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PASAULY STOVIS LABAI RIMTAS-ROOSEVELT
PRHDENTAS PAREIŠKIA, AMERIKA 

BUS SAUGOJAMA NUO KARO
Buą stengiamasi nesikišti į 
Azijos Įr Europos reikalus

HYI)E PARK, N. Y., rūgs. i Tiesa, kad Europos valsty- 
12. — Prezidentas Rooseveltas bės saugojasi karo, kaipo di- 
vakar pareiškė, kad jis vis- j džiausios nelaimės. Bet ma- 
ką darys, kas tik galima, j šiaušias kurios nors valsty- 
kad Amerikai neleisti įsivelti bės netaktas gali išjudinti vi-
į naują pasaulinį karą.

Aį-*pareiškimą prezidentas
padarė gavęs pranešimų iš 
Tolimųjų Rytų ir Viduržemio 
jūros,'kur vyksta karas ir 
reiškiasi nepaprastai rimtas 
stovis.

Per spaudos konferenciją 
prezidentas plačiau kalbėjo 
apie japonų įsiveržimą į Ki
niją ir apie povandeninių lai
vų veikimą, Viduržemio jūro
je.

są Europą. ;Nereikia užmirš
ti, kati kelios valstybės at
kakliai kovoja už pirmenybę 
Ispanijoje. Į | ‘

Pasauly stovis yra nepap
rastai įtemptas, sakė prezi
dentas. Ir pažymėjo, kad A- 
merikos J. Valstybių vyriau
sybė, kiek tik bus galima, 
stovės ko atokiausia nuo 
“parako statinių” Europoje 
ir Azijoje.,. ’ •

Senovės Mayanų guuinės liekana Meksikpję — taip vadinama Kul-Kul-Kan piramida, 100 
pėdų aukšta. Ant piramidos viršaus yra tos buvusios giminės valdovų šventnamis.

JAPONAI KINIJOJE DARO 
PAŽANGĄ

Japonų premjeras ragina
gyventojus remti vyriausybJ

ŠANCHAJUS, rūgs. 12. —j nenutraukiami. Japonai prfs 
Patirta, kad japonai šioj sri-; reiškia, kati Yangtze upė 
ty ir šiaurinėj Kinijoj paga-1 fronte jie pasistūmę prieki 
Iiau pradėjo daryti pažangą.'per porą mylių. Tame fronu 
Tas reiškia, kad .japonų ka- ' daug japonų kariuomenei 
riuomenės i skaičius visuose išlaipyta.
frontuc.se iymiai padidintas, j FE1PISCASi 12
Daug kas .spėja, kad japonų i » ,. .- , •• • o - * Japonų pranešimais, japcipažanga vm t lk laiktna. r ries . _ . ¥ . t ’ j: ..... , kariuomene jau užėmusi kernejuos susimeta ir kinų raudo -i—

Sritį ir pranoizg karo laivai patruliuoja 
Viikrūno jura I

Devynios valstybės sutarė 
kovoti prieš piratiškus laivus

NYON, Šveicarija, rūgs. Komisaras Litvinovas ne- 
12. — Valstybių konferenci- patenkintas konferencijos nu
joję kovoti prieš povandeni-i tarimais. Konferencija atsi-
nius laivus Viduržemio jū
roje Anglija ir Prancūzija su
tiko su karo laivais patru
liuoti prekybinių laivų plau
kiojimo kelius toje jūroje ir 
tuo būdu juos saugoti nuo 
povandeninių laivų puolimo.

sakė kaltinti Italiją dėl nar
dančių laivų veikimo. Tas 
nesuderinama su Maskvos nu
sistatymu. Dar labiau jis ne-

MRDINOLĮI KOLEGIJĄ 
H M NARUI

ARKIVYSKUPAS MCNI- 
CHOLAS IŠKELIA

MASKVOS PROPAGAN
DA PRIEŠ JAPONUS

Konferencijoje dalyvavu
sios Graikija, Jugoslavija, 
Turkija, Rumunija, Bulgari
ja, Egiptas ir sov. Rusija 
saugos .tik savas pakrantes.

Padarius patruliavimui pla 
nūs konferencija nutraukta 
ligi pi.tnadienio. Iki to lai
ko konferencijos dalyviai su
sisieks su savo vyriausybė 
mis ir lauks planų patvirti
nimo. Kai bus gautas vyriau
sybių patvirtinimas, dalyviai 
paprašys savo nutarimų pro
tokolą ir darbas bus užbaig
tas. .

Pasirašius protokolą Itali
ja bus pakviesta prisidėti 
prie Viduržemio jūros patru
liavimo. Jei ji nenorės tai da 
ryti, sakoma, bus apsieita ir 
be jos.

Anglija labai pageidauja 
Italijos prisijungimo. Prem
jeras Mussolini ne vieną kar
tą yra pareiškęs, kad ne kas 
kitas, kaip tik Italija turi 
tuiėti pirmenybę Viduržemio 
jūroje. Šis pareiškimas yra 
didžiai reikšmingas. Kilus 
karui Italija juk gali Vidur
žemio jūrą užblokuoti. Ši jū
ra gi Anglijai yra gyvas rei
kalas. j

VATIKANAS, nigs. 11. — 
Mirus kardinolui Bisleti, iš 
Popiežiaus Pijaus X skirtų 
kardinolų belijo tik du kardi
nolai. Jie yra: kardinolas Gra 
nito Pignatelli di Bellmonte 
ir kardinolas O’Connell, Bos
tono arkivyskupas. ‘Kardinolų
kolegijoje yra tik du nariai, 
kurie skirti kardinolais anks
čiau už Bostono kardinolą. Jie 
yra: kardinolas SkVbenssky ir 
kardinolas Granito Pignatelli.

ŠVIETIMO KLAUSIMĄ
CINCINNATI, O., rūgs. 11 

arki vyskupijos 
ganytojas, JE. arkivyskupas 
J. F, McNicholas, O. P., gany
tojišku laišku aštriais žodžiais 
peikia viešųjų mokyklų nepa
prastai brangų išlaikymą.

nųjų įsigaaklavusios gaujos, 
su kuriomis japonams bus 
sunku kariauti. Japonų karo 
vadai jau nusiskundžia, kad 
sov. Rusija siunčia daug lėk
tuvų Kinijai, o ypač komu
nistų gaujomSj

Japonai daro pažangą, bet 
tas jiems it brangiai atsieina. 
Jie daug kinų nukauja, bet 
ir patys susilaukia nepapras
tai didelių nuostolių.

Šanjahajaus srityje įgali 
cholera. Pranešta, kad ši bai-

RYGA, rūgs. 12. — Mas
kvos režimo šalininkai stebėto
jai čia ir kitur griebiasi pro- ., . .. . ..tw . J. Lm^udenuja siau&a»?i|»*japo-.pagaridog. prieš kariaujančius . . 5" ~ ’ ,1, ' .

Kinijoj japonus. nų aftnijojė? Keliolika karei

“Amerika gali turėti pui- “

Pirmiausia jie pažymi, kad 
rytinio Sibiro sovietų raudo
nosios armijos vyriausias va
das maršalas Bliucheris esąs

vių jau •IhSrę Y
Visoj srity atkaklūs mūšiai1 niją.

visą Šiaurinę Hapejaus pro 
vinciją ir tenai visas kin 
karo frontas sulaužytas. Ki 
nų armija skubotai atsimeta 
kad išvengus didesnių sau 
nelaimių.

TOKIO, rūgs. 12. — Japo 
nų premjeras princas Konoe 
išleido atsišauk 2mą į tautą- 
visus gyventojus. Kaip y 
rus, taip moteris ir vaiku 
ragana padėti vyriausybei ve 
sti karą Kinijoje. Ph-elha 
reikalinga ne tik medžiu ai nė 
bet ų nmralinė. Ąno| pn m- 
jero, visa tauta turi jįfeinu 
keti karui, kad nugalėjus K i

SUŠAUDYTI TRYS KOL
CHOZŲ “GRIOVĖJAI”

patenkintas, kad sov. Rusi- Pirmasis Popiežiaus Lepno 
jos karo laivams,’neleista* paskirtas kardinolu. Jis 
patruliuoti Viduržemio jūro-'yra 75 am&» 0 kard. Grani- 
je, bet tik savo pakrantes J to Pignatelli, 87 m. amž. 

Juodoje jūroje. Litvinovas ir Dalwtrtinis Popiežius Pijus 
XI yra paskyręs 71 kardinolą. 
Iš jų 51 gyvi.. Tarp šių yra 
Chicagos kardinolas Munde
lein ir New Yorko kardinolas 
Hayes. Philadelphijos kardino

sako, kad .sovietų prekybi
niai laivai Viduržemio jūro
je nebus apsaugoti nuo po
vandeninių laivų.

' * «
Komisaras Litvinovas sten

gėsi, kad valstybės į talką 
pakviestų ir Valencijos radi
kalų režimą. Tas nepripažin
ta, kadangi šis visas triukš
mas ir .iškilęs dėka Valenci
jos radikalų pasiryžimui lai
mėti karą Ispanijoje, nuga
lėti nacionalistus, kuriuos 
Italija karštai remia.

Valstybės be kitko dar nu
sprendė nesaugoti Ispanijos 
radikalų ir nacionalistų pre-

nepaprastai talentuotas ka- 
kiausią švietimo sistemą pa-' rininkas ir mylimiausias ka- 
sauly”, rašo arkivyskupas. I riuomenės vadas”. Taip, esą, 
“Bet neturi. Čia mes išleki- pati sovietų spauda maršalą
žiame daugiau pinigų švieti
mui už daugelį kitų pasaulio

Bliucherį vaizduoja.

, ,. _ . . . _ . ■ Girdi, jis turi 400,000 ka-salių, ėmus jas krūvon. Turi- d .
.................. ... . , , _ ' riuomenės. Su šia kariuomeneme visi pripažinti, kad musų .. . .

amerikoniška švietimo sistema |J1S tWp Pas’tvark«8 Slb,rc’ 
reikalinga nuodugnaus per. | l«d galįs ištisus yienenns me- 
tvarkymo” i tuo* kariauti su Prie»u nereika-

,. , , I laudamas iš europinės Rusijos
Arkivyskupas nurodo, kad ,,

. -. , ,, , , L • I pagalbos,viešiose mokyklose kaskart vis I

MASK(VA, rūgs. 12. —
Spauda paskelbė, kad Ukrai
noje sušaudyti trys kolektyvių 
ūkių “griovėjai” už prieše 
valstybinę veiklą. , ,

NORI DIDESNĖS RATOS 
UŽ GAZĄ

LIETUVIS TURTUOLIS 
VYKS 1 LIETUVĄ RINKTIS

ŽMONOS

lą Doughęrty yra paskyręs 
Popiežius Benediktas XV.

Š'andien kardinolų kolegiją 
sudaro 64 nariai.

KĄ SAKO ITALAI APIE 
MASKVOS GRASINIMUS

ROMA, rūgs. 12. — Italijos 
autoritetai dėl Maskvos grasi
nimų atsako, kad tegul bolše
vikai tik pradeda vykdyti savo 
grasinimus. Tokiam. įvykyje I

kybinių laivų. Kitaip gi rei- j talija smogs atgal sovietams į 
kštų nacionalistų režimo pri- šonkaulius.
pažinimą, kuriam priešingai -Jei Maskva pradės bet ko- 
ypač Prancūzija. kią akciją prieš Italiją, tas

reikš prikabinimą. Tada Ita-

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Patirta, kad Italijos premje
ras personaliu laišku kreipė
si pas Anglijos ministerį pir
mininką Cbamberliną, kadjd 
vyriausybė pripažintų Italijai 
Etiopijos užkariavimą ir šį 
klausimą paremtų T. Sąjun
goje.

lija žinos, kaip elgtis su tokiu 
priešu.

