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JAPONAI SAKOSI JIE 
PA2ANGIUOJA KINIJOJ

Bet kinai nenugalimi; japonų 
karo laivą nuskandino

CHOLERA ŠANCHAJUJE YRA LYGI 
KARUI NELAIME

KINIJOS MIESTUOSE JAPONAI IŠKELIA SAVO VĖLIAVAS
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ŠANCHAJUS, rūgs. 17. — 
Japonų karo vadovybė prane
ša, kad jos kariuomenė pažan-

nijos pakrantes. Bombardavo 
Kantono airportų. Bet kinų 
karo vadovybė pareiškia, kad

.-T’* I ,
, Ji

giuoja visuose karo frontuose japonai ten visomis, pakrantė-
Kinijoje, Japonai pasivarė 
pirmyn Šansi provincijoje, 
liombardavo šios provincijos 
sostinę, išblaškė kinų armijas 
pietų link nuo Peipingo ir gra 
sina sulaužyti kinų karo fron
tų centrinėj Hopejo. provinci
joj. Tik Šanchajaus fronte ja 
ponai turi didelių sunkumų, 
nes kinų armija jsikasusi ir 
vietomis užima nepaprastai 
tvirtas pozicijas.

Cholera yra didžiausia ne
laimė Šanchajuj. Ji gręsia mi
lijonams žmonių.

Japonų karo laivai ir lėktu
vai nuolat puola pietinės Ki

mia turi nepasisekimų. Sako, 
kinai nuskandinę vienų japonų 
karo laivų ir kelis kitus suga
dinę.

Peipingo fronte, anot japo
nų karo vadovybės, japonų rai 
teliai ir tankai didelius nuos
tolius darų kinams. Japonai 
veržiasi Chochowo link. Tiki
si šį miestų greitai paimti ir 
tuojau veržtis į Paotingfu, 
už 80 mylių pietvakarų link 
nuo Peipingo. Tenai yra vy
riausioji kinų kariuomenės at
spara.

Japonai sakosi, kad tenai 
veikia apie 60,000 jų kareivių.
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Šiaurinėj Kinijoj japonų užimtuose 
saulės vėliavomis. Čia vaizduojama japonu

BERLYNAS PUOŠIASI 
KARALIŠKAI PRIIMTI 

MUSSOLINI TA1

tuose ir miesteliuose nugalėtojai tuojau visus namus nukaišo tekančiosios 
įto kinų miesto netoli Peipingo gatvė su iškeltomis japonų vėliavomis.

((Acme Photo).

BLACK BUS 
TAS ATSIS- 

DINTI

PHILADELPHIJOS KATi 
LIKAI MINĖJO KONSTI 
TUCIJOS SOKAKTUVI

STUDENTŲ BANGA PRIES 
ŽYDUS LENKIJOJE

Anglija ir Prancūzija ir toliau 
ignoruoja Italija

ŽENEVA, rūgs. 17. — An-
glijos, Prancūzijos ir kitų 8 
mažesniųjų valstybių atstovai, 
taip pat sov. Rusijos komisa
ras Litvinovas šiandien pasi
rašė Nyone padarytų sutari
mų patruliuoti Viduržemio jū
rų ir kovoti prieš “piratiš
kus” povandeninius laivus.

Prieš tai šių visų valstybių 
atstovai, diriguojami Anglijos
ir Prancūzijos, pataisė minėtų Į jftjvo 
sutarimų — prie patruliuojan
čių karo laivų prijungė dar ir 
jūrinius lėktuvus, kurie padės 
laivams naikinti povandeni
nius laivus.

Anglija ir Prancūzija ir to-

liau neigia ltalijų ir atrolo,
kad podraug jau neigia ir ne
sikišimo kontrolės komitetų.

•
Yra žinių, kad Italija su 

Vokietija ir gi ignoruos Angli 
jų ir Prancūzijų ir lauks, kas 
toliau tų valstybių bus daro
ma, jei laivai su kaTo medžia
ga Ispanijos radikalams bus 
skaudinami ir nepasiseks nut- 

nė vieno “piratiško”

BERLYNAS, nigs. 17. — 
Diktatoriaus Hitlerio įsakymu 
Vokietijos sostinė puošiasi ko 
iškilmingiausiai ir tikrai kara
liškai priimti atvyksiantį čia 
.Italijos, Mussolini.
Ypač nupuošiama Unter den 
Linden alėja. Statomos milži
niškos romaniškos koliumnos 
su auksiniais nacių ereliais.

Sakoma, rugsėjo 24 d. Mu
ssolini traukiniu atvyks į 
Miunchenu, Bavarijoj. Ir te
nai jis karališkai bus pasitik-* 
tas. Iš tenai su Hitleriu vyks 
į šiaurinę Vokietijų dalyvauti 
kariuomenės manievruose. Rū
gs. 27 d. su Hitleriu atvyks
Berlynan. Rūgs. 28 d. įvyks 

Viduržemio jūra nėra An- Į konferencija už uždarytų du- 
glijos su Prancūzija patentuo- pų, 0 ant rytojaus Mussolini
ta savastis. Atrodo, Italija su 
Vokietija pradės plačiau rem
ti Ispanijos nacionalistus.

grįš į ltalijų.

WASHINGTON, rūgs. 17. 
— Iki sugrįšiant teisėjui H. 
Black iš Europos, prezidentas 
Rooseveltas pasiryžo tylėti a- 
pie šio teisėjo kluxizmų.

Patirta/pTekidentas nepap
rastai susijaudinęs dėl šio įvy
kio ir nusprendęs reikalauti iš 
sugrįžusio teisėjo pasiaiškini
mo. Spėjama, nuo prezidento 
buvo slepiama teisėjo Blacko 
praeitis, jo susibroliavimas su 
kluxeriais.

Sakoma, prezidentas turi 
vilties, kad teisėjas Black pat
sai atsistatydins. Jei jis neno
rės to daryti, prezidentas tada 
reikalaus jo atsistatydinimo.

Kitaip ir būti negali, nes 
būtų smūgie pačiai demokratų1 
partijai.

VARŠUVA, rūgs. 17. — 
Naujas lenkų sųjudis šiandien 
prieš žydus pasireiškė atida
rant universitetus ir kitas mo
kyklas.

Lenkai studentai subruzdo 
kovoti prieš žydus studentus. 
Šiandien jie išplatino lape
lius, kuriais reikalaujama žy
dams studentams atskirų suo-

Lenkijos universitetų stu
dentai ir vidurinių mokyklų 
mokiniai yra sudarę vadinamų 
“Jaunosios Lenkijos” unijų 
ir ši griebėsi propagandos 
prieš žydus lygiai taip, kaip 
Vokietijos naciai.

PHILADELPHIA, Pa. (per. 
paštų). — Šis miestas skaito
si Amerikos J. Valstybių kon-. 
stitucijos lopšys. Katalikai pir 
mieji pereitų sekmadienį iškil
mingai paminėjo konstitucijos 
150 metų sukaktuves.

Pamaldos įvyko miesto s1 
dijume, dalyvaujant 75,C
žmonių. Jo Emin. kardino! 
Dougherty, Philadelphijos 
kivyskupas, laikė iškilminga^ 
pontifikalines Mišias. Dėkot 
Dievui, kad per pereitus 15 
metų šalies konstitucijos pril 
cipai išlaikyti. Konstitucįj 
garantuoja gyventojams rėJ 
ginę ir sųžinės laisvę. MeUt 
si, kad ta laisvė ir toliau 
liai būtų užtikrinta.

Prieš Mišias, kurios pras| 
jo pusiaudienį, įvyko įspūc 
gos katalikiškų organu 
vaikštynės, kuriose daug 
kaip 20,000 asmenų aktuali 
dalyvavo.

KINAI PLĖŠIKAI UŽGROI 
MARISTŲ SEMINARIJĄ

SULŪŽO PLATFORMA; 
APIE 120 SUŽEISTA

PRANCŪZIJOJE SUSEKTA 
SLAPTA ORGANIZACIJA

IŠ GRĮŽUSIŲJŲ atims 
PASUS

lų universitetuose, taip kad 
jie negalėtų maišytis lenkų stu! kalavimus. Nežinia kaip 
dentų tarpe. I dabar.

LONDONAS, rūgs. 17. 
žiniomis iš Peipingo, gini 

Universitetų vadovybės yra tt kinų plėšikai užgrobė 
griežtai priešingos lenkų stu
dentų žygiams. Seniau ir pati 
Vyriausybė neigė studentų rei- 

bus

KOMPANIJA TRAUKIA 
TEISMAN 10 UNIJŲ
ST. PįAUL, Minn., rūgs. 17. 

— Eik Laundry kompanijos 
skalbykla nuo rugpiūčio--4 d.

ŠEN. BORAH KARŠTAI GI
NA KONSTITUCIJĄ

ristų seminarijų Heišar 
Paėmė nelaisvėn, kaipo įt 
tus, kun. J. F. Feely, C. M. 
kitus 8 svetimšalius ir pa: 
kalavo 500,000 dol. išpirl 

Semisarijos vedėjas 
Sales sužeistas pašovii 
Dviem broliams vienuoliai 
pasisekė pabėgti į Peipingų.

Piktadarių gauja apiplž 
ne tik seminarijų, bet ir 
nuolynų. Tenai turėjo prieglai 
dų ne mažas skačius kinų 
lių. Ir nuo jų viskas atimta. 

Anglijos ir Prancūzijos

WASHINGTON, nigs. 17.
— Senatorius Borah, resp. iš 
Idaho valstybės, vakar vaka- 

uždaryta darbininkams sustrei j rų kalbėdamas Constitution
kavus. Kompanija traukia tei-!aalSje nepaprastai gražiai api 7“prie7”’pl7
sman 10 unijų ir šių unijų pa- budino Amenkos J. v alstybių , .. ,. .. . • ..* .. v . v , kus — atimti įs jų seminarų#

konstitucijos reikšmę šioj saly.vienių 60 narių. Skunde ji pa
žymi, kad streiku padaryta jai 
apie 100,000 dol. nuostolų ir 
reikalauja iš unijų 300,000 Sol. 
atlyginimo.

Kompanija pareiškia, kad 
vienas jo vežėjas negrųžino 
surinktų iš kostumerių pini
gų. Kompanija davė jam pro
gos atsilyginti. Kai jis to ne
padarė, jam atsakytas darbas. 
Kiti vežėjai ir darbininkai rei 
kalavo, kad atstatytas vežėjas 
būtų atgal priimtas. Kompani 
jai nesutikus sukeltas streikas. 
Streikininkamų padeda ir kitos 
unijos.

Kompanijos advokatas rū
pinasi, kari bankai sulaikytų 
visų tų unijų fondų išmokėji
mus ligi pasibaigsiant bylai.

KATALIKAI NUKENTEJO 
NUO ŽEMES DREBEJIMO

BERLYNAS, rūgs. 17.
MANILA, Filipinų Salos, Kariuomenės parado laiku Eu 

rūgs. 16. — Smarkus žemės skirchene sulūžo milžiniška

pasiųsta japonų kariuomenė.
Jis pripažino, kad konstitu

cija nėra koks ypatingai šven
tas dokumentas, kurio nebūtų 
galima taisyti, arba keisti ki- 
tėjant laikams.,Tačiau šio do
kumento keitimas turi paeiti 
nuo pačių gyventojų noro, bet 
ne nuo kurios kokios žmonių 
grupės politiniais sumetimais.

Per 150 metų konstitucija 
šiai respublikai buvo tikrai pa 
laimintas dokumentas — Die
vo dovana. Ji užtikrino ir pa 
laikė gyventojams visokeriopų 
laisvę, kokios kitose šalyse ne
turima. Ir jei gyventojai bu
dės, šis dokumentas per šimt
mečius visiems užtikrins lais
vę ir žmoniškas teises.

10 JAUNUOLIŲ ŽUVO 
GAISRE

KIRKINTILLOCH, Škoti
ja, rūgs. 17. — Gaisras ištiko 
pastatų, kuriam buvo laikomi 
jauni bulvių kasėjai. 10 airių 
jaunuolių žuvo. Jie buvo atvy
kę čia uždarbiauti ir prie bul
vių kasimo gavo darbę.

JAPONAI IŠSKERDĖ 800 
KINŲ

WASHINGTON, rūgs. 17. 
i— Iš Ispanijos grįžta apie 50PARYŽIUS, rūgs. _ I§ Ispanijos grįžta apie 50W Prancūzijos slapta policija su-dalyvavp W sekė kažkokių slaptų “gobtu-|sįų fen pilietiniam kare.

17. —

vinę” organizacijų. Puolė jos Pranešta, kad iš grįžusiųjų 
bus atimti pasai ir jie negaus 
jų daugiau. Tai bus bausmė už 
jų nusikaltimų vyriausybės pa 
skelbtam nurodymui nevykti į

šakų buveines. Rado kulkos
vaidžių, daug rankinių grana
tų ir daugybę/įvairios rūšies 
ginklų.

Dar nepatirta šios organiza- Ispanijų. Jie neklausė, 
cijos tikslai, nė nežinoma, ar 
ji yra sųjungoj© su žinoma ku 
ria kita organizacija.

drebėjimas neseniai ištiko Lu- 
zono salų ir labiausia nuken
tėjo jos centrinė dalis. Visoj 
toj daly sugriauta eilė senovė
je statytų istorinių bažnyčių. 
Be to, daug bažnyčių sugadin
ta, taip kad jų remontas neį
manomas. Padaryti milžiniški 
medžiaginiai nuostoliai.

platforma, ant kurios apie 5,- 
000 žiūrovų krikštavo. Apie 
120 asmenų sužeista.

Tarp žiūrovų būta ir svetim 
šalių, iŠ kurių tik vienas bel
gų konsulas sužeistas.

WASHINGTON, rūgs. K
— Gauta žinia iš Kinijos, 
japonų kareiviai Yančange ii 
skerdė 500 civilių kinų, o Yi 
gtze upės salaitėje Huanf
— 300 kinų žvejų.

8 ŽUVO SU LĖKTUVU

ŠEN. COPELAND PRA
LAIMĖJO

NEW YORK, rūgs. 17. —
Primary rinkimus čia į miesto 
majorus šalies administraci
jos priešininkas šen. Copeland 
pralaimėjo. Jo vietoje išrink
tas naujosios santvarkos šali
ninkas J. T. Mahoney. Respu
blikonų partija išrinko dabar- mi asturai ir kiti radikalai bė- 
tinį majorų La Guardia. Įgdami paskui save ardo ke-

Asturai radikalai pasitraukdami Gijon 
link viską naikina

HENDAYE, Prancūzija, ru-jlius ir tiltus, degina sodybas 
gjs. 17. — Ispanijos naciona- ir naikina viskų, kas tik gali- 
listai praneša, kad jie sėkmin
gai veržiasi pirmyn Asturijos 
fronte — Šiaurinėje Ispanijo
je.

Bet vietomis sutinka kliūčių 
spartesniai pažangai. Nugali

LIMA, Peru, rūgs. 17. — 
Už 40 mylių pietų link nuo 
šio miesto keleivinis Faucett 
Aviation kompanijos lėktuvas 
smogė į kalno viršūnę ir skri- 
dusieji aštuoni asmenys žuvo. 
Lėktuvas skrido iš Arica, Čili, 
į šį miestų.

ma sunaikinti.

Matyt, jie protauja tuo bū
du išsivaduoti ir išsisukti nuo 
sau užtarnautos bausmės. Ne
užilgo radikalai nusivils, pa
reiškia nacionalistų karo vado 
vybė.

PRINCAS COLONNA MIRĖ 
ROMOJE / *

ROMA» rūgs. 17. — Čia mi
rė princas Prospero Colonna, 
79 m. amt, kurs prieš 24 me
tus buvo Romos majoru.

