai žemės ir pastatytas 2 
aukštų medinis namas — se

valdininkų nes»klaidins, ir 
muito reikalo nė kiek nepa
gerins. Lietuvos Muitinės jau 
tari patyrusius darbininkus ir 
laboratorijas, k trr i ų pagalba neliams prieglauda, kuriame 
daikto kokybę lengvai ir be randasi apie 30 senelių. Per 
jokių abejonių nustato. ' Šilinę pašventino.

F. Daužvardis, . ------
Lietuvos Konsulas

LAUKO DARBŲ FABAIG 
TUVM ŠIAULIUOSE

KAUNAS, —* Rugsėjo 26
“Per SeiiR rtetos ai kentaįen d. Siaulioote įvyko lauko da-

nuo užketėiirno ir aŠ pasiryžau ii- r^ų pabaigtuvių Šventė. Prie
bandyti Am jo vArtojBtt _
kartą į dieną per ketone metre ir tos prOgOS suruošta senovės

S" 1 ištikrųjų padatč— j meno ūkio paroda. Iškilmėse 
dalyvavo Mimtiterfe Pirminin
kas Tūbelis ir Žemės ūkio 
Min. Putvinskis; žmonių susi
rinko 35,0)0.

A Ve., Joaesbora, Ark.
Bmdymi rodo, kad Kellogg’s 

All-Br&n yra įaugus ir reiklus pa- 
Šafinfme paprasto užkietėjimo.

Viduriuose AH-lkran sugeria du 
sykio daugiau vandens, negu pats 
sveria ir švelniai mankština ir valo 
vidurius. Jis taipgi teikia vitaminą 
H, kurs stiprina vidurius ir duoda 
geležies kraujui.

Tik vartok po du šiaukštu dienoj,
arba kaipo aagmeal.^ vslgį m pie
nu ar grietine arba virtuose val
giuose. Tris sykius dienoj sdnkuose 
ateitikimubue. Jfli pamatysite, kad 
tas maistas geriau reikia, negu į 
paprotį įeinančios pilės ir vaistai. 
Afl-firan pardavinėjamas ghocernŠ- 
•e. Gatoina Kellogg ii Battle Crąek.

6 PEŠT. PULOKUI VYČIO 
KRYŽIAUS VALIA V A

KAUNAS. — RtrgHė,io 26 
d. Klaipėdoje įvyko didelės 
iškilmės: Valstybės Preziden
tas Smetona įteikė 6-tarn Pul
kai Vyčio Kryiiaas vėliavų.
PLATINKITE “DRAUGI’

Radviliškio apylinkėje lig 
šiol nesusekti piktadariai pra
dėjo naktimis ganyklose ar
kliams uodegas pjaustyti. Jau 
apie 15 arklių nupiaustė.

Per Šilinę mafto darže pra
žydo vyšnelė. Nei aš, nei ki
ti seni žmonės nesame matę, 
kad tame laike žydėtų vyšne
lės. Bobelės daro išvadų, kad 
aš turėsiųs vesti moterį, bet 
vargiai ta pranašystė išsipd- f 
dys.

Per paskutinius 2 metus 
Radvilišky nesimatė nei vie
no “merikono”, o šiemet net 
4 moterys it vienas vyras.

Amerikoje būdamas dažnai 
girdėdavau kalbant, kad čia 
duonoje primaišyta komų mi
ltų, piene — pauderio, svies
te — taukų ir LL Lietuvoj 
tai viskas sveika, gryna. Gal

Tonys Lukošiis,
DRABUŽIŲ

VALYTOJAS
Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbų 
igreitaj ir gerai, kaip vyriš
kų, taip ir moteriškų rūbų. 
Taipgi fnrkautUs išvarome, 
taisome ir perdirbame į vė
liausių madų.

2555 W. 43rd St.
Tai. Lafayette 1310

4economy and 
SATISFACTION itm 

Thvbfc TėstfdfIhtbkAcfionf
BAKING ILV POWDER

luivaj »w
ior<M to poiu» #»• wr *a aor 
keoHh Io their man fofltl ^or wwsW 
tnow thor tf hedShv Mod pMMMNS 
Kaitime hobi And ittuf* «Hp 
women «verywhere ore pointins la 
Foie-ai. the (vmoritoble foomina oi 
ihompoo which flrd nourishes H* 
tcelp, then tok* fhv M, 
hair ohd brings k bock to 
heuMl. Po*HJ» K M
Iltie goee • tonp woy. 
druggist for the reguiar Ae dsau | 
Or, wr<»e for a generous Mol boė 
rte, endosing 10c to
and

!&*£!:

25 ounces for 2:
Full Pack ••• No Slack FtHtnd

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
used ar our Government



B Draugas

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Pranciškų Balius ko nugirsti, kad piety baliui 

bus įvaiiįių valgių KenoSoJ 
■j0 gaunamų ir namie pagamin

tų, tačiaus mūsų vaišingosios 
šeimininkės tuomi nepasiten
kina, jos dar parūpins ir lo
kių valgių, kurie gaunami Ci
kluose ir juos tevalgo tik auk 
štos kilmės svečiai. Progra
mas susidės iš kalbų, sveiki- 
n?.nų, linkėjimų, pamargini- 
mų, muzikos ir pasilinksmi
nimų bei žaidimų. Prašome

kinti, nes Kenošos rinktinės! visus, kurie norite bendrai 
šeimininkės juos gamins. Te- ' veikti, pageidaujate vienybės

KENOSHA. — Rytoj, 
va\ vidurdienį, mūsų gerbia
mieji Pranciškai bei Pranciš
kos su savo giminėmis, prie
teliais, draugais ir pažįsta
maisiais bei bičiuliais turės 
Šv. Petro parapijos salėje pie 
tu6, po kurių seks įdomus 
programas ir įvairūs pasilink- 
sminifrnai. Pietūs tikrai bus 
geri ir visi jais bus paten-

PROGRESS
<1 -u • » — , . t •. * m % * •

KRAUTUVĖJ
Sumažintos kainos ant šio sezono prekių 

PEČIŲ, KALDRŲ, BLANKETŲ, MATRACŲ, ECT.

14'!
... ?

ir stiprinti jos dvasių, ateiki
te į Pranciškų rengiamąjį ba
lių, kad galėtume vieni kitus 
arčiau pažinti ir bendromis 
jėgomis darbuotis. Komisija

Priimtuvių balius
Spalių uiiėn. 10 d. rengia

mas priimtuvių naujam klebo
nui, gerb. kun. Pranciškui 
Skrodeniui, MIC., balius. Or
ganizuojama visa parapija, 
vadovaujant {‘Vienybei”, kad 
tinkamai būtų jis priimtas, 
šv. Petro parapija susilaukė 
Amerikoje gimusio, energin
go, veiklaus ir daug žadan
čiojo kenosiečiams, jauno kuri. 
Prano Skrodenio, kurs yra di
rbęs keliose parapijose pas
toracijos darbų ir visur sėk
mingai jam vyko pastoracija, 
visų buvo mylitnas ir gerbia 
nias, ir reikal-ui prisiėjus iš-1 
eiti, su širdgėla jį išleisdavo.