1 Illinois valstybės prekybos 
• konr’sija neleidžia gazo kom-

labiau plečiasi priešdieviškos Stebėt°ja\ ka<1 Mas'|panijai Chicagoj didinti ratų
_ tL_ • ••,, • _• -v kva nes-emai padarius nepuo

limo sutartį su Kinija. Tas rei 
škia, kad sovietai gali įsivel
ti į japonų kinų karą.

įdėjos. Doroviniai klausimai iš 
mokyklų išstumti. Mokslas be 
dorovės nėra mokslas. Juk do 
rovė reikalinga pramonei, įmo 
nei, darbui, kapitalui ir pačiai 
vyriausybei Gi viešosios mo
kyklos ignoruoja šį didžiai 
svarbų dalyką ir baigęs moky

už gazą ligi 16 nuošimčių.

KAUNAS. — Gen. Vidas 
Nagevičius, lankydama-i po 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijas, &uėjo« porą lietuviu ku
rie ten ar tik nebus tuttingi 
-si mūsų išeiviai visoje PiH 
Amerikoje.

Argentinoje į vieną sutikiu 
mą atėjo išdžiūvęs, sau a s 
bet dar stiprus ir sveikas vy 
ras Dučys, kuris yra savin m 
kas milžiniškų žemės plotų. 
Dučys yra dar nevedęs, • je

IR TURKIJA SUSIRŪPI
NUSI

. . ISTANBULAS. rūgs. 12.—
Mm neturi suprat.-, vyriausvM d
n,o apie dorovę, nekalbant jau inngi dM ki|usiy Rov. Ba.
apie religiją.

Kompanija tad per teismą praleido ant arklio
nori sugriauti, minėtos komi-į jr atvykti į Lietuvą pa
sijos autoritetą. Komisija pa- airinkti sau žmonos. 
sisak3, kad ji kovos prieš
kompanijos žygius.

APIE 100 ISPANŲ 
PRIGĖRĖ

PARYŽIUJE SUSPROG 
DINTA BOMflA

PARYŽIUS, ruga. 12. — 
Susprogdinta bomba ties dar
bdavių sąjungos namais ir du 
policininkai užmušta.

Jo Ekscelencija dennncijuo- 
ja Ohio valstybės politikie
rius, kurie kas metai vis dau
giau pinigų reikalauja švieti
mo reikalams, tačiau nė mažo
sios dalies neskiria katalikiš
kų mokyklų išlaikymui. Ohio 
katalikai piliečiai jau ilgi me-. 
tai reikalauja, kad jų sumoka^ 
mos. valstybės švietimui mo
kesty s būtų skirtos katalikiš
koms mokykloms. Tačiau po
litiniai fanatikai apie tai neno 
ri ir klausyti. Katalikai gi 
švietimui kas* metai sumoka 
milžiniškas Bumas ir iš to ne

sijos nesutikimų’ su Italija. 
Turkijai apeina jos geografi
nė pozicija.

turi jokios naudos. Be tų su-' 
mokamų sumų jie priversti 
dar savo lėšomis išlaikyti sa
vas mokyklas.

Tuo tarpu viešųjų mokyklų 
išlaikymrs ka« metai didėja. 
Nedidėja mokinių skaičius, bet 
kaskart didinamos išlaidos. 
Katalikiškos mokyklos dėl ne
turto vargsta, o viešosios mo
kyklos gyvena geruosius lai
kus ir to dar neužtenka. Ai 
neteisybė turi būti pašalinta.

BORDEAUX, Prancūzija, 
rūgs. 12. — Čia atvilktas su
skilęs žvejinis laivas su 30 is
panų radikalų, pabėgusių iš 
šiaurinės Ispanijos. Jie pasa
koja, kad nacionalistų karo 
laivai nuskandino du kitus
žvejinius . laivus, su kuriais'

Kiti turtuoliai yra brolis 
Čekanauskai. Su nepapi .-tu 
darbštumu įsitaisė gerte nių 
daiktų dirbtuvę, kurioj dirba 
apie 40 darbininkų. Per k 
rius metus jos vertę pakėlė 
gi milijono litų.

Rio de Janeiro gyvena tu 
blogai verčiasi fotografas V< 
gylius, buv. Steig. Seiatoo oa 
rys. Jis turi įgijęs » ' 
vardą. Fotografo amatu r 
£iasi taip pat buv. Kaune “lJ

e-

apie 100 radikalų žuvo.
ieso” klubo vedėjas.

PLATINKITE
WASHINGTON. 12.K nigs

— Valstybės sekretorius Hull 
įpareigojo Amerikos pasiun
tinį Šveicarijoje įduoti T. Są-, 
jungos suvažiavimui J. Val
stybių vyriausybės padarytą 
planą pasaulio taikai.
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Bendradarbiams lr korespondentams raitų nefrųiina, 
lai nepraAoma tai padaryti ir neprlalunčlama tam tikš
tai pakto lenkių. Redakcija pasilaiko aau teis* tal- 
aftl ir trumpinti visus prisiųstus raMiM lr ypač ko- 
tMpondenclJas sulyg savo nuoiiOro*. Korespondentų 

■ MOAo rodyti trumpai ir stiklai (Je* galima nutomaja 
■ihiinfile) paliekant didelius tarpus pataisymam* veh- 
<t*nt polemikos lr asmenlikumų. Pasenusios *<
pondencijos lalkraMln nededamo*

Redaktorius priima — nuo 4 vai. lltfl I vaL poploL 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstyMoo:

Matams — »«.#«; Pusei motų — 14.50; Trims mėne
siams — 42.00; Vienam mėnesiui — 76 c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams —- *7.04; Puael motų 
■*- *4.09. Pavienis num. 4c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavo*

Ap ie Atnaujinimę Darbininkų 
Gyvenimo

Darbininkų gyvenimo atnaujinimo ypa
tingu būdu siekia (Belgijos, Prancūzijos ir 
kitų kraštų žosistai. Kas per viena toji žo
sistų organizacija, paaiškina savo straips
nyje “XX Amž.” Eug. Sabaliauskas.

J. O. C. — tai organizacija, krikščionių 
jaunuolių darbininkų, norinčių apginti savo 
moralinius, religinius, profesionalinius inte
resus ir rūpintis visos jaunuomenės krikščio
nišku auklėjimu.

Žosistų įkūrėjas yra kun. Juozas Cit- 
dijn. Jo tėvai buvo neturtingi belgų'"darbi
ninkai, bet geri katalikai, kurie mokėjo įdie
gti šimelio širdyje apaštališkus jausmus.

■' Prie mirštančio tėvelio patalo Juozapas pri- 
’ siekė atsidėti darbininkams ir, reikalui esant, 
-mirti dėl jų labo. Zosizmas kaip tik kilo iš 
šios priesaikos. 1912 m. kun. Cardijn buvo 
paskirtas Lacken (Briuselio priemiestyje) 
vikaru. Uolus kunigas lankosi darbininkų 
vargingose buveinėse. Tokiu būdu ir arti 
mato jų padėtį, išgirsta jų raudas ir susi
pažįsta su jų daugeriopais reikalais. Jis jups 
myli ir yra jų mylimas. Į savo prakalbas 
sutraukia minių minias darbininkų, nes uo- 
lų apaštalų Dievas apdovanojo nepaprastu 
oratoriškų talentu. Jo didžiausias troškimas
yra grąžinti Kristai, Dieviškajam Nazareto 

__Ąma£N>inkui, darbininkų?.klasę. Jo tikslas 
yra ne tik kilnus, bet ir metodiškas: išug
dyti kartu jaunuolių darbininkų elitų ir ma
sę, kad sujungtomis jėgomis būtų galima
atnaujinti dirbančiųjų gyvenimų.

Jo suplanuota lokalinė, regionalinė ir 
į tautinė organizacija ‘ suburia grupėn jaunuo

lius darbininkus, apsaugo jų pirmutinius sa- 
i varankiškus žingsnius, globoja juos tiek da

rbo, tiek liuoslaikio metu; reikalui esant, 
pavaduoja šeimynų, užpildo jos trūkumus ir 
patiekia jiems svarbiausių pagrindų religi
niam, moraliniam, intelektualiniam bei so
cialiniam augimui. Toji organizacija įstei
gi* jiems reikalingus aptamavilno biurus, 
aŽmezga santykius su darbdaviais, šeiminin
kais, valdžios žmonėmis ir su įvairiomis ki
tomis organizacijomis.

Elitas, kuris patraukia draugus ir vei
kia visų pirma į juos, o vėliau per juos ir 
su jais, į visų masę; laikraštis, žurnalai, 
susirinkimai, konferencijos, kursai, o ypač 
Studijų būreliai, pamažu pakeičia darbinin
kų mintis, jauninus ir elgesį. Aplinkuma, ku
rioje gyvena darbininkai, nėra, be abejo to
kia, kokia turėtų būti. Reikia jų pakeisti.

Bet perversmas turi būti vidujinis, re
forma turi siekti širdies, dvasios dirvų. .

t t Žosizmo mistikų apibudina pats žosistų 
įsteigėjas: “Jei mes nesugebėsime mūsų su- 
Organizuotų darbininkų eilėse įgyvendinti 
tikrųjų — katalikiškų mistikų, tuo tarpu 
Aal rasistai ir komunistai propaguoja ir 
skleidžia pasaulyje savas, baugiai plintan- ėbs ir įsivyraujančias mistikas, esu tikras, 
Jog mes būsime, kaip popierinė pilis, kurių 
bet koks menkniekis gali sugriautu Kaipo 
reakcijų šioms revoliucijonieriškoms misti
koms, mes turime sudaryti tikrai krikščio
niškų bendruomenę, kurioje visi gyventų 
už visus, kaip to paties mistiško Kristaus 
kūno nariai”.

Kunigas žosizmo dirvoje turi vaidinti 
apaštalų auklėtojo rolę. Jo pareiga patarti, 
padėti krikščioniškai nuteikti Organizacijų. 
Jis turi įdiegti gilesnės prasmės visoms jau
nuolių intencijoms ir rūpesčiams, jis turi 
įeMianinti juose tikrų krikšto prasmę, die

atgailos ir išpažinties higieną, eiK’bk- 
ristiskų sielos gyvenimo maistų, be kurio 

, nejnianonitt duoti Kristų savo broliams. Ku

nigus turi pripratinti jaunuolius regėti Kris
tų menkiausiam* brolio asmenyje. Turistai? 
pat rūpintis, kad judėjimo gyvenime kles
tėtų atvira malda, gyvenama liturgija, kad 
jaunuoliai darbininkai susijpngtų su Kris
tumi ir kad jų visas gyventuos taptų Šven
čiausios Trejybės garbinimo giesmė. Tik to 
atsiekę, jie jausis šventai išdidūs ir drąsiai 
vadinsis kovojančios Bažnyčios kareiviaisl

Tai tokia bendrais bruožais, žosizmo ju
dėjimo dvasia kuri atveda bei grąžina prie 
Kristaus tūkstančius Jį nepažinusių, Jį už
miršusių ar Jo atsisakiusių darbininkų.

Koks yra Šiandien darbininkų jaunimas, 
tokia bus rytojaus karta. Bet siekiant gy
venimų atnaujinti, pergalė nepriklausys nuo 
jaunuolių, kurie rūpinas vien asmeniniu to
bulinimus!. Reikia jiems įkvėpti apaštala
vimo dvasių: patraukti ir atvesti prie Kris
taus visus savo brolius. Juk tikintieji nėra 
vien pasyvūs nariai, bet aktyvi kovojančios 
Bažnyčios dalis. Jų tarpe kaip tik reiki* 
parinkti geriausius kareivius, norint sukri
kščioninti mūsų gyvenknų.

