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JAPONAI DARO PLANUS UŽKARIAUTI 
VISĄ ŠiAURINĘ KINIJA

Jie tai {vykdys, jei didžiosios 
valstybės nieko neveiks

PEIPINGAS, rūgs. 20. — kelio, kad j(ie ant savo namų 
Japonų pranešimais, jų ka- ir įstaigų stogų iškeltų savo' 
kariuomenei puikiai sekasi salių vėliavas. Japonai pažy- 
šiaurinėj Kinijoj kovoti su ki- mi, kad jų lakūnai pasirengę 
nais. Tad jie jau nepasitenki- ^ten plačiu apėmiu bombarduo- 
na vienos Peipingo srities už- ti kinus ir nenorėtų kliudyti 
kariavimu. Jie dabar planuo- svetimšalių.
ja užgrobti visą šiaurinę Kini-! Tačiau japonų vadovybė pa 
ją net iki Geltonosios upės reiškia, kad jos lakūnai gal 
krantų pietų link nuo čia. Ja- bus priversti kai kurias įta- 
ponai gudriai nusistatę. Bau- namas svetimas įstaigas bom- 
dys užimti didžiuosius plotus barduoti, jei bus susekta, kad 
•ir iš pradžių juos tik kontro- 1 j08e slepiasi kinų kariškiai, 
liuoti. Paskiau tos kontrolės
sėkmėje, kaip paprastai, vyks 
šių didžiausių plotų užgrobi
mas. , , • l

Japonų karo vadovybė pra
nešė čia svetimų šalių amba- 
sadoms, kad jos įspėtų savo 
nacionalus, gyvenančius šiau-
rių link nuo Lungbajo geležin- lės.

Šiaurinėj Kinijoj japonai 
turi 200 mylių ilgą karo fron
tą ir juo visu pažangiuoju

Atrodo, kad japonai iš tik
rųjų užkariaus visą šiaurinę 
Kiniją, jei pasaulio didžiosios 
valstybės nieko neveiks ir ty-

MININT KONSTITUCIJOS DIENĄ VVASHINGTONE

=

Nuotrauka padaryta prezidentui HuoaeveJtui kalbant rugsėjo 17 d., minint šalies 
konstitucijos dieną — AVashingtone. Dėl savo kalbos prezidentas sulaukė nuo savo prie
šininkų daug aštrio® kritikos, nes kitaip nėgių kam norėtųsi, apibudino konstitucijos rei- 

. , (Acme Photo.)

Nacionalistai įlaužė astnrn frontą 
verždamies Gijon iink

JAPONAI LAKŪNAI DU
KART PUOLĖ KINIJOS 

SOSTINĘ

NEW YORKE A. LEGIJONi 
SUVAŽIAVIMAS

Ke Šatas Šimtų dalyvių ir svečii 
ten suvyko

NEVV YORK, rūgs. 20. —I Kas miptai Legijono si 
Šiandien čia Madison fiųuare žiavimai sutraukia šimtus 
Gardene atidalytas metinis na stančių svečių, kadangi 
cionalis Amerikos Legijpno žiavusieji rengia įspūdinj 
(pasaulinio karo veferam^ or- paradus ir visokias pi 
ganizaeija) suvažiavimas. Suvažiavimuose svarsto

Suplūdo keletu. Šimtų toks- ,hiuosius W«ue«ni».
y. ... , . . I Miestas nupuoštaa šaliestaneių suvažiavimo dalyvių — navomis.

veteranų, ir svečių. Daugelis j Pranešta, kad Legijono oi 
legijonininkų atvyto su žmono 'ganizaeija šiandien turi 963 
mis ir savo šeimomis. . 690 narių.
'■ ' ' ......................

ITALIJA SUSILAUKS LY
GYBĖS PATRULIAVIME 

JŪROJE

LIETUVOS PRAMONĖS I
TARNAUTOJŲ DAI"* 

LAIKAS

KorespendeRtams visgi artimesni 
Valencijos radikalai

HENĮ)AYE, Prancūzija,1 kia, kad į porą savaičių jie iš
rūga. 20. — Ispanijos nacio- vaduos Oviedo nacionalistų 
nalistų karo vadovybės prane- ‘ garnizoną, kurs nuo karo pra- 
Šimo, jos pajėgos laužo „torų iki aoliai nepa8iduoda
’ frontą šiaurvakariniam ,‘radikalams.

LONDONAS, rūgs. 20. — 
Anglija ir Prancūzija klausė 
Italijos, kcikiais sumetimais ji 
nenori dalyvauti patruliuo.ti 
Viduržemio jūroje. Italija at
sakė, kad ji nori lygybės, ku-ŠANCHAJUS, rūgs. 20. —

Japonų lakūnai vakar dukart I rios įAnglija ir Prancūzija ne-

LONDONAS, rūgs. 20. — apie kareiviavimą.
AmerikiftniSki korespondentai 
ir toliau pašliję •Ispanijos ra
dikalų pusėn. Jie pripažįsta 
nacionalistų laimėjimus. Jie 
sako, kad nacionalistai apval- 
dę tris penktąsias Ispanijos 
dalis, tačiau radikalai savo 
valdomose srityse turį dau
giau gyventojų, tai gi ir dau
giau vyrų kareiviauti.

Anot korespondentų, Ispa
nijos radikalams nepadeda ru 
sų savanoriai, išėmus sovietų 
technikus ir kitus patarėjus, 
kadangi radikalai turi pakak
tinai vyrų. Korespondentų ap
skaičiavimais, radikalai turį a- 
pie pusę milijono mankštomų 
kareivių. Visa nelaimė, kad 
jiems trūksta karininkų, ku
rių vietą užima ^civiliai valdi
ninkai, labai mažai nusimaną

Tai ne viskas, randa suradj- 
kalėję korespondentai. Sako, 
Valencija bė tų pusės milijo
no miliciūinkų turi dideles vy
rų atsargias. Bet tai žaliava. 
Radikalai bando ir šias atsar
gas “mokslinti”.

Šie korespondentai taip pat 
randa, kad nacionalistų valdo- 
dotmose srityse kai kur “vyk 
domas teroras”. Girdi, įtaria 
mi simpatijoje su radikalais 
suimami ir šaudomi. Kores
pondentai užsimerkia, kad ne
matyti radikalų vykdomo te
roro.

Jie girdėję, kad nacionalis
tai apsidirbę, Ispanijos šiau
riuose tuojau nusisuksią prieš 
Madridą ir panaudosią nuo
dingas dujas, kurių daug gavę 
iš Italijos ir Vokietijos.

karo
šone nuo Gijon. Po atkaklios 
kovos astmai prarado Los Cal Išlaisvindį Oviedo- gjarnizo- 
lfcfos miisbriį ii atbfcddSti j-ną, greitai Vus paimtas Gijon 
Sella upėi^ apylinkę. j miestas — paskutinė radika-

Nacionalistų vadai pareiš-lų tvirtovė šiaurinėj Ispanijoj.

BANDYTA PAGROBTI PO-I ŠIANDIEN LAIDOJAMAS
VANDENINIS LAIVAS
BREST, Prancūzija, rug®. 

20. — Sausuose dokuose yra 
pataisytas Ispanijos radikalų 
povandeninis laivas. Prancūzų 
policija sako, kad šį laivą no
rėję pagrobti nacionalistų jū
rininkai, Areštuota* laivo ka
pitonas ir trys jūrininkai, ku
rie buvo sankalbyje su 12 na
cionalistų, apsimetusių laivo 
“vizitoriais”.

j Vienas tų “vizitorių 
šautas, kiti pabėgo.

nu-

MIRĘS MASARYKAS

VALSTYBES BANDYS UŽ
BAIGTI KONFLIKTĄ

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KUBOJE

AM. J. VALSTYBIŲ MA
RYNAI ŠANCHAJUJE

puolė Kinijos sostinę Nanki- 
ną, Anot japonų, Nankinui pa 
daryti milžiniški nuostoliai.

Kinų autoritetai nuginčija 
nuostolių' didumą, kadangi ki
nai lakūnai nuviję užpuolikus.

PRAHA, Čekoslovakija, rū
gs. 20. — Rytoj čia įvyksta 
mirusiojo buvusio Čekoslova
kijos prezidento ir didžiojo 
čekų tautos patrijoto T. Ma-' vus.
saryko laidotuvės. Anot japonų, kinai naudoja

Į šias Čekoslovakijos gedu- daugiausia amerikoniškus ir i-

nori pripažinti. Nyono sutari
mu Italijai skirtas tik savo 
pakrančių patruliavimas.

KAUNAS. — Darbiniu 
darbo dienos ilgumo reika: 
yra sutvarkytas ir nuol 
kontroliuojamas. Jeigu da; 
ninkai dirba viršvalandži 
tai jiems už tai mokama 
nuoš. brangiau nustatyto 
lyginimo. Tuo tarpu tų 
pramonės įmonių tarnautoj 
verčiami dirbti kontorose

Sužinota, kad Anglijos mi-į10 ~ ™ «'• >*r dien»' 
landaus n

ŽENEVA, rūgs. 20. — An
glijos atstovai T. Sąjungoje 
pareiškia, kad didžiosios vals
tybės bandys užbaigti japonų 
kinų kruviną konfliktą Kinijo
je, jei Japonija griežtai nesi
priešins įsikišimui ir tarpi
ninkavimui.

SANTIAGO, Kuba, rūgs. 
20. — Smarkus; žemės drebėji
mas ištiko šį miestą ir apylin
kes. Gyventojų tarpe sukelta 
nepaprasta pasiauba.

PASKELBTA NUO GAISRŲ 
SAUGOS SAVAITĖ

ŠANCHAJUS, rūgs. 20. — 
Čia atvyko ir išlaipyti į tarp
tautinę sritį 1,435 amerikoniš
ki marynai. Tuo būda beveik 
padvigubintas jAm. J. Valsty
bių garnizonas tarptautinėj 
srityje.

Pasitikimu kinų pranešimu 
pažymima, kad 43 japonų lėk
tuvai puolė Kankiną rytą ir 
23 — popiet. Kinai lakūnai 8 
japonų lėktuvus numušė ir sa 
vo 3 lėktuvus prarado.

Gi japonų pranešimu, japo
nų lakūnai rytiniu puolimu 
numušę 26 kinų lėktuvus,

nisteris pirmininkas Ghamber 
linas pageidauja ir toliau pa
laikyti draugingus santykius 
su It*lija ir . nusprendė tuo 
klausimu šaukti ministeriu ka
bineto nepaprastą susirinki-

ma.
pems nem

sgp
Darbo ir socialės apsaugc 

departamentas aiškino- klaną 
mą, ar darbo dienos ilgumo 
tatymas taikomas tik p» 
nės darbininkams, ar ir

fališkus lėktuvus.
Nankinas yra prie didžio

sios Yangtze upės, kurioje 
stovi keli svetimų valstybių 

Apie vienas milijonas čekų ^aro iajvaj japonų karo va- 
iš visos šios respublikos suvy- jdovybė reikalauja, kad šie lai- 
ko dalyvauti laidotuvėse ir pa- vai būtų utrankti, kadaagi ir
gerbti savo tautos vadę, kurs jjemR gajį Įjjįįti orinię bombų, 
daugiau kaip kas kitas kovojo 
už Čekoslovakijos nepriklauso 
mybę ir kovą laimėjo.

lo iškilmes suvyko eilė sveti
mų šalių atstovybių ir diplo
matų. . . 1 ;

KINAI NAUDOJA NUODIN-
GAS DUJAS

CHICAGOJ UŽPULDINĖ
JAMOS MOTERYS

Naktį prieš sekmadienį ne
žinomi policijai pakvaišėliai 
išgėdino dvi moteris. Iš dalies 
pačios nukentėjusios yra kal
tos. Jos buvo smuklėse, kur 
nežinomi joms vyrai pasisiū
lė jas nuvežti namo automobi
liais. Jie jas “nuvežė”.

VVASHINGTON, rūgs. — 
Prez. Rooseveltas paskelbė ša 
liai minėti nuo gaiąrų saugos 
savaitę, kuri prasidės spalio 
3 d. *

TOLSON, Cal., rūgs. 20. — 
Iš vietos valstybinio kalėjimo 
7 kaliniai bandė išsiveržti. 
Kovo>s laiku 3 asm. žuvo ir 8 
sužeista. Tarp žuvusiųjų yra

PLATINKITE “DRAUGĄ.” 2 kaliniai ir 1 sargas.

DAUGIAU 20 SUŠAU
DYMUI

MASKJVA, nigs. 20. — Si- 
berijos geležinkelio 20 geležin
kelininkų daugiau nuteista su 
šaudymui. Jie pripažinti “šni
pais” ir “trockiistais ”.