Išleistuvių puotos

Rugsėjo 19 d., Šv. Petro ba
žnyčioje, prieš pirmąsias ir 
antrąsias Mišias išgirdome 
mūšų didžiai gerbiamojo ir 
mylimojo klebono, kun. Anta
no J. Ajidriušio, MIC., savai-

«•
bE?-

V

''•X. lt &

g?

tės bėgio pranešimuose liūd- ( 
nų naujienų, kad jis jau išei- ” 
na, “ię ateinantį sekmadienį 
jūs jau turėsite kitą klebo-

?•

florence
Clrealatlmg Heater

Pasiskirkite dabar alyva kūrenamų šildomų pečių. 
Progress Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimų 

mažiausiomis kainomis—OIL HEATERS.

Moore 
Quaker
Spiro-Flame, etc.

American
Alcazar
Florence

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS' * A. .
2- jų iki. 3-jų rūmų Oil Heaters nuo ..............
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters nuo ..............
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo.............

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

).5O 
$4.3.50

.50

Rl

Kaldros Matracai
Blanketai Siūlom specialiai

Mažom Kainom
<3 .00 pilnos mieros vatinės kaldros po .............. $ “| .69
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po $Q.95
$9.50 vatiniai matracai po ..................................... $3.95
$20.00 springsiniai. matracai po............................. $C$.95

PASIRINKITE ŠIĄ SAVAITĘ
Įmokėkite Tik Mažai, Pečius Bus Rezervuotas Kada 

Jo Pareikalausite.
PROGRESS KRAUTUVE GERIAUSIA KRAUTUVĘ 

PIRKTI PEČIŲ IR KITUS NAMŲ REIKMENIS.
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

IURE
3222-24-26 So. Halsted Street

J. KALĘDINSKAS, vedėjas 
Telefonas: VICtory 4226 —o— Chicago, III.

šeštadienis, spalių 2 d., 1937 

KELIONEI Į LIETUVĄ

v*
BALTASIS 
LAIVYNAS

VEDŲ

.Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgų, Švedija) 

Laivų Uplauklmal IS New Yorko

KLNGSHOI.M---------spalių 23
GRIPSHOLM — — spalių 26 
DROTT.MNGHOLM— lapkr. 18 
GRIPSHOLM — — gruod. 8

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės Ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedlsh American Line
ĮSI No. Michigan Ave., Chicago

Kaip karo lauke. Gaunantieji vyriausybės pašaipą darbininkai kasa gilius griovius ap
link degantį durpyną York, III., miestelio apylinkėje. Du Page county. Durpės dega gi
liai žemėje ir kitaip jų negalima užgesinti. Vakarykščiam “Draugo” numery buvo įdėtas 
atvaizdas, kaip slūgsta žemė toje vietoje, kur durpės dega.

nereikia. Prie mokyklos yra į- 
rengtas mokiniams bendrabu
tis. Mokiniai, kurių tėvai turi 
nedaugiau kaip 10 ha žemės, 
už bendarbutį (butą, kurą ir 
šviesą) nieko nemoka, o kiti 
moka po 5 litus per mėnesį.

įvesta bažnyčioje šildy-1 si sveikinimo žodžius. Trečia- pamaldos bus 7:30 vai. va- *° mokiniai, kurie gyvena

nų . Žodžiai, Aš jau išeinu, j žiemų šildo beveik
gausite kitų , giliai smigo . perpUg mažįau tokiai pat ši- 
mūsų širdyse. Suspaudė gai- j,ma- reikalaujama kur0 _ 

■os* ar-glių. Parapija palikta gra-iestis širdį ir ašaros skruos 
tais pradėjo riedėti. Mūsų ma 
lcnusis dvasios Tėvas, geru

mo ir vėsinimo naujas būdas dierio vakare mūsų Tretinin- 
“Air Condition”, kurs vasa-j kai, vadovaujant uoliai pirmi

ninkei O. Valauskienei, iškė
lė išleistuvėms mūsų gerb. Tė
velio A. Andriušio tokių šau

nioje tvarkoje, gerame stovy
je ir apmokėta $2,200.00 sko-

daris, globėjas mus apleidžia jos, ^furns t,uv0 įr tas skau
gaila. Jis palaikė visame 

parapijos aparate tvarkų kuo- 
geriausių, davė pamaldumo, 
darbštumo, skaistaus, švento| giri
gyvenimo ir valios tvirtumo 
pavyzdį kuogražiausį, kad net 
ir Bažnyčios priešai pripažin 
davo: “Jūs turite gerą kle
benu”. Gerb. kun. A. J. An
driušis išklebonavo mūsų pa
rapijoje trumpų laikotarpį, ti
ktai 2 metus ir 17 dienų, ta
čiau daug nuveikta. Jo pas
tangom įvesta Šv. Petro baž
nyčioje trečios Mišios, paūgė-

du, jei tokia Dievo valia, kad 
jis turi mus palikti, kaip jis 
pats sakydavo ir visuomet 
pasivesdavo Jo' valiai, kodėl

nių vakarienę, kokios lig šiam 
laikui nebuvau (turėjęs. Į šią 
vakarienę įžanga $2.00 būtų 
pemažai. O mūsų geraširdės 
Tretininkės šiai vakarienei 
pačius skaniausius valgius, ku 
rių buvo didelė įvairybė, pa
čios savo lėšomis parūpino ir

#s -nepranešė mums ank3Č:aa I pagamino’. Ši vakarienė buvo
___ _______________j- iz_ iri.:___ ___ k •apie savo išėjimų. Sekmadie 

nį pranešė, o ketvirtadienį 
išvažiavo. Mes greitu laiku ne 
galėjome jam surengti tinka
mų išleistuvių. Tačiaus dėjo 
ine dideles pastangas, kati 
nors nedideles išleistuvėles pa 
dalyti. Taip ir padarėme ant 
radienio vakare pirmutinę iš

jo parapija, padidėjo pajamos, • jr g kolektoriai, gelbstint 
,»t8 eidavo per namus dary-!0 g,

------ —1.1------ parapijos
nei ir Steponkienei. Puota bu-

t •'i*
vo labai draugiška, kurioje

kare. Klebonas ragina skait 
lingai dalyvauti pamaldose, 
nes per Švč- Panelės užtary
mą galima apturėti daug Die 
vo malonių, o kalbėjimas ra-

bendrabutyje, nemokamai nau
dojasi mokyklos virtuve. Lo
vos ir indai valgyti duodami, 
o maisto produktus ir patalų 
atsiveža patys mokiniai.

