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AHA PROTESTUOJA PRIEŠ 
JAPONŲ LAKŪNŲ PUOLIMUS

Bombarduoti Nankiną yra 
nežmoniška, diplomatams

pavojinga
IVASHINGTON, rūgs. 21. Valstybių ambasadorius Kini-

— Amerikos J. Valstybių vy- jai dėl to priverstas su visu 
riausybė pasiuntė protestų savo štabu nusikelti į laivus 
Japonijai dėl japonų lakūnų Yangtze upėje, kad išvengti 
nežmoniško ir tarptautiniais į- pavojaus.
statymais draudžiamo veikimo' įAmerika iškėlė protestų, kai 

japonų karo vadovybė paragi
no visus svetimų šalių atsto
vus Nankine apleisti miestų, 
kadangi japonai lakūnai pasi
ryžę ir toliau jį pulti.

Žiniomis iš Ženevos, T. Sų
junga pakvietė Kinijos ir Ja
ponijos atstovus į komiteto po 
sėdį, kuriam bus svarstomas 
kinų vyriausybės iškeltas skun 
das prieš japonų agresijų.

Kinijoj.
Japonų lakūnai, kaip pasi

rodo, nuolat puola Kinijos sos 
tinę Kankinu. Šis miestas nėra 
įginkluotas ir su orinėmis bom 
bomis tik civiliai gyventojai 
žudoma.

Dar blogiau. Japonai lakū
nai neatsižvelgia, kad Nankine 
yra svetimų šalių diplomatų ir 
jiems yra pavojus. Am. J.

BERLYNE VYKDOMI ORI
NIŲ PAJĖGŲ MANEVRAI
BERLYNAS, rūgs. 21. — 

Vakar čia prasidėjo oriniai 
manievrai. Oro pajėgos pas
kirstytos į raudonuosius ir ža 
liuosius. Raudonosios puola 
miestų. . ■ ■■■■--

Manievrai tęsis visų savaitę

KINŲ LAKONAI PUOLĖ 
JAPONŲ AIRP0RT4

ŠANCHAJUS, nigs. 21. — 
Kinai lakūnai puolė japonų ai- 
rportų Šanchajaus srityje. Nė
ra žinoma, ar padaryti bent 
koki nuostoliai. * J t

Pranešta, kad cholera persi
meta į svetimšalių gyvenamų-

MODELIS 1776 METŲ ATMINIMUI GRĮŽĘS Iš ISPANIJOS I ITALIJA LAIMĖJO LYGYBĘ PAIRU 
mnmSa ™TI )0R0K :

Buenos, aires, Argenti- Anglijos ir* Prancūzijos grasini-|
na, rūgs 21. — Jo Emin. kar- maj pa$|ro(|e muilo burbulas 
dctnalas Copello, Buenos Aires
arkivyskupas ir ' Argentinos j ROMA, rūgs. 21. — Anglija, Anglija su Prancūzija, re 
primas, nukentėjusiai Ispani- ■su Prancūzija pripažino Itali-j miantis padarytu Nyone sut .-l 
josi Bažnyčiai prieš keletu mė- Jai j°8 reikalaujeinų lygybę rįmu> įg pradžių pripažino Ita| 
nėšių pasiuntė bažnytinių indų patruliuoti Viduržemio jūroje:'Jijai patnįUuoti4ik sav0 krai^ 
ir nemažų sumų pinigų. Šį1 Tas įvyko įsitikinus, kad T-
gailestingų j į dailių pavedė ut- talija nepabūgo iš Londono ir
likti prelatui G. F rancheshi. i I’aryžiaus svaidomų Mussoli-Į Italija tų pripažinimų atmeį 
Prelatas nuvežė į Ispanijų biuc (n'uI grasinimų. jtė ir laimėjo,

nytinius indus ir pinigus, te-' ■ • • L. ■ — ......... 1
pasiteiravo apie Bažny. ĮJALŲ JfiRIN'NKAl PUOli ĮSPŪDINGOS VYSKUPO

čios ir tikinčiųjų vargus ir a- * . r . *
pie pilietinio kuro eigų.

‘ - tl '
Grįžęs prel. Francheebi na

mo pasakoja, kad visas tas do-

FAŠISTŲ PRIEŠUS
TUNIS, Tunisija, rūgs. 21.

vanas~įteikė SalLnankos firid- šiame Praneū^
! vyskupui. Be Salamankos jia ItallJos iar>“>nk<J mokyklų™

Toks paminklas bus pastatytas Grant parke, Chicagoj. 
Vaizduos revoliucinio karo tris kajuygiua.- George Washing- 
lon, Robert Morris ir Haym Solomon.* (Acme Photo.,) 
-■ ■ ■ a ... . ............................................................. ",i ■■'„J,.. ,,.ai,-Ai; ji.1

dienomi8 ir naktimis. Nakti- j sias sritis. Iki vakar būta 1,- 
mis mieste užgesinamos visos 015 susirgimų ir 120 mirimų. 

Gyventojai mokomi,

Teisėjo Blacko tylejions yra aiški 
“dorovine apgaule”

WASHINGTON, rūgs. 21. apgaule remdamasis senatas 
— Vyriausiojo teismo naujas | pripažino jį teisėju, 
teisėjas H. Black, dėl kurio su Anot Pettengill, Black turi

KONSEKRACIJOS
IŠKILMĖS

Švč. Vardo katedroje, Chi-I
n'n’unU'ilon’iilo m*~ i laivas. 40 jūrininkų išėjo čia dagoje, vakar įvyko įspfldin-
Me, Avila ir Utus maželiui ‘miest» ir Puols ital* Prie6ta‘ g°S i5k?.lmS8'.Jo 
miestelius nacionalistų valde “tinėa <”*a-i«><.ij<» buveinę. uolas Mundelein, Chicago ar

kivyskupas, konsekravo vyiKiil
Nušautas vienas organizaci-|pu elektą A PinĮęetįimose teritorijose. Jis gavo

progos ten visur paaiSnekMi jos narys ik išgriauta, visas PraneiSkams artino nai-i | 
su įvairiais žmonėmis ir nuo buveinės vidus. Užpuolikai pa- jr nūsionierių Kinijoje

šviesos.
kaip jie turi elgtis karo laiku. 
Pratinami prie drausmės ir 
tvarkos, kad toro laiku neįvy
ktų nesusipratimų, arba pa
siaukos. Puolimų laiku visi

SUGRIUVO STATOMA 
KONKRETINĖ UŽTVANKA

KįANSAS CITY, rūgs. 21. 
— Sugriuvo WPA baigiama 

žmonės išsislapsto, gatvės pa- statyti konkretinė ežero už
silieka tuštutėlės ir tamsios, j tvanka AVyandotte apskrity-
Niekur jokių žiburių.

SUDINAMITAVĘ NACIO 
NALISTŲ TVIRTOVĘ

MADRIDAS, rūgs. 21. — 
Radikalai praneša, kad jie pa
sikasę ir su dinamitu sugriovę 
nacionalistų tvirtovę įtaisytų 
žemės ūkio rūmuose — Madri 
do universiteto srityje.

Girdi visi nacionalistų kul
kosvaidžių lizdai ištrenkti į 
padanges.

je. Užtvankos statymui išleis-, aj£kį “ 
ta apie pusantro milijono do
lerių. Sakoma, įgriuvimų pa- 
taisymas neįmanomas. Nelai
mė Įvykusi dėl inžinierių klai
dingų apskaĮčiavimų. ,

kelta nepaprastai daug triukš
mo, atostogauja Europoje ir 
tyli apie iškeliamus jam rini
tus priekaištus, kad jis yra 
Ku Klux klano slaptos organi
zacijos narys. Kongreso atsto
vas S. B. Pettengill, dem. iš 
Indiana valstybės, pareiškia, 
kad H. Blacko tylėjimas yra

dorovinė apgaulė”. Šia!atsistatydinti.

ATIDĖLIOJAMAS MOKY
KLŲ ATIDARYMAS

ubūti patrauktas tieson 
peachmentu” ir šiuo būdu pa
šalintas iš užimamos vietos, 
jei jis savanoriai nenorės at
sistatydinti.

‘ ‘ Irnpeacbmento ’ ’ klausimas 
rimtai judinamas, kadangi 
Black, kiek žinoma, nenorės

nu

TRYS BROLIAI NUŽUDĖ 
GENEROLĄ

MIRĖ KUN. J. L. TARDIF

Šiandien Chicagoj laidoja
mas miręs kun. J. L. Tardif, 
Švč. Sakramento kunigų kon
gregacijos provincinis konsul- 
torius.

Chicagos sveikatos departa
mento viršininkas dr. Bunde- 
sen pareiškia, kad kol kas ne
gali būti kalbos apie pradžios 
mokyklų atidarymų mieste, ka 
dangi paralyžius siaučia, kas
dien įvyksta nauji susirgimai 
ir liga ištinka daugiausia vai-

JAPONŲ LAKŪNAI PUOLĖ 
KANTONĄ

IIONGKONGAS, rūgs. 21. 
— 21 japonų lėktuvas puolė 
Kantonų — pietinės Kinijos 
miestų. Per pusantros valan
dos japonai svaidė orines bom 
bas.

Paskiau kanų lakūnai išblaš
kė puolėjais, numušę jų 6 
lėktuvus.

j kus iki 12 metų amžiaus.
Sekmadienį Notre Dame baž. J. Valstybių generalinis chi 

nyčioje minint šios bažnyčios ■ rurgas dr. T. Parran teisina 
auksinį jubiliejų kun. Tardif (miesto sveikatos departamen- 
sakė pamokslų. Vakare mirė.to žygį prieš mokyklų atidary- 
nuo širdies ligos. Įmų.

Litriims reikalauja padėti Valerijai 
ir Kinijai

“DRAUGO” 
RADIO PROGRAMA 

ŠIANDIEN 
4 VAL. POPIET 

WEDC. 1210 KIL.
J?

ŽENEVA, rūgs. 21. — Sov. 
Rusijos užsienių reikalų komi
saras Litvinovas šiandien iš
kėlė reikalavimų, kad T. Sų
junga padėtų VaJencijos radi
kalams ir Kinijai nugalėti sa
vo priešus.

Jis aštriais žodžiais puolė 
Italijų, Vokietijų ir Japonijų

jų patyrė apie baisius radika
lų darbus. ^Asmeniškai matė 
radikalų įvykdytus išnaikini
mus vieko, kas katalikams bu
vo šventa ir brangu.

jAnot prelato, Malagoj 50 
nuošimčių kunigų radikalai iš
žudė, o Toledoj — net 75 nuo
šimčius. Bažnyčių, vienuolynui 
ir kitų katalikiškų įstaigų griu 
vėsiai liudija baisų radikalų 
pašėlimų. Jie žudė ne vienus 
kunigus. Daug ir pasaulininkų 
katalikų nukentėjo. Pakakda-

spruko. Paskiau astuoni jų a- 
reštuota.

INDIJOS KATALIKAI REN
GIASI PRIE EUCHARIS- 

TINIO KONGRESO
.TT

vo tik vieno įtarimo žudy- metų sukaktuvės, kaip įkurta 
maras. Kurie antkart nušauti,'Indijos hierarchija.

Per iškilmes katedra buvc>| 
kupina, daugiausia pranciško
nų ir kitų religinių ordinų ku
nigų ir brolių.

Ceremonijose be kitų dft'y-l 
vavo ir du kinai kunigai. ku-|• * .... «.♦..* , >4

MADRAS, Indija, rūgs. 21. rie specialiai iš Kinijos atvy- 
— Čia stropiai rengiamasi ;ko su vyskupu elektu dalyva u - 
prie provincinio Eucbaristi- ti iškilmėse.
nio kongreso, kurs įvyks gruo-i Buvo du arkivyskupai ir aš 
džio mėnesį. duoni vyskupai. Iš pastarųjų

&• , t • _ 'du gelbėjo kardinolui.Šiuo kongresu bus paminė- R 
tas auksinis jubiliejus — 50

tie buvo laimingi, sako prela
tas. Daugumas buvo žvėriškai 
kankinami. Antai du broliai 
Sevilijos kunigaikščiai gyvi 
palaidoti. Be vyrų, bnvo kan-j mįH joenai katalikų 
kinamos ir moterys. I __________

50 metų laikotarpiu Bažny
čia Indijoje padarė didelę pa
žangų. Šiandien Indijoje yra 
60 diocezijų ir daugiau kaip 4

MASKVA, rug?. 21. — la
vų grūdų sandėlių 4 darbinin
kai Kaukaze sušaudyti už sų I 
moningų grūdų naikinimų. Ki-| 
ti 6 nuteisti kalėti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SHELBYVILLE, Ky., rūgs. 
21. r- Trys broliai Garr 
La Grange, Ky., čia nužudė 
nušaudami brig. gen. A. Den- 
hardtų.

Šia turtingas generolas ne
seniai teisme buvo kaltinamas 
Mrs. Verną Taylor, Garrų se
sers, nužudymu. Prisaikintų 
teisėjų nuomonės dėl kaltina
mojo pasiskirstė ir generolas 
turėjo būti antrųkart teisia
mas.

Tačiau broliai Garr apsi
dirbo au kaltinamuoju. Jie vi
si trys nebandė nė pabėgti ir 
nužudymo vietoje areštuoti.

dėl jų agresyvumo prieš kitas 
valstybes.

Jis dar pažymėjo, kad ko
munistiška Rusija neužsiima 
jokiais agresyviais žygiais 
svetimos© valstybėse. Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos šuka
vimai prieš komunizmų, girdi, 
lygūs papūgų pakartojami 
nonsensai. f

Kitaip yra .nacionalistų val
domose teritorijose. Naciona
listai suimtų radikalų nešaudo 

lS be teismų, o radikalams teis-* 
mai nežinomi, pareiškia pre
latas.