MASARYKO LAIDOTU
VES — ANTRADIENI

♦ PRAHA, nigs. 17. — Miru
sio buvusio Čekoslovakijos 
prezidento T. Masaryko laido
tuvės įvyks antradienį. Daly
vaus daugybė svetimų šalių 
atstovų.

TURI MESTI SENĄJĮ 
AUTOMOBILI

George Bricbas iš Lincol 
wood už neatsargų automot 
liu važinėjimų, teismo nuba' 
tas 50 dol. bauda su guli 
nemokėti, jei savo senų at 
mobilį paves policijai. Be 
atimta privilegija per 
riug metus vairuoti autot 
H.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:34, lc 

si 6:55.
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Uelna kaadlen, Išskyrus sekmadieniui. 
..'Bendradarbiams ir korespondentams raStų negrąžina, 

neprašoma tai padaryti lr neprialunčlama tam tikg- 
I paAlo lenkių. Redakcija pasiliko asu t«14f tal- 

lr trumpinti vleue prlelųstue raitus lr ypač ko- 
»n*eucljas sulyg savo nuoilOros. Korespondentų 

rašyti trumpai lr aiškiai (Jei galima rašomąjį 
nšle) paliekant didelius tarpui pataisymams, ven-
t polemikos lr asmeniškumų. Pasenusios Itorse* 
encljos lalkraštin nededamos

edaktorlus priima — nuo * vai. Ilgi S vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybOset 

— *6.00; Pusei metų — *1.60; Trims hlėfce. 
____  — *2.00; Vienam mšneslul — 76c. Kitose val

stybėse prenumerata: Metams — *7.00; Pusei metų 
— *4.00. Pavienis num. Ic.

Skelbimų kainos pnciunčiainos pareikalavua

nėra. Juk tai aiškūs nekultūringumo ženklai.
Mes čia netnetame šešėlio ant visų Lie 

tuvos pašto valdininkų, tik norime, kad vir
šininkai nuodugniai ištirtų, kodėl tiek daug 
amerikiečių laiškų, rašytų į Lietuvų, nepa
siekia savo tikslo. ’

Krikšėiaaybes pntia Lietuvoje

Vargo Šalis

“Catholic lierald Citizen of Milwaukee” 
rašo, kad paprastas darbininkas Sovietų Ru
sijoj uždirba apie 46 dolerius j mėnesį. Visa 
bėda nėra algos mažume, bet darbininkus 

eina didelis gyvenamo reikmenų bran
gumas. Kai reikia užmokėti $110.00 ui pa
prastą, kaip mes sakome, siūtų, $35.00 už 
vienų batų porų, $5.00 už kavos svarų ir 
32 centus už pieno kvortų, tuomet tikrai su
sidaro sunkaus darbininkų gyvenimo Rusijoj

IR.

Tas pats laikraštis pažymi, kad labai 
stosi į akis nelygybė darbininkams atly- 
įimo atžvilgiu. Ne visi darbininkai gauna
$46.00 į mėnesį. Yra tokių, kurių algos 
kur kas 'mažesnės. Bet už tat yra me- 

lanakų, kurie gauna po $400.00 į mėnesį, 
^artistų teatruose, kuriems moka po du ir

tiųs tūkstančius dolerių į mėnesį.
Taigi, Sovietų Rusijos valdžia nesiva- 

luoja jokiu teisingumu atlyginimo už darbų 
žvilgiu.

Amerikos turistai, kurių šių vasarų ap- 
Tankė Sovietų Rusijų, kaip rašo “Catholic 
JEIerald”, kad jų važinėjimas po Rusijų bu- 

V© labai akylai sekamas ir apribuotas. Į 
kai kurias vietas visai buvo uždrausta va
žiuoti. Sakoma, kad labai aiškiai yra pa
stebima didėjanti opozicija bolševikų dikta
tūrai. f

Seniai yra žinoma, k'ad’įirie bolševikų 
vftšdžies Rusijoj nėra nei lygybės, nei tei
sybės. Ten kenčia darbininkai ir ūkininkai. 

.Žinoma, Amerikos ir kitų kraštų turistų ke
lionę po Rusijų taip sutvarko, kad jie kuo 
mažiausia galėtų pamatyti žmonių skurdų. 
Bolševikai parodo tik tas vietas, kurios spe
cialiai yra paruoštos užsienių svečiams pa
rodyti.

Kas Daugiau Davė Lietuvai?

Tautininkai su socialistais susiginčijo 
tuo klausimu, kurie iš jų daugiau davė Lie
tuvai aukų. To klausimo jie jokiu būdu ne
gali išrišti. Tautininkų organas “Vienybė” 
savo 201 nr. sako:

“Socialistai visai buvo patrūkę ir vi
su savo iniršlfhU' išėjo prieš aukų rin
kimų Lietuvos valstybės reikalams įr 
L. L. Pask. bonų pardavinėjimų. Tada 
Grigaitis vienoj savo kalboj, įsikarščia
vę^ ėmė rėkti: nei cento Lietuvos val
džiai, nei cento Lietuvai! Amerikoj ne
buvo nei vieno socialisto, kuris būtų 
davęs nors centų lietuvei ”...
Tok b tiesos žodis nepatiko* socialistų lai

kraščiui “K-viui” ir dėl to tautininkų diem 
raščiui taip atkirto:

“Vietoj kaltinti socialistus, ponai tau
tininkai padarytų dang geriau, jeigu 
jie parodytų nors sykį visuomenei, kiek 
jie patys yra davę aukų Lietuvos val
stybei. Bet jie da nei karto savo duos- 
numo neparodė. Todėl ar nebotų jiems 
geriau užsičiaupti”.
Tiesa, kad socialistai ir patys neaukojo 

Lietuvai ir kitus atkalbinėjo, bet taip pat 
tiesa, kad ir vadinamieji tautininkai nedaug 
kuo teprisidėjo. Jie daug kalbėjo, daug gy
rėsi, vadovauti piršosi, tačiau nedaug kų 
nuveikę ir nedaug Lietuvų tesušelpė.

(Kutu. J, B ai kliu o radis kalba mittėti 5M) metų 
krikščionybės sukaktį Lietuvoje)

lavo krikštytis, nes Lietuvos 
Krikštas būtų pakirtęs šak^

kiti — Lenkijoje gyvenę čekai 
ir vienas kitas vokietis. Iš pa
čių lietuvių dvasininkų nega
lėjo būti; tiesa, vienas kitas 
buvo iš miestiečių, tačiau ir 
jų daugumas greičiausiai kili-

centras buvo padaryta Var
niai. Vyskupystė buvo vadina
ma Žemaičių, arba Medininkų, 
neg Varniai buvo Medinukais 
vadinamoje Žemaičių srityje. 
Vy tautas ten pastatė katedra,

Lietuvos Pašto Dėmesiui

Prieš kiek laiko buvo rašyta., kad daug 
rlkiečių laiškų nepasiekia adresantų Lie

tuvoje. Pastaruoju laiku ir vėl gauname sku
ndų, kad siunčiami į Lietuvą laiškai nepa- 
iekia savo tikslo. Dėl to ir vėl 'matome rei
do atkreipti Lietuvos pašto viršininkų dū

lį, kad šį reikalą sutvarkytų.
Iš visko matyt, kad Lietuvos pašto sky

duose sėdi nesąžiningi} valdinihkų, kurie 
irįsta atplėšti amerikiečių laiškus ir pa- 

iūrėti, ar juose nėra amerikoniškų dolerukų. 
Banda laiške dolerį, ar ne, laiškas atplėšta- 
ir jį adresantui negi besiusi. Tuo būdu at
plėšti laiškai atsiranda pečiuje ar kur kitur 
tik nepasiekia žmogaus, kuriam, jis buvoi ra
šytas.

Mes siūlome Lietuvos pašto viršinin
kams padaryti nuodugnią investigaciją, nes

dyti, skyriuose priviso Sriogaičiukų. Taip 
toliau eiti negali, nes privatinių žmonių laiČ- 
kų atidarinėjimas ir jų nepristatymas į vie 
.tą, gadina Lietuvos įstaigų vardų, atgrųsina

įerikiečius nuo susirašinėjimo su saviš 
kiais Lietuvoje ir tuo pačiu būdu kenkia 
mūsų santykiams su Lietuvos žmonėmis. Ne 
gana to, kud cenzoriai laiškus atidarinėja, 
bet kad taip daro nesąžiningi pašto valdi
ninkai, tai jau yra perdaug. Tokiems po
naitis ne pašto įstaigoje sėdėti, bet kitų prie 
tiūroje akmenis skaldyti.

Parašytas laiškas vieno žmogaus kitam 
yra didelė brangenybė. Toji brangenybė ne
valia pašaliniams liesti. Kas tai daro, toks 
užsitarnauja laiškų bandito vardą. Ameri
koj už atidarymą svetinio laiško yra ski
riama didelė bausmė. Net necivilizuotuose 
kraštuose laiškų privatumas yra brangina- 

g, ir rei k in stebėtis, kad mūsų tėvynėj 
kai kur, kai kuriuo*e pašto skyriuose tl

(Užbaiga)

Jau seniai buvo pribrendęs 
reikalas Lietuvų padaryti kri
kščioniškų. Jogaila, Vytautas 
ir visa jaunesnioji karta su
prato krikštų reikalų. Jogailai, 
tapus lenkų karalium, atsira
do puiki proga aplenkus ordi
nų įeiti į krikščioniškųjų Eu
ropos valstybių tarpų. Jogai
la vedė Jadvygą ir prižadėjo 
krikštyti visų Lietuvų. Jis ir! 
kunigaikščiai, jį lydėję į Kro
kuvą, krikštijosi, dar prieš ka 
rūnacijų. Tai buvo 1389 m. Po 
karūnacijos Jogaila apvažinė
jo Lenkiją ir nuvyko į Lietu
vą, kur turėjo sutvarkyti 
krašto valdymo reikalus ir 
krikštyti šalį. Jis vyko bu bū
riu lenkų poni} ir dvasininkų. 
Lietuvoje katalikų-kunigų ta-

nw buvo ne lietuviai, bet ank- o visame krašte — 8 parapiji- 
ščitu į Lietuvą atsikraustę, nes bažnyčias (Viduklėje, Lu-

nis jų egzistencijai. 1349 m. svetimšaliai katalikai.. Lietu-į nkėje, Kaltinėnuose, Kelmėje, 
k“- viškai dar mokėjo kai kurie R Raseiniuose, Ariogaloje, Kra 

Lenkijos atvykę, ankščiau Lie- žiuose ir Veliuonoje). Vysku 
tuvoje buvę misijonieriai.
Bet daugumas jų nemokėjo

buvo žadėjęs popiežiui krikš 
tytis už ką jam buvo pažadėta 
Karaliaus Karūna. Bet laimė
jęs karą prieš lenkus Kęstu
tis atsisakė krikštytis. 1338 lietuviškai, todėl negalėjo bū
ni. ėjo Algirdo ir Kęstučio de
rybos dėl krikšto su imperato
riumi Jie pareikalavo, kad 
daugumas ordino užimtų že
mių būtų grąžintos Lietuvai. 
Ordinas nesutiko, tad Lietuva 
pasiliko pagoniška.

Algirdas buvo nusistatęs 
suimti į savo valdžią visą Ru
siją. Jis buvo pagonis. Kovo
je su Maskva jis išgavo

ti geri aj>aštalai. Pirmasis 
vyskupas buvo lenkas. Iš 12 
pirmųjų Vilniaus kapitulos 
narių tik 4 buvo vletinai, o 7 
buvo lenkai ir 1 čekas.

Jogailos 1387 nu buvo pa
krikštyti tiktai Aukštaičiai. 
Po Toruos taikos atgavę Že
maičius, Vytautas su Jogaila

pystė galutinai buvo įkurta ir 
apdovanota žemėmis 1417 — 
1421 m.

Tik tiek šiandien galėjau 
šiuo trumpu laiku atpasakoti 
krikščionybės įvedimą Lietu
voje. Kaip ji vystėsi, progre- 
vo, imtų daug daugiau laiko. 
Bet šiandien Šv. Kezimiero 
— Lietuvos Karalaičio ir pat
rono dienoje ir švenčiant 550 
metų katalikybės Lietuvoje su 
kaktį — Brooklyno profesijo-tuojau ėmė galvoti ir apie jų

ny° krikštų. Kadangi ordinas ne- nalų klubas šiuo trumpu kuk
liu paminėjimu dedasi prie 
tautos sukakties apvaikščioji-

lenkai nemokėjo susikalbėti su 
lietuviais. Jiems teko kalbėti 
per vertėjus^ todėl jie nesuge
bėjo gerai išaiškinti tikėjimo 
tiesų. Krikštui sušaukdavo a- 
pylinkėg žmones į vienų vietų; 
kad greičiau eitų krikštas, žino 
nes krikštijo būriais. .Vienas 
būrys busvo krikštijamas vienu, 
kitas kitu vardu ir tt. Kaip

. . . , , , . , , krikšto, dovanų, Jogailos var-
Ar JŪ, galit wu (avanduot. tok, daly- du buvo 

kų: komunistų dienraštis, leidžiamas Chica 
parašė apie Jungtinių Valstybių kons

Meluoja ir Nerausta

goj

Konstantinopolio patriarcho ketino atsiBakyti nuo Žeinai-
įkflrimo atskiro Lietuvai pra- tei relUėjo ^bėti juo«

__ ~ V°8laVU metr°P0llj08 rašt^ «u’pakrikštyti, kad jis nebegalė-
da nebuvo, o naujai atvykę! b?8.tme’tų Europai ^detotia nešąs 

’ .. mnm fttznlmn buvo toleran- a __ -.y-_____•!.«:_________ i.

mai marškiniai, simbolizuoją 
nekaltųjų sielų. Kadangi tais1 
laikais lietuviai paprastai ne
šiodavo lininius apdarus, tai 
daug kas ėjo krikštytis jau 
vien dėl marškinių. Be abejo,

titucijos 150 metų sukaktį ir savo rašinio 
gale štai kokių nesąmonę parašė:

“Reikia pažymėti, kad artimiausi pir
miems Amerikos revoliucininkams žltno- 
nės šiandien yra komunistai. Komunis
tų Partija daugiausia kovoja už palai- greitomis atliktas krikštas 
kymų tų teisių, tų laisvių, kurias lai- nįpko nepakeit^’ltrašte: žino

giniu atžvilgiu buvo toleran 
tas: Vilniuje buvo ne tiktai 
prasvolavų bažnyčia, reika
linga jo žmonos dvarui, bet ir 

’-J Katalikų bažnyčios. Jis turė
jo 12 sūnų ir visi pravosla
vai (iš dviejų pravoslavų žmo
nų).

1377 m. mirdamas Algirdas 
savo įpėdiniu .paskyrė sūnų 
Jogailą. Kęstutis gerbdamas 
brolio atminimų, Jogailai pri
pažino Vilnių ir didžiojo ku
nigaikščio titulų. Kęstutis pa
liko savo įpėdinį sūnų Vytau
tų. Su Vytautu prasidėjo nau
joji Lietuvois epocha. Kęstū-

duoja konstitucija, ypatingai jos patai- kaip buvę,' pagonys; iJieiuvUi’ ™i. tynęs
symas Bill of Bights”. _____„ kita va«a ~ Padėjo

Žemaičiams krikščionybę. Tam 
tikslui 1413 m. Vytautas su 
Jogaila patys atvyko į Žemai
čius ir, keliose vietose sunai
kinę pagoniškas šventoves, pa- 
kfikštydino pirmuosius bū
rius-. Dar ir tada- nebuvo, lie
tuviškai mokančių dvasininku, 
todėl krikščionių mokslo tie
sas turėjo aiškinti žemaičiams 
net patys valdovai. Jie krikš- 
tydino neilgai, vos . vienų sa
vaitę. Suprantama negalėjo 
būti daug pakrikštyta, tačiau 
formaliai krašto krikštas bu
vo atliktas.