NANKINAS, Kinija, nigs. 
20. — Kad išvengus japonų 
lakūnų bombų, A. J. Valsty
bių ambasados personalas nu
sikėlė į laivą Yangtze upėje.

TOKIO, rūgs. 20. — Japo
nų kariški autoritetai Šancha
juje tvirtina, kad kinų kariuo
menė prieš japonus naudojan
ti nuodingas dujas. Japonai 
sakosi turį įrodymus.

PAMESTO KŪDIKIO MO
TINA SURASTA

mą, kurs įvyks gal trečiadie
nį, Iš Ženevos gTįžta užsienių? nautojams. Išaiškinta, 
reikalų sekretorius Edenas su darbo dienos ilgumo įsta 
pranešimais kabinetui. Jei mas turi būti taikomos ir 
kaip, Italijai bus pripažinta monės įmonių kontorų tat 

popietiniu — 6 daugiau lėktų- lygybė | tojams. Kontorų įmonių
........................................... • Patirta, kad Italijos uosttlo !“nto3į d<u*“_

se vyksta nepaprasti bruzdėji 
mai. Daug kariuomenės siun 
čiama į Libiją.

iAnadien Oak Ridge kapinė
se rasta* pamestas apie po
ros savaičių senumo kūdikis 
mergaitė. Policija surado kū
dikio motiną, Mrs. Blanche

KUN. MEYER PASKIRTAS 
SEMINARIJOS REKTO

RIUM

Japonai pasiryžę ir toliau pul
ti Nankiną, kur, anot jų, yra 
kinų svarbiausias priešjapo- 
niškas kariškas centras.

PREZIDENTOS GAL SUS
TOS CHICAGOJ

•VVASftlNGTON, nigs. 20. 
— Prez. Rooseveltas vyksta į 
šiaurvakarines valstybes. Grįž 
damas atgal į Rytus apie spa-

MILLWĄUKEE, VVis., rū
gs. 20. — Arkivyskupas S. A, 
Striteh šv. Pranciškaus semi
narijos rektorium paskyrė 
kun. A. G. Meyer, šios semina
rijos dogmatinės teologijos 
profesorių.

Kun. Meyer užims prelato 
F. Haas vietą. Šis pakviestas 
į Amerikos Katalikų universi
tetą profesoriauti.

tiesioginiu visos įmonės dai 
todėl ir šio įstatymo netail 
ti tarnautojams negalima, 
dėl pramonės įmonių tamt 
tojai paraginti, kad 8 valanc 
darbo dieną taikintų ne tik 
monės darbininkams, bėt 
tarnautojams. Įmonių bontorc 
se turės būti iškabintos 
dės Ir darbo valandų tvai 
raščiai su darbo laiko pi 
žios ir pabaigos pažj 
mais. Taip pat turės būti vie 
šai iškabinami darbo perfrat 
kų pažymėjimai, jeigįi toje 
kontoroje ar įmonėje pertrpc 
kos praktikuojamos.

BOMBAJAUS ARKIVYS- 
lio 5 d. gal sustosiąs Chica- J KOPAS BUS KONSEKRUO-

SUMANO KŪRTI KONSTI-Į 
TUCINES MOKYKLAS

M
NEVV YORK, rūgs. 20.

goj. TAS LIVERPOOLV

SUIMTAS MERGAITĖS IŠ- 
GĖDINTOJAS

Policija suėmė Alf. Mažu ra
kį, 25 m. amŽ., 8415 Essex 
ave., kaltinamą 12 metų amž.
mergaitės išgėdinimu, kuri sru- 

Cassello, 21 m. amž., 700 So.Įtikusi “pavažiuoti” automobi- 
Racine ave. Ji sulaikyta. ’ Liu su Mazurskiu.

20. — 
skirtas 

kun. F.

LONDONAS, rūgs 
Bombajui (Indijoj) 
arkivyskupas elektas 
Robertą, S. J., rytoj bus kon
sekruotas vyskupu Liverpooly 
Šv. Pranciškaus Ksavero baž
nyčioje. Kineekratorium Ęus 
Liverpoolio arkivyskupas R.
Downey. •J.

meriko8 Legijono sut 
iškeltas sumanymas kurti 
kyklas, kuriose piliečiai 
supažindinami su šalies 
titucijos principais.

ORAS
CHICįAGO, SRITIS. 

Šiandien giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6.36, leidih 

si6:39.

I
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Ueinu kaadlen, Uakyrua sekmadienius. 
Beadradarblama lr korespondentams raitų negrąilna,

tai nepraioiua tai padaryti lr neprlstunClama tam tiks
lui paito tenklų. Redakcija pasilaiko aau teta* tai
syti lr trumpinti vlaua prisiųstus raitua lr ypač ke- 
tespondeucljas sulyg aavo nuollūroa Korespondentų 
praio raiytl trumpai lr aiškiai (Jei galima ruiomaje 
snašln&le) paliekant didelius tarpus pataisymam* ven
giant polemikos lr asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraitln nededamoa

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi I vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybise:

Metams — *6.00; Pusei metų — *8.50; Trims mėne
siams — *2.00; Vlepam mėnesiui — 75a Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — *7.00; Pusei metų 
— *4.00. Pavienis num. lc.

Skelbimų kainos prteiundamos pareikalavua

Tauta Ir Komunizmas

Tautos šventės proga Lietuvoje “Š-nLs” 
įdėjo rašinį apie .tautą ir komunizmą,- Tame 
rašiny tarp kito ko sakoma:

Kadangi didžiausias valst.e vieningumo 
pagrindas, arba veiksnys yra tauta, todėl ko-

Japonija, Kinija, Rusija Ir Katalikai TEN, KUR ŽUVO DARIUS IR GIRĖNAS

< Kai Japonija pradėjo karinius žygius' 
prieš Kiniją, Ui pasaulio akyse ji pasirėdė 
užpuolike ir kaipo tokia yra ssuerkiumu Bet
svarbu pažvelgti ir į tai, kuo Japonija, tei
sina savo žygius.

Japonija nurodo, kad Kinija neturi cen
tralizuotos valdžios, kad provinciją valdo
vai sauvališkai elgiasi su Malonėmis ir kad 
žmonės nuo jų labai kenčia- Visoje Kinijo
je nėra tvarkos. Toliau. Kinijoje varo pla-

Dabar Atrodo Toji Vieta, Kur
Metus Įvyko Baisi Katastrofa

KAUNAS (Tsb.) - Jau ke
turi 'metai, kai žuvo Darias 
ir Girėnas, perskridę klastin
gąjį Atlantą. Šių didvyrių va
rdai ir jų žuvimo vieta tačiau 
via tebėra kiekvieno lietuvio

čią propagandą Maskvos agitatoriai ir sau- lūpose. Tie rankai mintini vi- 
vališkus Kinijos provinciją vaMovus trau-iaasne pasaulyje, kur yra bent 
kia į savo pusę. Taip vadinama Naakinge kUfc Hetuių Įii n", kaip
vyriausybė, kuri skaito save eeatrafc Kini
jos vyriausybe, yra sudariusi slaptą sutartį 
su Maskva. Maskvos kamaaietą veikla Kini
joj seniai eina ir Japonija
niai yra pareiškusi, kad ji 
Kinijoj nepakęs. Japonija 
Mandžūriją ii- ten įsteigė 
riausybę dėl to, kad ten 
agentų viešpatavote.

Kadangi Maskvos agentą 
ne vien nemažėjo, o didėjo^ tai

dabnr atrodo didvyrių žavimo

65

pardavimui. Palikę tik labai 
Žemi kelmai — žymės nukirs
tųjų medžių, rodžiusių “Litu 
apicos” atskridimo kryptį, 
fciaip apie tą vietą viskas at 
rodo taip, kaip atrodė prieš 
ketverius metua Skirtumą.- 
tik tas, kad iš įvairių kryp
čių per laukus ir pačiame mi
ške praminti nauji takai ve 
dantieji prie Dariaus ir Gi 
rėno paminklo ii tollnesnių 
apylinkių.

gausiai

3SOSB

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Jo (Stalino - prof.
------------ Kamp.) drabužiai ne iš ge-

Ferskaitęg vakar mano kam- riaušių. Ištisais metais nešio- 
priį Juozas Spukis spešil de-ja tą patį tulopytą švarką, 
liveriu atrašė tokią gromatą: Jis tai daro ne dėl pavyzdžio,

“Šenaunas prop.! Sakai ne- bet iš papratimo.” (Iš gazie- 
tikįs, kad tavo kampelio ta- tų.),
vorščių tarpe būtų melagių. 
Žinoma, kad nėra, Ale aš ži-

Pamatytų Stalinas, kaip dė
vi Amerikos lietuviški balša-

300 gyventojų^fcn* mieste
Bo Vokietijoje, vmbss naies-

Iniąjų Brandenburgo pravin- ----------------- --------
Kinijoj *>* <**te. lmfeėn gyventojų gausiai lan

km nno didbąH Vokie- Į koma. Čią e&ą.nuolat sėdi mo
-MttHr- Mt į *.■ * *k-

did«^ kelią. tt

Įfadzodo. kad ši vieta apy

monizmas pirmoj eilėj kovoja prieš tautinį skaito save esanti priversta pradėti valyti tijoe gnWBnbs(ią kptyliir ^tėrys su vaikau, išvažiavę ni
• . > • -v,. . • -i_i ______ '

nau, žinai pats propesorius, vikai. Jie brangins drabužius 
žino ir visi, kad mes savo tar- Į dėvi iš papratimo ir dėl pa
pe turime melagių, kurie la- vyzdžio.
bai tiktų nariais tam klubui Į ------------
Burlingtono mieste.,Tai lietu-, Lietuvos gažietos sako, kad

susipratiųrą ir prieš tautinę nepriklausomy- f Kiniją nuo Maskvos agentą tr 
bę. Komunizmas nepripažįsta tautos. Visi čių. Japonai sako, kad jot
žmonės turi būti kaip viena tauta- Ši mintis 
pirmą kartą ryškiai iškyla komunizmo su
galvotojo ir jo tėvo Karolio Markso raštuo
se. Karolis Marksas buvo žydas, kurio tik
roji pavardė buvo Mordechai. Jis, lygiai kaip 
dabar žydas Trockis, už savo kiršinančias 

, mintis ir priešvalstybinį veikimą buvo išva
rtas iš Vokietijos ir klajojo po Austriją, 
Prancūziją ir Angliją, kur ir mirė. Jo gy
venimo praktika parodė, kad žydams, taigi 
ir komunistams, daug kenkia įvairios val
stybių sienos. Komunistai, kaip žydai, turi 
neturėti savos valstybės, bet gyventi visur 
ir valdyti visą pasaulį. Šiandien komunistai 
to ir siekia. Pirmiausia jie nori sugriauti 
valstybių vieningumo pagrindą — tautinį 
susipratimą.

To siekdami jie: 1. remia tarptautinius 
konfliktus ir rengia įvairius neramumus, dėl 
korių toki konfliktai galėtų kįlti, 2. remia 
visuotinus ir dalinius streikus, naikina fabri
kų įrenginius, mašinas, trukdo susisiekimą, 
3. įvairiais būdais stengiasi kenkti įtakin
giems asmenims, organiaudja pasikėsinimus 
ir kursto sukilti prieš valdžias, 4. kelia ne
santaiką .tarp karininkų ir kareivių. Šito 
siekdami, komunistai stengiasi prisitaikinti

ęrie- atskirų kraštų gyvenimo aplinkybių.
aip, sakysim, Amerikoje ir Europoje ko

munistai yra klasių kovos skelbėjai, įžūlūs 
religijos ir tautybės, kaip tariamų buržuazi
jos palaikų, priešai, tuo tarpu tokioj Kinijoj 
jie yra kinai tautininkai, dideli Japonijos 
priešai, Indijoj — indai patrijotai, kovoją 
prieš anglus, Egipte — egiptiečiai tautinin
kai, Maroke — dėl nepriklausomybės kovoją 
rifbilai. Nors klasinė ir tautinė kova, rodos, 
is esmės skiriasi, tačiau visa-veda į tą patį 
tikslą: į proletariato laimėjimą ir į komu-, 
aizmo įsiveržimą valdžion.

Komunistai nori, kad Lietuva būtų vie
nas iš svarbiausių komunizmo avangardų ko
vai su Vokietija. Dar prieš nepriklausomy
bės atgavimą komunistai dėjo visas pastan
gas, kad Lietuva neatsiskirtų nuo Rusijos. 
Kni visur, miestuose ir miesteliuose, buvo 
duromi mitingai, kuriuose vyrai buvo ragi
nami stoti į Lietuvos kariuomenės eiles, ko
munistai darydavo savo mitingus, kuriuose 
kurstydavo neklausyti valdžios ir ne tik ne
stoti į Lietuvos kariuomenę, bet ir kitiems 
sukliudyti j ją stoti.