Ir šiandien radikalų valdo
mose srityse vykdomas raudo
nasis teroras. Nacionalistai 
laimės karų, sako prelatas, nes 
Dievas neleis bedieviškam bol
ševizmui triumfuoti katalikiš
koj Ispanijoj.

VALENCIJOS RADIKALAI 
SUSIKRIMTĘ

VOKIETIJA TURI SLAP
TUS MANIEVRUS

BERLYNAS, rūgs. 21. — 
Sužinota, Vokietijos kariuome 
nė turi kažkokius slaptus ka
riuomenės manievrus šiauriuo 
se —Mecklembargo ir Pomera-1 
nijo? provincijose. Ten išvykęs 
ir diktatorius Hitleris.

ŽENEVĄ, nigs. 21. — T. 
Sųjdngos suvažiavime balsų 
dauguma atmestas Valencijos 
radikalų režimo reikalavimas 
turėti savo atstovų T. Sųjun
gos taryboje. Radikalai nepa
tenkinti ir susikrimtę.

BUBONINĖ EPIDEMIJA 
MANDŽIUKE

PLATINKITE “DRAUGĄ’

STATOMA SEMINARIJA 
IR KOPLYČIA

NEWARK, N. J. rūgs. 20. —
Darlingtone pašventinti kerti
niai akmenys statomai šios di
ocezijos Nekaltojo Prasidėji
mo seminarijai ir Kristaus 
Karaliaus koplyčiai.

Ties 107 gat. ir Hamlin a.ve., 
Mount Gneenwood, kasant 
Rriutoms nubėgimus pargriuvo 
didelė svirtis ir užmušė WP A 
vieūų darbininkų ir inspt k to
rių.

Žuvo J. Baldwin, 45 m., ir 
E van Johnston, $2 m. amž.

PRIEŠINASI TREČIAJAI 
PARTIJAI

VATIKANAS, nigs. 21. —. 
Šventasis Sostas paskelbė, ka< 
Vatikano neautorizuoti kuni 
gai Valencijoj, Ispanijoj, turi 
nutraukti pamaldų laikymų.LA SALLE, III., rūgs. 21.

— Illrnoieo Darbo federacijos 
suvažiavimas priešinasi suda- PARYŽIUS, nigs. 21. — 2 
ryti trečiųjų politinę partijų niomis iš Ispanijos, Asturijos
iš darbininkų ir ūkininkų.

BLACK APLEIDŽIA 
ANGLIJĄ

i fronte nacionalistai šiandim 
paėmė 17 sodybų.

SOUJTHAMPTON, nigs. 21. 
— Patirta, kad teisėjas H. 
Black slapta apleidžia AnglL 
jų. Garlaiviu City of Norfolk 
grįžta į Amerikų.

HELSINKIS, Suomija, ni
gs. 21. — Sov. Rusija puoL 
Suomi jų ir Vokietijų, kad būk 
šios kurstų prieš sovietus K t 
relijos gyventojus.

ORAS
HSINKINGAS, rūgs. 21. — 

Šioje Mandžiuko sostinėje ir 
apylinkėje siaučia vadinama 
buboninė epidemjia.

NEW YORK, rūgs. 21. — 
Apie du milijonai žmonių ma
tė Amerikos Legijono 
niškų paradų.

CHICAGO SRITIS. — Nu 
matoma giedra ir šilčiau, 

milži-, Saulę teka 6:37, leidžia 
si 6:48.
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Garbingas Jubiliatas

šiomis dienomis minėjo savo 2o motų 
klebonavimo jubiliejų gerb. kun. Joms -Im
liotas, Hartfordo, Coan., lietuvių šv. Trejy
bės parapijos klebonas. • *

Jubiliatas, geri,. kun. Jotui Ambotas, 
nuo pat pradžios sa-? kurjj^avimo laikų yra 
;8sižyniėjęs uolumu. Karty nuo seniai jisai 
pirmose eilėse Veik. j tautos darbuose. Jisai 
y ta -vienas žymiausiu Amerikos lietuvių va
dų, Apie garbingų jubiliatų, ir jo nuopelnus 
“Darbininkas” ražo šitaip: *

“Jis ir bažnyčių pastatė, ir klebonijų se, nes ten naujos žmonių 
nupirko, ir mokyklų įkūrė, ir, tų viskų nu- skerdynės kitoje pasaulio da- 
veikęs, klebonauja sau sveikap, kaip ir nie- '
ko nebuvę. Toks nepaprastas darbingumas 
turi būti sujungtas su taip pat nepaprastu 
proto ir energijos pajėgumu. Ir kas įdomiau
sia, kad kun. Ambotas tų viskų padarė nei

PASTABŲ PASTABOS
J. Baltis

Žinios apie Ispanijos pilie
tinį karų jau nebetalpinaiua 
laikraščių pirmuose puslapi uo

iiMM'ikoje besilankant, vienas 
tų trijų brolių kaž kaip pu 
teko j vienos kolonijos svečių

Trečiadienis, rugsėjo 22, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

se, mat, jau “ pasenęs daly- priėmimo komitetų. Matyti,
. Japonijos - Kinijos ‘ne-1 tai' jam jokios asmeninės nau

dos nepadarė: laikraščiai nei 
nepaminėjo, kad tas ir tas 
pirmininkauja ir kų dirba. 
Suglaustai tariant, pirminin
kavimas komitete nei kiek a- 
amens karjeros nepastūmėjo. 
Todėl, dabar jisai išėjo spau
do* su ilgu straipsniu, nei iš 
šio nei to gnaibo sportininkų 
vadų, prikaišioja kitoms kolo
nijom* būk sportininkus tik

paskelbtas’ karas šiuo tarpu 
aprašom* pirmuose pualapiuo

Kun. Pranciškaus Juškaičio 
Dvigubai Reikšmingų 

Sukaktuvių Proga

Šį mėnesį sueina 20 metų kaip kun. Pra
nciškus Juškaitis įšvęstas kunigu ir kaip 
ganytojauja Cambridge, Mass. lietuvių. Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Marijos Panos para-
pijojv.

Metai metams nėra lygūs žmogaus gy
venime. Minėti 20 metų kunigo gyvenime 
ir dar gi ne eilinio kunigo, bet kunigo pa
siryžėlio ir visuomenininko, tai yra sykiu 
minėti plačios visuomenės 20 metų veiklos 
ir sūkuringos darbuotės. Kun. Juškaičio gi 
30 metų kunigavimas — tai plataus mašta
be veikla glaudžiai sujungta su pačiais svar
biausiais lietuvių istorijos įvykiais Ameri
kos kontinente. AJmerikos lietuvių tautinis 
apsisprendimas, jų nusikratymas religinio 
sulepšėjinio, išvystymas Katalikiškos Akci-. 
jos, sukūrimas bei išvystymas organizuotos 
veiklos, ypač subūrimas moksleivių į Susi
vienijimų, gražesnieji veiklos lapai istorijo
je iBlaiviiĖnkų Susivienijime, Darbininkų Są
jungoje, Moterų Sąjungoje, Vyčiuose — tai 
veikliausi Amerikos lietuvių katalikų me
tai, kuriais vienų iš vadovaujančių rolių at
liko didž. gerbiamas jubiliatas — kun. Juš
kaite. - f?':

Įšventintas į kunigus rūgs. 19, 1917, 
po trumpam vikaravimui Bostone, jis tapo 
atkeltas į Cambridge, Mass.

Čion rado daug darbo, žmonės buvo 
nuo bažnyčios nutolę. Parapija buvo gilioje 
skoloje paskendus. (Virš $50,000.00). Lietu
viai patys buvo nustoję vilties bent kada 
ii skolos išbrįsti. Pats Jo .Km. Kardinolas 
nemanė, kad ši parapija begalės savistoviai 
gyvuoti. Ji buvo prijungta prie airių Šv. 
Petricijaus parapijos. Pats kun. P. Juškai
te penkerius metus gyveno prie airių. Vie
nok ir nepatogiose sąlygose gy vendamas da
rbavosi, kad greičiau skolų sumažinus. O 
kuomet gegužės 4, 1922 m. paskyrė klebo
nu ir leido savo klebonijon apsigyventi, tai 
skola pradėjo tirpti kaip pavasarį saulei 
kaitinant sniegas. 1926 metais jau taip ma
žai beturėjo skolos, kad Jo Emin. Kardino
lui leidžiant nupirko namų vienuolynui už 
$15,000.00 ir tais metais rudenį pradėjo pa
rapijinę mokyklų, kurį ir dabar puikiai gy- , 
vuoja.

Dabar parapija yra. be jokios skolos*

• Išvarsavimas bažnyčios ir vųsi pataisy
mai šiemet lėšavo arti $3,000.00.

Seni aus parapija negalėdavo išuraityti 
bei užlaikyti vieno kunigo, o dabar jau sep
tintas metas išlaiko klebonų ir vikarų ir 
virs dešimts seserų.

Dvasinis stovis parapijoje irgi labai ge
ras. Yra įvairių ir veiklių bažnytinių drau
giją, kurios gražiai bažnyčios labui darbuo
jasi.

Gerbiamam jubiliatui arti širdies buvo 
visi darbai, nukreipti Bažnyčios ir Tanto? 
labui. Tėvų Marijonų įkurtoji Kolegija ir 
Seminarija negalėjo nepatraukti uolaus kun. 
Pranciškaus Juškaičio dėmesio. Marianapo- 
lio kolegijos koplyčioje jisai įtaisė puošnų 
altorių ir marmurinę Panelės Švenčiausios 
stovylų, o Hominarijos koplyčioj Hinsdale, 
Iii. įtaisė puošnų langų.

Malonu tad pasveikinti taip daug užsi
pelniusį jubiliatų ir Išlinkėti jam sveikatos,

< gausių Dievo malonių ir geriausios kloties
jo tolimesniuose darbuose.

kiek neapkraudamas parapijiečių sunkiais 
mokesčiais ir jokių priverstinų priemonių 
nevartodamas. Pasakė, kad tas ar tas rei
kalinga, paragino žmones prie duosntuno, 
atsišaukė į jų džentelmoniškųjų pusę — ir 
aiikoe plaukia savaimė. Žinoma, toks žmo
nių duosnumas ir pasitikėjimas plaukia iš 
to, kad jie mato, jog jų aukos atneša stam
bius vaisius, kad parapijos statyba kyla 
kaip ant mielių. Sykį toks pasitikėjimas įgy- 
tas, tai su mūsų žmonėmis jau nėra bėdos: 
klebono žodis svarbesnis už griežčiausius į- 
sakymus. Čia tur būt ir glūdės kun. Am- 
boto sėkmingos darbuotės sekretas. Moka 
prakalbėti į žmonių širdis ir džentehnouiš- 
ku būdu įpareigoja juos laisva valiA parem
ti parapijos reikalus”.

Garbingam jubiliatui širdingai linkime 
daug sveikatos ir Dievo palaimos jo tolimes
niuose darbuose Bažnyčios ir Tautos labui.

divorsų, kain jinai jį apgavo. 
Ir, aiški rukunda, jei Frans- 

Šeni&u, tavorščiai, būdavo'steas nenorės su savo negra- 
visados taip, kad vyrai mer- žiaja Adelina gyventi, turės 
gas prigaudavo, garniais,' mokėti jai alimonijų.
starkais ir kitokiom gyvybėm ------------
apdovanodavo. Ale šiais čė- Amerikos balšavikai pasigy- 
sais beveik visur mergos vy- rė, kad ir jie minėje/ Dėdės 
rus prigauta, visokiom ali- Samo konstitucijos bilijušų, 
monijom apdovanoja. Jau ne- ba Leninas jiema pasakęs: 
šnekant kiek Amerike y ra,‘‘Konstitucija yra išdavas re- 
niergų, pi įgavusių vyrus, pa-' vodiucijoa. ”
pseakosio jums kas neseniai! Kadangi sov. Rasieįuj šian-

m* japaijo. kM.uai.Uws «i perskaiiius, nenoromis į. ^„°oldi^°^ „«»»'’“• k',"stitucija/,ra
paremti. Juk tie iygronros ne- .gauni įspūdžio, kad Štai žmo- ’ . * gyvena dediu doln(> ta)iavl.

= «««-- t-i - pu paiiuosuotu šimtus milijonuBore siek aapitaiuraraų -• i - 'L F syti tiems, kūne gro«o kara- žmonių ** krdageri(> stalino ir
.*—*—«-« i i . lienea renka, jis apgarsino jQ £ekog> kurie įie tik laiko
įiBiAviBi Kurnamai*! i-p Kiekvienam mąstančiam rinkamų biauriausios moteries

žmogui yra žinoma kad pa ir laimėjusiai tų'titulų pasky- 
našių priemonių griebiasi tik rė 3,000 Frankų dovanų. Pa- 
saumylybės apakintas žmo radę iš visų negražiausia iš

ly.