Pirmas Žemaičių vyskupas 
tis buvo paskutinysis senosios Jbuvo Vyskupystės
kartos valdovas. Po jo atėjo
jaunesnioji kflfrta, kuri pakrei
pė Lietuvos vedstybės likimų

ni,u,u«.

mo.

AMERIKOS MASONAI PA
DEDA VALENCIJAI

BERLYNAS, rūgs. 16. — 
Nacių laikraštis Der Angriff 
paskelbė įdomų žinių iš New 
Yorko. Sako, Amerikos maso
nai subruzdo padėti Valenci
jos radikalų režimui. Turi pa
rengę 18 lėktuvų, kurie bus pa 
siųsti į Ispaniją.

Taip pat praneša, kad ma
sonai padės ir Kinijai, kadan
gi Japonijoje masonų veiki
mas uždraustas.

Mandagumas žmogui skiria 
kelią į jo darbų pasisekimų.

symas jtnil ot Rights
Čia tai gryniausia melagystė ir savo 

nelaimingųjų skaitytojų akių dūmimas. Pa
sakyti, kad komunistai yra artftniausi ko
votojams dėl Jungtinių Valstybių laisvės, 
reiškia begėdiškai meluoti.

Kas nežino, kad Amerikos komunistai 
visais savo frontais dirba, kad sugriauti da
bartinę valdžios tvarką ir Amerikoj įsteigti 
tokius sovietus, kokie dabar yra Rusijoj. 
Komunistai, norėdami įvesti Amerikoj bol
ševikišką tvarką, kaip tik dirba prieš tuos 
idealus, kuriais Vadovaujanties kovotojai už 
Amerikos nepriklausomybę tiesė naujai Val
stybei pagrindus. Į tuos pagrindus jie įdėjo 
religijos, žądžio, spaudos, susirinkimų laisvę 
ir kiekvieno žmogaus lygybę prieš įstatymas, 
kuomet prie bolševikų valdžios Rusijoj žmo
nės tų laisvių neturi. Ten viešpatauja baisi,

dar praėjo porą amžių, ligi 
buvo išnaikinta pagonybė Lie
tuvoje. Tą iš lengvo atliko su
organizuotoji Bažnyčia. Krik
što apeigos pirmiausia buvo 
atliktos Vilniuje, o paskui Jo>- 
gaila važinėdamas krikštijo vi
sas kitas žymesnes Lietuvos 
vietas, Nekrikštyti liko tik že- 

Tuojau po krikšto Jogaila 
marčiai.
23 m. Gediminas atsakydamas 
popiežiui nusiuntė ilgą laišką, 
kuriame aiškinosi, kad jei ne 
groboniška ordino politika, tai 
Lietuva jau būtų krikštijusi. 
1324 m. popiežius atsiuntė le-

prie
kul-i krikščioniškosios vakarų 

I tūro8. Čia visos naujosios e- 
pochos centre stovi didysis 
įkūrė ,Vilniaus vyskupystę, pa- j 

'statė katedrą 1387 metais, ir 
dar 7 pirmąsias parapijines 
bažnyčias krašte (Ukmergėje, 
Maišogaloje, Nemenčine, Me
lnikuose, Krėvoje, Obalciuo- 
se ir Ainoj?). Tais metais bu
vo duota pirmoji Lietuvos

♦♦

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugsėjo 18-ta Diena

“Netylėk gi; Viešpatie, ne 
atsitrauk nuomanęs”. Psftltti.
xxxrv. 22.

Kurs yra liūdniausias, že- 
Bažnyčiai privilegija, t.y. raš-1 iriausias garsas, arčiausiai pa 
tas, arba įstatymas, kuriuo nu nažus į tobulą tylą? Ne švei

kruvina diktatūra, ten sušaudomas kiekvie-. Ka^us Lietuvon Gediminą ii
nas, kuris išdrįsta bent truputį laisvės pa
reikalauti.

Pirmieji Amerikos revoliucininkai tiek 
daug skiriasi nuo komunistų savo idėjomis 
ir tikslais, kiek diena nuo nakties.

Ar Katalikai Rašo “N-noms”

“N-nos“ sako, kad visi raštai apie ku
nigus, kuriuos jos įdėjo į savo skiltis, yra 
paremti fuktais. Bet tų faktų mes nesame 
skaitę. Tie raštai, tai paprasti socialistiški 
plepalai prieš kunigus, kurių jie labai ne- 
apkenčin. Tuos “faktus”, girdi, aprašo: “be
prisidengusieji katalikų vardais žmonės, bet 
tikri katalikai" ir net tokie, kurie “mato 
jų gerus ir blogus darbus”.

Čia irgi yra niekas daugiau, kaip pa
prastas plepalas. Nieks tam netikės ir ne
tiki, kad geri katalikai rašytų į socialistiš- 
ką, bedievišką laikraštį apie savo dvasios 
vadus. Taip daryti katalikui būtų didžiau
sias pažeminimas ir net nuodėmė. Katali
kai tai žino.

Mes ir vėl pakartojame, kad ne kas ki
tan, bet patys socialistai rašo visokias ne
sąmones ir šmeižtus prieš mūsų kunigus, 
kad tuo būdu žeminti juos žmonių akyse, 
kad lengviau būtų galima juos atitraukti 
nuo Bažnyčios.

visą kraštų krikštyti. Prieš tą 
stojo žemaičiai įr rusai. Gedi
minas pabijoję ir atsisakė 
krikšto — Lietuvoje, tiesa, 
krikščionybei buvo duota pil
na laisvė. Buvo daug bažny
čių! vienuolijų. Taip Gedimi
nas neįstengė Lietuvų apkrikš
tyti. Jis pats pastatė porų baž 
nyčių Vilniuje ir vienų Nau
garduke. Jie kvietė vienuo
lius Lietuvon siūlydamas pa
ramų. Lietuvos katalikiuimui 
prieštaravo rusų žemių kuni
gaikščiai, su kuriais Gedimi
nas giminlavos. r

Gediminų pasekė kunigaikš
čiai Algirdas ir Kęstutis. E

sakomos Bažnyčios ir dvasi
ninkų teisės. Teisės duotos to
kios, kokias turėjo ir Lenki
jos Bažnyčia.

Lietuvoje iki įvedant krikš
čionybę nebuvo jokių rašytų 
įstatymų. Viskas priklausyda
vo nuo valdovo valios. Dabar 
gi Jogaila taip pat paskelbė 
raštu pirmąją Visam kraštui

nus žuždesys kartais girdžia- 
mas aplink kukurūzų laukus 
karštame rudens ryte; nei 
dar apleistam žmogui, dar be
veik miego apimtam, arti jo

Rugsėjo 19-ta Diena

“Kaa pasilieka manyje..., 
tas neša daug vaisiaus”. — 
Šv. Jono XV, 5.

Vaisius pirma, paskui džia u 
gsmas; vienas antro priežas
timi arba tarpininku. Vaisiaus 
nešimas yra būtinas pirmta- 
kūnas; o džiaugsmas būtina 
paseka. Jis randasi dalinai 
vaisiaus nešime, dalinai drau
gystėje, kuri daro tą galimu. 
Džiaugsmas randasi gryname 
nuolatiniame gyvenime Kris
taus akyvaiftloje su visu tuo, 
kų tas išre'škia iš ramybės, 
prieglaudos, ir meilės, ir į- 
kvėpitne gyventi ir dirbti dėl 
kitų.

Nėra jokios paslapties apienamų murmanti upė, šnabž
danti ir ūžianti Amžinai antį linksmumą. Įdėk teisias sude-

tinęs dalis ir jis turi išeiti. 
Tas, kurs pasilieka Jame at
neš daug vaisiaus; o atneši
mas daug vaisiaus yra links
mumas.

Pripildyk kiekvieną valan
dų tuo, kas užsilaikys; užpilk 
valandžiukes, kuomet jos pra
eina; gyvenimas aukščiau.-,

jau, kurs esi visa girdis, ne-! kuo.net šis vra praėjęs, yra 
laikyk Savo ramybę, ats’Žvel- nunokęs gyvenimo žemiaus 
la turi tūlą dai}. O Tu, visa' vaisius.
gęs į mano ašaras! — WilRam

krantų. Netoks pjūtunl apvai
nikuoto rudens silpnas bal
sas, ir netoks vandens inUr- 

privilegiją, kurioje buvo šuva-į’mėjimas, širdie mano! bet a 
lytos apsikrikštijusių bajorų, garo«, kurios krinta virš ka- 
trisės. Ta privilegija, turėjo! pų, Įr nuodėmių, ir baimių, 
sustiprinti nau ai įveliamų ku-į gaisas, kurio pats verkėjas 
tnlikylię. kadangi tuo motu, vos girdi, muzika, kurioje ty- 
Lietuvoje teko rūpintis, kad į jautrusis, meilusis Išganyto- 
katalikvbė pirmautų ne tik
prieš naikinamą pagonybę, bet 
ir prieš rj tų apeigų Bažnyčią, 
todėl Jogailos duotoje privile
gijoje visos teisės pripažįsta
mos tik katalikams, o rytų a- 

suvar- 
d rauti-

Alėxandėr. Sėk tiesą, jei nori tiesų

x pcigų knkščionvs netnant kovoms su ordinu ir su *, ... , ., 1A zomi; katalikams netLenkija, viaų laikų buvo aktu- . . . . .z.iamos jungtuves su jais, jei 
alus Lietuvis Krikšto^ klausi- nepriima katalikybės. Ka
rnas. Kryžiuočiai Europoje talikų bajorams pirmų kartų 
lėjosi oficialiais Lietuvos! Lietuvoje raštu nusakomos 

krikštytojais, bet iš tikro jiems teisės ir pareigos.
rūpėjo tik kraštų pavergti. 
Nė po vieno, net gana sėk
mingo, savo žygio jie nefeika-

Ai niekad neprwimenų Die- W“utli kax k“ nc'
vo tylas neprisimindamas' »««“««• N“* •» kas tu“’ial 
koks didelis vra ta, ,magn-l Palaik>'k «««"« tuS.’i» ir svei 
mas, kurs atsiranda kuomet' k^ «»>>“kyk »“>’ *»-
itnogus atran.la, kad Dievą,'' <'aTkM-
tikrai jį išklausė visų laiką,! Sėk meilę ir paragauk jos 
kuomet jis manė, kad jo mai-j grynus vaisius; sėk ramybę 
dos buvo visos neišklausytos.1 ir pjauk jos skaisčią pjūtį;

Pirmieji Uetuvos dvasiniu-, Tas turi būti vienas iš did-! sėk saulės spindulius ant Uo
kai buvo ateiviai iš Lenkijos. 
Jie daugumas buvo lenkai, o

žiausių dangaus džiaugsmų. -
Phillips Brooks.

los ir šilyno ir rask šviesos 
pjūties namus. — E. Bdnar.

kuo.net


šeštadienis, rugsėjo 18, 193) DRAUGAS

•M*

NEKALTO PRAS. PARAPIJOS RUDENINIS PIKNIKĄ
SEKMADIENY, RUGS.-SEPT. 19 D., 1937

Vytauto Panke 11S st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.
Pradžia 11:00 vai. ryto

Norite šokti prie geros muzikos? Pasimatyt su senais pažįstamais? Pak
vėpuoti tyru oru?z Matyti visokių lenktynių?Mįlfc Atvykite į Nekalto Prasidėjimo parapijos didžiulį piknikų, ten bus ska- $ 
niausiu valgių ir gardžiausių gėrimų. Kviečia visus klebonas ir komitetas

Mažesnėm Kainom
Mjr. S. Narušis

LIETUVOS 3 DRAGŪNŲ GELEŽINIO 
VILKO PULKO ŠVENTE

PI K KITĘ

SALTO ORO REIKMENIS
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Lengvais Išmokėjimais 
i Dideliu Patogumu

(Tęsinys) mų pašventinimu, Šventė gau-
Po iškilmių Respublikos !na’ dardidean“ «*»«•• J»

'kol gyvi atsimins iškilmių da-

Paveikstlas 1937 Moore AT yra Kūrenamo ftiidytuvo 
Pasiskirkite dabar Alyva Kūrenamų Šildomų Pečių
Peoples Krautuvėse Rasite Didžiausi Pasirinkimą 

Mazausiomis Kainomis — OIL HEATERS
American Moore
Alcazar Quaker
Florenee Spiro-Flame, etc.

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters nuo .............. $Q<^.50
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters nuo ..............SĄ 8 ^
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo..............$CZQ-50

LENGVOS IŠMOK&JTMAI

Prezidentas A. Smetona ir sve 
čiai apžiūrėjo naujųsias karei
vines ir naujoje specialiai pa
statytoje pulko valgykloje bu
vo bendri su kareiviais pie
tūs. Pilna salė kareivių ir gau
sių svečių, pačiam Valstybės 

(Prezidentui A. Smetonai ir ka
riuomenės vadovybei dalyvau
jant, dragūnų pulko orkestro 
linksminami, vaišinosi, dalijo
si šventės įspūdžiai džiaugėsi, 
kad vyriausybė rūpinasi mūsų 
krašto saugumu ir kad kariuo
menės vadovybės pastangomis 
išaugo lyg naujas karių mies
tas, puiki Žemaitijos kampelio 
kultūros ir saugumo tvirtovė.
Taip pat visus stebino, kad 
neseniai tarp statytų naujų 
pulkui pastatų dar tūnojo pel
kės, kalnai, duobės, o šiandien 
lygios gražiai papuoštos aikš
tės, pravestos alėjos, kurios dienos pulko krikštynų 
neša didelio jaukumo tiek pa
tiems dragūnams, kurie tiek 
daug nuoširdaus darbo yra į- 
dėję, tiek ten atsilankiusiam 
svečiui. Šalia valgyklos aikš
tėje sėdėjo daug publikos, ku-

lyviai, o ypatingai dragūnai. 
Atitarnavę karinę prievolę ir 
sugrįžę namon jie palaikys sa
vyje daugybę šios dienos gra
žių atsiminimų. Keliu taurę, 
linkėdamas dragūnams sveika
tos ir pasisekimo darbuose 1 

Baigus kalbų, buvo sugriež- 
tas ir dragūnų bei svečių su
giedotas Tautos himnas. Po 
Respublikos Prezidento kalbos 
dragūnų nuotaika vis darėsi 
gyvesnė, vienų kitiems nuošir
desnė, nes jie giliai buvo a- 
pimti tos didelės šventės nuo
taika ir Respublikos Preziden
to pasakytais linkėjimais.

Krašto Apsaugos Ministe
ris brig. gen. St. Dirmantas į 
dragūnus prabilo šiais 
žiais: ,

Lietuvos kariuomenės 3 dragūnų Geležinio Vilko pulko karininkai 1923 m.

nėms-Senprūsiams. Jie buvo tos dienos galima laikyti, kad visi kūno ir dvasios reikalai, 
kiek iždo lėšos leidžia, aprū
pinti, o šiandien iš rankų mū
sų Tautos ir Valstybės Vado

šių kovų dėka, kuriose žemai- davusi daug — gavote ir gau- į bei Prezidento gavote didžiau- 
site šimtus puikių žirgų, esate šių geros kariuomenės dalies 
aprūpinti gerais ginklais, gy-j daugiausia vertinamų, gerbia- 
venate plačiame rajone, gra-jmų ir saugojamų turtų — pul-J 
žiose, naujose kareivinėse, tu- ko vėliavų.

nuo kelmo nukirsti ir jų šak
nys baigiamos rauti.