Kun. it. F. Kneiiyv . pintojėlį, jis pradėjo sprogi-

KRlKSClONYBfi IR DARBININKAI

(Ii Federacijos Kongreso Knygos)

prastai įdomų parketų, išgrą
žintų tulpių ir lelijų raštais.

Lietuviškos knygos menui 
na.viLixd.uoLi

Knygų leidyklos išleido kę

Emigracija Į Pietų Amerikų

(Pabaiga)
*

Popiežius Pijus XI rašo: 
‘Darbininkui reikia tiek at 
lyginti, kad jis galėtų save 
ir savo šeimų išlaikyti. Žino
ma, ir kiti šeimos nariai, kie 
kvienas pagal išgalės,' turi 
prisidėti prie bendro visų 
išlaikymo... Bet neleistina iš
naudoti vaiko jaunystės ir me 
terš silpnybė. Didžiausia blo
gybė kurių reikia visoms pa
stangoms prašalinti, tai toji, 
kad motinos dėl menko vyro 
atlyginimo yra verčiamos už 
namų sienų ieškoti apmoka
mo darbo, apleisdamos moti
niškus darbus ir pareigas, y

nėti, neg medis buvo nepa
kankamai gausas. Kad kūri
nys nevirstų suskilusiu me
džio gabalu, teko jį' virinti 
alyvoje. Bet 2 metrų stovyla 
ne kiekviename katile gali su tvertų leidinių, dailiai iiius-so pasaulio žmonių važiavo jo 

pamatyti. Ir vienas jų par-j tilpti. Pavyko nugalėti ir ki-,truwtų linoleumo tr medžio
važiavęs pasakojo, kuris per
statymo vaizdas jį giliausia., 
sujaudino. Tai Kristaus maz
gojimas Apaštalams kojų per 
Paskutinę Vakarienę.

Kada Kristus atsistojo nuo 
Vakarienės stalo ir ėjo maz
goti Apaštalams kojų, Jis pa
darė tokių revoliucijų, kokiom 
pasaulis nebuvo matęs. Ju 
Dievo Sūnus, galybių Vieš
pats, pasaulio Sutvėrėjas, 
klaupiasi prieš paprastus dar
bininkus, — apaštalus ir ma- 
fcgoja jų kojas.

tus sunkumus. Rūpintojėlis, 
vaizduojąs visų šimtmečiai 
kęstų mūsų sielvartų, visoje 
parodoje yra vienntėlis loke 
eksponatas.

Kiti eksponatai

raižiniais bei autolitografijo- 
mis. Į parodų pateko gerokas 
pluoštas ir šiaip grafikos, rai
žinių ir kitokių panašių kūri
nių. Lietuviškai statybai pa
vaizduoti yra pagaminti Vy
tauto Didžiojo miziejais rū-

Skulptorius P. Aleksandra mų, Kūno Kultūros rūmų ir

Šių vasarų Pietų Amerikos lietuvius la
nkė gen. V. Nagevičius. Sugrįžęs į Kauną 
“L. A.” bendradarbiui jis papasakojo savo siems šeimos reikalams ap* 
įspūdžius. Ar dera skatinti emigracijų ir kaip rūpinti. Jei šių dienų pramo- 
pagelbėti išeiviams pietų Aknerikojef j nės sųlygos ne visada leidžia

Gen. Nagevičius lankydamasis Pietų A- taįp daryti, tai socialinis tei-

vičius padarė skulptūrinį pa 
nneau, vaizduojantį mūsų žve
jybų ir žemdirbystę. R. Anti
nis iš granito iškalė valsty
bės prezidento A. Smetonom 
biustų. Valeška, Gudaitis jr 
Kalpokas padarė tris įdomias

Ii kų Kristus tuo savo d,ar-1 freskas. A. Tamošaitis paruo-

ratinm" "vaikų juWėiim*Itai lkj mU9 ,noko’ Oi ** kad P8"! 55 kelct? kilin"'- Keran,ika> 
kia tat dėti visas pastangas, 
kad tėvai gantų ganėtinų at
lyginimų, kurio pakaktų vi-

rauly visada žmonių tarpe bus j Strolis ir meno mokyklos mp- 
ftelygybių. Žmonės skiriasi kiniai pagamino visų eilę ke-

tnerikoje visu’r tyrė šį klausimų, apklausė 
daug vietos lietuvių, jų tarpe ir autoritetin
gų to reikalo žinovų, patyrė daug nuomonių.

singmnas reikalauja, kad bū 
tų pirmučiausia padarytos to
kios reformos, kurios užtik-

Vieni mano, kad emigraciją » I rį„tų „„.„gnaian. darbininko!
kių visai sustabdyti ir tik palieti įsikurti I 7, . . . _
jau Pietų Amerikoje esantiesiems lietuviams a ^In,ln^’ n^8 *r
kolonistams. Kiti mano, kad toliau reikia b,mnk’s T'rtM nzmo1"'

vienas nuo kilu ne tik gimi
mu, bet ir savo gabumais. 
Mes viskda turėsime mokslin
čių ir bemokslių, stipriųjų ir 
silpnųjų, sveikų ir ligonių, 
turtuolių ir beturčių; darbda
vių ir darbininkų. Kristus ne
atėjo žmonių luomų panaiki
nti, ar sukelti klasių kovų, ar 
zfįkelti vienų prieš kitus ne
apykantą; af Valdžių pažemin
ti, bet pamokyti tuos valdžio 
je esančius, turtuolius, moks-

rauiikos dai y kėli ų. Prapuolė 
nis ir Marijampolės amatų 
mokykla paruošė moderniš 
kam gyvenimui pritaikytų lie 
tuviško stiliaus baldų ir sky
riaus patalpų grindims pepa-

keli dar kiti modeliai. Daili
ninkai Ta rabi Idos sukūrė visų 
serijų lėlių, vaizduojančių lie
tuvių tipus. Yra įscenizųotos 
net lietuviškos vestuvės, be 
to, drobės audimas staklėse, 
verpėja ir t.t. Pašto valdyba 
sudarė parodai lietūviškų pa
što ženklų kolekcijų, Lietu
vos skyriaus patalpų sienos 
yra išklotos drobe, kurių iš
audė pagal gautus tautinius* 
raštus Kučinsko ir Pabedin
sko drobės fabrikas. Tai tik
tai dalis tų eksponatų. Lietu
va rodo lankytojams ir kito
kius liaudies eksponatus.

PRALOTO M. KRUSO SVEIKINIMAS

LRK. Federacijos 26 Kongresui, Lawrence, Mass..

snlo. Socialinė ekonominė san
tvarka bus sveikai sudaryta , .
bei jai skirtus tikslus pasieks l,rrclu£> d^vias, kad ji.

taisykl ingai organizuoti emigracijų iš Lie
tuvos ir pačioje Pietų Alnerikoje sukurti
lietuvių kolonijas. Niekas taisiau nepritari*.---------| turi nusižeminti ir parodyti
palaidai emigracijai iš Lietuvos. Antai ir tada, jei kiekvienam ir visie- “

pernai iš Lietuvos atvykę į Braziliją 300 ru- rau ji teiks gerybių, kurių ga-
sų sentikių jau po mėnesio kreipėsi į Lietu- li duoti gamtos ištekliai, tę
vos konsulatų skųsdamiesi, kad ir labai sun- chnikos pažanga ir visuome- 
kiai dirbdami negalį nieko užsidirbti. Anot njškas ekonomikos reikalų su- 
jų, jei Lietuvoje jie būtų taip sunkiai dirbę, tvarkymas”
kaip kad brazilų verčiami dirba, tai Lietu
voje kelių., kartus^daugiau uistdir'* ~

meilę net ir mųžiausiam iš jų. 
Jis pamokė, kad artimo mei
lė turi visur ir visada žmo
nių tarpe vyrauti.

Gerbiamieji! -Gyvename su
irutės laikus. Nauji Bažnyčios 
bei tautos priešai visu smar
kumu puola ant mūsų. tikėji
mo ir tikinčiųjų šeimų doro- 
vės;/bando jas išgriauti. Kai
rieji, ypač po karo, visu pa-' 
šėlimu bando užvaldyti vįsų

rbą — Katalikiškų Akcijų. 
Kad tas darbas sektųsi, rei
kia Dievo palaimos ir sutar
ties. Bent šiais opiais laikais 
pi ivalėtumėm pamiršti asme
niškumus, pavydų, o pripa
žinti autoritetų, ypač mūsų 
organizacijose. Visiems turė-

Dievo Sūkius, mazgoja kojas 
a, tai Lietu- Taigi svarbiausia darbinjn- i darbininkams j - apaštalams.

.... . m _kų klatisimas, ųtlyginžmo klau < Kokia ta£“gttii pamoka šian-
M J v * simae, Krikščionybės principe dieniniam pasauliui. Kiek tai

pūsaulį. Lietuviai. Katalikai, lų rūpėti vienas tikslas t. y.
Kristaus • Bažnyčios nariai, 
per 550 metų,- toj Bažnyčioj

P.evo it tėvynės meilė. Lai 
Dievas laimina šio 26 K. Fe-

menkoje visi n°ri įsikurti ietnfia ūkyje.
Labai nori, bet vien savo jėgomis nepa

jėgia, Siūlo įvairius planus kompaktinėms 
lietuvių kolonijoms Brazilijoje, Bolivijoje, 
Argentinoje ir kitur kurti. Nurodinėja į ja
ponų pavyzdį, kurių kolonizacija Pietų Ame
rikoje yra geriausiai -sutvarkyta. Nurodo 
taip pat švaicarų ir danų pavyzdžius. Svar
bu esą, kad Kaune" būtų paruoštas taisyklin
gos emigracijos planas ateičiai, o Pietų Ame 
rikoje esantiems padėti įsigyti Žemės. Ge
riausia, esą, būtų įsigyti lietuvių kolonijoms 
didelius žemės sklypus ir į • juos pasodinti 
jau dabar Pietų Amerikoje žemės ūkyje dir
bančius mūsų išeivius, kaip branduolius, a* 
pie kuriuos galėtų spiestis ir kurtis ateityje 
iš Lietuvos į Pietų Amerikų emigruosian
tieji. Į nuosavų žemės ūkį, esą, ir iŠ Pietų 
Amerikos miestų noriai bėgtų dabartiniai 
jų gyventojai lietuviai. O kompaktinėse' lie 
tuvių žemės ūlęio kolonijose, girdi, nebūtų 
pavojaus ir nutausti.

Kylant karo pavojams, mokslininkai ste
ngia^ išrasti tikrąsias karo priežastis. Ieš- 
kodam! tų priežasčių iš ekonominio, indus
trinio, politinio, tautinio ir kultūrinio at
žvilgio, kad nustatyti jo benaudiškuiflų it 
eikvojamų, jų pastangos nedaug ko atsieks, 
jei neatkreips savo dėmėsi į religinius da
lykus ir nepripažins, kad karų išaukimas 
yra didžiausia nuodėmė. Tik religijoj dva
sia persiėmęs pasaulis tegalės išsilaisvinti 
iš karo pavojų.

• • •
Pastaromis dienomis karo pavojai dar 

padidėjo. Sovietų Rusija atvirai talkininkau
ja japonų užpultai Kinijai, o Japonijai di
džiausias simpatijas reiškia Italija ir Vo
kietija. Rusija, be -to, grųrina Italijai dėl 
jos laivų paskandinimo. Reikės didelių pas
tangų padėti, kad be karo išsinarplioti iš 
tų tarptautinių konfliktų. Čia daugiausia 
turėtų veikti Tautų Sųjunga. Tik, deja, su 
ja didžiosios* valstybės nebesiskaito.