KamtiBūtai • bendrafrantr- 
n inkai rinko aukjra Ispanijon 
kotnuabtana gelbėti- Ori šiol
tik patya rinkėjai težino, kur 
surinktai suko* pateko. Virai 
normaliai atrodytų, jei tie panelėmis tėeupažlųdinta, 
vargšai “bandrafroatininkai” komiteto narJatas ųevei
dabar paskelbtų aukų rinki* klutnas prikišama. Jo straips

lygsvaros ne- gauni įspūdžio, kūd štai žmo- ”ren°BUO dedu ant delno balšavi-
“eumaayti” bando kai kuriuos as- mlllJon^nu» Ru as ’,,n8' kams Įnešimų: stikinti ir va
tn* tuja pro- ’^nenia poletnikon išprovokuo . n81.yl? * . S^?nS i^8 už revoliucijų, kad j

!ai *___ • karalienėm. Kad atker-1 n , 5irnmil;lnn.n

dljinio vado netari, jų agita
toriai tr bruadelininkai 4*1 
tik būrelis paskirų asmenų, 
kurie turėjo progos nors kiek 
mokslo' paragauti ir vėliau pa 
tyte, lrad galima ir be darbo 
pragyventi, jei tik pataikoma 
mases drumsti ir nesusipra
tusias išnaudoti. •’

gus. T^e trys broliai dar gale- 
tų būti visuomenei naudin

rinkta jau virš puskapio metų 
jAdelina Roux: liesa, aukšta,

pavergę žmones, ale dar kas
dien po keletu sušaudo.

Amerikos Legiono Seimas
Šių savaitę New Yorke prasidėjo Ame

rikos Legiono seimas. Tai Didžiojo Karo 
veteranų organiracija. Narių turi arti mi
lijono. Delegatų į seimų suvažiavo arti
9ųq(X)q , programos. Tuose parengimuo

Legiono svarba ir įtaka mažėja kasmet. ®e dalyvauja visi lietuviai, iš
Kaipo karinė jėga Legionas jau atgyveno 
savo dienas. Amerikos armijos štabas Le
giono neskaito jokia karine galybe. Karui 
ištikus, vyriausybė nešauktų Legiono į ka
rinę tarnybų. Amerikos karinis štabas vašų 
viltį deda į naujųjų kartų.

Daugelis legionierių vyksta į tų seimų 
kad “good time” turėti. O tas jų “good 
thne” rišasi su tikru vandalizmu. Nuo to 
netvarkaus gaivalo nukenčia viešbučiai, kui 
jie apsistoja, ir šiaip jau pašaliniai žmonės

Legionas giriasi stojus už grynų ameri- 
konizmų ir kovojus prieš fašizmų, nacizmų 
ir komuniztmų. . i I

Rudeninės Kongreso Sesijos Nebus
Prieš kiek laiko buvo tvirtinama, kad 

prez. Rooseveltas sušauksi ųs nepaprastų ru
deninę kongreso sesijų. Dabar skelbiama, 
kad ,prez. RooseveJtas tos minties esųs atsi
žadėjęs. Įrodinėjimai, kad jo paskirtasis se
natorius Black į Aukščiausiojo Teismo tei
sėjus ištiktųjų yra Ku Klux Klano narys, 
suardė prezidento planus. Dėl (Blacko pre
zidentas ir taip jau turį daug ndmalonuraų. 
O jei sušauktas kongresas pirmoje vietoje 
pradėtų nagrinėti šen. Blacko ryšius su ku- 
kluksais, tai prezidentui dar daugiau nema
lonumų 'atsirastų.

Jei sugrįžęs iš Europos Black pats iš 
teisėjo vietos rezignuotų, tai tada preziden
to rankos pasidarytų liuosos ir be baimės 
didesnių painiavų galėtų sukaukti kongres

gaiš, Bes jie turi gabumų, jei Į šlakuota, didele nosim ir plo 
jie tik liautųsi kitus gnaibę, I nomis lupomis burna. Jai te- 
kitų reikalus ir gerų vardų'ko dovana ir priede milijo- 
mindžioję, o labiau, šusidomne-l«ierius su ja apsiženijo. 
tų visuomeniniais, o ne ai

Kai kuriose mūšį kolonijų- mens reikalais. Nuoširdžiai! pamatė, kad negražioji Adeli- 
se yru rengiamos murikalinės velytina jiems praregėti. na pradėjo mainytis: šlakai

nuo veido nykti; nosis it lu
pos įgauti kitokių formų. Mi- 
lijoriierius pasidarė Muspišius. 
Ant galo Adelina prisipažino, 
kad, norėdama laimėti, 3,000 
f Mikų, ji į rinkimus atėjo iš

Spaudos pranešimu, Angli- 
skiriant komunistus, nes pa-Joje mirė brigados generolą.*
rengimų pelnas ^ra skiriamas 
a. a. Mikui Petrauskui pamin
klų statyti. Koftlunistai toso 
visų lietuvių bendruose pa
rengimuose nedalyvauja, mat, 
jie ir čia “galvoja” kaip bū
tų geriausia asmeniškai pasi
naudoti. Štai ir “sugalvojo”
(Los Angeles ir kitose kolo
nijose), staiga paskelbė, kati 
jie turės parengimų anksčiau 
negu bendrai visų lietuvių re
ngiama ir būk pelnas būsiu# 
skiriamas Miko Petrausko pa
minklui. Taigi, taigi, net bež
džioniškų priemonių jie grie
biasi dolerių iš tautininkų pa- 
siŽvejoti. Komunistai jokiems 
Uecuvių ir Lietuvos reikalams
pinigu nėra dėję ir aišku, kad S /. - - , .
įunes. lodei, lietuviai tautt-
įlinkai privalo atsiminti, kad 
komunistų parengimuose geri 
lietuviai nedalyvauja.

Trys broliai savo ypatinga 
veikla t»po gerai žinomais 
Lietuvoje. Dabųr jie gyvena 
Amerikoje. Tai daktaras, ka
pitonas ir advokatas. Du iš jų

Vienoj birdei parėj susirin
ko daug kviestų svečių. Susė
dus prie stalo, vienas svečių 
paklausė šeimininko, kiek jis 
turi nupirkęs gėrimo, šeimi
ninkui pasaldus tiek ir tiek,
tada svečias kreipėsi į susi- 

Po ženatvėfe > milijonierius .rinkusias:

Frank P. Crozier. Jisai yra 
Lietuvai gerai žinomas ir da 
ug gero LiėtUVai padaręs teu 
laiku, kuomet dar visai no- biuti parlorio, kur jų viso- 
daug draugų Lietuva tetulė-Į kiais dažais buvo subiauroję. 
jo. Apart kitko, jisai žymių. Dabar milijonieriusi užvedė 
rolę sulošė numalšinime Lie- į - ... , .. . , —w,
tuvos kariuomenėje sukilimo 
1920 metais vasaro mėn.

laikomų vadų 
malšinti. ,

Pasekmės — ačiū Amerikos 
- Anglijos grupės pastangoms

ir sukilėlius

Tuo laiku visu pasiutimu
komunistai - žydeliai stėngė-. .

. T. . , - po vadovybe gen. Crozier irsi Lietuvos karius suerzinta J ”

— Gerbiamieji, kaip mes 
dabar gersim: kaip žmonės, 
ar kaip gyvuliai!

— Koks durnas klausimas, 
— atsakė vienas svečių. — 
Žinoma, kaip žmonės.

— Tokiu būdu, — pareiškė 
klausėjas, — gėrimo neužteks. 
Seimininkas turi parūpinti 
daugiau.

,rr,mTg,rrM.i .irr1.. =■

Šimtas Mėty Nuo
Įžymaus Menininko
Kun. Aleknavičiaus 

Mirties
tos grupės pilnu kooperavi- 
•mu su Lietuvos vyriausybe

ir juos prieš jaunuty Lietu
vos vyriausybę nukreipti, kad .................. . iv. t
. .... r, •• , sukilėliai greitai numalšintatomu pagelbėjus Auijm kc I Tll.
munistams Lietuvų pavergti. be didesnių nuostolių. Tik
...... ... j0, Amerikos Lietuvių BrigadosArtilerijos ir aviacijos daly-! ... . ®

,, ••Air - karininkas leitenantas Harrisse Kauno priemiesty dalinai'
.. , . , . i likosi nukautas,jiems tai padaryti pavyko.

ir . Leit. Harris lavonas vėliau
9 I

tapo parvežtas Amerikon k 
iškiftningai palaidotas Ariing-

artilerijos šūviais Kauno gy
ventojus prižadino.

Kaip tik tu„ teik. Kaun4LOn?ap“8“’1*,“hingt“’.3'- 
, • a i i C. Amerikos lietuvis!, bedirb-buvo gen. Crozier su Anglį-'
jos karine misija, susidedam 
čių iš keliolikos karininkų.
Taipgi ten buvo Amerikos lieA . .* • tų .pagerbė to karininko at-tuvių organizuojamos Brigą-1 . f. : . ,, , .. . .. .y ramti, in corpore atsdanky-doe stabas susidedantis iš a- , . .darni prie jb kapo ir uždeda-

SLAVIKAI, Sakių apskr. 
Rugpiūčio 27 d. suėjo šimtas 
metų kaip mirė Slavikuose 
pirmas klebonas kun. Rapolas 
Aleknavičius, (gal Alekna). 
Jis bnvo sykiu ir didelis me
nininkas, nes dirbdavo labai 
gražius meninius kryžius ir iš 
medžio rūpintojėlius, sniūtke- 
lius), turinčius didelės meniš
kos vertės kryžiai jau seniai
siipuvo ir neliko, o rūpintoje- 

darni už Lietuve neprikišu- ,.y ksj kur rasti Sla-
eomybė, pripažinimą ir »ei-' įlinkėję ptR ūkini n-
nmcelmui iVaehingtone nekar yieną Mkį ra.

dau pas ūkininkų su data 1825

parodė gabumu kai kurioeei pio aštuoniolika karininkų su . ...mi vainikų. Lietuvos vynau
srityse ar nemažai Lietuvai 
pasidarbavo. iBe abejonės, jų

generolu Swarthout - Juodo 
džiu priešaky. Amerikos ir

dariai,būtų būvę aukštai į-[Anglijos karininkai padarė
vertinti, bet laikui bėgant pa
aiškėjo, kad jų dirbta nenuo
širdžiai, kad tai būta karje-

Rugsėjis yra mėnuo, kariame baigiasi 
vaikų vakacijos ir atsįdaro mokyklos. Bet 
Chicagoj šiemet taip nestdaro. Vaikų vaka
cijos nepasibaigė ir mokyklos neatsidarė.
Taip yra dėl ape i reiškusio vaikų paralyžiaus.
Miesto sveikatos departamentas bando su-1 ristų ir dažnai jie sumind&io- 
sekti tos ligos šaltinius ir priežastis. Bet > da*0 kitų asmenų reikalus ir 
valdžia neieško priežasčių ten, iš kur ne tik ger^ vardų kad tik savo as- 
paralyžius o ir kliokiau ligos gali kilti, bū- „,cng I(.jka|u, aukičiau pakai
tant nežiūri, kad luisto gatvės ir “jėlos” H Supranta™, t» pastaba- 
pilnos dvokiančio brudo. . V)saomenĄ Wta<wi j,

Kas rudenį tūkstančiai žinoniij serga ^'uvu-e Į1 Amerikoje.
Šieno liga (liayfever). J, sukelia kaikurit) 1,1 *“la’ kad «afcus X
augalų vaisių dulkės. Tikrų vaistų prieš tų
Ligų dar nėra. Bet kaip yra išrastos kaukės 
prieš nuodingąsias dujas, tai jau baigiama 
ištobulinti kaukes, kuriomis bus galima ap
sisaugoti nuo dulkių, sukeliančių šieno ligų.

ant tiek susiaurina savo veik
los horizontų, taip kad prieš

skubų pasitarimų dėliai esan
čių įvykių ir notarė koope
ruoti su Lietuvos vyriausybe 
sukilėlių malšinime. Gen. Cro 
zier tapo paskirtas bendros 
grupės vadu. Karininkams 
paskirstytos pareigos sulyg jų 
specialybės, kapitonas Wind- 
sor pasistatęs kulkosvaidį ant 
sunkvežimio su būriu karei
vių leidosi aerodromo link. 
Leitenantas Harris su būriu 
pėstininkų irgi nuėjo aviaci-

sybė irgi pagerbė jo atmintį, 
įteikė jo motinai jam skirtų 
ordinų ir sumokėjo jai pini
ginę paraunu. Jisai paėjo iš 
Hartisfrurg, Pa., jo šeimos va
rdu pavadinto miesto.

Neabejojama, kari Lietdva 
pasirūpins tinkamai pagerbti 
ir generolo Crozier atmintį. 
Mums belieka tik pareikšti 
jam ramybės amžinam atilsy

metų. Vertėtų ir tuos užsili
kusius surinkti ir atiduoti į
bažnytinį muciejų.

Randa
jenierl’J

1Ų

jų akis* tesimato tik didelė jos sukilėlius malšinti. Kiti 
“Aš”, “Mano”' ir “Man”. karininkai griebėsi paliuosuo-

Lietuvos sportininkams A« ti artilerijos dalies sukilėlių

Vytauto Didžiojo 
Universitetas

KAUNAS. — Universitetan

VELIUONA. Ties VaičiuŠ- 
kių ir Stalioraičių km. Mitu- 
vos krantuose yra gana šva
rios kreidos sluoksniai. Ties 
tomis vietomis į upės vaga 
daug prinešta kalkinių akme
nų, kuriuose randama suak
menėjusių kiaukutų, straigių. 
Atsitiko rasti net pora gra
žiai suaMmenėjusių bičių, ar 
joms panašių vabzdžių korių.