Tų kelių šimtmečių užtruku-

čiai, ypačiai Kęstučio laikais, 
yra parodę daug teigiamų ka- 
rinių privalumų, juose išsidir
bo tautai ir valstybei brangin-

“Giliai atjausdamas šios Lagiryžimas žūt būt
iškil

pulkas yra galutinai susikūręs. 
Lietuvių tauta ir valstybė per 
vyriausybės rankas yra pulkui

tinas būdo bruožas — kietas i rite savo modemiškai įtaisy- 
priešui tas virtuves, prausyklas, val

gyklas, arklides, gaunate mo-inepasiduoti, atsispirti, kiek
ines ir aukštai įvertindamas vįenaį progai pasitaikius jį

pulti. Taip jau laimingai iš
ugdė pasitikėjimų savo jėgo
mis. Visų žemaičių ir daug 
aukštaičių yra žinomas senas 
plačiai paplitęs Žemaitijoje,1 
raminantis, drųsos ir sunkioje Į 
valandoje kantrybės ir vilties

šio pulko reikšmę mūsų kraš
to gynimo reikalams — nega
liu pasilikti nepareiškęs, nemi
nint eigų kovų su bermonti
ninkais ir bolševikais laikotar-

rioje buvo atvažiavusių pulko Įpio, keleto minčių mums rūpi- 
kareivių tėvų, brolių, seserų, ^mais reikalais. Žemaitija lyg
giminių bei pažįstamų. Moti-1 ir nematė gimtosios mūsų ka-1 suteikiantis šūkis: “Kas bus, 

kas nebus — žemaitis vis ne-nos džiaugėsi matydamos, kad' riuomenės eilių. Karinės įgu 
jų sūnūs turi laimės atlikti ka-įlog buvo Kauni joje, Suvalkijo-
vUnzt am. <•!•••_ X. • _aV__

(Daugiau bus)

Du zuikiu vydams, nei vie- ] 
kslų ir sveikų išlaikamų, jūsų no r.epagausi.

PAS TA BA

LIETUVIAMS TABAKO DEALERIAMS

rinę prievolę dragūnuose tuo 
metu, kada pulkas švenčia to
kias svarbias jo istorijoje, 
kaip vėliavos gavimo, iškilmes, 
o taip pat, kad kariai turi 
progos dalyvauti tuose ben
druose pietuose, kuriuose da
lyvavo Respublikos Preziden
tas A. Smetona ir aukštoji ka
riuomenės vadovybė, pulko va

je. Dzūkijoje. Šiuo atžvilgiu 
Žemaičiai buvo, kad ir nety 
čia, lyg nuskriausti, nes ge
ram piliečiui — jauniems ir 
seniems — didelis smagumas, 
malonumas ir šventė išgirsti, 
pamatyti savo karius. Šian-

p ražus”.

Tad, mieli ir šaunūs dragū
nai, branginkite šį pasiryžimų 
gintis, ugdykite šį būdo bruo
žų, ir skelbkite, skiepykite jį 
visose Klaipėdos krašto ir mū 
sų jūros apylinkėse!

Lietuvos ūkininkai neišleis i

Jet prltrūktumžt OI.D GOLD 
PIEŠINIŲ BUL.ETINŲ arba įsto
jimo Blankų, Jūs galite jų Įsi
gyti pranešant mums per te!e 
foną..

Sunku dealertams visada ture
li gana Slų buletlnų Ir blankų

Ir ne vienas gali numanyti, kiek 
kostumertams tų blankų bus rei
kalinga.

Visus jūsų paj-elkalavlmus mes 
pasistengsime papildyti lr bule- 
tinus pristatysime specialiu pa
siuntiniu.

2334 S. Oakley Avė. ‘ ‘ DRAUGAS ’ ’

Telefonas CANai 7790

Chicago, UL

dien — kareivinė buvo pava
dinta mokykla. Tbdėl, džiau-1 iš savo rankų, o jų, karių el
giuos, kad šios mokyklos dva-, lėse tarnauju, sūnūs, reikiant 

das su karininkais ir svečiais. sja auklėjamai veikia plačių' ginti, apgins tų mūsų sentė- 
Per pietūs Respublikos Prezi- - apylinkę. Per ilgus amžius že- vių nuo tūkstančių metų pu- 
dentas A. Smetona dragū- 'maičiamg teko ginti savo gy- renamų, gausiai krauju ir pra-

=«

Matracai 
Siūlom specialiai 

Mažom Kainom
$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po .............. $ .60
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po $2
$20.00 springsiniai matracai po..............................$Q.95
$9.50 vatiniai matracai po......................................95

Kaldros
Blanketai

nams pasakė šitokių kalbų
Mielasis pulko Vade ir šau

nieji dragūnai! Mes džiaugia
mės bet kuriomis įkurtuvėmis, 
o dar labiau jūsų, kaipo karių 
šeimos, įkurtuvėmis. Džiau
giamės, kad turite savo naujų 
pastogę. Iš jos mes visi išsie- 
kirstysime pilni gražių įspūd
žių.

Ši dragūnų šventė yra, kaip 
esu minėjęs savo pirmajame 
žodyje, vienintėlė, nes pulkas 
vėliavų gauna tik vienų kartų. 
Sutapusi su naujųjų pulko rū-

vybę, mantų, žemę ir dvasios kaitų bei savo kaulais patręš- 
turtus nuo priešų — grobonių. tų garžių derlingų žeme- 
Šiame gynimo darbe žemaičiai lę. Žemelę, be kurios tauta
turi visai lietuvių tautai daug 
nuopelnų ir gražių garsių žy
gių — laimėjimų. Ir iš viso 
jie yra laimėję aršių žūtbūti-

litka nebe tauta ir lx> kurios 
visai negali būti valstybės,
tautos ir atskiro piliečio 
grindinės atramos.

pa-

nę kovų — per 1000 metų yra, Penkerius metus iš viso yra 
išsilaikę savo senose žemėse, išgyvenęs šis, iš naujo žemai
T * 1 V “ A 1 «V A * * ¥• į _ y x a'*'* * 11 TlJei kovų būtų prakišę, tai vi 
sų pirma šioje vietoje, Taura
gėje jau! sėdėtų svetimo krau
jo, dvasios, kalbos ir būdo atė
jūnai kaip tai atsitiko mūsų 
vakarų kaimynams ir gimi-

čių krašte atgijęs pulkas. Per 
tų laikų buvo jam geresnių, 
buvo ir liūdnių dienų. Iš 1937 
m., rugpiūčio 15 d., Žolinės, 
šventės diena, yra iki šiol pul
kui didžiausia diena. Tik nuo

4179-83 Archer Avė.
TeL Lafay'.tte 3171

S. Nakrošis, vedėjas
CHICAGO

2536-40 W. 63rd St.
TeL Hemlock 8400

M. T. Kežas, vedėjas

Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4;30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

U

KLAUSYKITĖS]
nuolatiniu ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

vs.

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACU VM-CLEA N ER 
ATLIEKA U DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų,* 9 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

=
DETECTIVE’ RILEY By Richąrd Lee



DRAttCfAS

Teisių Skyrius
Rašo Ohas Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

KLAUSIMAS: Aplankius n m būtų atsakyti. Jei miesto
vienų kaimynų, bežaidžiant vežimas buvo “strictly per- 
persipioviau^ pirštų. Norėjau fonning city duties”, tada 
tuojau šaukti gydytojų, kad miestas būtų apkaltinantis, 
žaizdų, apžiūrėtų, bet kai'my- £is klausimas nėra aiškus, 
nas pasakė, kam čia daktaro1 KLAUSIMAS: Mano kai- 
nereikia, esu, užpilsiu jodino mynas labai muša savo vai- 
(iodine) ir sugys. Ant metai- kų, kuris, rodos, yra septynių 
mės užsinuodijo kraujas ir metų amžiaus. Ar yra įstaty 
reikėjo pirštas nupjauti. Ar
galėčiau apskųsti savo kaimy-
ttą, kad jis mane sulaikė nuo 
šaukimo daktaro f

ATSAKYMAS: Ne. Jis pa
reiškė tik savo opinijų, kus 
ir reikalinga tokiam atsitiki-, 
me, tai yra užpilt jodo. Tam- 
ta pats, parėjęs namo ture-' 

pasišaukt gydytojų.

KLAUSIMAS: Patėmijau 
laikrašty skelbimų vaistų dėl 
plaukų. Nusipirkau, ištepiau 
j&lvų ir nuo to galvoje atsi- 
tado pūslės. Nuėjau pas gy
dytojų, kuris pasakė, kad pū
slės atsirado nuo tų vaistų.
Ar galima apskųst laikraštį 
už dėjimų garsinimo tokių 
pavojingų vaistų?

ATSAKYMAS: Laikraštis 
už tai neatsako. Jis, greičiau
siai, įdėjo kaipo apmokamų 
tkelbinių. Spauda už tai nie
kados neatsako.

.KLAUSIMAS: Mano septy- 
ftių metų vaikas žaidė vadi
nama alley užpakaly mano na 
mo. Važiuodamas išmatų rin-i
kimo vežimas jį sužeidė. Ari Miške staklės, ant avies vi
gai iu skųst miestų? į Inos, o jau audžia.

ATSAKYMAS: Štatu atsi-j------------
tikime turi būt patiekta dau-i Iš nakties darbų diena juo- 
giau faktų ir tiktai tada gali- kiasi.

r:--------  1 . '■■■ ’iaay -'=s

1 mui, kuriais galima būtų su
taikyti tokį tėvo žiaurumų!

T ATSAKYMAS: Įstatymai 
leidžia tėvams vaikų bausti 
žmoniškai ir mokyti jį doro 
gyvenimo. Jei tėvai vartoja, 
taip sakant, gyvuliškų meto
dų, tada jie gali būt nubaus
ti ir autoritetai gali atimti iš 
jų vaikų. Mano patarimas 
toks: pirmiausiai jiems pasa
kyt, kad liautus žiauriai ei 
gesis. Bet, jei nesustotų, ta
da mielu noru pranešiu, kur 
reikia kreiptis.

Iškilmės pas ukrainie-

B'd draugai. Sibley park žvėryne, Alankatoi, Minn., vie
nam narve gyvena du draugai — šuo ir liūtas. Liūtas, kuri* 
dabar pilnai suaugęs, (mažas buvo liūtės pamestas. Paimtas 
auginti su šuniuku taip susidraugavo, kad dabar negali viens 
be kito gyventi.

VIRGINIA DARĖ IR ROANOKE 
DINGUSI KOLONIJA

panijos karas ir tik 1591 m 
jis galėjo trimis laivais su
grįžti.

Kuomet j’s pasiekė Ron-

piešė labai daug paveikslų 
indi jonų, jų drabužių, jų cerc 
monijų ir t.t. Nupiešė ir pa
veikslėlius namų, kuriuos an-

noke lsland, rado visų apleij-Į glai pastatė. &is rekordas Ro 
lų. Neliko nei vieno, kas būt' unoke lsland kolonijos ir tų 
įiasakęs istorijų apie dingu dienų Virginijos (1585 m J 
aių kolonijų. Nebuvo jokių buvo vartojamas kuomet Roa- 
nantų, viskas buvo sunaikin
ta. Tik aukšta siena kyšojy 
iš žemės. Nuo vieno didelio

Šeštadienis, rugsėjo 18, 1937

šimts metų vėliau anglai įstei
gė kolonijų Jamestown, gi 
Virginia tapo pirma anglų ko
lonija Šiaurės Amerikoje.

FLIS.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAInokė kolonija buvo vėl atnau
jinta. Šiandien ten stovi pir- 

' mas namas, kur Virginia Darė 
medžio buvo nulupta žievė ir' gimė.
apie penkias pėdas nio žemės į Raleigh’io dingusi kolonija 
didelėmis raidėmis įkirstas nukirto kelių kitiems koloni- 
žodis “Croatan”.

Likimas Roanoke kolonijos 
ant visados pasiliko uifsteri- Į 
ja. Vieni sako, kad Anglijo® 
kolonistai žuvo nuo ligų ir 
bado, kuomet jie apleido sa
lų prašyti pagalbos nuo Crou- 
tan indijonų. Kiti sako, kad 
juos išnaikino kokia indijonų 
šrinia. Kiti sako, kad Virgi
nia Dare ir kiti kolonistai bu 
vo priimti indijonų šeimynos.

John AVhite, gubernatorius 
tos nelaimingos kolonijos, bu- 

i vo labai gabus artistas ir bū 
į damas Roanoke lsland jis nu- 

AKIŲ GYDYTOJAI

žavimo žingsniams ir dvide

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III. 
Utarn.. Ket»- ir Pėtn. 10—9 v«l. v. 

51 47 8o. Halsted St., Ohicago
P»npd ir Snh*t une 9—0 »

LIETUVIAI DAKTARAI Tel. Ofiso: Ret.:
LAlayette 4017 24C6 W. 69 St

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.
Res. ?fiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdiru išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

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

TeL OANal 2346 DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

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

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
TeL Melrose Park 660

Res. 3126 8. &tli Avė., Maywood Av.
1 Pilone Mayuood 2413

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt SL

TaL JŪANal 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
- ■

Roanoke lsland, North Ca 1 riuni. Tuoj pastatyta nanie- 
rolina valstijoje, neseniai iš- į liai ir tvirtovė prieš indijo- 
kilmingai apvaikščiojo 350 su- nūs.

Rytoj, ukrainiečių Sv. Ma- kaktuves virginia Darė gi-i Rugp ]g j ,587 , ko|<>.
mino. Tai buvo pradžia pir- nj>j gim6 pil,mas ba|tas kft 
mo anglų apaiatojinio Nauja- dik,8 _ vjrginia ,)are Tai
me Pasaulyje. , buv0 ,Įakt(\ gubernatoriaus

Tuoj po Columbo sugrįžimo dukterB _ E|eimor Dare už
Ispanijoje, po jo kelionės 1492 devyniy dieny gubernatorius j 
m. į Amerikų, ispanai koloni-’ white iSplauks į Angi:j> ; 
zavo Centralinę ir Pietų A- ri.ika|ingų daiktų ko|onįsta. 
merikų. Bet tik po šimtine
čio anglai pradėjo vykti 
Naujų Pasaulį.

C1US

rijos bažnyčioj, 4952 S. Pauli
na str., bus didelės iškilmės 
11 vai. rytų. Iškilmingas Mi
šias laikys J E. Vyskupas 
Bogačevskis. Po Mišių bus pie
tūs. Vakare salėj, tuo pačiu 
adresu, bus vakaras. Daly
vaus ukrainiečiai iš visos Chi
cagos. Kviečiami ir lietuviai.

F

GERKIT TIKOEBĄ ALŲ

gtmbrosfta
SOUTH SIDE BREVING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. — „

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 71 Te

L. M. NORKUS 
Ren. UEA1LOCK 6240

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egaaminnojamoe — akinta 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1301 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien noo 9 iki 12. 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0528

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Paggl Sutartį

ms. Ketino sugrįžti į 7 arba Telephone: BOUIevard 2800, f®1 Caiumet 5974
o ____i___ Ti l ____ • j-• r ______ _ ______ nncn VA1 8 mėnesius. Bet prasidėjo Is JOSEPH J. GRISH

Priežastis to buvo, kad Is
panija pasisavino beveik vi
sų Amerikų. Ir tik pabaigoje 
16 šimtmečio Anglijos “jūrų 
šunes” pradėjo plaukti jūro
mis.

Sir WaJter Releigh buvo 
vienas Anglijos vedėjų sva
joti apie Amerikų. 1584 m. 
jis su septyniais laivais pa 
siekė North Carolina krantus
Po trijų metų kitas anglų pul- . . ... .x o i- trumparegystę ir tollregystę. Prlren
kas atvyko j Amerika. Vedė-i*,a teisingai akinius, visuose atsiti* 

•'f v i kinuose egzaminavimai daromas «•
iu buvo John AVhite. IŠ 121 I e!ektra. parodančią maž.austas kl 

I . . . das Roecialė atyda atkr.-'plama.
asmenų, apart jūreivių, buvo •—•v... .
95 vyrai, 17 moterų ir 9 vai 
kai. Ekspedicija pasiekė Roa- 
noke lsland ir White tapo 
mažcs kolonijos gubernato-

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOSI ET.RICALL Y AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų (tempimą, kur) 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akly kardt), atitaiso

kinuose egzaminavimai daromas su 
klat- 

I
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va-undoa nuo 10 Iki 8 v. 
Ned&lloJ pagal sutart). Daugely 
atsitikimų aky.“ atltai.Minvis be aki
nių. Kainos pigios kate utrmlau.