• 4 •

Finansų ministerijos cen ti alinis statis
tikos biuras išleido 1936 metų Lietuvon Sta
tistikos Metraštį. Tai didelė 300 puslapių 
knyga.

yra seniai išrištas. Dabar tai 
priklauso nuo žmonių, ar jie 
tuos Krikščionybės nurody
mus igyvendW*ir pašalins 
žiaurių- kovų tarp Darbo ir 
Kapitalo, ar ir toliau pasi
liks “žmogus žmogui vilkas”.

Septynioliktame amžiuje 
Bavarijoje siautė baisios li
gos. Oberammergau miestelio 
gyventojai padarė Dievui pri
žadų, kad jei tok baisios ligos 
nustos plėstis, Jie sykį į de 
šimtį metų atvaidins Kristaus 
Kančių. Kai 1930 metais tas 
perstatymas buvo daromas, 
tūkstančių tūkstančiai iš vi-

yia neapykantos ir keršto« ta
rp darbininkų, ir darbdavių. 
Kiek skriaudų ir neteisybių. 
Ir taip bus toliau, iki valdo
vu* nepasilenks tarnui kojas 
mazgoti, tai yra, iki kapita
listas darbdavys nepripažins 
darbininko už lygų sau žmo
gų. Krikščionybė nurodo tik- 
i)iausį kelių į visų ekonomi
nių klausimų išrišimų ir į 
t vaikų gyvenimų kartodama 
Jėzaus žodžius: “Mylėkite 
vieni kitus ir gerų darykite”. 
Keikia sukrikščionyti žmonių 
-užmes ir t^da pasaulio pai
niausi klausimai bus išrišti.

K$ Pasaulis Mato Paryžiaus Parodos 
Lietuvių Paviljone

Lietuvių paviljonas taipt. 
Paryžiaus parodoje savo eks
ponatų originalumu atkreipia 
visų lankytojų dėmesį. Apie 
šį paviljonų jau rašė dange 
lis pasaulio ikil^r&ščių.

Tad kų gi mūsų menininkai 
paruošė ir išstatė šioje paro* 
doje, kuria laikytojai taip 
dctnlstl

Stamblausi&A eksponatas

Pats stambiausias mūsų ek
sponatas pasaulinėje parodo 
je yra 8 metrų platumo ir 
3,70 metrų ankštūmo tripti
kas, pieštas dailininko Galdi 
ko. Tai didžiausias paveiks
las, kada tik tėko lietuviui 
piešti. Jame Vaizduojama Lie
tuvos buitis. Fonų sudaro mū
sų krašto peisažas — pajū
ris, upės, sodyboe, laukai, kai
rėje — žvejai‘grįžta iš jūros 
dešinėje — kertami rngiūi,

persisunkę Kristaus dvasia, deracijos' KohgreSO veikimus. 
Dievo ir artimo meile, ran ž.<han, kad J. E. vyskupo Hei- 
kds sudėję nežiūrėsime kaip nio dalyvavimas Kongrese at- 
priešai drasko mūsų šeimas neš daug gerų vaisių, 
ir žmonių dorovę. Reikia vei- viiiems Kongreso dalyvia-

viduryje — grupė tautiškais 
drabužiais apsirengusių žmo 
nių, besinaudojančių šventa
dienio poilsio. Bežiūrint į pa
veikslų, susidaro įspfidys, kad', 
Lietuvos esama ramaus, mie
lo, giedros nuotaikos krašto.

Įdomus oksponatas

Antras labai įdomus ekspo 
natas, tai Rūpintojėlis, kurį 
iš ąžuolo gabalo išdrožė Vė
bras, padedant Košnbai. Rū
pintojėlis yra 2 metrų ankš
tumo. Ąžuolų padovanojo nu 
Škų departamentas, tačiau li
gi buvo surastas reikiamas 
gabalas teko nemažai privar
gti. Pagaliau, ir suradus, rei
kėjo dar nugalėti eilę sunku
mų. Ąžuolo gabalas buvo toks 
masyvus, kad nešant į dirb
tuves apdirbti, nelindo pro* 
dari*, dėlko turėjo išgriauti 
net sienos dalis. Išdrožus Rn-

kti, budėti. Šiais laikais pa 
vienių žmonių veikimas nepi
lnai atsiekia tikslų ir neduo
da ganėtinai pakankramų vai
sių. Taigi reikia organizuoto 
veikimo. Ko stipriau busime 
susiorganizavę, tuo mūsų da 
rbuotės bus didesni vaisiai.

Šis 26-tas LRK. Federaci
jos Kongresas ir privalo bū
ti tuo tikslu, kad Amerikoje 
suorganizarvus visus lietuvius 
katalikus į bendrų darbų ir 
varyti mūsų dabartinio Šv 
Tėvo Pijaus XI užbrėžtų da

iiiiniš iiini
UEKyKNAI, BENAI

• vertė '

Kun. Ant. M. Karuiiškia

Rugsėjo 13-ta Diena

“Pamokysiu t<7 Kelio, ku
riuo turi' eiti”. ' — Faahn. 
XXXI, 8.

Yra širdies ligų žinptnų že
mei tikresnių lr labiau kanki
nančių nekaip kokia kūniška 
liga. Yra laikų kiekviename 
žmogiškame gyvenime kuo
met aštrus kardas perveria 
iki pačiam sielos viduriui. 
Kalbant su lyg šio pasaulio 
būdo kankynė išrodo didesnė 
nekaip galima jų panešti. Kų 
tuometi Ar mes paskęsime 
beviltyje, ar prisiglausime 
tuomet stocismef Ne. Yrą ge

nis ir LRK. Federacijos or 
ganizacijoms reiškiu pagar
bos žodžius ir širdingus lin- 
k'. jimus.

Pralotas M. L. Krušas

VILNIUS. — Vilniuje 15 
metų dirbo prie geležinkelio 
vietos gyventojas lietuvis Ku
daba. Jo vaikai lanko lietu
vių gimnazijų. Už tai gele
žinkelių direkcija dabar ge
ležinkelietį Kudabų atleido iš 
tarnybos.

resnis kelias. Sušauk savo 
stiprumų naujau drąsai. Sa
kyk savo sielai tirštuose šešė
liuose, kur jokios šviesos ne
įeina: Šis yra kelias, kuriuo 
Dievas nori kad aš eičiau.

“Jis parinko tau šį kelių. 
Ne koks menkas pasitaiky- 
mas, nei kietas, neatlaidus li
kimas, bet meilė, Jo meilė, 
pastatė tavo žingsnius čia; 
Jis žinojo, kad kelias buvo 
purkštus ir apleistas, Jis ži
nojo, kad širdis dažnai skęs 
į baimę; tačiau Jis jautriai 
kužda, '‘Vaikeli, aš matau, 
kad šis kelias tau yra geriau
sias!’ ”

“Jis parinko tau šį kelią, 
nors «Įis gerai žinojo, kad aš
trūs erškėčiai draskys tavo 
kojas, žinojo kaip šakos kliu
dys tavo keliui, žinojo kaip 
tavp tikėjimas svyruos diena 
paskui dieną; ir vis kužilėsvs 
atsiliepė, ‘Taip, aš matau šis 
kelias tau yra geriausias!’ ”
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MažųjU >Skailytojy Skyrius—

MAŽAS VARGDIENĖLIS
Daug metų atgal, vienas]Bet kada aš sukalbu pirmuti- 

mažas piemenėlis ganė Lietu-’nius žodžius: ‘Tėve Mūsų, 
vos lankoje avis. Sykį vienas Įkurs esi Danguje,” aš turiu 
kunigas išėjo į laukų pasi- sustoti.”
vaikščioti. Pamatęs piettie- 
nėlj užkalbino, sakydamas;

“Vaikeli, tau turbūt labai 
liūdna vienam ganyti!”

“Ne, Tėveli, ne liūdna, mat 
aš visada esu užsiėmęs.”

“Kodėl negali kalbėti to
liau!”

“Nes aš pradedu verkti pa
mąstęs, kad aš, mažas pieme- 
hėlis, Dievų gailiu vadinti sa-

0 kuo tu taip esi užsiė-!v0 Ts™: T»> kuris autv5rt 
inęSp» saulutę ir žvaigždes,-medelius

“Tėveli, aš moku labai gra
žių maldetlę ir apie . jų visų

ir žolynus, gyvulėlius ir žmo
nes, aš vadinu savo Tėvu. Ir 
aš žinau, kad Jis yra mano 
geriausias Tėvas, nes Jis pats 
tai pasakė. Kada aš tai ap- 

*' mąstau, aš pradedu verkti, 
verkti iš džiaugsmo, kad esu 
Dievo vaikas.”

dienų galvoju.”
“Turbūt labai ilga maldelė,

jei užima tau visų dienų!”
“N.?, Tėveli, maldelė trum

pa, bet tokia graži, kad mano 
ji r d į pripildo didžiausiu 
žiaugsmu.” Kunigas nusišluostė ašaras
“Vaikeli, pasakyk man kp- ir palaiminęs mažų vargdie- 

kia ta maldelė, kurių tu taip nėlį tarė: “Vaikeli visada taip 
labai myli.” Į daryk ir Dievulis tave mylės

“Tėveli, tai “Tėve Mūsų.”iir globos.” T. (“D-kas”j

GRAŽUS MARIJOS APSIAUSTAS

Nuskambėjo švelnus bažny
čios varpo aidas. Tai buvo va
karinis Angelas Dievo šankius 
žmones pagarbinti Dangaus 
Karalienę.

Vienas dievobaimingas žmo
gelis, atkalbėjęs vakarines 
maldas, atsigulė ilsėtis karto
damas Jėzaus ir Marijos var
dus.

<
Tik staiga jo kambarėlis 

nušvito ir jis pamatė Dievo 
Motinų stovinčių šviesos vi
dury. Jos ilgas ir platus mė
lynas apsiaustas buvo apsagy- 
tas auksinėmis žvaigždėmis, o 
ant kiekvienos žvaigždės ma
tėsi žodžiai “Sveika Marija”.

Šventąją žmogus nustebęs 
žiūrėjo į Marijų, o jį jam ta
rė; “Tu stebiesi mano gražiu

apsiaustu, bet tai yra tavo 
darbas, tu jį taip papuošei”.

Geroji Motinėle, kaip aš 
nevertas nusidėjėlis galėjau 
Tavo drabužius taip gražiai 
išpuošti?”

• “Kiekvienų sykį su kalbėjai 
Angelas Dievo, tavo angelas 
sargas uždėjo žvaigždę ant 
mano rūbo ir įrašė “Sveikų 
Marijų”. Bet matai, kad 
darbas dar neužbaigtas, dar y- 
ra daug vietos' dėl žvaigždžių. 
Kada bus užbaigtas, aš pasi
imsiu tave į dangų, nes tu šir
dingai ir ištikimai mane gar
bini”.

Tai pasakius Marija išnyko, 
bet šventas žmogus atsiklau
pęs ilgai meldėsi ir dėkojo 
Dievui, kad davė vargšams 
žmonėms Tokių gerų Motinė
lę Užtarytojų.

Jis Tiek Temokėjo

Mano Svajone
v I

Pro langelį susimąstęs 
žiūriu į 'dongų aukštai, 
kur žvaigždelės mirguliuoja, 
šviečia mėnulis skaisčiai.

Mano mintys greitai skrenda 
prie mėnulio ten toli..

