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AMERIKA PAKARTOJA PROTESTĄ 
' PRIEŠ JAPONUI .

JAPONAI NEIGIA PROTESTUS, PUOLA 
KINIJOS SOSTINE

Kitos valstybės ir gi protestuoja 
dėl Nankingo bombardavimo

AVASHINGTON, rūgs. 22. 
— Amerikos J. Valstybių vy
riausybė šiandien pakartojo 
protestų Japonijai prieš Kini
jos sostinės Kankino bombar
davimus iš oro. -Vakar prieš 
japonų žygius protestuota tik 
žodžiu.“ Kadangi japonai iš to 
nieko nedarė, šiandien jteikta 
Japonijai protesto nota.

Amerika pareiškia, kad Ja
ponija bus atsakinga už pada
rytus Nankinge amerikie
čiams nuostolius, kadangi 
Nankino puolimas yra niekas 
daugiau, kaip tik sąmoningas 
civilių žmonių žudymas. Toks 
gi žygis yra nežmoniškas ir 
draustinas,

Japonijai griežtus protes

tus! pasiuntė Anglija ir Pran
cūzija.

Žiniomis: iš Šanchajaus, ja
ponų karo vadovybė neigia vi
sus didžiųjų valstybių protes
tus ir japonai lakūnai pakar
toja puolimus. Japonai pareiš
kia, kad jie nusprendę Nanki- 
ną visiškai sunaikinti ir niekas 
negali jų sulaikyti nuo šio žy
gio, tuo labiau, kad svetimša
liai Nankine įspėti apleisti tų 
miestų.

Žiniomis iš paties Nankino, 
ir šiandien japonų lakūnai 
bombardavo tų miestų. Su
griauta daug namų, sukelti 
gaisrai, šimtai gyventojų nu
žudyta ir sužeista.

KARDINOLAS KONSEKRUOJA VYSKUPĄ

Nuotrauka padaryta Švč. Vardo katedroje pereitų antra
dienį. Jo Emin. kardinolas Mundelein konsekravo vyskupų A. 
Pinger, misionierių Kinijoje. Konsekruojamas vyskupas atsi
klaupęs šalia kardinolo. (Arine Photo.)
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Japonai “apgaili” Anglijos ambasado
riaus Kinijai pasovima

J" -J-4
T0KI0, rūgs. 22. — Japo

nų vyriausybė tik Šiandien į- 
davė notų Anglijai dėl britų 
ambasadoriaus Kinijai pašo vi
mo, jam vykstant automobiliu 
iš Nankino į Šanchajų.

Japonų vyriausybė pripažįs
ta, kad jos lakūnai padarę 
klaidų. Jie manę, kad dviem 
automobiliais važiavę aukštie
ji kinai karininkai.

Vyriausybė “apgaili” ne
lemtųjį įvykį ir pasisako, atei
tyje bus žiūrima, kad kas pa
našaus neįvyktų.

PRANCŪZAI JKALINO IS
PANŲ NACIONALISTŲ 

VALDININKU

PRANCŪZIJA NEGALI 
NURIMTI

PARYŽIUS, rūgs. 22. — 
Prancūzijos vidaus reikalų mi 
nisterio įsakymu Hendaye 
miestelyje x( ties Ispanijos sie- 
naj prancūzų policija suėmė 
ten nuvykusį ispanų naciona
listų valdomų trijų provincijų 
kariškų gybernatorių maj. J. 
Troncoso. Suimtasis paimtas 
į Bayonnc miestų ir tenai įka
lintas. 1Į. J,

• V

ŽENEVA, rūgs. 22. — Pran 
cūzijos užs. reikalų ministeris 
Delbos čia pareiškė, kad jo vy 
riausybė atidarysianti Ispani
jos pasienį ir Įeisianti į Kata-

Suimtąjį prancūzai kaltina, 
kad jo pastangomis bandyta 
Breste iš sausųjų dokų pagrob 
ti Ispanijos radikalų povande
ninį laivų.,

“PER MAŽAI KOVOS” 
PRIEŠ RELIGIJAS RU-

' SIJOJE
MASKVA, rūgs. 21. — Lai

kraštis Pravda nusiskundžia, 
kad Rusijoje šiais laikais už- 
snudusi kova prieš religijas. 
Laikraštis daugiausia kaltina 
švietimo komisarijatų, kurs 
neparūpina mokykloms vado
vėlių kovai prieš religijas. 
Girdi, ^uk ši kova turėtų būti 
vedama daugiausia per moky
klas.

(Matyt, Pravda bando mas
kuoti komunistų priešreliginę 
veiklių, kad parodžius pasau
liui, kad Rusijoje jau nėra 
taip bloga religingiems žmo
nėms. Bet tai tuščios pastan
gos).

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
KOVOJA PRIES NACIU!

Ragina tikinčiuosius ginti savo 
teises, laisvę

CASTELGANDOLFO rug?. 
22. — 1,500 austrų ir vokiečių 
meldžionių audiencijoje Šven
tasis Tėvas Pijus NI kalbėda
mas apgailėjo Vokietijos na
cių nelemtųjį nusistatymų 
prieš religijų.

Jo Šventenybė pasakojo, 
kad netolimoj praeityje patsai 
lankė Vokietijų ir gėrėjosi ten 
religijos stoviu. Šiandien tas

se Vokietijos dalyse prieškrik 
ščioniškas ir tiesiog ant ik ris 
tiškas sąjūdis kaskart- stiprėja 
ir sudaro katalikams didelius 
sunkumus išpažinti tėvų palik
tų tikrąjį tikėjimų.

Bet nepaisant visų tų sun 
kūmų, sakoma laiške, vysku
pai pasitiki katalikų tėvų ryž
tumu ir nepalaužiamuoju jų 
nusistatymu pasilikti ištiki

vra vien skaudūs atsiminimai, mais1 Bažnyčiai ir tikėjimui.
Vyskupai pareiškia, kad nuoj

BERLYNAS, rūgs. 22. — 
Vokietijos katalikų vyskupai 
išleido naują ganytojiškų laiš
kų, kurs ateinantį sekmadienį

VtEŠPATIES KANČIA BUS bus skaitomas visose bažnycio-

VAIDINAMA 1940 M.
se.

spalio mėn. 1 d. bažnyčių kc 
bariuose vaikai bus mokomil 
religijos. Vyskupai nurodo tė-| 
vams, kad jei dėl šių pamokųj 
sutiktų kliūčių, apie tai pra 
neštų savo kunigams.

Laiško gale vyskupai pro-| 
testuoja, kad nacių vyriausyl 
ir toliau nesiskaito su kOnkor 
datų ir kaskartas vis naujasl 
kliūtis stato1 Bažnyčiai jos mi-| 
sijoje ir varžo teises katali-

Nacių vyriausybė uždraudė 
religines pamokas išlikusiose 
katalikų parapijų mokyklose. 
Tad vyskupai minėtu laišku 
tik šį svarbų klausimų nuodu
gniai gvildena.'

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Vietos spaudoje pasirodė ži
nių, kad atsižvelgus į katalikų 

mokslininkai darbavosi į savo i persekiojimus Vokietijoje var-

raudonąjį terorą
HELSINKIS, Suomija, rū

gs. 22. — Papildomomis ži
niomis, Karelijoje ■ (išilgai 
Suomijos pasienio). GPU (so
vietų politinė policija) vykdo 
‘ ‘ valymų? ’ \ kis yraJygu rau- 
donųjam terorui.

Karelija yra sovietų respu
blika. Leningrado ir Maskvos 
laikraščiai praneša, kad GPU 
tenai susekusi tautinį sųjudį 
ir sąmokslų atsiskirti nuo sov. 
Rusijos ir pasiskelbti nepri- 
klausųm a. respublika.

Anot sovietų policijos, kare
lių sąmoklo, priešakyje yra vo 
kiečiai ir suomiai agentai. Są-

pusę patraukti karelių 
batalijoną.

Anot sovietų laikraščių, jei 
sąmokslas būtų pavykęs, sov. 
Rusija būtų netekusi ne tik 
Karelijos, bet dar ir su Mur
mansku susisiekimas geležin
keliu būtų buvęs nukirstas, o 
tarp Baltijos ir Baltųjų jūrų 
naujas perkasas būtų buvęs 
uždarytas. .

Suomių spauda praneša, kad 
šiandien Karelijoj vykdomas 
baisus teroras. Sovietai tuo 
būdu bando sukelti rimtus ne
sutikimus su Suomija.

šaulių giai 1940 metais Oberammer
gau, Bavarijoj, bus vaidinama 
Viešpaties Kančia.

Oberammergau“ miestelio
bdrmistraa nuginčija tas «i—
nias. Jis pareiškia, kad pažy
mėtais metais įvyks, garsus 
pasauly vaidinimas ir prie’jd 
jau rimtai rengiamasi.

IR BRITANIJOJ ORGANI
ZUOJASI KRIKŠČIONYS 

DARBININKAI

Vyskupai nurodo, kad viso- kams.

ORTQPEDISTV P AT ARI-
mjfHB

PARALYŽIŲ
J • • .

CHICAGO NEGAUS DAU-I 
GIAU FONDŲ IŠ VY

RIAUSYBĖS

MASARYKAS IŠKILMIN 
GAI PALAIDOTAS

TEISĖJAS BLACK GALĖS 
IŠSIGINTI KLUXIZMO

Šis Prancūzijos žygis gali 
lonijų vykti savanoriams, jei nukelti naujus tarpteutinius į
Italija ir toliau siųs naciona- susikirtimus. Nacionalistai at-
listams kariuomenę ir karo 'silygindami areštavo prancū

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs.
22. — Vakar vakarų Lany mie 
stelio kapuose iškilmingai pa
laidotas miręs buvęs pirmasis 
Čekoslovakijos prezidentas T. 
Masarykas, čekas patrijotas 
ir žymiausias kovotojas už 
tautos laisvę.

Iškilmėse svarbiausių kalbų 
sakė dabartinis respublikos

AVASHINGTON, rūgs. 22. 
— Teisėjas Black galės išsi-

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Jaunųjų Krikščionių Darbi
ninkų sąjūdis pagaliau plinta 
ir Britanijoj. Štai, Liverpooly 
jau suorganizuota krikščionių 
darbininkų šaka. ,

Šis sąjūdis prieš 12 metų
ginti klmizmo ir vistiek peni- Prad8tM,

apima Prancūziją, Olandiją, 
Portugaliją, Šveicariją, Lu- 
xemburgų, Austriją, Jugosla-

organizaci-..likti šios slaptos 
jos nariu. , ,

Aiškinama, kad 1 Ku KIux 
klano organizacija leidžia taip 
daryti savo nariams, jei tas y 
ra organizacijai naudinga.

Ortopedistai yra specialistai 
atitaisyti iškrypusius iš nor- 
malumo kūno narius ir kovoti 
prieš kitus chroniškus pabėgi
mus, pasireiškusius pas vai
kus.«

Chicagos sveikumo departa- 
mentas šiuos specialistus pa
kvietė padėti kovoti prieš “in
fantile paralysis” ligą, dėl ku
rios siautimo uždarytos prad
žios mokyklos. Ortopedistai su 
tiko padėti gydytojams.

Jie randa, kad paralyžium 
susirgusieji turi ramiai ir šil
tai gulėti lovoje. Be svarbaus 
reikalo ligonių nekilnoti, ne
naudoti jokių masažų, neleisti

Žiniomis iŠ Hyde Parkoj 
prezidentas Roosėveltas parei 
škęs, kad iš PAVA fondų dam 
giau nebus skirta niekam uit 
kur vesti viešuosius darbas.

PWA tegali išleisti tik 
milijonus dol’ 1937 m. ir iš 
žymi dalis jau paskirstyta.| 
Su likusia dalimi bus atsar
giai elgiamasi.

_ , , . • *1

Tokiu būdu Cbicagog mies-l 
te seniau numatyti į vairui 
projektai griuvo ir nebus vyk
domi. O tikėtasi Chicagai gau
ti mažiausia dar apie 83 mili
jonai dolerių.

Vadinasi, vyriausybė jau nu| 
traukia savo pagalbą vaist

viją, Kanadą, Pietų Ameriką. ygOnįuj atsisėsti, arba atsieto-1 bėms ir miestams.

jo buvęs mokinys.

Iš ISPANIJOS GRIŽO SU- 
ŽBST1 ITALAI

ir Afriką. . /
Šio sąjūdžio pagrinde yra

grąžinti krikščioniškus princi
pus namams ir darbavietėms.

medžiagų.
Čia pasijuokta iš ibin. Del- 

lx>8o grasinimų, kadangi Pran
cūzijos siena į Ispaniją visas 
laikas yra atlapa.

zų konsulą Malagoj.

LJETUVAITE SKAUTE LAI- 
MEJO TARPTAUTINI

KONKURSĄ

RADIKALŲ MILICIJA PRA
DĖJUS PUOLIMĄ

NEAPOLIS, rūgs. 22. — Iš 
Ispanijos garlaiviu parvežta 
sužeistieji italai savanoriai — 
41 karininkas ir 312 karių. .

