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JAPONAt įCIVIUAI SKUBOTAI APLEIDŽIA ŠANCHAJŲ

šiaurių link nuo Šanchajaus 
atsiėmė miestą

Šanchajus, nigs. 10. — Šanchajus, rūgs. 16. —
Žymiojo japonų generolo va-, Kinų autoritetai paskelbė, 
dovaujama japonų kariuome- kad po kruviniausių kantra to
ne puolėsi prieš naujų kinų^kų Įeinu kariuomenė 'atsiėmė 
frontą Šanchajaus srityje. Po Lotien miestą šiaurių link 
visos dieno® kautynių pasiro-, nuo Šanchajaus. Japoiiai vos 
dė, kad japonai mažą pažangą keletą valandų pasidžiaugė lai 
padarė. Kinai atkakliai ginasi mėję tą svarbų strateginiu 
ir1 nepalaužiami visu apie 30 žvilgiu miestą.
mylių ilgu frontu. Kitose fronto dalyse Šan-

Japonai „rn.u-kia.wia puola cha'iaua ,ri*rie kinttl Pat 
dešinįjj kinų fronto sparnų, ■>«Pad”»d» P™šui savo pozici 
.tsir.mi.nii i Sh.m.l,.i„„. JN. Vyksta mūšiai.

INDLANAPOU8, Imi., ru-< 
gs. 16. — Indiana valstybės 
prekybos ir pramonės de^a r 
tafcttfttas paskelbė, kad primo- 
nės miestai Gary, Hammor l, 
Whiting ir Kast Chicago na-' 
trauktų MicljJgan edfct. ‘
dens teršimą7sės saro fabi ą 
atmatomis. 1939 m. sausio LeH 
skirtas. laikas visiškam te r -1 
mo nutraukimui. C;

Ilgiau kaip per 30 metų in
žinieriai tyrė, kaip pana t 
ežero teršimą ir rado, kad mi

nėti mieštai, ypač Catain to 
distrikte, turi rasti kitokių mi
dų savo atmatų naikinamu.

S Nuo vandens teršimo lab tu 

j šia nukenčia Chicago miesto 
pnetinė dalie. Kas metai ežero 
vandens teršimas didėja ir 
šiandien tas jau nepaken įi

ma ir pavojinga tiek, kad • 1 - 
Šimas turi būti nutrauktas^

Minėti miestai iki 1939 m. 
turi gražaus laiko paduoti 
peliacinius skundus teismą 
Bet tai tuščios pastangas, ka
dangi Michigan ežeras yrą mi 
Ii jonams žmonių geriamojo 
vandens šaltinis.

jas ir nemano jų apleisti.
Kiek geriau japonams seka-

si šiaurinėj Kinijoj, anot pa
čių japonų tvirtinimo. Jie sa
ko, kad tenai gausingas kinų 
armijas Įveikia ir blaško. Sa
koma, tenai kinų kariuomenės 
neturi reikalingos ištvermės, 
nes neturi atitinkamų pozicijų. 

Cholera Šanchajuje plinta.

Tų japonišku laivu apleidžia Šanchajų, kurs pakeistas kruviniausiu kovų mies 
iri nusikelti kur kitur. Ši grupė vežama į Japoniją. (Acmė Photo.)

Grupė japonų moterų su vaikais ir v 
tu, kur civiliams gyventi nėra vietos, ii* *

NACIONALISTAI IMASI 
SMARKIAU VEIKTI

LAKŪNAI PERKIRTA 
ŪIKALAMS GELEŽIM

Prieš žiemą bando frontuose 
sustiprinti pozicijas

HENDAYE, rugš. 16. — Ži-1 limas ir nacionalistų vadai pi 
niomis iš Ispanijos karo fron- reiškia, kad iki to miesto pai 
tų, nacionalistai visur didina mimui puolimas nebus nuirai 
savo veikimą. Nacionalistų ]$a k tas
a,«B5rx

» i • • .»• • bardavo Valencną ir kai kiGijon ir prieš ateisiant žiemai •
padaryti pažapgų Madrido riuos Katol0nii01’ raieatua. t 
fronte. ragdno fronte nacionalistai ;

Prieš Gijon atnaujintas puo gi bruada.

PARYŽIUS, rūgs. 16. — jts-1 Šiandien j Chicagoj min 
panų nacionalistų lakūnai šian]Amerikos JL Valstybių kor 
dien bombardavo Katalopijos tucijog 150 metų sukaktu 
miestą Portbou ties lyąncrūi- j 1787 metais konstitucija b 
jos siena ir perkirto radika- pasirašyta Philadelphijoje. 
lama geležinkeliu susisjekSmąĮ Chicago tadijume šianc 
su Prancūsaja. Uždegta eilė vakarą įvyk® gausingas pa 
kubi)inij^yągttnų^^gaae^ųu.; jfttępįf

Visas miestas daug nukėnfe- mą bns pradėta 7:30. "Susi 
jo, kadangi išmesta daugiau kimų tvarkys Amerikos L 

Į kaip 50 bombų. . jono postai. Bus eilė žymi
ŽENEVA, rūgs. 16. — T. premjeras Negrin. Jis atvirai! 

Sąjungos taryba šiandien krei'kaltino Italiją dėl laivų skan- 
pės į Amerikos J. Valstybes, dinimo Viduržemio jūroje.
Kviečia jas talkon; kinų japo- —-------------------
nų karo reikale. WASHINGTON, rūgs. 16.

Taryba privačiam posėdyje — Valstybės sekretorius/ Hull
nusprendė atgaivinti pataria- paskelbė, kad vyriausybė rim-
mąjį iš 23-jų valstybių komi- apgva,rstys T. Sąjungos
tetą, kurs buvo sudarytas 19- .... • . . ... , . , • kvietimą j talką kinų japonų
32 metais, kad neleidus japo
nams užgrobti Mandžiūriją. aro rei e'
Bet užgrobimo reikalu nieko Jis sakė, kad 1932 m. Ame- 
neatlikta. ‘ | rika buvo paskyrusi Į tą komi

Tarybos posėdyje kalbėjo tetą savo stebėtoją. Nežinia 
Valencijos radikalų režimo kas bus dabar daroma.

ATIDAROMOS KAJAU 
KIŠKOS VIDURINES 

MOKYKLOS

kataukųgakcijos DIE
NA LOS ANGELESE r apratee apie iv rapues mo- Apakritieg prokuroro

U&^‘ skubiai ruošiamas įkaRinunas
Dabar, žmona, Papilė la- OeWKeui L ChM.areVR.nui, 

blausiai auintereeuota /Vytau-
to Didžiojo Universiteto mate- adTokatą p. w. Elfe,t,a 
matikoa - gamtos fakulteto jo kontotoje; ■/ ,
geologijee katedra. Deja, dar Su8ekta. tad chicharet, I, 
ligi Šiol mūeų Unevereiteto ' ( apie, 30 getų (.v.
Papilės jūros eksponatų kolek- ir nėr>
sijos toli gražu neprilygsta, 19n metai8 jis teian0 ,u 
pav., Miunchene esančioms. baos,a3 ka,Mi Jo)feb>

Mūsų geologas doc. Dalin- už atliktą žmogžudystę..
kevičine 1936 metais Papilėj, j Chicharevich. 57. m. 
betyrinėdamas juoduosius mo- 19M m Mrg Low
lins, konstatavo eilę naujų *- Hei84> 72 NaM ... „j.
pie IJetuvos jūros sluoksnius1;,^ j, dviete ,
duomenų, kokių ligi Sol moks- pn8iahlkUi pįjįį
liniukų nebuvo žinoti. Papilėje wimatt. 0 „a,nlk.
Universiteto darbuojamasi be k,ai k„ipžg teisman> kad t)loa 
Veik kasmet. ;n,mua ,5

Gale reikia pabrėžti, kad Teismas paskyrė konservą .o 
tokie gamtos paminklai, kaip rių. Pereitais metais minėfž 
Papilės jūros sluoksniai, būti- 'nažlė mirė ir pagaliau teismid 
nai perimti Universiteto ži- abudu namus pripažino t ’hil 
nion, nes taip tyrinėtojams charevichira.
tenka sutikti sunkumų su že- Tuo viskas nepasibeno*. 
mės savininkais, kurių nuosa- Prieš jį teisme korijo p ■-sa
vybėje yra tie ypač mokslui , tašu adv. Elliott su advokatu 
svarbūs sluoksniai, ir be to, be Masonu. Jie reikalavo ii jai 
priežiūros palikti jie yra nai- .namų apturimų pajamų ;a$H 
kinami nesusipratėlių. ! ginimo ir pasistengė naMbfl

----------------------- skirti likviduotoją. Chicha
PAŠALINO IŠ POLICIJOS chiui to buvo per daug i (!r 

TARNYBOS i nusprendė “atlyginti” advoJ
*-----------  katams. Tad vieną jų nuži !<1

Civilinė* tarnybos" komisija o kitą sužeidė.
iŠ Chicago policijos tarnybos ------------------------ a
pašalino du policininkus, B. J. PARYŽIUS, mg». 16. 
Gosnell ir H. T. Johnson, taip Prancūzų policija areštavo i 
pat policininkę Ęetronella talą Angelo Tamburini, įtart

LOS ANGELES, CaL, rųgs. 
16. — Pasibaigus čia Kalifor
nijos italų katalikų federaci
jos suvažiavimui įvyko Kata
likų Akcijos diena. Iškilmin
gos pontifikaliūės Mišios lai-1 
kyta Memorial kolizejume, kur 
susirinko daugiau kaip 40,000 
tikinčiųjų.

Pamaldose dalyvavo vietos 
arkivyskupą* ir keturi vysku-' 
pai svečiai.

Chicago arkivyskupijos moZ 
kyklų viršininkas kun. D. P. 
Cunningham paskelbė, kad ar
kivyskupijoje atidaromos 46 
katalikiškos vidurinės mokyk
los.

MIKADO DĖKOJA 
HITLERIUI

BERLYNAS, rūgs. 16. - 
Nacių partijos įvykusiame Nt 
remberge suvažiavime diktato 
rius Hitleris pagerbė ir vaiši-Į 
no japonų imperatoriaus brolį i 
princą Chichįbu (čičibų).

Imperatorius prisiuntė Hit
leriui telegramą. Dėkoja už 
princo pagerbimą. Džiaugias, 
kad tarp abiejų šalių gyvuoja: 
glaudūs santykiai.

i KATALIKŲ PAMALDOS 
TOLEDO MIESTO SU

KAKTUVĖMIS

APIE 200 KARO LAIVŲ 
PATRULIUOS JŪROJE VETERANAI REIKALAUJA 

DARBO
TOLEDO, O., rūgs. 16. — 

Šis miestas mjni 100 metų su
kaktuves. Prie iškilmių jun
giasi ir katalika. Rugsėjo 19 d. 
Įvyks iškilmingos pontifikali- 
nės vadinamos lauko Mišios 
Walbridge parko amfiteatre.

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Anglija ir Prancūzija imasi 
patruliuoti Viduržemio jūrą. 
Šiam tikslui apie 200 karo lai 
vų sutraukdama. Be to, Angli
ja nusprendė pasiųsti dar ir 
dvyliką didžiųjų jūrinių lėktu
vų. Jie bttR Maltos saloje. Ki
ti Anglijos kariški lėktuvai y- 
ra Gibraltare.

N© tik Anglija, bet ir Pran
cūzija skubiai siunčia karo lai
vus. z •- **

Iš Italijos pusės dar nesi
mato reakcijos prieš Anglijos 
ir Prancūzijos žygius. Bet tai 
tyla prieš audrą.

pramonės negaudytų sau vien eksponatų yra Petrapi-
,am,ų darbuųnkų. , , ■ ,io kaJlj in,titute

Karo veteranų daugumas — 
yra jau peršokę 40 m. amž. ir . Daug kartų apie Papilės 
jie negauna darbo. Taip netu- jūros sluoksnį rašinėjo vokie- 
rėtų būti. , : |ėių mokslininkai, į kurių ran-

Sakoma, šis klausimas bus kas būvo patekusios didelės ir 
iškeltas Ąm. Legijono nacio- iš to sluoksnio eksponatų kole- 
naliam suvažiavime. kcijos. Ypač naujų minčių iš

WASHINGTON, rūgs. 16. tos. Sumažėjusios iš įv 
— Iždo departamento valdi- šaltinių pajamos it kai k 
n inkai pripažįsta, kad vyriau- reikalinga padengti, 
sybė negali subalansuoti biud- ’ Tad apie biudžeto bal 
žeto 1937-38 metais, kadangi vimą šį kartą negali būti 
numatomas didelis neprltek- bos. Ir jei bus norima ih 
liūs ir nėra kuo jį padengus, ti nacionalių skolų didi:

Departamento ekspertai dir- bus reikalinga didinti ka 
ba dienomis ir naktimis ir rida mokestis, arba skiri 
randa, kad vyriausybės paja-1 kias nors naujas, 
mos pasirodo mažesnės, negu Nacionalės skolos jau 
metų pradžioje buvo numaty-Į37 bilijonai dolerių.