4712 SO. ASHLAND A VĖL 
Phone Boulevard 7589

AMERICA’S 
LEADER AT

' LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPubiic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 VV. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

į Tel Prospect 1012
Ra, TsL Republic 5047

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
PHTCAflr,..? til.

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

Bunda* b v Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofleo Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1950

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Hubatoms Cicero)
1446 So 49th Ct.

Tel. CANa' 0257
Res. PROspeet 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 Uo. Arteeian Ava, 
VALANDOS': 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vnl vakaro

TeL Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoj* 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
«g»rrw4nmi« iv «nbwtnmfa

ĮVAIRŪ8 DAKTARAI

Tel CANa) 6129

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

Valaadoe: 1—8 ir 7—8 
Seredomis1 ta Nedėl. pagal nutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPablie 7M68

OR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Cliifeago, Illinois 
TsL HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet lr 
7 Iki 9 vakar* 

Trcčladier.ialg ir SeAtadleniais 
pagal sutarti

/ H/

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

OR. CHARLES SEGAL
OPTRA*

4729 So. Ashland Avė,
2 Inbee

OHICAGO, ILL
Telefoną MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
/nlrnro Nedėlinmi* nuo 10 iki 1? 
Nno 10 iki 12 vėl. ryto, nuo 2 iki 4 
”*l no oirtn Ir nnn 7 »H 8 -90 v v

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0M4 

Ra*.: TaL PLAsa 2400 
VALANDOS:

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

DR. J. SHINGLMAN
K4 TIK 8 U O R I 2 O 

u
Moatrtnoft Molcnlo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja >0 metų 
Rcnmatlanaa Ir Airdiea I.lgna 

Jo Specialybė
Valandos lt-11 A. ig., 1-4. 7-« P. M. 

Rezidencija 1421 So. SOth Avė.
Tet Cicero M.M 

Oflaaa 4aSO Weat ISth Street 
Cicero. UI.

Offiee Phone Rea. and Oftie*
PROspeet 1008 2359 8. Leavitt Bt
Vai. a-4 pp. Ir 7-t vak. OANal 070#

OR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago-

Nedėliom ir Trečladieniala 
Pairai Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Falrfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
nagai ęntarti.

Tel. Ofc. REPablie 7SM 
Melmse Park <30

DR.A.R. LAURAITIS
DĘNTISTAS

2423 Weet Marųuette Road
Antrad., katvlrlad. ti o.nktadlrnlair 

t-12 v. rytų; 1-B p. p.j (-t v. v. 
AnAtadlenlaia nuo t v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvrar 
MBLROSB PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniai* nuo 
10 v, r. Iki t rai. vakar* 

Aritadlentat* nuo 2 v. Iki t v. V. 
Rekm*dl*nt*l* pagal eulartlea

(et POUlevard 7042

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: auo 9 ryto iki 8 vakara
Seredoj pagal kutaiti

1 Tet Ofiso BOUIevard 6918-14 
1 Res. KEFwood 5107

OR. A. J. BERTASH
O t tau vai. auo 1—3: nuo 6:30—8:30 

156 Vi/ėst 35th Street
Ofiso Tel. VIRgiuia 0036

Rasldencijos TaL BEVerly 6244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL t 2—4 ir 6—8 p. m. 

Resideneija
8939 Sa Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomi* pagal sutarti

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goninė, kaip Ją pripaiino American 
Medical Asaociation ir American 
College of Surgeons, yra Olase A 
rūiiee. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai miksų li
goninę priskyrė prie geriausių Ama- 
rikoe ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimu 2700 W. 69th SL, 
tel. HEMIock 6700.

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



šeštadienis, rugsėjo 18, 1937 DRAgGAS.

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO
SEKMADIENI PRAKASAMI PAMATAI 

NAUJAI BAŽNYČIAI

Dirbti yra naudingiau, ne- ti naujų bažnyčių toje vieto- 
gu kalbėti. Kad žmonės tiek je, visuomet laikytis mokslo, 
dirbtų, kiek jie praleidžia lai- bažnyčios kunigus išlaikyti ir 
ko kalboms, tai gyvenimas apginti.
gerokai būtų tobulesnis, pil-j Parapijos ir statybos ko- 
nesnis. Darbui prisiruošimas miteto nariai prašys didžiai 
yra darbas, bet nėra paties gerb. J. M. praloto M. L. Km- 
darbo padaras. | So, kad atvyktų pas mus ta

Ši lietuvių palupi ja kele- j proga prabilti j lietuvius j 
rius metus rengėsi statyti nau savo buvusius parapijonus, 
jų bažnyčių, bet jos kai ne-1 geradarius, pažįstamus, 
buvo, taip nebuvo. Parapijai Į šias gana įetas iškilmes 
per tų laikų paaiškėjo, kad ji nuoširdžiai užprašome vietos 
tegali įsigyti ne kų norim, ir iš toliau gerb. lietuvius.

si į bažnyčių. Per atlaidus 
jie randa geresnę progų pa
prašyti sau ir saviškiams rei
kalingų Dievo malonių; ran
da progos susitaikymui su 
Dievu. Maldoje randa daug 
džiaugsmo, nes maldoje jis 
kalbasi su Dievu.

Parapijos mokykla atsidarC

ŽINIOS 1$ ROCKFORD, ILLINOIS Atlaidai

♦

bet kų gali. Parapija iki šiai 
dienai susidėjo ir turi $39,000, 
Reikia žinoti, kad dalis šių 
pinigų bus paimta apmokėji
mui kasdieninių parapijos rei 
kalų.

Parapijos pageidavimai ir 
troškimai įvykinami. Ketvir
tadienio rytų, rūgs. 16 d., ko
ntraktorius su savo būriu da
rbininkų pribuvo bažnyčios 
statybų pradėti. Mūsų naujos 
bažnyčios architektas yra M. 
Žaldokas, o kontraktorius W. 
Selini idt, Sclnnidt Engineer- 
ing Co.

Pas mus tų dienų prasideda 
40 valandų atlaidai ir naujos 
bažnyčios pamatų prakasimas.

40 Valandų Atlaidai

40 valandų atlaidai mūsų 
parapijos bažnyčioje prasidės 
sekmadienį, rugsėjo 19 dienų, 
per sumų. Pirmos šv. Mišios

KEU0JHI J UOTTV*

AGIEDRAIČIAI. — Rugpiū- 
Mokslo Pradžia Misiūnaitė. Linkime komisijai čio 24 d. buvo šv. Baltramie

jaus atlaidai. Žmonių priva
žiavo daug. Kunigų su dva
sine pagalba atvyko net 19 
ir keturi klierikai. Sumų su 
asista laikė kun. J. Dzekuns- 
kas, Labanoro klebonas, dia
konu buvo kun. K. Miknevi- 
čius, Videniškių klebonas,

Pereitų trečiadienį didelis 
būrys vaikų susirinko bažny
čion. Mišias šv. atlaikė pats 
klebonas ir pasakė pritaikin-

.. o ,. ,T ., .-tų pamokslėlį, pamokindamas, rugsėjo K dienų. Vaikų uisi- 1
registravo 160. ir iiemet her-! ™ ‘‘J.’*™“1“8.

niūkų daugiau, negu mergai
čių. Berniukų 80, o mergai
čių 70.

. | žadus, kaipo dovanėlę, Mari 
jai, jos gimimo dienoj. Po Mi
šių sekė palaiminimas Šv. Sa
kramentu.

Droviuosi, kad negaliu pa
sigirti, jog lietuviai jau sta
tosi bažnyčių. Mat, dalykus 
tame. Seniau sakydavo, kad 
apsauga duonos neprašo. Šiais 
laikais tėra kuo mažiausia pa
sitikėjimo. Visur viešpatauja 
kompeticija. Kontraktoriai no 
ri darbų paimti per bidus; 
savo skaičius daro kuo že
miausius, o unatydami, kad 
negali išeiti, prašo daugiau, 
arba, palikę darbų eina šalin. 
Savininkas, norėdamas save 
apsidrausti ieškot apsaugos

pasisekimo.
paisymai

Šiomis dienomis WPA dar
bininkai apie bažnyčių suly
gino visų šalygatvį ir prie
šakį išcementavo. Dabar dul- 
aių ir purvo nebus nei ženk
lo. Šis darbas parapijai kai-

3™ .-•U

.Al' JAS

nuos tik keletu dolerių, nos Hubd. kun. J. Kamarauskas,
klebonas visa išrūpino dova
nai. Gauta aukų ir šiaun tiks-

cereinonijorium klierikas A. 
Ažubalis. Gražų pamokslų pa-

Vaikučių misijos buvo lu-, susipratę 
Lai įspūdingos. Klebonas tie- Demokratų klubas

ui. Tas rodo kad parapijonai i sakė misijonierius Tėvas J.
Žvirblis, dominikonas ameri-

siog vaikus žavėjo šiomis te
momis: trečiadienį — Kodėl 
Dievas mus sutvėrė, ketvii- 
tadienį — Sakramentai, penk
tadienį — Dešimt Dievo Įsa
kymų. Misijų pabaiga bu ve 
įspūdingiausia, nes kiekvie
nas atsistojęs atnaujino kri
kšto įžadus. Viso® iškilmės
baigėsi padėkit giesme “Ta- no
ve Dieve garbinam”.

Šiemet mokykloje užsirog'

Neseniai suorganizuotas klū 
bos darbuojasi. Dabar nupir
ko ‘7.2 cu. ft. l)eLuxe Norgo’ 
šaldytuvų, kurį leidžia laimė
jimui. Tikietai parduodami po 
10c. Pelnas skiriamas naujos 
svetainės fondui. Klūbo šokių 
vakaras rugsėjo 12 d. pavyko 
ir davė parapijai gražaus pel-

Krikžtas
Edward ir Ine Stasionių

bu®. 5 .val? 0 nia 9 vai. Iš-1 kompanijos> kurios šutei- rtravo net 16 naujų mokinių. |*1,1 k relė pakrikštyta vardu Ca-
pažinčių bus klausoma dieno- upjrauj^ išduoda Nors dar neatsiekėm užsibrė-1 rolyn Jean. Krikšto tėvais
mis ir vakarais. Surity Bond. Paginusios ko- Ho tikslo, bet vis gi džiugu, I buvo Albert Gustaitis ir Ada

ntraktoriaus aplikacijų ima kad 'mokykla auga.
nuodugniai tirti. Radusios jį! Sunkiame mokymo darbe 
atsakomu tam darbui, išduoda geriausios kloties linkime ge- 
bond. Jeigu kas atsitinka su i1 b. sesutėms mokytojoms.

Parapijos susirinkimą®

kietis šį pavasarį grįžęs iš, 
Amerikos, kuris dabar įvai-j 
riose parapijose Lietuvoje ve
da misijas ir rekolekcijas.

Po visam, svečiams susiri
nkus prie klebonijos sode ir 
bešnekučiuojant Tėvas Žvirb
lis su kun. J. Zabulioniu, tik 
šį pavasarį grįžusiu iš Ame
rikos pagiedojo Amerikos hi
mnų ir angliškai pakalbėjo. 
Visi įdomiai klausėsi. Dar 
Tėvas Žvirblis parodė įvai
rių magiškų štukų ir ameri
koniškais anekdotais linksmi
no svečius.

.'Tuola.tlnla suslaleklmas ' <

NEW YORK—KLAJPfiDA
(Per Gothenburg*, Švediją) j 

Laivų Uplauklmal U New Yorke

DROTTNINGHOLM — rūgs. SS 
GniPSHOLM — — rus* 10
KUNOSHOLM---------- spalių SS
GIUPSHOLM — — spalių SS

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelione broSlOrSISs ir kalnuraMte. 
Gaunama nemokamai pas visas 
mūsų autorlsuotua agentus, arto

. Svvedlsh American Une
181 No. Michigan Ave., Chie

Per atlaidus pamokslus sa
kys šie chicagiečiai kunigai 
sekmadienio vakare kun. M.

Sekmadienį, rūgs. 19 die- Švarlis, pirmad. rytų kun. S. 
n«, 3 vai. popiet bus ofioia- 0auZ-as, vakare kun. V. e«r' raktoriurrū7 ' kompanija
liai bažnyčios pamatai pra- ■ nauskas; antrad. ryt* kun. P.gauna kitą baigimui pradėto
kasami. 2 vai. po piet para- Lukošius, vakare kun. A. Va-
pijonai susirinks į draugijų 
salę. Po trumpo susirinkimė
lio, žygiuos prie naujos baž
nyčios vietos. Čia parapijo
nai padarys pažadus pastaty-

lančius.
40 valandų atlaidai būna 

kasmet. Parapijonai jų laukia 
Per atlaidus ir maži ir jauni, 
suaugę ir seni veržte veržia-

darbo. Mes laukiame Surity 
Bond, kontrakto, pertvarkytų 
specifikacijų ir, savo kelių, 
auginame bažnyčios statymo 
fondų. Parapijonai, kas kiek 
išgalėdamas, taupo ir aukoja
naujai bažnyčiai. Jis paragino žmones dirbti

vienybėje. Tik tokiu būdu bus

Gonfiantini.
Sodalietės

Mergaičių sodalicija rengia 
šokių vakarų sekmadienį, ru
gsėjo 26 d. Pelnas skiriamas

Rugsėjo 12 d. parapijos sve' bazaro reikalams, nes, kaip 
luinėn susirinko daug žmonių paprastai, mergaitės prižiūri
apsvarstyti naujo® svetainės 
’taųmų. Klebonas, pradėjęs 
susirinkimų malda, paaiškino nias šis vakaras.

Vyskupo širdis

Giedraičiai, kaip praeityje, 
taip ir dabar buvo ir yra ga
rsūs, nes Giedraičiai Vilnijos 
krašte buvo tikras lietuvybės 
centras. Juose gyveno kuni
gaikščiai Giedraičiai ir tikn

tango” žaidimu kuriam rei- Uetuvos dvarinin.
kia dovanų. Tam ir rengia- Graužiniai, kurių ainis

Verčiau mums čia pasišvi 
sti dideliai užduočiai pas 
kančiai prieš mus, kad iš 
pagerbtų mirusių mes sem 
me padidintų pasišventimu 
tujai priežasčiai, už kurių jia 
davė paskutinį pilnų pasišv* 
ntimo saikų; kad mes čia oo* 
ketai pasiketinaline, kad šit 
mirusieji nebus veltui įnirę) 
ir kad ši tauta, po Dievu, tlie 
rėš naujų laisvės užgimimu 
ir kad žmonių, per žmones it 
žmonėms valdžia, nežus nuo 
žemės. — Abraomas Lincota.

sus-mo tikslų. Andrijauskui 
perduota vesti susirinkilmas.

ROOSEVELT FURNITURE 
KOMPANIJA 

YRA RADIO CENTRAS
7ENITII ^ac*’° ypa vienasI n geriausių Radio

Su juo pasieksit ne tik Ame
rikų, bet ir Europų. Jo spea- 
keris yra daug didesns negu 

kitų radios, o kaina nėra nė 

kiek didesnė.