Žydai, komunizmo kūrėjai, neturi tėvy
nės ir nori, kad niekas jos neturėtų. Mes tu- 

• rime savo tėvynę, mūsų senelių krauju nu
pirktą, jų darbo prakaitu mums kvepiančią. 
Mes turime savo bendrą tėvynę ir negalime 
jos neturėti. Mes neisJIne iš savo tėvynės ir 
neleisime, kad kiaulės išknistų mūsų tėvų ka
pus. Tautos šventės proga mes tik atnauji
name savo šventą pasiryžimą stovėti savo 
tautos ir valstybės sargyboje ir naikinti sa
vo šalyje komunizmo daigus. Tačiau mes ne
turime kartoti tos klaidos, kurią visur daro 
komunizmas. Komunizmas nori užkariauti 
pasaulį neapykanta, krauju ir ugnimi. Mes 
turime klausyti Dievo balso, įsakančio my
lėti savo priešus, ir meile patikrinti gražią 
ateitį savo tėvynei. Tautos šventės proga 
mums reikia pasiryžti visa širdimi mylėti 
žydų komunizmo suvedžiotojus brolius lietu
vius ir neapkęsti kaip nuodėmės, kaip šian
dieninio tautų ir valstybių gyvenimo maTo 
— komunizmo.

tų įsigalėjimas Kinijoj, tai jie savo dabarti
nių žygių nebūtų pradėję.

Mandžūrijoj ir dabar užuutoee Kinijos 
dalyse japonai palieka mirijpoierius ramy
bėj ir netrukdo jų veiktos. Po japonų tvar
kinga valdžia misijonieriams ir žmonėms ge
riau, negu po Kinijos valdovais, kurie patys 
netvarkingi ir kurie įsileidžia Maskvos agen
tus netvarką didinti ir labiau smaugti gy
ventojus. Todėl tai katalikiškoji opinija ir 
nuolaidžiai žiūri į Japonijos žygius prieš 
Kiniją.

Jau Perėjo Rubežius

kia
raa, ii kiton pspfca nfaetą 
ja rifam sups didžiulis i, sbve 
plotu, Miškai. Smaką būtų pa

nūeetd atsigaivinti, Užsuka čia 
ir šiaip praeiviai. Lankosi, čia 
ir, tolimesnių Vokietijos vie 
tų žmopės, tartais sū reika 
lais ar šiaip pro šalį Soldino 
važiuodami. Kai gražus 0A1

sakyti, ar Raidine aakseiad į šventą dieną, čia ‘ susirenka 
yra kada buvęs užsukęs^ lie- labai daug žmotdų ne tik ii 
tuvis, ar žodis Soldinas išvU paties Soldino miestelio, ku

viški bai savi kai. Jų etorijos 
apie sovietų RasiejauB darbi
ninkų “rojų” ir visus jo ge
rumus, bytintų ir ano pilvoto 
žinogeliuko iš Kanados ir Ka
rolinos melagio ir visų to klū
bo narių melus.”

Amerikos lietuviai nemoka 
lietuviškai taisyklingai nei 
šnekėti, nei rąžyti. P riki odai, 
“Lietuvos Aidas” rašo: “žiul 
Vernas ekrane.” Mes tą pasa
kytume taip: “Julės Verne 
judamuose paveiksluose.”

so lietuviui buvo žinomas, ly 
giai sunku pasakyti ar jis bū

risimo čia 6-7 km., bet ir dur 
iš tolimesnių apylinkių. Todė-;

tų buvęs žinomas ,ir kada nors šiandien jau sunku būtų ras
imi t— .• c 1 »'-• -____vėliau — jei ne 1933 m.. }ie- 

pos 17 d. siaubingas rytas, j- 
amžinęs Soldino vardą Lietu 
vos istorijoje. Darius ir Gi
rėnas, perskridę Atlanto van
denyną, skrisdami į Kaupą, 
1963 m. liepos m. 17 d." rytą 
Soldino miestui priklausan
čiame miške, Kuhdamo kai
me, bnvo ištikti nelaimės ir

ti Soldino apylinkėje žmogų, 
kuris nežinotų apie lietuvius 
Darių ir Girėną.

Gėlės, vainikai prie 
paminklo

Kai kas, matyt, atneša ir 
kokią gyvą gėlę, net nedideli 
vainiką padeda prie pamink 
lo. Tokių gėlių puokščių ir

Iš Kauno “Kuntaplio” iš
ėmęs ant savo delno dedu 
jums tokią naujyną.

“Vokietijoje dabar esą nau
doja civilinius rūbus siūtis 
iš pilkos spalvos medžiagų 
“a la naci.” Toji mada pra
dėjusi plisti ir Lietuvoje, y- 
pač žydų tarpe. Lietuvos žy
dai sako, kad tai nesą nieko 

i nuostabaus, nes jie esą dide
li internacionalistai ir todėl

Susitinka du garniai: senas 
ir jaunas. Senasis nemoka 
skaityti, jannaais moka. Sena
sis klausia jaunojo:

— Vaike, kas rašoma! Ką 
apie mus rašo!

Jaunasis.* — Rašo, kad mū
sų skaičius mažėja.

— Ne, vaike, — pertraukia 
senasis garnys, — ne dėl to 
mažtame. Mažtame, kad dar

nai'i šk ai devį, žydiškai galvo- bo neturime... Mažai žmonės 
ją, rusiškai kalbą ir lietnvjŠ- [sa dovanomis į svečius kvie-

Illinois valstijoj mokesčiai ant namų jau 
perėjo rubežius. Namų savininkai šioje val
stijoje jau neša nepakeliamą naštą. Jei pa
lengvinimo nebus, tai Illinois valstijoj per 
trejetą desėtkų metų neliks namų savininkų.

Tokias išvadas padarė ne koks rėksnys, 
o Illinois valstijos senatorius Earl B. Seor-
cy praėjusią savaitę spulkų suvažiavime, į- Soldino vardą žino kiekvienas 
vykusiame Springfield, 111. j lietuvis, žino sėbas ir jaunas.

Kad namų savininkų padėti pagerinus, * 
sakė senatorius, tai vyriausybės išlaidos turi 
būt trečdaliu sumažintos. Kai valdžios iš
laidos bus sumažintos, tai tada bus galina 
namų ir kitokius mokesčius sumažinti. Žmo
nių našta tada palengvės, laikyti namus ir 
biznius geriau apsimokės.

čia žuvo. Nuo to® valandos vainikų, nors jau ir sudžjū 
vusių yra ir dabar. Tebėra ir 
neseniai padėtas Soldino ap-

kai sveikinusi.” čiami...

kokį šriubelį, tai stiklo dale
lę ir t.t. Šiandien jau niekas

;as Vasarotojas

Iki šiol, kaip visi žinome visokie mokes
čiai tik didinami ir nauji išrandami. Dabar, 
mat, jau atsidaro politikierių akys ir jie pa
mato, kad su tuo dalyku jau per toli nu
eita.

Pralaimėjusio 2kxfis

Senatorius Copeland pastaruose rinki 
muose New Yorke buvo kandidatas į majo-f 
rus. Jisai ėjo su tais, kurie eina prieš prez.J 
Koosevelto “New Deal”. Ir pralaimėjo. Im-, 
tynęs buvo smarkios. Jį rėmė ir garsusis 
demokratų vadas Al. Smith. Po savo pralai
mėjimo šen. Copeland pasakė:

“Atėjo laikas, kada politiškosios parti
jos turi persitvarkyti. Būtų ženklas bepro
tystės, jei abiejų gyvuojančių partijų atža
gareiviai stengtųsi palaikyti savo vardus, 
o ne tuos gyvuosius principus, kuriais re
miasi gera valdžia”.

Kitais, suprantamesniais žodžiais ta
riant, šen. Copeland įsitikina ir pasakė; kad 
prieš veją nepapūsi. Atėjo nauja gadynė ir 
žmonės, kurie senovės laikosi, yA stumiami 
šatin.

Įvairiose gamybos šakose uarouia pakei
timų ir pagerinimų. Bet varpų liejimo tech
nika dabar tebėra tokia, kokia buvo prieš 
200 metų.

• • •
Nuo 1841 iki 1928 metų Airijoj sodie

čių skaičius sumažėjo 3,400,000, o miestie
čių — 171,000.

Po k&tontrofea^/

Šioje šventovėje teko būti 
tuoj po įvykio, taigi vos ke
lioms dienoms praėjus nuo 
Dariaus ir Girėno žuvkno. Žu
vimo vietoje tebesvyravo nu
laužtos Ir aplaužytos pušelės, 
karias buvo užkliudžiusi “Li
tuanica”. Vietoje, kur buvo 
nukritęs lėktuvo motoras, bu
vo išrausta didžiulė duobė, 
joje dar tebebuvo žymės iš
bėgusio benzino ir alyvos, ap 
linkui dar buvo galima rasti 
smulkių (lėktuvo liekanų: da
žų, žievės, mažų medžio da
lelių ir kt. Šiandien, po ketu
rių metų, ši vieta jau išrodo 
visai kitaip.

Dabar

Toje pačioje vietoje, kur 
“Lftoaniea”. motoru išrausė
duobę, dabar stovi gana sko 
ningas paminklas — d vigu 
bes akmeninis kryiins. Aplin

nus.
1911 metais Amerika teturėjo 26 lakū

Čekoslovakijoj yra 426 ligoninės, kur 
tarnauja 2,304 daktarų ir 8,957 slaugių.

skrities viršininko vainikas, r^eko ^parduoda, mielai pat 
kurį apskrities viršininkas pa nusipirktų. Juo tolyn juo tok:

suvenyrai brangsta. Todėl ir 
nestebėtina, kad negalima 
nieko gauti atminimui nuo lė
ktuvo — huama nuo pamink
lo. Štai jau dabar nuimta nuo 
paminklo kelios raidės ir ke 
lios skaitlinės. Vietos žmonės 
pasakoja, kad tai esąs dar
bas suvenyrų rinkėjų.

dėjo š. m. liepos 17 d. — ket- 
verių metų, nuo Dariaus v 
Girėno žuvimo, sukaktnvię 
proga. Vainikas gana didelk, 
su raudonais, svastikos ženk 
ln papuoštais, kaspinais, sl» 
tokiu parašu: “Gevridmet von 
Landrat dės Kreises Soldin 
17.7J7.” Kiti jau visai su
džiūvę vainikai išmesti iš 
aptvertos aikštelės nž tvoros. 
Kiek liūdnesni įspūdį daro 
tai, kad paminklas ir pati ai
kštelė niekeno neprižiūrima, 
apnešta žemių ir spyglių ša
kelių. Būtų labai pravartu, 
kad šiuo reikalu susirūpintų 
paminklą stačiusieji. Atlodo, 
kad reikalas visai lengvai su- 
tvarkomas. Būtų galima ras
ti koks Smogus iš apylinkės, 
kuris už kelias markes ateitų

Parašai trimis kalbomis

Paminkle yra toks įrašas: 
Čia lietuviai lakūnai Atlante 
nugalėtojai — Stepas Itorius 
ir Stasys Girėnas” — (lietu
vių, vokiečių ir anglų kalbo 
mis). Kito,je pusėje: “Nen 
York - Kaunas 15. 7. 1933. 
Soldin 17. 7. 1933”. Dabar 
jau trūkia raidžių iš žodžių 
“nugalėtojai” — raidės o. 
“Kaunas” — u, iš 1933 m. 
trūksta paskutinės trejukeikartą ar du per mėnesį, bent

vasarą — kada čia lankosi j (3), įr kelių raidžių iš angli- 
daugiausia žmonių, nuvalytų ško teksto. Matyt kur leng 

kui kryžių, nemažas plotas, paminklų, šiek tiek aptvar : via u nuimama — iš ten ir i- 
aptvertas tvorele, viduje yfa kytų pačią aikštelę. Nors tai mama.
akmeninių suoliukų. Viename j dalykas iy nedidelis, bet la
šam pastatytas didelis, lietu- bai gadina įspūdį ir nuotaiką, 
viskas medinis kryžius. Galt Jei vietos gyventojai ir to

liau taip gausiai lankysis, ge-
Lituani- 1 rai būtų padaryti keletą suo

lelių.