NACIONALISTAI SULAI 
KĖ DANŲ LAIVĄ

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Gauta Žinia, kad Gibraltaro 
sąsiauryje ispanų nacionalis
tų įginkluotas laivas sulaikė 

, danų prekybinį laivą ir jį nu
lydėjo į Centą, Marokoje.

CHICAGO SRITIS. — 
Šiandien iš dalies debesuota 
ir Įdek šilčiau.

Saulė teka 6:32, leidžia
si 6:57.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos par

Konstitucijos Sukdbtb 1 «

dvasinėmis gerovėmis. Nėra abejonės, kad 
ir ateityje piliečiai rinks į valdžią tik to 
Aiu» žmones, kurie saugus konatituciją, kai} 
.didžiausią brangenybę ir prižiūrės, kad nebū 
tų laužomi jos dėsniai. •

Katalikai konstitucijos sukaktį mini ba
žnytinėmis pamaldomis, nes, anot , kardinote 
Dougherty, pats Aukščiausias saugoja mūsų 
kraštą ir :jb prieš 15d metų priimtą kons

Kriksanyta pradžia bitnųt
f ' t. , , ,» • </ • . i . r •

' (Kun. J\ HaUcftno ro^fą įtalba minėti &50 metų
krik&£ionybė$ >9ukaJqbi Lietuvei*!)

iii’] " \l ' ’ ’ I ' W f ' ‘ '
Šiais metąsK šAoftiaine 050 ĄBjo: p tini alsėtų iėhis. jin

-A — — J i —- — lf   - 1

tituciją.

Šiandien sueina lygiai 150 metų, 
vo priimta Jungtiriių Amerikos 
.konstitucija. .Tąi tikrąį reikšmingos 
'Urtės, kurios visame krašte ’minimoą 
tikrpttiL* Iškilinėiųię.

Jungtinės Valstybėj pusantro šimto me-p 
tų laikotarpyje pergyveno daug visokiausių <- 
krizių. Jos kariavo su kaimyninėmis valsty
bėmis, jos buvo sukrėstos viduje didelio ci
vilinio karo, daug kartų žmones vargino eko
nominės krizės, nemažai buvo ir šiaip jau 
smulkesnių vidujinių politinių sttkrėtiknų, ta j 
čiau pajėgta išlaikyti ta pati valdžios forma, 
.kuri pradžioje buvo nustatyta, pajėgta išlai
kyti demokratiją. \

Jungtinės Valstybės sėkmingai pergyve
no visas krizes ir, be to, visose gyvenimo 
Mityse milžinišką pažangą padarė, nes visi 
buvusieji prezidentai su savo administraci 
jomis, kongresais, atskirų valstybių legisla , 
tūros ir piliečiai konstituciją laikė aukštoje 
pagarboje, stengėsi ją saugoti ir vykdyti jos 
ilfcsnius. Jlet koks pasikėsinimas laužyti kons
tituciją būdavo iškeliamas viešai spaudoj ir 
.kitokiais būdais ir piliečiai didžiausiu pasi
piktinimu užprotestuodavo ir -smerkdavo- 
kiekvieną, kas išdrįsdavo paneigti tą doku- 
'mentą, kuriuo remiasi visas šio krašto poli i 
tinis gyvenimas. Sio krašto konstitucija bu
vo, yra ir bus lyg kokia tautinė šventenybe.' 
' „ Su didele pagarba jęikią kalbėti apie 
tuos žmones, -korie statė naujai valstybei 
pagrindus. Jie netaikė konstitucijos dėsnių 
vienai kuriai politinei partijai, vienai žmo
nių grupei, vienai rasei ar kuriai religinei 
sektai, bet „visam kraštui, vjsų rasių ir tau
tų žmonėins, garantuodami jiems visiems pil
niausią veikimo, susirinkimo, žodžio, spau
dos ir religijos laisvę.

Tą konstitucijos duotą laisvę žmonės 
pačioje pradžioje taip pamylėjo, kad jos pa 
.laikymui ir reikale gynimui savo gyvybę 
buvo pasirengę atiduoti. Tokia dvasia vy
ravo per pusantro šimto metų, dėl to ir lig
šiol čia turime laisvę. 4

Kuomet Europoje po Pasaulinio Karo 
bolševizmas, fašizmai ir nacizmas, pamynęs 
po kojų visą tą, ką mes čia branginame — 
demokratiją ir laisvę, ir čia, Ainerikoj, at
sirado ir bolševizmo, ir fašizmo, ir nacizmo 
apaštalų, norinčių sugriauti per 130 metų 
nusistovėjusią .tvarką ir įvesti diktatūrą, ku
ri šiandien turi prispaudusi* visą eilę tantų 
Europoje. Bolševizmo "agentai varosi prie 
to, ka<l čia būtų įsteigta tokia diktatūra, ko 
kia yra Sovietų Rusijoj. Maskva, žįnotna, sa-. 
vo agentams duoda ir moralinę ir mediiag:-

Vietoje
44

>.i F t i f
į-i t-l į-; -r-:.h".
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metų krikščierųbes - sukaktį 
Lietuvoje. Negaliu sakyti, kad 
krikščionybė tyetjpyoje yna tik 
?50 inetų. Jimų buvo daug as-

riąudannus' jis palengva atū- 
jniai’ ‘vis gilyū į : rytus ir į 
šiaury. Per J»0, kieti; Fordinas 
hukajriito Visaą? jfcąįjįų' - gimi- 

kščiau įvesta} >t5s’galutinai į-, nės tarp Vysloj kį Nježauno ir,

-BsBktodia&is, fUgttfUO A7, 1937

PO SVIETĄ PASfDAIRHJS

K. P.dia»da “L. A^e”
. ‘“Kai .pasirodo kurio nota užsieniečio 

įrašytojo knyga,»tai 'knygynų Languose ji ve 
klamocgama į akis labai krintam&i dr ilgai 
Išstatytosios svetimųjų rašytojų knygos nn- 
stelbia savuosius, p. Lotų Blasoo ibonez,
Kriiaaovekaia, ir kiti rašytojai išdėlioti pa 
garbiai, ptnnooe vietose, že rausą autoriai 
žiūri ittt nors iš kampučio ,lr Uūdi, kad juo*,

savųjų »-
tnfėtų būt knygynų ianguo _ 

užMista pirmoji vieta. Jok mUo geros re pug^ 0 'x
kbunoa virtinooe priklauso ir literatūra pir-' JJ
kimas. Jši Ubiaa reklamuosilne svetimuosius • u lu

rašytojos, tai ar pirks jų daugiau, o tuo tar
pu reikalinga, kad savoji literatūra akintų 
kelią į Visuomenę. Pirmoj eilėj -akvajai kny
gai .medė ir reklama, o šalia to dr svetimąja! 
literatūrai pritinkama pagarba ir vieta,”

Mat, lietuviai seno įprato gerbti ka.- 
svetima, o mažiau vertinti kas sava. Jaft lai
kas tokį nusistatymą pakeisti.

ĮJO 1417 4- 143Į m. Jęada nriėjęfe Nemuną,; ąųeidurė su H • žemaičių Vyškupuk. Vuniuga Lietnvtoa: y^stybe. 
Žemaičiai paūknė krikštą {Vį# Malį laidą kraštą
m.; Jogaila gi. įapaikn||tiio 
1387 m. nuo kada ir sĮkitoiua 
ši sokaktia^J^.j;j ' Jr*
> ‘Ia visų Earopęsjkttdų; įifc 
^tairet^lie^ 
josi patys įįgĄtilirtiati i ikiBot 
pua centre g*v«nę gėnnanai 
galutinai -btfv’0 pakrikštyti 
VII1-1X ’
tnynai

Teisingas Reikalavimas

Kauno “Darbininkas” savo vedamaja
me rašo darbininkų švietimo reikalais. Fa< 
žymėjęs, kad susidomėjimas darbininkų rei
kalais yra gan didelį, .nusiskundžia apleista 
kultūrine jų padėtimi. »

“Kiek mes turime mokyklų, kuriose ga 
lėtų šviestis mūsų jaunoji darbininkija? Taip 
pat ar turtine bent vieną aukštesniojo tipo 
mokyklą, kurioje galėtų semtis sau moksle 
žinių bent miestuose dirbąs jaunimas? <

Gal kas pasakas, kad yra suaugusiems 
gimnazijos ir kad ten gali darbininkai mo
kytis. Mūsų suaugusių gimnazijos prieina
mos tik darbdaviams ir stambesniųjų įmo
nių savininkams, nes jose mokslas :per me 
tus kaštuoja 300—400 litų. O kur mokslo 
priemonės ir kiti dalykai?

Į visa tai turėtų atkreipti dėmesį Švic 
tinio Vadovybė, organizacijos ir apskritai 
visuomenė ir inteligentija. Turėtų būti bent 
kiekviename miestelyje -ar bažnytkaimyje, 
knr yra pradžios mokykla, įsteigti kursai 
panašūs į Darbo Rūmų organizuojamus, ku
riuose mūsų kaimo darbo jaunimas žiemos 
metu galėtų lavintis.

Kai mūsų darbininkija bus pakankamai 
apsišvietusi, tada ir socialinio klausimo spre
ndimas nėbus toks painus ir nębus pavojaus, 
kad mūsų liaudį kokie nors gaivalai tuščiais 
pažadais suviliotų”. ,

Laikas Pradėti
Laikas jan pradėti vykdyti į gyvenimą 

taip . gražiai pasisekusio A. L. R. K iFedc 
racijos kongreso nutarimus. “Darbininkas'' 
primena:
• “Pirmas ir svarbiausias darbas, tai J 
pildyti Kongreso pageidavimą, būtent, šški!

nę paramą. Taip pat daro Mussdlinio ir Hit- P mingai paminėti Lietuvos krikšto 550 metų 
torio agentai. Pastaruoju laiku iškeliama vier ’
štunon daug faktų, kad Ainerikoj su ypatin
ga įnirtimu darbuojasi Vokietijos nacių pro
pagandistai, kurie siekia, kad ir ant žvaigž
dėtos Amerikos vėliavos būtų prisiūta Hitle ; 
rio emblema — svastika. *1

Tačiau utes esame giliai įsitikinę, kad 
*nei bolševikams, nei fašistams Amerikoj dar 
-bas nesiseks. Nors į savo pinkles jau- yra 
jtraukę šiek tiek lengvatikių Amerikos pi- 

1 liečiu, bet dauguma žmonių perdaug brau- 
' ginu demokratiškąją konstituciją, kad ją 

* Kristų pakeisti diktatūra; perdaug myli da-’ 
Rrišrtinę vėliavą, kad ją pakeisti bolševikišką- 
-ja ar fašistiškąja^ jierdaug brangina turimą 

« iai s vę, kad ją pakeisti baisia diktatėirių.prie- 
..-apaudu

f> Dėl to dabartinė konstituoija ir toliau 
pasiliks šio krašto politinio gyveninio pa • 
grindų. Ir toliau žmdnės naudosis demokra 
tiškosios konstitucijos garantuojamomis lai - 
-■vėmis, kurių dėka visur yra daroma ,pa-; 
žanga ir naudojamąsi ir medžiaginėmis ir

am
žiuje pagonys liko tik aisčiai 
ir sn jais Psbaltiįy gyvenu
sio® tigrių, suomių tetttoe — 
lybiai ir estai. Taip atsitiko 
dėl (to, kad jie gyveno labai 
nuošaliai ir neturėjo artimų

sai fidėiąMti pasidavė lokie- 
čikirts: jie ‘ nuolat' kovodavo, 
užpildavo V degindavo ordi
no pilis ir yokiėčių kolonistų 
sodybša.: Galutinai $Wai nu- 
galūti, -bufoA nątmįjntai ap-
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36 metais su,. kunigaikščiu 
Mindaugu priešaky. Yieny- 
bėn sumetė karas su rusais ir 
ordino. Karas su ordinu ir tę 
eėei daugiau kaip 150 metų. 
Mindaugas pešėsi su brolė
nais ir dėtfė de žemių. Čia jis 

j kariavo su ordinu, kuris norė-

jau artinosi jjrie jo. Ir kada 
jau jis įmanęs .iš •nuovargio 

Netikiu, kad mano kanape- turėsiąs parkristi ant žemės, 
lio tavorščių tarpe būtų mėla- Įpamatė prieš «ave medį, ku

rio žemiausia šaka buvusi ne 
mažiau šešių metrų nno že
mės. 'Tai buvęs jo išsigelbė
jimas. Jis sukaupęs visas jė
gas, Šokęs j viršų.

— Ir tu pasiekei šaką! —

gjų. Aje jei kuris moka gerai 
nebūtas storijas pa pa sukuti,- 
tam patariu įsirašyti į mela
gių klubą. Klūbas rondaėi 
Burlingtono mieste, Anierike,
ir jo nariai kasmet suvažiuo
ja rungtynėms meluoti. Kurie pertraukė jį vienas klausyto- 
geriausiai pameluoja, tie gau-'jas.