Roosevelt Fumiture Kom
panijoj yra visas pasirinkimas 

ZENITH. Galite mainyti sa
vo senų ant naujo ZENITH 

Radio.
r ■

Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road

CHICAGO, ILLINOIS
TBLEFONAS SEELEY 8760

Noriu, ir labai noriu, kad 
išauštų *ta* ditnap kadfkontra- 
ktorius pradėtų bažnyčios pa
matus kasti. O kai aš trokštu 
pamatyti trokais atvežant rau 
donas plytas naujai bažny
čiai I O rytojau, rytojau iŠ- 

■ aušk greičiau, greičiau, me' 
tavęs kas kart laukiame di
desniu išsiilgimu. Bėglias

ŠIEMET LIETUVOJ 
GERESNI METAI

Šiemet Lietuvoje buvo ne
palankus oras pašarams — 
dobilams, šienui. Todėl paša
rų šiemet ūkininkai turės žy
miai mažiau. Tačiau daržų ir 
javų derlius šiemet bus dides
nis, kaip pernai. Kiek mažes-

realizuotas sumanymas — pa
isto ty ta nauja svetainė. Sukė
limui fondo išrinkta komisi-

Šiemet mergaitės taipgi pri 
žiūrės ir “ Candy ,Booth “. Be 
to, leis laimėjimui kanarkų, 
kurių dovanojo Aitutienė. 
Džiaugiamės mergaičių darbš
tumu. .

Permaina
jon: Andrijauskas, Dan Car- Vasarai baigianties permai- 
ioll, S. Valiulis, K. Makaus- nyta ir šv. Mišių tvarka. Pra
kafe, J. Grigorovičius, M. Sau
lei, J. Milųšius, P. Aitutis, S.

dabar yra vienas atstovu prie 
Vatikano, kitas Lietuvos sei
me. A. a. kunigaikščio vy»- 
kupo Giedraičio girdis yra 
palaidota Giedraičių bažny
čios presbiterijos sienoje iš 
dešinės pusės prie didžiojo 
altoriaus, kuri ten ilsisi jau 
103 metai (palaidota 1834 m., 
liepos 21 dienų).

Dabartimi Giedraičiai gar-

Asfhma (aust
Fought ia 3 Minate*

By dlssolvlng and 
phlecm that eaoses

day. The fuaraotee preteeu you.

dedant sekmadieniu, rugsėjo
__ _____ r , 19 d., pirmos šv. Mišios bus

Kasputis, O. Aitutytė, M. Ba- 8 valandų, o suma 10:30 va-!sūs tuo, jog 1920 in. kovoj 
gdonaitė, O. Rimkiūtė ir A., landų. Mėlynakė ties Giedraičiais lietuviai ga

lutinai supliekė lenkus. Po to 
jie daugiau nesikėsino pulti 
Lietuvos. Eks-AinerikietisNISCONSINO UETUVIŲ MS

Bunco Party

KENOSHA. — Rytoj, rug 
sėjo 19 dienų, 3:30 vai. po
piet įvyksta Sv. Petro parap. 
svetainėje draugiška® bunco 
party. Kiekvienas atsilankęs

riuose gražių, modemiškų ' Tretininkai savo intencijai 8 
prietaiso® elektrikinių lempų. va'- Mišiose bendrai priėmė 
Įžanga tiktai 10c. !šv- Komunijų ir paaukojo už

Manau, kad gerieji parapi-.savo kuopelės visus mirusius 
jonai prisidės prie šio būtinai, narius. Didelė auka, kilnus 
reikalingo mokykloje pageri- darbas ir girtinas pavyzdys

Help Kidneys
Doat Take Drastie Oyvga

Tour Kldneya contaln 9 mttlįon tia 
tobes or Slter. whahlch may be endans<

t. •martini or lū
PalSS,
cIm Uai
SS»Uh. cb.n, 
ba»e th. mot m 
ment (er tbee. tro 
crlptloa ealled Cyi. 
tut-Ml, aad aura, 
brlny a.v Titai ~ 
make yoo feel 
w..k er mpney 
paekaee. Cyetee 
drucg&U and tha

Tcnys Luku,
DRABUŽIŲ J 

VALYTOJAS
Seniausias ir geriausias dr 
bužių valytojas Brightoi 
Parke. Atliekame durt 
greitai ir gerai, kaip vyri 
kų, taip ir moteriškų rūb^J 
Taipgi furkautus išvalomų,] 
taisome ir perdirbame į v< 
liausiu madų.

2555 W. 43rd St
TeL Lafayette 1310

Ištikrųjų mūsų tretininkai, 
vadovaujant pirm. O. Valaus- 
kienei ir sekretoriaujant O. 
Druktenienei, uoliai darbuo
jasi, atlieka kilnius darbus ir 

rengiknas. Juozas Steponkus, brolija vis kas kart didėja, 
vienintelis Kenošoje anglių iŠ- &ia* gražiai iškilmei klebonas 
vežaotojas, ir tai gerų anglių pasakė pritaikintų pamokslė- 
prieinama kaina, parūpino ve- H-

nimo ir dalyvaus draugiškoje 
bunco pramogoj.

Įdomus padengimas 
Praeitų sekmadienį mūsų

parengime gaus dovanų. Bar
nis derlius gautas tik kvie- ^us bunco party, bus muzika, 
čių ir žirnių; visų kitų javų Šokiai ir pasilinksminimas. _
derlius bus 5-15 procentų di- Bus ir kitų pramogėlių. Pel-. 8'ctainėje įvy o į^ojnus^ pa 

dėsnis. Apskaičiuojama, kad nas skiriamas padengftnui lė- 
visas visos Lietuvos derlius šų, įtaisytų mokyklos kamba- 
šiemet duos javų šitiek tonų
(tona — 1000 kilogr.):

Rugių — 535,930 tonų.
Kviečių — 172,120 tonų. 
Miežių — 290,620 tonų. 
Avižų — 359,580 tonų. 
Žirnių — 58,240 tonų. 
Vikių — 17,180 tonų.
Linų — 40,960 tonų. 
Sėmenų — 37,880 tonų. 
Bulvių — 2,102,190 tonų. 
Javų užteks ne tiktai kraš

to reikalams, bet bus dar dik- 
tai perteklius ir parduoti į 
užsienį.

KENTĖJO ŠEŠIS METUS 
NUO UŽKIETĖJIMO

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus Susipratę kata. 
likai remia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

‘ * Per šešis metus aš kentėjau 
nuo užketėjimo ir aš pasiryžau iš
bandyti All-Bran. Aš jo vartojau 
kartą į dieną par keturis metus ir 
jis ištikrųjų padaio kas ręikia.” — 
Mrs. Hertuan Futrell, 906 W. Oak 
Ave., Jonesboro, Ark.

Bandymai rodo, kad Kellogg’s 
All-Bran yra saugus ir veiklus pa
šalinime paprasto užkietėjimo.

Viduriuose All-Bran sugeria du 
sykiu daugiau vandens, negu pats 
sveria ir švelniai mankština ir valo 
vidurius. Jis taipgi teikia vitaminą 
B, kurs stiprina vidurius ir duoda 
geležies kraujui.

Tik vartok po du šiaukštu dienoj, 
arba kaipo augmer.ir.į valgį sn pie
nu ar grietine arba virtuose val
giuose. Tris sykius dienoj sunkuose

ltui Kenošos miesto vaikų be- 
nų, kuris išpildė įdomų kon
certų. Kazys Stulgaitis, kurs 
užlaiko savo krautuvėje ska
nios, šviežios mėsos, daržovių 
ir vairių, parūpino lietuviškų, 
skanių saldainių, kurias- da- \fĮP 
lyviai greit išsėmė ir gėrėjo
si jų skanumu.

Gražiai darbavosi prie už
kandžių Elz. Ališauskienė ir 
Ona Druktenienė, o prie sal
dainių Ona Mockiūtė, L. Var- 
niūtė ir Pr. Šliakytė. Svečius 
vaišino veiklieji komitetai P. 
Plautas, VI. Ališauskas, Jul. 
Klevickas ir Al. Kraujalis. 
Antano Barausko vaikai iš

Ne tus daug uždirba, kas 
daug dirba, bet tas, kuris, tu
ri gerų tvarkų.

3BBS

atsitikimuose. Jfis pamatysite, kad 
tas maistas geriau veikia, negu į pildė šokiams muzikų, 
paprotį įeinančias pilės ir vaistai.
All-Bran pardavinėjama* grocemė- 
se. Gamina Kellogg iš Battle Creek.

Mūsų tretininkai
Praeitų penktadienį, mūsų

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

GRAND OPENING
OF THE

LOG CABM TAVERN
4618 So. Westem Avenue ’

šeštadienį, Ruge.«Sept. 18 d.
Užkandžiai Dykai — Bus gera muzika

Pradžia 8 vai. vak.

Sav. KAZ. WALANTANAVIČIUS
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Progress Bendroves 
Krautuves Atidarė 
Rudeninį Sezonę

Praeitu ketvirtadienį, 16 d. 
rugsėjo, Progress Furniture 
Co. krautuvėje prasidėjo ru
deninio sezono išpardavimas 
ir sykiu paminėjimas Natio
nal Furniture Week, koks bus 
minimas visų rakandų pirk
lių visose J. A. Valstybėse.

Šis išpardavimas (Fall 0- 
pening Sale) tęsis visų savai 
tę Progress krautuvėje ir per

tų laikų bus deraontsruojama 
visokie nauji dalykai narna-! 
nis: naujo fasono rakandai, 
radios, kaurai, pečiai, drabu
žių plovyklos ir viskas, ko tik 
reikia papuošimui moderniš
kų namų. Patirta, kad prie 
šio išpardavimo, arba atida
rymo sezono, Progress krau
tuvė rengėsi per keletu mėne
sių. Svarbiausia, kad daug

vertybėm, kų galima poste- 
vėti skelbimų šiame dienraš
čio numeryje.

Smagu pastebėti, kad Pro
gress krautuvė gyvuoja tik 5 
metus, bet savo augimu ir 
sėkmingu visuomenei patar
navimu, toli pažengė ir pasi
vijo net daug senesnes krau
tuves. Gal būt, didžiausias 
kreditas tenka jų vedėjui ir 
visam darbininkų štabui, ku
rie negana kad žino kaip pa
rinkti tinkamesnes prekes, bet

Kas Nauja Mūsų 

Kolonijoj

CHICAGO HEIGHTS. — 
Parapijos bazaras prasidėjo 

’ rugsėjo 4 dienų ir tęsis iki 
spalių 20 d. 'Bazaras būna še
štadieniais ir sekmadieniais.

Rugsėjo 8 dienų prasidėjo 
mūsų parapijos mokykla. Kie 
bonas atlaikė šv. Mišias vai
kučių intencija, suteikė palai
minimų Šv. Sakramentu ir 
pasakė pritaikintų pamokini
mų. Mokyklų veda seserys 
Kazimierietės. Viršininke yra 
sesuo M. Hamesta.

Gražių kalbų pasakė klieri-1 bilda. Ačiū Počulpui už gar

prekių buvo supirkta ^ar j sykiu neskupauja ir greitai, 
prieš jų kainų pakėlimų. Tai- j mandagiai patarnauja visie- 
gi, aišku, kad tokiose aplin- ms, kurie tik lanko šių krau- 
kybėse visuomenė, arba pir-1 fUVę.

Rugsėjo 6 dienų iškilmin
gai per šv. Mišias moterystės 
sakramentų priėmė Berijus 
Jurman (kitatauti^) su Bro- 
nifdava Jagminaite.

Mokslo metui prasidėjus, 
grįžo ir studentai Jurgis Mi
kalauskas ir Aleksandras Ša
mas į 44 Holy Ghost Missior. 
House”, East Troy, AVisc., 
tęsti mokslus. Rap.

kas Kazimieras Popeli.
Po visam buvo pasilinksmi

nimas.
V. ir O. Popelliai labai dė

kingi visiems, kurie atsilankė 
ir kuo nors prisidėjo prie su 
rengimo bankieto. Dėkoja 
biznieriams, profesijonalams 
ir geros valios prieteliams, vi
siems darbuotojams, ypač šei
mininkėms ir šeimininkams.
Ačiū ir programos dalyviams.

Klierikas Kazimieras taip Nevisiems galima atlikti il- 
pat širdingai dėkoja už para-i &os kelionės, aplankyti daug 
mų, kuri labai reikalinga bai 8ra^*Ų ’r šventų vietų.

siakalbį. Piknike darbavos 
pirm. M. Sudeikienė, O. Sru- 
bienė, J. Sudeikis, J. Mond- 
zejauskis, Dorša, Aleksandra
vičius, J. Lisauskis.

Labdarių 1 kuopa

Ir Namie Būnant
Galima Keliauti 

Po Pasaulį

kėjai, galės pasinaudoti že
mesnėm kainom ir didesnėm

Taigi, gerų sėkmių Prog
ress krautuvei progresuoti.

St. James ligoninėj pada
ryta apendiko operacija M. 
Sobutienei. kuri jau grįžo na
mo ir sveiksta.

Padėkos Žodis
gimui mokslo. Už tai visiems 
visuomet būsiųs labai dėkin
gas. F. K.

Progress BRIDGEPORTO Krautuve
SKELBIA RUDENINIO SEZONO ATIDARYMO

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Sensacijiniai sumažintos kainos ant geriausių Namam Renkmenų — Lengvus Išmokėjimai

BRIGHTON PARK. — Ru
gsėjo 12 d. Vincentas ir Ona 
Popelliai buvo surengę išleis
tuves savo broliui Kazimie
rui, kuris išvyko į Washing- 
ton, D. C., baigti kunigystės 

( mokslų.
Svečių atsilankė labai daug. 

Vakaro vedėjum buvo pat' 
V. Popeli. Per vakarienę kal
bėjo kun. Jonelis, o K. Sabo
nis varg. J. Kudirka, padai
navo keletu gražių dainelių.

Bet visi tai gali padaryti 
nusipirkę “Kelionės Įspūd
žių” knygų su daugeliu pa 

• veikslų ir naudingais pasi- 
T0WN OF LAKE. Rug- skaitymais. Už $2.00 nusipir- 

i sėjo 5 d. Labdarių ūky įvyko įę knygų, apkeliausįt vi
sų pasaulį: būsi Romoj, Liur- 
de, Šventojoj Žemėj ir kituo
se pasaulio kraštuose.

Iš jos sužinosi apie tai, ko 
dar niekad nebuvai girdėjęs.

Knygų galima įsigyti “Dr- 
go” knygyne, 2334 S. Oakley

I apskrities išvažiavimas. Mū
sų 1 kuopa turėjo savo būdų 

Kuopa dėkinga visiems ku
rie prisidėjo prie išvažiavimo. 
Aukojo sekantieji: J. Mond- 
zejauskis, M. Sudeikienė, B 
Pivariūnienė, A. Kalvaitienė. 
Eitutienė, Rudokienė, O. Vaz 
nienė, E. Ogentienė, M. Dor- 
šienė, B. Cicėnienė, 0. Tara-

Ave. Rap.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Full-flavored

• Kra/l American has a mellow, 
full-flavored richneas that makes 
it perfect for sandwichea. And for 
cooked dishea you can depend on 
lAis American Cheese to mėlt

—perfect 
for cookingl

UFE’S BYWAYS

Nauji alyva kūrenami šil
dytuvai, nepaprastai nu

mažinta kaina, buvo 
$59.50, dabar už
039.50

Dulkių valytojai, pilnai 
pernaujinti: Hoover iš- 
dirbystės, $30.00 vertės 
P° .