NUFILMUOTA KATALIKŲ 
SPAUDOS PARODA

ti. Jie sako, kad ramus gulėji 
mas sulaiko ligos plitimą ir 
neleidžia kūno nariams iškryp 
ti iš normalaus savo stovio.

Kiekvienam įvykyje gydyto
jo pagalba yra būtina.

GATVEKARIS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ; 4 SUŽEIST?

BEDARBIŲ SURAŠYMAS

HYDE PARK, rūgs. 22. — 
Prezidentas Rooseveltas pat
virtino bedarbių surašymo pla 
ną. Šiam cenzui skirta 5 mili
jonai dol. išlaidų. Bedarbius 
suregistruos paštų departa
mento tarnautojai — laiškų 
nešiotojai. Jie išdalins korte-

KAUNAS. — Šiais, metais 
tarptautinis skaučių biuras iš
leido viso pasaulio skaučių uni 
formos ženklų ir vėliavų pieši-

HENDAYE, rūgs. 22. - 
žiniomis iš Madrido, radikalų 
milicija pradėjusi “sėkmingą” 
puolimą prieš nacionalistus 
Cordoba fronte, pietinėj Ispa
nijoj.

KUN. COUGHLIN PAR- 
VYKSTA Iš EUROPOS

SOUTHAMPTON, Angli
ja, rūgs. 22. — Garlaiviu Em- 
press of Britain kunmo knygeles ir paskyręs tris .

premijas paskelbs konkursą. 24 ŽUVO TRAUKINIŲ SU- C»',«hhn lsvyko 1 Amenk’

Šiomis dienomis iš to biūrobu 
vo gautas pranešimas, kad iš 
dviejų konkurse dalyvavusių 
lietuvaičių skaučių, viena, bū-

SIDAUŽYME

C. E.

les ir jas surinks. Prezidentas ,tent, jaunesnioji skautė Sofija 
per radiją paragins bedarbius'Arvazietė, yra laimėjusi pirmą 
įsiregistruoti. > Iškirtąją pasaulinę premiją.

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, rūgs. 22. — Transylvani- 
joje susidaužė du traukiniai. 
24 asmenys žuvo ir apie 40 au 
žeista.

PREZIDENTAS IŠVYKO I 
ŠIAURV AKARUS

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
22. — Šiandien vakatą prezi
dentas Rooseveltas išvyko į 
šiaurvakarines valstybes.

VATIKANAS (per paštą). 
— Prieš uždarysiant Katalikų 
Spaudos pasaulinę parodą, vi
si svarbesnieji parodos pavili-

PASTATYTOS NAUJOS 
BEKONO SKERDYKLOS

KAUNAS. (Tsb.) — Kai An 
glijos rinka buvo visai laisva-

AVentworth avė. gatvėka 
nušoko nuo bėgių ir j
elektros pajėgos stoties/šienų, 
6336 Wentwortb ave>4 asme
nys sužeista. Tarp jų yra J, 
Brosius, 41 m. amž.

jonai ir kambariai nufilmuoti, I bekono įvežimui, Lietuvos ūki 
kad Ui'turėti atminimui. ratLninkab vyriausybės skatinami, 
paroda yra jaugiau kaip koks pradė;o auginti daug kiaulių
paprastas istorinis įvykis.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. - 

matoma giedra ir šilta.

Vakar aukščiausia tempera 
tūra popiet buvo 91 1.

Sau|ė 
si 6:46.

teka 6:38, leidžia-

Parduodamų kiaulių skaičius 
kasmet augo. Jau 1930 metais 
parduoU 450.000 kiaulių, Kiau 
lės tam tikrose skerdyklose 

Nu- buvo perdirbamos į bekoną, 
kuris buvo vežamas beveik tik 
tai į Angliją. “Maisto” ben
drovė pastatė keturias dide
les bekono skerdyklas Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžy ir Tau
ragėje. , . : i: *:lth

PASIBAIGĖ VASARA

Šiandien pasibaigė vn«ar 
ir prasidėjo rudens laikotar 
pis.

Šiandien per Chicagą tra 
kiniu pravažiuoja prez. Roose. 
veltas. Gal apie valandų čia 
išbus. Vyksta į šiaurvakarus.

Chicagos pradžios mok\klų 
viršininkai sukviesti į sveika- 
tos dep. ofisą patirti apie 
ralyžiaus stovį.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,

Japonija, tai būtų susidariusi aiški karo 
jėgų persvarų ir pasaulinei taikai pavojus 
būt buvęs aiškus. Dalykam esant taip, kaip 
yra, tai karo pavojaus artimoje ateityje 
nėra.

Kad Italija ir Vokietija smarkiai gink
luojasi, tai aišku. Bet dėl to nėra reikalo 
nugąstauti — jos gali eiti tik iki tam tik
rų ribų.

Taigi galų gale bendra išvada apie vi
suotino Europos karo galimybę yra ta, kad 
artimoje ateityje tokio karo pavojaus nėra.

Kum. Pr. M. Juras.

KLASIŲ KOVOS LAUKE
• ♦ / k ' d ’ • L

(Kalba traliuota per radia) priemonėmis, j kurias komuniz-

SO

' Apie Karo Galimybes Europoj

Amerikos angliškuose dienraščiuose veik 
kasdien rašoma apie karo galimybes Euro
poj ir darosi įspūdis, kad ten visuotinas ka
ras bet kurių dienų gali užsiliepsnoti. Euro
poj jau reiškiama nusistebėjimo iš to perdi- 
delio Amerikos laikraščių bubniji&uo apie 
karo pavojų Europoj. Mat žinios apie karo 
galimybę patraukia žmonių dėmesį ir todėl 
žmonės labiau perka laikraščių. Tad gal čia 
įr yra šaukiama apie karų su biznišk u iš
skaičiavimu.

Lietuvos šaulių organas “Trimitas” ru
gsėjo 2 d. įdėjo rimtų straipsnį apie ateities 
karų ir daro rimtų išvadų apie tokio karo' 
galimybę artimoje ateityje. Su tomis rento
mis išvadomis labai įdomu susipažinti. Pir
miausia užsiminta apie karus netolimoj pra
eity. , ' . . .

Kai Vokietijai vadovavo garsusis Bis
markas ir Moltke, tai ji laimėjo karų prieš 
Austriją ir prieš Pranoūzijų. Prieš Austriją 
tekariavo šešias savaites, o prieš Prancūzi
ją tekariavo šešis mėnesius. Taip galėjo pa
daryti dėl to, kad Bismarkas buvo priren
gęs Vokietijų politiškai, o Moltke kariškai.

1914 metais Vokietija žinojo tik Bismar
ko ir Moltkės laimėjimus, o jų gudraus pri
sirengimo negalėjo pasekti. Ir 1914 ,metais 
Vokietija tikėjosi karų laitoėti per Šešias 
savaites, bet įvyko kitaip.

Pirmoje vietoje Didysis Karas parodė, 
kad Europoj izoliuoto karo jau nebegali bū
ti. Jei dvi valstybės susikimba, tai įtrau
kiamos ir kitos. Kai 1914 metais Austrija 
paskelbė karų Serbijai, tai manė, kad kitos 
į tai neįsikiš. Ypač dėl to, kad Rusija ir 
Prancūzija nebuvo baigusios karinio prisi
rengimo progranio. Tas programas turėjo 
baigtis tik 1917 m. Bet nebaigtas tų val
stybių karinio prisirengimo programas* nesu
trukdė jų įsikišimo į karų. Vokietija tada 
nepramatė nei to, kų Anglija galės daryti, 
o dar mažidu skaitėsi su Amerika.

Toliau Didysis Karas parodė, kad jei 
užpuolikas nori laimėti staigiais smūgiais, 
tai jis turi būti bent du sykiu tvirtesnis už 
užpuolamąjį. Ir tai dar ne viskas. Jei ūž- 
puolamasis bus tinkamai pasiruošęs ir nepa- 

į būgs, pamatęs priešų savo pasienyje, tai vis 
.'vien jis karo'nepralaimės. Dabar visos di
džiosios Europos valstybės yra pasigaminu- 

, aios gausybes karo medžiagos ir visos tuo
• žvilgsniu galėtų ilgai laikytis. Kiekviena 

valstybė žino savų kaimynų karo pajėgu-
: mų ii todėl žitio, kaip rizikinga būt pradėti 
' karas.
{ Dabar, ar galimas visuotinas karas Eu- 
l.icpoj netolimoj ateityje!
* • ■ Pažiūrėkime, kų žinovai sako apie Eu

ropos valstybių karinį pajėgumų.
Prancūzija ir Anglija yra dvigubai ga

lingesnės už Vokietijų ir Italiją. O skyrium 
imant kariškai galingiausios valstybės yra 
Anglija ir Sovietų Rusija. Toliau seka Pran
cūzija ir Vokietija, o Italija su savo daug 
rėkaujančiu Mussoliniu užima tik penktų 
vietų.

Iš to kaip valstybės dabar stovi Euro
poj matome, kad Anglija ir Prancūzija lai
kosi bendro fronto, iš kitos pusės Vokietija 
ir Italija laikosi bendro fronto. Kur stovi 
Bosija! Neišrodo, kad Stalinas, Mussolini ir 
Hitleris sudarytų bendrų frontų. Yra mano
ma, kad sušaudytieji sovietų generolai sla
pta ruošę rusų vokiečių sąjungų prieš 
Angliju ir mažasias Europos valstybes. Ne
laime būt buvus, jei tas planas būt pavy- 

Jei Vokietija ir Rusija būtų susiuos-
Čiusios ir jei dar prie to. būtų prisidėjusi

Mažins Bovelnos Gamybą

1933 metais ketvirta dalis bovelnos der
liaus Amerikoj buvo sunaikinta. Sakoma bu
vo, kad tada bovelnos perdaug užderėjo* ir 
visam derliui nebuvo rinkos.

Šiemet bovelnos derlius esųs jau vėl per- 
didelis ir sekančiais metais jos gamyba bū
sianti sumažinta.

žmogaus siela — tai.nelygi
nant indas. Vieni jų pripildo 
tyra meile, pasiaukojimu, ge
rais darbais, o kiti — savimy
la, nešvarumais, kerštu, pa
gieža, neapykanta.

mo tėvas nekreipė dėmesio. . 
Markso etikos principas y-

ra: “Savo klasės žmogų palai
kyk, o priešingos neapkęsk". 
Ar gali krikščionija, gerini
mui darbininkų padėties, susi-

Tuo tarpu darbininkai, kurie dirba bo- prįeg fcįtua. 
vėluos plantacijose, vaikščioja nudriskę. O(
kiek driskių valkiojasi miestuose f Kiek tai I Kova pasireiškia įvairiais

dėti su pagoniškuoju ir ateis- 
Vidnjinis žmogaus stovis Į t_įnju komunizmu, einančiu ne- 

paaireiškia išoriniai. Vieni
žmoaėg skleidžia meilės, tie
sos, gerų darbų spindulius, ki
ti — ištvirkimo, vergijos, ais
trų, godumo, keršto ir neapy
kantos ugnį. Skirtingos žmo
nių pažiūras ir jų gyvenimas 
suklasifikuoja juos kovai vie-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ! ro, irgi neskaito maldaknygės.
Kai žmogus . elgiasi agienst

yra žmonių, kuriems trūksta visokių dra
bužių ir kitokių reikmenų, iš bovelnos ga
minamų.

Ar ne keista! Yra šikntai tūkstančių
žmonių, kuriems trūksta marškinių, abrūsų, įr jOg

būdais, nors ji ne visur lygiai 
žiauri. Mat, gyvenimo aplinku
ma ir vietos žmonių įsįsaiuo- 
nimas nulemia kovai ginklus

Vienas Čikagos daktaras, 
jau seniai pamiršęs medicinos 
praktikų, lietuviškų balšavikų

maldaknygei, tai jį užponavo- 
ja visokios kvarabos, visokios 
taip sakant šunligės. Vadinas,

popery varožija, kad rytoj maldaknygė sykiu ir gera me-
žmonės vietoj maldaknygės 
skaitys medicinos knygų, kų 
valgyti, kad nesuriebėjus, kad 
nepasenus, kad nevirtus se
nu keru, kad ilgiau gyvenus. 

Kibą pilvas, o ne galva, tam

dicinoų mokslo knyga. Tasai 
daktaras, žinoma, to nežino, 
nes jis maldakmygės neskaito.

paklodžių ir kitų bovelninių reikmenų, o 
čia sakoma, kad bovelnos perdaug užderėjo 
ir kad jos gamybų reikia sumažinti?