Pūti viįuduįs J Ū^tuvd ėjo1 na dova’ias. Vienas to klūbo j J tai mažasis pilvūzas at- 
i ‘‘narių yra papasakojęs tokią sakė:

ryšių su vakarų Europa. Jų j jo vieną jo brolėnų apkriks- 
krik&tu Bažnyčia susirūpino tyti ir pastatyti Mindaugo vie- 
tik po lenkų krikšto, tik X toje. Todėl dėl politinių simie-
amž. pabaigoje. Tik nuo tada 
čia pradėjo lankytis misijonie- 
riai; pirmieji biiod jonieriai 
lankėsi vakarinėse aisčių gy
venamose srityse. z

Pirmasis žinomas aisčių a- 
paštalas buvo Prahos Vysku
pas Sv. Vairiems, arba Adal
bertas. Jis buvo aukštos -kil-

timų, Mindaugas pasiūlė ordi
nui taiką,.kuris pateikė Krikš
to sąlygą. 1251 m. pradžioje 
Mindaugas su visais savo ar
timaisiais buvo pakrikštytas. 
1251 m. liepos 17 d. Popiežius 
priėmė Mindaugo ištikimybę 
ir sutiko jį vainikuoti karaliu
mi.- Karūnacija įvyko 1233 m.

mes čekas. Vysk. (Vaitiekus su Tais metais įkurta ir Lietu-

storiją:
F • , v '
“Aš dar jaunas vaikezas 

būdamas jau buvau toks ge
ras šaulys, kad bėgdamas iš 
šautuvo, kurį nešiausi užsime
tęs ant peties, per šimtą žing
snių pataikydavau musės a-

— Šokdamas aiticštyn aš 
jos neprišokau, bet krisdamas 
žemyn kaip tik jes nuritv^ 
riau.

Klūbo nariu, sako, yra bu
vęs ir garsusis Mark Tuain, 
kuris papasakoję tokią stori-

kin. Dabar prieš kelis mėne-.^*
eidfinuis per girų, rali- »«•<*« (™vo gai-

kao buivolą, kurie jau norėjo Bra8' rmmo euks-
mane pulti. Aš griebiau jį už 
ragų ir norėjau nusukti spran
dą. Bet tno tarpu pastebėjau, 
kad iš užpakalio artinasi liū
tas, knris mane rengiasi pult.
Kas man daryt? Paleisiu bui
volą, jis mane subadys, nepa

te stovėjo senis, kuris veltui 
šaukėsi pagalbos. Buvo neį
manoma kaip gelbėti, nes gai
srininkų kopėčios buvo per- 
trumpos. Tuomet as augrivo-
jau išgelbėjimo -būdą. Aš pa^ 
griebiau virvę ir užmetęs vir-

sukaktį. Lietuvos krikšto sukaktį būtų gali
ma paminėti sujungiant su spalių.9 dieno.- 
minėjimu.

Antras svarbus nutarimas, kad kiekvie^ 
noje lietuvių kolonijoje įsisteigtų katalikių 
kos spandos platintojų ir bendradarbių (ko 
respondentų) rateliai.

Dabar kaip tik, geriausias -laikas rųefttk. 
spaadog platinimo darban.

Gerb, . Vadai, kunigai ir pusafllionys tu

trimis palydovas kunigais at
vyko Vyslos up# į Priegliaus 
žiotį., Al i si joniniams . nesisekė 
platinti krikščionyl*;. Jiems 
besirengiant apleisti kraštą, 
vietiniai gyventojai nužudė 
Vyskupą Vaitiekų bei. 23 d., 
997 m. su. .misijonieriais. 
■Vysk. Vaitiekus b.uvo paskelb
tas šventuoju, krikščionybės 
kankinio. j
Aisčius krikštyti bandė kitas 

misijonierins vokietis Bruno
nas, kuris, būdamas vienuolis, 
turėjo Bonifaco vardą. Tr jo 
misijos nebuvo sėkmingos. To
li įėjęs į aisčių kraštą, jis 1009 
metais vasaro 14 d. buvo suim
tas ir su visais palydovais nu
žudytas. Kuriose vietose jis a- 
paštalavo, nežinia, tik tiek žino 
naa, *kad žuvo jotvingų krašte. 
Ir Bonifacas buvo paskelbtas 
šventuoju kankiniu.

Po šitų pirmų nepasiseku
sių misijų, buvo dar nemaža 
kitų, tačirfu^jų' visų darbas 
niekais nueidavo. Aisčiai ven- 
gte vengdavo misijonierių,

voe vyskupystė ir paskirtas 
vyskupas Kristijonas. Lietu
vos Bašbvčia juridiškai Bepri
klausė vdkiečr&mfe. Neilgai že
maičiuose gyveno vysk. .Kris
tijonas. Jo neklausė žemaičiai. 
1259 m. vyskupas išsikraustė.

Buvo įkurta ir antra vysku
pystė su vyskupu Vitn jotvin
gį žemėje, bet niekad nebuvo 
suorganizuota.

Mindaugas susidėjęs su 
ordinu ir užpykdęe žemai
čius negalėjo savo svajo
nės įgyvendinti — suvieny
ti galingy Lietuvos valstybę. 
Smulkūs kunigaikščiai jį kovo
jo. 1263 m. žemaičių kunigai
kštis Treniota nužudo Min
daugą ir jo du sūnų. Trečias 
sūnus bandė kiek valdyti, bet 
ir-jį nužudo. Su „jais ir žuvo 
krikščionybė 1268 m. Vėliaus 
valdė Lietuvą Traidenis, Vy
tenis ir galop Gediminas.

Vytenis norėjo Lietuvą kri
kštyti. Jis prašė popiežiaus at
siųsti kunigų,’ bėt ordinas ne
leido? Suprasdamas ordino ti

nęs jie ateidavo iš Lenkijos ir kslą, kad ne Lietuvos krikštas 
Pamario, su kurių . kunigaikš-1 ordinui rūpi, bet žiemės, pats , 
čiais nuolat kovojo. I Gediminas sumanė krikštytis.

‘Prūsuose gyvenusios aisčių. Popiežius parašė Gediminui 
giminės ankščiau už kitas susi- laišką siūlydamas krikštą. 13-

leisiu - liūtM mūs. Aš nai*““ «""» J08 8e‘
sprendžiau laikyti, mdurio.l1**1 4virt,i “‘O"’8“. “ k« 
Ištraukiau .avo mntajjį .pb-j->i8 .K^irtuio „prie vir-
toletą iš makšties ir por^ kar- v5e ~ -“faukiau jį žemyn.” 
tų iššoviau į liatf, o paskui Karoliuos melagis y-
žaibo greitumą įkišau pižto- PU"-**8 8P«
lėtą į makštį ir vėl' griebiau 
buivolą už ragų pirmiau negn 
jis spėjo sujudėk Bet aš tai 
atlikau taip greit, kad pi»i 
to-letą į makštį1 įkišau dar rpa- 
skutinei kulipkai iš vamzdžio

„savo aukse .'žuvelę.
Turejęs jis dresiruotę auk-

so žuvėlę, kuri štai tokius da
lykus sugebėjusi. Ant plonos 
virvės pririšęs jis ją įteigda
vęs hi upę ir pirštais parody-

neišėjus, kuri man ir patai-1'1“’’8- k,'k >m

kė į koją. Bet tai man išgel
bėjo gyvybę, kadangi aš pa
leidau buivolą ir griebiausi už 
sužeistos kojos. Liūtas, knris 
dabar padarė šuolį, per mane 
peršoko ir nukrito ant buivo
lo nugaros. Jiems sueirėuuis 
aš nušoviau ir buivolą .ir
tą.”
11

Kita« ;klūbo narys 
pilvotas žmogeliukas iš Kana 
dos, apsakė savo atsitikimą. (

“ Vieną . vakarą jis sutiko 
lokį. Kadangi savo ginklą bu-

fAukso žuvelė suprasdavusi ir 
tuoj ieškodavusi grobio. Žu
vys, 'pamelčiusios aukso žuve- 
*lę, (puldavusios 4r prepyda- 
vnsioSi -Bet žuvelė pralindusi 
išilgai šmukšt laukan Išlįsda
vo, o grobuonis palikdavo ant 
■virvės. Taip ir gaudžiusi vie
ną žavį po kitos. Reikiamą 
skaičių žuvų sugavusi, ji jas 

mažas apiplaukdavusi ir sumegzda- 
vuši virvę, kad traukiant jos 
nesUŽ&lotų, Tada ženklui ji 
psdrisdavasi porą oro burbulų 
ir jos šeimininkas grobį su

vęs palikęs namie, pradėjęs-jtvrivu i ištraukdavęs, 
nuo lokio bearti, bet Jokys greit' gįusięe

dūrė su krikščioniškuoju pa
sauliu. Pirmasią misijonierius, 
kuriam Prūsuose ėmė sektis, 
buvo Olyvos -Oistersų cTdlno

ratų raginti visus stoti į -katalikiškos spau-. vienuoli* Kristijoias. Jam pa
dos platinimo darbą. Spauda yra stipriausia 
galybė. Panaudokime tą galybę kktalikiš- 
jcoje akcijoje”.

sisetkė pakrikštyti arčiausia 
prie Vyslos gyvenančius ptū-; 
sus, ir 1215 m. jis jau nusive-

, žė į Romą Ikrikfttyti du prūsų 
Sio ktrito -vyriauKyh^ .ten«ia« ilUikyt. knnigujte{iM ptieS

griežtą neutralitetą sąryšyje su didėjančio
mis tarptautinėmis komplikacijomis užaįe- 
-aiuose. Tai sveikas nusifftatynKft *Kiajk pa
stebima naciai ir fašistai varo. staarkiĄ pro
pagandą šiame krašte, kad tą vyriausybės 
nusistatymą pakeisti. Reikia tikėtis, katįl Jų 
pastangos bus tuščios.

Kristijoną sukibo ir jo triūsą 
išnaikino. Tadą'Vtskupas pa
sikvietė vokiečių riterių ordi
ną gintis. 1280 jn. pirmieji or
dino atstovai jiu buvo Prūsų 
pasieny. 1231 ni. ordiną? pfa-

Kęstįnčio sūnus Vytautas.
Būtu perdaug čia. kalbėti a-

pie Vytauto iy Jogailos itrtry- 
jų klastingus žygius vie

no prieš kitą. Dabar r trumpai 
perbėgsime išoriniais bruožais 
galutiną Lietiivds šukrikščio-
ninimą.' c'-’ ■A - '*

'Vytautas priėmė krikštą pas
kryžiuočius >«pie 4382 mifetaiS 
Vygaudo vardu. .

(Bus dougiaū\ ,* 1 ’ * y < s»'

Visa jaunystė yra kūrimas, 
statymas ir dailinimas mūsų
gyvenimo.

Lietuvos iHunsias

LitOvuj’, patrujo nia,
Ter’ de heroeeol 
Viaj filoj čerpn forton 
EI la estinteco 
Iru iii nur per vojoj 
De la virt’ konstante 
Por la bon’ de vi kaj homej 
Čiam laborante.
Ho vi, sun’ de Litovuj’, 
Pelu Ia mallumojn forl 
Kaj klerec’ kaj jostec’ 
Niajn pašoju oru,
Kaj de Litovujo ant’ 
KkbruUgu nin pey flani’ 
Kaj je Pnorn de Litovuj’ 
L’unuig ek florų!...

Į Esperanto kalbą vertė
A. Dambrausku

Nereik rūpintis tuo, ko ga
li visai nebūti.

1HU
ZkJE$U$tSAMINA- 

ilAI SKIETAI

KAUNAS. — Anksčiau Lie
tuvoje buvo vartojamos dau- 
giaugia senovinės siauros stak
lės, Prieš kėlia metus Žemės 
Ūkio .rūmai pradėjo £propa- 
guoti patobulintas — tikames- 
nes, .platesne* stakles su ati
tinkamais nythns kilnoti apa
ratais. Patobulintiems audimo 
įrankiams Žemės Ūkio rūmai 
duoda ir pašalpą. ,

Tokiomis staklėmis dirbant 
reikalingi įr (platesni, metali
niai skietai, kurie iki šiol bu- 
vo išrašomi iš užsienio. Dabar 
metalinius skietus .norima ga
minti 1 Lietuvoje.

Taip pat organtenojama ir 
platesnė patobulintų staklių 
gamyba.
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KARO PROPAGANDOS

Kiekvieno karo metu skel-lmimas Romos imperijoj buvo
biamos ir rūpestingai plati
namos klastingos propagan
dos.