ŽVIRBLIAI

Žvirblelių porelė ieško sau 
vietos lizdeliui. Jų pernykštį 
butų žmonės sugadino. Nelen
gva surasti tinkama vietelė. 
Čia per daug, ten per maža 
saulės; čia per žemai, ten per

nepaisydami, iš arti apžiūrėjo 
jVyšnių ir rado joje tinkamų 
lizdui vietelę. Tuojau ėmėsi 
darbo; mirektai lizdelį išklojo 
ir išaugina mažučius. Sodo 
savininkus labai nustebo pa
matęs prie pat baidyklės su
krautų žvirblelių, lizdelį.

Sulietuvino J.

Sena Pasaka

prie tų mirgančių žvaigždelių, auksai pernai kur kas ge-
kurios juokias manimi:

— Ko svajoji taip brangusis, 
lyg paukštelis tam narve; 
gal tu nori čia atskristi, 
pasilenks min t i drauge?Sa
Ir nuvykti su mumis
į tolimąsias erdves,!
kur joks paukštis nenuskren- 
da,
kur nueiname tik mes...*

Sakalas.

riau sekės. Sukrovė senam 
kluone po balkiu lizdelį ir pui
kiai gyveno. Muselių, vorų, 
kirmėlaičių ir lapelių kluone 
buvo daugybė.

Atėjo vasara. Žmonės senų 
kluonų išardė ir lizdelį išdras
kė. Kas daryti, kur dėtis? 
Skraidė po kiemų, po sodų; 
štai vienam vyšnių medy, kur 
noko gražios, skanios, raudo
nos vyšnios*, pamatė išsiskėtu-

Gyveno kartų moteriškė, ku
ri turėjo dukterį Ta mote
riškė sužinojo, kad kažkoks at 
siskyrėlis miške pačiame žie
mos viduryj auginus po snie
gu žemuoges. Ji laimi jų užsi
norėjo ir pasiuntė savo dukte
rį įmiškj, kad jų nuėjus ir vi
sų reikalų išdėsčius tamstos 
prašymas išpildyti, bet — būk 
taip gera prašluok tenai man 
sniegų, kad aš turėčiau, kame 
paukščius palesinti”. — “Kas 
man darbo su tavo paukš-

JIE NESIPYKSTA

— iVaikai, kam jūs nuolat 
py k statės? Reikia gražiai su
gyventi.

— Mes nesipykstame, ma
myte. Tiktai Elzytė nori pa- 
imtfdidesnį gabalų pyrago ir 
aš taip pat.

Gyveno sykį mažas berniu-mato klupiantį prie altoriaus 
kas. Jo motina, buvo neturtin-' grotelių maža berniuką. Jis
ga našlė. Dar mažas būda- išklupojo ilgiau valandos ir
mas turėjo jis pradėti dirbti, visų laikų kalbėjo tų vienų 
ne jo motina neuždirbdavo maldelę: “Dieve, aš Tave my-
užtektinai pragyvenimui. Tai
gi į mokylų jam neteko eiti ir 
jo motina maža kų jį teišmokė.

liu,: Dieve, aš tikiu į Tave”. 
Neilgai jis tegyveno žemėje,

bet jo mirtis buvo šventojo
Tačiau išmokė jį mylėti Die-. mirtis. Jo paskutiniai žodžiai 
vų, būti geram, užte.t visi jį buvo: “Dieve, aš Tave my-
“~ylėjo. Jo atmintis buvo blo-

I ir jis negalėjo net poterių 
nintinai išmokti. Jau rodoB 

išmokdavo Tėve mūsų ir Svei
ka Marija, tik žiūrėk už kelių
dienų vėl visa užmiršdavo.

Jis mokėjo vienų trumpa 
maldele, kurių visuomet kal
indavo, tai buvo: “Dieve, aš 
tikiu į Tave, Dieve aš Tave 
myliu”. Ta maldelę jis kalbė
davo per visų dienų. Sugrįžęs 
iš darbo vakare jis nueidavo 
į bažnyčių ir ilgų laikų klūpo
davo prie altorių. Žmonės ne-

Didžiai Apdovanojo

Rasas rašytojas Turgenie- 
vas apsako, kai kartų jis suti
kęs elgetų prašų išmaldos. 
Tttrgenievas išieškojo visas ki 
senes, bet nerado ne skatiko 
pinigu. Neturi kų duoti pavar
gėliui. Priėjęs artyn prie el- 
gėtoe, uždėjo rankų jam ant 
peties ir tarė;

“Labai apgailestauju, broli,
kad neturiu kų tau duoti”, 

žinojo kų jis taip ilgai daro Į Elgėtos veidas nušvyto, jis 
bažnyčioje, neR visi žinojo, į jautėsi laimingas ir tarė ge-
kadi jis nemoka ilgų poterių. 
O jig klūpodavo rankas gra
žiai susidėjęs, akys įsmeigęs į 
altorių.

Vienų sykį, kunigas norėjo 
sužinoti kaip tas berniukas 
meldžiasi. Jis atsisėdo zakris
tijoje ir per pravertas duris

raširdžiui:
“Tamsta mane didžiai jau 

apdovanojai, ačiū, labai ačiū”.
“Kaip tai, aš nesuprantu, 

juk aš tamsta nieko neda
viau?”

“Tamsta mane pavadinai 
brolių, to užtenka”.

tuojau jmgriebusi šluotų ėrė-1 žemuogių, kiek ji jų galėjo 
si darbo. Bešluodama ji visai parsinešti.

Tai pasaka, bet ji daug kų 
Išsako. 0 kas joje pasakyta,, 
tur būt atspėsite patys.

užmiršo ir apie žemuoges; ji 
mųstė tik apie alkanus paukš
telius. Bet staiga po sniegu 
pasirodė daugybė gražiausių 
žemuogių. Nustebusi ji pažiū
rėjo į atsiskyrėlį, o šis šypso
damasis jai tarė: “Kas myli 
darlių, tas gali naudotis ir jo

11 J-las.

PATARLES

1. Melagiui ir tiesų sakant

šių žmogystų. Nratirpo zvirbė-* čiais! ,Aš atėjau uogų, ne snie 
liai iš baimės. Ko čia jis įsi-lgo šluoti”, atsakė ši nepaten- 
rioglinęs į tų medį? Skraido {kinta. Atsiskyrėlis nedavė jai
aplink * baidyklę žvirbleliai 
čirškėdami: kas čia yr, kas 
čia yr? Baidyklė nejuda. Žvir
bleliai vis labiau artinasi. Vie
nas pabandė net jų įgnybti į 
rankovę. Baidyklė nė nekrust.

Į Įsidrąsinę paukšteliai, jau jos

.uogų, ir ji grįžo namo.
Tada moteriškė pasiuntė

podukrų, kuri buvo maldinga 
ir darbšti. Atsiskyrėlis, iš
klausęs jos prašymo, taip pat j 
paprašė prašluoti sniegų alka
niems paukščiams palesinti. Ji

vaisiais”. Ir jis jai davė tiek nieks netiki.

Pati pasigamino. Viena Lincoln park žvėryno beždžionių, 
vadinama “Skippy” patenkinta, pačios pasigamintais pietu
mis, tik “dišių”, sakoma, nemėgstanti plauti.

By Bruce Stuart >

ĖĄCTSVYOU* NEVER »KN
a s«l mm?wes i» tat - 

yuMNAM PBCMNCF OF O*1A. HFR 
FATHEB AOU» Hft’COffr im RtoNT 

OF HEB FACe.OURtM# -We yCDOFM

R3PULAR WITH THE WEU_ 
PĄE9BED MBM OF IRELAND 
nZTIINTHE IS™ CENTUgyi!».

DASH__DLXQN_____

©OT ANDDASH MAHEADARINC
ESC.APF RAOMTHE CAVERN OF 
THE GIANT BAT AND ARE 
HURRVJNG AUONG A DARK 
tunnel - _ St/pog/yty

re*si;jsą<2^ rs^cEsu

T LOOK- ONE 
OF 7HE SHIPS 
IS SĖT TO GO 
AND THERF'S 
NO ONE IN IT 

VET /

■ "WE'VE GOT C 
"TO MAKE.AVVILD 

DASH FDR rr- IT’S 
OuP ONLY CHANCE TO 

LEAVE THIS PLACE 
ALIVE !• s

YfeS, AND 
THEREB a run- 
WAY THAT LEAD3 

OUT INTO
space/I

r THE GUARD
HAS HIS ftACK 
TOY/ARDa US/ 
C'MON.DOT —

FUST FAMILY
ggCAOSĘ T WAS

SUCHAt BĖTA1H-TKIN6 
SPBTTACLE ,EVFBy MDL«U 
IHTHE HOOSE WAS
OPEM,wh»ch cacsed

>» BI6 DRAFT!

HON COMC W| 
^oyCAUGKrf 

įjUE TMCATftE7J
'ATS VJHAT I 
C ALL A SVlCLL 
DRftMPf NCf 
ONLY EtfTEBThlNlNC 
BŪT ALSO eOKMTiONAU

ETERIU AL ROAD■ pil* •»i*,pjf,» •?.»«.••.

Bv Bob Dart\

Im 1MOVY
ESKIMOS TMCiP HAM? AND ■
BeaSVS VffEKl-y JUST TO MATO* jį 

couor op Tnei? sariouS f 
FUR COSTUMBS $

By Dean Carr

' DASH-LOOK// 
A ROOM Fl M.L. OF 

SHIPS —

l l rvrr AND 
r&ath the shii

By H. T. Elmo
r HSLLO.BlLL.Yie

JUST SAW tHC 
erw?NAL RORo-• 
8ov, VMAT a >

. SMCMV.

t SAVI IT LA«r 
night amo i , 
CAOGHT A j

ATTHE TftCATfcę-ne

25 C



riruuuli«xii«, rugsėjo 13, 1Ų37:■=

Japonai griauna Shanghąjų Sunkiomis kao,uo lėtais, taip pat iš lėktuvų ir karo laivų japonai pradėjo bombarduoti Sliangliajų ir apylinkes, kad 
sutriuškinus kinų kariuomenę, kuri atkakliai gina miestų. Japonai žūt būt pasiryžę miesto kontrolę paimti į savo rankas.
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Žmonių Prieteks
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti aavo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiikis

daug vėsesnis nekaip lauke ir 
kuomet lauko šiltesnis oras 
įeina į vėsių rūsio atmosferų, 
drėgnumas, kurį jis turi Sa
vyje, sutirštėja ir padaro drė
gnu. Dėl šios priežasties dau-

šėpos išvalytos, ir kiek gali
ma dulkių prašalinti iš visur. 
Kada tiktai vanduo vartoja
mas laisvai reikia ypatingai 
prižiūrėti išdžiovinti ir išvė
dinti tų kambarį ištisai po iš

valgio rūsin turėtų pirma bū
ti arba nušluostytos arba nu
plautos, kad jokio nereika
lingo purvo nebūtų įnešta į 
tų kambarį.

Visa turėtų būti taip padė-' kvapsnis rūsy turėtų būti lai
tą ir pat\urkyta, kad p&dp- koma pavojaus ženklu, reika-
ri'Us dažnus apvalymus lenjr-'u ...... , . , .. , , , . . ® 'Imga apžiūrėjimo tuojaus. Jei
vaxs ir kad sulaikius dulkių . , ...
• • . , . , I atsargus apvalymas ir įsvė-r purvo susirinkimų kampuo- 1 J
<e ir užkampiuos. . ' diaAua* i°» neprašalina, ener-

pusl.)CTę-mys 5Kas rudenį ir pavasarį visa 
kas rūsiuose turėtų būti tik
rai “laukan išversta” ir kie
kviena kambario dalis visiš- j 
kai apvalyta nuo užkrečiamų Į DANTISTAS

medegų su muilu ir vandeniu,! 1446 So. 48|tl (X. Cfrero, AM. 
šviežiomis kalkėmis, arba ku-riJUM*-. Ket\. ir Pėtn. 10—9 «*i. v. 
«U0 «» kitu praktišku bū. ^'*J*-**-, 
du. Visais laikais suplėkimo ............. .................