Vienas studentas jau turi
Šį rudenį naujai įstojo per surinkęs tokių senienų visų 
tūkstantį studentų. ' kolekcijų.
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KAIP LIETUVA TOBULINS SUSISIEKI
MĄ IR STATYS ELEKTROS STOTIS

Susisiekimo gerinimas

Norėdami tiksliau ir plani
ngiau atlikti Lietuvos susisie
kimo gerinimo darbus, susi
siekimo ministerija paruošė 
dešimtmečio planus, šuo pla 
nu nustatyta visa susisieki
mo tvarkymo politika. Per 
deSimt/metį yra užsimota dide
lis plentų tiesimo darbas, ku
ris valstybės iždui kaštuos a- 
pie 50,000,000 litų. Daugelis

Panevėžio ligi Ramygalos pie 
ntas jau nutiestas. Kėdainių 
apskr. savivaldybė nutiesė 
plentų nuo Kėdainių ligi Jo
svainių. Susisiekimo ministe
rijai teks tik tuos galiukus 
datęsti, kad plentas būtų su
jungtas su Žemaičių plentu. 
Tai artimos ateities reikalas. 
Čia ministeris pabrėžė dide
lius savivaldybių', kartu ir 
vietos gyventojų nuopelnus

dabartinių vieškelių bus pa- kuric da08 Prijddeda Prie P>«-
versta plentais, kad kiekvie
nu metų laiku būtų galima 
susisiekti ne tik su apskri
čių, bet ir šiaip miesteliais, 
valsčiais ir bažnykkaimiais. 
Per dešimt metų Lietuva pra
turtės mažiausiai 700 kilome
trų naujų plentų. Prie dabar
tinių apie 1,300 km. plentų, 
kai pridėsime tų skaičių, jau 

psime pakenčiamų susisie- 
ų pareiškė susisiekimo 

^.'misteris inž. Stanišauskis.mm

ntų tiesimo darbų ir pačių 
plentų tinki i plėtimo.

Ateinančiais metais bus 
pradėtas tiesti plentas nuo 
Kėdainių į Šiaulius, pro Ra
dviliškį.

Geležinkelių srityje

Pirmoje eilėje bus rūpina
masi atnaujinti riedmenis. Iš 
apie 150 garvežių dalis yra 
apie 40 metų važinėju. Jų ka
drų reikia papildyti naujai* 
garvežiais. Numatyta pirkti 
36 nauji garvežiai. Šiemet į- 
gyjanna 4 naujos automatri- 
cos, o iš viso bus įgyta dar

Gerb. Kun, Pranciškus Juškaitis, Cam- 
bridge, Mass., lietuvių klebonas, kurs šio
mis dienomis minėjo 20 metų kunigystės 
jubiliejų. •

Gerb. Kun. Jonas Ambotas, Hartfordo, 
Conn.t lietuvių parapijos klebonas, kurs 
šiomis dienomis minėjo 25 metų klebona
vimo jubiliejų.

......
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Žemaičių plentas

Statomasis žemaičių plen
tas šiuo metu pilnu tempu 
dirbamas. Dabar yra darbe 10 naujų automatricų. Jų eks-
136 km. Darbas eina visuose 
7 distancijose. Pirmoji dista
ncija visai baigiama. Antroji 
ir trečioji distancija taip pat 
ligi‘metų galo turėtų būti bai
gtos. Tiesa, pasitaikė keletas 
nenumatytų kliūčių, tačiau ti
kimasi, kad ligi Ariogalos dar 
šiemet Žemaičių plentas galės 
būti atiduotas naudoti susi
siekimui. Nuo Kryžkalnio li
gi Gragždų jau atlikta apie 
50 nuoš. visų darbų ir sep
tintoje distancijoje žemės da
rbų atlikta apie 70 nuoš. Šiuo 
metu vietomis jau ir akme
nys pristatomi, nes žiemos 
būsimais keliais negalima pa 
sikliautL Praėjusios žiemos
smarkiai apvylė. Žodžiu, atei
nančių metų gale Žemaičių 
plentas Lietuvos gyventojams 
bus atiduotas patogiam su 
Klaipėda susisiekimui.

Plentas JKaun&s - Biržai

Antras tiesiojo susisiekimo 
• plentas Kaunas - Biržai taip 

pat smarkiai dirbamas. Nuo 
Biržų ligi Pabiržės valsčiaus 
plentas nutiestas. Tai padarė 
Biržų apskrities savivaldybė. 
Dabar tiesiamas nuo Pabir
žės link Pasvalio. Panevėžio 
apskr. savivaldybė tiesia nuo

gia. Jis sujungs Šiaulių - Bi
ržų ruožų ir Panevėžio - Sal
dutiškio. Numatoma statyti 
siaur. gelež. nuo Joniškio li
gi Joniškėlio ar Ugi Pasvalio. 
Būtina Zarasus sujungti ge
ležinkeliu. Dėl šio ruožo tik 

1 tyrinėjimai atliekami. Taip 
pat numatyta šiaurųjį gele
žinkelį atvesti į Kaunu, Sto
tis būtų Vilijampolėje. G ei e-

timi. Taip pat bus pastatyta rė bendrovę “Žuvis”, kad su

ploatacija apie 50 nuoš' pi
gesnė nei traukiniu, o kelei
viams didesnis patogumas. Tu 
rint daugiau automatricų, bus 
galima pakeisti traukinių tva-
rkraštis, padažninti traukinių,žinkelis eit» iž 5iaurinas

tuvos, bet tiksli vieta dar ne
nustatyta.

Geležinkelį iš Kretingos į 
Palangų nemanoma davesti. 
Nėra jokio išskaičiavimo. Pa
langoje bus pastatyta moder
ni autobusų stotis, kuri pri

važiavimų. Naujosios automa- 
tricos bus daug modemiškes- 
nės, daug gražesnės. Kiekvie
noje bus galima sutalpinti po 
.160 keleivių. Bus įsigyta nau
jų, modeminių 70 keleivinių 
vagonų. Be to, apie 600 įvai
rių prekinių vagonų.

šiauhucse bns pastatytos 
didelės modemio centrinės 

geležinkelių dirbtuvės

moderni Joniškio stotis. Ei
lei stočių tarp Šiaulių ir Tau
ragės taip pat bus pastatyti 
nauji namai, nes čia iš vo
kiečių okupacijos likusieji to
liau netinka nei gyventi, nei 
sandėliams.

Elektrifikacijos reikalai

Organizuojamoji akcinė ‘E- 
lektros’ bendrovė, apie kurių

nkus žvejo darbas^nebūtų ati
duotas uždykų.

Eksportas metai iš metų čio medžio drožimo meno tur- 
auga, padidėjo jis ir šiais me- tų. Po to išplaukėm į Lisbonų, 
tais. Jei importas šiais me- 1 ortugalijios Respubliko S 808- 
tais pašoko, tai tas mūsų ne- 1—”^' -A?."*1 aplankė-
baugina, nes jis susideda ne 
iš prabangos dalykų, bet iš 
kraštui naudingų mašinų ir 
įrankių, nuo kurių įgijime 
per depresijos laikus teko su-

jau buvo pranešta po vienos Į sila.ikyti. Tas kaip tik parodo, 
kitos dienos pradės jau veik-Į kad Ue laikai jau praėjo> įp;.
ti, jai tik jos įstatai bus rkjmo pajėgumas pakilo ir 
“Vyriausybės Žiniose” pas- ■ - ■ —
kelbti. /Bendrovės steigėjai y-
ra Elektros Komiteto pirmi-
ninkas viceministeris inž. Ja-

ims iš keleivių bagažų ir jį, nkevišius, kovotojai už atpi
bet atskiru primokėjimtų ge
ležinkeliais pristatys ten, kur 
keleivis važiuoja. Lygiai taip 
patarnaus ir valiuojantiems į 

Jų pastatymas ir įrengimas1 Palangų. Tokių stotį įrengus,
kaštuos apie 12 mil. litų. Jo
se turės darbo didelis darbi
ninkų skaičius. Čia bus atlie
kami visi geležinkelių ūkio 
reikalingi darbai, visoki re
montai ir vagonų statymas, 
nes jau turime prityrusių sa

vasarotojai galės būti pilnai 
aptarnauti ir juos pakaks ma
žiausiai dešimčiai metų.

Kai kas kėlė klausimų apie 
geležinkelių elektrifikavimų. 
Tai visai neaktualus klausi
mas, ir Lietuvoje apie tai 
bent keliolika -metų netenka

gintų elektrų ir Lietuvos ele
ktrifikacijos idealistai advok. 
Skipitis, prof. Kolupaila, val
dytojas Vaitkevičius, Seimo 
biudžeto komisijos pirminin 
kas Savivaldybių Departame
nto dir. Barkauskas ir inž.

vo meisterių bei darbininkų 
ir be užsienio pagalbos gali- galvoti.

Orinis susisiekimasme gamintis vagonus ir kt.

Numatoma-išplėsti siaurųjų 
geležinkelių tinklų

Dabar jų kaip ir neturima. 
Į Šiuo metu yra statomas siau

rasis geležinkelis nuo Pane-
Panevėžio link Pumpėnų. Nuo vėžio į Joniškėlį, 37 km. il-

Orinis susisiekimas labai 
aktualus. Bet jį įvedant rei
kia nors 1 mil. litų tuoj iš
leisti. Pirmiausia reikia Klai
pėdoje įrengti aerodromų, pa
statyti ten ir Kaune reikalin-

4 RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI I

vertė /
Kun. Ant. M. Karužiškig

Rugsėjo 22-ra Diena

“Kad mes, ar budime, ar 
miegame, būtumėm gyvi draug 
su juo”. — 1 Tesal. V, 10.

Dievo vaikai gyvena su Juo 
dabar, bet nekaip jie gyvens 
su Juo aname pasaulyje. Da
bar Jis nematomas; tuomet 
jie matys Jį kaip Jis yra. Da
bar jų pasikalbėjimas yra per 
tarpininkystę ir dažnai truk
doma*; tuomet jis bus be tar- 
pininkystės ir laisvas nuo bet 
kokio įkyrumo. Dabar jie yra

EUROPA 
NEW YORK
hamburg
EUROPA . • _ • • • . uivo europa
Greiti traukiniai patogiu kelionę 1
Bremerbavene^^ • susisiekimas

te Hamburgo. klauskiteInformacijų klausine v
vietinį agentų arba

HAMBUBG-AMEBICAN lime
bobth gibmam llotd
130 W, RANDOLPH STR., CHICAGO

AsIhmaCauseFought in 3 Minutes
_____ lnSiin^^hit^causos aSSIi?* mueu» or

Gražias katedras, ir puikias 
parkes, kuriose galima maty- J 
ti gražiausias gėles ir medžius. I

Sustoję Girblartare aplan- 
kerne Britų Imperijos tvirto- 
vę. Pasukę į Algiers, kur ma
tėme daug įdomių vietų. Iš 
čionai keliavome į Palmero,
Sicilijoj, kur tuo metu ėjo pa
siruošimai, laukiant diktato-

,me visas istoriškas vietas«.

jaučiamas pasitikėjimas ryto- . . ------
j-!-- • i ♦ i- i^aus Mussolini atvykstant i jum. Padidėjusios Valstybes |armiina ir

pajamos ir sutaupų augimas 
bankuose tų patvirtina.

Nieks negali garantuoti ry
tojaus, nes žmonės nevaldo 
stichijas, sausras, negali ga
rantuoti derlių, bet einant no 
nnaliniais daviniais galime 
visai realiai daryti išvadas, 
kad Lietuvos gerbūvis, o! su

Vyt. Janavičius, iš Šiaulių,! juo *r ^*^os sųlyg°s» žengs 
'pirmyn ir tai vis greitesniu 
tempu. Greitesniu todėl, kad

“Elektros” vyriausias tiks
las steigti, plėsti ir tobulinti 
elektros įinones ir kitus kuro 
ir' energijos šaltinius Lietu
voje.

Valstybė turės 49 nuoš. 
akcijų

“Elektros” pagrindinis ka
pitalas 6,000,000 lt. 51 nuoš. 
visų akcijų turės valstybės 
iždas ir 49 nuoš. galės įsigyti 
uostų, bet padeda žvejams į- 
gyti naujesnius įrankius, bra
ngias motorines valtis; sutvė-

daug vaikystės ligų jau per
sirgta, įgauta daugiau prity
rimo, paauga jaunoji karta, 
auga kapitalas, auga pasitikė
jimas Lietuva svetur, prade
dama pasitikėti ir savo jėgo
mis — viskų suglaudus neša 
ir didesnius rezultatus!

armijos ir laivyno manuver- 
rius. -Gatvės mieste įrengia
mos su elektra, kad nebūtų 
tamsu ir nakti. Irgi .įdomu 
buvo Naples. Daugelis iš mū
sų jau buvę čia, bet toks di
delis gražumas čionai, kad no 
rėjome antrų kartų aplankyti.

Prisiminė mums apie Hele- 
nų rasės praeity ir norėjome 
dar pamatyti Graikijų, čionai 
radome daug įdomių ir isto
riškų vietų ir gailėjomės, kad 
ilgiau negalėjome pabūti ir 
kad negalėjome aplankyti 
Athens.

Dabar keliaujame į Jugos- 
lavijų, kur 200 keleivių iš lai
vo apsistos. Prieš apsisto
siant mes apvažinešim.' laive
liu gerai žinomų Kotor Bay, 
apie kurį plačiau aprašysiu 
antrame laiške.

JOHN R. PALANDECH

Neatidėk rytojui, kų gali 
padaryti šiandien.

Tvaikas yra brangesnis už 
pinigų.,

gus pastatus, reikia pirkti 
ka pienas ir medus. Dabar jiei bent du lėktuvus. Taigi, kol 
dejuoja, būdami apsunkinti Ikas apie orinio susisiekimo linTIUnC YDA 
negalėmis, Tūpestimis ir var- įvedimų reikia palaukti. Nors I IliUO I Im 
gaiš; tuomet jie bus perstaty- yra jis studijuojamas ir da

romi ka* kurie žygiai, bet iš 
viso tai ateities dalykas.