Per pereitą pasaulinį kon
fliktą, kai atsiinename, Jung-.

gudrios propagandos šauniau
sias veikalas. Reikia abejoti 
ar Mussolinis būtą galėjęs 
užkariauti Etiopiją, jei ne 
klastinga propaganda ir etio-

tinės Amerikos Valstybės bu- piečių išdavystė.
vo užtvenktos pasakojimais, i Japonija dabar panaudoja i • * Ibūk vokiečių kareiviai durtu- visokius gudrumus, meilauda-
vais žudė kūdikius, mušdavo 
motinas ir priversdavo jas bū
ti vergėmis; išdykavimais su
naikindavo katedras ir kny
gynus. Tokio® pasakos dažnai I 
buvo rodomos ir paveiksluo
se. Tik paskui, po pasirašy

mu pasaulio simpatijos. Gi
lus supratimas yra perduoda
mas vaizde, kuriame parodo, 
kaip sulinkęs senas kiną# duo 
da japonui užpuolikui puodu
ką šiltos arbatėlės. Nemirti
nas jausmas suteikiamas per

nio taikos, pasirodė, • kad tos žvilgsnį, kuriucmi yra rodo-
pasakos ir šiurpulingi vaiz
dai daugiausia buvo apgaulė.

ma, kinų maži vaikai bro
liuojasi su apižiliais japonų

Tas, be abejonės, suteikė ame- j veteranais, kurie irgi paliko 
rikieeiams neapsakomą pasi- j savo mažus kūdikius namie, 
piktinimą. i Tokia yra tpj šių dienų

nauja karo propaganda. Ži
nant, kad karas negali būti 
paremtas nė jokia įtempta tei
sybe, militaristai vartoja na- 

dgi ir vėl atsirado karo mų darbo išūiislus dėl įsigi-

Paskiau įvyko Italijos įsi
veržimas Etiopijoje ir pasta
ruoju laiku Japonijos įsibrio-

•nas Šiaurinėje Kinijoje.

1
propagandos, tik jau peržiū
rėtos ir atsargiai pataisytos. 
Propagandų štabo rašytojai 
nukirto šiurkščius kraštus ir 
permainė juos į švelnius ir į 
daugiau malonią pakraipą, 
tobulai nupiešė vaizdą, kad 
įtikrinti ir prisikalbinti tuos 
žniones, kurie kitą kart bai 
šiai protestavo prieš žiauru
mų pasakojimus.

Mussolinis pionieriavo karo 
laikų naujo stiliaus klaidin
gus perstatymus. Jis liudijo 
pasauliui, kad Italijos karas 
Etiopijoje buvo išlaisvinimas 

. vergų ir bemokslių, kurie rai
čiojosi po Haile Selassio kul
nimis. Žinoma, svarbiausias ir 

• apvainikavimo darbas buvo 
, Romos sumaniai paruoštas 
priėmimas bei pripažinimas 
Etiopijos mažų grupių išda
vikų vadų. Jų broliškas priė

jimo simpatijos svetur. 
Visiems yra aiškiai supra

ntama, kad ikidiol karas vis 
pasilieka karu. Karo įsiutimas 
lygiai nušluoja vyrus, mote
ris ir kūdikius į distrukoiją 
Taip pat, propagandos vis 
pasilieka propagandomis. Tik 
jau pastaraisiais laikais pro
pagandos yra žymiai pabal- 
tytos, kad južsljėpfti išmonių 
masių žudymus.

Kalbant apie karo propa-

arieae

3-čiajam dragūnų Geležinio Vilko pulkui vėliavos įteikimo iškilmės: Viršuje iš kairės į dešinę: Valstybės prezidentas A. Smetona kalba, prieš j 
teikdamas vėliavą; išsirikiavę dragūnai; prezidentas įteikia vėliavą pulko vadui. Apačioje iš kairės į dešinę: Prezidentas su aukštais svečiais tribūnoj 
priima paradą; dragūnai prajoja pro aukštųjų svečių tribūną; prezidentas atidaro Tauragėje naująsias dragūnų pulko kareivines.

Į-
tribūnoje

’S
lydimas. Tauragės stotyje Re- kiuojasi didesnių miestų • ei-
spublikoe Prezidentą Antaną 
Smetoną pasitiko III pėstinin
kų divizijos vadas brig. gen. 
Rėklaitis, kavalerijos viršinin
kas brig. gen. Tallat-Kelpša, 
Tauragės įgulos viršininkas 
gen. št pik. Černius, 3 dragū
nų pulko vadas gen. št pik. 
Itn. Rėklaitis, Klaipėdos įgu
los viršininkas gen. št. pik. 
Lanskoronskis, Šaulių Sąjun
gos vadas pik. Saladžius, dauggandas, nereikia užmiršti ir . ... .... . . .

_ ... -rr-i • -r i !kanninkų, valdžios įstaigų vaimusų sostines Vilniaus. Juk __
Varšuva, užgrobus Vilniją, 
visuomet skelbė ir dabar ske
lbia pasauliui klastingas pro
pagandas.

Varšuva, pasislėjus po ne
teisingos propagandos sparnu, 
uždarė lietuviškas mokyklas 
Vilnijos krašte. /

Adv. N. Valasina

dininkų ir gausi visuomenė. 
Respublikos Prezidentas pa

sisveikinęs šu garbės sargyba, 
raitų dragūnų eskorto lydimas 
pro pėstininkų pulko špalė- 
riais per viąą miestą nustaty
tus pulko karius vyko į pulko 
rajoną. Respublikos Preziden
tą, pravažiuojantį pro Taura
gės miesto bažnyčią, iškilmin

Mjr. S. Narušis

LIETUVOS 3 DRAGŪNŲ GELEŽINIO 
VILKO PULKO ŠVENTE

lesna.
Respublikos Prezidentui nu

vykus į pulko šventę, buvo 
pradėtos pulko šventės pamal
dos. Pamaldas laikė vyriau
sias kariuomenės kapelionas 
kun. kan. Mironas; asistavo 
pulko kapelionas. Jaudinantį 
įspūdį darė tiek pulko ka
riams, tiek svečiams pulko vė
liavos pašventinimo bei jos į- 
teikimo iškilmės.

Prasidėjus pamaldoms, prie 
specialiai parengto iškilmių 
aikštėje altoriaus, aukštosios 
kariuomenės vadovybėj lydi
mas, atėjo Respublikos Prezi
dentas A. Smetona. Pulko ad
jutantas su Vėliauninku atne
šė pulko vėliavą ir paguldė 
ant altoriaus stalo. Kunigui 
atskaičius maldas ir vėliavą 
pašventinus, ją paėmė krašto

niaurias pareigas mūsų Tėvy
nei. Taiga toji jūsų pulko šven 
tenybė reikia ne tik gerbti, bet 
ir mylėti, neg pareiga iš mei
lės yra pati tvirtoji ir pasto
vioji. Jūsų vėliavoje yra įbrėž
ti Vilniaus, Kauno ir Klaipė
dos simboliai. Jais vaizdingai 
išreikšta vieningoji Lietuva, 
kurią esate prisiekę saugoti 
ir ginti, nesigailėdami savo 
gyvybės. Jūsų vėliava, kaip ir 
kitos ginklo pajėgų vėliavos,

išrikiuotą pulką.ir vėliavą pa
statė pulko priešakyje. '

Pulko vadui sukomandavus 
“žemyn”, pulko dragūnai nu
leido į makštis kardus; prasi-

nesenai atgaivintas dragūnų 
paikas yra padaręs didelę pa
žangą, kiek savo gražiu pasi
rodymu, tiek ir vidaus įsiren- 
gįmu. Drauge pabrėžė, kad ši *

dėjo pulko paradas. Pulko pa-Į naujai kartai pastatytieji Rr 
radę dalyvavusieji dragūnai gražiai įrengtieji rūmai d: .r
gražiai lygiuodami prajojo ir 
su pagelbiniais ginklais prava
žiavo pro Respublikos Prezi
dentą, Kariuomenės vadovybę 
ir svečius. Po parado prasidė
jo iškilmingos kareivinių šven-

drausmingai lenkiasi per vie-* tinimo iškilmės. Kariuomenės
mūsų

lietu-
kovų

gai sūtikb klebonas dekanas ap8aug(0g ministeris brig. gen. 
Dekavičiue, ir sveikino laimiu- Dinnantas, ir Respublikos
gai atvykusį. Kanauninko ir 
kariuonįenės . jradoyybės *lydi- 

Lietuvos kariuomenės 3 dra- Prezidentas Antanas Smetona, mas užėjo į bažnyčią. Po trum
gūnų “Geležinio Vilko” pul- krašto apsaugos ministerio 
kas rugpiūčio 15d. šventė tris*brig. gen. Dirmanto, vidaus 
labai svarbias pulko gyvenimo į reikalų ministerio br. gen. Ča- 
įvykių iškilmes:‘savo metinę į pliko, kariuomenės vado gen. 
šventę, gavo vėliavą ir buvo’št. pik. Raštikio, l.e. Kariuome 
naujų kareivinių pašventini- • nės Štabo viršininko p. gen. 
mo iškilmės. įšt pik. Dulksnio, asmens ad-

Į tas vieninteles pulko iškil-! jutanto pik. Itn. Šliogerio, Ka
mės specialiu traukiniu į Tau- ro Butų Valdybos viršininko 
ragę iš laikinosios sostinės į piki. inž. Barzdos-Bradansko, 
Kauno atvažiavo Respublikos pik. Itn. Augustaiftko, ir kitų

Rugsėjo 17-ta Diena

°Aš gi pasirodysiu teisy 
bėję į tavo akis”. — Psalm

mą visame jo pilnume, tuo
met ir ne iki tuomet, mes su 
prasime ką reiškia “pasiro 
dyti teisybėje į tavo akis”.

Yra tas mūsų prigimtyse, 
kas ilgisi matomas Dievo a- 
kyvaizdos — ir’tuctnet ji bus 
pasitenkinus. Mes esame kaip 
vaikai išbundanti naktį ir 
šaukianti šviesos, kad maty
tume mūsų Tėvo veidą. Dą- 
bar, mės laikomės Jo rankos 
ar graibomės paskui Jį tam

pų Tautos Vado A. Smetonos 
garbei ir įp laimei pamaldų, 
dekano DekavičiAus nuoširdus 
gai išlydėtas vyko toliau į pul 
ko rajoną. Bažnyčios klebono 
dekano Dekovičiaus nuoširdus 
ir iškilmingas Valstybės Gal
vos sutikimas sudarė didelio 
ir jaudinančio įspūdžio. Pake
liui, mieste, prie specialiai pa
rengtų miesto vartų Respubli
kos Prezidentą A. Smetoną su 
duona ir druska sutiko Tau
ragės miesto visuomenė. Mies
to burmistras ats. karin. Jur
gita, sveikindamas Respubli
kos Prezidentą, pasakė nuo
širdžią kalbą, dėkodamas už 
vyriausybės pastangas ir pa
ramą, kurios dėka Tauragės 
miestas sparčiai auga ir 

Jg

Prezidento asmens adjutantas 
pik. Itn. Šliogeris perskaitė 
aktą, kuriuo pulkui suteikiama 
vėliava. Perskaičius aktą, Re
spublikos prezidentas pasakė 
tokią kalbą:

Šiandien GELEŽINIO VIL
KO’metinė šventė, šiandien jo 
atgimimo ir atsikūrimo dienos 
sukaktis. Tačiau svarbiausia 
yra šiandien tai, kad džiaugia
mės jo nepaprastą vienintele 
jo gyvenime, iškilme: jo pul
kui išventinama ir įteikiama 
vėliava. Šiaja proga sveikina 
jūs, dragūnai,, nuoširdžiausiai! 
Ką tas nepaprastas įvykis 
jums reiškia, patys jaučiat 
ir gerai suprantate. Aš tik 
priminsiu, kad toji vėliava, ku
rią tuojau įteiksiu jūsų vadui, 
simbolizuoja, arba žymi, jūsų, 
kaipo karių, šeimos vienybę, 
simbolizuoja — žymi jos kil-

XVI, 15.
Mes matysime Jo veidą ir, 8°j®> b«t tuomet mes ištikro 

ką tas mums reikš! Kuomet , “pasirodysime teisybėje į a- 
Dievo prigimties tėkmė tekės, •
per mūsų prigimtį, kuomet “Aš vis dar vaikščiosiu po 

puikiomis žaliomis dangausJo šviesa švies per mūsų iš
aukštintas sielas, kuomet viri 
mūsų skoniai yra gaivinami 

. ir išaukštinami, kuomet mū
sų yTa apvalomos ir atperka
mos, kuomet mes kylame nuo 
palaiminimo į palaiminimą ir 
nuo garbės į garbę, ir kuo
met žinosime amžiną gyveni

painėmis ir kurią dieną kal
bėsiuos su praėjusių amžių 
geraisiais ir išmintingaisiais.

Aš paguldysiu savo kryžių 
prie perlų vartų ir pasiimsiu 
savo vainiką ir tuomet pa
dėsiu jį prie mano Viešpaties 
šviesių kojų”.

labiau jungs mielus dragūnus 
ir dar labiau stiprins sveiką 
lietuvišką dvasią, neg yra su
teiktos sveikos ir palankios są
lygos. Reiškė vilties, kad pul
kas prie šių sąlygų ateity dar 
bus pajėgesnis.