Brangūs suvenyrai

paties paminklo, tebėra pušis 
į kurią atsimušė “ 
cos” motoras. Dar aiškiai ma
tosi žymės, kur propelerio av 
šiaip aštrios motoro briaunos 
į pušį įkirsta. Toje pušies vie
toje dabar renkasi sakai, dar 
už poros metų Ir ši žymė iš
nyks. “Lituanicos” nukapo

Prie sudužusios “Lituani-
cos" buvusieji pasistengė ap
sirūpinti suvenyrais — pasi
imdami bent kokią mažą lėk-

jai p paminklo pastaty^na* 
vietos gyventojų labai gra
žiai vertinamas, tai 'esąs Ii?, 
tuvių tautos gilios pagarbos 
savo didvyriams įrodymas.

Apylinkės gyventojų dar ir 
dabar gana dažnai esą per-
kalbama baisioji 1933 m. lie- 
pes 17 d. naktis. Su kuriuo 
pradėsi kalbėti, kiekvienas 
dar siinitkmeiuškiau pasakoja 
kaip girdėjęs lėktuvo dūzgi
mą, kaip buvo atrasti žavu 
šieji lakūnai ir t.t. ir t.t.

tetuis viršūnėmis pušaitės, <la-į tuvo atlaužos dalelytę. Tada 
bar, pasirodo, vizai neseniai iš ūkininkų, gyvenančių prie 
— dar tik prieš kelias dienas, i miško, už nedidelę kainą ga- 
nukirstoe, suplautos ir su-į Įėjai nupirkti tai kokį drato 
krautos į meterius malkai —I galą, tai medžio gabalėlį, tai PLATINKITE “DBADG4

PALANGA. — Popietėmis, 
kada pajūris ištuštėja, užkly
dęs prie jūros galėjai paste
bėti į vandenį įsibridus} jau
ną' vyrą su kažkokiais prie
taisais betriūsautį. Vienas ki
tas praeivis pečiais patrauky
davo, pasistebėdavo ir daly
ko nepermanęs spūdindavo to
liau. Į vandenį įsibridęs gi 
iš širdies triūsia, kombinuo
ja, savo prietaisus perstati
nė ja ir retkarčiais kukliu bai
kščių žvilgsniu permeta ant 
kranto spoksančius smalsuo
lius. Pagaliau paslaptis atsi 
dengė. Vandenyje betriūsiąs 
Panevėžio gimnazijos mofcy 
tojas, o jo prietaisai, tai pa
ties sukombinuota mašina jū
ros bangų energijai sunaudo
ti. Jauną išradėją jau seniai 
viliojusi nerimstanti jūra, o 
jos energijos pertekfiai kurs
tė slaptą mintį — įkinkyti 
nenuoramą naudingam tėvy
nei darbni. Išradimas patei
sino kūpėjo lūkesčius. Jūros 
bangos puikiai birbino nedi
delio modelio motorą. Atsieit, 
jūra įkinkyta ir jos bangos 
be naudos Palangos smėlio 
nebedaužys... Dabar išradėjas 
tyrinėja geknių bangų jėgas 
ir žiemą žada išbandyti ko
kios įtakos turi žalčiai bangų 
pajėgumui. Mašinos modelis 
labai paprastas ir iš papras
tos medžiagos sunarstytas.

Mūsų jūra duoda įkvėpini 1 
ne tik poetama ir rašytojams, 
bet darbingai nuteikia ir pra
ktiškų darbų išradėjus.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Konstitucijos Dienos 

Paminėjimas

HARTFORD, CONN. - 
Hartforde, valstybės vyriau
siojo teismo rūmuose, rugsėjo 
17 d. paminėta J. A. Valsty
bių konstitucijos diena. Daly
vavo gub. Cross, .T. E. vysk ti
pas McAuliffe ir daug Šiaip 
žymių žmonių. Programų ati-. 
darė opero« artistė Ona Kat- 
kauskuitė Amerikos himnų

Rugsėjo 19 d. jinai su Lie
tuvos operos art. M. Rakau-i 
skaito dalyvavo koncerte — 
kleb. kun. Atnboto 25 metų

Atsilankė tūkstančiai lietuvių 
iŠ visų Conn. miestų. Hartfor
das laimėjo pirmą, vietą ir 
jam teko didžioji taurė, kurią 
jau trečias metas paeiliui lai
mi. Visi linksmai praleido lai
kų. Programoj dalyvavo ir 
AVaterbury Šv. Juozapo para
pijos švilpukų benas.

CLC yra pavyzdinga jau
nimo organizacija. Nors dar 
jauna, bet rimtai žygiuoja pi
rmyn. Žinoma, dar yra vietos 

! joj pagerinimams, bet su lai- 
l k u, manoma, tie trūkumai bus 
išlyginti.

Sveikiname CIjC ir reiškia
me padėkos tiems, kurie atklebonavimo sukaktuvių pa-

uune,pilie.

Kun. Amt'oto sukaktuvės
Rugsėjo 19 d. 25 metų kle

bonavimo šioje parapijoje pro 
mūsų bažnyčioje iškilmin- 
šv. Mišias laikė kleb. kun. 

Ambotas. Pamokslų pasak? 
lasalietis kun. A. {Bružas iš 
Nashua, N. H. Per Mišias gie
dojo art. Ona Katkauskaitė. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia.

Šveikinaine gerb. ilgametį 
parapijos klebonų ir linkime 
jam sulaukti auksinio klebo
navimo juibiliejaus!

' Vyčiai kruta

Mėnesi niai, n Vyčių susirin
kime dalyvavo daug narių. Po 
susirinkimo buvo surprise par 
rty L. Mašiotui, kuris ilgai 
darbavosi su Vyčiais kaipo 
pirmininkas, patarėjas ir į- 
vairių komisijų narys. Jis vy
ksiu. į Georgia Tech univer
sitetų siekti aukštesnio1 moks
lo. Linkime jam sveikatos ir 

/patekimo. '
Iš Am. Legijono moterų 

auxiliary darbuotės

Sabonio darže, AVethersfi- 
eld, Am. Legijono moterų au- 
xiliary postas suritošė taip 
vadinamų “peacli chort cake 
festival”, į kurį atsilankė ne
mažai žmonių.

Sabonio sūnus žuvo1 karo 
lauke ir Hartfordo Legion po
stas pasivadino jo vardu.

Oonnecticut Lithuanian

Catholics’ išvažiaviAne
Lake Compounce, Bristol, 

Conn., įvyko šeštasis metinis 
CLC arba (Conn. Valstybės 
Lietuvių) katalikų jaunimo o- 
iimpiada, arba sporto diena.

DUI]e
Žinutės

Susituokė pavyzdinga lietu
vių katalikų porelė: Ona Pu- 
gžliūtė su Juozu Balčiūnu. 
Abudu buvo geri atletai (ha 
sketbolininkai). Linkime viso- 
kiariopos laimės.

Keturdešlntės atlaidai Bri
dgeporte Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje buvo rugsėjo 21 
d. Pamokslus sakė jėzuitas 
kunigas Mešlys.

Vilniui Vaduoti Sąjunga re
ngiasi prie Vilniaus užgrobi
mo paminėjimo, spalių 9. Bus 
atvaidinta drama “Spalių 9”. 
Bus ir svečių kalbėtojų.

Spalių 24 d. rengiama ban- 
kietas gerb. klebonui knn. A- 
nibotui. pagerbti. Visi prašo
mi iš anksto nusipirkti tikie
tų. Salė negana didelė, kat 
visi Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai galėtų tilpti. Kurie

KTuksų mitingus. Tipiškas “nematomos imperijos” Ku Klux Khan narių mitingas ir kryžiaus deginimas. Kluksai ypatingai veiklūs pietinėse J. 
Amerikos valstybėse. Kaip žinoma, naujai paskirtas J. A. V. Aukščiausiojo Teismo nariu Alabama vai. senatorius Hugo Black pasirodė taip pat yra 
klanietis. Per visą Amerikos spaudą liejasi balsai, kąd Klano nariui ne vieta Aukščiausiam J. A. V. Teisme. i

LIETUVOS GEN. KONSULO J. BUDRIO 
KALBA

(Pasakyta Rugsėjo 12 d. Brockton, Mass., 
Atidarant “Lietuvišką Namelį”)

Brangūs Tautiečiai:
J ‘ ’ į

Turiu prisipažinti, kad va
žiuodamas čionai kiek skep-

A.. . x -v , , . . ..tas visu tuo, ką pamačiau. A-tikietus is anksto jsigys, tie ’ r. , tiduodu pagarbą tiems asmc-turės rezervuotą vietą.

Kariuomene Lavinasi

KĄUNAS. — Rūgs. 16 d. 
pasibaigė didieji kariuomenės 
nianievrai Žemaičiuose, kurie 
užtruko keturias dienas. Va
dovavo kariuomenės vadas 
gen. štabo pulk. Raštikis.

Atsargos Leit. Laida

KAUNAS. — Rugsėjo 15 d. 
Karo mokykla iškilmingai iš
leido, valstybės prezidentui 
dalyvaujant, dvyliktą aspira
ntų laidą: 254 atsargos jau 
nesniuosius leitenantus.

LIETUVOS PASIUNTINYBES 2INIOS ‘ ’ jau yra susirišusios draugiu 
jjumo ryšiais ir kad skaitlin.

1. Dėl penkių stipendijų A- 
merikos lietuvių jaunimui V. 
D. Universitete Kaune.

Amerikos lietuvių spaudoje 
buvo tilpę oficialūs ir neofi
cialūs pranešimai apie tai, 
kad jau šiems mokslo metams 
prasidedant, Vytauto Didžio
jo Universiteto Kaune litua

jie ir būtų beturčiai Bet apie 
Lietuvą to negalima posaky-i 
ti — ji trumpą savo gy-

tiškai žiūrėjau į “Lietuviško venimo laikotarPi ^tvarkė ___ __ .___
Namelio” pastatymą, bet tik ^,s0®e s^1^se . S ’J,nistikos skyriuje skiriamos
pažvelgęs į jį turėjau atmesti Į11 7?e' ePa^ni 1 ^ei a penkios stipendijos Amerikos
visus abejojimus, o perženk , . . . , . , .
gęs slenkstį buvau nustebiu- ™n‘>da1l. ,*r

ūkininkas ir darbininkas, kie-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ .»»«.«♦♦■
Rugsėjo 21-ma Diena

“Tai visas žmogus”. — Pa
mokslininkas XII, 13.

Pasaulis dabar, kaip visa-

garbė užgęso ūmai ir amži
nai kaip meteoro švystelėji
mas; gi AVellingtono vardas 
stovės per šimtmečius tų gai
valų, kuriais žmonės ir tau
tos yra sustiprinamos.

Pareigos takas, tai kelias į 
garbę, ir tasai, kurs juo eina, 
tiktai trokšdamasi teisaus. Jis 
išmoksta apmarinti savimylą 
ir pirm nei jo kelionė pasi
baigia jis ras atkaklų dagį iš
sprogstantį į žvilgius purpu
rus, kurie perraudonuoja vi

nims, kurie padėjo tiek dar
bo ir sumanumo, kad savo 
tautos kultūrą parodyti to
kioje gražioje šviesoje.

Jūs, mieli Brocktoniečiai, 
parinkote tikrą kelią, pasta
tydami namelį savo tautos 
stiliuje, kad kiekvienas kita
tautis žinotų, jog čia yra aps
čiai lietuvių, kad tas kuklus 
namelis Jums primintų Jūsų 
tolimą Tėvynę. Būtų gera, 
kad ir pavienis lietuvis, sta
tydamas namus, statytų juos 
priartindamas prie lietuviško 
stiliaus. Manau neapsiriksiu 
darydamas išvadą, kad svar
biausia priežastis Jūsų pasi
sekimo tai — Jūsų Brockto- 
no lietuvių vieningumas. Aš 
tuo pasakymu nenoriu užgau
ti nė vienos kolonijos, gal aš

kvienas jų nėra apleistas ar 
išskirtas. Bet, žinoma, viskas 
savo pajėgumo maste. Gal ko 
ir per maža, teisingiau pasa
kius taip ir yra, bet stengia
masi, kad to ko yra tektų vi
siems vienodai. Tuo ką Lie 
tuva atsiekė per trumpą lai
ką mes visi galiame didžiuo
tis.