Panašiai darosi ir su maisto produktų 
gamyba ir su gamyba kitose srityse. Yra , .
šimtai tūkstančių žmonių įvairių reikmenų ; pripažįsta, teisėtomis. Ir taip 
stokuojančių, o tų reikmenų gamyba yra ap- 
rubeaiuojama. " »

Aišku, kad dabartinis politinis įr eko
nominis surėdymas reikalauja daug - page- 
lininių. Pagrindinis gero surėdymo reikala
vimas yra tas, kad visi turėtų darbo ir kad 
už savo darbų pelnytų žmoniškų pragyvv 
nimų

Kovoje kiekvienas stengiasi 
sustumti savo oponentų į pas
kutinę vietų. Bet nugalėtieji 
nugalėtojų taikos sąlygų ne-

apykantos keliais!
Prašau įsitėniyti, kų sako

bolševikų švietimo komisaras 
Lunačarskis. štai jo žodžiai:
“Mes neapkenčiam krikščio
nystės ir krikščionių: jų patys 
geriausieji yra. pikčiausi mūsų 
priešai. Mat, jie skelbia arti
mo meilę ir pasigailėjimų, o 
tai kaip tik yra priešinga mu
sų. principams. Krikščionių
meilė yra revoliucijos kliūtis, j ma skaitytų maldaknygę, o 
Tad šalin artimo meilė! Mums paskui paveizėtų medicinos 
reikia vien neapykantos. Ge- j knygų, šiur, būtų sveikas ir 
rai išmokę neapkęsti, mes nu- ilgai. gyventų. Priklodui, mal

daknygė sakę; neapsiryk, val
gyk tiek, kiek reikia kūno 
manės palaikymui, o daugelis

galėsim pasaulį. .Apsidirbę su 
žemės karaliais, turim dabar 
kibti į dangaus karalių. 6i an-, 
tirettginė'kova neturi apsibrėž
ti vien Rusijos ribomis: ji tu- 

susidaro dvi klasi žmonių, nu- ri pasklisti visam pasauly, 
sistačiusių vieni prieš kitus. tiek musulmonų, tiek katalikų 

Vietoj dalinti žmones į darbi-

Grįždama^ iš Lietuvos, kur 
leido vikeišmų Jurgis Nose- 

daktarui padiktavo tokių šne-Įnagis užsuko į Paryžių pama- 
kų. Jei kiekvienas žmogus pir- (tyti parodos. Pasisamdė veži

mėlį, susėdo su žmona ir va
žiuoja. Pasitaikė, kad tų die
nų buvo gėlių šventė. Važiuo
ja per parodų ir žiūri, kaip 
žmonės mečioja gėles. Atsi
sukęs savo žmonai sako:

— Mariuk, kaip gaila, kad 
valgo be mieros. Maldaknygė tu nesi gėlė!
sako: pėtnyčioj mėsos neval
gyk, t. y. vienų dienų pasni- 
kauk, ba tas kūnui sveika,

i . -i

Amerikos Karines Jėgos 
Tobulinamos

Dėdė Šamas nesirengia kų nors užpulti. 
Bet savo karines jėgas pradėjo tobulinti ir 
didinti.

Dėdė Samus atsimena -nesenų praeitį, kai 
reikėjo stoti į Didįjį Karų. Tada,Amerika 
visiškai nebuvo prisirengus karui. Su di- 
uiiausia paskuba tada reikėjo lavinti ka- 
.iromenę, gaminti ginklus ir atlikti kitus 
prisirengimus. ,

Dabar kai visai pasaulis visokiais bū
dais ginkluojasi, tai ir Dėdė Šamas moder
nizuoja savo karines jėgas visokiam atsi
tikimui, Amerika nepramato, kad jai ištiks 
reikalas perkelti savo karines jėgas į sve
timų šalį, bet žiūri, kad tos jėgos būtų taip 
biilvorkytos, kad galėtų atmušti priešinin
kų, bet kur bandantį pasiekti šio krašto 
žemę. J

ninku ir kapitalistų klases, lai 
man bus leista vienus žmonėsi . ' >
priskirti prie pagonų klasės,
kitus gi prie krikščionių.

> ’
Kodėl toks suskirstymas! 

Todėl, kad dvejopas pasireiš
kia žmonių gyvenimas: gamti
nis ir virsgamtinis.

Pagonims teapeina medžia
ginis pasaulis., Jie savimeiliš
kai tesirūpina pasiglemžti, kuo • - •
daugiausiai natūralių gerybių 
šiame pasauly, ųes į užgrabinį 
gyvenimų arba netiki, arba ne

kraštuose’*. Jau iš tų žodžiu, o laisvamaniai, kurie neskai- 
mandingp turėtų būti visiems Į toz maldaknygės, drožia laši- 
aišku, kad'Markso ir Lenino į, njUg neį taukai jiems per žan-

‘gyvenimų pažiūros esmėje y- 
ra griežtai’ priešingos Kris
taus meilės principams. 'Taigi

dus varva Maldaknygė sako:

— O dėl ko! — nustebus 
paklausė žmona. — Juk tu ir 
taip labai mane myli. Ar ne!

— O jes... numykė Nosena- 
gis. — Jei tu būtum gėlė aš 
lavp lauk iš vežimėlio išmes
čiau ir vienas sau važiuočiau

Piktadarybės Amerikoj

Molaikinio dvasinio ctiaoao ir; bačfaij a|,(, 5napS!( jr kįtokį
socialinio skurdo akyvaisdoje I raugal(( Malilabnjgė sako:
mums prisieina pasirinkti ar- ,
. i i, nenaleistuvauk, o kai kuriosba Vdtikanų ar Maskvų; arba DD * «■
krikščaonijų1 arba pagonijų;| me('*c“106 knygos mokina pa- 
arba Kristų arba Lehinų. j leistuvauti. Kurie save viso-

,negerk, o daugelis pila į pil-, akimis šaudydamas Paryžiaus 
vų, be jokios mieros, kai į gražuoles.

Nazių karalystėj (Vokieti
joj) pradėta gyventojams da
linti priešdujinės kaukės. Kai 
kurie betgi sako, kad vokie
čiai reikalingi netiek priešdu- 

N..ižbin',i., kį tUvė mum6i kiom' medicinom n«sitru«ija jjinių, kiek priežhitlerinią kau- 

jerikečionijia aką'bedieviška- arba sau gal, paaida- 'kių.
sis jtomunizmas. Tiesas švie-

k, Viktorija Milaševičiūtė

PAGUODOS MOTINAI
kreipia dėmesio. Žemiškoji soje visiems aišku. Tik pri- 
garbė* kūno užgaidos, linksmy-! minsiu, kad pasaulis yra Kū- 
bės — tai jų idealas, o gailės- 'rėjo meilės išraiška ir kad Jo
tingi darbai, labdarybė — tai'surėdymu žmonių gerbūvis ir j Kai savo širdimi kenčiu taip sopulingai — noris skųstis Tau 
nepakenčiama jiems silpnybė. I išganymas turi ateiti per žino- Į Dabar tik suprantu Marija Tavo skausmo dydį

Tokiai pagoniamo dvasiai nių meilės darbus, kuriuos ko- 
griežtai priešinga krikščionija, munizmas pasmerkia. Ir eavai- 
Krikščionija prasideda artimo ini kila klausimas ar galima, 
meile, ir meile ji nori gydyti (neturint meilės, kų nors užtar-
žmonijos žaizdas. Turtuolis ar 
beturtis, mokytas ar bemoks
lis, protu dirbantieji ar pap
rastųjų, juodų, nešvarų darbų 
atliekantieji darbininkai ly
giai yra tos pačios didžiulės 
pasaulinės šeimynos nariai, 
vieno Tėvo vaikui, taigi bro-

Apskaičiuojftma, kad per metus krimi
nalai Amerikai atseina 15 bilijonų dolerių.
Tai atseina po $41,040,000 į dienų, po $28,-
500 į minutų* po $120 kiekvienam žmogui ’r ęeee.ry8- Įgimtasis tei- 
per metus. Vidutiniškai imant kasdien pa- bingumo dėsnis reikalauja 
pildoma po 36 žmogžudystes. Pernai visokių gerbti ir mylėti savo tėvų, o 
krinitaiinališkų darbų Amerikoj atlikta 1^ savitarpiniame gyvenime teiks 
333,526. Tapie skaičiuje buvo 13,242 žmog
žudystės, 7,881 moterų išgėdinimas, 55,660 
vagysčių, 47,534 kruvinos muštynės, 278,823 
įsilaužimai, 716,674 padegimai ir 213,712 au
tomobilių pavogimai.

20 nuoš. j»« nu.Ua.ltin,,) papildė vaik.i p^i.7 
nesulaukę brandos amžiaus. Pernai nepilna
mečių nusikaltėlių buvo 700,000 vaikpalai
kių i/ mergšių.

Vaizdas pasibaisėtinas.

ti visokeriopą pagalbų savo 
broliams ir seserims. Taigi dS- 
bortinis pasauli* **turėtų būti 
brolių ir seserų pasaulis; ne
riboto savitarp|o palankumo

vės ir visapusišku Viens kito 
supratimo pasaūlis; taikos ir 
meilės pasaulis, kuriame stip
resnieji laikytų sau garbe tar- 

Dr. Frank Ji r k a, Illinois valstijos svei- nauti silpnesniąjam ir būti 
katos departamento viršininkas, pasakė, kad silpnesniųjų globėjų”, 
dėl apsireiškusio paralyžiaus nereikia per- Krikščionija negali priimti 
daug nusigųsti. Sako, kad Skarlatina ir dif- žydų etikos principo: “Akis 
terija labiau siaučiančios, negu paralyžius. až dantis u$ dantį”. Ię iš

Amerikos legionieriai šių savaitę seimau- 
jantieji New York e turi progų aplankyti 
laivų Leviathan, kuriuo karo metu 200,000 
kareivių perplaukė psr Atlantą. Dabar tas 
laivas jau paseno, netinka plaukiojimui ir 
bus sugriautas.

• • •
Jungtinėse Valstybėse ateivių jarpe yra 

arti 40 tautybių.

pagonių ji visada reikalauja 
išsižadėti savo ebalsio; “Ilsė- 
kimėe, valgykim^ ir, gerkime, 
ne* rytoj mirsime”, o priimti 
meilės įsakymą.;

Krikščionija pripažįsta, kad 
darbininkų būvis reikia go
rinti, bet prie gero tikslo rei-

ti! kam nors ištiesti pagelbos 
rankų! Juk meilė reikalauja 
aukos: Ar galimas daiktas, 
kad asmuo, neturėdamas savy
je artimo meilės, aukotųsi pa
gerinimui darbininkų būvio! 
Atsakymui į šį klausimų Rusi-

Atleisk į kartų šį, kad lygintis Tavim žinojiinu drįsau 
Juk šitaip brangų mano sielai kūnų Reąuiem palydi...

Atleiski, kad vaitojimu Tave trukdyti drjstu 
Marija, Tu žinai^kiel^ gali kelt kančių jauna širdis 
Esi mano gyveninio skausmuose gydančiu vaistu 
Sakyk ar dar tenai — toli rytuos, ramybe saulė švis!

Golgotcn eidama Vienintelį lydėjai savo 
Vai kaip dažnai ir šiandien ten už mūs kaltes eini 
Anuomet Tavo alpstanti širdis tyliai dejavo 
Jau nuo tada už mūsų nuodėmei kenti.

z

ja duoda mums gana daug fak 
tų. Gana prisiminti tai, kad 
ten, “išskyrus komisarus ir 
raudonarmiečius, visi vaikš- 
čįoja- apdriskę, nuplyšę, išba
dėję, išblyškę, pajini rę, fmora- JjIMMĮĮĮ.
M prislėgti, biją žmogui žo.|tieji * lauk- sekti Knrtumi ir nemduoti ue.,
dj tarti.” NėstebStiua, ka<1’‘«. k«l P««><la'-ę pakanka- tikrą įraoaSi) suvedžiojimams

Žinau, kai siuntė kryžių šitų Jis, eini Tu iš paskos 
Nes nei akymirkai palikti kentaučių vaikų nebegali 
Tavo lydėjimas — vai kiek daug suteikia jėgos! 
Paguodos Motina — Tave matau savo kančios kely..

Statin&s visur ir visada apsup 
tas sargyba.

Darbininkų didžiuoju prie
šu yra ne vien kapitalizmas^ 
bet pagonizmae ir tie darbi
ninkai, kurie veidmainingai 
prisidengia įvairių 'organ.iza-

ir prigaulystėnis.mai skaitlingi, vėl galėtų grie
btis už kuokų. Tebūtų tik as
menų pasikeitimas, bet ne da
lykų. O gyvenimas vėl pasilik-
ti) didelėmis pattynėmis” Kod4,.m#n, jannleji uip 
Ka. ima kalaviją, pražus ano / it ii„įrku,io
kalavijo.

Del Jaunųjų Ištvirkimo

Pagerinimui darbininkų bu-oijų bei nnijų vardais, prigau- 
lystėmis iškelia gražius obal- vio reikalingos reformos, bet 
sius ir pagotių principais akai-j jos tori prasidėti kiekvieno 
do darbininkų vienybę, stumia1 žmogaus viduje sulyg krikščio
juos į neužtarnautų skurdų ir 
naikina jų sąžinės ramybę. 
Neapykanta darbininkų būvio 
nepagerins. Jsivaizdinkim «au, 
kad darbininkai revoliucijos 
keliu kratu ir jėga nugalėtų

nijo« Aukščiausiojo Vado pla
nais.