(Daugiau bus)kapelionui šventinimo maldą 
skaitant, Respublikos Prezi
dentas, atidarydamas kareivi- j Kad įgijus žmonėse Įtaką lr 
nes, nukirpo prie durų juostė- į pasisekimą, reikia pirmiau į- 
lę ir pasakė gražią kalbą. Sa- j gyti mandagumą, malonumą /
vo kalboje pasidžiaugė, kad] ir savitvarką.

-s ' “ . ?, <11 I

natiją karo vadovybę 
brangiajai Tėvynei.

Gimęs ir pasireiškęs 
vių nepriklausomybės 
metu, atgimdamas gavęs savo
pagrindan gerai paruoštą ka
valerijos dalį, GELEŽINIS 
VILKAS, tikiu, toliau laimin
gai augs ir bręs prilygdamas
savo vyresniesiems broliams, .
husarams ir ulonams, sėkmin- Kultūros Departamento ini- sta, kuri siunčiama į Amen- 
gai mokysis ir toliau bei auk- . ciatyvą gamintosios apžvalgi- ką, ir pagrindinė juosta, kuri 
lės kariškai Lietuvos jaunimą. ' nės — propagandinės filmo,3 greit bus gauta Kaune ir, reį- 

■ “Atgimusios Lietuvos” var-kia tikėtis, bus bent spaudos 
du gaminimą reiki#, laikyti žmonėms parodyta. Baigęs 
baigtu. Į Berlyną nuvykę jos šios filmos gaminimą grįžo į 
režisierius P. Babickas ir o Kauną operatorius Žibąs, ku- 
peratorius Alf. Žibąs atliko ris turi paskubomis tęsti ‘Lic- 
paskutinį techninį etapą. Vo- tūkio’ užsakytosios propaga-
kiečių filmų gaminimo atei- ndinės filme® sukimą nes

, . ,, ... pastaroji norima taip pat šie-jese padare įkalbėjimus, pa- .
..... . , .. . met pagaminti,
a*™ ).f muzika),mus Atg,imnsios Lietuvos” fi-
momentus (iš patefono plokš- |nia i5;,j0 2jl00 įigį0, t. y, 
telių). Be to, padarytas riau- maždaug vienai valandai ii* 
rasis filminis kasninaa — iuo- 40 min. Žiūrėti ekrane.

Priimki iš mano rankų, mie
lasis Pulko Vade, šią brangią 
vėliavą! Linkiu, kad šaunieji 
dragūnai, po jąja susispietę, 
visuomet būtų budrios nuotai
kos, visuomet darbštūs -ir svei
ki, visuomet garbingai ir pa 
siryžę jai tarnautų.

Respublikos Prezidentas, pa 
ėmęs vėliavą iš kr. aps. minis 
terio brig. gen. Dirmanto, ją 
įteikė 3 dragūnų “Geležinio 
Vilko” pulko vadui gen. št. 
pik. Rėklaičiui. Pulko vadas, 
priimdamas iš J. E. Respubli
kos Prezidento vėliavą, ją pa
bučiavo ir priklaupęs ant ke
lio iškilmingai pasižadėjo sau
goti pulko vėliavos garbę, oZ 
pavojuje ginti ją ligi paskuti - 
nioje kraujo lašo. Vėliauninin- 
kai, paėmę vėliavą pulko va
dui jojant priešakyje, apjojo

Pagaminta Lietuviška Apžvalgine Filmą. Ją
Matysime Ir Amerikoje

MATYKITE J | ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACVLM-OliEANEKatSuIHKA SS DARBUS
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 magiką. Saukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

DETECTIVE RILEY By Rlctiard Lee^
CLEAN r ru. stop eęr Mcnv«w<5 now.
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KIRMIO IKTR tos
B IM. S. 54 Kuopos 
Mėnesinio* Štormo

Rugsėjo 2 d. buvo skaitliu 
gas M. S. 54 kp. sus-mas, ku
riame putarta spalių 14 d; 
surengti kauliukais žaidiluų. { 
konūsijų įėjo: Ai ljakuonienė, 
J. Wise ir kuopos rašt. M. 
Vaičiūnaite. lš praeito pikni 
ko raportų išdavė M. Kasė 
vičienė. Liko grąžtais pelno, 
kuris buvo padalintas per pus 
su parapija.

M. AukSČiūnienė perskaitė 
gautų laiškų nuo kan. F. Ke
mėšio iš Lietuvos, kuriame 
dėkoja u& iniciatyvų kuopos 
pirm. 0. Kratavičienei ir vi 
sai 54 kuopai už pasiųstų au
kų Vilniaus Vadavimo Sujun
gei-

Nutarta susirinkimus pra
dėti1 anksčiau. Spalių mėn 
sus-mas bus pradėtas 7:30 v. 
vakare.

Iš. 18 seimo raportų išdavė 
J, H. Medinienė, kuri kiek
vienų punktų plačiai aiškino. 
Raportų papildė M. Kasevi
čienė, kuopos pirm., O. Krn- 
tavičienė, centro pirm. E. Pau 
razienė, M. Aukščiūnienė, O. 
Vali.ūnienė ir kitos atstovės. 
Labai gražu, kad visos atsto 
Xės taip susidomėjo Sųjunga

n tro pirm. Tat ta proga buvo 
surengta puošni vakarienė Ju
nonų namuose. Visos atsto
vės buvo apdovanotos gyvo
mis gėlėmis, o centro pirm. 
E. Paurazienė ir Mich. vai. 
direktorė J. H. Medinienė darr
apdovanotos ir gražiomis do
vanomis.

Per vakarienę atstovės papa 
šakojo patirtus įspūdžius, či- 
cagiečių malonumų, vaišingu
mų. Visos reiškė dėkingumų 
Brenzaitei už vaišes, kurių, 
sako, niekuomet negalės pa
miršti. Vakaro reng. kornisi 
ja sveikino atstoves už bend
rų veikimų seime ir linkėjo 
centro pirm. B. Paurazienei 
geriausių sėkmių. Visos pasi-Į 
žadėjo eiti jai į pagalbų ir 
dirbti išvien. Rengimo komi
sijoje buvo: K. Barkauskienė, 
R. Vhlatkevičienė, M. Vait
kevičienė, M. Vaičiūnaitė, A\ 
Kaminskienė ir kitos.

Mes, atstovės, dėkingos esa
me sų-tėms už tokias netikė
tas vaišes ir dovanas. Nuošir
dus ačiū šeimininkėms ir vi
soms, kurios tik prisidėjo prie 
pagerbimo. Tie įspūdžiai vi
suomet pasiliks mūsų atmin
tyje.

Atstovė®: E. Paurazienė, J 
H. Medinienė, O. Kratavičie-s z

PI? A r (7 A H

Mažina gydymui vėMo Ilgo®. Per radiologistų suvažiavi-

susipažinti su Chicagos visuo- ro kad. auklėtinė, labai mik- visos kur eina, visur gražiai 
menės veikėjomis, kaip antai liai skambina piano; tikime- pasirodo ir gražiai atstovau- 
vieoa organizacijos steigėjų sulaukti gabios pianistės. Gra ja mūsų organizacijų.
Nausėdiene, Guritoskaite, M.

1 Brenzaite, O. Nevulyte ir daug 
kitų, kurių pavaldžių neteko 
sužinoti. Turimu džiaugtis, 
kad mūsų, motery, tarpe ran
dasi tiek daug žymių veikėjų.
Kurios dai- nebuvo pasirodžiu-

žus pavyzdys ir kitoms kata
likiškoms šeimoms.

Visiems yra gerai žinoma 
veikėja M. Vaiė.tinienė, ilga
metė M. S. centro raštininkė, 
kuri yra daug pasidarbavusi 
višnomenei ir organizacijai.

sios veikime, jos turi pasinio-į Toliau J. Čepulienė, A. Šat
Į kyti iš šių. Toliau redaktorius ! kienė, dr. S. Šlakienė, M. Šru- 
j L. šimutis yra labai pasižy-) pšienė, S. Bartkaitė ir daug 
Į mėjęs visuomenės veikėjas. Jo' kitų, kurių nesugebėčiau nei 
I žmona irgi gabi visuose dar- j išvardinti. Kaip gražu, kad 

buose. Man teko su ja dirbti
rezoliucijų komisijoje ir tik
rai buvo >malonu dirbti, kad 
ir Amerikoj augusi, bet gra
žiai lietuviškai kalba; ne tik 
kalba, bet ir gražiai, taisyk
lingai rašo. Retai galima būt
rasti tokių patrijotiškų šei

mų, Chicagoj, kuris baigsis šį penktadienį, dr. Frank Neal iš 1 mų. Taipgi Sakalų šeima Sa- 
Peterboriugb, Ont., Canada, demonstruoja naujų įrankį -- kalas dirba “Draugo”, redak-
mašinų gydymui vėžio ligos.

šv. Kazimiero Seserų akųde įsųjungietėmis. Jai 
mija, Šv. Kryžiaus ligopinė,
Dariaus ir Girėno gražus pa
minklas, parkas; viskas ant 
vietos. Visems darė gražiausi

—=—-

moterys

cijoj. Jo žmona Sofija gabiai 
redaguoja “Moterų Dirvų”; 
puikiai sugeba, tvarkyti ir tą

įspūdį pirmų syk atvykus : gietės turi didžiuotis* turėda 
šių kolonijų. Visuomenės vei-! inoė savo tarpe tiek daug pa
ke ja®, klebonas kun. A. B&l- imuos nuo dvasios vadų, kaip

tampa sęjungiete, tai ir vyras, dirba m|O 1922 m j,,
palieka pusaąjungietia. Faktai d?kreK A,dontt Kazbni(, 
rodė, kad ir vyrai ūžiu te ra
suoti moterų veikimu. Chica-

—■
AKIŲ GYDYTOJAI

-.'."'r*

tutis lyg būtų sųjungietė: dir
bo diena iš dienos padėdama; 
ir užleisdamas savo parapijos
svetainę. Mes patyrėme daug 
malonumo sykiu dirbdamos,

nė, AL Kasevičienė, M. Aukš-1 gavome daug patarimų. Jis
ir- įgavo daug ūpo darbuotis. į Čiūnienė, J. Šamulienė, M. Ja- 
Nccs kai kurios neseniai pri 
surašiusios prie Sųjungos, bet, 
matyti, kad iš jų, laikui bė
gant, turėsime gerų veikėjų.
Jūs, jaunos it energingos sų
jungietės,' nenleiskite rankų,
Išvien stokite į darbų Sųjun-
go:.Iabui-... . . ,.

Kuopa džiaugiasi lannejRĮ- "J..
mais, kad E. Paurazienė pa 1 
keltas į Garbės nares ir iš
rinkta centro pirmininke. Vi
sos pasiryžo dirbti išvien, kad 
narių skaičius dvigubai pa- 
ailgtų.

Kp? korespondentė J*. H. M.

rašienė, O. Valiūnienė, M. 
Bartkevičienė,-B. Stepanaus- 
kienė ir A. Guataitienė.

Kp. korespondentė J. H. M.

Mano Įspūdžiai 
Seimuojant Chicagoj

Gražiai Pagerbtos 
Seimo Atstoves

Lietuviai daktarai

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1110 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą,
> sekmadienį susitarus.

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

feL OANal 2M6

DR. F. 6. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vnt: 2—4 ir 7—9 vaL vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Td. OANal 0408

kad centro dvasios vado kun. 
A. lankaus ir kitų. Lengva 
tuomet dirbti ir daugiau į gau 
ni energijos, nes turi kas ta
ve ragina. Būtų labai gražu, 
ir pageidaujama, kad visui,

30 METŲ PRITYRIMAS 
Aky* egaamianojamoa — akinta' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12; 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0683

padėjo savo sumanymais bai- į visose kodonijose dvasios va 
gti nebaigtus klausimus. Kaip dai padėtų ugdyti Moterų Su
yra gera tai kuopai gyvuoti.
Dės dvasios vadas išvien dir-

L1ETUVIAI ADVOKATAI

jungų, kad po to istorinio sei-, 2800

ino būtų įkurta naujų kuopų!
ba su sųjungietėmis. Seimo I visose parapijose, kur jų dar
pinu. M. Jokūbaitė neklydr j nesiranda.

I '
visus svečius vadindama pus- Taipgi labai buvo malonu

Mot. Sų-gos kuopų 
atstovės, iš visų valstijų ruo
šėmės į seimų. Ruošėmės į; 
Chicago, kur gyvena daugiau
sia lietuvių, kur randasi net 
12 parapijų.