Klaipėdos uoste dabar sta-

ti be kaltės Jo garbės akyvai- 
zdon su perviršijančiu džiau
gsmu. Tačiau, ar jie budi ar 
miega, jie gyva draug su Juo. 
Krikščionie, čia tavo laimin
gumas. Tai tavo vienybė su 
Kristumi.

Ir todėl kokios nebūtų tavo 
aplinkybės, tu gali drugiai sa
kyti, “Bet aš visuomet būsiu 
su tavim. Tu laikai visuomet 
mano dešinę rankų”. (Psalm. 
LXXU, 23, 24).

“Amžinai su Viešpačiu!” 
Amen, tebūnie taip! Gyvybė 
iš mirties randasi tame žody
je, tai nemarybė.

die kraštai nežino jokio de
besio, kraštai visad skaistūs 
ir šviesūs; nes nuodėmė, ta 
nelaimės versmė, niekad ne-

ATSAKŪMINGOS
Šeimyna tikisi, kad motina pri- 

gelbės daktarai užlaikyti Šeimyną 
. geroje sveikatoje. Motina gali ati- 

toma 540 m. naujų krantinių, tolinti ligas ir nesveikatą i&saogo-

su Juo dykynėje; tuomet jie 
bus su Juo šalyje, kurioje te- gali ten įeiti. — Montgomery.

dama vaikus nuo vidurių užkietėji 
mo.

Užkietėjimas dažniausia kyla nuo 
klaidingo pasirinkimo maisto — 
nuo valgių, knr trūksta kiekybės. 
Toks dalykų stovis lengvai pataiso
mas ir be didelių ISkasėių.

Kellogg’a AU-Bran suteikia sau
gų būdą neprileisti užkietėjimą pri- 
dnodant kiekybės maistui. Vidu
riuose All-Bran sugeria vandens du 
sykiu daugiau, negu pats sveria. 
Sudaro ten ko&elę, kun Švelniai ii- 
valo vidurius.

Kellogg’s All-Bran teipgi sutei
kia vitamino B ir geležies. Tai yra 
daug gerian, negu nuolatinis kimii- 
mas dirbtinių pilių ir vaistų.

Du žank&tn dienoj kaipo angme- 
ninis maistas au pieno ar grietine 
arba su kitais patiekalais užtenka 
vidutiniikam žmogui. Tris sykius 
dieiioj sunkiuose atsitikimuose.

Parduodama visose grosernėae ir

Sudaromas planas dar labiau 
uostų išplėsti ir naujų kran
tinių statyti.

Kaunas turės dar vienų ge
ležinkelio stotį, būtent Žalia
kalnyje. Į jų geležinkelio li
nija bus atvesta net iš Pa
lemono. Antroji stotis esanti 
jau dabar būtina, o 'miestui 
plečiantis ji bus dar labiau 
reikalinga, nes dabartinė sto
tis nepatogioje vietoje, jų ne
galima nė į vienų pusę pra
plėsti.

Panevėžyje bus pastatyta 
nauja stotis, tik jau kitoje 
vietoje, Nevėžio gatvės gale,
o ši bus palikta priekine sto-'Kellogg ii

LAIŠKAS Iš UŽJŪRIO
Mūsų kelionė į Europų, ku

rių turėjome laivu Satumia 
šių vasarą, buvo viena iš į- 
domiausių ir labai pamoki
nanti. Mes laivu keliavome 
sykiu su jugoslavų amerikie
čiais ir keliais laikraščių re
daktoriais.

Į laivų sėdome Nem Yorke. 
Reikia tik įsivaizduoti kokia 
gera buvo visų keleivių nuo
taika. Oras gražus, šiltas, vi
sų laikų saulėta Svečiai kad 
ir keliavo kitose klasėse ir į 
kitaei vietasi visi buvo smagūs 
ir patenkinti. Be abėjo laivo 
valdininkų atsinešimas ir tar
nautojų patarnavimas priro- 
do, kad daug iš šių keleivių 
vėl vykstant į Europų keliaus 
tuo pačiu laivu.

Iš New Yorko laivas išėjo 
apie pietus ir plaukė aplink 
Naujosios Anglijos pakraš
čius, ir sekantį rytų atplau
kė į Bostonų, kur Turistų Biu
ras parengė ekskursijų kelei
viams aplankyti istoriškas vie

Įstokite Į Naują Old 
Gold Kontestą 

0250,000 Dovanomis

1,000 Cash Dovanų Bus
Duodama Laimėtojams

Čionai kitas kon testą s, ku
riame jūs galite laimėti tur
tų ir būti turtingais per visa 
savo gyvenimų. Yra 1,000 
caph dovanų, siekiant $250,- 
000. Jūs galite laimėti vieną 
iš jų. Old Gold vėl duoda

Good looking hair is au asset 
to a man. lt stamps him as a 
well groomed gentlemon. Fom« 
oi gives a man'* hair glow« 
ing health and handsom* 
grooming through its amazing 
2-fold power... it cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich, 
foaming oil shdmpoo which 
take* unkempt, siekly hair 
(man's, womon's or child's), 
and leaves it clean as a whis« 
He and sporkling with health. 
Fom-ol is so economicolj a little 

jums progų laįmėti turtų. Įs- goes a long way. Ask your 
lokite tuojau. Konteatas k, i d.™W" ,a8ular Sfc

tik prasideda ir susideda iš endosinfl ifc to
pripildymo kalbos tuščiose eover pocking and postage. 
piešinių vietose. Nuvykit
pas savo cigaretų dea; 
lerį ir gaukite Old Gold Pie
šinių Buletinų. Jį gausite 
dykai sykiu im visais nuro

groserm
Ratile Creek,

dymais ir smulkmenomis kon- 
taa Naujrmįoa Anglijo, apie- gekit paurimua aty-
linkėję. Sis Biuras parengė . . • , »šias ekskursijas visose vieto- džiai. Svarumas nieko ne. se, kur laivas apsistoja. kaito. Nėra jokių apgavimų

Pasukę į Ponta dėl Gada. arba kliūčių. Skaitykite dien- Azorų salėse apsistojome dėl << draUGĄ dėl tolesnių
keletos valandų ir palankeme *
katedrų, kur matėme šimtme- aprašymų.

FOM-OL
Art Hm a sbainpea... t irtaMI
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VYRŲ SV. VARDO DRAUGIJOS 
IŠKILMES

PiULAPEjJ^iiA, PA. —, Šv. Yajdo dr-jus kuopų, visų 
Jo Eui. Pililadelphijus kardi- Į tautų, ICO benų ir 6,000 vaj- 

nolo Dougherty įsakymu rug- kų iš kat. mokyklų. Tųi bent
sėju 12 d. vyrų Šv. Vaido 
draugija visoj arkivyskupijoj 
iškilmingai apvaikščiojo savo 
šventę, jungiant jų drauge J. 
A. V. 150 metų konstitucijos 
paskelbimo jubiliejaus pager
bimui.

Pamaldos tų dienų buvo nu

baigęs draudziaum aLaduuue užk aukia gregoriujųiškai ‘Ky , 
rūkyti, kRd reik AiusiimLi «|u*y ria jaleiaoa’. Chųras gregorio, 
bčles, na ir raudai t«aiky- niilųd giedojo per visas Jft- 
ti ir kad luoj prasidės šias, bet taip giaiiai išpildė,
minga procesija ir kw'din«lo kad rodos įesikJkuayMun... 
lydėjimas į pamaldas. |*uej I yjjšųm stadiumo adau hd- 

| suskambėjo varpai (tam tyč.fc# skraidė orlaiviai, 
įtaisyti gražiame ‘‘trpk*" d >, pQ EvwigeŲ> tfarrisbur 
atvežti notud aU^dms), &> vyskupas J. Afi. yysk- J 
darni ženklų, Ud mfidrn- Lnecb pasakė g^ažų twnwks 
ja procesija. D Ipoj paaduai- Jų. apie konstitucijos reikšmę.

M____ u____ c___x__ iš y-y&ų.iadės <#rp dviejų žj.-1 jos dkybdiy laisvų deųm
formų įvairumas ir gražumas!! kYjAžd* kryžius, kdU na- krąAiškuiuų šalę šalyje, pažy

palydas! Gražiausių įspūdį 
tai darė iškilminga ir tvar
kinga eisena vyrų Šv. Vardo 
dr-jos miesto gatvėmis su sa
vo orkestrais, benais įr pro- 
cesijotids. O jau tų bernų uni

Tik žiūrėk ir gėrėkis. Taip,
matytos Municipal Stadiume,! ^uv° ^UO1U pasigėrėti!
lauke, kur gali susėsti 100,000 
žmonių, taigi į paskirtų vietų 
jau pradėjo rinktis net nuo 
7 vai. ryto. Iškilmingos pa
maldos Municipal Stadiume 
(prie Broad gatvės) 12 vai.

Procesijos vis ėjo ir ėjo li
gi 11 vai. Joms buvo paskir
ta vieta prie altoriaus, visas 
stadiumo priešakis, taigi vien 
tik organizuotų vyrų prisiri
nko su viršum 30,000. Visos

šė seminarijos klmrikas- tfi 
jo ėjo poromis siaumarijin 
studentai <au viršum W) iš
vien uoliai: Krikščioniu Kr o 
liai <su viršum Ąvgns

Sutuoktuves ronas ir daug kitų. Siesikų kūpi jos euoh. kongresas po 
klebonas yra seimo narys kun.
M. Gylys.PiitLADfcLPHIA, PA. - 

Jaunas lietuvis Česlovas Klei 
nutukus su Silvija Gantyte. 
gražia ukraiuiote, šeštadienį, . •.

d. rugsėjo bus surišti Mo Euchanstinis KoMgt^S 

terystės Sakramentu Šv. A-

1938 ijn. Alytuje Bus

kelių 'metų bus Jonišky, ta
čiau prieš jį gal dar įvyks 
visos Lietuvos eueb. kongre
sas Kaune.

laikė pats kardinolas Dough-> vėliavos, kaip bažnytinės, Š\.
erty. Šventėje dalyvavo su 
viršum 100,000 tikinčiųjų, kad 
net pritrūko sėdinčių vietų. 
Į)alyvavo apie 8-9 šimtai dva
siškių. Be Kardinolo, dalyva
vo dar 3 vyskupai: Harris- 
burgo, Pa. J. E. vysk. J. Le- 
ech, Sųvaon&h, Ge. J. E. vysk. 
t/. O’Hara ir Pbiladelpliijos 
sufraganas J. E. vysk. L. La
ndi įr B mons. Dalyvavo ir 
miesto majoras p. Wilson 
(protestantas) ir daugelis au
kštesniųjų valdininkų.

Iškilmių tvarkytoju ir ra- 
dio pranešėju buvo, mons. J. 
M. Corr. Dalyvavo 300 vyrų

Didelė 223 puslapių 
su naujausiais receptais i- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar Virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
tįpkių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per pai- 
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ąve.

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

01.10 
RASTINĖJE 

01.00
S

•erS

Tėvo, taip ir tautinės buvo 
sustatytos aukščiau vyrų, tai
gi jų čia pasidarė visas miš
kas, vienos už kitas gražes
nės ir įvairesnės. Altorius bu
vo aukštai paruoštas gale sta
diumo. Kaip jis didingai ir 
majestotingai atrodė! Jis tu
rėjo šv. Petro Bazilikos Ro
moje altoriaus išvaizdų, ant 
koliumnų (stulpų). Kaip ko- 
liumnos, taip ir altoriaus vir
šus buvo apsukti raudonu 
pliušu. Puikiausiais kilimais 
buvo išklota visu didžiulė pre 
sbyterija ir didžiuliai laiptai.
O jau gėlių, paimu įvairulnaa, 
kurios puošė altorių ir gražų 
Kardinolo sostų! Šalę alto
riaus plevėsavo Šv. Tėvo vė
liavos, gi
prie laiptų — tautinės. Čia 
buvo sutraukta šimtai polįc- 
monų: pėsčių, raitų ir nioto- 
eiklistų, užtat ir tvarka buvo 
pavyzdinga. 11:30 vai. atvy
ko jniesto majoras p. Wilson. 
aukštųjų valdinuikų lydimus. 
Tūkstantinės minios sukėlė 
jam gražių ovacijų, pasitik
damos jį gausingais delnų plo 
jimais, gi orkestras sugrojo 
pasitikimo maršų. Kaip una-1 
jorui, tap ir aukštiesiems va
ldininkams buvo rezervuotos 
garbės vietos presbyterijoje. 
Neužilgo atvyko Kardinolas 
ir vyskupai. Jų automobilius 
lydėjo ir kelių tvarkė du po- rfr 
lįcmonai - motociklistai prieš 
ir du paskui.

Juos pasitiko Am. Vyčių 
kuopos orkestro maršu ir mi
nios didžiausiomis ovacijomis.

11:45 vai. iškilmių vedėjas 
pranešė garsiakalbiu, kad 
tuoj prasidės pamaldos, kad 
nuo dabųr ligi pamaldų pa

dųlberto bažnyčioje.
Laimingo gyvenimo jauna

vedžiams! M
.1

Mvat jos 150 iųe-tų sukaktu 
w.