Kai kur Amerikos lietuviš
koje spaudoje pasakytai visi 
atvykę.pasakoja apie Lietuvą 
tik kas gera, o kas bloga, nu
tyli. O koks gi to būtų tiks
las? Tokie svečiai, kurie at
vyktų verkšlendami, nuobo
dūs. Ko dar Lietuvai reikia, 
ten yra žinoma. Viskas eina 
paeiliui sulig svarbos — vie
na užduotis jau atsiekta, kita 
pradėta, trečia laukia savo

lietuviams. Pasėkoje tų pra
nešimų pasirodė, kad yra žy
mus Amerikos lietuvių jauni
mo skaitlius, kurie jau atsi
liepė ir pareiškė norą ta pro
ga pasinaudoti. Gaila, kad ne 
visi, o tik penki tegalės sti
pendijomis pasinaudoti, nes 
tai yra tik pirmas toks ban
dymas ir lėšų didesniam sti
pendijų skaitliui nebuvo ga
limybės parūpinti. Paduoti 
kandidatų prašymai jau pa
siųsti Kaunan ir naujų kan
didatų prašymų jau nebelau
kiama ir patariama nebesių
sti iki kitos progos, apie ką, 
žinoma, bus pranešta atatin
kamu laiku. Žymi dalis pra-. . „„„ w
šymų, kuriuos buvo surinkęs', ’
Jonas Bagdžiūnas - Bordcn
Čikagoje, buvo pasiųsti Kau- Čionai kitas kontestas, ku- 
nan per čia buvusius Seimo riame jūs galite laimėti tur- 
narius; kita dalis pasiųsta iš i tą ir būti turtingais per visą 
Vašingtono. Dabar belieka savo gyvenimą. Yra 1,000

Amerikos Vyriausybė rado 
reikalo paskirti Lietuvai at
skirą ministerį, kuris gyvens 
Lietuvos laikinoje sostinėje 
Kaune. Toks Amerikos Vy
riausybės žygis yra aukotai 
įvertinamas Lietuvoje, tuo 
džiaugiasi ir Amerikos lietu
viai. Ryšium su tuo šiomis 
dienomis Lietuvos Pasiunti
nys Vašingtone, P. Žadeikis, 
buvo atsilankęs pas Valsty
bės Sekretorių poną Cor<jĮoĮl 
liuli ir pareiškė jam Lietu
vos Vyriausybės padėką ir 
pasitenkinimą. Prie tos pro
gos Valstybės Sekretorius tei 
kėši pareikšti keletą prielari
kių žodžių Lietuvai ir lietu
viams pabrėždamas, kad šis 
Amerikos vyriausybės žings
nis, kongreso užgirtas, beabe 
jo, dar Jabiau suartins nifl^ų 
dvi valstybes, kurios ir taip 

*
Įstokite Į Naują Old 

Gold Kontestą 
$250,000 Dovanomis

eilės. Valstybė statosi ne pirllauktį £įnįos j§ Kauno: ka<
dar mažai jas pažįstu, bet Jus, porą desėtkų metų. Apsižvcū 'tag penkias stipendijas laimė
Aimsterdamą, Ansoniją ir dar 
velias vietas kitas visi turėtų 
imti už pavytį.

Reikalauti, kad visi būtų

gykite aplink Amerikoje 
ar viskas staiga atsirado i Pa
galiau, mes turime kitą mas
tą — kitus atatinkamas mū-

vienodų pažiūrų, šiandien ne- sų šaliai reikalavimus. Ir ki

dos, reikalingas ne tiek daug 
genijaus ir puikumo žmonių, sas geidulingas xxžes. — J. T.
kiek žmonių, kurie yra ašt
riai ir nesvyruojafičiai ištiki
mi pareigai. Žodis, kurį Wcl- 
lingtonas, tas garsusis ir ne-

McF&rland. ’ t
Žmogaus pirma pareiga y 

ra ta, kuri arčiausiai randa 
si. ’ i H *

įgalimas “Geležinis Kunigai- OI kokią garbę uždeda šis 
kŠtis”, visad laikė prieš sa- jiasaulia ant tojo, kurs su 
ve, buvo PAREIGA; žodis uolia širdimi, išeina po skais-
kurs, kaip šviesi, bet priga- 
vinga ignis fatuus, stovėjo, 
visados prieš Napoleono sielą 
— buvo GARBE. Napo-leopo

čiu ir garbingu dangumi ir 
žiūri į pareigas gerai atliktas 
ir dienas gerai praleistas! —
S. Longfellow.

įmanoma, bet kur yra lietu-1 
vybės — tautos reikalas, iš
mintis reikalauja eiti išvien. 
Tik tokiu būdu dirbant ga
lima pasiekti maksimam re
zultatų, įgyti tautai, o tai rei
škia ir sau, pagarbos kitatau
čių akyse. Gerbtinos yra kie
kvieno žmogaus pažiūros, jei 
jis priėjo prie jų ieškojimo 
ir įsitikinimo keliu.

Eikite ir toliau tuo keliu, 
būkite šios šalies gerais, lo
jaliais piliečiais, bet neatito
lkite ir nuo savo tautos ir 
senos Tėvynės, kuriai negali
te būti abejingi, kaip negali
te pamiršti savo tėvų, nors

• • 1

tus metodus. Lietuvos vado
vybės yra sunkesni uždavi
niai nei kitų šalių. Kitur daug 
ką atlieka privati iniciatyva 
— kapitalas. Lietuva neturi 
kapitalistų, vienas antras pa- 
sitnrįs a&nuo sudaro išimtį. 
Be kapitalo neįmanoma nei 
pramonės, nei rimtos preky
bos sukurti. Taigi, ir čia val
džia turi įsimaišyti, turi pa
dėti ir ji padeda. Reikėjo or
ganizuoti ekspertą ir bendro
vės “Lietūkis”, “Pienofcent- 
ras” ir “Maistas^, kiekvie
nas savo srityje, tą atlieka. 
Tenka padėti žvejams, kad jų 
sunkų amatą padaryti pdnin-

jo. Kandidatams, kuriems sti
pendijos bus pasiūlytos, bu.- 
apie tai pranešta asmeniškai 
taip greit kaip jų pavardės 
bus patirtos.

2. Dėl naujo Amerikos at
stovo Lietuvai.

Iki šioliai Amerikos vyriau
sybė skirdavo' vieną ministe
rį, kuriR, gyvendamas Rygoje 
.Latvijoje), atstovaudavo A- 
merikos vyriausybę trijose 
■Baltijos valstybėse: Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Dabar

gesniu ir saugesniu. Kiek lai
ko toks žvejys sugaišta, kol 
savo primityviu būriniu lai
veliu pasiekia žvejybos vietą, 
o bijodamas audros, negal- 
rizikuoti ir per toli nuplauk s 
ti. Čia Vyriausybė ne tik pa- I 
statė ir tobulina Šventosios

ga Lietuvos išeivija, apsigy
venusi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra stiprus gimi
nystės ryšys tarpe dviejų tau
tų.

Naujas Amerikos ministeris 
vienai tik Lietuvai paskirtas 
Rev. Owen J. C. Išorėm iš 
Montana vai. Jo išvykimo lai
kas Kaunan dar nenustaty
tas. New Yorko lietuviai tu
rės progos jį palydėti.

PLATINKITE “DRAUGI’

cash dovanų, siekiant $250,- 
000. Jūs galite laimėti vieną 
iš jų. Old Gold vėl duoda 
jums progą laimėti turtą. Įs
tokite tuojau. Kontestas. ką 
tik prasideda ir susideda iŠ 
pripildymo kalbos tuščiose 
piešinių vietose. Nuvykit 
pas savo cigaretų dea 
lerį ir gaukite Old Gold Pie
šinių Buletiną. Jį gausite 
dykai sykiu su visais nuro
dymais ir smulkmenomis kon- 
tesrto. Šekit patarimu^ aty
džiai. Švarumas nieko nesis
kaito. Nėra jokįų apgavimų 
arba kliūčių. Skaitykite dien
raštį “DRAUGĄ dėl tolesnių 
aprašymų.
r?"1............ į - -i į........... i

Whre». mother^ ttofer? «he/te ot*M- 
thrceo to point the woy to holr 
beoMt to their men fofcl For womeo 
know that a healthy heod produces 
handtome hobi And Ihat't why 
women n*erywhere are pointing to 
Fom-oi, the remorkable foaming o* 
thompoo whkh tint noorithet the 
Kaip. ihen take* thh dūli. parched 
bair ond brlhg* H back to giowieg 
heeHh. Fom-ol it to economkalj a 
Ittle ooe* a long way. Atk yoer 
druggttt tor the regulor 30c «hto. ‘ 
Or. write tor e generou* trtal boh- 
tie, enchMhtg 10c to cover pochif 
Ohd postaoe.

AMERICAS
LEADER AT ▼ t </ nlAOtS j
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Žmonių Prietelis

I >HA I < Antradienis, rugsėjo 21, 10-'/

Arba
Marodymai, kaip atlaikyti savo kūno, proto ir 

dorovė* sveikatų
Vertė Koa. Ant. M.

Žmogus, Gyvoji 
Dievo Bažnyčia

kuris nebūtų paženklintais Di
delio Dieviško Ark i tek to ina- 

I etų. Akie y r* matymo įran 
Įkiš; širdie, varomoji pompa; 

le prigimtiem mea mylime ir' plaučiai, dumplės; smegenys, 
gėrėjamiee tuo, kae gražu.1 baterija; ir taip su visa sis- 
Dargi nėra nieko ant žemės'tema, kuri pati yra mekaniš 
taip gražaus, taip įdoinaua kas įrankis sielos vartojimui, 
kaip žmogus ir žmogus yra Kūnas buvo pa\adintas tūks- 
tikrai gražiausias, ir sykiu'tančių stygų arpa — puikus i 
naudingiausias, kuomet jis i&ireiškimas — tačiau toli, 
džiaugiasi pilniausia sveika- Į toli trumpas gyvo fakto, lie
ta. Ai kartais maniau, kad ryhis yra vienintelis žodis, 
jis buvo didžiausias savo ge-* kurs apima žmogiško kūno 
uties geradėjas, kurs nešiojasi daugeriopas dalis. Mes gali- 
su savimi kaip jo žemiškų bu- nie suprasti daug jo sudėji 
veinę švariausių, geriausiai mo, įvairius organus ir jų 
išvystytų, kuo tobuliausių kū- naudas, bet mes negalime pi-

i1

nų. Gražumas turi galę suža
vėti; jis iškelia mus į aukš
tesnius laipsnius, aukštesnius 
atsiekimus, paakstina troški
nius. Gamta yra nuostabi vi- 
suose jos darbuose; nuosta
biausia žmoguje. “Ar nežino
ta, kad jūs esate Dievo Baž

nyčia” (1 Kor. III, 16). Ir 
niekur kitur Dievas nėra tiek 
apreikštas, kiek žmogaus kū
ne ir žmogiškos sielos prievo
lėse ir pajėgose. Jei žmogus 
yja padarytas Dievi paveiks
lu, ^paveikslo studijavimu mes 
apsipažįstame su originalu. —

Inai suprasti žmogų, kaip vi
satą. Jis gali save studijuoti, 
bet niekad pilnai negali save 
ir savo mekanizmo suprasti, 
nes jis padarytas Dievo pa
veikslu ir panašumu. Jis sto
vi gyvulinės karalystės prie
šakyje ir mina niedegos ir 
dvasios prieangį. Iš vienos 
pusės jis surištas su žemiau 
siomis medegos formomis; gi

Žmogus kaipo studijavinm 
dalykas

Bestudijuojant žmogaus or
ganizmų, mes nerasime jokio 
organe, sudėjimo arba tinklo,

"T*1

h
sidedo iš žinojimo savęs; tuo
met, iš mokinimo kitų, kaip 
didelis yra Tavo gerumas,
Tavo išbundu, ir Tavo galy
be. Tavo gerumas pasirodo kitais,

Priežodžiai
Būti meiliam, reiškia būt, 

patenkintam pačiu savim :i

Vežimėlis ir langas rod*tttyU», ♦ kūdiki* išliko sveikas. Tai įvyko Lake Bluff miestely. 
Pastačius vežimėlį su 7 ir puse mėnesių aftnž. kūdikiu prie krautuvės, motina įėjo į vidų 
šio-to nusipirkti. Tuo tarpu ant šalygatvio užvažiavo automobilius, smogė į vežimėlį, o 
tas į krautuvės langų (kairėj). Kūdikis (dešinėj) išimtas iš vežimėlio pasirodė nei kiek 
nesužeistas. ’

lygiame Tavo dovanų padai i- 
nime, davime kiekvienam žmo 
gili organus, kurie yra jam 
reikalingi; Tavo išmintis ma
tosi Tavo davinių puikume; 
Tavo galybė yra apreikšta 
Tavo tikslų išpildyme. — Ga 
len.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. 1. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Areber Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus aeredg, 
sekmadienį susitarus. 

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

Vadais dažniausiai tampa 
tik savo vertybės ir darbo 
tvarkos dėka.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, IN. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9*vaL v.

3147 So. Halated St. Obicago 
Pumų! jr Snhgt nno 2—9 »

Tel. Ofiso: Rea.:
LAlayette 4917 2450 W. 69St

Tel. namų:
BEMlock 6289

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

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

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarto

mūsų pasigėrėjimų. Kaip vi
sos kitos Gamtos jėgos — ga
ras, kristolizaeija, patrauki
mas — jis yra paslaptingas 
ir neišaiškinafinas. — Dr. But- 
ton.