Nuvykus į seimų, mažai kų 
galėjau pamatyti, nes darbo 
turėjome daug. Aš patyriau, 
kad Chicagoje žmonės yra 
malonūs, vaišinga. Ar profe-

C---------- — j sijonalas, ar paprastas žmo-
M. S. 54 kuopos sųjungie j gus, kiekvienas kalbasi, dLs- 

tės sumanė priimti ir pagerb- ( kusuoja su visais išvien. Man 
ti atstoves, kurios dalyvavo tas labai patiko. Visi ten yra

AMERICA’5 

LEAOSR AI

PASTABA
LIETUVIAMS TABAKO DEALERFAMS

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiie 9723

JOHN D. BDRDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčiua 

vakarais nuo 6 iki 9
Talefonas OANal 1176 

Nafnai: 6459 S. RockvveH SL 
Telefonai REPnbiic 9000

Į

organ. 18-tam seime. Su man
datais viso, rodos, buvo vie
nuolika. Visa kuopa džiaugia
si pasisekimais. \uopa nei 
nesitikėjo turėti savo narę ce-

be skirtumo ir išvien veikia. 
Ypač patiko Gimimo Šv. Pan. 
par. kolonija, Marąuette park. 
bažnyčia graži, ardvi; apylin
kė žavinti. Čia pat randasi

Jei prltrūktumčt OLD GOLD 
PIEŠINIŲ BULETINŲ arba Įsto
jimo Blankų, jūs galite Jų įsi
gyti pranešant mums per tele 
foną.

M
Sunku dealerlams visada turė- 

U gana Šių buletlnų ir blankų

if ne vienas gali numanyti, klok 
kostumeriams tų blankų bus rei
kalinga.

Visus Jūsų pareikalavimus ^nes 
pasistengsime papildyti ir bule- 
tln.ua ' pristatysime specialiu pa
siuntiniu. ! .

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

2334 S. Oakley Ave. “DRAUGAS” Chicago, UL 

Telefonas OANai 7790

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2. iki 0 v. v. 
Snbatoj nnė 12 iki 6 V. v.

Tel. Prospect 1018 
Rea. TeL Republic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

l'W
=

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA MĮ!
Per pereitus dvidešimts penkius mfetus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdih- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 

Kurte jie parauooa parodo, Kau

Gerfotieržr Vfeta Vartotų

Ik,
Baide - Cadfflac - LaSalle t?

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Turėdamos savo tarpe tiek 
daug veikėjų, turėtumėm jų 
darbus įvertinti, būti jom- 
dėkingos. J. H. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTIBTAB

1446 So. 49th Ct. Cicero, IIL 
litam., Ket\. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halatad Bt., OMcago 
Paned.. Sered. ir Snbat. nno 2—9 v.
Tel. Ofiao:

LAlayette 4017
Tel. namų:

HEMiock 628C

DR. Ai 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M.
Rea. ofiao vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

> ; • anUrt)

DR. W. V. NORAKA
PHYSICIAN AND SURGEOM

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

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

Rea. 2126 S. 5lh Ave., MaywooūAr.
Pilone Maywood 2413

Res.;.
2450 W. 69 St

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. CHARLES SEDAI
OVWAH

4729 So. Ashland Ave.
8 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MZOirar 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedMiomin nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto. nno 2 iki 4 
vai. po oietu ir nno 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI IB OKŪLUBOAS

4691 80/AsWCAve.
T«L TAJEkta 099*

TųL LAPayvtta 8010 ,

DR. e. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
- OFISO VALANDOS:

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

. . Pagal. Sutarti

r ei. Caiumet 6974
OFISO VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 Š. Halsted Street 
......... -CHICACtfi. ILL .

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanfloa

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

Ofiso Tdlef. BOUleyard 7820 
Namų Teita- PROspeet 1930

TA OANtt 09'

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS OHIRURGAB

2201 W. Cermak Road
. Valandoe: 1—3 ir 7—8 

•Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį
, REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnbiic 7868

Office Phone Res. and Office

PROvect 1088 2389 8. Loavitt St
Vat »-4 pp. Ir T-» vak. OANal 0706

BR. J. Ji KOWAR
(K0WAR8KAS) 

OTDTTOJAS IB OHIBUROaI 
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nedėllom lr Trečiadieniais 
Pagal flutartt

Bita.: Tta. PLAaa 8*00 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v.-ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nsdfllnaie nno 10 Tiki-12- dtaną

M t etnum uAii 
i Ja vIUlfOLMniY

K A TIK SVGBĮtO
afisotekuos Mokėto SetMo, Atlantic City 

Praktikuoja Srt metų 
ReamatlatnAetaMrd^es Ligos

ValąndM U-13 A. M.. 1.4, 7-1 P. M. 
Hmosldem eis »o. setu Ava

ISth fttreet 
cioero. in.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LATayetae 8016

VALANDOS: . '
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

Tet Ofc. REPablio 7«N 
Melraaa Park «M

DR.A.R. LAURAITIS
DBNTI8TA8

2483 West Marąnette Road
Antrad.. ketvlrlad. lr senktadleolab
•Ht v. rytą; t-l p. p.; 4-9 v. v. 

teitadlenlala nno • v, r. lkl 1 p. p. 
161 Broadvar 

MELROSE PARK ILL
Pirmadieniais lr tt-eMadlenlate nuo 

10 v. r. lkl 9 vaL vakaro 
•cStadtentais nuo s v. Iki • v. v. 

Hrkmadlenląle pagal suUrtlea

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Officę Tel. HEMiock 4848

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

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

Subatoma ClceroJ 
1446 So. 4»tb Ct

Nbo .6 lkl t va), vak

TaL OANa' 0867
Res. PROspeet 6069

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

1621 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So, Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakare

Tat Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
•bkmu aorodnrnia ir anhfttnmia

DR. D. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Streeta

Cliicago, Illinois 
TeL HEMiock 6111

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

Trečiadieniais lr šektadlenlals 
pagal sutartj

Tai. POUlevard 7048

DR. 6. Z. VEZEL’IS
DANTIBTAB

4645 So. Ashland Ave.
' arti 47th Street 
Vai.: aao 9 ryto iki 8 vakare^

Seredoj pagal autarti
TaL Ofiao BOUIevard 6913-14 
Ree. KENvvood 6107

DR, A. J. BERTASH
Ofiao vaL aao 1—3; nuo 6130—8:30 

756 West 35th Street
Ofiao Tei. VIRginia 0036

Reaidencijoe TeL BEVerly 88*4

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

4157 Archer Avenue 
Ofiao ’vaL: 2—4 ir 6—8 p. na. 

Reaidaaeija
8939 Bo. Claremont Ava. 

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliotąja pagal sutarti

Obicagoa lietuvių Iv. Kryiiaus li
goninė, kaip ją pripalino American 
Medical Aaaociation ir American 
College of Snrgeona, yra Claae A 
rfliiea. Tai yra, aukičiauai Ameri- 
koa medikaliai autoritetai mfleų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame- 
rikoe ligoninių. Reikale nandokitėe 
joe patarnavimu 8700. W. 09th Bt, 
tai. HEMiock *700.

Naudokitės patamaviihu tŲ daktaru, dentisty, advokatų ir biznierių,' 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE. ,1

tln.ua
tln.ua
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'naujas $250,000 kontestas y* 
ra Old Goldo atsakymas sn*, 
vo tūkstančiams draugi. 
Dvigubo Švelnumo Old Gold 
vėl duoda jums proga laimė
ti turtą. Šekit šį dienraštį 
dėl tolesnių skelbimų.

cagos Onos Astrauskienės pns- 
vtuerė ir pusbrolis.

Pas Praną dr Oną dingu 
Čius viešėj*) Juozas Jurgutis 
iš Cbicagos.

tuvoje įsteigta Akcinė Ben 
drovė “Elektra”, kuri rūpiu 
sis Lietuvos apšvietimo rei
kalais. Turi šešių milijonų 
pagrindinio kapitalo; visame 
.krašte gyvai pasirašomos ak
cijos.

Valstybes Prezidentas ate 
slogose. Valstybės preziden
tas Smetona, praleidęs atos
togas tėviškėj, Užulėnyje, 
grįžo Kaunan.

Anglių Degimo Bendrovė. 
Šį rudenį Miškų Departamen
tas atidarys anglių degimo 
•bendrovę Alytuje. Anglys bus 
vartojamos autovežimų kurui. 
22 autovežimai jau varomi 
anglimis. Mėginimai gerai pa
vyko.

Sviesto eksportas. Lietuva 
per aštuonis mėnesius išvežė 
užsieniuosna bemaž dešimts 
milijonų kilogramų sviesto.

Rugsėjo 11 d. susituokė Vi
ncas Danielius su Joana Sa 
vinaki iš Chicagos. Vedybos 
įvyko lietuvių bažnyčioje, ku 
ri buvo išpuošta gėlėmis; Sliū- 
bo žiūrėjo daug draugų ir 
jaunimo. Vestuvių pokylis bu
vo lietuvių svetainėj. -Pokylį 
.iškėlė jaunojo tėvai.

Jaunėjo tėvą* Vincas Da-, 
niekus iš lietuvių yra stam
biausias biznierius Toronte. į 
Jis yra kont/aktorius. Pas jį 
•nemažai dirba ir lietuvių. Y- į 
ra stambus katalikiškųjų ir 
tautiškų reikalų rėmėjas. Ve
stuvėse dalyvavo didelis bū-; 
rys svečių ir jaunosios gimi
nių iš Chicagos. Jaunavedžiai

žlagsėjo 6 d., 9 valandą ry- j 
to, šv. Jurgio bažnyčioj susi- j 
tuokė Virginija Wentz ir Juq> 
zas Masaiktts iš Plttsburgh,1 
Pa. Per šliūbą solo “O Pro- 

’.nise Me” giedojo 6. Bukšai-J 
tė. Kleb. kun. J. Oižauskas 
surišo moterystės ryšiu ir at
laikė giedotines mišias. Baž
nyčia buvo gražiai išpuošta. 
Liudytojais buvo sekantieji: 
Regina Miselon su Juozu Ūua- 
der, Regina Green su Walter 
Masaika ir Frances Šimkonis 
su Wm. Zedler.

Vestuvių bamrietas įvyko 
jaunosios dėdės -ir dėdienės 
.Antano ir Onos Kudžis na
muose, ant AVelland st., kurį 
dalyvavo ir knn. Čižauskas 
bei artimiausi Rudžių kaimy-' 
nai ir jaunųjų giminės .iš ki-i 
tų miestų. Per pietus jauna- 
'"edaiam sudėta daug linkėji-

rouBONTO, tCANADA. — 
<5>a .klebonauja kun. MoGivny da* ttk matai il&ilao, o jau 
daug pažangos yra padaręs. 
Už .bažnyčioj? ^parkelį yra 
apmdkėąęs virš tūkstantį dol. 
Bažnyčią iš lauko juadažė. 
naują stogą uždėjo if šiemet 
nori dar jvesV eentralinį ap 
šildymą bažnyčioj ir salėje. 
Tam tikslui kas penktadienis 
salėje rengia bingo vakarus, 
,į kuriuos susirenka apie 20) 
žmonių. Vakarai duoda gra

$100,000 PIRMA DOVANA 
909 KITOS DOVANOS DIEVO APVAIZDOS PAR 

— L. Vyčių 4 kuopa laikys 
svarbų susirinkimą rugsėjo 17 
d., 8:30 v. v., mokyklos pa
talpose. Visi nariai kviečia
mi susirinkti.

Pirm. Z. Daujotu

Nueiki t pas arčiausią dea- 
lerį, kuris parduoda cigare 
tus ir .gaukit nuo jo- Old 
Gold Piešinių Buletiną sykiu 
su pilnais įstatymais ir 
smulkmenomis kontesto. Še
kit patarimus atydžiai, nėra 
jokių kliūčių arba apgavi
mų. Švarumas nesiskaito. Šis

Kadangi ir Detroitui grę
žia ‘^Infantile -Paruly* is” pa- 
vąjus, tad mokyklos laikomos 
uždarytos. 0. ¥.

PASTATYTA BAZILIKA 
MGŠIĮŲ JLAUKE

PLATINKITE “DRAUDA

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNES —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Pilone 9000 620 W. 15th Avė.

išdirbėjai aukštesnės rOSles 
paminklų Ir arabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
CbicagojONA JA8ULAJTH5N1

po tėvais Hemedaltč

Mlrė rugsėjo 18. 1«87, 2:8a
po piet, sulaukus pusės ajjaJL 

Kilo IS Raseinių Apskr., 
Kražių parap.. Papilių kai 
mo. Amerikoj išgyveno 37 m.

Paliko didaUame nuliūdime 
8 sOnus: Jeronimą. Stanislovą 
Ir Bronislovą, 2 duk t. Albiną Ir 
Brontalavą, marčias: Oną ir 
Gertrūdą, du žentus: Vladis
lovą Ir Jokūbą, 6 anūku* se- 
serj Joaną Jasulaitienę ir jos 
Šeimyną, 2 pusseseres: Teo
dorą ĄtraSkienę ir Adolfiną 
Remedaitę ir daug kitų gi
minių. .85alA.J>f. -4M*. • ' 

Kūnas pašarvotas 1646 VV. 
-46tb St.