Artinasi pakylėjimas, sv^r-j 
ibianam Mišių daįs. fcyakam 
bu varpus. Minios klaupiu b

PaaMfiMiTi Sįesdkij

Naujas Vilkaviškio vysku
pijos eucharistinis kongresas 

P. ‘ numatytas surengti Alytuje. 
ĮAlytieeiai daro žygių, kad šis 
kongresas įvyktų jau ateina
nčių vasarų. Kauno arkivys-

LIETUVIAI DAKTARAI

PLATINKITE “OfiAUGE■ į*

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Čt, Cicero, 111. 
(Jtarn., Keri. ir Pėtn. IO—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St, OUcago
Paned.. Bered. Ir Snbat. p po 2—8 v.

ti jonai, Korbertjnai, Domįąi-Į leidusi prieš Gnybių
Redemptunstai įr f*ii, teį Eęlelprį^ pake

tiškįai kunigai, monsigniurai, La aukštyn duonų* ir vyjm 
3 vyskupai vis tarp dviejų javviųale. 
kunigų įr galop (CeleU-tųaLu-1 Pavyzdingas buvų minių ,yž 
Kardinolas tarp gražiai uni ! siiaikymas per vigas Mišias
formuotų, garbės sargybos, 6 
Vyčių yadų ir ąsistos. Nuo 
Vyčių salės ligi presbyterijos 
laiptų buvo išsirikiavę spalio 
riu poliemonai ir Vyčių kuo 
pa. .Orkestras yisų laikų gro
jo bažnytinį ųųaršų. Minios, 
pagerbdanios procesijų, susto
jo. Tai gražus įr įspūdingas 
buvo momentas 1 Gaudžia va
rpai, orkestras galingai trau
kia maršų, o čia pamaži ly
giuoja Kristaus karžygiai — 
gražį procesija tarp išsirikia
vusiu ir gražiai unifoAnuotų 
Yy.f jų ir galop jų Vadas pur
puriniuose rūbuose, kuris iš
sitiesusį užpakaly “paliuni”

□<*»v I (apsiaustui) neša altoriaus ta-
presbytenjos gale v A mraautojas. Toks viesas tiky

binis paradas tikrai % tvirtina 
tikinčiųjų tikėjimų.

Prasideda Mišios. Tyla už 
viešpatauja visame stadiume, 
tik galingas klierikų chorą5

OR. A. J. MIMIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KJESfKAI <Ekm. apskr.).
Per didžiulius Šv. Baltramie
jaus atlaidus, įspūdingai pa
minėtos Siesikų bažnyčios 400 
metų sukaktuvės. Sumų lųikė
pro/, kan. Česnys, pamokslų Birželio, Licjioa ir Rugpiučio mė 

, _ ' „ , * ' j siais nebus valandų popiet, bet i
pasakė prof. kan. F. Kerne- ’io—12 ryto. 
šis. Iš Arkivyskupo gautas 
sveikinamas su paiaiminimu.

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

Kasdiuu išskyrus sėmių, 
sekmadienį susitarus.

“ne 
nuo

Tyia ir ramumus visur v/eš 
pątgvę, tik karts nuo karto
praeidavo tai vienur tai ki-» T»i -i - jir T. , . - lskumese dalyvavo Resp.
tur Raud. Kryžiaus sanitarai . . . , A .... ■ ; • —- ••• ;••• • ' prezidentas, nnmst. Čaplikas,
“ Giedraitis, kun. V. Mi-
t eiks kaili pagalbos, ar nėra
W-dpųsių. Atsikasdavo ir to- ———
Mų. Po K»šiy iškilmių vedė
jas pranešė, kad konstituci
jos pagerbimui bus sugiedo
ta* tautos Imamas jr kad vi
si j j giedotų. Orkestras tuoj 
ir pradėjo himnų, o kaip šim
tatūkstantinė 'minia sustojus

AKIŲ GYDYTOJAI
.. ■ ‘~r

30 MBTŲ PRITYRIMAS 
akyi ąskaminonbunoa — akini* 

pritaikomi

0R. JOHN SMETANA

TaL OANal 2346

OR. f. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ket v ergais pagal sutarti
2305 $0. Lcavltt SI. 

TeL OANal 0402

OPTOMETRJSTAS 
AlUH S. Ashland Avenue 

j j užtraukė, tai todos žemės j k«ųdięo nuo 9 iki 12.
•>udtebėjo. Sugedėjus bumui npo 1:30 lkl 8 val v*k 
v.ėl tokioje pat tvarkoje pro
cesija ir grįžo i Vyčių sąlę,
G k Kardinolas dabar ėjo* Mi-

.1. u
T«L OANal 0628

LIETUVIAI ADVOKATAI

rūta.oee. kėlė Tele2Xu|BO,l,’e;^L28<)0

«lid^ąiWs ovptfijas, plūda- Į flJjSjJTl ji UtBoH 
iiw« ir šąųkdgmos: valio! LIETUVIS ADVOKATAS 

Tuora ir baigėsi š»o» gražios 463j South Ashland Avenue 
ir KpiidipgoK iškilmės. Res. 6515 ,S. Rockwell Slreel

Bijūnai Telephone: REPublic 9723
■^Sį-

TT—

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

$ALTIiyilERO
KAWO PROGAMŲ 1$ STOTIES W.H.F.£. U420 K-) 1 

PinnadteRiais — nuo 10 IU 10#0 yal. yąk. 
PettMstfoMais — nuo 7xQ0 iki 7^0 yal. yak. 
SękiuadienAais — jbuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak.

JOHN 8 BflfiRFNJUfffn ĮJi Uviivun
LIĘTUV1S ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Sercdos ir Pėtnyžioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6459 S.' Rockwell SL 
T*fąfo**l REPdbiic 9000

== -rrr — II ■ II.MM.—1' • ■ :jF==................ •'' —>

MATYKITE j) ŠIANDIENIHEAkTH-MOR
VACUUM-CLEANEB 

ATLIEKA 12 DĄRBU8

Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
JbEALTIj-MOR ekčp^rtas pag iųs ,dykai pade
monstruoti, ir per kebas fliįd.uiea isai«kįns JJEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. VVabash Avė., -Ghicago.
.. 1 . ‘

GERIAUSIA VIHA PIRKTIS NAU14 fflHCKA!

.J..f
TT

TTTfag

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Iaę., tcjsiugai 
patarnavo West Side apielitakei, parduodami ir taisydami puifcuu auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputacjj? 4^ Uisiugo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekai negali užginčyti... šiaip užgągėdm- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą AutompMJtyi

EMIL DENEMARK, Ine.
i Buick • Cadillac » IjaSalle

3860 Ogden Avė. Tel Craw£wd 4100

KM & IARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo C iki 0 ▼. ▼. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. ».

Tel Prospect 1012 
RM. Tel RąpobUc 6047

ĮVAIEŪS PASTARAI

flfc OMARUS SČ6AL
4729 So.

°&d
2 luboe

Avė.

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

OR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Re«. ?fi8o vai.: 10—12 A M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pairai sutarti

Rez.:
2450 W. 69 81.

OR. W. y. N
PHYSICIAN AND SURG:

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

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
TeL Melrose Park 060 

Rcs. 2126 K. 5tl» Avė., Maywood Av. 
Pitone Marwood 241S

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR, C. J, SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniai*

Pagal Rptartj

Tek Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir tre&adienitu

DR. i f. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. I1L

Otffine flonr*
2 0 4 >nd / to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN »nd SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki B vak. 
Nedėliomia paimi sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namą Telef. PROspect 1930

T«L OANal 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
V ąlaadiM: 1—8 įr 7—8 

Beredomik ir Nedėl. pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. CaUfornia Avė. 
Telefoną* REPublic 7868

■■ CHICAGO, ILL.

Tflbfmaa MZDvar 2880
OFISO VALANDOS: 

r*kan>. N«d$li<mii* nno 10 iki l? 
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
»al no niatu ir nuo 7 iki 8:3(1 v v

DS, MADRIDE KARN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
. Ttf. YARda 0W4 

S4».: T*L PLA*. 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-6 ». vak.
Nedėlįpmia nuo 10 iki 12 d»*n*

DR. J. SMIN6LMAN
KA TIK s U G S J t Ou

Mealulnoe Mokslo Seimo, Atlantic City 
Praktikuoja >0 metų . 

ąeaųnąttonae kr Mrdlen Ugpa 
Jo Specialybė

VaUadpa 11-12 A. M., 2-4, 7-t P. M. 
Reridenctja 1818 So. BOth Ąve.

Tel. Cicero MliĄ 
Oflaae 4MO Weet iSth Street 

Cicero. III.

Ras. 6958 So. Talmac Avė.
Res. Tel. GROvebUl 0617 
Office Tai. HEMlock 4848

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

y*i. 2—A ix 7—9
Ketv. ir Nedėliomia sus i tarus 

Subatoma Cicero!
144« So. 4Stb Ct

Nuo .g iltį > vai vak

Tel OAN*’ 0267
Ree. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rerideneija: 0600 Bo. Artesian Avė. 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3396

DR. SOSANNA SIAUS
Moterą ir vaiką ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
arr/winnn.s ir nubotomis

DR. R. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street .

Chicago, Illinois 
Tel HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir SeStadienlais
pagal sutarti •

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROspect 1028 2369 S. Leavitt St.
VaL 8-4 pp. ir 7-» va*. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

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

Nedėliom ir Trečladieniaia 
Pagal Bulaiti ' .

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treėiaaienaia ir Sekmadieniais 
pagal Hntartj.

Tel. Ofc. R£Pabltc 7 
Melrpae Park *30

DR, A. S. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 Weat Marąnette Road
Antrad., k et vi r tad. ir senktadlenialr 
t^lj v. rytų: 1-4 p. p.; 8-t v. y. 

teltadiaolaU nuo • v. r. iki 1 p. p.
161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
OeStAdtentais nuo 2 V. Iki * v. V. 

Rekmadlenlais pasai autartlaa

Tat POUltvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Beredoj pagal autarti

’OTel. Ofiso BOUlevard 6913-14 
Re*. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nno 0:30—6:38 

756 West 35th Street

1

Ofiso Tel.
Residencijos Tel

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai: 2—4 ir 8—8 p. m. 

Reaideacija
8239 So. Olaramont Avo.

Valandos 9—10 A. M. 
Medaiintnie pagal aptarti

0030VIRginia
L BEVerly 8244

Ohicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Aseociatioa ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Olaee A 
rūiiea. Tai yra, ankiėiausi Ameri
kos mediksliai autoritetai mOaų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
joe patarnavimu 2700 W. 82tA Bt, 
tel. HEMlock 0700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentisty, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



LIETUVOS GEN. KONSULO J. BUDRIO 
ŽODIS

(Pasakytas š. M. Rugsėjo 12 d. Brocktono 
Lietuviais, vakarienėje)

Šiandieninė šventė yra d vie Amerikos Valstybėse; ūpytikv 
jų faktorių išvada: Lietuvos riai jų priskaitoma apie vie
Valstybės atgimimo ir Jungt. 
Amerikos Valstybių humaniš
kos politikos dėka. Tik po 
Pasaulinio Karo platus pa 
saulis sužinojo, kad Rusiją 
sudarė daug tautų, kurios tu- 

»ri savo istorijas, ir buvo sa- 
vystoviomis valstybėmis. Vie
na tokių tautų buvo Lietuva,

nų milijonų. Ir padėtis jų lai
kui bėgant pasikeitė: vieni 
savo darbštumu ir pasiryžilnu 
patys pasiekė aukštųjų moks
lų, kiti, vėl, leido savo vai 
kus į aukštuosius mokslus, 0 
tie jau vis daugiau ir dau 
giuu pradeda aktyviai daly 
vauti šios šalies politikoje

senovėje sukūrusi didelę ir lietuvių esama legislatūroje, 
galingų valstybę, ir ant savo yra teisėjų ir kitokių prote 
rubežiaus savo spėkomis bu-1 si jonalų, kurie dirba savo nau 
laikiusi totorių ordų veržimų-) jos Tėvynės gerovei. Atsta 
si į Europą. Prieš dvidešimts čius Lietuvą, jie stengėsi sa- 
metų, po Pasaulinio Karo, ji1 vo naujų Tėvynę supažindin- 
vėl atgimė ir dabar sustip- Į ti su savo tautos kultūra; į- 
linta energija ir dideliu pasi- steigė prie Pittsburgho Uni- 
sekimu stengiasi atsistatyti ir j versiteto Lietuviškų Kambarį, 

(užgydyti tas žaizdas, kurios !Clevelando miesto parke “Lie 
'svetimas valdymas padarė tuvišką Darželį” ir, štai, šla
jos kultūrai. I ndieuų Brocktone pasistatė

Daug tūkstančių mūsų tau- “l ietuviškų Namelį”. Tai y- 
tos vaikų emigravo į Ameri - Į ra kukius pastatas, bet jis 
kos Jungt. Valstybes. Būdami1 geriau charakterizuoja lietu-
beveik be išimties žemdirbiai, 
jie nebuvo gyvenimo išlepin
ti, nebuvo atitolę nuo darbo 
ir žemės, pasižymėjo darbštu
mu, todėl ir naujoje Tėvynėje 
gieit buvo teigiamai įvertin
ti ir tvirtai įsikūrė.

Tolerantinga Jungt. Amer.

vius, nes Lietuva yra žemės 
ūkio klastas ir 83 nuoš. jos 
gyventojų verčiasi žemdirby
ste. Taigi, jis pilnai tinka sa- 
vo paskyrimui.

Šiandieninės iškilmės palo 
do gerų sugyveniipų lietuvių 
su kitais šio miesto gyvento
jais ir aš, baigdamas saveValstybių politika laidojo 

jiems visas teises burtis į drau! ^<x^’ kad tie saa
gi jais ir veikti kultūriniai. Pa- L) kini būtų dar tampresni ir, 
akinėje to, buvo susidariusi kn<1 ''""i miestoa klesMt1 “ 
padėtis, kurioje Amerikos lie- 1 ai Jungtie^
tuviai netik aptarnavo spaus- Valstybės su jos vadovu Pra
diniu žodžiu išeivius, bet net! Uooseveltu, iai gy-
atėjo pagalbon savo broliams Batono Miestas!
senoje Tėvynėje, nešdami te- Kas noTi prasimušti pirmyn 
:iaį šviesos žiburį, nes ten lie-' šiuo kevos metu, turi susidu- 
tuviška spauda buvo uždrau-Ati su didžiu darbščiojo pa- 
rta. | šaulio judėjimu; turi mokėti

Sunku yra pasakyti, kiek į išlaikyti savo protų pusiau- 
ištikrųjų yra lietuvių Jungt.'»yroje su reikalais.