Kol darbdavys ir darbinip-

srovei! Čia kaltas netikęs 
vaikų auklėjimas. Kalti tėvai, 
kad leidžia mergaitėms tran
kytis po smukles. Daug yra 
neišmanėlių tėvų, kurie per
daug pasitiki savo dukteri
mis, duoda joms laisvę, kad 
jas vyrai vedasi alaus Išsi

kas nejsitikins, kad' visi žmo- gerti. Girdi, jei mergaitė me
nės esame vieno Tėvo vaikais 
ir nepersiinis Amžinosios Mei

piuiguočius ir aUisėstų jų vie- lės ir Tiesos, dvasia, tol klasių
tose. “Kas būtų tuo ntsiekta! 
O gi ne ka» kitu, kaip tik tai,

kia eiti tiesos keliu —geromis j kad prievartos keliu nustum-

kova nepasibaigs.
Kas gi mums darytina! Bū-

kur neis, tai ir neištekės. 
Tokios tai yra ištvirkimo

priežastys. Jų yra ir daugiau

Stefanija Lankamldenė.

ti gero j valios šviesos vaikais, PLATINKITE “DKAUOA *
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sočiai pavalgydinti spalių 30 
d. Bravo, mergaitės! V.

West End

omus Pasikalbėjimai

Jėzaus Kristaus 
Kūdikystė

RAULAS: Ką tada darė 
Marija?

JONAS: Kuoveikiausiai sku 
binos aplankyti savo giminai
tę, šv. Elzbietą, šv. Jono Kri- 
kštytojaus motiną, kuri taip 
gi pasveikino Mariją sakyda-

RAULAS: Kada ir kur bu
vo apreikšta Kristaus užgimi
mas?

JONAS: Švenčiausioji Pana ma. “šventoji Marija, Dievo 
Marija nuo pat kūdikystės my Motina> melgkis už mus nu
lojo daug melstis ir daryti sid^ėliu8 ”...
apdūmojimus apie pasaulio 
atpirkimą ir jo pataisyimą. 
Tuose laikuose žmonija buvo 
labai sugedusi ir paskendusi 
nuodėmėje. Jokie mokslinin
kai ir filosofai nerado būdo 
žmonių pataisymui. Švenčiau
sioji Pana Marija dažnai da
rė gilius apmąstymus ir karš

tį meldės, kad Dievas iš Sa- 
mielaširdystės suteiktų ma 

lonę pataisymui pasaulio. Sy
kį jai karštai besimeldžiant, 
nušvito kambarėlis ir stojo 
prieš Ją nepaprasto skaistu
mo asmuo, kuris prakalbėjo: 
“Sveika Marija, malonės pil
noji, Viešpats su tavimi, pa
girta tu tarp moterų ir pa
girtas vaisius isčiaus tavo Jė
zus’’... Marija labai nusigan
do. Manė, kad kokia nepapra
sta dvasia kalba. O tai buvo 
Gabrielius arkangelas.

Marija sušuko: “Kas tai 
yra, kuris kalba su manim? 
Nesuprantu?” Asmuo atsakė: 
“Esu Dievo siųstas Gabrie
lius arkangelas pranešti lin
ksmą naujieną, kad pagimdy
si Sūnų, vadinsi Jį — Jėzus, 
Kuris yra Kristus Dievo Gy
vojo Sūnus- Jis atpirks visus 

- žmones ir išvaduos iš nuodė
mės”. Marija labai sujudinta, 
persigandusi, žinodama jog 
jinai yra Dievo kūdikis, skai
sti, nekalta, rūpestingai pa
klausė angelo: “Kaip tai ga 
Ii stotis, nes nepažįstu vyrol” 
Arkangelas raminančiai jai 
tarė: “Nesibijok Marija, kas 
gįnis iš tavęs, yra iš Švento- 
sios Dvasios; Dievo Žodis nu
žengs ant tavęs ir gyvens tar
pe žmonių”...

Tada Marija aiškiai supra
to, kad Dievas kalba į ją per 
angelo lūpas ir kačf. Dievo 
amžina teisybė negali klysti 
nei kitų klaidinti. Tuomet j* 
pilnu pasitikėjimu ir giliu nu 
sižeminimu tarė: “Štai, aš ta-

RAULAS: Iš kur Elzbieta 
žinojo, kad Marija bus Dievo 
Motina?

JONAS: Kiekvienas prana
šas kalbėjo ne savo žodžius, 
bet Dievo, o šv. Elzbieta bu
vo taipgi pranašas. Todėl ji 
tik vartojo savo lūpas, o Die
vo apreikštą kalbą. Po to Ma
rija labai nudžiugo ir sušu
ko išreikšdama savo gilius ši
rdies jausmus, kaipo padėką 
Dievui: “Garbina mano sie
la Viešpatį; ir pradžiugo ma
no dvasia Dievuje mano Iš
ganytojuje; jogei pažvelgė 
ant savo tarnaitės žemumo”... 
(Luk. I, 26).

RAULAS: Ar ir dabar yra 
primenamas tas angelo apla
nkymas?

JONAS: Taip. Yra iškilmi
nga šventė apvaikščiojamo

mūsų mokyklos mokiniai. Šia
me konteste dalyvavo ne vien 
Pittsburgho mokyklų moki
niai, bet visos Amerikos. Tr, 
štai, mūsų mokyklos mokinys 
laimėjo dovaną, mokykla ga
vo ypatingą pagyrimą, sese 
rys Pranciškietės mokytojos 
pasveikinimą. To įvykio įro
dymui čia paduodame Natio
nal TTumane Society raštinin
ko W. F. H. Wentzel laišką. 
Tai nekoks išmislas, bet fak
tas. Skaityk:

Westem Pennsylvania
Humane Society

832 jBigelovr Boulevard, 
Pittsburgh, Pa., 
September 14, .1937

Office of the Principal 
St. Casimir School 

i 22nd and Jane St.
Į Pittsburgh, Penna.

Dear Madam:

The Westem Pennsylvania 
Humane Society congratula- 
tes the boys and girls of your 
school on the splendid work 
they have done in making 
humane posters. We are en- 
closing a check for two 
($2.00) dollars, made out to 
Vytol Ziaukas, which has been 
forwarded to our offiee a s

more whq observe the exhi- 
bits.

Vory, sinc erely yours, 
(s-igned) W. F. H. Wentxel, 

Secretary

mais. Girdėjau, gryno uždar
bio liks apie pora šimtinių, 
už ką jie žada supirkti į nau
jos klebonijos raštinę visus 
baldus, atatinkamas kėdes vi
siems aštuoniems komitetais 
per susirinkimą parapijos rei
kalais. (

Mūsų parapijos komitetas

lį greitu laiku ketina įnešti. 
Keikia stebėtis northsaidie-

čių auosnumu.

Klebonijos statyba eina prie 
baigos. Liko smulkus darbas 
ir įvairūs pagražinūūai, ku
rie dar užtruks kokį mėnesį susideda iš aštuonių rinktinių
įniko. Klebonijos užbaigimui 
ir įvairiems pagražinimams 
aukos tebeplaukia. Praeitą sa 
vaitę Takažauskienė su Mr3. 
Connors surinko $35.50. Au
kojo šie: Anna Smitb .50, M. 
Onaitienė $1.00, M. Kapinski 
$1.00, M. Barzdilauskaitė $1, 
E. Paškevičius .50, Jurčiuko
nienė $1.00, Rutkauskienė $1, 
Mrs. TamLitts $1.00, Barškė- 
tienė $1.00, O. Januškauskai- 
tė $1.00, P. Miniauskienė $1, 
M. Kvederienė $1.00, U. Pet
rauskienė $1.00, S. A. Bryles- 
kį .50, R. Žekas $1.00, O. Pa- 
lucis .50, A. Palucis .50, F. 
M. Sclirack $1.00, S. G. Gmi- 
ter $1.00, Cash .50, Berman 
.50, W. A. Magee $10.00, H. 
Ellengogen $2.00, T. W. Weir 
$5.00, I. Miniauskienė .50, 
Gražulienė .50. * -

vyrų, išrinktų trims metams, 
ir vyskupo patvirtintų. Jie 
ą ra: Jonas Čubis, Pranas Ži

Piknikas rugsėjo 12 d. pa
rapijos naudai moterų klubo 
pi ie žiūroj pavyko geriau, ne
gu galima buvo tikėtis ir ne
gu visi, ištikrųjų, tikėjosi. O- 
ras buvo šaltokas, žinonių tik 
mažas būrelis, tačiau gryno 
jaItio padaryta su viršum du 
šimtai dol. Mat, moterys ilgai

ūrantis, Jonas Skistiknas, Pet- rengėsi prie to pikniko ir ne
ras Barškėtis, Adomas Jaškū-i mažai visokių dovanų buvo
nūs, Antanas Sikorskis, Stan
ley Simonavičius ir Jonas An
tanaitis, Jr. Be jų, kas met 
parenkami keturi vadinami 
maršalkos, kurie, per Mišias 
šv. kolektuoja. Jie yra: Jonas 
Gailys, Steponas Onaitis, An
tanas Navickas ir Jonas Pal
mer. Visi taipgi priklauso 
prie Bingo klubo ir uoliai da
rbuojasi, kas sekmadienis ir 
trečiadienis vakarais nuo 9 
vai. Bingo klube vadovauja 
A. Pdfciūtė, Jonas Gailys ir 
Joe Navickas. Apie to klubo 
kitus narius prie pirmos pro
gos bus plačiau aprašyta.

sumedžioję. Pagaliau, nemažai 
biznierių iš kitų kolonijų bu
vo atvykę ’ į savo Conntry 
V.’ub ir neiškentė nepa rėmę 
mūsų pikniko.

Rugsėjo 14 d-, Albina Šta- 
ruliūtė surišta moterystės ry
šiu su Norbertu Onaičiu. Al
bina daug metų priklausė so
dai ici jai ir raštininkavo, So- 
dalietės tat išpuošė altorius 
gyvomis gėlėmis ir taką iš
klojo baltu audeklu, be to, 
dar ir gražią dovaną įteikė.

Bertha Vileniškaitė irgi ta
po surišta moterystės ryšiu su 
Jurgiu Matažinsku. Jaunave
dės ir pamergės ir pamergės 
abiejų porų buvo labai pado
riai apsitaisiusios. Lai gera
jai Dievulis lairhina naujai 
susikūrusias šeimynėles.

bei minanti Apreiškimo šven- an award from the National 
tę antrą dieną liepos mene- Contest. We ask you to con- 

J. V. S. sider the f act that, in this 
judging, these contestants 
were competing with the 
schools of the nation. It. is, 
therefore, an unusual award 
to attain. We trust you can 
present the šame in šame ap- 
propriate assembly, with due 
recognition. Special congratu- 
lations are due, not only to 
the wihiiėTa(,\-bht aįšb-'^ęs/the 
teacher ręspoasible for .their 
guidąriėe? -

If įt does not happen to be 
convihieht for me to be/pres- 
ent at the time of the presen- 
tation, I wish to express my 
personai appreciation and my 
very best wishes, not only for 
continued interest in art, būt 
especially for the humane in-

šio.

Sv. Kazimiero Parapija

Dažnai tenka išgirsti, kad 
katalikiškos mokyklos nieko 
neišmokina, kaip tik poterų. 
Bet gyvenime pasirodo visai 
kas kita. Katalikiškos mokyk
los ne tik poterų išmokina, 
ir kitose moksloi šakose kur 
kas daugiau, negu kitos, pro- 
testoniškos, mokyklos. Štai, 
pavyzdys. Dažnai blogos va
lios žmonių smerkiama Šv. 
Kazimiero mokykla, bet jei 
jau ji taip yra prasta, tai 
klausimas, kodėl Šv. Kaži 
miero mokyklos mokiniai į- 
vairiuose kontestuose gauna

Neseniai buvo paskelbtas 
rnaitė Viešpaties, tegul sto-, Tautinis Humane Society pie- 
jas pagal tavo žodį”. Šimo kontestas, į kurį įėjo ir

įvairias dovanas ir pagyri
mus, o iš jos persikeldami į fiuence that mušt come to 
kitas mokyklas priimami be every child -in the effort of 
egzaminų ir užima -pirmas settting forth an ideal witli 
vietas? Dovanų nieks by kam painstaking precaution whicb 
neduoda, bet tik parinktiems. wju contribute something ūse

i Be to, Viktorija Navickai
tė, Paul ir Joe Navickai au
kojo $100.00 (pirmiau jau bu
vo aukoję $50.00) įtaisymui 
priešakinių durų lango, kurs 
atseis apie $150.00 su šv. Ka
zimiero paveikslu.

Į bendrą klebonijos staty
bos fondą aukojo; I. Dunda 
$20.00, O. Daukšienė $9.00, 
Tretininkai $3.00 (pirmiau 
sudėta $54.U>}. Kaip greitai 
klebonijos statyba eina prie 
pabaigos, taip gausiai plau
kia aukos jos baigZnui. Pa
sirodo, Šv. Kazimiero para
pijoje yra nemažai duosnių ir 
geros valios žmonių, kurie su 
pranta parapijos reikalus ir 
juos visa, širdimi remia. Gai
la, kad rondhsi blogos valios 
žinonių, kurie mėgina griauti 
gražų parapijom) darbą. Bet 
juo labiau jie griauna, tuo 
geriau viskas sekasi. Ar gi 
nebūtų gražu, kad visi stoti] 
į bendrą darbą?