Laidotuvės jvyks • Pirmadle- 
nj, Rugsėjo 20 d. iŠ I. J.^aip 
koplyčios 8sft0 vąl. -ryto bus 
atlydėta j Sv. Kryžiaus par. 
bažnyčią. Kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos ut velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j Sv. Kazimiero kapines.

MuaSirdtiąi kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žystamus-mas dalyvauti Šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę 4800*1, Dukterys, 
Marčios. Anūkai. Sesuo, Pus-

SuvlrS 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai IS dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuviu

Iš šio viso, skaitytojas ga
lės patirti, kad Waukegan Jie 
tuviai dirba, veikia, aria pla
čią vagą. Ne veltui yra aako- 

Į naujos -bažnyčios staty-i ma. kas dirba, tam ir Dievas 
bos fondą adkojo po $100.00: padeda,
Mykolas ir Ona traliniai, Jo- ■
-nes ir Morta Jaučiai, Ona 
Mikolaitienė ir Bernardas ir 
Liudvika Savukynai.

Apie Lietuvių Dieną jau J 
plačiai buvo dienraštyje ‘"Drau 
ge’ 'jrašyffių- nebeverta karto
ti. Bet praeiti ■tylomis pro 
šiuos geradarius būtų kaip ir ' 
slėpimas didėlio duosnumo. -

Mykolas Galinis yra būrio 
valkų tėvas. Vaikai visi jau ’ 
yra suaugę, patys sau duoną 
i Atidirba. Pats M. Galinis y- 
’a amatininkas, šiaučius. A- 
v alynė iš jo rankų išeina kaip 
nauja.

Jonas Juncer yra tėvas bū
rio vaikų. Vaikams duonos ne
trūksta. Juncer yra. muzikos 
mėgėjas. Ar atsitinka kokie 
lošimai, dainos, tai ką pama
tysi, ką ne, Ju^eer tikrai 
ramatysi ir .išgirsi. Šv. Bal
tramiejaus paiapijos chore 
bažnyčioje nuo seniai gieda.
Jo žmona nelietuvė, bet nuo 
lietuvių nepasitraukia. Jun- 

.<erių vaikai ėjo ir-eina į sa- 
wo parapijos mokyklą.

Ona Mikolaitienė yra die
vota, moteris. Dažnos šv. Ko
munijos, kryžiaus kelių vai- 
Včiojinsas ir tt. Nėra bažny
čioje pamaldų, kuriose ji ne
dalyvautų. Ji ne tik užaugi-1 
no didelę šeimyną, bet vieną 
sūnų išleido į advokatus. Šia
ndie ;ji džiaugiasi aavo Tarnu,) 
t. y. adv. Taniu Podžiūnu.,
Tai vienatinis lietuvis advo
katas ne tik 'VVaukegane, bet 
ir viaoj Loke apskrity-.

Bernardas Savokyaas irgi 
būrio vaikų tėvas. Ir jo vai
kai yra varstą aukštesnės 
mokyklos duris. Duktė alau- 

Dabar ji siekia aukštes
nio mokslo. Pats Savokynas 
vra stambus ūk intakas. Jis 
turi nuosavą ūkį. -Prie ūkio 
įsigijimo daug yra prisidėjau 

• jo žmona. Dar reikią pažy-

PARALYfilAUS LIGA CHI 
CAGOJ MAŽCJA

Jaunavedžiams linkime pa- 'Chicago sveikumo depą r ta- 
ysekimo ir daug laimės nau- iaentas praneša, kad ‘rinfan- 
jame luome. "6. Y.’tiiė”,paralyžiaus'liga ’Chica-i

----------  goj mažėja, -kad naujų auaiigi- f
Ber “>Labor JDay” Detroite imu skaičius puola. |

viešėjo -keliolika-svečių iš ki- Reiškiama viltis, kad greitai; 
tų miestų: pas Antaną ir Oną bns nusikratyta šia biauria Ii-1 
Kadmis iš Clevehtnd lankės
Miko Kudžiaus žmona; .iš 
J’rtUburgho Kudžiaus motina.
Petras Astrenskis, Masaika

CHICAGO, ILL

Laidotuvių direktorius I. J, 
Zolp. Tai. Boulavard 5208.Nei turtas.

Urba Tlower Shoppe 
4180 Archer Avenue

r LAIDO TU VI y 
BJJ1HJDR1JU

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
tAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

^TARNAVIMASHSILSflM BfflBNĄ IR NAKTĮ
< < koplyčios visose O J&A1 MESTO D A L Y SE

Ką* anksti kelia, tam ir 
Dievas padeda.

Dabar eiflto didžiftasiaa 
.paminklų vertybes. Didelis 
‘paairinkinuuB paminklų <i- 
4K»kių akmenų k madų. 
ft&MBos mto<ffi» h-atifc 

Atsakantis darbas 
3908 MM MMb

"1410 So. 49th Ct., Cioero 
Pbone Cicero 2100 
<5834 So. Weatern Avė. 
(Phone GROvehiU 0J.42

skersai Av. Kazimiero kaphfel||

irtoiią ehlffou pają-im
T£8 Weat 18th Street 
Pbone MONroe 3377

Bušo Barbora Sroolu
J CK paliksit ucrągavę geriaa- m mo dezerto iį mėnesį, jei leisit 
pvfių sezonui užsibaigti neiifce- 
pę pyėių chiffon pajaus su tra
pia eom liuke pLuta.

Štai riezertaa .į .Jturį visų ape
titas atsiliepia — • ir kepėjai pa
tyrę ar . uestdžuMUgia to pajaus 
paaiaekkau, dėl to, kad jisai taip 
lengvas pagaminti. Jūsų refrige- 
ratorius atlieka «laugumą darbo. 
Trupi koėioti eom flakes sumai* 
Syti su ištirpusiu sviestu ir oak- 
rumi ir ižpioti petelnėj pajams 
kepti sudaro pajaus plutą. Ne
kepta fprikamteraoji medžiaga 
švieži pyėiai sutrinti Ir sumaiiy- 
ti au oukeara, eštriaos suoka ir 
truputį geistino, iipUktų kiau
šinių it siuetoua turi stebėtiną 
skonį. Pabandykit Šiandien. Re
ceptas .teka: į

gbly Prsss muture evealy and 
friasly .aeound sidss and -battotn LAIDOTUVIŲ

John F.* Roll «r grind 4 eups oom 
dakes to yietd 1 oup tiae ecarttbs.

SENIAUSIA IR DIDOAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBUUmOE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

1H oup freah H eup boUln* we(«r 
pesrhM , 1 tahleupoeą leoien

M eap eu»»r i“11*
1 lehleapooii velenu % nup heevy trum 
U c»p rold wster I .<K whlt.a

Pe«l paaehsa^ aliee, add sugar 
•ud emsh fruit. Permit thesein- 
.grttUenta to stand .£er 110 minu 
tea. Hoak gelatin in cOld wat«r, 
diasolve iu bailiu# mater. Xdd l«- 
mao juiee to fcait mlatese aud 
taki in diaaolved gelatin. Chill 
nūzture unttl lt ia ąhout to sėt. 
Whip e rea m until stiff, fotd into 
frait mizture. Wbip «gg abitas 
with salt until stiff and fold 

.luto oblllad. eorn flake cruuhpie 
stoti. *Chttl until firm enongti -to 
•eut. Serve ,witb mkifąied ersara, 
if jdaured. (

Yield: 9-ineh pi^.

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDYKAI

' • 1 i«p fina cern rink* cnltnbs 
U a«p SuU«r u eup ssssr

Melt buttor iu pie pau. Add 
sugar aud cruinbe; mix thoiou-

A

Sekmadieniais po pamaldų, 
prie bažnyčios platinama .ka
talikiškoji spauda; 4Draugas' 
ir jau antra savaitė ‘‘Lietuvių 
Žinias” iš Clevelando.

tą patį vakarą išvyko į De 
troitą.

iiveikinaime jaunavedžius ir 
linkim jiems saulėtų dienų 
naujam gyvenime. Koresp

ŽINIOS IS WAUKEGANO
Šv. Daltramięjaus parapijos 

bažnyčioje rugsėjo 19 d. :per 
sumą prasidės 40 valandų at
laidai. Į (dvasinę talką kun i-

mėtų kad Savokynai kitur ne
bėgi o jo, bet laikosi prie lie
tuvių ir padeda išlaikyti sa
vo bažnyčią.

gai .lietuviai -sukviestį. Žmo
nės turės geros progos prisi
rengti prie Dievo malonių $a- 
' o dūšios išganymui.

1646 Weat 46tk Street 
Pbone BOUIevard 5203-5566

Insiinsfiiileiki _ |R 4704 So. Western A'S TfiVAS Tel. VIRginia 0883

P. J. Ridikas 3354 So. Halated St.
Phone BOUIevard 4089

. , . . . 23L4 Weat 23rd Place

lukMHirSmi «=.•««••«.
Phone PULkuan 1270

1. Liulevičns 4348 So. California Ava. 
Pbone LAFayette 3572

S. P. Maniui 3319 Litaaaiea Avė.
Phoųą YARda 1138-1139
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VIETINES ŽINIOS Klijento AukosAviacijos Diena 
Pavyko pardavimui mamas

Pardavimui kampinis narna*. kuria
me tavorno Ir r eat urano biznis iš
dirbta* kuoputktausiat. Parduodama* 
Iš priežastie* llaoa. Atsišaukite Mrs. 
Anna Htttln, 8968 We*t lUth St.. 
arba telefonuokite Ber. ‘0<Ū)6.

KEISTUČIO SPULKA PROGRESUOJA 
41-mi Metai Saugių Investmentų

Rugsėjo 12 d. Lietuvių Na 
pijonaiio Aero klūbo rengta 
aviacijos diena Ford aerodro- 
me, Lansing, III., pavyko. Ne
žiūrint lietaus-, kurio iš ryto 
buvo gausu, * žmonių suvažia
vo daug. Be lietuvių, daug 
teko matyti ir svetimtaučių.

Programa prasidėjo kaip 
buvo skelbta'2:30 vai. po pie
tų. Publikų stebino J. A. V. 
kariški lėktuvai įvairiais on 
manevrais. Inž. lak- A. Kiela. 
kuris 1938 jn. ruošias lėktu
vu skristi į Lietuvų, taip pat 
stebino visus1 žiūrovus. Be to, 
išpildytų graži muzikalę pro
grama. Buvo ir sporto »— ris
tynės. Viskas publikai patiko

-Rengimo Komitetas nusipe
lno padėkos už surengimų a- 
viacijoe dienos. Daugiausia 
darbavos: Ą. Kiela, A. Raus- 
kiųas įr J. Kulis, kom. pir 
mininkas. L. N. A. K. narys

praėjusi depresija nebuvo 
spulkai sunkiausias laikas. 
Sunkiausi laikai buvo Bišopo 
dr Harringtono metai, kada 
žmonės apsvaigo, traukė iš 
spulkos pinigus ir vežė spe
kuliantams manydami greitai 
pralobti. Tųsyk žmonės buvol 
užmiršę apie namus ir apie 
spulkas, o visų galvose tik 
buvo greitas pralobimas. Bet 
Keistučio spulka laimingai pe
rgyveno ir Bišofo gadynę ir 
depresijos laikus ir dabar lai
kams gerėjant, žengia pirmyn.

Kadangi iBridgeporte beli
ko tik Keistučio spulka ir 
tik ta viena finansinė įstaiga 
ir kadangi per metų eilę, per 
49 metų savo gyvavimo paro
dė savo tvirtybę tai bridge- 
portiečiams ir belieka turėti 
reikalus su šia įstaiga.

Dabar Keistučio spulkos 
prezidentas yra žinomas vei
kėjas Tarnas .Janulis o sekre
torius Jonas P. Evaldas. Jo 
ofisas 840 West 33rd street. 
Ofisas biznio reikalams ati
darąs kasdien." N. N.

BRIDGEPORT. — Keistu
čio Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės direktoriai savo su 
•sirinkime, rugpiūčio 26 d., 
nutarė taupytojams ir depo
zitoriams išmokėti 4-tų nuo
šimtį ant spulkoje taupomų 
pinigų. Direktoriai tų padarė 
todėl, kad praėjusio pusme
čio bizno raportas rodė spul- 
kos gerų progresų. Spulkos 
kilimas reiškėsi trimis būdais: 
didėjo taupytojų skaičius, au
go skolintojų skaičius ir ma
žėjo spulkos forklozuotų na
mų skaičius.