Marijona Rumšienč
(po tėvais Bodvltattė)

Mirė rugsėjo 21 d. 1937 rn., 
3:02 vai. .ryte, sulaukus gilios 
senatvės. ’

Kilo Iš šveiknės parapijos.
Amerikoj Išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris: Magdaleną i A- 
gotų, du žentus; Prancl»k,ų 
Suris ir jų šeimynų, ir Jonų 
Petraiti ir jy šeimynų, du sū
nus: Jukintą ir Jonų lr jų šei
mynas. dvyflka anūku Ir vie
nų proanūkų Ir daug kttų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 6848 So. 
Washtenaw Avė.

laidotuvės Įvykis -penktadie
ni. rugsėjo 24 d. Iš namų B 
vai. ryt* bus atlydėta Į Gimimo 
Panelės 8vč. parapijos bažny
čių, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos nž velionės sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėta Į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pafty- 
gtamus-as dalyvauti š.t>M lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Zi-ntal.
Sūnūs. Anūkai, Proanukas Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

Laikrodis, kurio negalima ant ra»k°s nešioti. Shennan
viešbuty, Chicagoj, laiko metinį siįvažiavitnų National Ahho- 
ciation of Credit Jeweler». f'ia parodoma rankinis laikrodė
lis, kuris, sakoma, didžiausias pasauly. Juo gali apsijuosti 
geroko storumo žmogus. Laikrodėlis išstatytas parodai.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uauklctams — Laidotuvėms — 
Papuošima n m.

Phone LAFAYETTE 6800

Mikolas Jankauskas
Mirė rugsėjo 20 d., 1937 m.. 

10:45 vai. vakare, eulaukęs 72 
mėty a.našlaus.

Kilo iš Raseinių apskričio, 
Laksvų parapijos, Giržadų 
kaimo. J _

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterĮ Magdaleną, sūnų P roti- 
cIAkų, dukterĮ Oaų Želvienę, 
žentą Kazloilorų, ir jų šeimy
ną, posūni ir marčią: Juozapą 
ir Domicėlę Mockus ir Jų šei
myną lr daug kitų (Įminiu; o 
Lietuvoje: sūnų Juozapą, duk
terį AjAiieAką. brolj Antaną, 
seaerĮ Oną Ir kitas (iminės.

Kūnas pašarvotas 8213 Li
tuanica Avė. Telef. Boulevard 
8476.

Laidotuvės Įvyks šeštadlėnĮ, 
rūpėjo T5 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas i Šv. 
Jurpo parapijos bažnyčią, ka
rtoj Įvyks gedulingos pamaldos 
už v*llo«4o sielą. Pe pamaldų 
bua nulydėtas Į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
«tamus-M dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris. Miniu, 
Duktery", Posūnis, tentas. Mar
čia, Brolis. Korio Ir Giminės.

laidotuvių direktorius D. P. 
Mažeika. Telefonas Yorda 1188.

Mūsų Mokykla

LAWRENCE, MASS. — 
Prasidėjus mokslo metams, a- 
t si darė ir mūsų vaikučių ka- 
tekizacijos pamokos. Šiais me 
tais “Sunday school” vade- 
vauja seserys lietuvaitės, ap 
sigyvenus'.os Lavrrenee. Jos 
liuoslaikiu lanko ligonius, pa 
vargelius, prisikalbina vaiku 
čius kad ateitų mokytis pa
žinti ir pamylėti Kristų ir t.L 
Taigi seselės ir mokytojauja 
ir atlikinėja socialinį ir lab
darybės darbų. Turbūt, pir
moji lietuvių parapija, kuri, 
neturėdama parapijinės mo
kyklos, pasikvietė nors dvi 
seseris apaštaliniam darbui.

Rugsėjo 24 d. prasidės ftv. 
Pranciškaus parapijos meti
nės rekolekcijos, bei novem 
prieš globėjo šventę. Novenai 
vadovaus kų tik atvykęs iš 
Lietuvos kun. F. Kapočius.

baigoje spalių mėnesio. Kai
tik sužinosiu komisijos dar
buotojų vardus ir dienų, pra-*
nešiu per laikraštį. Aušrelė

Girdėjau, kad choras, va
dovaujant varg. Kokui, pra 
dėjo mokytis muzikalę kome
dijų ‘ ‘ Raul&s ’ ’.

Rugsėjo 12 d., Moterų Sų
jungos kuopa turė'jo Palan 
goj piknikų. Žmonių susirin
ko nedaugiausia. Kiek pelno 
padarė, neteko sužinoti.

Šv. Cecilijos parapijos cho
ras, rugsėjo lfrd. dainavo per 
radio WLLH iš Lowell. Apie 
krikščioniją ir komunizmų 
pasakė kalbų mūsų mylimas 
klebonas kun. P. M. Juras. 
Ir choristai ir jų vadas, muz 
Sakas, džiaugias pasisekimu 
Radio stotis užkvietė dažniau 
atvažiuoti. Kelionė nieko ne 
kainuoja.

Parapijiečiai rengiasi prie 
savo metinės vakarienės, ‘11a- 

i rvest Supper*, kuri įvyks pa-

Kidneys Mušt
Clean Ont Acids

Th. enlr *ar your body ean clean out
Acldn and polaortona naateą from raur
blood la thru 9 mllllon tlny. dellcate Kld
ney tnbea or Uiters, būt bow.ro of chea», 
draatlc. trrltattni dru«a. If functlonal 
Kldney or Bladder dleorders make you 
anfler from Oettlnd Up Nkhta. Nervo o. 
nooo, bes Paine. Backacbe. Ctrclee Under 
Byes. Dliatnaaą Rheumatlc Pelną. Acld- 
Ity. Burnine. Binartlne■_____ __  _ _ unc.
ialia chancla. Oet the Doctor'a fcuaran- 
iaed praacrlptlon celled Cyat.t (Slaa- 
Te«). Wotdta faat. aafe and aure. In 48 
houre lt muet br.lnc nerr vltallty. and la 
(urtr*- * ■**'
moneyetatas . _ _ -and the guatontoo proteeta yon.

worne rast, sete ana eure. in ve 
■ lt muat brinr new vltallty, and Is 
anteed ta •* *u un ln one week ar 
>y back on retifn of ompty pąckage. 
ix coots only WB a day at dru«lata

ALEKSANDBIA
KlfiONIENi

(po tėvais Krušaitė)
Mirė rugsėjo 20 d.. 1937 m., 

9:80 vul. ryte, sulaukus 83 me
tų amžiaus.

Gimus Amerikoje, Tuker coun
ty, Thomas, West Virginia.

Paliko dideliame n-ullūdime 
vyrų Juozapą, tėvų Aleksandrų, 
du brolius: Aleksandrų ir Pet
rų. brolienę Marijonų, dvi se
seris: Onų Cls, švogerj Stepo
nų. Sofiją Fterltng, švogerį A- 
domų ir daug kitų riminių.

Kūnas paAarvotas Lachavvicz 
koplyčioje 44 East 108th St., 
Roselande.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni, rugsėjo 23 d. Ifl koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta Į 
Visų Šventųjų parapijos bažny
čių. kurtoj Įvyks gedulingos 
už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta Į Sv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę® Vyrus, TY-vae, lim
itai, Seserys, Svogeriai, BnoMe- 
nės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sūnat. Telefonas 
CANal 2616.

S

• A. M A
MAGDALENA KALEDINSKAS

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

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

liūdime (dukterį Suzannų, žentų Petrų Sarzickų ir jų 
šeimynų, 2 sūnus: Kazimierų ir Jonų, kuris yra ve
dėjas Progress Rakandų Įstaigos, ir jų moteris Ku- 
nignndų 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.

•Kūnąs_pašarvotas randasi koplyčioje po numeriu 
4447 K Fairfieki Avė. Dėl platesnių informacijų pa
šaukite telefonu Lafayette 0727. •

1-aidotuVės įvyks ketvirtadienio rytų, rugsėjo 23 d., 
8:00 vai. iš koplyčios į Nekalto Prasidėjimo P. Švč. 
parapijos bažnyčių, kurioje įvykų gedulingos pamaldos 
už velionės sielų, o iš ten bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Magdalenos Kaiedinskienės giminės, drau
gai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę: Duktė Sušauna, Sūnai, Žentas ir jų šeimos.
I^aidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius 

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

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ ISDIRBtJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 YVesrillth St., 

Telefonai BEVerly 0005 
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DlDtlAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
; EMENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

KlanrĄkitę mūnj Lletnrfij ratilo programų Pirmadienio vakarais,
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. įtotiai (1480 

F. SALTIMIERAS
.) — PraMUJaa

1 «■

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

PASTABA J
LIETUVIAMS TABAKO DEALERIAMS

Jei prltrūktumėt OLD GOLD ir ne vienas gali numanyti, klek
PIEŠINIŲ BULETINŲ arba įsto
jimo Blankų, jūs gulite jų Įsi
gyti pranešant mums per tele 
fonų.

Sunku dealerlams visada turė
ti gana šių buletinų lr blankų siuntiniu.

kostumeriams tų blankų bus rei
kalinga.

Visus Jūsų pareikalavimus mes 
pasistengsime papildyti ir bule- 
tinus pristatysime specialiu pa-

2334 S. Oakley Avė. “DĘAUGAS” . Chicago, DL 

Telefonas CAN ai 7790

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Are.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
« Išdirbėjai aukštesnės rūftles 

paminklų ir grabnamių

> Didžiausia paminKlų dirbtuvė
Chicagoj 
------o------

Suvirš 50 metų prityrimo 
- -o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus a

Mes atlikome darbą, dau<eUui 
žymesnių Chicagos Ldetuvių

» OMŲ M 
•21 N r o

527 NORTH VVESTERN 
AVENUE 1

ARTI GRANO AVK. ".

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A U D C PATARNAVIMAS AMdųLANCE DIENĄ IR NAKTJ
rvw AT KOPLYČIOS VISOSE 
U I K A1 MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
S. M. Skubi

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5581

IR 4704 So. We8tem Ax 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

P. I. Rėklias
Lachawicž ė šonai
1 Uuleviciiis

3354 So. Habted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

4348 So. California Ava. 

Phone LATayette 3572
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VIETINES ŽINIOS Jaučio kepimo Piknikas 
Gerai Pavyko

Praėjusį aekmadieni, rrgsė- 
jo 19 d. Birutės darže įvyko 
toks piknikas, kokio dar no-
šame turėję. Tai buvo jaučio 

Šiandie, 7:30 vai. vakaro įaitftnyti viršminėtų dieną ir, | kcpinM piknikas Toki pikai- 
"" sveiki snlaukę rekmad:eni0) Riį suman. statiBtini|| žinh.

ŠIANDIE PASKUTINIO IŠVAŽIAVIMO 
REIKALU ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

Šaukiamas Tėvų Marijonų 
Chicagos apskr. rėmėjų sus- 
ma^ Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambary (West Side), 
į kurį nuoširdžiai prašoma 
kolonijų ' skyrių atstovų ir 
šiaip geros valios žmonių kuo 
skaitlingiausiai atsilankai.

Kaip žinote, kad ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 26 d. į- 
vyks paskutinis išvažiavimas 
šiais metais į Marijos Kalne
lius, kad sėkmingai ir gra
žiai sutikti ir priimti plačiąją 
Chicagos visuomenę ir šau
kiamas šis susirinkimas ga
lutinai apkalbėti visus šio iš
važiavimo ir kitus bėgančius 
reikalus.

Šia pačia proga iš kalno 
kviečiu brangiuosius lietuvius

kuo skaitlingiausiai suvažiuo
ti, kur turėsime įvairiausių 
pasilinksminimų, žaidimų ir 
kitokių įvairumų. Kaip žim> 
te dabartiniu laiku Marijonų 
ūkyje randasi visko — par
šiukų, vištukų ir kitų gyvū
nėlių, kuriuos tik atvykę vie
toje pamatysite ir galėsite į- 
sigyti.

Taipgi pranešu, kad Tėvų 
Marijonų Seminarijos koply
čia jau turi veik visus spal
vuotus langus ir kitus įren
gimus ir, kad pamaldos kas 
sekmadienį būna 10 vai. ry-

rinkėjas gerb. kun. S. Drau
gelis, Gary, Ind., lietuvių kle
bonas ir įvykintas chicagie- 
čūų parama.

Piknike dalyvavo gražus 
žmonių būrys. Buvo pats su
manytojas. Dr. Pcška buvo

SPORTAS

šdunus Golfininkų 
bankietas

gelį sportininkų. Daugelis či-( 
kagiečių nežinojo, kad, kai 
Chicagoj lijo, golfo aikštėj) 
visai nebuvo betars.

Beje, moterys turėjo bridge 
lošimų. IBūrys jų buvo labai 
skaitlingas. Bankietas buvo 
tikrai karališkas. Įėjus į salę, 
viskas kvepėjo rožėnps. Kiek 1

“Draugui” Atsiųstas 
Knygos Paminėti

.AMŽINI STABAI, eilėraš
čiai — Vacys Šiugždinis. Sa. 
kalas.

PASAKĖČIOS — J. Krilo- 
vas, vertė J. Talmantas, Sa
kalas.