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. Pk ATKOČIŪNAS

LIETUVIAI DAKTARAI

- OR. A. J. MANIKAS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

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

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

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

Tel. O tiso:
LAlayette 4017 2456

Tel. ųamų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Ree. o f įso vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagsl sutarti

Re*.:
U. 69 St

Namai

Nebijokite tyro oro jūsų 
miegkambariuose

Miegkambariai reikalauja o- 
ro, oro, oro. Pusė colio — co 
lįs atviros vietos virš lango

-. i įj v

Jfeur nors turi būti atdara. Jis 
•turi būti atdaras visų naktį. 
fTas turi palikti niekad neat
metamu papročiu. Tai papro
tys, kurs eina draug su šva
ria oda ir su taip švariais 
(drabužiais kaip aplinkybės lei 
(džia. Atdaras langas nereiškia 
oro sriovę, kurios turima,Re
ngti, kuomet tyras oras atei
na iš tiktai vienos pusės. Kuo 
met langas yra perąrti lovos,

daro rūsį po gyvenamaisiais 
kambariais likrais mirties slų Į 
stais tiems, kurie gyvena virš 
jy-

Jei rūsis laikomas būtinu 
daiktų, jis turėtų būti pada
rytas ir užlaikytas sulyg- pri
derančiu sveikatos užlaikymo 
dėsniu. Jis turėtų turėti nu
bėgančių išplovoms vietų, kad 
nebūtų drėgnumo versmės, 
bet jis neturėtų būti sujungtas 
sų srutų nuovada arba srutų 
sybėgiu. Jo sienos turėtų bū
ti drėgnumui nepereinamos. 
Paprastos plytų arba akmens 
sienos yra nepakankamos ne
bent apkrautos geru cementu, 
švelniai nušveistos ir palaiky
tos šviežiomis ir maloniomis

gybė namų prižiūrėtojų laiko valymo, kad jokio drėgnumo 
langus uždarytus dienos metu , nepaliktų pelesiuoti. Visi vai- 
ir atdarus naktį laike šilto : šiai . ir daržovės sukrauti rū-
oro. Laike šaltų ,'metlaikių la
ngai turėtų būti atidaromi 
nors bent sykį į dienų, visiš
kai oro permainai. Ta pati. 
rūpestis ir dėmėsis kaSlink 
švarumo yru taip reikalinga 
rūsy kaįp kitose namo daly
se.

Dulkės, tas įrankis, kuriuo 
kgemaįai taįp paprastai įeina į 
namus, gali pagausėti apati

ny turėtų būti rūpestingai pei' 
žiūrėti ir pūnanti tuojaus pra 
šalinti.
ųTie, kurie yra ypatingai ge
ndančios niedegos turėtų būti 
dažniau peržiūrimi. Jokiai pjū 
nančiai daržovinei arba gyvu
linei medegųi neturėtų būtį

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akini* 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 Ashland Avenue
Valandas: kasdien nuo 9 iki 12: 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
T*L CANaI 0623

i1 i—j i "W
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LIETUVIAI ADVOKATAI

Cal. CANaI 2346

08. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvertais pagal patartį
2305 Šo. Leavitt St. 

Tet CANaI 0402

DR. W. V. NORAI
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Res. 2126 S. 5th Avė., May wood Av. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

tel. LAFayette 8016

BR. C. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti*

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

Val. 2-4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Sub&tomė Ciceroj 
14« So. 4»th .Ct

Nuo S llcl » vėl. vaX-

leista pasilikti rūsy net vie
nai dienai suteršti kambario Telepbone: BOUIevard 2800
orų ir kas jame randasi. Šis ’ JOSEPH J. GRISH 

nėse namų dalyse ir rūsiuose į yra didžiausios svarbos daly-: lįętųvTS ADVOKATAS
kadangi jie yra paprastų! ta- į Ras, kadangi gemalai ir blo- 4^31 South Ashland Avenue
mse«ni arba mažiau lankomi gi gazai pakylanti iš pūnan- Bes. 6515 S. Rockwell Street
nekaip kiti kambariai. Bet čių valgomų daiktų sudaro Telephone: REPublic 9723
dulkės ir purias šiose vietcąe; mirtinų sutAUmo versmę, no
yra nemažiau pavojaus ž^nk- tiktai tųm. kas skiepe tan
ias kaip kitur. .dasi, bet viršuje gyvenamųjų

Nors bent sykį į savaite,' kambari« »ki’ i kuriu°s Jis
1

rūsys, kurialtie valgomieji dm 
ktai laikomi, turėtų būti iš
valyti. Sienos ir lubos turėtų

arha lovų, tebūna apsidrau-1 (ja2nai8 kalkėmis išbaltini- 
džiaina nuo Uesioginės oro sro I niais Grindy8 taipgį 
Vės dratine tvorele, arba kur į bMi pridengUs ki_
pėra tvorelės, užklode arba uip rūsyg gaU p^p^ytį apšluostytos, grandys ge-
pala taip pririšta, kad ji duo
tų tų patį patarnavimų. —
ADonymous.

Rūsiai
Rūsiai po gyvenamais na

mais yra latrai pageidautinos 
sankrovos vietos valgomiems 
daiktams ir paprotys vartoji* 
jno tos pačiom vietos sukrevi
enui nesuskaitomų daiktų yra 
kuo labiausiai nesveikas. Ne-

netyru oru įgytu iš žemės, 
paprastai vadinamu žemės ty
ru, kurs nuolat grųsina svei
katai tų, kurie gyvena virš 
rūsių su sienomis ir grindi
mis neišcementuo'to'jnjs.

Šviesa ir vėdinimas yra 
taip būtini sveikatingumui rū
sio, kaip kitų namo kamba
rių ir gana langų abiejose 
pusėse turėtų įleisti laisvų o-

rai nušluostytos su drėgnu 
skuduru, arba net nušveistos, 
jei reikalinga, lentynos ir
==
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kyla per kiekvienų plyšį.

Šiuo pjūtibs metlaikiu, kuo
met rūsiai pripildomi valgiais 
žiemai, didžiausiu atsargumu 
reikia žiūrėti prieš įnešimų 
nereikalingo purvo ir pūnan- 
čių esmių. Bulvės kraunamos 

, 7į IR---- J—.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

Tel. Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriaųt sek
madienius ir trečiadienio*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3250 B. Halsted Street
jŲHioAyr. njb. <•»<•

5==3===^r==
MATYKITE J j ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACUTOfeOLKANEK 

ATLIEKA 32 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEĄLTH- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabaah A.ve., Chicago.

==

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
^anedėkįo, Seredos ir Pėtnyčios

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANaI 1175

Narnai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAI A ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Res. Tel. Republic 5047

Offiee Hoųrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M- 

Bunda” by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PĘYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

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

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. OANa’ 8867
Ree. PROapeet A6M

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Ha&ed Street
Rcfjdencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

4 iki 8 yąl. vakaro

Tel. Office Wentworth 0330 
Rea. Hyde Park 3995

DR. SUSANNA SUKS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, —8 v. vak-
^UUiIrvrnjl »eT«MlAiwie ir ■nhetomie

ĮVAJRCS DAKTARAI

TeL CANaI 0199

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

Valaadoe: 1—3 ir 7—8. 
Seredomis* ir Nedėk pagal sn tarti

RF/ZIDGNCUA 
6631 S. California Avė.

Telefonai REPnblic 7868

OR. B. J. ZUBR1CKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 Wegt 63rd Street

Chicago, Illinois 
TeL HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet Ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir šeStadienjals 
pagal sutartj

tinkama* pastatymas ir apsi- i ro pasikeitimų. Vasaros laiku 
leidimas kasJink priežiūros pa dienos metu oras rūsy yra

mmi ■ i —11

GERIAUSIA HIS PIRKUS NAUJĄ BfflCKA! ’
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir sę- 
žinisko patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Seniausia Vieta Rinktis Vartotą Automobiliu!

■ DENEMARK, Ine.
Cadillac - LaSalle

Tel. Crawfo«i 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDiray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. no oi«tn jr nno 7 iki 8:30 v v

DR. MAURIGE KAHN
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
•>L YARdi 0994

«».: PLAn 9400
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ayto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Neflė^pgiiH nno 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
A TIJ SUGRItO 

M
KecSdnoa Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 meti}
•r Mrdtca I.lffon 

ApertaJjbė
Valento* 11-11 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Raaldenctja 1438 So. tnth Avė.
Tel. Cicero MM 

Oflaae 4430 Wrrt ISIh Street
C(cero. III.

“« t V 1 1 «

Office Phone Ree. and Offiee
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 1-4 pp. ir 7r« vak. OANai O7M

DR. J. J. KOWAR '
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedčllom Ir Trečiadieniais 
Pa<al ButartĮ

DR. A. J. SH1MKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
nagai sutarti

Tel. Ofc. RBPnVIlo 7
Melrose Park «M

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

9423 West Marųoette Road
Antrad., ketvirtad. Ir aeektadlenlatr 

•-'12 v. ryt*; 1-3 p. p.; 4-1 v. v. 
Aeltadienlai* nuo • v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvrgy 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Aeėtadienlale nuo 3 v. Iki • v. v. 
Onkmadlenlals pairai su tarties

-Tel. POUlevard 7048

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avę. 
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 va 
Seredoj pagal sutarti

Tai. Ofiso BOUIevard S8U-14 
Rea. KENwood 5187

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—S; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TeL BEVerly 9844

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir 6—A p. a*. 

Resideneija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M.
Nedėlįonųe pagąl sutartį

Chięagos liatnvių iv. KryMana li
goninė, kaip J g pripažino American 
Medical Association ir American 
OoUege of Sorgeons, yra Olaae A 
rfiiles. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai nrfisų li
goninę priskyrė prie geriausiu Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu 8780 W. 98* St, 
tel. HEMlock 6700.

■C3C
Naudokitės patarnavimu ty daktaru, dentisty, advokatų ir biznierių, 

aįįį įkurtų skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

1
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irmadlenlg, rugsėjo 13, 1937 jutissit
Lietuvos Vyriausybes Atsakymas Į Jungtinių 

Deklaraciją Taikai Palaikyti
ŽMONIŲ PROTELIS •Alt, Un). LAIDOTUVI? tHREŽTORLAj 

KELNER — PRUZIN
Geriausia* patarni(Atkelta 11 4 pasi.)

giškeenės priemonėj* turi bū
ti pavartojamos. Peržiūrėki
te srutų nuovadų ir visa kas 
rūsy ir prašalinkite priežastį, 
jei galima. Jei priežastis ne
matoma visas kambarys tu
rėtų būti apvalytas nuo už
krečiamų medegų, arba, kaip 
nekūriaose atsitikimuose gali 
būti reikalinga, pertaisytas.