Šv. Tomas iš Akvino sako-, 
kad paveikslas .susideda iš 
tiesos žinojimo; panašumas iš 
meilės doros. Bet yra kiti, ku-

iš kitos pusės, jis Berytoj pa rie pratęsia šį panašumų dar 
lyti. Šios išvados yra neišve- toliau. Mūsų kūnas irgi, jie
ngiamai atsiekiamos jo sudė
jimo išstudijavimu. Įeinant i 
šių klausimo dirvų — žmo 
gaus sudėjimo ir fiziologijo. 
— mes susitinkame su gyvos 
jėgos galvosūkiu vis dar ne

sako, buvo padarytas į Dievo 
paveikslų; nes, toje valand
žiukėje, kuomet Jis padarė 
pirmo žmogaus kūnų, Dievas, 
prieš Kurį visa stovėjo, pra
matė Savo Dieviškų Sūnų pri-

.v dengtų žmogišku kūnu, ir tad 
ižrižtu, ir až tikiu, neisnsamu. ,„t.
’ ‘ amžinai išdrįstančiu mūbet
sų dėmesį,

rojo

kad pirmojo kūnas buvo pa- kaip pripildydamas bažnyčias
darytas. Tai šioje prasmėje 
Adomo ir visų kitų Įmonių 
kūnai buvo padaryti į Dievo 
paveikslų ir panašumų. Koks 
didelis, tat, yra mūsų kilmės 
kietumas, ir sulyg kūno! Ar 
mes dabar suprantamo kūno 
prakilnumų? Mes turėtume, 
lodei, jSasielgti su juo, visa 
dos su pagarba ir niekad jo 
nepaŽemintį nevertu mūsų pa, 
sielgimu. — Sincerrs.

■žodžiai pagarsėjusio senovės 
gydytojo

“O Tu, kurs mane sutvėrei! 
Aš tikiu, kad aprašydamas

su saldžiausio smilkalo kvap
sniais. Tikras pamaldumas su

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS
Akye eemBlBSojemoe — akiai* 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Ayenuc
VatandM: kasdien noo 9. iki 12: 

nan 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
žmogiškų kūnų aš giedu gie- lietuvis ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenuesmę Tavo garbei. Aš pager 
bių Tave daugiau atidengda- 

(Jėzaus Kristaus) kflno, r.ias Tavo darbų gražumų ne-
Res. 6515 S. Rockw«ll Street 

Telephone: REPubiic 9723
mūsų smalsumų,

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROG AMŲ IŠ STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

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

GERKIT TIK GERA ALŲ

Smbrosrta

TaL OANal 2346

DR. F. C. ffINSKUNAS
GYDYTOJAS 14 CHIRURGAS

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

Ketvergaia pagal sutart)
2305 So. Leavltt St. 

Tet OANal 0402

DR. W. V. NORAK A
PHYSICIAN AND SURGEOj(|^^

10 N. Broadway, Melrose Par^^
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Rea. 212S S. &U» Ave., M*»-wood Av.
Plione Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Tel. LAFayette 8010

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
. OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sntartj

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACCTOtCLEANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

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

----------------------------------------------------------------------- .. u JL J... ; .u-

SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO 
ŠIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausioj 
rūšies produktų.
Urmo (Wholeeale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 Wcst 64tb Street
f i »»
lUzolo Telefonas BOULEVARD TUP

R. NORKUS 
UBMLOUS.

!<. M. •340

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJĄ BIKCKį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir sę- 
žinišjco patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganedin* 
tinas ir1 pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam autoipobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, inc.
Buick * Cadillac - LaSalle ,

>860 Ogden Ave. Tel. Cravvford 4100

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Taiafonaa CANal 1178 

Namai: 6459 5. Rockwell St. 
Telefoaas REPubiic 9600

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS;

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

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

Tai. Proapect 1012 
Ras. Tet Rapublic 6947

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
i 0FI8AB

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
rskaro. Nedėliomis noo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vat ryto, puo 2 iki 4 
»■! no oietn ir ouo 7 iki ••3/i r r

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Achtand Ave. 
TaL YABds 0094 

Rsa.: T*L PLAsa 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 y. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomig noo |0 iki 12 ditnp

IeL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS: 

t ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S, Halsted Street 
cmckOfi. ni*

Res. 69S8 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehiU 0617 
Office Tel. BEMlock 4848

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

Vat 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv, ir Nedėliomis susitariu

Subatome Ciceroj 
144C So. 4»th Ct

Nuo 6 iki • vai. vak

DR. J. SHINGLMAN
S| TIK 8 U G R Į 2 O 

■
Mealctnon Mokslo Sėtino, Atlutlr City 

Praktikuoja to metu 
Be«a*aadBM*a tr Mrdtaa Ugne 

jo Speotklybė
VaUndea U-U A M. ].«, T-l P. M. 

Residencija ISIS So. 6Oth Ave.
Tol. Cicere tSM 

Oflaaa 4tM Weat l»th Streat 
Cieero, III

Offiee Houra
2 ta 4 and '/ to 0 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

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

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telaf. PROspeet 1030

TeL OANal 6122

OR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROA8 

2201 VV. Cennak Road
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. CsHfomta Ave. 
Telefonas REPubiic 7888

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROspeet 1028 2369 S. Leavltt St.
TaL S-4 pp. Ir T-S vak. OANal MM

DR. J. J. KOWAR
<KOWARSKAS> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicųgo-

Nedėliom lr Trečiadieniai#pąal 2a!s±
DR. A. J. SHIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 

TeL LAFayette 9018
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadienaia ir Sekmadieniais 

P***1 «***
Tel. Ofc. RBPaMle TMS 
Meiraoe Park aao

DR.A.R, LAURAITIS
DENTISTAS

• 2423 Waat M*r«Mtt* Road
Antrad., ketvtrlad. Ir senktadteniak

»4lJ v. rytą: !-• P- P-S «-• v. V. 
iettadleniaia nuo # v. r, igi J p. p. 

101 Broadvrar
MELR082 PARK, ILL. '

Pirmadieniai* Ir trečiadieniai* nue 
ie v. r. Hri t vai. vakaro 

tettadientela nuo S v. iki • v. ». 
Hekmadlanlaia pairai auiartle*.

Tai. OANa1 0267
O—. VB/lanMit Mfifl

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1621 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: ]1 ryto iki S popiet 

6 iki 8 vai. vakaro
TaL Office Wentworth 0880 

Rm. Hyde Park 3306

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—S v. vak. 
Uslrwvw,« wrw)nwi> iv anhatnmia

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2868 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TaL HBMlock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po plot lr 
7 iki 9. vakare

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutart)

Tet. POUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tk Street 

Vai.: auo 9 ryto iki S vakaM 
Šaradoj pagal »Utarti

4Tel. Ofiao BOUIevard 6913-14 
Rea. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao v*L auo 1—3; nu* 6:30—8:39

756 VVest 35th Street
Ofiao Tel. VIRgipia 0036

Raaidaadjoa TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir S—6 p. oa.

Resideaeija 
lo. Olanmont Arą.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomia parai antarti

Chicagos lietuvių Iv. KryMaua li
gonini, kaip jų prlpaitao American 
Medical Aaaodatioa ir Aaariaan 
Oollege of Surgeons, yra Olaaa A 
rflitea. Tai yra. aokičiaoai Aaieri- 
kos medikaliai antoritetai mfiaų li
goninę priakyrt prie geriansių Amo- 
riko* Uganiaių. Reikale aaadofeitM 
joa patarnavimu 2700 V 
tel. HEMock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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VIETINES ŽINIOS
Iš Vyčiij 36 Kuopos 

Darbuotės

O

BRIGHTON PARK. — L. 
Vyftių 36 kp. subrinkitaah» bu
vo rugsėjo 13 d. Jame aptar-1 
ta Vyčių darbuotė, ižklausy- 
ta įvairių komisijų praneši
mai.

B. KHmas padarė praneši
mų iš ekiskurtsijos basais į 
Starved Roek. Ekskursijoj da 
lyvavo 90 narių.

Kuopos 20 metų gyvavimo 
sukakties paminėjimas bus 
spalių 10 d., parapijos salėj. 
Komiai jo j K. Zaromskia, 'B. 
Klimas, A. Šaučiūnaitė, A. 
Marocaitė, A. Keeelės. >Spar- 
eiai rengiamasi. Renkami ske
lbimai. Tikietų 150 jau par
duota. Jubiliejinė vakarienė 
tikrai bus šauni. S. Pauliūtė, 
A. Plėnis rengia programų.

II. Vyšniauskienė patiekė 
gražų raportų iž Vyčių Chi
cagos apskr.

J gns-mų atsilankė R. An- 
dreliūnas, L. V. 36 kp. orga
nizatorius ir linkėjo Vyčiams 
pasisekimo 20 m. jubiliejaus 
darbuotėj. Be to, žadėjo do 
varių — žiedų su vytim įteik
ti bankiete Z. Vyšniauskui až 
prirašymų per vajų daugiau 
šia narių. Dovam-s taip pat 
gaus: I. Pakeltytė, B. Kvtet- 
kue.

K. Z. kuopai įteikė tikietų 
iš Federacijos 19 sk. rengia
mo spalių 3 d. bunco ir šo
kių vakaro. Taip pat spalių

Sus-me įsirašė kuopou šie 
nariai: S. Židonienė (Ališaus
kaitė), B. Ališauskaitė, S. Rai 
laite. Taigi, kuopa auga, nes 
valdyba ir nariai sutartinai 
dirba.

Nvtar. rašt. A. kaučiūnai- 
tė sutarimus lietuviškai ir la
bai gražiai surašo ir niekuo 
met neapleidžia susirinkimo 
Tikrai girtini tokie nariai.

Koresp.

Iš Peliukes bako h
Marquette Parko

Demokratu Klūkei 
Smarkiai Veikia

Nors abu klūbai: 15 wardo 
ir 13 wardo yra tik dviejų 
metų senumo, bet jie uiftna 
svarbiausių vietų Chicagos 
lietuvių politiniam gyvenime.

Praeitų susirinkimų nutar
ta, kad būtų pastatyta švie 
Sos ant visų gatvių prieš 69tli 
ir kad ži gatvė būtų “Thru 
Street”. Komisijos pasidarfca 
vimu, tas buvo attiktas už 
kelių savaičių. Toji pat komi
sija, susidedanti iš J. Juozai 
čio, J. Vilkišio, A. Kumskio 
ir C. Zeko, dabar darbuojasi, 
kad būtų pataisytas kelias 
ant 69- gatvės, tarpe Rock- 
well ir Washtenaw ave., ir 
pravestas įvažiavimas į par
kų nuo 69 gatvės.

Takių reikalais

9 J. paminė j nno ir laimėji- eitus kelis metus teikė visio-
mo furkočio — dovanos Levis 
Style Shop.

Fin. rašt I Pake lt yt e i pa
tiekus rezignacijų dėl svar

»

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVE

PAIŠIUKO DYLtSKIO 
hjmbyti m camantium

VARTOTI KARAI

MATYKIT ŠIUOS 
KARUS

i»aą

Chrysler Dylerį
3910 OGDEN AVE.

ARTI CRAWFOKD

CHRYSLER ’37 kaperiai 
vartotas 4 door Sedan,
Daal Eąuippei, radio, 
heater, defreate; faraishaj

coet ............................. 795F
’LYMOUTH ’37 6-paea. de lože 
tour. Sedan vartotas .. 595*
?LYM0UTH '35 9-pass. 
de hute toar. Sedan .... 365

(OLDSMOBILE ’3« 6-pass.
(de laže toar. Sodan ___ 545

DODGB *36 5-paas.
|de luze tour. Sedan ---- 465
CHEVROLET ’S# 5-pasa.