Šį kartą užsitarnauja dide
lio pagyrimo mūsų bažnyčios 
komitetas, kuris ant greito
sios surengė praeitą sekma
dienį išvažiavimą į Adomo

Praeitą savaitę mūsų kle
boną atlankė gerb. kun. Va- 
’antiejus iš Waterbury, Conn, 
ir jo brolis su žmona iš Mas 
peili, L. I.

North Side

Susirgo Pranas Levanas,
Vardo Jėzaus dr-jos pirm. Li
nkime jam greitai pasveikti, 
nes draugiją apėmė kažkoks 
apsnudiknas. Narių skaičius 
neauga, tik mažėja. Prie kal
tės nieks nenori prisipažinti, 
tik daug visokių kalbų po ka 
mpus laksto. Vienį nori, kad 
draugija turėtų didelį iždą, 
kiti tvirtina, kad nariams ne
reikia daug pinigų, tik reikia 
kas mėnuo bendrai eiti prie 
šv. Komunijos, vengti blogų 
kalbų ir visokių • keiksmų.’
Naujas dr-jos raštininkas St.
Staponkus, pilnas energijos ir 
gerų norų, sumanė visą daly
ką ištirti ir draugiją narių 
skaičiumi vėl sustiprint. Duok 
Dieve, kad jam tas pavyktų,
nes skaitlinga Vardo Jėzaus si sekė parinkti įvairių. Sve-

Šv. Vincento moterų klubas 
laikė susirinkimą, po sus-mo 
Rudžionienė ir Sideravičienė 
suruošė vakarėlį su užkand
žiu.

Rugsėjo 19 d., parapijos mo 
tinėlės ėjo bendrai prie šv. 
Komunijos. Po šv. Mišių kle
bonas pašventino ženklelius ir 
kiekvienai nariai prie grote
lių įteikė.

Ši parapijos motinėlių drau 
gija po globa Šv. Marijos au
ga.

fui, not only to the child who 
aid the work, būt to many ' sodą su įvairiais patnargini-

Mūsų bažnyčia iš lauko jau 
nudažyta ir priešakys atreino 
ntuotas: naujos durys ir nau
ji cementiniai laiptai sudėti. 
Atrodo kaip ną ta bažnyčia. 
Tačiau viduje daug dar rei
kia. Jei .liks kapitalo!, tai bus 
šis tas pagražinta ir viduj? 
Jar šiemet. Parapijonai ią 
mato. Taigi, aukos bažnyčios 
pataisymui gausiai plaukia.

Šiomis dienomis sekantieji 
parapijonai aukojo po penki
nę: Stulginskienė E., šilkū- 
nas Sim., Kumža Kaz., Senu
lis Tr., Gustys Kaz., Mari 
šauskaitė M., Adamonis Aru, 
Plukis J., Savickas J., Val
kauskas V., Levanas Pr., An
drijauskas V., Maceikis K.. 
Gilius V., Pocevitienė J., Č?- 
ena J.; po dešimts aukojo: 
šarpianskas Jonas ir Čeka
nauskas Jonas ir $20.00 Lau
rinaitis Juozas. Kiti savo čia

Rugsėjo 19 d., Šv* Vincen
to moterų klflbo kortavimo 
vakaras labai gerai pavyko. 
Vedėja, arba rengėja, buvo 
Elena Skrebienė su darbščiot- 
niis pagelbininkėhiis labai da
ug pasidarbavo. Dovanų pa-

telių iš apylinkės gana skait
lingai suvažiavo. Matėsi ir 
kunigai: J. Pikutis, V. Abro
maitis. Spėjama, kad virš po
ros šimtelių liks parapijos la
bui. i

Parapijos išrinkta komisi
ja pataisymui seserų namo,

draugija yra kiekvienos pa
rapijos papuošalu ir pasidid
žiavimu. Gal mes negalėsime 
turėti tobulos draugijos, to
kios. kokia ji ištikrųjų, turė
tų būti, kaip sakoma “ideal”, 
bet turėsiime lietuvišką drau
giją, su savotiškais įstaty- 
mais, mitingais ir t.t. Tačiau įaigJanla'sa" darb^ raoSia' 
geriau turėti sį - tą, negu nie
ko.

Girdėjau, kad mūsų choras 
didelį kalakutą leidžia liote- 
iijai ir mano prie teatro ren
gtis. Geriausios kloties.

RiNKTYNĖS MINTYS i 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis 

Rugsėjo 23-čia Diena

“įtaikykite, iki ateisiu”. —
Apr. II, 25.

Rojus
Mes nežinome, kaip toli 

jis randasi, po kokiomis link- 
stančiomis safirinėmis pada
ngėmis, per kokias neatsai- 
kuojamas erdvės gilumas ga
li rastis tavo slaptinga, dan
giška vieta, bet ant mūsų lū
pų pakyla šie žodžiai, “Mes 
keliaujame į Rojų!”

O, šalis už mūsų nykstan

čio regėjimo! O, kraštas, kurs| 
nakties niekad nežinojai! O, 
širdies poilsi ir sielos ramy
be! Į mūsų drebančius gyve
nimus veržiasi mintis apie vi
są tą puikų nustebinimą lau
kiantį mūsų Rojuje!

Žvilgsnis pjr ašaras tų to
limų, bevilčių metų su prie
temos žvaigždžių žibčiojimais 
vėl primena praėjusį gyveni
mą, su supurtinimu audrin
gos abejonės ir skausmo, kuo
met mes manome, kad “Ro
jus netoli” nuo šios dvasinė* 
lygės!

Netoli! Ak ne! Pranašystė 
skrenda oru to, kaą bus! Smi
lkalas, muziku, spalva ir žib- 
Čiojimas skrenda per sienas 
— susileidžia sapnuose — te
ka per gyslas, pripildo akis 
sklidinai, iki sielos sušunka, 
“Palaimintas Rojus!”

r-

Bridgeville

Ką tik baltai nudažyta mū
sų bažnytėlė pasidarė labai 
jauki ir patraukianti. Praei
tais metais buėo atnaujintas 
jos vidus, šįmet, ačiū parapi- 
jonų duosnumui, pasikeitė ir 
išorinė jos išvaizda. Visas re- 

| montas atsiėjo apie 12 šimtų 
dolerių. Skolos neužsitraukta 
nei vienas centas. Atsižvel
giant į nedidelį (50 šeimų) pa 
rapijonų skaičių, sukelta ne
maža suma pinigų. Šią savai
tę bažnyčios papuošimui pa
aukojo po penkių dol. šie pa- 
rapijonys: A. Kučauskas, J. 
Tkach, J. Vasiliauskas ir M. 
Abromaitis.

šokių vakarą, kad sukėlus lė- 
Sų apmokėjimui išlaidų. Jų 
ruošiama^ šokių vakaras į- 
vyks rugsėjo 25 d. mokyklos 
svetainėje. Spėjama, kad ir 
iš apylinkės žmonių atvyks į 
šį šokių vakarą. Vietinis

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Valgti Garniniinaš’ 
ir Narni Pri

žiūrėjimas

-

Legijonieriams išgerti. Kaip žinoma, šiomis dienomis New Yorke buvo metinis Ameri
kos Legijono suvažiavimas. Suvažiavo spie du šimtai tūkstančių legijonierių, Biznis buvo 
toks, kai kurie saliflnai, nesutalpindami alaus bačkų skiepuose, sustatė ant šalygatvio, kaip 
matome atvaizde. Geri gėrikai tie Amerikos Legijono nariai. • - ,

Mūsų mergaitės ir vėl pra
deda bruzdėti. Vadovaujant 
S. Kasputytei ir M. Packevi 
č.iiitei sodalietės rengia rūgs 
26 d., trečią vaL po piet, pa 
lapijos salėje card party ir 
kviečia visų tautų ir amžiau? 
žmones atvažiuoti į Bridge i 
viilę išmėginti savo laimykio. Į 
N. ir J. Mickūniūtės yra užsi 
mojusios pagaminti skanią va 
karienę ir visus gardžiai ir

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų daryma 
tienos kepiniui ar 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naud ngų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima ginti per paš
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RAiTINtJE

$1.00 |

nservų i r I 
ii, paukŠ-1 
r virimui,!



i DRAVOZ8 Ketvirtadienis, rūgs. 23, 1937

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
Homestead

Šį. sykį Dėdei labai malo
nu yra pasidalinti su plačia 
visuomene žinia, kad mūsų 
parapijos komiteto narys Zi
gmantas Petraitis laimėjo ri
nkimuose nominacijų į “Jus-

(ngaus, kad sudaryti bažny
čiai šiokių -tokių Kalėdų do
vanėlę. Al ražus sumanymas. 
Visi tretininkai fr tretininkės 
jį turėtų paremti. Parapijai 
būtų įteikta graži dovanėlė.

Praeitų savaitę Ona AuČie-
tiCfc of Peace”. Dabar reiktų “f «važiavo į Bochester, N.

Y, pas savo dukterį Petronė
lę Pikūnienę pasisvečiuoti.

geTai visiems lietuviams su
siorganizuoti, kad jis laimė
tų paskutiniuose rinkimuose, 
lapkričio 2 d. Dėdė nuošird- Neseniai našlaitis Robertu- 
iiai sveikina Ziggy ir linki kas Milius išvažiavo į St. llo- 
laamėti galutiniuose rinkilnuo- ^eph Protectory, Pittsiburgh, 
se. Pa., kur mokinasi dailės a-

muto. .lis tų amatų mėgo nuo 
pat mažens.Praeitų sekmadienį Šv. Ur

šulės draugija laikė mėnesi
nį susirinkimų, kuriame nu
tarė paskelbti naujų narių 
vajų. Ypač norima kuodau- 
giausiai jaunų merginų pri
rašyti. Kad palengvinus joms

Ačiū Dievui, Viktorija Bri-

tuvių visuomenės paraduos, ■ tam tikslui pašvęsti savo lai 
sunku ir negalima pasekmin- ko, sumanumo, jėgų ir neina

Priežodžiai
Žmogus įvertinamas yra ne 

su'ig jo turto didumu, bet 
sulig mokėjimu jį sunaudoti.

Sveikas protas labiau tarp
sta ten, kur žmogui turi ko-

gai dirbti Bažnyčios ir Tėvy- ia aukų. Visų raginimai,pa 
nės labui. i gelbėjo ir dėlto suvažiavinin^

Esame didžiai dėkingos pa-! ras*sekė. \ isa širdimi įvep 
rdavinėtoja'us ir pardavinė- činara visų paramų ir palan-
tojorns ir pirkusiems bilietu-'*’101^ , . . .
kus laimėjimui “Plymoutho”,! Mel*ilne Aukščiausiųjį,- kad votį už būvj visomis jėgomis, 
ypatingai širdingai dėkojame dums atlygintų, kurie
didžiai gerb. kun. C. Klevins- dai bu, aukomis, arba ats1 lan
kui ir visai gerb. dvasiškiai

“La Femuies”. Moteriškais drabužiais apsikarstę Ame
rikos Legijono nariai dalyvauja milžiniškam parade New

ndzienė po sunkios operacijos Yorko gatvėmis. Daugelis legijonierių į metinius «suvažia-
Mcrey ligoninėje eina geryn. 
Yra vilties, kad pasveiks.

vimus vyksta tik dėl “good time”.' Be visokių šposų, jie 
padaro dang ir nuostolių ten, kur apsistoja, ir pašaliniams 
žhionėms. Tačiau kiekvienas Amerikos miestas pageidauja

ir visuomenei pasidarbavu
siai išplatinimui knygelių per 
Lietuvių Dienų, rugpiūčio 15 
d., Lakeside, Pa. •

Laimingas numeris buvo 
No. 76495 — sesers M. Kla- 
risos, 310 Titan st., Philade’- TaL 0X1,41 
phia, Pa. P-as Jablonskis, se
selės tėvelis, savo dukrelės 
vardu mėgino laimę ir... pasi
sekė. Jis tapo laimėtoju! 
Džiaugiamės su Jablonskiu, 
sveikiname ir linkime, kad 
laimingai naudotųsi laimėtu 
“Plymouth”.

kyinu prisidėjote šiose iškil
mėse. Trūkumus stengsimės 
maldomis dapildyti.

šv. Kaaimiero Seserys
(Viloje)

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso: Rea.:

LAIayette 4017 2456 W. 69 81
Tel. namų:

HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A 8—9 P. M.
Tročiadieniaia ir Sekmadieniais 

pagal sntarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK OHIRURGAB 
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sntarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel OANal 0408

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK 0HIRURGA8

įsirašymų, per vajų bus nu- pas nius gerokai oras at degijonierių suvažiavimo, nes, be vandalizmo, jie padaro di- 
mažintas per pus įstojimo mo vėso įr daugelis “šalčiais’’ bizn*: daug žvalgo, daug išgeria, daug šiaip praleidžia ' 
kestis. Merginos turėtų tuo
pasinaudoti ir kuoskaitlin 
ginusiu i rašytis į šių draugi
jų, kurių jų motinėlės sutvė
rė, palaiko ir išaugino turtų.