Vien per rugpiūčio mėnesį 
-spulka pardavė du namus: 
‘vienų Brighton Parke, 4603 
South Franeiseo avenue, ir 
kitų Bridgeporte, 3424 South 
.Union avenue. Brigbton Par
ke namas buvo dviejų flatų, 
mūrinis. Jį nupirko bridge- 
portietis, buvęs farmerys A 
domas Asmenas. /Bridgeporte 
minėtų dviejų flatų namų nu
pirko taipgi farmerys, Kazi
mieras Kavaliauskas iš Mi- 
chigan.-

| Įdomu pažymėti, kad Keis 
tučio spulka yra seniausia 
lietuvių įstaiga ne vien Bri
dgeporte, ne vien Chieagoje, 
liet visoje Amerikoje. Buvo 
Bridgeporte dvi lietuviškos 

' bankos, o jų dabar nėra. Bu- 
. vo keletas kitų spulkų, bet jų 
biznių nebėra. Šioje didžiau
sioje ir seniausioje Chicagos 
lietuvių kolonijoje belikj vei
kianti tik viena finansinė lie
tuvių organizacija, būtent 
Keistučio Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovė. Ji laimingai 
pergyveno depresijos audrų. 
Ji ir depresijos metu nesu
stojo mokėjus nuošimčius, tik 
per tris ir pusę depresijos 
metų mokėjo po 3-čių nuošim
tį vietoje ketvirto.

.. Galima paminėti tų, kad

Kam reikalinga weathrr strlpa apie 
langus arba it u ris kreipkitės *

J. PURTOKAS
6425 So. Richmond Street.

BRIGHTON PARKE 2x4 freimlnls 
namaa su garažu ant konkrltlnlų pa
matu. Kaina 84,200.00. 4634 So.
\Vaahtenaw Avė. - Savininkas <944 S. 
A rtfealan Avė. ?

tfanant statyti aaa nanją narni, 
tr prrtaisvti seną, pakaukite

JOHN VILIMAS 
Ooatractor and Builder, 

0739 So. Mapletaood Avė., 
Telefonas PROapect 1186.

Buvęs miesto teisėjas 
deriek W. Elliott.George L. Chicharevicz, mo- 

ntenegrietis, kuris užvakar 
nužudė buvusį miesto teisėjų 
Frederick W. Elliott, yra su
nkiai sužeidęs adv. George 
Mason ir lengvai sužeidė dvi 
dirbusias- advokato of'se ste- 
nagrafes. Kaip vakar buvo 
rašyta “Drauge” pasikėsini
mų vykdė dėl io, kad “sugrio
vė jam gyvenimų ir dar rei
kalavo atlyginAno kelių tūks
tančių dol. už ‘legalų jam pa
tarnavimų”. Įvykdęs pasikė
sinimų -pasidavė policijai.

Pardavimu! ūkio Rhlnelander, 
W1b.. Route 2. 8u gyvuliais Ir pca 
riargala. Už žemą kalną. Prle2b.aU* 
našlė. Kreipkitės:' *

Petronei* Antanaiti* 
Rlilnela*<lcr. Wl».

•_____ Route Ko. 1. _____

Sekmadienį, rūgs. 19 d. mū
sų klebenąs išvyksta į Wil- 
kes -Barre, Pa., į LRKSA Ce
ntro Valdybos posėdį, Kaip 
žinome, kun. A. |ląltutis yra 
LRKSA dvasios vadas.

REIKAIJŪIOAS VPtjUAtf

< Reikalinga* prityrę* vyra* vi r A. 
; tart mokėti lietuvišką, kalbą. Ki 
■ Kit«:
I “Draujra*," 2884 Bo. Oakley A’ 

Box No. G209.

Sekmad., rugš. 19 d., pa
rapijos salėj parapijos choras 
rengia šokių vakarų. Visas 
jaunimas kviečiamas atsilan 
kyti.

Pavojinga Imt Perdaug 
Vaistų Del Miego

VYRAI
Automobilių mekanikal .............. <30.
Drill Prea* operatorių* ...... 818.
Elektrlklnlų Motorų taisytojai .. 885.
Mekanlkų padėjėjai ......................... <12.
Duonkepiai ......................................... 826-85.
Indų plovėjai................................... $12-16,
Virėjai .................................................... <18-89.
Valytojai ...............................  $12-16.
Pritarnautojal ......................................... <18.

M(yPERY8
Virėjo* Restarantuose .. <18-22-85.
Prttarnautojoa .............................. <12-18.
Generaliniam namų darbui,

mergaitė* .............................  88-12.
Boauty Oper&torto* . . <18.60 Ir aukš. 
Prosytoja Moterų dreslų .... <12.
Viešbutyje Patarnautojos .... <50.

8HAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 Weat Washlngton Street 

Chicago. Illinois 
Tei, Cen >800 

spalva papuoštų stalų: No. 8, 
9, 10, ir 11.

“Šakar-makąr” choras su 
savo svečiais prie tautiška 
spalva papuoštų stalų su už
rašu “ šakar-makar. ”

Bilietus reikia įsigyti iki 
šeštadienio vakaro. Tik įsigi- 
jusienls užtikrinama, kad val
gys jaučio, kitiems gal reikės 
pasitenkinti tuomi, kų gaus.

Trokai vež į puotų. Puo- 
ten dalyvius vež ir trokai: 
Roseland’e — Visų šv. para
pijos Turonis; Šv. Kryžiaus 
— p. Stngis; Cicero — Sv. 
Antano par. — p. Daukša. 
Norintieji važiuoti tegul su
sirenka prie savo parap. baž
nyčių. Jei reikės vež ir po 
Mišių apie lCf vai. ir po su
mos. ‘ ,

Sovereign viešbuty užvakar 
mirė Marion Barselaux, 40 m 
amžiaus, manoma, nuo paė
mimo perdaug vaistų dėl mie-

Šį Vakarę Buneo 
c Žaidimas

Adv. George Mason
Įspūdingai Baigės 

Šiluvos Atlaidai

T0WN OF LAKE. — šį 
vakarų, rūgs. 17 d., Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 3 
sk. buneo party Sudeikių na
me, 1632 W. 46th st. Visi se 
serų Pranciškiečių prieteliai 
kviečiami atsilankytu Bus gra 
žiu dovanų. ,

M. Sudeikienė daug metų 
kaip darbuojasi seserų labui. 
Be to, ji eina rėmėjų skyr. 
pirm. pareigaš. Duok Dieve 
jei stiprios sveikatos ir to
liau darbuotis, kaip iki šiol 
darbavos. Rėmėja

Memorial ligoninėj Mrs. 
Kari Edwards, 626 Groveland 
Park, užvakar garnys atnešė 
trynukus: vaikų ir dvi mer
gaites.

MARQUETTE PARK. - 
Marijos skausmų dienoje, ru
gpiūčio 15 d. xPan. Šv. Gimi
mo bažnyčioj įspūdingai bai
gės Šilavos atlaidai. Per vi
sas aštuonias dienas rytais ir 
vakarais erdvi bažnyčia bu
vo pilna žmonių. Paskutinį 
vakarų tiek priėjo žmonių, 
kad pilni buvo takai ir prie
angis. Atlaidai baigės iškil
mingais mišparais, pamokslu 
dominikono kun. Jankaus, ku
ris per visų oktavų iškalbin 
gai skelbė Dievo žodį ragiu 
damas visus pasivesti Mari
jos globai, procesija ir Šv.

PARDAVIMUI FARM A

ųattiuysiu aui. mautu iuaiiiu&u uu. ui*-
nio loto arba parduosiu, kaina ko
kia Jūs niekada negirdėjote. Tele- 
fonuokit po šeštų, GROvehiU 3651.

P. A. ANDREKU8,
3740 W. 8 Oth Place, Chicaąro, III.

r.UUAVURI NAMAS
Revolveriai ir yla,* kūnais 

Chicbarevicli vienam asme
niui gyvybę atėmė, o kitų su
nkiai sužeidė.

Marųuette Park apiellnkėj — 2 fle
tų mūrini* narna*, abu fletai po 5 
kambarius, 2 dideli kambariai bets- 
tnonte, 2 karų garadžiu*, antras na
rna* nuo kampo; dėl informacijų 
Saukit CANaI 1115.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS “DRAUGE”

dar niekad nebuvai girdėjęs 
Knygų galima įsigyti “Dr- 

go” knygyne, 2334 S. Oakley
Avė. , RAp

mo,” “Vyčių,f’c“Moterų Dir
vos,” ir “Margučio” štabai 
in corpore.
/‘šakar-makar” choras da- 

lygaus jaučio valgymo puotę- 
je ir palinksmins publikų.
“Šakar-makar” atvyks iu 
corpore atatinkamai pasirėdę.

TVARKA: Pietūs lygiai 3' gos kelionės, aplankyti daug 
▼. Garbės svečiai su gelto- gražių ir šventų vietų, 
nais bilietais ir dvasiškija už- ( Bęt visi tai gali padaryti 
ima vietas prie geltona spal- nusip'rkę “Kelionės Įspūd- 
va papuoštų stalų: No. 1, 2. žiu” knygų su daugeliu pa 
ir 3. Į veikslų ir naudingais pasi-

Statistikos rinkėjai ar lai- skaitymais. Už $2.00 nusip'.ri 
kraščių štabai prieš žalia kę šių knygų, apkeliausit vi- 
spalva papuoštų stalj- No. 4,1 sų pasaulį: būsi Romoj, Liur- 
5, 6, ir 7. | de, Šventojoj žemėj ir kituo

Svečiai su “complimentary”. se pasaulio kraštuose, 
bilietais sėda prie raudona1 Iš jos sužinosi apie tai, ko

COAL
Anglys

Ir Namie Būnant
Galima Keliauti 

Po Pasaulį WILMINGTON
ANGLYS

ump ....................... $6 00
fine Run .........t.. 5-75
gg ........................... 6 00
ut ........................... 600
creenings ............... 4-75

Doo’t Take Drs.tic Drag*
Tour Kidney. contala 9 mllllon tlny 

tube. or Alton whlch m.y bo <**aa*ot«A 
by nacloct or drnatlc. lrrltatin* dru*a. Bo 
eareful. If fuacttonsl Kidney or Bloddor 
dlsordero moka you ooffer from Oottln* 
Up Nl«ht«. Narvouanata. Loa* of Pop. L*« 
Pnfna, Rbenmntlo Pelno. Dtsrtnean. CĮr- 
clee Under Byeo. Neurnlcla, Aatdlty. 
Burnine. -Sm.rtln* or Itchln*. you don t 
need to take ch.nc..- All dru**l*t. norr 
baro the moet modern advaneed treat
ment for theoe troubleo—n Doctor'o treo- 
crlptlon called Cyotaz (81ee-TexJ. Work. 
fnet—oefe and euro. In 48, hours K mukt 
brtn* netr vltallty and to gunraBkeod to 
moko you feel 10 yeere youn*er i* o»o 
*eok or money baeii o* return of kmpty 
puoknko. Cyetex eoste only le * dooe M 
dru**l.u aad tho gunrnntoo protonui yOU.

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems fa* Naujiems Kostumeriams

■■■■■■■■ijHgl Neatidėliokite ilgiau, ap- 
| sirflpinkit kuru dabar. O-

.i? J k. Į.rin .1
"i;l |n" V|V!,J N","il ' ______ ......... , H h »n laikn pirkti anzli •

<bil>:ir, k<J <irn< l-ih '. 
niurlvs ir

■H linelis uz /čiliečiu- luiuui

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Parodo, kokį jis buvo radęs turtų, kuri0 t,a>5iar-. neteko. Adam Czakowski, 70 m., laužo 
(junk) rinkėjas, gyv. 1454 North ave., buvo staiga praturtėjęs. Atsitiko šitaip. Vienoje 
vietoj jis pirko senų bresinę lovų. Mokėjo po P/2 už Svarų. Pradėjęs danžyti jas lovos kojo
se rado $190 pinigais, $509 pašto certifikatafa ir $3,500 bondsais. Lobį pasidalinęs su po
sūniu Joe Pluc’nskiu, kuris padėjęs jam laužų daužyti. Dalini pinigų apmokėjęs skolas, o vž 
Litų dalį pasiėmęs atostogas. Certifikatus ir bondsus bandęs saliūnuose iškeisti, bet nepa 
vykę. Vėliau viskas išėjo aikštėn. Certifikatai pasirodė buvo išrašyti A. Dembinskio, 1217 
N. Damen avė., vardu, kuris prieš mėnesį rastas skiepe 'miręs. Mirusio vienas giminių ieš
kojęs velionio turto, bet neradęs. Lovų, kurioj tas turtas buvo paslėptas, pardavęs laužo rin
kėjui Czakowskiui.

Prokuroro ofisas dabar ieško Dembnskio žmonos, kuri, sakoma, prieš mirtį nuo jo 
atsiskyrus. Gi visi certifikatai ir bondsai pavesti visuomeniškam (public) administratoriui 
Mr. Varnės. «

Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PIRU OIT R AFlSimUOTOJO JtOJ

, T E R I TO RI Z O Z
__ * 1

MES GREITAI PRISTATOME IR GARAKTUOZAME PIENU MTF.RJ 

SU CITY SEAI.ER APZICRZTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

1 KIT).MET REIKIA AIJEJAU8 PEČIAMS ŠAUKITE

' GANal 2020 ‘

ii* ■ , ifefr jfiaSt ,r 49th Ct
CICERO, ILLINOIS

Adomas Bemadfilus, sav. Te, CIcero 3,,

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS SILDYTI VAMK
Skelbimai “Classifięd” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublie 8402