’de luze tonr. Sodan ---- 465
CHEVROLET '34 5-paas. 
de luze tonr. Sedan .... 285
DE SOTO '36 5-paša.
de luze tour. Sedan .... 495
CHRYSLBR ’35 Airfk>w 6-p.
de luze tour. Sedan ___ 475
TERRAPLANE ’36 5-paee.
Sedan pilnai įrengtas .. 495
HUDSON ’36 5-paaa. Sodan, 
tonr., pilnai įrengtas ___ 595

g Vartotas PACKARD ’37 6-cyl. 9-pa 
S sa&erių de hute. tr. Sedan .. 835 
S FORD’35de-luxe Coupe .. 295

NASH ’36 5-paas. de lnze
Sedan ................................. 525
CHRYSLER '37 — 8 cyl n- 
dar, 5 paša. Trunk Sedan 
naujai, dabar ... 745
LASALLE ’96 5 peee.
Trunk Sėdau ................. 695
PONTIAC ’36 — 5 pase.
Trunk Sedan ............. 495

J TERRAPLANE '36 5 paša. 
j Trauk Sedan ................. 465

Jūsų karas kaip Įmokėji-
mas. Balansas 12—24 mėn

Demokratų klūbai per pra- J 90 Dieną Garantija. 30 DU

ais, norintiems protestuoti, 
dėl peraukštų taksų, blankas 
ir pagalbą. Patarnavimas na 
rionis buvo dykai. Klubo na

bios priežasties, jos vieton iž- riai visados gali rasti patar- 
iinktu H. Vyšniauskienė. ! na vimo City Hali ir County 

Parapijos karnivale sykiu l'JBuilding, kur randasi ir klū- 
su visomis draagijonris ir vy- bo narių darbininkų.
ė»nt darbavosi. KaVnivate yra -----------------------
daug gei*9 tS>vanų laimingie
tiems.

Sporto vedėjas Z. Vyšniau 
skas raportavo, kad Vvėii|> 
komanda gerai laikosi S.
Lygoje. Dėkojo J. A. Klės 
(Kazakavskui) už marškiuas 
k pei l ininkams, kurie naudo
jami žaidimo metu. J. A. Ka«s 
turi jewelry krautuvę adr.
4216 Archer ave.

J r rinkta komisija metiniam 
suSihį vakarui sarengti iš: B.
Klimo, A. Marozaitėtt, H. Vy- 
šniauskaitės, A. Meškausko ir 
A. Flienės.

Waukegane Apiplėšta 
Sears Krautuvė

Praėjusio sekmadienio nak
tį išlaužę užpakalines duris 
apiplėšė Sears and Roebuck 
krautuvę Waukegane. Sudau
žę seifų išnešė $3,500 pini
gais ir $590 čekiais.

KALNAS. — Rugsėjo 15 d 
utinisteriH pirminink'os Tūbe 
lis p«iiė.įo kertiai akmenį nau
dai statomiems Aukšt. Tech
nikos Mokyklos rūmams. Rū. 
įuai bus baigti kitąmet.

Pramoga Pas Kisonus »nn. Viai atsilankę gaus la
bai gražių dovanų.

E. Maskolaitienė.
NORTH SIDE. — Moterų 

Sųjungos 4 kuopa rengia šau 
nių bunco party šiandien, rug
sėjo 21 d., 7:30 vai. vakare,
Kišonų name, 1524 N. Oakley 

1 Ave.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

PASTA BA
LIETUVIAMS TABAKO DEALERIAMS

Visos ir yisi prašomi susi
rinkti. Linksmai laikų pralei-

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

Tha only *ay yooy body ena claan out 
Aclda and polaonoua vaataa frorn your 
blood la thru V rultllon tiny. dallcata Kld- 
n»y tubaa or eitaw. būt bowaro of eheap. 
draatle. Irrltatloc druga. It functlonal 
Kldney or Bladdar diaordera make you 
■utter Irom OoMlac Up Mlgbta. Norvoua 
rusa. Lo« Palna, Backacha. Clrclaa Under Ba ea. DI gal nean BMamurMa • Perta. Aeld- 
Ry. Burnine. Smartlng or Itcbla*. don't 
taka chanoea Oat tha Doctor'a guaran- 
taad praaarlpttoa oalled Cyataa ISlae- 
Taa). Woeha taat, aata and aura In 48 
houra lt mušt brlng naw vltallty. and la 
guaranteed ts Aa yon pp In <aw waak ar 
monay back an raturn of empty pgckaga. 
Caataz aoata only »c s dar'at druggtata 
and Obe guarantaa proteots yon.

j Urba FIower Shoppe < 
§4180 Archer Avenue i

5
Chrysler Dyleris

TAIPGI
FINANCE C0.

nų Važinėjimo Išbandymas.
Į 85 KITI BABGKNAI TAIP 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP . .

HOW OFTEN CAN YON 
KISS ANO MAKE III?

L1!!. w imbMida o
P why b wlfe ahould tum from a 
pleasant nnifUna lato a Atw 
for one who4e weBktn«very monlh.

You can any “I'm •am" and 
Ate and make up aaalar bdbrs 
mairlagethan after. Bewiae. Ifyou 
want to bold your huaband, yon 
«on’t ba a three-ąuartcr wtfc.

For three generattona ode «omaa 
Bos toM aoothar bav to ga "amO> 
ing through" wlth Lydla E. Ptok- 
baa'a Vagetable Compound. It

tbuilenenlng tbe dlaoomfortafrom 
•ie functlonal dlsorders vbich 
tromen mnst endure to the tto-ss 
erdesli of lito: 1. Turnlng from 
glrlhood to vomanbood. 3. Pt*> 
psrlng for motherbood. 3. žn* 
onochlng "mldaie sge."

Don’t be a three-ųusrter srtto. 
ūke LYDIA B. PlNKHAM'8 
VEGKTABLE OOMBOUVD ■< 
Oo --smlUng TbrougB."

ii Afrikos Pora .jaunų strausiukų, kurie šiomis dienomis pargabenti iž Afrikos 
ir paleisti Liaeotn park (Chicagoj) paukštyne. Suaugę jie bus devynių'pėdų aukščio ir kiek
vienas' svers po 300 bvurų. - ~ ‘ '

OMto VentMygMM <
BtutkleUnii. — LAldntn vėms ■

Pbone LAF.
Buoifinniiii

E 5800

ALEKSANDRIA
KISONIENE

(po tėvais Kntinit?)
Mirė rugsėjo 2d d., 1037 rn_, 

O:te vai. ryte. sukaukus SS me
tų amžiaus.

Oimets Amerikoje, Tuker eonil
ty. Thomaa, Weat Virginla.

Paliko dideliame BuUūdlma 
vyrų Juozapų, tėyą A.eksandrą, 
du brolius: Ale ketau Arų Ir Pet
rų, orojlenę Marijonų, dvi ne
beria: Onų Ctn, Švogerj Stepo
nų. Sofiją Sterllng. Švogerj A- 
dotnų ir daug kitų giminių.

Kūnas paSarvotan Latchawics 
koplyčioje 44 Kirst lOSth 8t., 
Hveeiaade.

Laildotuvėa jvyka ketvirtadie
ni, rugsėjo 23 d. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Visų Šventųjų parapijos bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos 
nž veHonės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta j Šv. Ka«i- 
mtero kapines.

KuoAlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdus Vyras, TBvas, Bro
liai, Seserys, ftvogerlai, BnuUe- 
ndn Ir OBadnčs.

Laidotuvių direktorius La- 
ehavvleg ir Sūnai. Telefonas 
CANai 2615.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A . JĮ A
MAGDALENA KALEDINSKAS

(po tėvais Marcinkevičiūtė)
Persikyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 19 d., 1937 ip., 

7:55 valandų vakare, sulaukus 74 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoj, Petrešunų miestelyj, Kauno apskr.
Amerikoj išgyveno 15 metų. Paliko dideliame nu

liūdime dukterį Suzannų, švogerį Petrų Sarzickų ir jų 
šeimynų, 2 sūnus: Kazimierą ir Jonų, kuris yra ve
dėjas Progress Rakandų Įstaigos, ir jų moteris Ku
nigundą ir Anelę ir jų šeimynas ir daug kitų gimi
nių; o Lietuvoje daug giminių ir pažystamų.

Priklausė organizacijose: narė Apaštalystės Maldos, 
Tretininkių ir Gyvojo Rožančiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje po numeriu 
4447 S. Fairfield Ave. Dėl platesnių informacijų pa
šaukite telefonu Lafayette 0727.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienio rytų, rugsėjo 23 d., 
8:00 vai. iš koplyčias į Nekalto Prasidėjimo P. Švč. 
parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų, o iš ten bils nulydėta į »v. Kazi- 

[,miero kapines, i /
Visi a. a. Magdalenos Kaledinskienės giminės, drau

gai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.
Nuliūdę: Duktė Zuzana, Sūnai, žentas ir jų šeimynos.
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius 

John F. Eudeikis. Telefonas YARds 1741.
Laidotuvėse dalyvaus Dfcriau ir Girėno Posto nariai.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nno $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 

Telefonas BEVerly 0005 
skersai Av. Kazimiero kapinių vartų.

— ----------- -
..LVIJB.U.T",1.1 .'I'.rt'.'I ' =

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIUMAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
. 4605-07 S<x Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
TeL LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klaos^Uto nftsų LMvriB Mėb 
10:00 vai vikaro U W. H. F. 0. «totie« (1420 K.) — PrautfjM

>. BALT1MIEAAI

Jei prltrūktumčt OLD 001,0 
FIEAINIŲ BU LĖTINU arba įsto
jimo Blankų, jūs galite jų įsi
gyti praselant mums per tele 
fonų. z

Sunku dealerlams visada turė
ti gana čių buletlnų ir blankų

ir ne vienas gali numanyti, kiek 
ko^umeriams tų blankų bus rei
kalingu.

Visus jūsų pareikalavimus mes 
pasistengsime papildyti tr bot*, 
tinus pristatysime specialiu pa
siuntiniu.

2334 S. Oakley Ave. “DRAUGAS” 

Telefonas CANai 7790

Chicago, St

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Meteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
4

5,

išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų lr grabnamių

-----o—=“
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj |

SuvlrA 50 metų prityrimo

se

Pirkite tleslat W dirbtuvės K 
taupykite pinigus

-----o-----
Mes atlikome darbg dasgelM 

žymesnių Chicagos Lletuviil

52? NORTH WESTERM 
AVENUE

ARTI C-KAND ATS.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

H P

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III S II PC PATARNAVIMAS 
AmDuLANbL DIENĄ IR NAKTĮ

tąVK A T KOPLYČIOS VISOSE 
U 1 K AI MIESTO DALYSE

S. P. Mažoka
A Masalskis
A. Petkos
S. M. Skrias

Joieapas Endeikis

8319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phoae BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GROvehill 0142

718 Wesi 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weit 46tk Street 
Phone BOUIevard 5203-556A

IR 4704 So. Western At 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Ladiawicz ir Snnai
J. Linlerais

3854 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572
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VIETINĖS ŽINIOS

ART. RAKAUSKAITĖS KONCERTAS 
CHICAGOJE

Arbatėlė Ir Koncerto Pradžia Konsulate

Lietuvos Operos artistė Mn-, misija sudaryta iš spaudos 
rijona Rakauskaitė atvyku j atstovų ir Nausėdienės, 
trumpam laikui Amerikon ir
yra pasiryžus duoti keletu ko-
ncertų, didesnėse lietuvių ko
lonijose. Kadangi ji yra Chi 
vagoje gimusi ir augusi, tai ir 
koncertus pradeda nuo Chi 
cagos.

Koncertų užuomazga užsi
mezgė Lietuvos konsulate. Ru 
gsėjo 10 d. konsulas Daužvar 
dis su žmona, dr. Šliakienė 
muz. Pocius, Vanagaitis, Bi- 
janskas ir Steponavičius; re
daktoriai: Draugo — Šimučio 
atstovas Pocius, Sandaros — 
Vnidyla, Naujienų — Vaiva
da, Jaunimo — Poška, Mar
gučio — Vanagaitis, Vytie*, 
— adv. Savickas; vaistininkai 
ir importeris Rakštis, Domės- 
tie Relations Teismo, Sočiai 
Service Departamento viršini
nkė Rakštienė, adv. Lydienė, 
Bijanskienė, Nausėdienė, Ste
ponavičienė, Jovaišienė, Ske- 
Veriūtė, Locaitis ir Labanau 
fckas. Šitas būrelis žmonai?, 
surinktas iš visų grupių ir 
profesijų, susirinkęs Lietuvos 
teritorijoj sudarė Marijonos 
Rakauskaitės koncerto rengi 
mo komitetą.

Komiteto garbės pirm. pa
kviestas konsulas Daužvardis, 
pirmininku išrinktas Birutės 
choro vedėjas, muzikas ir in
žinierius J. iBijanskas, vice 
pirmininkais: Betoveno kon
servatorijos vedėjas, muz. A. 
Pocius ir Pirmyn choro vedė
jas K. Steponavičius; sekreto
rium Vanda Bijanskienė, iž
dininku vaistininkas J. Rakš
tis, spaudos ir garsinimo ko 
1

Iš Vilniaus Vad. Sų-gos1 PASKUTINIO IŠVAŽIAVIMO REIKALUIsi p*r kele^ mėnesi,J- Prie CLASSIFIED
Skyriaus Išvažiavimo

BRIDGEPORT. Rugsėjo 12 
d. V. V. Sąjungos jvvko link 
amas išvažiaviinas Ryans miš
kuose.