Ačiū visiems už Jūsų pasi
žymėjimų nepaprastu duosnu- .VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

DR. W. Y. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Res. 212# 8. 5tli Avė., Mayvvood
Fbonc Mayvvood 2418

Tretininkų susirinkime nu
tarta padaryti lioterijų ir iš
leisti I3:mėjimui kų nors bra

fe

vėso ir 
bei slogomis sirguliuoja. Anų, 
dien buvau užėjęs pas savo 
klebonų, ir jį radau bečiau- 
dant. Dėdė

'pinigų. mu ir parėmimu šios dienos 
kimaus darbo; nesigailėjote

KILNOS DARBAI NUVEIKTI LIETUVIŲ 
- DIENOJE AKIŲ GYDYTOJAI

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdien išskyrus seredą, 

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

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, I1L
(Jtarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai v.

3147 So. Halsted St., Ohicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

— Daugelis šiandieninės 
kultūros ir civilizacijos vadų
buvo beturčiai vaikai.

. -t- 

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

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

. i---------- ..■■fr, , . „.
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Linksma buvo mums išgir- 
sti,kad tokia skaitlinga mi
nia suvažiavo į Lietuvių Dier 
nos iškilmes kilniam tikslui. 
Pasirodo, amerikiečdai lietu
viai vieningai dirba. “Kaip 
nusistato, taip ir padarot*. 
Gražus pelnas įrodo tos die- 

■ nos darbų. ,
Reiškiame nuoširdų padė

kos žodį mūsų geradariam* 
už atsilankymų į Lietuvių 
Dienos piknikų ir už parėmi
mų lietuvių įstaigos reikalų, 
ypatingai Vilos Juozapo Ma
rijos. Labiausiai esame dėkin

mui didelės suvienytos jėgos 
buvo įdėtos.. Žinoma, Jūsų pri 
sidėjimas daug reiškia mūsų 
įstaigos pažangai, kuri taip 
reikalauja pagalbos. Be lie

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akyi ecs&ininnojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vaL 
TaL OANal 0623

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. .SVENCISKAS,
DENTISTA8

4300 So. Fairfield Avenue
, OFISO VALANDOS:

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

' Pagal Sutarti

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

SuvlrS 10 metų praktikavimo 
Mano Garantavimai 

Palengrvtns aklų (teųnplmą, kuri

GERKIT TIK GERA ALŲ

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

2415 West 64th Street
L. M. RORKU8 

Rot, HEMLOCK <340Biznio Telefonaa BOULEVARD 717t

trprhinrnni Hvvnž 6-11 skaudėjimo.gOS CMUZiai gerDiamai uvasib- 'Bvai£imo. aklų aptemimo, nervuotu- 
kiloj ’ ' mo. skaudamų akių karšt), atitaiso

i trumparegystę ir tollregystę. Priren- 

Brangieji .mūsų geradariai; J’ZromS^su
elektra, pa rodančių / rau2>u usias klai
das. Specialė atyda atkro'plama i 
mokyklos vaikua Kreivos, akys ati
taisomos. Va'nndos uuo 10 iki 8 v. 
Nedtlloj pagal sutartj. Daugely 
atsitikimų akys atitaisomo., I>e aki
nių. Kainos pigios kaip pirmiau.

ir gerbiami komisijos nariai, 
nuoširdžiai Jums dėkojame už 
gausių aukų. Priėmėme $601.- 
47. Didelė auka! Kilnių šir
džių lietuvių vaisiai! Esame 
tikros, kad tokiam pasiseki-

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 12 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 keliag minutes išaiškins HEALT1I- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. P. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

% ................... », ............. T"? i S"
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GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BUICKft!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputacijų del teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčytu.. Šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad .

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

; LIETUVIAI ADVOKATAI
J Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPubiic 9900

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 0 v. v. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Bes. TeL Republic 6047

IeL Cahnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGC. TLL

Offiee Houra
2 to 4 and '/ to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

TaL OANal 6122

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

Valandos: 1—8 ir 7—8 
Seredomia ir Nedėl. pagal aatartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas BEPnbiic 7868

EMIL DENEMARK, Ine.
'.1 Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
38

(VAISOS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 Inbon

CHICAOO, UL

OFISO VALANDOS: 
rokam. NedMionia nno 19 iki 12 
Nu* II iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4 
esi no pietų ir nno 7 Ori 8:80 v. v

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROepeet 1028 2369 S. Leavitt St.
Vai. 9-4 pp. Ir 7-P vak. OANal 07O«

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8)

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

Nedėltom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti 

1

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OKBURGAS 

4631 So. Ashland Avė.

lta.: Tat PLAaa 2400 
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryta; 2-3 ir 7-0 v. vak. 
Msdčliomia nno 10 iki 12 dienų

OR. J. SHINGLMAN
VtL RANDAM SAVO OFISE 

Praktikuoja SO metų

X» SpectalyM
VaUndM 11-11 A M. S-4. 7-8 P. M. 

RetMencIJa 1888 Cm. 80th Avė.

Oflrtd 49X0 W«*t ISth Stroet 
Cloero, UI.

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiU 0617 ,
Office TeL HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susi tanu

Sukatom* Cicero]
1448 So. 4»th Ct

Nuo 8 Ikt > vai, rak.

Tel. OANa’ 0207
Bea. PROapeta 0669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija: 6900 So. Arteeian Ava 
VALANDO8: 11 r^o iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vikaro
Tel. Office Wentworth 0380 

Res. Hyde Park 3890

DR. SUSANNA SLAKIS
Motorų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
:*altxrm« ■•rpdnmia ir anhatnvnia

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJAZ 
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel. HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 Iki 4 po piet lr 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais lr Šeštadieniais 
pagal sutartj

Tek POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 0 vakare 
Seredoj pagal entarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
‘Tel. LATayetae 8016

VALAND08: *
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal sntarti.

Tel. Ofc. BEPnbiic 7<M 
MelroM) Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTIBTAB

2423 West Marųnette Read
Antrad., ketvirtad. lr senktadlenlab 
int y. rytai 1-1 p. p.; «-S v. v. 

•eSUtnenlala nuo t v. r. Iki 1 p. p.
,161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais tr trečladlenlaJe ano 

10 v. r. Iki 8 vai. vakaro 
leStad tentais nuo 8 v. Iki S v. v. 

Rekmadlanlala pagal sutarties.

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENnood 6197

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. ano 1—3; nno 9:30—8:80 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0039

Reaidendjoe TeL BEVerly 8244

DR. T. 9UNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir 0—8 p. u. 

Reaideaeija
8989 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goninė, kaip jų pripaiino American 
Medical Amoclation ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Olasa A 
rtyries. Tai yra, ankftčianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mfiaų li
goninę prtakyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu. 2700 W. ’vtk m. 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kuriij skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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1$ CICERO LIETUVIŲ GYVENMO
Džiaugiamės

CICERO. — Praėjusį pava
sarį, kada įvyko iiiūku mies
telio viešosios mokyklos tary
bos rinkimai, kaip žinome, į* 
ėjo ir vienas lietuviu adv. No
rbertas Tumavičius (Tuma- 
viek).

Cicero* miestelį turi užgy
venę čekai, taigi jų rankose 
yra ne tik mokyklų tvarka, 
bet bendrai visa politika.

Didelis lietuvių laimėjimas, 
kad išrinkome savo iiūogų. ■

Dabar pažvelgkilne į jo da
rbuotę. Užėmus P. Tumavičiui 
vietų, pirmiausia reikėjo gau
ti iš kitų bordo narių 'pasiti
kėjimas, kad būtų prileistas 
prie, taip sakant, pačios va
dovybės. Tas jam pasisekė.

Šiandie matome N. Tumavi- 
čių beveik kiekviename komi- 
tete, kitur net čermanu. Tai 
džiuginantis reiškinys.

N. Tumavičius pasižymi ri
mtumu kaip savo profesijoje, 
taip ir kituose darbuose.

' Norėtume matyti jį siekiant 
dar aukščiaus veikime ir po- 

I Ii tik oje. A 8

Iš Są-čiy Veikimo

Pavyko Bunco Party Į dienio ir ketvirtadienio vaka- Aukos Kaišedorių Illžai už pagalbų lankant na- 
--------- --  (rų, nuo 7 iki 9 vai., parapijas Vyskupijai ir Pivošiūnų' mus‘ TeguJ Dievalis viBUB lai*

TOWN OF LAKE. — šv. >’ra Jonaa k Juodaitis,
Pranciškaus Rėmėjų 3 skyr.Į^ūbo sekretorius.

Norintie'ji pasimokyti pilie 
tybės, arba gauti reikalingas

bunco party įvykus rugsėjo 
17 d., Sudeikių nasne, pavyko.
Žmonių buvo daug, taip pat apHl<ttciias U Jas išpildyti 
svečių i* Brighton Park, Ci- kreipkitės prie kiūbo valdy 
Ci'ro ir So. Chicago. Pelno pa-' ar‘>a Pr*e mokytojo Jono 

50 no M x..,luibmn,s Juozaičio. Visas patarnavimas

INDIANA HARBOR, IND. 
— Atvykęs pas kun. Bičkaus
kų, 11 d. rugsėjo ant ryto
jaus laikiau sumų, o gerb. klo 
bonas po pamokslo paaiškinodaryta $50.00. M. Sudeikienė duozaicJ°- 'lsa> PatR 

visus pavaišino. 1 klūbo nariams yra be jokio mano atsilankymo tikslų ir
Skyrius širdingai dėkoja P™ mokė jimo. Koresp.' prašė parapijonų paremti au-

Sudeir 'anrs ui priėmimų bu
nco i '«vo namus ir už vai-

r runa.
Kun. A. Deksnys,
Pivošiūnų klebonas

$10.00 Popeli Vincentas ir 
Ona.

Po $5.00: S. Nutautienė, V. 
Rukštalis, - Z. Šalkauskas, J. 
Jocis, P. Donusas, A. Lapins
kas, V. Rudonskas, J. Bati

komis Kaišedorių katedrų ir Jius, V. Dragūnas, P. Jurgu- 
Pivošjunų bažnyčių. Kalbėda , tis, P. Paulauskas.

.VIETINES ŽINIOS

CICERO. — M. S. 2 kp. 
susirinkimas, įvykęs pirmad., 
rugsėjo 13 d., ypačiai buvo 
gyvas. Narės susirinko skait
lingai. Matyt, žingeidavo iš-
girsti seimo raportu kurį iš./”” “ž dw"“u- taiP
davė B. BaJubinskienė. 'Marlina.tienei ii Pitts-

Pasidžiaugta šauniom Bren ’bur“1'’ - “* tvanas, gį vi-
saitfe, vaišėm, padejuota silp-i sienls atsilanky, 
nais seimo nutarimais bei pa Į
likimu kai kurių asmenų cen-i 
tro valdyboje.

Nutarta rengti bunco party 
mūsų vaišingos sų»-tės A. Jau 
kšitnės name. laikas dar ne
nustatytas.

Tikimės sėkmingo parengi
mo, nes į komisijų įeina ir 
mūsų darbšti pirm. K. Sriu- 
bienė, kuri vėl grįžo prie vei
kimo. Branginame mes jos da
rbus ir linkime visados svei
kai būti! A. S.

sp

Rėmėja

Iš Politikos lako»

Marquette Parko 
Lietuvių Demokratų 
Klubo Susirinkimas

Piliečių Klubo 
Susirinkimas

MARQUETTE PARK. -
Lietuvių Amerikos Piliečių 
kiūbo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 26 
d., 2 vai. popiet, parapijos 
svetainėj.

. Visų narių dalyvavimas y- 
ra reikalingas. jBus renkami 
darbininkai į būsimų klubo 
balių, kuris įvyks spalių 3 «1.

mas padarė pastabų.
Klebonas yra žinomas kai

po gražiabalsis. Parapijonų 
išgale ir savo darbštumu pa
statė bažnyčių, mokyklų, se 
serbus butų, naujų, gražių su 
visais įrengimais svetainę ir 
naujų su visais patogumais 
klebonijų. Su parapijomis su
gyvena grasiausiai, visų yra 
gerbiamas ir myliknas.

Ačii/ klebonui už parėmi-

Pa $3.00: A. Kasparavičie
nė, D. Rimšienė, J. Merkelis, 
V. Rudaitis, J. Avilis.

Po $2.00: P. Petrauskas, O.

Gudienė, A, Remenis, P. Pla: 
taliavičius, P. Kromel, B. Jo- 
dis, B. Genišauskas, A. Mar
tinavičienė.

Po $1.00: A. Naruševičiuj,
J. Karvelis, J. Lamuliauskie- 
nėfc A. Iiaštutis, M. Beleckie
nė, Šiurpi ienė, K. ęriubienė,
K. Vaišnoras, T. Gūžys, J. 
Gaučienė, A. Mockaitis, M. 
Šleinys, M. Mikalauskienė, P. 
Uinskas, P. Petrauskas, K. 
Budris, J. Geraitis .

Širdingiausiai ačiū.
'Kun. A. Deksnys

PLATINKITE “DRAUGA"

Seimo Atstovų Padėka

^Belankydami Amerikos lie
tuvius, vienų giriami, kitų Į 
barami, vis dėl to iš vi&ų A- 
merikos lietuvių patyrėme la
bai daug širdingulmo, svetin
gumo ir palankumo. Mes ge
rai suprantame, kad tas pa
lankumas, kurį mes būdami 
Amerikoj visur jautėme, skir
tas ne tiek mums, kiek mūsų 
Tėvynei Lietuvai.