žančiaus yra gražiausia mai-Į Lankydami šių mokyklų ri
da, kokia galima pagarbinti kūninkaičiai įgyja reikalingų
Dievo Motinų.

Svečias
Rugsėjo 26 d. mūsų bažny

čioj kun. A. Deksnys laikė 
sumų ir pasakė gražų pamok
slų. Jo atvykimo tikslas — 
parinkti aukų Kaišedorių ka
tedrai ir Pivošiūnų bažnyčiai. 
Klebonas nuošiidžiai ragino 
visus paremti.

Vyturys

žinių sumaningam ir pelnin
gam ūkininkavimui, kas šiais 
laikais yra labai svarbu. Bo 
to baigę tų mokyklų gali būti 
gerais ūkvedžiais stambesniuo 
se ūkiuose.

Išreiškimas gerb. Tėveliui gi 
Ius dėkingdmas. Atsisveikin
ta su širdgėla ir ašaromis.
Tėvelis suraminęs išvažiavo į 
Marijonų Seminarijų laikyti 
rekolekcijų, o spalių 3 d. So.' NAUDINGA ŪKININKAMS

KAUNAS. — Ženevoje Ba
ltijos Ministeriai susitarė sti
printi tarpusavio ekonominius 
santykius.

Boston, Mass. duos 2 savai
čių misijas, ir iš ten grįš Kc- 
noshon ir 24 d., 3 vai. popiet,

MOKYKLA

leistuvių puotų visa 10 komi- Šv. Petro bažnyčioje dalyvaus

damas rinkliavas 
reikalams ir stiprindavo žmo
nes moraliu bei dvasiniu žvil
gsniu. Uždėta ant bažnyčios beveik visi dalyviai kalbėjo 
ir mokyklos asfaltiniai sto- J ir pareiškė gilifs padėkos at-

! RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Kamžiškig

Spalių Antra Diena

“Į tave, Viešpatie, aš keliu 
savo sielų”. — Ps&lm. XXIV,
1- - 'i i

Mes esame iš prigimties ti
ngūs ir šliaiižianti. Kas ne
turi priežasties su liūdesiu 
prisipažinti, “Mano siela gu
li ant aslos”? (Psalm. CXV 
III, 25). Yra gana lengva, pa
reigoje pakelti mūsų rankas 
ir mūsų akis ir mūsų balsus, 
bet yra kitas dalykas įeiti į 
Jo šėtros paslaptį, ir kalbė
tis su dangaus Dievu. Tačiau 
be šito tikras krikščionis nė 
ra labiau pasitenkinęs kaip 
Dievas. Jis ištikro neįvertins 
malonės priemonę permažai, 
arba neapleis viešo arba nuo
šalaus pamaldumo; bet jis

ŠIRVINTOS. — Širvintų 
dvare, prie pat Širvintų mies-

mūsų Tretininkų priėmime telio, nuo 1934 metų veikia 
procesijos. Lai Gerasis Dievas; žiemos žemės ūkio mokykla.

■ REUMATIZMAS . 
Z SAUSGELE J
■ Nealkankyklte savęs skaus- 

mals: . Reumatizmu, 8au8g61e, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba MSftlun- _
■ rlu — raumenų sunkumu: nes ™ 

skaudėjimai naikina kūno gy- ■
■ vybę Ir dažnai ant patalo pa-
i_ guldo. ■

laimina Tėveliui visame.
Tėmyt°jas

nusiminęs nebent jis gali juo 
se pakelti savo sielų į Dievų. 
Ir šis paženklina dvasinį dar
bininkų ir garlSntoją. Jis ne
atskiriamas visad džiaugimo
si laisve ir karštumu jo šven
tuose veiksmuose, bet jis ap- 
raudi jų štokų;,gi formalistas 
nežiūri toliau, kaip už paties 
atlikimo. Bet yra gera prisi
artinti prie Dievo. Tuomet, 
randasi šventas sužavėjimas, 
kurs laiko mūsų minti? nuo 
klaidžiojimo. Tuomet mes klau

Dovanos Bažnyčiai

ROCHESTER, N. Y. — E 
va Pikūnienė atminčiai savo 
vyro a. a. Petro Pikūno įtai
sė bažnyčiai labai brangų ir 
gražų juodos spalvos arnotų. 
Kitų arnotų, vartojamą ad
vento ir gavėnios metu, įtai-, 
sė Altoriaus draugija. Klebo
nas Širdingai dėkoja aukoto
joms už brangias dovanas.

Apleidžia
Muzikas K. Bazys, kuru 

nuo 1924 metų sėkmingai va-

Mokslas joje trunka 5 mėne
sius, nuo lapkričio iki baland
žio. Laikas — laisviausias ūki
ninkams. Į mokyklų priimami 
be egzaminų berniukai nejau- 
nesni kaip 16 metų amžiaus, 
mokų skaityti ir rašyti.

Mokslo dalykus dėsto 4-5
mokytojai. Už mokslų mokėti J

_ CAPRTCO COMPOUND mos- 
™ tis lengvai pražalina vlrBmlnS-
■ tas Ilgas; mums Šiandien dau- 

gybė žmonių siunčia padSko-
■ nes pasveikę. Kaina 60c per 
B pažtų 66c. arba dvi už 11.06. 
" Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA-
■ TOS" augalais gydytis, kaina 

60 centų.

■ Justin Kulis
■ 3259 80. HALSTED ST. 

Ohleaco, HL

LZFE’S BYWAYS

somės Viešpaties be išsiLlaš- rgonininkavo mūsų Šv. Jur- 
kymo. Tuomet, mes nejaučia- gj0 parapijoje, rugsėjo 28 d. 
me nė jokio dvasios nuovar- apleidžia Rochesterį ir vyk Si

gio. Ir mūsų mąstymas apie į šv. Kazimiero parapijų, 
Jį yra saldus. Pittsburgb, Pa. Jis labai ga-

Kuomet toks žmogus, susi kiai ve(įė chorų, kuris giedo-

\VĄUT A NUT I AM To BE U F 
HERE i m THE. CLOU-D5 FiiKlM' MT 
Neck Toje a faltrt Ten Bucks 
A PAV-V/MEM 1 HAPACHAMCE 
TO 5Tuvy AKT - HAVE A -STuPio 
OF MT OWH •» NIFTV MOPELE 
To KEET ME OomFANY- etc.

Ho- HUM J
Am r?

Anp 
Kine

OH \WE1_1_- LIVE

‘ JOB

pažiuęs su dangumi, yra pri
pildęs savo taur& kur tie ty- 
kį maišosi su mumis binures- 
rūs vandenys kyla, ir dar sy- 
niais daiktais, tai net taip 
it angelas būtų suplasnojęs sa 
vo sparnais: nemarus kvapu
mas pripildo plačią apygar
dų, kas pasako mums iŠ kur 
jo tintai suteikiami. — Wil- 
lif.m Jay.

jo gražias ir sunkias mišias 
bažnyčioje. Apgailestaujame, 
bet sykiu Linkime ir gerų sėk
mių naujoje vietoje.