ATEINA DIEVAS, lyrika 
— Myk. Linkevičius. Sakalas.

CLASSIFIED

Bendra Draugijų 
Veikla

BRIGHTON PARK. — Dr 
gijos Apaštalystės Maldos, Šv 
Vardo, Šv. Pranciškaus sese 
rų rėmėjų 2 skyr., Marijonų 
Rėmėjų skyr., Susivienvmo 
kp., Sodalioijos, Nekalto Pra- 
sid. nųoterų, parapijos choro, 
Šv. Tereses, Vyčių kp., Mote
rų Sųjungos kp., rengia ben
drų bunco party parapijos 
naudai. {Bendras dr-jų komf- 
tetas užsimojęs į vakarų su 
traukti virš 500 žmonių.

Grab. Liulevičius (44 ir Ca 
lifornia aye.) aukoja kortas,

IŠDALINTA DOVANOS 
LAIMĖJUSIEMS OEM

PIJONATĄ i vjcnarn dalyviui buvo padėta
" 1 po rožę. Be to, dar ant skob-

lietuvių Golfininkų Sųjun- s(a|o buvo (lideli r(,ži„
ga turėjo turnyrų, kurtame , bukĮe^,k Valgomojoj salėj 
buvo lošiama už.ėo.npijcnatų. kickvienas ja,ltfs lyg būtų ro j S- S- Patvaras. Sakalas.

l,oSS>i buvo paskirstyti į žiu dariie. ) ZAljBAS IR MEBGAITf:
klesas. Čempijonatų laimėjo Vakaro rengimo pinu. buvot— J[. Vaitkus. Sakalas.

PAKALNIU DEBESYS

programo vedėjas. Kalbėjo Stasys Tranas, cbicagietis, o 
klebonas kun. A. Skripkus, jp oponentu buvo John Miller, 
klebonas kun. I. Albavičius. jr<j jg Evanston. Stasys tu- 
d-ras Rakauskas ir daug ki
tų žymesnių veikėjų. Atsižy
mėjo Šacliar - Makar choras, 
Vinco Rėkaus choras iš No. 
Sidės. Pažytmėtina, kad kun. 
S. Draugelis prieš valgį per

M r s. Mary Bložis. Ji pakvje 
tė svečius į salę ir kiekvie 
nam prisegė po rožę. Be tur
tingos vakariene.;, Jonas Juš
ka, Hollywocd savininkas pa
taisė skanaus gėrimo. Svečiai

rėjo daug vargo nugalėti Jo
nų, pernykštį čempijonų.

Antrosics klesos čempijona
tų laimėjo gerai žinomas spo-tgėrė ir gardžiavos.

AUGILA NEBRENDILA, 1 
veiksmo komedija — V. Bra
zi Ulevičius. Sakalas.

to. Norintieji, tai pamatyti ir . garsiakalbį atkalbėjo “Sveika 
pasigėrėti kukliu Dievo> na- Marija”. Gal tai pirmu žy
meliu, nuoširdžiai kviečiami į kįu skambėjo maldos žodžiui 
dalyvauti. Jonukas §iame/darže.
1 ' Keptas jautis' buvo naują-

nybė, kuri daugelį patraukė;Aukotus dalykus reikia atne 
šti į klebonijų. Komisijai sva
rbu žinoti, kiek bus dovanų.

Taipgi išdalinti Lewis Style 
Fur Coat knygutės. Visi pra
šomi pardavinėti. Kas dar ne
turi knygučių, prašomas krei
ptis į A. šrupšų, 4240 So. Ca
lifornia avė., arba į P. Kvbet- 
kų. Knygučių pelnas skiria
mas V. V. S. Komisija

Pagerbs .Veikėją
—* i i i • 7

Pagerbimas vienos Ameri
koj gimusios veikėjos M. Zo 
lpienės, kuri jau virš 20 me
tų kai darbuojasi lietuvių ta
rpe įvyks šeštadienį, rugsėjo

pieštukus ir kitus dalykus 25 d., Mildos svet., 3142 So. 
reikalingus tam žaidftr.ui. Tfckrtafl «rfr Pramtifei 7-30 v

Prašoma draugijų narių 
kad kiekvienas prie aukoja 
mo daikto prisegtų kortelę su 
savo pavarde, kad laimėto- 

. jas žinotų, kieno buvo auka

Halsted str. Prasidės 7:30 v. 
vakare. Bus užkandis ir pa
silinksminimas.

Visi kviečiami dalyvaof’ 
vakarėly ir pagerbti veikėjų 

E. Nesteckienė

Dabar katalikiškų laikraščių 
ra porterių pikniko komisija 
galvoja, kų čia irgi naujo 
suplanavus, Rad visus suįdo
minus. Be abejonės kas nors 
bus sugalvota.

Reikia čia priminti, kad tas 
katalikiškų laikraščių repor
terių piknikas su Chicagos ir 
Cieeros biznieriais įvyks spa
lio 24 d., Vytauto parke. O į 
jei tų dienų lytų, tai bus per
kelta į spalio 31 d. Tas daro
ma tuo tikslu, kad dar la
biau išpopulerizuoti obalsį 
SAVAS PAS SAVĄ. Su tuo 
pikniku baigsis piknikų se
zonas Vytauto parke. Tokiu 
būdu pajuokime vieni kitie
ms rankas,* kad tarp katali
kiškų laikraščių reporterių ii 
biznierių susidarytų draugiš
kumas ir noras vienų kitiems 
pagelbėti. Rap.

rtlhinkas oicėrietis dr. A. Ji « •
Gussen. Jo oponentu buvo ge
ras jo drangas - sportininkas 
vaistininkas Kesser, ir gi ci- 
cerietis.

Trečios klesos čempijonatų 
lajniėjo S. Mačiulis, paveiks- 
lininkas, o ponia Mačiulienė 
laimėjo moterų skyriaus čem- 
pijenatų.

Tuo ir baigės L. G. S. se
zono veikimas.

Turnyro baliuje dalyvavo 
83 asmenys. Gaila, kad blo
gas oras — lietus sulaikė dau-

Svečių j)atenkinjmui Mrs. 
Bložis ir Juška nei iųinutei 
neprisėdo prie stalo. Vaikšti
nėjo apie svečių stalus ir pri- 
žiūrinėjo, kad visi vaško tu
rėtų. Pažymėtina, kad daly
viai - svečiai pas golfininkusi 
būna visi lygūs, net garbės 
stalo nebuvo. Tai bene pir
mas buvo toks balius.

Po visaun visi šoko, Links
minosi. • Buvęs

Pažindami praeitį, galime 
numatyti ateitį.

±c=
♦ ♦♦H

DAYS
Atsidaro tuojau mokyklos. Mokiniams ir vėl yra 

reikahttga^ visokios knygos. 'DRAUGE ’ galite gauti. 

Katalikų 'tikybos Katekizmas — kun. V. K. .. 20c

Katalikų Tikybos Katekizmas — vertė S. M. K.
1—4 s| ąiams 

5—6 skyriams ..

15c

20c

AVEATHF.R STRIPS

Kam reikalinga weather atrlps apie 
langus arba duris krelpkUėa j:

J. PURTOKAS
64 25 So. Rlchmond Street

 ‘ Tol. Hemlock 2573.

PARDAVIMUI NAMAS
BRIGHTON PARKE 2x4 frelmlnls 
namas su garažu ant konkritinių pa
matu. Kaina $4.200.00. 4534 So.
Waahtenaw Avė. Savininkas 3944 S. 
Artesian Avė.

Manant statyti sau nan/ią nam? 
pcrtaisvti sena. našaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

67.19 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspėct 1185.

P.IRItAVIMn FARMA

41 ake.rlu. gcrlaii’los žcmAs Michl-
F'in. peri budn'k-’l c'pkfrlkns lr van- 

I rtun, ant cementinio ke'in arti ežero.
Mainvslu ant ma’n namuko ar*-a blz- 

MARGIS — Liudvikas Ko-ir”,° '2° a,r** ,pardu2’l;, Valn\.kr-kia JOa niekada neerlrdc.lotc. Tcle- 
ndratavičius. Sakalas. • fonuokit po OROvehin 3«r>i.

P. A. AVOREKUst,
3740 W. 80th Place, Chicago. IU.AUKSINIS (BATELIS, a- 

pysaka — Brone Buivydaitė. 
Sakalas.

JAUNUOLIUI IR TĖVUI 
— Dunesejos Kapitonas Alp. 
Magniez, išvertė Den. Kap. 
Pr. Povilaitis. Sakalus.

VAIKAS IR KNYGOS — 
Pagal Maršakų Cvirka. Saka
las.

TRAUKINYS — Vyt. Si- 
rijos Giras. Sakalas.

NAPALYS BAILYS — P. 
Cvirka Bakalas.

JŪRA — V. Sirijos Gira 
Sakalas.

ARE YOU ONLY A-
THREE-ŪUARTER WIFE?

MEN.because tbey are men.can 
never underilanri a three - 

ųuarter wife—a vlfe wlio la all love 
and kindness three *eeks tn s 
month and a heli cat tbe ręst oi 
the time.

No matter how your baclt acher
—how your nerves acrcain—don't 
tako it out on your husband.

For three generations one womn 
has told another how to go "anų. 
lng through" with Lydia E. Ptnk- 
ham's Vegetable Compound It i 
belps Nature tone ap the sy stena, 
thus leaaening the diseomforts from 
the functlonal disorders whicb 
women mušt endure ln the threa 
ordeals of llfe: 1. Turnlng from 
glrlhood to sromanhood. 2. Pre- 
paring for motherhood. 3. Ap- 
proaching "mlddle age."

Don't be a three-quarter alfe. 
tekę LYDIA E PINKHAM'S 
VEGETABLE COM POUND and 
Go " Smlllng Through."

PARDAVIMVI NAMAS

Mamnoftc npiclInkM — 2 flc-
tn mūrinis »»•"•«. abu flct°l no 3 
kornhnrlus. 2 d'^ell Vombar's.1 bela- 
monte. 2 k-”-,, mraM’Gis. nntms n 
mas n no Vnnrir.0- dėl informa 
Saukit CANaI 1115.

KAS 1FSKO KAMBARIO. Mam
I*arkc Ifniiomnifl-n g’-'žlai fronr- 
»«»«•. knrStu vandeniu fbot n-at-'r) 
SIHon-as kambarys. Adr. 6747 So.
Ar»rqhn A VC.

PAP.DAVIMI’I NAMAS

4 354 So. Maplewond Avė., krautuvė. 
4 kambariai, garadžlus. Priežastis 
pnj-davlmn — naS'*. At:ISaukit 10737 
So Michigan Avė. ~ .

PARDAVIMIT RESTORANAS

Prificenort an’el’n’-SI gera vieta, pi
ni renda. gerai išdirbtas biznis. Ran
dasi po numeriu:

3432 8o. Halsted St.

RENDON FLETAS

Šešių kambarių fletas. elektros švie
sa. Lietuviu npieilnkSt

2250 W. 24th Street

REIKALINGA MOTERIS

Reikalinga moteris nuolatiniam na
mų darbui, 1 diena i savaite.

Telefonuokit: ROCkwell 0650.

PARDUOKIT KALĖDŲ 
KORTELES

Firmom ir draugams. 40% . com- 
mission. Puikiausia graviruota eilš 
kortelių. Lengva parduoti. Žemos 
kainos. Pavidalai dykai. Irgi gra
žūs raftyklos kalendoriai.

CROWN ENGRAVINd 
310 So, Michigan Avė.

PARDAVIMVI BI’CERNft

Pardavimui bučernė lr grosernA. Ge
ra Ir sena vieta. Pigiai. Su ar be 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar namo. • ’ • c .

1308 So. 49th Avė., Cicero. III.

BUDRIKO NAUJOS RAKANDŲ 
KRAŲTUVSS-

TESIS VISĄ ŠIĄ SAVAITE
* L*'.'

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

Per visų savaitę tęsis didelis išpardavimas ant Pečių 
Lovų, Parlor Setų, Skalbiamų Mašinų, Akordionų ir 
Radios.

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

Tel. Boulevard 7010

Budriko tymam programas WCFL — »70 Kil., NedCllomls kaip 7:10 vai. vak 
WAAF — 920 Kil., Panedšllals ir Fėtnyaomls 6-t» vai. vak.
WHFC —' 1420 Kil., Ketvergais kaip 7:00 vai. vakare lkl 8:00.
WQES — 1360 Kil., kiekvieną, dieną kaip 9-tą vai ryte.

Vaikų Žvaigždutė — P. jBendorius
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 Avė. Chicago, Illinois

00 AL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

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

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

RENDON SALĖ
Brigbton Parke 4500 So. 
Talman Avė. Sav. Petras 
Vengeiiauskas pasiūlo savo 
kostirmeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi
gi renda. Tel. Laf. 4112

bė.
Gciesnė meilė, negu rūsty

Jš nakties darbų diena juo
kiasi.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE 0IL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus

9PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FIEL OIL RAFINIRTUOTOJO HOJ 
TERITORIJOJr . į . • • * * t

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIF.RĄ 
SU CITY SEALER APtICRftTAIS, SAI K UOTAIS TROKAIS 

KUOMF7T REIKTA ALIEJAUS PEČIAMS ftAIKITE

OANal 2020

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

KURUI AIJEJAI VISOKIEMS ftn.DYTI VAMS '

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
siriipinkit kflru dabar. 0- 
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 nž žemesnę kainų.

GRANT WORKS COAL 
YARD

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

Tel. Cicero 311Adomas Bernadišius, sav.

+»4»»»»♦*}♦•♦»♦»•♦»

'4*

*

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

CRANE COAL COMPANY Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