019.95
Eureka išdirbystės dulkių 
valytojai, $20.00 vertės po

010.95

$85.00 vertės, 7 dalių, rie
šuto medžio, valgykloms 
setai

059.50
$100.00 vieni iš gražiau
sių parlor setai

069.50
$85.00 3-jų dalių miega

mų kambarių Setai
^59>95

$75.00 gražus Seklyčiom 
Setai

047.50
$30.00 gražus, naujos ma

dos, 9x12 kaurai
6.9501

$50.00 stalo viršų mados 
Gesiniai Pečiai
024.90

Nauji, garantuoti 
Midget Radios
06.95

$125.00 — 3jų dalių, mie
gamų kambarių setai, 

tiktai
079.50

1938 Metų Mados Stan
dard padarymoi Radios 
po

019.95
$75.00 puikus console, 7-8 

tūbų radios
029.95

$30.00 Studic' Couches
019.95

$6.50 9x|12 gražios KJi- 
jonkės

03.95
$35.00 5-kių dalių Break- 

fast Setai

019.95
$25.00 gražus nauji Lou- 

nging Krėslai

012.95

* 3

Didis išpardavimas viso
kių gerųjų refrigeratorių: 
Grunow, Crosley, Spar
ton, We8tinghouse, Frigi- 
daire ir kitų sumažintos 
kainos nuo *69.50 

ir aukščiau

Imame senus dalykus į mainus ant naujų. Duodam 
didelę nuolaidų. Lengvus išmokėjimai

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas 

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite Progress Krautuvės radio progra
mų iš stoties WGES nedėlioj 11-tų vai. prieš piet

1938 metų Moore išdir
bystės pilnai parengti šil
dytuvai, pirmiau buvo 
$49.59, dabar parsiduoda
uz

039.95

Buy gloves wlth what 

it savęs
Nerelk mokėti 50c ui j 

dantų mostj. Llsterlne i 
Tooth Pašte gaunama po 1 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikiau Ją vartodan.as per i 
metus sutaupai gS.OO. J

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

•ar

A.B.C. drabužiam plovyk
los, naujausi modeliai nuo

054.50
ir aukščiau

Bee-Vac naujos garan
tuotos plovyklės $50.00 
vertės

Walnut Fiaiah 

END TABLE
Evcry home needs an extra 
End Table. Hera is an extra- 
ordinary value.

98c

>3.75 high grane 
CARPET 8WEEPERS
Reduced for thia sale

01.95

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BV OUR GOVERNMENT

t
Same Price Jodau-, 
as 45 TriarsAgo 
25 ounces254

. REUMATIZMAS 
J SAUSGELfi

Nealkankyklte savęs skaua-
■ mals: Reumatlsmu; ElauagSle,
■ Kaulų G*llmų, arba MMlun- 

glu — raumenų sunkumu: nea
■ skaudSJlmal naikina kflno gy- 

vybe Ir dažnai ant patalo pa-
■ guldo.
■ CAPSICO COMPOUND moe-
■ tla lengvai prafallna vlrkmlnt- 

tas liras: muma itandlen dau-
■ gybė Įmonių siunčia padlko- 
H nes pasveikę. Kaina BOo. per 
™ paltą BBo. arba dvi ui >1.01.
■ Knyga: "BALTINIS SVEIKA- 

TO8” augalais gydytis, kaina
■ lt centų.

2 Justin Kulis
■ 8859 BO. HALSTED ST.
■ Chicago, m.

I

t

X7, MHCCl
DAYS

Atsidaro tuojau mokyklos. Mokiniam a ir vėl yra 
reikalingos visokios knygos. “DRAUGE” galite gauti.

Katalikų Tikybos Katekizmas — kun. V. K. 20c
Katalikų Tikybos Katekizmas — vertė S. M. K.

1—4 skyriams ........................................................ 15c

5~6 skyriams..........................................................' 20c

Vaikų Žvaigždutė — P. Bendorius
Pirmoji Dalis .......................................................... 30c

Antroji Dalis .............................  40c

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

ABC Pradžiamokslis.......................................... 30c

Šventoji Istorija — kun. Šuster .......................... 30c

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

Mandagumas — kun. A. S......................................... 20c
Ir daug kitų reikalingų knygų.
Mokykloms duodame nuolaidų.

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

♦♦♦M
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Grand Opening pas j Bus Puikus Šokių
Budrikę

Šeštadienį, rugsėjo 18 d. 
pas .Juozų Budrikę didelės iš
kilmės. Įvyksta oficialus jo 
naujosios rukandų krautuvės 
atida rymas — grand opening.

Juozo Budriko naujoji krau 
tuvė yra tikras Bridgeporto 
pagražinimas ir pažymi pro-

Vakaras

TOWN OP IjAKE. — Ru
gsėjo 4 d. Sv. Kryžiaus baž
nyčioje sUs'.tUokė Helen Me- 
deisiūtė su Willlaiu Bobasti- 
nn. Per SUūhų solo giedojo 
dain. S. Jurgttitė.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

MARŲUETTE PARK.
P. 6. Gilu. parapijos choras
rengia šokių vakarų sekma-. x

. -• m i • 1 k’ažnycia buvo gražiai io-dienį, rugsėjo 19 d., parapi- '
jos salėje.

Be abejonės, vakarus bus 
įdomus, nes jiarapijos choras 
yra darbštus. Kaip tik kas y

. . . . . . ra rengiama, tai ne vienas,gresų, kuri padare lietuvių .... , ... .. .. x r • . • bet visi, su komisija veikia.vorulo tuo aunu u Imtuvui niv.
Šį kartų komis joj darbuoja- 

V. Maci kaitė, B. Nikšaitė

versle tas senas lietuvių biz
nio pionierius. Savo sąžinin
gu biznio vedimu ir draugiu- . _ * V1. _ r. ir J. Samoska.gu patarnavimu Juozas Bu- ... . . . ,, .... ... . ,. 1 Visi atmena choro rekordidnkas įsigijo tūkstančius . .. . .. . .. n; vakarų, tai yra operetędraugų, kurie jj remia biz
nyje, pritardami ohalsiui sa
vas pas savąjį.

, “Sylvia”. Tuo kart daug du

^toji

l rbavos V. Bumeika, V. Ma- 
i cikaitė ir kiti. Prie visų dar- 

Juozas Budrikas yra Lietu- bų ir vakarų pasisekimo pti- 
vių radio programų prade-' sideda ir choro pirm. ir ve- 
^ojas. Nuo pat radio progra-1 dejas B. Janušauskas. 0 ką 

prasidėjimo pudrikas duo kalbėti apie pirmuosius cho- 
a lietuviams radio progra- J ro narius, kurie chore darbui'- 

mas, kurios visuomet atsižy- ja8į jau 10 metų,
rnėjo savo 'mandagumu ir lie-I Mūsų parapijos choras nio 
tuviškumu. Prie esamų radio kuomet neatsisako nuo kvie 
programų dabar Budrikas pra tuno kur tik yra reikalas.

puošta.
Vestuvių banketas įvyko 

Marųuette Purk svetainėj, kur 
dalyvavo daug svečių.

Jaunavedžiams s; dėta daug j 
linkėjimų ir dovanų.

Jaunavedžiai kelioms savai 
tėms išvyko į Detroit, Kana
dą, Niagara Pails, Brooklyn, ] 
N. Y. ir kitas vietas.

Grįžę nriino apsigyvens pas 
jaunosios mamytę M. Medei-j 
šienę, 4949 So. Halsted st.

Linkime 'gtsisekimo, daug1 
laimės ir Dievo palaimos naū-1 
jame luome. Rap.

Svarbus Draugijos 
“Lietuvos Ūkininko” 

Susirinkimas

dėjo kasdien kiekvieną rytų, Tat, kviečiame visus atsi-
išskyrus sekmadienius, leisti iankyti į šokius. Linksmai
programas iš stoties WGES.

Cliicagos lietuviai, ypatin
gai moterys, sutiko tas ryti
nes Budriko radio programas 
su džiaugsmu ir pasigėrėjimu.

Dėl priežasties jo naujosios 
uakandų “Grand Opening” 
visi lietuviai linki tėvynai
niui Juozui Budrikui kuopui- 
kiausių sėkmių kaip biznyje, 
taip ir asmeniškame gyveni
me. R. P. R.

praleisiLn vakarų. Kviečiame

Sekmadienį, rūgs. 19 d., 1 
vai. po pietų paprastoj vietoj, 
įvyks svarbus draugijos ‘Lie
tuvos Ūkininko’ mėnesinis su

svečius iš kitų kolonijų, ypa-j sirlnkimas. Prašoma visų su
tingai chorus. Parapijiniai brinkti, nes yra daug svar-
cliorai yra sudarę sąjungų, 
tat reikalas vieniems kitus 
lemti. “Syivė”

Marijonų Rėmėjų
Išvažiavimas

hių reikalų svarstymui. Taip
gi nariai atsilikę su tnoke?- 
čiais malonėkite užsimokėti. 

J. Žurkauskas, pirm.
Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

LENKŲ SAUVALEI 

NĖRA GALO

LAZDIJAI. — Seinų - Laz
dijų rajone lenkai vėl persta
tė gaires. Tikrinant gaires 
mūsų policininkų Stankevičių

TO AVN OF LAKE. — Ma
rijonų Rėmėjų sk. rengiasi 
prie išvažiavimo, kuris įvyks 
rugsėjo 26 d., Marijonų ūky.

Gedvi
lų Šeima, Turskiėnė, Ogentiė

Rėmėjo?

Motinai Džiaugsmas, 
Sykiu Ir Beda

nė ir Ogentaitė.

Atostogauja
BRIDGEPORT. — Visuo- 

lenkai rugp. 30 d. pagrobė ir menės darbuotoja Ona Aleliu
iki šiol nepaleidžia. nienė išvyko į Michigan val

stiją pasisvečiuoti ir baigti 
vasaros atostogas.

Linkime maloniai laikų pra
žmogus daugiausia nuvei

kia tes, kuris sumanytų dar
bų padaro šiandie, neatidėlio-! leisti ir sveikai grįsti vėl da

A. M A
MARTINAS DAMANSKAS

Jau sukako vieni metai, 
kai negaile»tlnga mirtis 
atskyrė ii mūsų tarpo my
limų vyrą ir tėvą Marti
nų Damauską, kuris kilo 
i,5 Šeinių apskr., šventefc- 
rio parap., Mikayeių kai1 
mo.

Netekome savo mylimo 
rugsėjo 20 d., 1986 m. Pa
laidotas ftv. Kazimiero ka
pinėse.

Nors laikas tęsiasi mes 
jo nit(kados negalėsime 
užmušti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amži
ną atilsį.

Mes atmindami jo liūdną, 
prusišalinimą iš mūsų tar
po yia užprašytos gedulin
gos Iv. Miškai už jo sielą
sekmadienį, rugsėjo 19 d., suma, ir rugsėjo 20 d. trejos Iv. 
Mišios, 7:30 vai. lyto, Dievo Apvaizdos parapijos bažny
čioje.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose. i

Nuliūdę lieiu: moterim Ona, du sūnūs: Jonas ir Juoza
pas, duktė Stfcslava, pusbrolis Juozas Damauskas ir Gi
minės.

Pakvietimas

Jaučio kepimas yra riošia- 
inas sųrrišyje su statistikos 
darbu, kurį pradedama Chi
cago je.

t

Šis darbas, kuriam aš turiu; 
vadovauti, apima žinias visų 
Amerikos lietuvių ir visas 
sritis, be skirtumo partijų ir, 
pažiūrų. Tai visuomenės dar- j 
bas ir labai būtų gražu, kad! 
visuomenė gražiu dalyvavimu 
parodytų savo nuoširdumą, 
paramą; kad ji vertina šį la-

Parke., 79th st. ir Archer avė.
Kun. S. Draugelis,
vyriausias statistikos 

tvarkytojas.

Prieš tris metus aUtoniobi- . .
ilo nelaimėj buvo sužeista sunkų ir brangų ar ą.
Mrs. ElizabettT'TTortcSi, 47Tf 
Addison st. Gydytojui liūdy- 
jant, kad dėl sužeidimo mo 
teris negalėsianti turėti vai
kų, teismas iš Sherman Tu- 
cker ja.i priteisė $5,000 atly
ginimo. Dabar toji moteris 
susilaukė kūdikio. Kad taip, 
tai S. Tuckerio advokatas p<? 
davė Illinois aukščiausiam 
teismui prašymą, kad byla 
būtų atgaivinta ir iš nąujv

Taigi šiuo ftuuširdžiai kvie-Jt 
Čiu visus be skirtumo partijų 
ir pažiūrų dalyvauti “Pasiun
tinio” piknike, sekmaa., rug- 
sėjo-sept. 19 d., “Birutės”

ONA JASULAITIENĖ
po Urvais ReniHlaltė

Milė rugsėjo 16. 1937, 2:35 
po piet, sulaukus pusės amž.

Kilo iš Raseinių Apskr., 
Kražių parap.. Papilių kai 
mo. Amerikoj Išgyveno 37 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 sūnus: Jerohlrtių, Stanislovų 
Ir Bronislovų, 2 dukt. Albinų Ir 
Bronislavų, marčias: Onų Ir 
Gertrudų, du žentus: Vladis
lovų Ir Jokūbų, 5 anūkus, se
serį Joanų Jesulaitienę Ir jos 
šeimynų, 2 pusseseres: Teo
dorų AtraSkienę Ir Adolfinų 
Bemedaitę ir daug kitų, gi
minių. Tel. Laf. 4157.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ni, Rugsėjo 20 d. iš I. J. Zolp 
koplyčios 3:00 vai. lyto bus 
atlydėta } šv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
stelų. Po pamaldų bus nuly
dėta ) šv. Kazimiero kaplnea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa
žystamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnal, Dukterys, 
Marčios, Anūkai. Sesuo, Pus
seserės Ir Giminės.

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. Boulevard 5203.

KEPSIM DU JAUČIU!
A

Šeštadienį, Rugs.-Sept. 18 d., 8 vai. vakare 
Sekmadienį, Rugs.-SepL 19 d., 9 vai. ryte 

“PASIUNTINIO” PIKNIKE
V(UfO*lnU-: AcšUUllcnyJe tik 12 tai. iiaktlc* Iki 1 vai. 

Sekmadienyje nuo ryto iki vakaro. Pietus X vai. |»> pletij 

BIRUTĖS DARŽE, 79th ST. IR ARCHER AVĖ.
Kas nrvudit HckiinuUctiJ, ateikite SeStadleny 

Pažiūrėt —- pavalgyt naktlpicėlna

llooM-velt FurnUure Co. Auka

n m dovurtofc: Parlor Snit *69.50; l-Toor ljani|i *15.00 
hMuzlh likta, žu Uliniu i, dovanot-. šakar-.MukHr eiiuras Uiiksinliih vlmis

Seiniluiukės: Mrs. J. Čepulienė, Mrs. M. Kodelkleiu-, Mis. J. RttlgienP. 
Trakai v ei: TUitttonio — nuo Kuaelando — Visų ftverttų hain. 
Ktnglo įtuo Sv. Kryžiaus liažn.. Daukšos — nuo t’leera — Sv. Antano 
bužo. Dtnnšfe rūpinasi traku dėl Sv. Jurgio parap.

(SAMOA VELTU
J

±=
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15

VENETIAN MONUMENT CO, INC.
išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų Ir grabnatnlų 
• —o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvlrš 50 metų prityrimo
■ o------

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 

-------o------
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN 
AVENUE

ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

damas rvtojui. , rbuotis su mumis. Rap svarstoma.

Legijomenai pažadėjo gelbėti. Tai vaukc gametė keturių vaikų motina. Jos vyras, pa
saulinio karo veteranas, ilgų laikų niekur negalėjo gauti darbo. Gimus tų trijų sesučių 
broliukui, motina, jausdama negalėsianti jo išmaitinti, paskelbė sutiksianti atiduoti kam 
nors kūdikį auginti ir įsisūnyti. Sužinojęs tai Amerikos legijono postas pažadėjo tėvui su
rasti darbo, kad šeima nebūtų išardyta. Nudžiugo motina, nudžiugo vyras ir vaikai.

skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A ui n III H II n r PATARNAVIMAS
AMBULANCE dieną ir naktį

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir Auk.