Ražančinių pamaldų tvarka
Per visų spalių mėnesį sek

madieniais 3 vai. po pietų bus 
kalbamas rąžančius ir teikia
mas palaiminimas. Trečiadie
niais ir penktadieniais tos

VtffTCA LITE J 1 HAVENT
a Fmmtihc ih Months •
PIPNT 1 TAKE UFEICH 

Paimtino.-o* PaubiMC.TLaEB»ieE 
I'p AT KAST HAVE ATAN 
To ME EVEKT VZEEK. " TH -JoB 
Has PANCEiaf — omlv
Ye«TER.PAY am akt EP IToK 
THKEArXMEP To KiCKMK OUT 
OH MT EAK.-- Ho-HuM*.:



j šeštadienis, spalių 2 d., 1957 U UCfXS

> * "■
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Dvi draugės. Šis atvaizdas ne iš kurio cirko, bet is Samuel 'iliorgesen tanuos, prie 
G4 kelio už dviejų mylių j vakarus nuo St. Charles, III. Jackie, taip vadinama beždžionė, 
visų laikų praleidžiu su karve. Pats fariuerys ucžino iš kur toji beždžionė atsirado.

VIETINES ŽINIOS Waukegan, III., Soda- 
liečių Jubiliejus

IK liboniftte, A. Kunūw>kift-(taisiais metoia, riekę* apie 
tt- iv E. Liudaite surengi di, vienų nųiijenų lįtų. Be to, 
de!į “surprise’* visįerns, kiu' importas, kų rudo ir šie me
rk atsilankys. r» reapaid^ak) tai, daugiau jau numažėja.

T . . . . į Atvirkščiai. kų ypač rodo šių
Ltetu\ oje. teigiamas an- m^tų pratariu pusmetį*, tari

tras gunx» fabrikas j tendencijos augti.
-, mii,i Tai SUp,antan,a> ne8>

(•urnos pramonė Lietuvoje . , • .. ... J (atgenėjus bendrai ukanei pa
yra visai dar jauna, Galina j-.j • •. .' ... . ..... d**‘4at, pareikalavimas ir sąsakyti, pati jauniausioji Lie
tuvos pramonės Šaka. Prieš 
koletų metų dar bemaž visa, 
kas l iet vo’e buvo gum'n’o 
vartojama, l uvo įgi.benta iš 
užs e’i o., Vietoje buvo p ade- Bet yra ploiuu ir tai, kad 
ti g:« roti t k kai kurie ne- I «’ kurių guminių dirbinių 
reikš ingį niąžniožjai. įvežimas ir fabrikui veikiant

Pgd tis pasikeitė tik p/’“' kek nesumažėjo, (neskai- 
193d 1934 iųM kada pradėjo v»«nu kitu momentu ga 
veikti, prųias L’otuvoje įa e - h'.’us.’.o hūti krizin o SiLnažė- 
gtis gumos fabrikas. Gumca !,|,:o)- Taip pavyzd., 1934 m 
dirl in ų importą? iš užseaio ’-utouiobil.ų padangų, kame 
nuo tada žymiau sumažėjo. rV» rinų buvo įvežta už 356,-
liet vKškai „„artojo. 1991 «»’ '“t' ,9SS ivežta «* 
m. į Lietuvę •««’<» M >*>« «» 371,•
buvo importuota dar burna* l0°. lUS; Y™ <*« ir «»» P» 
už piln . u keturis mtlijcnua ĮŲ dji hipių.
Btų. Tiek gal dėt to, kad sa- '
vume krašte esančio gumos 
fabriko veikimo iš tikro buvo 
dar tik pradžia. Bet nemažas 
importas huvo dar ir 1935 m., 
viso siekęs apie pusantro mi
lijono litų, taip pat ir praei-

vartoj imas visų prekių t*m 
tikru procentu kyla. Ateityje 
jis gali ir dar daugiau pakil-

Tui ruda, kad kai kurie ri
nkėj# reikalingi dirbiniai dėt 
jų gamybai reikabngų dides
nių komplikuatseaių įrenginių
u r pan. ię visai negaminami.

Šiuo motu, kaip patiriama, 
įtuvoje jau rinitai steigia-> 
nprs ir antras's gumos fabri
ką* Jau užsakytos jam nia- 
’.'.nos, parengti galutinai sta
ti bos planai, įsteigta speoiaii 
bendrovė ir kt. Iki žiemes 
lis mano jau pradėti ir dirb
ti. Naudodamasis paskutnių- 
ju li.vių mašiny modeliais bei 
kuris technikos naujumais, 
žaiU tuoj visų šias srities ga
mybų pagyvinti, Tsh

j B “DRAUOA"

Botoeuvs (LAIBU
(Tęsinys iš 2 pust.}

aų malonę ir tai labai didelę, 
būtent laimingų mirtį. Kalbė
dami Hažaiučių, mes nuolatai 
šaukiamės Ražančiaus Kurą 
lienės, kad melstųsi i.ž imu 
dabar ir mirties valandoje. 
Kadangi Ražančiaus Karųlie 
nė yra kartu ir mūsų nie:liū
dinusioji Motinėlė, kuri nega 

i ’i neišgirsti jos vaikelių ver
kimo, todėl Rąžančius užd k- 

į rina nuims jos maldas, kurios 
| negali būt neišklausytos, 
į Brang ūkime >at Rąžančių^ 
kalbėkim© jį dievotai, o til • 

i :a» apturėsime tai, kų reiškia 
1 ir žada jo paslaptys.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ MRgKTORlAl 
KELNER—PRUZIN

Gertąushuj pel&iiuivUn&a — Molerij patarnauja 
Phone 9000 623 W. l'th Ava.

VEKHIAN MONUMENT CO., INC.

Iš M. P. L. A. P. 
Susirinkimo

MARQUETTE PARK. — 
Rugsėjo 26 d., parapijos salė
je įvyko Marųuette Park Lie
tuvių Amerikos Piliečių klubo 
mėnesinis susirinkimas.

Tarpe svarbesnių dalykų 
buvo sekantieji:

V. Dirgelis raportavo apie

lankymų į aviacijus dienų ru 
gsėjo 12 d., Ponio aerodro
me, Lansing, 111.; visiems, ku
rie kuomi nors prisidėjo prie

Spalių 3 d. Nekalto Prasi 
dėjimo Panelės Sv. draugija 
minės 30 metų jubiliejų.

Per visų mėnesį narės kas 
pąvykoHos oro parodos; latk- SO8irinkr5ioS mokino
raščmtus, kūno .alpinu kotas-
pondencijas; lietuvių radio

si dainų, vaidinimo, rengė pro 
gramų, kuri prasidės 3 valau į, 
dų po pietų. Ir tikrai pasi
rodys kų jos gali.