Rengiasi Spalių 
9 Dienai

BRIGHTON PARK. — L 
R. K. Federacijos 19 skyrius 
rengia Vilniaus užgrobimo pa 
minėjimų spalių 9 d., 8:30 v. 
v., parap. salėj, prie 44 ir Ca
lifornia avė. Vakare bus daug

Penktadienio vakare, lygiai 
8 vak, Gimimo Panelės Šv. 
parapijos salėj, Įvyksta svar
bus klubo .susirinkimas. x

Kadangi lieka tik viena sa
vaitė laiko, per "kurių galima 
paduoti protestus dėl aukštų 
assesmentų 1936 metų taksų, 
todėl visi nariai, knrie nori 
priduoti protestus, prašomi a- 
tsinešti su savim šių metų 
ir praeitų metų nilas.

šiame susirinkime bus ga
lima gauti blankas padavimui 
šių protestų. Taipgi bus iš
aiškinta, kaip išpildyti ir kas 
dar reikia su jomis daryti

žymių kalbėtojų, k. a. kon-, Kiūbo valdybos nariai J. L
sulas P. Daužvardis, adv. J. 
B. Borden, kun. A. Briška ir 
kiti. Vakare vienam laimingų

Laimingai pagrįžę į mūsų'|e^g fm-fcotig — dovana Wm.

A

Tėvynę Lietuvų, kupini gra 
žiaurių įspūdžių iš Amerikos 
ir negalėdami skyrium kiek
vienam padėkoti, mes siunčia- 
me mūsų širdingų padėkų 
mus pakvietusiam Amorikos 
Lietuvių Sporto Komitetui, 
mūsų darbų rėmusiai Alneri- 
kos lietuvių spaudai, suteiku
siems progos su Amerikos lie
tuviais bendrauti organizaci
joms, Radio valandėlių vado
vams, Komitetams, paskirie
ms asmenims ir visiems A 
merikos geros valios lietuvia
ms.

Taip pat mes labai dėkin 
gi J. Amerikos Valstybių ofi
cialiems atstovams, mums sa 
vo dėmesį telkusiems ir Lie
tuves išeiviams žydams, su
rengusiems mums atskirus 
priėjimus.

Patirtas širdingumas įpa
reigoja mus rūpintis, kad ta
rpe Lietuvos lietuvių ir A- 
merikos lietuvių skirtumų A- 
tlantas kas kartų siaurėtų, 
kad viso pasaulio lietuviai, 
kad ir kartais skirtingais ke
liais eidami, susieitų į vie
nų bendrų lietuviškų kelių.

A. Gilvydis, M. Kviklys, 
Lietuvos Seimo Atstovai

A. Lewis.
Visas pelnas eis Vilniaus 

vadavimui.
Laimėjimo tikietai 10c. Kny 

gulės platinamos visam Bri
ghton Parke. Visi kviečiami 
atsilankyti.

P. Vaičekauskas

Taipgi galėsite įsigyti bi-' mų mano misijos, o parapijo- 
lietus į mokesčių mokėtojų' nams už aukas, gi varg. Gle- 
protesto “mass mitingų” spa 1
l'ų 8 d., Civic Opera House. (

F. A-nis, klubo koresp.

Aau t t A.

Juozaitis ir J. Lenkartas iš 
pildys blankas visiems, ku
rie turės ..su savim bilas ir 
reikalingas infoi'macijas.

Pilietybės klesos

Per du metus klūbas patar
navo ir pagelbėjo gauti pilie
tybės popieras 226 lietuviams.

Mokytojas ir vedėjas klo 
sos, kurios būna kas pirma-

-1

Vakaras Kretingos
Seminarijos Naudai

^BRIGHTON PARK. — Di
delė bunco party čia rengia
ma Šv. Antano seminarijos,1 
Kretingoj, Lietuvoj, naudai 
Pramogoj bus gražių ir gerų 
dovanų, taipgi lošėjams užka
ndžio ir kitko.

Kviečiame dalyvauti visus 
rėmėjus “Žvaigždės” ir “Va
rpelio”. Banko bus Navickų 
name, 4538 S. .Washtenaw av., 
rūgs. 26 d. Pradžia 2 vai. po 
pietų. įžanga 25c.

Rengimo Komisija

šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų Seimas

ARE YOU ONLY A. 
1HREE-0UARTER WIFE?

MEN.becauv ttey an axa.«ui 
never under.  tand • three- 

quarter » grlfte who i. .11 love 
and Mndnaaa three week. in » .
month and » heli eat tbe rert oi 
the tane.

No matter how your bade acher
—hov your nerve, nream—don’t 
taka it out m your huabaod.

For three generatlon. ona wom»r 
da. toid another hov to go "vju, 
ing through" vitto Lydia E. Pink
liam*. Vegetable Compound. It 
helpa Nature tone up tbe .ratam, 
thue leenenlng the dlecomforU from 
tbe functlonal dlaorder. vhlch 
vomen mint endure in the thret 
ordeal. of life: 1. Turning from. 
girlhood to votaanbood. 2. Pre- 
parlng for mothorhoad. S. Ap- 
proachlng "mlddle age.”

Don't be a threo^iuarter vlto, 
take LYDIA E. PINKRAM'S 
VEOETABLS COMPOUND OOi 
Oo "Smillng

ERIGHTON PARK. — Ne. 
kalto Prasidėjikno Panelės Šv. 
parapijos šeimininkės širdin
gai dėkoja visiems biznieria
ms už aukas parapijos pikni. 
kui, taipogi Šv. Teresės drau- 
gijai, už darbščias mergaites 
ir Peoples Furniture Co. ui 
nuv ežimą darbininkų.

Salomija Saučiūnienė ir 
Marei j ona Navickienė

Buy gloves with what 
it savęs

Nereik mokėti 60c už « 
dantų mostj. Llaterino 
Tooth Pašte gau Dagiui po
J5c. Tėmyk, kaip gerai Ji ' 
veikla. Ją vartodari-as pur 
metus sutaupai $1.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

. 25c

Sodaliečių Vakaras

BRIGHTON PaRK. — So 
dalie tės po smagių vasarinių 
vakacijų vėl pradeda darbuo
tis.

Spalių 2 d. rengiama šokių 
vakaras. Grieš Al Pratt ir jo 
orkestrą. Vakaras bus para p. 
salėj. Kiekvienas atsilankęs 
gaus kokį nors “souvenir”.

Korespondenti

Š’’. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų seimas įvyks sekm., rug
sėjo 26, 10 valandų ryto šv. 
Miškinis, seserų vienuolyne, 
Mt. Providence, Pittsburgh. 
Pa.

Po Mišių bus susipažinimas 
su atstovais, užsiregistravi 
mas, o 12 valandų pietūs, ku 
riuos paruoš pačios seserys.

2 vai. prasidės seimas.
6 vai. — vakarienė - ban- 

Uetas ir akaderuikių progra
ma.

N. Miller. centro raštininkė

PRADĖKIT DABAR, BŪKIT 
TURTINGI PER VIS| 

SAVO GYVENIMĄ. 
LAIMĖKIT DOVANI

$100,000 PIRMA DOVANA, 
999 KITOS DOVANOS

Nueikit pas arčiausių dea- 
lerį, kuris parduoda cigare 
tus ir gaukit nuo jo Old 
Gold Piešinių Buletinų sykiu 
su pilnais įstatymais ir 
smulkmenomis kontesto. Še
kit patarimus atydžiai, nėra 
jokių kliūčių arba apgavi
mų. Svarumas nesiskaito. Šis 
naujas $250,000 kontestas y 
ra Otd Goldo atsakymas sa
vo tūkstančiams draugu., 
Dvigubo Švelmnno Old Gold į 
vėl duoda jums progų laimu
ti turtų^ Šekit lį dienraštį 
dėl tolesnių skelbimų.

Marijona Runišienė
(po tėvais Iludvltaltė)

Mirė rugsėjo 21 d. 1937 m.. 
9:02 vaJ. .ryte, sulaukus gilios 
senatvės.

Kilo iŠ Sveik nSs parapijos.
Amerikoj Iigyveno <0 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris: Magdaleną ir A- 
gotą, du žentus; Pranciškų 
duris tr Jų šeimyną, ir Joną 
Petraiti lr ju šeimyną. Ju sū
nus: Joklmą ir Joną, marčias: 
Agotą. i.r Bronlslavų ir jų šei
mynas, s dvylika anūkų Ir vie
ną proanūką ir daug . kitų gu
miniu.

Kūnas pašarvotas 6648 So. 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės Jvyks penktadie
ni, rugsėjo 24. d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta J Gimimo 
Panelės Švč. parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionė, sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtą J šv. 
kasimlero kapines.

Nuoširdžiai . kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir psč.y- 
stamus-as dalyvauti š.o-te lai
dotuvėse. •

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, 
Kilnūs. Anūkai, JProsuukas Ir 
Glmligčs.

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

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St, 

Telefonas BKVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA nt DIDIIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4805-07 So. Herrnitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A IIDIII A IIP r PATARNAVIMAS 4 AmPULAnbC DIENĄ IR NAKTĮ
TAVV A T KOPLYČIOS VISOSE
U I K.Al MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika
d Masalskis
A. Petkus
S. M. Skutas

tapąs Eodeikis
P. t. Ridikas
laciiamic ir Seaai

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tk Street
Phone BOUIevard 5203-5566

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

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

KUnr^kiU manų Li«tavii) ridio programų Piratdimiio T*k<r*l«, 
10:00 raL vakMo ii W. H. F. 0. ftotias (1420 K.) — FruaMlss 

f. IALTIMIMAS

t

I. Indeliuos 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 11572
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VIETINES ŽINIOS
T. MARIJONŲ RĖMĖJŲ IŠVAŽIAVIMAS 

MARIJOS KALNfiLIUOSE

Rugsėjo 26 dieną, TT. Ma
rijonų Rėimėjų Chicagos aps
kritis rengia dar vieną ir pas
kutinį Šiemet išvažiavimą. 
Tai proga dar sykį pirm snie
go pusnių pasimatyti vięiems 
Marijonų ūkyje, Hinsdaie, III.

Apskritis tikisi visuomenės 
ir jaunimo skaitlingai daly
vaujant šiame išvažiavime, 
kaip ir buvusiame 4‘Draugo’' 
piknike Vytauto Parke. Nes

tikslas kilnus ir tas pats. Nes 
“Draugas” aria vieną dirvos 
sklypą, o seminarija aria ki
tą. Bet ūkininkas tos dirvos 
vienas ir tas pats — TT. Ma
rijonai. Ir šis išvažiavimas, 
puiemti seminarijos būtinus 
reikalus. / -

C ausiai geraširdžių aukos 
plaukė, iki prieš seminarijos 
koplyčios pašventinimą. Kop 
lyčių pašventinus, sustojo ir

aukos plaukę. Tačiau semina
rijos išlaidos klierikų auklė 
jimui ir visam seminarijos re* 
kalų padengimui išlaidos nc- 
suftoja.

Koplyčia pašventinta vos ją 
privedus iki tiek, kad jau 
pamaldas galima joje laikyti 
Bei daug dalykų ir dalykėliu 
dai1 trūksta. Ir čia dar yra 
•daug progų norintiems l;į 
nors įtaisyti seminarijoje.

Kaip “Draugo”, taip ir se 
minanijos išlaikymas visuome
nei labai arti prie širdies. Tr 
be abejo gerb. visuomenė ii 
š; išvažiavimą nuoširdžiai pa 
rems savo gausiu dalyvavimu 
sulyg kiekvieno išgalės.

Kolonijų rėmėjų skyriai jau įkurs jam labai sekdavosi -- 
inkąlno rengiasi visus užga Į platins- lietuviškąją Enciklo
aidinti maloniomis ir links- 
njotnis vaišėmis. Taipgi ir va
lgykloje užkandžiais.

Iki pasimatymo Marijonų 
ūkyje, rugsėjo 26 d.

J. Šliogeris

pediją ir naujai išleistas Lie
tuvoje knygas.

Važiuos į Seimq

' TOWN OF LAKE. — Į Sv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 

_ seimų, kuris jvyks rugsėjo 26
Juozas Kriščiūnas d., Pittsburgh, Pa., važiuos 3

__ i_____  skyr. pirm. M. Sudeikienė, iŽ
Šiomis dienomis iš Lietu- ™n. J. Šaudvitienė, taipgi J. 

vos sugrįžo plačiai žinomas Stanienė, A. Kilmitzs, B. Ja-

— ——T*" ■ — ■ -
Sugrįžo fe Lietuvos

tz • w« *Krisciunas

studenlos Juozas Kriščiūnas 
(Labutis). Labai patenkintas 
maloniomis atostogomis. Da
bar stoja į savo seną darbą,1 grįsti.
v-frtrff

nušuuskaitė, A. Sudeikaitė sk. 
rašt. B. Cicėnienė.

Laimingai nuvažiuoti ir
Rap.