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 
Telefonai BEVerly 0005

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

A. Masalskis 3307 Lituanica AVe. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkas
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. VVestern Avė. 
Phone GROvehill 0142

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

S. M. Skintas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

DYKAI

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

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

M.
Latoicz ir Simai

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

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

J. Lininius
koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klaupkite m&mj Lietuvių radio programų Pirmadieaio vakarais, 
10:00 vaL vakaro II W. H. F 0. įtotie* (1420 K.) — Pranešėja* 

P. tALTIĖIEBAS

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

B " i^R*l Ig



8 URATTOTH Šeštadienis, rugBėjo 38, 1937

VIETINES ŽINIOS

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

Aštuoniolikieeiuf rengiasi 
prie didelio parapijos kami- 
valo, kuris prasidės kitjj. šeš
tadienį, rugsėjo 25 d. Visos 
draugijos pasižadėjo dalyvau
ti ir kiekviena turės savo 
skyrių kamivale. Visokiausių 
biznių bus mokyklos kieme ir 
salėje. Karnivalo kompanija 
atvyks su savo dideliais pa- 
silinksminlno ratais.

t

vadinti “lietuvišku Caruso”.

bonams visi juos pasveikino j. 
ir pakvietė prie stalų. Čia j 
Urbonas dalyvius pavaišino į 
lietuviškais gėrimais, o Ur
bonienė papasakojo įspūdžius

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų dr-jos susirinkimas į-
vyks sekmadienį, rugsėjo 19 

iŠ Lietuvos. Ji aplankė ne tik j, Sv Kazimiero Akademijoj,
2 vai. po pietų. Visų ARD sky 
rių prašome dalyvauti su pil
nais raportais! iš įvykusio pi-

K. Saboniui biznis gerai se
kasi. Vis naujų kostumerių gimtinę Pakruojaus parap 
automobiliams nusipirkti su- (paeina iš Mažeikūnų kaimo), 
randa. Girdėtis, kad jau net, bet Kaunu, Klaipėdą ir kitas 
kun. A. Kiškom, “apdovano- vietas. Gėrėjosi Lietuva ir jos kniko/'Marquette' jįJ n,įp.

ir rairino visus, kn- .jo” nauju P-ontiac.

Parapijos mokykla dėl ži 
nomų priežasčių susitrukdė, 
bet jau turime vilties, kad a-Į 
teinantį pirmadienį bus pra-1 
dėtas mokslas. Vaikučiai ir jų 
tėvai jau nerymauja. Šia pro
ga primenama lietuviams ka
talikams siųsti savo vaikučius 
tik tai į savo parapijos mo
kyklų, kur tik galima savo 
jaunų kartų katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje išauklė
ti.

Kun. P. Gasiūnas 
įskeltas į Bridgeportę
Kun. Petras Gasiūnas, Ilg

šiui buvęs vikaru Nekalto 
Prasidėjimo parapijoj, Brigh
ton Parke, iškeliamas vikaru 
į Šv. Jurgio parap., Bridge- 
porte. Pasisekimo naujoj vie
toj!

pažanga, ar ragino visus, ku- j 
rie tik išgali, kad atlankytų 
Lietuvų.

Padėkos žodis Gregaliūna- 
ins už iniciatyvų surengti to- 8^' raat' Stankaitė kų 
ki, puotą • ii visiems kurie tlk kimios » Newtown, Pa., 
prisidėjo. Ten buvęs Marijos Vilos, pa-

_______________ (tieks žinučių apie tenykščių
Sekmadienį f Labdarių Ryvenim’- Bus visras

Šiame susirinkime 6 ARD 
sk. iždininkė E. Paulienė ir

ūkį
labdarių grupė tariasi su

rengti dar vienų šelnyniškų 
išvažiavimų į labdarių ūkį. 
Išvažiavimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 19 d., Labdarių

Išvažiuoja į LRKSA 
Posėdį

Ryt kun. A. Baltutis, LRK,ūkio miške. x Dar yra gana

Buvo sunkiau susirgus mū
sų parapijos uoli darbuotoja 
ir šv. Onos draugijos pirmi
ninkė U. Jucienė. Malonu gir
dėti, kad jau kasdien stiprėja 
ir todėl tikimės, kad netru
kus bus visai pasveikus.

SA dvasios vadas ir L. Ši
mutis, LRKSA prezidentas, 
savaitei išvažiuoja į Wilkes 
Barre, Pa., kur įvyks tos or
ganizacijos Pildomojo Komi
teto svarbus metinis susirin
kimas.

daug riešutų, dėl to patartina 
atvažiuoti ir prisiskinti^.^ Be 
to, bus paruošta gėrimo ir už
kandžio.

Parapijos choras susilaukė 
savo senų narių Antano ir E- 
lenos Benaičių, kurie dabar 
mūsų kolonijoje apsigyveno. 
Tai didelė chorui parama, nes 
abudu yra pasižymėję daini
ninkai. Be to pas juos apsigy
veno jų giminaitis, taip pat 
Antanas Btnaitis, atvykęs iš

T0WN OF LAKE. — Drau 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų sekmadienį, rugsėjo 
19 d., 2 vai. po pietų, para
pijos svetainėje. Visos narės 
prašomos susirinkti. Valdyba

UKMERGE. — Rugsėjo 12 
d. Uktnergėje valstybės prezi
dentas atidarė Lietuvos Šiau
rės Rytų Žemės Ūkio Pramo
nės parodų.

ENCIKLOPEDIJA

Netikėta Grįžusiai Iš 
Lietuvos A. Urbonienei 

Puota

Scrantono. Šitas vyras yra t grįžo iš Lietuvos, L. Grega-

S

Raporterių Diena 
Vytauto Parke

Chicagos katalikiškų laik
raščių raporteriai bei korės 
pondentai spalių 24 d. ren
gia savo išvažiavimų Vytau

5

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ

FABRIKO DYLER1O 
PERTAISYTI IR GARANTl'OT>l

VARTOTI KARAI!
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerj
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAVVFORD

CHRYSLER '37 Indėnai 
vartotai 4 door Sedan,
Dnal Eąuippei, radio, 
heater dsfroster furnished

cost ....................... 7951
PLYMOTTTH '37 5-nass. de lme

!Vi

Shtk

, .. , _ , . . j tour. Sedan — vartotas
,’domu pasiklausyti. jt„ parke. Šokėjams bus gera Jplvmouth '35 5-pass.

A Itu 'sėdienė oi kestra, restorane svečiam.-
ARD centro’pirm. s'<8nūs valSiaL Bus Pakviesta

___ ___ geri kalbėtojai, kurie patiek.-:
MARQUETTI‘, PARK. — lal,ai re*kaUngų raporteriams 

Marijonų Kolegijos ir Semi- *r korespondentams žinių, 
narijos rėmėjų skyrius laikys kalP ražyU i Jakrašč.ius ir jnonoE ’
susirinkimų sekmadienį, rug- Atailankusieji taip pat S-----------

i sėjo 19 d., parapijos svetai- ^aus daug dovanų, 
nėję, 1 valandų po pietų. Visi
skyriaus nariai rėmėjai ir da
rbuotojau kviečiami laiku su
sirinkti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

Laikraštininkų pamal
dos

de luxe tonr. Sedan ___
J T*LVMOUTH *34 5-pass.
• de lnxe teur. Sedan .... 
pOLDSMOBTLE *36 5-pass.

de Inge tonr. Sisdan ___
ijnODGE ’36 5-~ass. 
jįde luxe tonr. Sedan .... 

35 5-nss'. 
tonr. Sedan ....

CHEVROLET '36 5-pass. 
de l"xe tonr. Sedan .... 
CHEVROLET '34 5-pass.
de lnxe tonr. Sedan ___
FORD *36 5-pass. 
de l'ixe tonr. Sedan ....

CLASSIFIED
MTATHKK STRII’S

Kam reikalinga weather strtps apie 
langus arba duris kreipkitės J:

J. PURTOKAS
6425 So. Rlchmond Street.

Tel. Hemlock 2573.

PARDAVIMUI NAMAS
BRIGHTON PARKE 2x4 fredmlnls 
namas su garažu ant konkrltlnlų pa
matu. Kaina 14.200.00. 4534 So.
Washtanaw Avė. Savininkas 3944 S. 
Artesian Avė.

Manant statyti san naują namą 
ir prrtaisvti seną. pajaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

0739 So. Maplewood Avė., 
Telefonaa PROspeet 1185.

PARDAVIMUI F.UtMA

KAUNAS. — Lietuviškųjai 
Enciklopedijai sukako šešeri 
metai; baigiama spausdinti 
šeštasis tomas. Viso išleista 
už milijonų aštuoniasdešimt 
aštuonis tūkstančių litų.

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sųjungos 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 19 d., parapijos 
svetainėje, 1 valandų po pie
tų. Visi labdarybės nariai ir 
darbuotojai kviečiami laiku 
pribūti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

Spalių 24 d. yra šv. Rapo 
lo šventė. 8 vai. ryto Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
prie Šv. Panelės altoriaus už 
įrašytos šv. Mišios su pri- 
takintu pamokslėliu visų Chi
cagos katalikiškų laikraščių 
raporterių ir korespondentų 
intencija.

Rap

įjDE SOTO '36 5-naas. 
jj de lnxe tonr. Sadan .

595
3851

2651
545 J
465 {

345

465

285

395

495

41 akeirlų, geriausios žemės Mlehl- 
gan. gert budnlkni elektrikas lr van
duo. ant cementinio ke’lo arti ežero, 

i Mainvslu ant ma’n namuko ar*>a btz- 
nlo loto arba parduosiu, kaina ko
kia jOs niekada negirdėjote. Tele- 
fonuoklt po šeši”. GROvehill 3651.

P. A. ANDREKIT8.
3740 \V. 80th Place. Chicago. III.

PARDAVIMVI NAMAS

Marouette Park nplellnkėt — 2 fle
tų mūrinis namas, abu fletal po 5 
kambarius. 2 dldelt kambariai bels
monte. 2 karu garadžius, antras na
mas nuo knmno: dė| lnformac 
Saukit CANal 1115.

stt^KAS IFfiKO KAMBARIO. Marouett 
Parke lSnuomojamas gražiai jreng- 

’tss. karstu vandeniu fhot water)
IŠildomas kambapj. Adr. 6747 So. 
Artesian Avė.

ATDARA VISA DIENĄ j 
SEKMADIENIAIS

de luxe tonr. Sadan .... 5451
CHRYSLER '35 Airflow 6-p.
de ltuce tonr. Sedan ----- 475 i
TERRAPLANE '36 5-pass.
Sedan pilnai įrengtas .. 4951

j HUDSON *36 5-pass. Sodan, 
tonr., pilnai įrengtas ___ 595!

 IEŠKO DARBO

NašlC. patyrusi gasnadlnš per daug 
metu. Dirbu veselSse, krikštynuose, 
ir paršse. Kam reikalinga manda
gaus patarnavimo atsišaukite tele
fonu — REPubiic 0250.

PARDAVIMVI RESTORANAS

Bridgeport aplellnkšl, gera vieta, pi
gi renda, gerai išdirbtas biznis. Ran
dasi po numeriu:

3432 So. Halsted St.

RENDON FLETAS

T0WN OF LAKE. — Drau 
gija Šv. Pranciškos Rymietės 

I laikys mėnesinį susirinkimų 
rugsėjo 19 d., parapijos mo-Priežodžiai

Saikas valgyme ir gėrime kyklos kambaryje, 2'vai. po

menų už stebėtinai žemas kai
nas. Patartina nepamiršti pa
siklausyti šios programos.

Rap. J.

Sužinojus, kad A. Urbonie
nė, 2849 W. Pershing Roadjyia didžiausias vaistas kūnui |Nar^ kvi’e&anios atį.

BUDRIKO RADIO 
PR0GRAM03

ir dvasiai.

Visa jaunystė yra kūrimas, 
statymas ir dailinimas mūsų 
gyvenimo.

lankyta. Ėdrios pasilikusios 
su mokesčiais, malonėsite už
simokėti. Valdyba

groja
tiktaiDievo apdovanotas nepapras

tu balsu. Jau teko keletu sy
kių pasiklausyti bažnyčioje jį 
giedant. Taip ir norisi jį pa
ti

liūnų iniciatyva, rugsėjo 12 
d., Spaičio darže buvo suruo
šta puota, kurioj dalyvavo 
virš 100 svečių. Atvykus Ur-

RADIO
PR00RES3 RADIO 

PROGRAMA

Iškilmingas Atidarymas
BUDRIKO NAUJOS RAKANDŲ 

KRAUTUVĖS 
RUGSĖJO 18 DIENĄ

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

Per visą savaitę tęsis didelis išpardavimas ant Pečių 
Lovų, Parlor Setų, Skalbiamų Mašinų, Akordionu ir 
Radios. • t '

9

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

Tel. Boulevard 7010

Ryt, užsistatę savo radio 11 
valandų prieš piet kiekvienas 

(turės malonumo besiklausyda
mas žavėjančiu dainų. Prog
ramoj dalyvaus grupė Pirmyn 
choro narių, vadovaujamų K. 
Steponavičiaus. Padainuos ri
nktinių kompozicijų ir liau
dies dainelių. Be to, namų šei
mininkės ir šeimininkai išgirs 
naudingų pranešimų iš Prog
ress krautuvės, kur dabar ei
na didelis rudeninis išpirda- 
vimas ir yra daug progų nu
sipirkti visokių namams reik-

Simfonijos orkestrą 
lietuviškus kūrinius 
Juozo Budriko sekmadienių 
radio programoj iš stoties 
WCFL, nuo 7:30 iki 8 vai. 
vakare. Lietuviams tai yra 
didelis smagumas savo muzi
kų išgirsti grojant tokius kla
siškos orkestros, kokių Bu
drikas turi savo radio prog- 
ramams sekmadieniais.

5į sekmadienį Budriko ra
dio programoj iš stoties WC 
FL Budriko simfonijos orkes
trą vėl grieš lietuvių kompo
zitorių veikalus, o tarp jų ir Neatidėk rytejui, kų gali 
puikių lietuviškų meliodijų j padaryti gįandien. 
vainikų. Nepamirškite pasi- į 
klausyti. Programa praside-

J Vartotas PACKARD *37 6-cyl. 5-na- J 
s gažierių de ltuce tr. Sedan .. 335 ” 
S FORD '35 de-luxe Coupe .. 295
8 NASH *36 5-pass. de ltuce
J Sedan .................................. 525

CHRYSLER '37 — 6 nyln- 
der. 5 papis. Trauk Sedan

. nauja"-, dabar .................. 745
S LASALI.E '33 5 pass.

Trunk Sedan   ............ 695
PONTIAC *36 — 5 pass.
Trunk Sedan ..............

$TERRAPLANE '36 5 pass.
Trunk Sedan ....................

Jūsų karas kaip Įmokėji- 
mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Ditr 
nų Važinėjimo Išbandymas 

185 KITI BARGENAI TAIP $|- 

| ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP.........J
Chrysler Dyleris

TAIPGI
FINANCE CO.

3910 Ogden Avenue

Sesių kambarių fletaH. elektros švie
sa. Lietuvių apie'inkSl

2250 W. 24th Street

Riulrlkn kynma .pmgra>n«R WCFL — 970 KU., Nedėliomis kaip 7:80 vai. vak. 
WAAP — 920 Kll., Panedėllais ir Pėtnyėlomla 5-tį vai. vak.
WHFC — 1420 Kll., Ketvergais kaip 7:00 vai. vakare Iki 8:00.
\VGES — 1360 Kll., kiekvieną, dienų kaip 9-tą vai ryte.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

PLATINKITE “DRAUGA”
COAL
Anglys

da 7:30 vai. vakare.
Visi taip pat kviečiami

klausytis rytinių jBudriko pro 
gramų iš stoties WGES nuo 
9 vai., iki 9:30 kas rytas, iš
skyrus sekmadienius. X.

Geresnė meilė, negu rūsty-

WILMINGTON
ANGLYS

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

GREITAI KYLA
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975
v

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDSIAISIO FI'EL OIL RAFINTRIUOTOJO ftIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNA MTERJ 
SU CITY REAL KR APRICRATAI8, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020

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

KURUI AI J ĖJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kuru dabar. 0- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Re:š- 
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras gražus, 
anglys sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dabar 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

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

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

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

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 ” Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