Pirm. P. Nevardauski ūtė

valandų leidėjams; daininin
kams, muzikantams, sportini
nkams, ristikams ir jų mene
džeriui John J. Kuliui; J. A 
V. lakūnams, lietuviams |a-! ves programų, dai visame pu

RAPOLAS MESKAUSRA8
Miv6 lu&sėjo 30 d.. 193.7 •»., 

8:00 vai. "-y t o, sulaukęs 46 
metų atūži aus.

Kilo IS Kauno apskr., Bata
kių parap., Burloklų kaimo.

AmerlK^j ligyvaue 33 melus.
Paliko dideliame nulifldime 

moterį Marijoną. po tėvąls 
Voikevlčifltė, kilusi III Vištyčiu 
parap., dukrelę Marijos# 10 m. 
amž., du brolius: Juozapą tr 
PrancMkų. hroUeuę Asfuietį i* 
jų Seimą, pusbrolius Kazimiero 
ir Juosapą. jo žmoną Oną Ir

atidarymų naujo tilto ant Ke-1 kūnams, inž. A. Kielai, kuris, gelbės kitos valdybos narės: Št*nRiw4' fcvogeri KMimjerą,
dzie ir 75-tos gat. Atidarymas' 1938 an. žada skristi Lietu- 
įvyks spalių 3 d. Paradas Į von; parašutninkaius; svečia-

vice pirm. P. Dapkiūtė, rašt. 
E. Burbiūtė, finansų rašt. S.

prasidės 1 vai. įx> piet, nuo 71-rus iš Detroit. Cieveland, Rį., Butkiūtė, kasininkė O. Aku- 
' ttsburgh, Iowa nai. ir Kitur; sevlčiūtė, kasos globėja V. Rųir California gatvių. Gatvės 

nebus puošiamos, kaip pir
miau buvo numatyta. Vietoje 
to, bus dalinama laimėjusie
ms dovanos už apie $200.00.

Toliau sekė raportas iš pa 
vieto Civic Council, kurį iš
davė A. Oškeliūnas. Pranešė, 
kad rengiamas Civic Council 
masinitingas protestui prieš 
aukštus nejudinamos nuosa
vybės taksus. Masinitingas 
bus penktadienį, spalių 8 d.,
8 vai. vakare, Civic Opera 
House (kampas Madison st. 
ir Wacker Diive). Įžanga 10c 
padengimui lėšų. Bilietų iŠ 
anksto galima gauti jais klū-| 
bo pirm. A. MaLinskų, 7011 
So. Oakley avė.“ I

Stengiamasi sutraukti kuo- 
didžiausių minių žmonių ir 
parodyti politikieriams, kad f 
mokesčių mokėtojai nemano 
ilgiau kęsti, kad ant jų pečių 
kraunama kas metui didesnė 
ir didesnė našta. Nuo šio su
sirinkimo daug priklausys to
limesnis veikimas.

T.oliau kalbėjo adv. J. Gri
sius. Aiškino apie taip vadi
namus “Tax Limitation” į- 
statymus ir jų geras sekines 
tose valstijose, kur jie yra 
galioje.

Išrinkti darbininkai klubo 
būsimam baliui spalių 3 d.

F, A nis, klubo koresp.

jūniūtė ir maršalkos J. Ka
čiutė ir E. Jonaičiūtė.

Po programos pasilsėjus va-

Rengimo Komisijai: pirui. J.
J. Kuliui, inž. A. Kielai, rašt.
A. Rąuskinut, Evans ir Mik-
liūnui; biznieriams ir protoPrasid5s uVisi
.. , . . . kviečiami atsilankyti. Vakaro,

s.jonalams, kurie garsinos pro šftįmininkė R RwrbiūU pra-
gramoj ir kitiems.

Pinu. dr. J. P. Poška
neša, kad ji, su savo pagel 
bininkėmis, E Kačinskiūte,

ir dąug kitų girplnlų, draugų 
Ir pažystamų; o Lietuvoj* »e*e- 
rj Oną ir Jos Seimą.

Kflaas pašarvotas 14® S Sa 
48th Court, Cicero. Illinois.

Laidotuvės (vyks aatradienj. 
spalių 5 d. IS namų 8:00 vąl. 
ryto bus atlydėtas J Su. An
tano parap. bažnyčią, kurioj 1- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, l'o pamaldų bus 
nulydėtas į «v. Kazimiero Įta
ptais,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa*y- 
siamus-as dalyvauti Stose lai
dotuvėse.

tfųiiądę: Moterią DųkMS
Broliai, Bno’lenė. Seuno, Bas- 
brollal, FtisMcseOėu, tvogeria tg 
CMraSMS.

Laidotuvių direktorius. An- 
theny Petkus. Tel. Cicero 3109.

A. u A.
MYKOLAS VEBRINIS

Mirė spalio 1 d., 19.37 m..
4:00 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iŠ PanevSžio apskričio, 
Krekeaavos parapijos Mtege- 
lionlų kaimo.

Amerikoje ižgyveno 30 mete
paliko dkJeiiaiuv. nulifldime 

pusbroli Antaną Vepitą tr Jo 
ietmyną Ir daug kitų giminių.

Velionis buvo narys Lietuvos 
Ptltečių Ir Keistučio Kliubų.

Kūnas pašarvotas Lachawlcz 
koplyčioje. 2314 West 23rd pi.

Laidotuves įvyks pirmadienj. 
spalio 4 d. Ii koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Aui
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos, pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
Htsuans-as dalyvauti iioee iaj- 
dotuvčse.

N u lindę: PltskroMs, Jo šei
myna ir gimines.

Laidotuvių direktorius La- 
ehawies ir Sdaat Telefonas
Canal 2615.

Urba Rowr Shoppe 
(4180 Archer Avenue

Padėka

Lietuvių Nacijonalis Aero 
w klūbas širdingai dėkoja vi

suomenei už okaitlingų atsi-

. A-BITTIN
PAMBKLU IMBBMėl

Dabar siūlo didMansias 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
štakių akmenų ir madų- 
Kabina nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 

Telefonas BEVerty 0005
skersai Kazimiero kapinių vartų.

tedirbėjai aukštesnės rdiiea 
paminklų ir grabnumių 

-------0-------
(NdžiauHia paminklų dirbtuvė

Chicagoj 
---- 0----

8uviri 50 metų prityrimo ,

Virkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

Mes ątlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTHVVESTERN 
AVENUE ~

AUTI UKAND AVK.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL..

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
UIOOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1UDIII Iii P C PATARNAVIMAS J4 AnlDuLANUt DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

S. P. Moda S5U9 Litnanica Avė. 
Pkaae YARds 1138-1139

A. A. SESUO M. SCHOLASTIKA
(JIEVA BUTRIMAVIčIUTEj

Mūsų brangių ir mylimų Sesutę M. Scholas
tikų atskyrė Aukščiausas iš mūsų tarpo rugsė
jo 29 d., 1 vai. ryto,

A. a. Seselė gimė 1890 m., gruodžio 25 d-, 
I*ittston, Pa< Duktė Andriejaus Butrimavi- 
čiaus ir Viktorijos Ramanauskaitės. Tėveliai 
mirę. Velionė išgyveno vienuolyne 28 metus.