Pranešimai
«v-k-Anv«i.v

M. S. Chicago apskrities 
susirinkimai įvyks penktadie 
nį, rugsėjo 24 d., 7:30 v. t., 
Gimimo Panelės Šv. parap. 
salčje, Marųuelle Park.

Bus išduoti sekantieji ra
portai: seimo rengimo kom. 
ir trijų apskr. išvažiavimo.

Kuopų atstovės kviečiamos 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba

Būti meiliam, reiškia būt. 
patenkintam pačiu savim h 
kitais.

CLASSIFIED
3VEATHFII STRIPS

Kam reikalinga weather strlps apie 
lungua arba duris kreipkitės

J. PURTOKA8
8425 So. Richmond Street

' Tel. Hemlock 2573.

PARDAVIMUI NAMAS

BRIGHTON PARKE 2x4 frelmlnia 
namas su garažu ant konkrltlnių pa
matų. Kaina 34.200.00. 4534 8o.
Washtenaw Ave. Savininkas 3344 S. 
Artestan Ave.

tfanAnt statyti sau naają namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Buflder, 

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

*250,000.00 1000 TYJ PINIGINIŲ DOVANŲ

Pradėkit Šiandien OLD GOLDO Naujam lengvam Konteste!
I

UUMĖKITE $IOO,000.00 l-ma PRIZĄ I.

ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
<J»» yrz naudojamai vien tik parodymo ciksiu, kaip jūs galit* įstoti 
ir Isunlti prizą iiarne kooteat*. Skaitykite iemiau paduotą pasii-

JOS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIAJAM BAUOMUI
( Aliakytam raiykitt eeg/«A*Z5e/Z «, ' »

Vadais dažniausiai tampa 
| tik savo vertybės ir darbo
tvarkos dėka.

KAK IF.AKO KAMBARIO. Marąuette 
Parke ^nuomojamas gražiai {reng
tas. karStu vandeniu (hot water) 
Šildomas kambarys. Adr. 6747 So. 
Artesian Ave.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 West 23rd Place
(Atlieka visokius medžio darbas 
I iidelias ir mažas, až prieinami 
i.ainą. Apkala namas šingeli&is 
Į Dedame stogas.

Turi 35 metus patyrimo.

. PARDAVIMUI NAMAS

4334 So. Maplewood Ave., krautuvė. 
4 kambariai, garadžlus. Priežastis 
pardavimo — naSlė. Atsišauklt 10737 

' Michigan Ave.
PARDAVIMVI RESTORANAS

Bridneport apiellnkėj. gera vieta, pi
gi renda, gerai ISdlrbtas biznis. Ran
dasi po numeriu:,

3432 Ro. Halsted St.

RENDON FI.ETAS
T et

ŠTAI k* jut turite daryti, kad 
lairaijus iiarne kootaate. Tik 

studijuokite kalbą iiarne oieiiayja lt 
ūda IOS SUTEIKITE ATSAKYMU 
TUSCIAJAM BALIONUI.

Oileitkiroe, pavyzdiniame pieii- 
nyie auidčiau yra klausiama Mary
tei patarimo- '

Matyti. eriekyeeae galMą Mti
“OU I..U., Tk.r kol* tfetr 
aik Y.laiy'M fer*your toblarloth."

Arba Maryti (llCtų lakyti I
“Ot* CoMif Smofer. ,**om 
drop atkat wkaa tfey amoJkt 
OIJ Cal*..“

Maryti geli .akyti
“Cat OI* Cal*.. rfey'ro ri- 
may. /rea*. TAay'M piaaM 

• ae.ryioMy.“

labaidlių. P» 
getai pad 
atsakymų:

“My .kaita fa OU CaUt. 
Tkay'ra alna,’. frerik, ai-my. 
Daakia-MaUat..“
"C.I Oi* Cai*.. Tfcrir , 
Cailapka«a pa.kaga 
tkam wan*ar/a*iy /rai.”

•at Oi* Cai*.. OI* Cai*.

koo- 
vot mri-

Yn tiek daug dai 
ryte gali attakiniti 
bereikalinga rodyti

'St.'Stt
i daugiau p

Čia Mta nieko sutikau*
Mate. Veik bi kai gali 
■ui dalyku, kuriuo. Mi .
Ir tai yra ta. pats au visais t_______
pieUoiait iiarne kooteare. Tik atudi- 
Tuokite liandien paveikslą it kalbą 
■t suteikite savotišką originali raš
kymą tuKiaįsm baliftami/Tai viskis, 
ko ten reikia. Po kiekvienu oficia
liu pietiniu jūs rasite sugestijas ps- 
gelbejimui jums raiyti praleistą kal
bą tuičjajam baisūnui.pavyz-

H naudoki! t *e»gie« ėri> 12 iodiia klekvitaata atsakyaiai.

T Ui ttattU, ia in taiirtty, uffriiilii, 19J7, ky t. LoriUar/ C*., lat.

PRADEKITE DABAR! GAUKITE OFICIALI 
BULLETINĄ No. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU
TUVĖJE AR DAUGELYJE VVESTERN UNION OFISŲ

Jei ant Vietos Jie yra Ilsi baigą, Pasiųskite 
Kuponų po Tiesei

SVIEZUS! VISOKIAME Klimate
iširki nuviaaaj Old
H Cellophcna 

izinio derliaus tabakas
Jfis negalite nas 
ekstra užvalkalas 
Gold* ari 

rak'tose

r
BeTyrinėjimo! Be Studijavimo! Be Galvasukio!

Š
TAI tas kontestas, kurio kiekvienas esatę laukę! Kurio JOS laukėte! Nereikia sklaidyti 

žodynus ar enciklopedijas! Nėra tyrinėjimų ar studijavimų ar galvasukio! Sis vė
liausias ir svarbiausias Old Gold draugų-laimėjmo kontestas yra idėjų žaislas — JŪSŲ 
idėjų. Idėjos, kurios bliksterėja jūsų mintyje, kuomet jūs pažvelgiate į kai kuriuos žingei- 
daujančius piešinius. Viskas ką jūs turite daryti, tai parašykite tas idėjas savo priprastoj 
kasdieninėj kalboj! ,

Tai yra paprasta! Tai yra lengvai It tai gali atnešti jums turtą $100,000.00 PINIGAIS!
v11 < iŠTAI KAIP JUS LAIMITE I

Pavyzdinis piešinys, išspausdintas kairėje, duo# jutos supratimą apie šį kontestą. Jis pa
rodys jums, ką daryti laimėjimui. ‘,p, p, , . A,

žiūrėkite į PAVYZDINĘ piešinį po kairei. Kaip ir visi oficialiai piešiniai, jis turi vie
ną pasikalbėjimo baliūnų paliktą tuščiu. (Baliūnas reiškia tą skritulį, į kurį kalba įrašoma.)

Jūs pastebėsite, kad mergina po kairei sake: "SająMary„I wąoder what kind of cigarettes I should 
serve at my bridge party?” Tada jūs pastebėsite, jog antros merginos atsakymui baliūnas yra tuščias, 

šio kontesto tikslas yra, kad jūs Suteiktumėte atsakymus ar pastabas;lutais žodžiais, praleist? kalbą
baltuliams, kurie yra tušti. >

Bi kas gali sugalvoti tinkam? atsakymą, kurį galėtą Marytė padaryti. Jei jūs skaitysite paaiškinimą 
žemiau Pavyzdinio Piešinio, tai jūs rasite keletą skirtingą atsakymą.

PRISIŲSKITĖ SAVO ATSAKYMUS KIEKVIENĄ SAVAITE
Atsakymai iiarne kenteste reikia prisiųsti kas savaitė, kiekvieną savaitę per 15 savaičių JOs prisionSate praleistas 
kalbas dėl 3-jų piešinių. Išrašykite praleistas kalbas ant Atsakymo Formos. NESIŲSKITE PACHJS PIEŠINIUS.

Tie 3 kiekvienos savaitės piešiniai yra žinomi kaipo serija. Priaiųskite savo Pirmosios Savaitės atsakymus bi 
kada nno dabar iki vidurnakčio šios savaitės šeštadienio.

Tflt baiminkite prisiusią savo atsakymus SAVAITINIAI šiame
’ konteste. Šiuntinėkite Atsakymų Blankas kiekvieną savaitę ištisai 

per visą kontestą. Si procedūra yra tokia pat, kaip pirmesniame 
Old Goldo Konteste.

• Nėra triksų! Nėri užėtimpunųl DAILINIMAS NESISKAITO
ŠIAME KONI'ESTEl Pirm negu jūs jstosite j šj kontestą, tkaity-

' kiše taisykles Ir sužinokite tikrai, ką jūs privaląfe atlikti.’ Tik 
' kuomet jūs aiškiai suprasite taisykles, prisiųskitė savo atsakymus 
< santikyje (U taisyklėm.

"»j »i i • i f»

«• •».

LAIMĖKITE EI VIENĄ 
IŠ ŠIŲ FRIZŲ

Tel. CANal 7514
CHICAGO

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lurop .............. . j $6 00
Mipe Run ........ 5-75
Egg .............. 600
Nut  .............. 600
Screenings .............. 4-75

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

Šešių kambarių fletaa, elektros švie
sa. Lietuvių apielinkei ,

2260 W. į24tlt Street

PARDAVI.MVI Bl’CERNE

Pardavimui bučernė ir grosernė. Ge
ra lr sena vieta. Pigiai. Su ar be 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar namo.

1308 So. 49th Ave., Cicero, III.

RENDON SALĖ
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Ave. Sav. Petras 
Vengeliauskas parifilo savo 
kostumeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi
gi renda. Tel. Laf. 4112

PARDAVIMUI NAMAI

Recelverlų forklpzerial parduoda: — 
6 fletų ap&rtmentas, mūrinis, kampi
nis namas 57500. 4 fletų medinis
namas 32500. Medinis namas, 4 lr 
6 kambariai 31350. ■ Teisingas pa
tarnavimas. >

C. URNIK. receiverių agentas, 
4708 So. Westem Ave.

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

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

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

GRANT WORKS COAL 
YARD

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOI8

Tel. Cicero 311

lst PRIZE

*100,000.00
2nd PRIZE

, *50,000.00
Srd Prize . . $25,000.00 
4tti Prize $10,000.00 
Sth Prize . . $5,000.00 
6th Prize . . $5,000.00 
7th Prize . . $5,000.00 
Bth Prize . . $2,500.00 
Oth Prize . . $2,500.00 
3 Prizas <1,00040aa. *3,OOMO 
10 Prbes >500.00 ea. <5,00140 
20Prizas<250JMea. <7,10040 
50 Prizas <100j00aee <5,00040 
100 Prizas <5040 sa. <5,00040 
100 PrizM«2S.00ea* <20,00040 

A GRAND TOTAL OF

*250,000.00
^Ka/ra

GAUKITE PIEŠINIUS VELTUI 
pdt BI kurį dgaretų pardcrvijq ar bi 

kuriame VVestern Union Ofise
JO* galis, gauti pirfiniu. veltui U bi kurio dgaipą pardav«|o ar ii N 
kurio pbasaaSiAį We«*ru Uoiou ofisų. Nuo 1-moe iki 4-to* savaičių wrijoi 
dabar yra .pl.nĄmai ėMSiurnoik cigantų krautuvių lt Wot*ra Union ofituo*., 
patraukiančio Bulletioo fonuoja.

Kiekvieno). seri)o)e J4> tesite sutinkam* ATSAKYMAM BLANK?, intymui 
|fltų atsakymų. Visvien, bi kuri ATSAKYMU SLANKA, ar ui rastumfte 
lalkraJry)e *r iurnsla, ar cirkuliare, yu taip lygiai priimtina, kaip ir 
bi kuri ATSAKYMU FORMA.

lOMtite ) peitonaa popieriuke, nuo OLD GOLDS pikelio (ar S rankos 
patalo kopijas) su kiekvienu ii uvo Savaitinių Serijų Atsakymų. Tai yu 
reikalinga sulyg kontasto taisyklių. Adrasuokite uvo atukymus: Old Gold 
Contesc. F. O. Boa P. Varick Street Sution. Nevv York. N. Y.

Jei dėl kokios priežasties |Bs aeųalite ųauti pieiinią, 
pHsląsklte žemiau paduotų kipoaų.

OLD GOLD CONTEST
P. O. Bo« 9, Varick Street Sution, N«w York, N. Y.

Prašau priaiųati man veltui Old Goki Kontesto oHcia- 
Uua piešiniu*.

Adomas Bernadišius, sav.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygos

PRODUKTAS DIDMAUSIO PURU OIL, RAFINIRIUOTOJO MOJ 
TERITORIJOJ

MRS GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PTI,N£ MIKRJ 
SU CITY SEAUER APMPRfcTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAUS PEČIAMS SAUKITE

CANal 2020

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

KIRUI AI JEJ M VISOKIEMS AII.DYTUVAMS

FsmU

Gervė.Tas
Old

suly
na sufeikia iams Old 

ttaaųeriauslt
/Kartu n tavo ki skylu

idOtke J Old Goid
'‘A’ziSL MirtUt ----- .teeeaess.aa.e t

ooooooaeoo^J

• Stambios perkant 5-kIs Tonus ar daugiau. |