Moterie patarnauja

Lietuvos nlsienių reikalų Iranas,> kaip tik dėl silpny- 
ministeris Lozoraitis, stulpą- bes, nito kurioe mano tėvynė 
žlnęs su p. Jungtinių Ameri- yru tiek nukentėjusi, su lai
kos Valstybių cliargė d’af- k u sutvirtės ir pagerės savo 
Faires Kuyketidallio liepos 27 veikime, kuris, taip sakant, 
d. praneštu jam p. valstybės virs totalitarinis savo pasė- 
Sek rotoriaus pareiškimu, turi komis, ekskliuzyvinie savo ko* 
garbę pareikšti, kad, sveikin Įmpctencija tarptautlniavns ki- 
dt'ma tokį pareiškimų, Lietu- virčams sutvarkyti ir ypač 
vos vyriausybė yra įsitikinu-! sėkmingas sutarčių arba pri- 
*1, jog atsisakymas vartoti1 h imtų pasižailPjimtj si lairžy- 
jėgi, politikoje, ištikimus su-Į niautu tramdyti’*.
tarfių vykdymas ir tarpia., i ,jįtnTa av„ikint(j kickvie.
tini, problemų rišima, ta,- kuri(K tiįs|as b-
kingomis derybomis bei abi- . . _ __ "...? ; lų taikos ir teises garantijas
pusiu susitarimu, apsaugot, pajidinti Tsb
tarptautinę bendruomenę nuo________________
konfliktų ir patikrintų taikų, V * * *
saugumų bei teisės dėsnių vy- ^UV15
kdymų tarptautiniuose santy- .kiauše P ! KAUNAS. - Kauno >.ve-

jai, betraukdami Nemune tin- 
Lietuvos vyriausybė mano, kj^ pajuto, fcad vandenyje y- 

|pg geriausias kelias dėklą- ra kajkoks nepaprastai sun- 
Luyjoje išdėstytiems dėsnia- ku, lštraukę tinklų labai nu- 
ms vykdyti, klek toi liečia ftebo, pamatę merginų, kuri 
valstybes, dalyvaujančias lau- (jaf buvo siek tiek gyva. Ji 
tų Sųjungoje, yra šis orga- įUoj nUgabenta ligoninėn, kttr 
nizmas, kurio ištikimas narys gydytojas stfuhiai atgaivino. 
Lietuva yra ir kurio bendra- Ganoma, kad ji vandenin į- 
darbiavimas su valstybėmis, i Dnou kain nors ansvaiausi.

Išdirbėjai aukštennės rflSIes 
paminklų lr grabnumlų

Didžiausia paritinki ų dirbt uvė 
Chicagoj

60 metų prityrimo

Sveikinti Apsimoka Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos LietuviųTEISIAI. — Telšių rabino 

duktė, kai Anglijos karaliaus 
vainikavimo iškilmėms nusiu
ntė karaliui pasveikinimų, pa 
žymėdama, kad ji yra netur 
tinga abiturientė, norėtų stu
dijuoti odontologijų, bet ne
turi lėšų. Dabar ji gavo iš 
karaliaus raštinės padėkos lai 
škų už pasveikinimų, kartu 
praneša, kad jai leista veltui 
studijuoti Londono universi
tetuose. Žydaitė nudžiugo ir 
į Londonu vyks.

ARp ORAN D AVĖ.

Telefonas 
EEIey 6103
CHICAGO, ILL.

Norėdami mylėti tėvynę tik« 
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. S. Pelico

Gaisras Miejaua šuliny. Vienam aliejaus pumpavimo šu
liny EI Segundo taukuose, California, kilęs gaisras, kurio 
nepajėgiama užgesinti. Liepsna, iššovusi į 200 aukštį, sutar- 
pino ir susmukdė plieno žėglius, kas apsunkino ugniage
siams gesinimo darbų. ■ffiF L Ii ID 0 T U VI y 

r DIREKTORIAI v
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Urba Fk>wer Shoppe| 
4180 Archer Avenue Iz-- Liję laikui puodas, vandenį i Saikas a valgyme jj gėrime 

rteša. via didžiausias vaistas kūnui
Neatidėk rytojui, kų gali įr dvasiai.

1 padaryti šiandien. ; Ka? ankgtj keli*, tam ir

—- . .....................Dieve« padeda. PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DYKAI

SUTAUPYSITE *50.00 DABAR
Pirkdami 6 Pėdų Didžio Šaldytuvų

CROSLEY SHELVADOR ANTANAS GEDVILASJOANA
TAMAAAU8KIENE

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

mJbė rugsėjo 11, 1937, 1106 
vai. po pietų, sulaukęs pusės
a m liaus.

Kilo '18 Lietuvos. Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap., Le- 
vicklškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Martelę, po t8- 
vals Petkaltė, 2 sūnus: Anta
ną lr Alfonsą, seserį Barborą 
lr Švogerį Kazimierą Čepuli ir 
jų Šeimyną; o Lietuvoje S bro
lius: Juozapą, Dominiką lr Je
ną, 2 seseris Juzefą tt Oną, tt 
seną motinėlę lr gimines Ir 
d tani gils.

Kūnas pašarvotas J. Llule- 
vlčious koplyčioje, 4348 S. Ca- 
llfornla Avė

Laidotuves {vyks trečladien), 
rugsėjo lt d. 16 Koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas J Svenč.
Pan. Marijos Nekalto Prasid. 
par. bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. PO pamaldų bus nulydė
ta* i Sv. Kasimiem kapines 

NuošlrdMal kviečiame visus 
gtmlnes, draugus-ges Ir pažys
tamu*-mas dalyvauti Šiose lal- 
dOtuvSse.
, Nuliūdę Moteris, HflMti, Mo
tinėlė, RroMal. Seserys, Svugr- 
rts, Ir Drangai.

Latdotuviu direktorius J. Mu
levičius. Tel. LATayette 1671.

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

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

4 Po tėvais Mari Inkai tė) 
rūgs. 11 d., I9b1, 3:08 

vai. po pietų, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo 16 Tauragės apskr,, Gir
diškės parap., .Vytogalos kaimo. 
Amerikoje iėgyveae 30 metų. 

Paliko dideliame aullūdlme 
♦yrą Petrą, pusbrolį Josą Ta
mašauską tr daug kitų gimi
nių ir pažystamų.

Gyveno po adresu: 7026 So. 
Roekwell gt.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6884 So. Westefn 
Avė. x

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
rūgs. 14 d., 16 koplyčios 6:00 
vai. ryto bus atlydėta į Svenč. 
Pan. Marijos Gimime par. baž
nyčią, kurtoj Jvyks gediitihgds 
pamaldos už vettenės melą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kaplnee.

Nuoširdžiai kviečiame vįsue 
gimines, dret.ugus-ges lr pažyn- 
bunus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, PusbmHs Ir 
<lang kitą Giminių.

Laidotuvių direktorius An- 
thony Petkus Tel. GROvehill 
0142.

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GBOvehill Q142

718 We»t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR a 4704 So. We8tem Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

8364 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

4846 So. CaHfomia Ava. 
Phone LAFayatte 3672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
8819 Lituanica Avė. 
Phone YABda 1136-1130NAUJA BUDRIKO KRAUTUVE 

3409-11 So. Halsted St.
SENIAUSIA tl DHHIAMIA LAIMIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

_________ _______ M B B.
~ A. BITTIN
3 I PAMINKI - Br

Dn ha r p i ū! - > ■ l i«! > i n 11 i1 >
paniiiikbi ■ • I - ■!

*nkiij akmenų ir irimlij
Karnos nu- 115 00 n .k

Atsakantis darbas
EB—I 3958 VVest II Ith St.,

Telefonai BBVerly 0005 
skersai 6v. Kazimiero kapinių virty.

3417-21 So. Halsted St
Tel. Blvd. 7010

koplyčios visose 

Chicagos dalyse
DYKAI

Ifcirirtkn žymna programas WCFL — 870 Kil., NrdėliJtnla kaip 7:30 VA k., dalyvaujant Budriko did
žiulei drkcntrai ir dainininkam*.

WAAF — #20 Kil., Pakrdėllaln Ir Pėtnyčlobil* kaip 5 vai. vak.
WttFC — 1420 Kil., Ketvergalz kaip 7 Iki I vai. Vakare.

Atydal: O nauja* Budrtko kaakimlnla programas 16 stoties WGES — 1360 KU., Kasdien kaip 9 vai. 
ryto. Nepamirškite pasiklausyti. t

matuokite mM LMvrbl radio programų Piraadtaaio vakarais, 
10:00 vai vakaro ii W. 1. P. 0. stotis* (1420 K.) — PransUjas 

P. IALTHIIBRA8
Tėmykite Biznierių Barg<

< ]RANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 • Stambios p<

♦
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Pirmadienis, rugsėjo 13, 19:

VIETINES ŽINIOS giau, negu pernai. Mūsų pa-u^ 
ra pi jos mokykla yra tikrai• 
graži, puošni ir labai švariai 
užlaikoma. Garbė lietuviams 
tokių, mokyklą turėti. Moky
tojauja Šv. Kazimiero sese
rys. Žvalgas

Pirmas šokių VakarasVISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI
MARQUETTE PARK. — 

Giin. Pan. Šv. parapijos cho
ras, pradėdamas rudeninį se
zoną, rengia šokių vakarą se
kmadienį, rūgs. 19 d., parapi
jas svetainėje, prie 68 ir Wa- 
shtenuw avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanga 35c. Qrieš gera 
orkestrą.

Komisija kviečia visus at
silankyti, ypatingai kitų pa
rapijų chorus. Kvieslė

Be abejonės, vakaras bus 
vienas gražiausių.

Choras kviečia visus atsi
lankyti, ypatingai kitų para
pijų choristus. Kiekvienam 
užtikrinta ‘malonus laikas.

Rap.

Gausingai Lankomi 
Šiluvos Atlaidai Sv. Kristinos Karnivala

llO^as ST. IR HOMAN AVĖ.
Sekm., Rūgs. 12 iki Sekm., Rūgs. 19, 1937

NAMIE VIRTOS VAKARIENES S
MARQUEflTE PARK. — 

Mūsų parapijoj dabar didelis 
judėjimas. Mat, čia Šiluvos 
atlaidai. Į šiuos atlaidus at
važiuoja daug žmonių iš vi
sų miesto dalių, o net ir iš 
kitų miestų. Bažnyčia pilnu
tėlė prisirenka žmonių rytais 
ir vakarais. Jaunas, bet iškal
bus misijonierius kun. Jankus 
sako gražius pamokslus. Kas j 
dien 9 vai. yra iškilminga su
ma, o vakarais iškilmingi mi
šparai, kurie laikomi svečių 
kunigų su asista. Choras, B 
Janušauskui vadovadjant, ti
krai gražiai gieda per mišpa, 
ins. Visos gražios iškilmės ir 
turiningi pamokslai kelia žmo 
nėse pamaldumą. Parapijonai 
yra dėkingi savo klebonui 
kun. A. Baltučiui, kad jis vis
ką sumaniai ir gerai tvarko.

Atlaidai baigsis trečiadie
nį, rugsėjo 15 d. didelėmis ir 
įspūdingomis iškilmėmis. Tad, 
dar yra laiko visiems pasi
naudoti Šiluvos atlaidais.

Ožka Išgelbėjo Nuo 
Kalėjimo

’ Trečiadienį. Ragsčjo-Sept. 15 d., 7:30 valandą Lietuvių Vakaras 
Smmguskgng 35c, VaJianas 20c.________________________________ Valgykite kiek gal itePo mažos nelaimės su auto

mobiliu, Larry Radkiewicz, 
6901 W. Roosevelt st., buvo 
sulaikytas policijos, kuri liu
dijo, kad Radkiewicz važia
vęs neblaiviam >sto^y, bet ne
galėjusi užuosti degtinės kva
po. Kai valstybės gynėjo pa
dėjėjas J. Phillips paklausė 
policininko, sulaikiusio Rad- 
kieviezių, kodėl negalėjęs su
uosti kvapo, policininkas at
sakė, kad Radkiewicz automo
bily vežėsi ožką ir dėl to tik 
jos kvapą galėjęs suuosti.

Radkiewicz, be abejonės, 
dėkingas savo ožkai, kuri iš
gelbėjo jį nuo kalėjimo.