Paliko nuliūdusias: 6v. Kazimiero Seseles, 
savo sesutę Klenų Puhlkik ir jos šeimų; brolį 
Silvestrų Butrimavičių (Bertraną) Chicagoj, jo 
žmonų Ouų Aukštikalnytę, jų sūnų Silvestrų; 
brolį Albinų ir jo žmonų Pranciškų, AVilkes- 
Barre, Pa.; tetų, gimiieg Kingston, Pa., ir AVor- 
cester, Mass.

I^aidotuvoe įvyks pirmmhenį, spalių 4 d., 9 
vai. ryte. Po gedulingų pamaldų Sv. Kazimie
ro Seserų koplyčioje, 2801 W. Marąnette Road, 
Chicago, Illinois, bus nulydėta į Šv. Kasimioro 
kapines.

Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę: Sv. Ka
zimiero Seserys, brohai, sesuo ir giminės.

Laidotuvių direktorius ,A. Petkus.

1 UaBalsikiaba. Rasos
=T3mr

3307 Lituanica Ava. 
Pkaaa BOUIevard 4139

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDKAUSIA LAIDOJIMO JSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 174U1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

TA y Y A T koptyČiO* visose 
X Iv. / a 1 Chicagos d>tys«

KUaaakite a&cų LUtavių radio praeraau) Pimadioaio vakanda, 
10:S0 vaL vakaro U W. H. T. 0. stoties (H20 K.) — Pranašaif. IALTIMI£BAU

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

S. M. Skndas 718 West 18th Street 
Phoae MONroe 3377

Ll.Znlp
Jnzapas Eakjkis
P. t Ridikas

1646 We«t 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Western Ai 
TCVAS Tel. VTBginia 0883.

bMa ir Smai
ilkniMs

8354 So. Hateted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 Weat 23rd Place 
Phone CANaI 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1^70

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3672



»
Aeltadienls, spalių 2 <5., 19

KRYŽIAUS PARAPIJOS RUDENINIS IŠVAŽIAVIMAS
RYTOJ, SEKMADIENĮ SPALIO-OCT. 3,1937 M.

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.
Pradžia 11 vai. ryto Įžanga Dykai

Bus daug brangių dovanų. Gera muzika, skanūs valgiai, gardūs gėri- į 

flk mai. Kviečiame visus Chicagiečius atsilankyti j šį paskutinį pikniką. | 

KLEBONAS IR KOMITETAS.

VIETINES ŽINIOS

Kę Mano Kitos 
Kolonijos

Už savaitės — spalių 9-.;i, 
gedulo diena, Vilniaus užgro 
bimo paminėjimas. Gyvu žo
džiu ir per spaudų raginama 
kolonijos ruoštis prie tinka
mo paminėjimo. Iki šiol dar 
tik trys Chicagos lietuvių ko
lonijos paskelbė minėsiančios 
Spalių 9-jų: Bridgeporto, Bri
ghton Parko ir North Side. 
Kų gi 'mano kitos kolonijos? 
Federacijos, Vilniaus Vadavi
mo Sųjungos skyriai, wake 
up! Keikia ruoštis, reikia ga- 
rsintis, reikia iš anksto ap
sirūpinti kalbėtojais, progra
ma. Spalių 8 ir 9 dienomis

Drauge” bus paskelbtas su
rašąs visų kolonijų, kurios ji 
kada ruošia paminėjimų ir 
kur kokie kalbėtojai kalbės. 
Tame paskelbime turį i ut- 
visos kolonijos. Didelė nega
rbė bus tai kolonijai, kuri ne
bus paskelbta tame surašė. 
Nežiūrėkime kas kur kų daro. 
Vilniaus ir pavergtųjų lietu
vių reikalai turi būti aukš

čiau už visokius kitus rengia
mus vakarus. Nebūkime Vil
niaus vadavimo slakeriai, ko
kiais pasirodo socialistai ir 
laisvamaniai. Federantas

kp. svarbus susirinkimas, pa 
rupijos svetainėj. Lapkričio 7 
d. North Side bus Labd. Su
uos seimas. Keikia ruoši i*.

Margutnynai Iš Mūsų, 

Kolonij os

Visi kviečiami dalyvauti si 
surinkime.

CI liC AG O HETGHTS, ILL. 
2L-1*. — Parapijos bazaras būna še

štadienių ir sekmadienių va

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA 

tt WCFL

bus reguliarė ncdeidiettin ra
dio programa, kurias leidžia 
savo pastangom Piogtess Fn- 
initure Co. krautuvė, 3224 H. 
Halsted str. ftios«? programo
se nevartojama rekordai - plo 
kštelės, bet visuomet dalyvnu 
ja dainininkai ii muzikai. 
Taip ir ryt daii.no.; Naujosios

CLASSIFIED
PAR DA VI M VI

ReMoranss-TavemaA, gera vieta, pi
ldai parsiduoda, pardavimo priežas
tį. — mirtis. Atsigaukit:

3503 8o. Kadsle Avenue

Spalių 9 d. Minėjime 
Kalbės Atvykęs Iš 
Lietuvos K. Čibiras

Ryt vakare, t. y. sekmadie-
Ryt Prasideda Parapi- karais. Parapijonai skaitlin- j nį iš galingos VVCFL radio 

lOS Bararąs gai lankO- Bazaras baigsi- stoties, 970 kil., nuo 7:30 iki
spalių 24 dienų “Haloween 3 vai., nepamirškite pasikiau-. ».,adynės dainininkai. Eus mil-

----------- dance”. '* 7 į syti puikios radio programos z,ka jr kalba iš t< -n srities, j"
CICERO, Ilk — šį sekma ! „ ,Aj ————— , , Isų aidžiule simfonine 'Budri-'Bus paskelbta žjf.u: iš visirj- • *

dienį, 3.-30 vai. po pietų pra
sidės parapijos bazaras. Kle
bonas kviečia viąus, kurie tu
ri automobilius, suvažiuoti 
prie parapijos mokyklos, kad

Praeitų savaitę kleb. kun. ko radio orkestrą, dainom -ir

NAMAI IR RENTOS SMARKIAI 
KYLA. PIRK MAMA DABAR—VES 

I)AR YRA BARGENŲ

NOKTU SIDE. — Spalių 9 
d. Vilniaus užgrobimo minė
jimui rengiama graži progra-
ma. Ja rūpinasi varg. N. Kn- Pa<lari"s Automobilių parodų.
lys. Tarpe kitų kalbėtojų, ka
lbės tik kų atvykęs iš Lietu-

Bazaro atidaryme bus mu
zika. Kviečiame visus atsilan-

vos svečias K. Čibiras, kuris Vyti. Laimingieji gaus gerų 
yra mokslus ėjęs Vilniuje. Jis'dovanų. Kaimynas
papasakos apie lietuvių pa
dėtį lenkų okup. krašte.