Nors tą dieną nebuvo pa 
lanki piknikui, ‘ lietus pylė 
veik iki pietų ir šalta buvo,

Viešniai art. Rakauskaitei 
; "gerbti ir pasitarimą sušei- 
ni'minti konsulieijė Daužvar- 
uicnfi suruošė jaukią arbatė 
lt;, o konsulas ją sustiprino | 
valstybine ir krupniku, taj 
kad susirinkimas virto į puo
tų ir užsitęsė iki gilumos na 
kties.
Koncertui salė pasamdyta ir 

laikas nustatytas
Koncerto komitetas dirba 

energingai. Susirinkimas bu
vo rugsėjo lt) d., salė išrink 
ta 11 ir pasamdyta 13 d. •

Koncertas įvyksta spalių 10 
d. vakare, dideliam ir puoš
niam Studebaksr teatre, 4113 
So. Michigan Boulevard.'

ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

Ateinantį sekmadienį, rug-' geros valios Tėvų Marijonų 
sėjo 26 d., Tėvų Marijonų ū-'rėmėjų prašome kuo-skaitlin- 
kyje įvyks paskutinis išvažia-Į ginusiai suvažiuoti. Yra vil

to, bus gražios muzikos, įvai
renybių bei svarbių visuome 
aiškų pranešimų. Visi kvie
čiami pasiklausyti. Rap. XXX

Pranešimaivimas. Tuo tikslu, kad geriau ties, kad į susirinkimą atsi- Į 
ir sėkmingiau įvykdžius pas- lankys naujai skirtas dvasios | 
kurinį šių metų išvažiavimą,'vadas ir taipgi didž. gerb. Į
šaukiamas Marijonų Chicagos Provincijolas kun. J. J. Ja- nkų klūbo mėnesinis susirin- 

tačiau petrijotinės publikos1 apskrities rėmėjų susirinki- kaitis, kuris nurpdys patog.au kūnas įvyks rugsėjo 21 d., 8 
suvažiavo gausingas būrelis, mas, trečiadien’1, r i gsėjo 22 šią dieną šaukti se Aną ir ube!- vai. vakiu •», paiapijos svetai-
Užkandžiavo, linksminosi, dai d., 7:30 vai. vakare, Aušros nai bus apkalbėti visi bėga- nėj.
navo, šoko; žodžiu visi buvo Vartų parap. mokyklos kam- mieji šių dienų reikalai. Tat ^T.^. jcv e*jainį a|Gįtį s., '
pilnai patenkinti. bary (West S’de). Visų Chi- prašau kuodaugiausia atstovų ir u:ragvti j klū '
x Iduvo ir kalbų. Pirm. V. Ba- • cagos kolonijų skyrių ir šiaip dalyvauti. Valdyba

CICERO. — Namų Sayini-

YVEATHER STRIPS

apieKam reikalinga wea,heT irtrlps 
luptus arba duris kreipkitės J:

J. tURTOKA.8
6425 So. Richmond Street. 

Tel. Hemlock 2573.

PARDAVIMUI NAMAS
BRIGHTON PARKE 2x4 frelminls 
nands su garažu ant konkrlttnlų pa
matų. Kaina $4.200.00. 4634 So.
Washt«naw Ave. Savininkas 3944 S. 
Arteslan Ave.

Manant statyti sau naają narni 
ar pertaiavti seną, pn Saukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 So. Moplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

landa pasakė įžanginę patri- 
jotiii'j kalbą primindamas vil
niečių vargus, ragindamas 
stori į V. V. S. skynų ir ten 
darbuotis, kol Vilnius negrjš 
Lietuvai. Po to pakvietė kai 
bėti dr. A. Stulgą iždininką, 
kuris irgi gražiai kalbėjo iš
keltu klausimu. Paskui kalbė
jo vilnietis Vilkas, rtišt. O. 
Aleliūnienė, J. Rašinskienė ir 
K. Šaulienė iš Chicago Hei
ghts, šio skyriaus narė. Visi 
savo kalbose reiškė daug vii-

Komitetas su pagalba mo- j< jų kad Vilnius grįš Lietuvai, 
teių klūbo, choru, veikėjų ir jel tik visi noriai dirbsime jo

e . . ■-as-c i1 1 ■
Gfaž’o3 Vestuves RADIO

BKIDdRRORT. — Vieto- 
gyventojų Kūnevičių duktė

DAINUOS GRANADIERIŲ 
TRIO. BUS SMAGI MUZI-

IR T. T.

Rakauskaitės prieteLių yra nu
sistatęs didesnę dalį bilietų 
parduoti iš anksto.

Moterų klūbas tuo reikalu 
jau dirba — jis yra pasiry
žęs parduoti nemažiau 200 bi
lietu. Vilniaus Dainius

Išvyko į Washingtonų
BRIDGEPORT. — Antana* 

Šulcas, Marijonos ir Pranciš 
kaus Šulcų rūnus, 927 W. 3? 
st., išvyko į VVashington, D. 
C. Ten turį - yeuą* pažįstamų 
ir draugą d-rą Juozapą Ka
minską. Pas ji tai Antanas 
ir praleis vienos savaitės va 
korijąs. D-ras Kaminskas 
prakukuojąs mediciną sosti 
n’je yra buvęs vestsaidietis 
ir baigęs Illinois universite 
ta.

liponiu Šv. Jurgio bažnyčioje 
rūgs. 18 d. Per šliūbą, kurį 
davė kleb. pralotas Krušas^ 
solo giedojo, M. Dulevičiūtė.

Vestuvių puota buvo Chi
cagos Lietuvių {fciditorijoj.

Bridgeporto žvalgas

atvadavimui.

Negalima apleisti nepadė
kojus visiems geradariams, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
pikniko pasisekftno: “Drau 
gui”, “Margučiui” už pagar 
ginimą per radio, aukojusiems 
piknikui -valgių Jackienei, A 
Budriui, šiupenytei, Jagielai, 
V. Balandai, Voidatui už su
teikimą dykai troko, E. St-1 
mienei ;»ž dovaną pačios pa
gamintą (didelį sūrį), kuris- 
paleistas laimėjimui davė ko
letą dolerių pelno. Ačiū šei
mininkėms už pagaminimą va 
Igių, BiibrJenei su pagelbirį- 
nkėmis, Banienei it jos ma 
mytei Sločkienei, Gudienei. 
Jei kurių vardai per klaidų 
liko nepaminėti prašome At
leisti. Rengimo Komisija

Policija sulaikė Thomas 
Budriką,- 30 «n. amž., gyv. 
3014 S. Tripp ave., kuris ne
šėsi namo radio ir didelį kie
kį tabako, cigarų ir cigaretų. 
Visa tai Budrikas sakėsi ia- 
dęs.

"t

I
bą. Jei norime ką geresniu 
iškovoti iš politikierių, turi- 

une vienytis į vieną, stiprią1 <, w,rlalIUos žemės Mtpbl-
organizaciją. Mūsų klūbas, &»; ^menttk'k^^a^.’^ž^";
vieninteli? namų savininkų ^bampa°rd^uk°k^na
klūbas, kurs daug veikia ir.*,a J?" nlekfV’liI ne£?™j0,,.’‘„, Tfi?
kovoja dėl lietuvių, namų sa 1 p. a. andrekus.•’ 1 » ' 8740 W 80,h Place- Chleago. III.
v įninku gerovės. Rap

PARDAVIMUI FARMA

PARDAVIMUI NAMAS

Šiandie, rengiama nepapra
stai graži ir įdomi ’radio pro
grama. Tai Peoples bendro
vės krautuvių reguliarė pro
grama 7 valandą vakare iš 
stoties WGES. Granadierių 
trio padainuos daug gražių 
dainelių. Peoples bendrovė tu
ri pranešti labai įdomių ži
nių apie 21 metinį rudeninį 
išpardavimą, kuris oficialiai 
prasidėjo šiandie ir prie ku
rio Peoples krautuvės rengė-

S(M)C
DAYS

fouy huA, Š 
&prttGhe/niAU

(ortCOMMN ind 

SATISFACTION ust 
Doubk lėstedfDoubkAdionf

■T/* BAKJNG UlV POWDER
Šame Prke Today a$45>earsAqo 

25 ounces for 254 
Full Pack ••• NoSlack Fillind

MILLIONS OF POUNDS HAVf BFEN 
USED BYOURCOVERNMEhT

Stop 
Itching 

Skin

Marnu-tte Park apleltnkėl — 2 fle
tų mūrinis na-'ms. abu fletal po 5 
kambarius. 2 dideli kambariai bels- 
inonte. 2 ksrn garadžlus. nntras n<t. 
nias nuo knmen: dėl Informacijų 
Saukit CANul 1115.
---- ------ ---------------------- <7 ,
KAS IEŠKO KAMBARIO. Marnuette^ 
Parke ISnuomola-eng gražiai Jreng- į 
tas. karstu vandeniu thot 'vat-'r) 
Šildomas kambarys. Adr. 6747 So. 
Arteslan Ave.

PAP.DAVIMII NAMAS

J 4354 So. Maplewood Ave., krautuvė, 
’. 4 kambariai, garadžius. Priežastis 
t pardavimo — naitė. AtsISauklt 10737 
• Bo. Michigan Ave.__________________

PARDAVIMUI RESTORANAS

Brldeeport apielinkfl. gera vieta, pi
gi renda, gerai Išdirbtas biznis. Ran
dasi po numeriu:

3432 So. Halsted 8t

RENDON FLETAS

fieilų kambarių fletas. elektros Švie
sa. Lietuvių apieMnkSl

2250 W. 24th Street

REIK AI,INO A MOTERIS

Reikalinga moteris nuolatiniam na- 
n\M darbui, 1 diena 1 savaite.

Telefonuokit: ROCkwell 0650.

PARDUOKIT KALĖDŲ 
KORTELES

Iškilmingas Atidarymas
BUDRIKO NAUJOS RAKANDŲ 

KRAUTUVĖS
TESIS VISĄ ŠIĄ SAVAITE

Širdingai užkviečia 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, Akordionų ir 
Radios.

Budriko Nauja Krautuvė
34-09 So. Halsted Street 
3417 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Atsidaro tuojau mokyklos. Mokiniams ir vėl yra 
reikalingo* visokios knygos. “DRAUGE” galite gauti.

Katalikų ^Tikybos Katekizmas — kun. V. K. .. 20c
Katalikų ^Tikybos Katekizmas — vertė Š. 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^ Dalas ____ ?.................................... ........ 40c
ABC Pradžiamokslis........................................ 30c

Šventoji Istorija — kun. Šųster ......................... 30cI v.' J.
Giedojimo Mokykla ............................................ $1.00
Mandagumas — kun. A. S..........................,........... 20c

Ir daug kitų reikalingų knygų.
Mokykloms duodame nuolaidą.

“D R AU G A S”
2334 So. Oaldey Ave.. Chicago, Illinois

nudriko iynsis programas WCfT, — 970 Kil., NedCItomla kaip 7:30 vai. vak. 
WAAR — 920 KU., Panedėllats Ir PėtnyClomls 5-tą vai. vak.
WHFC — 1480 Kil., Ketvergais kaip 7:00 vai. vakare Iki 8:00.
WOE8 — 1360 Kil., kiekvieną, dieną kaip 9-tą vai *ryte.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svoriai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDCIAUSIO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIF.RĄ 
SU CITY REALER APHCRftTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE

OANal 2020

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

KURUI AIJFJAI VISOKIEMS ŠILDYTI VAMS

CRANE COAL COMPANY

Žemo greitai atleidžia Nležtančląs 
Rashes ir Rtngwora skausmus 
— sustabdo Eesema. Spuogų ir 
panaius odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 96 me
tus, Ir viai gyrC ją kaipo Svarią, 
■augią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos nteMJlmams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 16c. 60c. 91.

, Visose vaistinis®.

Firmom Ir draugams. 40% com- 
mls8ion. Puikiausia graviruota eilė 
kortelių. Lengva parduot,. Žemos 
kainos. Pavidalai dykai. Irgi gra
žūs raAyklos kalendoriai.

CROWN ENGRAVINO 
310 So. .Mlchlgan Ave.

žemo
Skaitykite Biznierių 

Bargenus

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

- madieniais. 
Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

PLATINKITE “DRAUGA”

......................... ...
r--

OOAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump ................... $600
Mine Run ............ 575
Egg ....................... 600
Nut ....................... 600
Screenings ............ 475
PIRKIT DABARlt KAINOS

GREITAI KYT,A
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975
■7

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

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

GRANT WORKS GOAL 
YARD •

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

Adomas Bemadišius, sav. j Cicero 311

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

Pocahontas Mine Run T onas $7.40

tą

patog.au