JŪSŲ AUTOMOBILIUS bUS PA ŠVENTINTAS DYKAI ABU SEKM 
Av. Christiofer Medaliai duodami dykai kiekvienam jūsų autorųobiliuje

Mūsų gerb. klebonas, pra
budęs porą savaičių Rytuose, 
aplankęs savo giminaičius ir 
dalyvavęs Kat. Fed. kongre
se užpraeitą šeštadienį grįžo; 
savo parapiją.

KUN. REfBEDEAUKUN. STANKEVIČIUS KUN. CONRAD
Riverview Park Baigė 
34tų Sėkmingą Sezoną

Kokia Dabar Lietuvos Iždo Padėtis Atidarė Modemišką 
Dentisterijos Ofisą Riverview parkės 34tas se-1 

i zonas, kuris iš visų buvo sek-, 
mingiausias neužilgo baigsis. 
Sezonas baig. su Camaval of 
Comics, kuris tęsėsi per tris 
savaites. Per šį sezoną buvo 
daug įvairumų k. t.: frec.klei 
contestas, pagerbimas 100,000- 
000 svečio irgi atsilankytu.^ 
Santa Clars. Visi, kurie apl 
lankė Santa Claus gavo vi
sam sezonui pasą. 100,000,(XX) 
svečias gavo pasą visam gy- 

! venimui aukščiau $100 įvairių 
Į dovanų. i

Lietuvoje gyvenimas kas- lį laiką — 142,7 <nail. lt. Tuo 
kart gerėja. Tas gyvėjimas j būdu šiemet į valstybės iždif 
pastebimas prekyboje, pramo- • jau įplaflfcė per 22 mil. lt. 
nėję,- žemė&_ ūkyje ir kitose daugiau pajamų, negu praė- 
gyvenJmo šakose. jusiais metais.

Paimkime užsienio preky- Šiemet taip pat gerokai y- 
1 bij. Per pirmuosius šių metų ra* padidėjusios ir valstybės 
septynis mėnesius Lietuva pe- iždo išlaidos. Iš viso, per pir- 
rdavė užsieniui savo gaminių muosius septynis mėnesius 
už 110 milijonų litų. Pernai valstybės iždas išlaidų turėjo 

i per tą patį laiką buvo par- 157 rn.il. lt. Praėjusiais me
duota už 107,5 mil. lt., o 1935 tais per tą' patį laiką — 144,8 
m. tik už 85 mil. litų. Šiemet mil. lt. Iš čia matyti, kad iš
yra žymiai padidėjęs kiaulių, laidos per 12 mil* lt. yra šie- 
sviesto, celulozos, linų bei pa- met didesnės, negu praėju- 
kulų išvežimas. Miško 'med- siais 'metais. Tačiau jos yra 
žiagos šiemet mažiau išvež- ’ daug mažesnės už šių metų 
ta, bet už ją gauta daugiau, pajamas. Lyginant pajamas 
negu praėjusiais metais. I su išlaidomis, matyti, kad *šie- 

I Taip pat Lietuva šiaia me- met pajamos yra 7,7 mil. lt 
tais daugiau perkasi reika- didesnės už išlaidas. Praėju- 
lingų prekių iš užsienio. Per šių mėtų to paties laikotar 
pirmuosius septynis mėnesius pio pajamos buvo tik per 2 
Lietuva įsivežė iš užsienių milijonus litų didesnės už iš- 
ptekių už 112,5 milijono litų. laidas.
Pernai per tą patį laiką Lae- ----------------------
tuvos įvežimas buvo pasiekęs i Mirė po Sunkios LigOS
82 mil., o 1935 m. tik 72 mil. I -----------
lt. Tuo būdu Lietuva šiemet i Kristina Palionienė po tė- 
iš užsienių pirkosi prekių už va*R Paulibinskaitė mirė rug- 
30 'mil. daugiau kaip pernai. I® d. P° sunkios ligos
Šitai reiškią, kati tų prekių A* a- gyveno 3339 N. Craw 
daugiau galima . sunaudoti, f°rd ave- bus įvežta į 
kad padidėjo gyventojų įpir- Newport, Pa., kur bus palai 
kimo galia, atsirado žmonėse dota St. Adelberts kapinės* 
daugiau pinigų. rugsėjo 14 d. Laidotuves tvar

Lietuvos ūkio gyvenimo go- laidotuvių direktorius A. 
rijimą taip pat rodo ir vai- Petkus.
stybės iždo būklė. FĖnansip* . t '«>«
Departamento pranešimu, šie
met per pirmuosius septynis jT 4
mėnesius į valstybės iždą į- iii 
plaukė 164,7 mil. lt. pajamų. y t
Praėjusiais metais per tą pa- [„Į Ir

Praeitą sekmadienį mūsų 
parap. piknike buvo svečių 
iš Grand Rapids ir iš rytinių 
valstijų.

Mūsų parapijos 'mokykla 
jau pradėjo mokslo metus. 
Špnot vaikų mokykloje dau-

ATSKAITA 23-čios LIETUVIŲ DIENOS, 
LAKEWOOD PARK, PA., RUGP. 15 D.

Policmonui
W. D. Boczkauskui auto 

tags ir plakatus
St. Petruševičiui už va

žinėjimą
Sbenandoab už važinėji

mą
Kun. M. Daumantui už 

muziką vargo.;.
Kun. M. Daumantui šv. 

Mišių auka
Kun. M. Daumantui už 

važinėjimą
Kun. S. Vembrei už pa

mokslą
Už 5000 buttons

Remkite Savuosiu 
BiznieriusB. Nikšaitė Darbuojasi 

Choro Vakaro 
Pasisekimui

Mabanoy City už guz’ik. 
Mt. Carinei už guzikus 
Tamaųua už guzikus 
New Pkila už guzikus 
Sbenandoab už guzikus 
Minersville už guzikus 
St. Clair už guzikus 
Girardville už guzikus 
Hazleton už guzikus 
Sbenandoab ir Tamaąuu 

auto tags
Tamaųua auto tags 
Koncerto įeigos 
Šokio įeigos 4
Lakewood Park Co., au-

Dr. Jacobs, kuris atidarėI
savo ‘modemišką dentisteri
jos ofisą po num. 6322 South 
VVestern Ave.

Pardavimai kampinis namai, kurla- 
me taverno Ir resturano biznis Iš
dirbtas kuoputklauslal. Parduodamas 
tft priežasties liros. Atslftauklte Mrs. 
Anna Bittin. 3958 West lllth St.. 
arba telefonuokite Bev. 0006.

MARQUETTE PARK. — 
GJin. Pau. Šv. parap. chore 
yra keletas darbščių choristų 
bei chorisčių, kurie įdeda vi
są savo energiją tam, kad cho
ro parengimai būtų kjiosek- 
mingiausi.

Iš veikiančių choristų, pa
žymėtina yra Bronė Nikšaitė, 
kuri jau kelinti metai eina 
raštininkės pareigas. Ji be
veik visuose choro parengi
muose daug darbuojasi.

Ir šį kartą, kaip žinome, 
sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
choras rengia nepaprastą šo
kių vakarą, parapijos svetai
nėje. B, Nikšaitė, su kitais 
komisijos nariais, daug vei
kia, kad vakaras pavyktų 
Paimta gera orkestrą, pada
lyta virš 1000 bilietų, ir pri 
rengta įvairių pamarginimų.

Kam reikalinga weather strlps apie 
langus arba duria kreipkitės J:

J. PURTOKA8 '
6425 So. Rlchmond Street. 

Tel. Hemlock 2573. 100NTRACT0R
2223 West 23rd Place

Atlieka visokias medžio darbas, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus Bingeliais. 
Dedame stogas.*

Tart 35 metas patyrimo.

IftBENDAVIMUI
Rftilda $40 | mėnesi, pilnai (rengtas 
Milto vandenio šiluma, pp adresu 804 
West lįst Street. Dėl Informaclh 
tel. Virglnla 1521 arba atslšauklt . 
2996 Archer Ave. Viso išlaidų $365.81

Gryno pelno liko $1,202.94. 
Pasiųsta sulig 23-čios Lie

tuvių Dienos delegatų nuta
rimo: . . J,.,

Seserims Kazimierietėms.
Ncwtown, Pa. $601.47

Seserims Pranciškietėms,
Pittsburgli, Pa. $601.47

23-čios Lietuvių Dienos 
• ' Iždo Globėjai:

Kun. K. Klvinska: 
Kun. P. čėsna

PAPP.V
BRIGHTON PARKE 2x4 fretmlnb 
namas su garažu ant konkrltlnlų pa 
matų. Kaina 24.200.00. 4534 Sc<
Wa»btenaw Ave. Savininkas 394* 
Artesian Ave.____________ 1

Tel. CANal 7514
CHICAGO

Viso jeigu $1,

Išlaidos
Nuošimtis už buttons 

ir auto tags
Raštininkės alga ir paš 

tas
Iždininko alga 
V. Jusaitis, už t roką 

benui
Orkestrą

PLATINKITE ••DRAUGĄ Manant statyti un naują namą 
ar pertaisvti sena. paikinkite 

JOHN VILIMAS 
Oontraetor and Bailder,

6739 So. Maplevrood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI ŪKIS

Pardavimui ūkis Rhtnelander 
Wls.. Route 2. Su gyvuliais Ir pa 
darvals. Už žemą kalną. Priežastis 
našlė. Kreipkitės:

Petronei* Antanaitis J
Rhtnelander, Wls. j

• Route No. 2.__________ ’
DIDEIAS BARGENA8

Pulkus 5 kambarių namas, tt'e va 
nia. didelis aukštas belsmontas. d 
dells 2 karų garadžius su aukėtii 
Namas Ir garadžius Izoliuotas. Al' 
tu vandeniu apfttldomaa. Uždarytei 
porėtus, na u tai Iždekoruotas. Kain' 
*5500. Arti 72nd Ir Loomla St. Tr 
lefonuokite: 8TEwart 0607.

Atsidaro tuojau mokyklos. Mokiniams ir vėl yra 
įulkaLngoc visokios k^gos. “DRAUGE” grl to gauti. 

Katalikų Tikybos Katekizmas — kun. \V. K. .
I

Katalikų T'kybos Katėk zmas — vertė 8. M. K.
1—1 skyriams ................................................. 15c

f
5— 6 skyriams............... •................................Ą. 29c

Vaikų Žvaigždutė — P. Benderi; s
Pirmoji Dalis .............................    30c
Antroji Dalis ................. ?.................................. 40c

Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis
Antroji Dalis J......................................... 40c
ABC Pradžiamokslis ........................................... 30c

Šventoji Istorija — kun. Šuster ...............................30c
Giedojimo Mokykla ........................   $1.00
Matidagumns — kun. A. S...................................... 20c

Ir daug kitų reikalingų knygų.
Mokykloms duodame nuolaidą.

THE BSIDGEPORT ■
KNITTING MlHi

. F. 8elemonaviq 
| M i Svetrių Krauti] 

vė Atdara Ka’ 
Diena Ir Vaka 
raia — Ir Sek 
madieniais.

Telefonas Vlctory 3486 ] 
504 West 33rd Street I

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

Madų kontraotaa. Ryšy su Chicago inkorporavimo 100 metų sukaktim, šiomis dienomis Oran t parke priešais Buck- 
ingbam fęntaną demonstruota rūbų mados. Pirmoji pora iš 1837 metų, antroji — iš 1850 metų, trečioji — iš 1 £MX) ir ket 
virtoji 1937 metų.

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

Lump ........... $60
Mine Run .............. 5 7!
Rgg ............ ............. 6 CM
Nut •.,•••••••••«« 6*01
Screening8 ............. 47!

PIRKIT PABARI I K ATM 08 
GREITAI KVT.A 

PRISTATYMAS MIEHTF. IR 
PRIEMIESČIUOSE