Šiandie, 3 valandų po pietų 
kviečiamos visų draugijų ko
misijos, kurios pasižadėję da
rbuotis parapijos bazarui, įsi
rengti draugijų būdas, nes

Vlartinkus, su komitetu, ap- •« , ■ •’ ; 7 ■ prar.esimais iš biznio jxisau-
lankė parapi jonus, rinkdamas įj0
aukas nupirkimui anglių. Kle
bonas sako, kad šių metų an
glių kolekta bus gausiausia 
iš visų jo čia klebonavimo 
metų. Net ir dešimkių yra.

Spalių 3 d. mūsų bažnyčio
je prasidės Religinio pobūd
žio paskaitos 2:30 v. po pietų. 

Savo^klebonui, gerb. kun. iPaskaitaS duos

II. j. Vaičūnui, pagerbti jo 
vardadienio proga, Šv. Anta
no parapijonai ir draugijos 
praeitų sekmadienį surengė 
milžiniškų puotų ir labai gra
žių! programų. Žmonių, buvo

Tikrai yra ma/onu, kad šie 
Budriko krautuvės leidžiami 
programai pasiekia visas da
lis Suvienytų Valstijų ir Ka
nados. Rėmėjas

menės judėjimo ir įdomibs ži
nios iš Progress krautuvės 
prekybos eigos, kur yra pro
gos nusipirkti visokių nama
ms reikmenų dideliu pinigų 
sutaupymu.

Ryt, lt Valandą prieš piet

gerb. kuri. A. C. Martinkus, 
anglų kalboj. Šio sekmadie
nio tema — “My place in the 
Universe”. Norintiems duoti 
klausinių, bažnyčioj prie du
rų yra dėžė. J klausimus bus J
nlea l/omn col/ontl onl/mo/liAm

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ I

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only w»r yoar body can ctei.it ont 
Aelde and poteonou* weatee from your 
btood le thru 8 mįllton ttny. dellcete Ktd- 
noy t u bea or Bltera,

spalių 3 d. bazaras jau Ims pHna gvetainė, net vietos pri- atsako1na sekantį sekmadienį
atidarytas.

Sekmadienį, tuojau po su
mos, šaukiamas I/sbd. Sų-gos

trūko.
Ciceriečiai ne vien sveikino 

savo klebonų, bet ir įteikė 
daug dovanų.

RCA VICTOR
J.*! •

Pabandykite elektrikinį 
tono nustatymą dabar. 
Jisai yra greitas, teisin
gas. tikrai automatiškas. 
— Ttk paspausklt guzlką, 
ir gaunate jitsij stot). 

Bfonuoi i«l P hJOfJ-M 
short wave 60 syk leng
viau... paklausykit Sontc- 
Arc Magic Balso. Atei
kit šiandien.

M

Rugsėjo 30 d. — šv. Jero 
nimo šventė. Rytų 8 vai. iš
kilmingomis mišiomis klebo
nus minėjo savo vardinės: Mo 
kyklos vaikučiai ir daug pa- 
rapijonų priėmė šv. Komuni
jų klebono intencija. Po mi
šių mokyklos vaikučiai, Sese
lėms Kazimierietėms vadovaa 
jant, surengė gražių muzika
lų programų. Mokyklos benas, 
vadovaujant seselei Salveto- 
rai, pagriežė lietuviškų melio- 
dijų. Mokiniai sveikino savo 
gerb. klebonų ir įteikė gražių 
dovanų. Klebonas susijaudinęs 
visiems dėkojo ir žadėjo dar 
daugiau darbuotis parapijos 
reikaluose ir mokyklos gero
vei.

Am. Liet. Kat. Dukterų 
Klūbo Narių Dėmesiui

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3409-11 So. Halsted St., 
3417-21 So. Halsted St.,

Tel. BOUIevard 7010

CICERO. — Amerikos Lie
tuvių Katalikių Dukterų klū
bas sekm. rytų, »*:30 Mišiose, 
eis in corpore prie šv. Komu
nijos. SeMnadienį yra Šv. Te
resės šventė. Kadangi klūbas 
šv. Teresę turi savo globėja, 
dėl to visos narės privalo da
lyvauti dvasinėj puotoj. Pra 
šomoK susirinkti į mokyklos 
kambarį apie 7 vai. ryto.

Korespondentė

TOBULINA ŪKIO 
METODUS

BUDRIKO PROORAMAI —
NcdtHjoinis iš stoties WCFL — 970 Kil., nuo 7-30 iki 8 vai. vak. 
Ketvergais iš stoties WHFC — 1420 Kil. nuo 7:00 iki 8:00 v. v. 
Psnedeliais ir Petnyčiomis iš į toties WAAF 920 Kil., kaip 4 v. v. 
Kiekviena ryta iš stoties W0ES — 1.360 K31., kaų) 9:30 v. ryto.

KAUNAS. — Rugsėjo 23 
d. išmėginta nauja linų rovi
mo mašina, kuri per valandų 
nurauna hektarų linų; mano
ma įvesti Lietuvoje.

CRANE COAL COMPANY, 5332

Naujai susiorganizavęs AR 
D 13 skyrius gražiai darbuo
jasi. Sus-tnai įvyksta regula - 
riai ir vis gaunama naujų na
rių. Rugp. 22 d. skyrius tu
rėjo pirmų, parengiirių, pikni
kėlį, Scheubert’s miškuose. 
Stebėtinai pavyko. Dabar rė
mėjos darbuojasi parapijos 
bazare.

FABRIKO DYLERIO 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI!

VARTOTI KARAI!
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS

• .*•£
PAS

■ t t_
Chrysler Dylerį

3910 OGDEN AVĖ.
ARTI CRAWFORl>

CHRYSLER *37 Importai 
vartotas 4 door Sedan,
Dual Eąnippod, radio, 
heater, defroiter furnished
at cost ............. '•«.............. 7
PLYMOUTH *87 R-pass. de luze 
tour. Sedsn — vartotas

Rugsėjo 25, 5 vai. vak. mfl- jpLYM0UTH *35 5-pass. 
sų bažnyčioje moterystės sa-jat® lnx® tour. Sedan 
kratnentų priėmė D. Mesk aus- UOLDSMOBILB ’M 5-pasa 
kas su S. Kazlauskaite. Ves- j ^’s-nass.
tuvių vakarienė buvo parapi- M de luz. tour. Sedan .... 
jos svetainėj. RAp.f CHEVROLET *86 5-pass.

Rėmėju Pramoga 
Parapijos Naudai

MARQUETTE PARK. - 1 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyrius rengia bu
nco ir card. pramogas spalių 
3 d., 1:30 valandų po pietų, 
parapijos naudai. Įžanga 23c.

Nuoširdžiai kviečiame visus! 
atsilankyti. Bus užkandis, gė
rimo ir ‘muzika. Komisija

Įde hute tour. Sedan 
| CHEVROLET *34 5-pasa.
[de lue tour. Sedan ----- 28f

SEKMADIENIAIS 
ATDARA VISĄ DIENĄ

Pranešimai
BMOttTON PARK. — Sv. 

Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 6 skyr. susirinkimas įvyks 
spalių 3 d., tuoj po paskuti
niųjų Mišių šv. mokyklos ka
mbaryje. Prašome rėmėjas 
skaitlingai susirinkti. VasaraJ 
prabėgus, reikia pradėt dar
buotis. Raėt.

CICERO. — Draugystės Šv. 
Antano mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalių 
3 d., parapijos mokyklos 8 
kambary, 1 vai. po piet. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti 
sus-me, ir naujų narių atsi
vesti. Valdyba

____ būt bavare of choap,
drastlc, lrrttatlns druge. If functlonal 
Ktdn.y or Bladder dlaordere malte, you 
euffer from Oettlng Up Ntgbts, Het+ede- 
neea. Lee Pelne. Beckeche, Ctrcle 
Byee. Dtsslnee* Bbeumatlc Pelo 
Ity, Burnine. Bmertlng or Itchlr 
take chnncee. Got the Doctor’e _. 
taed preecrlptton called Cyatek 
Tex). VVorks feat, eafe and eure. __ 
houre lt muat brlng nev vltellty. and le 
guarenteed to Sx you up ln one 
money beok on returb of empty 
Cvatex coeta only te n dny et f 
en*t the guarentee preteeta yog.

Bridgeporte arti ftv, Jurgio bažny
čios yra 6 fl. mūro namas, beismon- 
tas, vlškos garažas ir t.t. Neša ge
rą procento. Kaina tik $4250. I- 
mokėt ll60n.

Brighton Parke, vra mūro namas, » 
po 6 kam b. Ir 1-4 kamb. Kaina 

ttk $4300. Jmokf-t |1200.
Maruuette Parke, 2 fl. o 6 kamb., ' 

apšildomi, visi modemiški (rengimai 
Randasi arti pnrko. Kalno tik 13600

Marąuette Parke, mūro “bunga 
loW8” 4. 5 nrha 8 kambarių. kuri 
tapo paimtos už skollų nemokljl 
Dabar parsiduoda labai pigiai: ka 
nūn 33600 ir aukščiau.

Marąuette Manor; skubiai par. 
duoda biznio namai, Storas ir 3 fla *4 
tai. Kaina tik 110,500.

Marąuette Parke: 4 fletų moder
niškas mūro namas, kuris kainavo 
pabudavoti apie 128.000. Dabar parė 
duodame tik už 113.600.

Mes esame atstovai Bankų ir re- 
evverių. kurie mus (galioja parduoti 
mimus (vairiose tnlerio dalvse, tr ui 
labai žema kaina. Tad. jeigu Tam. 
stos manote pirkti narna, nežiūrint 
kurini vietoj ir kokio dydžio, ma,: 
lonSklte kreiptis pat mus. o mes mie. 
int parduosim tok) namą, kokio JOg 
ieškote. ..

K. J. MACKE (MACIUKAS)
2S4. Weat «»th St.
Tel. Froanept SI4O

500.„; ’♦

I, Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder, 

0799 Ba M
Telefonas

Mapiesrood Ava, 
PROspeet 1188.

COAL
Anglys

WILMTNGTON
ANGLYS

Lump ....................... $6 00
Mine Run ............... 6-75

600 
600

Screenings ...... .. 476
PIRKIT DABAR!! KAINOS 

, GREITAI KYLA
PRISTATYMAS MIESTE Ot 

PRIIMTESOIUOSK .

Tel. ARDmore 6975

RENDON KAMBARYS

Rendon šviesus, anšlldomas, gražus 
kambarys; atsigaukit

2522 West 45th Street 
Chicago, III. - '

PAnDAVIMIT NAMAS

4Š54 So. Mapiewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžtus. Priežastis 
pardavimo— našlė. Atsigaukit 10717

w
PARPAV1MIT. BIT-ERNfe

Pardavimui bučernė Ir grosemė. de
ra ir sena vieta. Pigiai. Su ar be 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar ttAtno.

ltoX So. 48th Avė.. Cicero, tl).

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krduttri 
vė Atdara 
Diena Ir Vaka- 

- raia — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Vlctory 3486 > 
504 VVest 33rd Street

DE BOTO *36 5-paaa. 
de lnze tour. Sedan .... 4951
CHRYSLER *35 Airflow 6-p. 
de kute tour. Sedan .... 4751
TERRAPLANE *36 6-paas.
Sedan pilnai įrengtas .. 495 ]
HUDSON *36 5-paaa. Sedan, 
tonr., pilnai įrengtas .... 595 Į
Vartotas PACKARD *37 6-cyL 5-pa- 
gaiierią de lnze to. Sedan .. 835 Į 
FORD *36 de-luze Coupe .. 295 J
NASH *36 5-paas. de lnze
Sedan ...................................... 525|
CHRYSLER *37 — 6 ryl’n- 
der. 6 pasu. Trunk Sedan
naujaa, dabar ..................... 745 i
LASALLE *36 6 paša.
Trunk Sedan ........................ 695 j
PONTIAO *36 — 6 paaa.
Trunk Sedan ..................... 4951
TERRAPLANE *36 5 paaa.
Trunk Sedan ......................... 465 j

Jūsų karaa kaip Įmokėji- 
mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Di«r 
nų Važinėjimo Išbandymas 
M KITI BAROF.NAI TAIP e 
ŽEMAI JMOKANT, KAIP___

Chrysler Dyleris
TAIPOT

FINANCE CO.

5

Ogden Avenue

R E N D 0 N S A L i
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Avė. Sav. Petras 
Vengeliauskas pasinio savo 
kostihneriatns seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi- 
gi renda. Tel. I>af. 4112

OARPENTER
nt

OONTRACTOR 
2223 VVest 23rd Place

Atlieka visokius medžio darbus, 
dideliai ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus žiogeliais. 
Dedame stogus.

Turi SS matus patyrimo.
•

Tel. CANal 7514
CHICAGO

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
• k' •f*

Vandens Baltumo — Nesmirda — tvariai Dega — Lygas
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PIKU OU RAFINTRIFOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PIENĄ MIF.R> 
SU CITY REAI-ER APftIPRfcTAIS, SAIKTOTAIR TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAU8 PEČIAMS ĮAUKITE
OANal 2020

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

KIPRUI ALIEJAI VISOKIEMS MUDYTI VAMS

daii.no
ctei.it

