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HITLERIS NEPAPRASTAI PRADB 
G[$ HJSSOUSO ATSILANKYMU

Svečio pagarbai visoj Vokietijoj 
dvi dienos bus švenčiamos

BERLYNAS, rūgs. 23. —, t°s atitinkamos pramogos Mu- 
Vokietijos diktatorius Hitleris asolinio pagarbai.
nepaprastai pradžiugęs Itali
jos premjero Mussolinio 
matyta vizitą.

nu-

Hitlerio nuosprendžiu visoj 
Vokietijoj bus paskelbta dvie
jų dienų .nacionalė šventė Mu- 
ssoliniui atvykus į Vokietiją.

Visoj šaly porai dienų visos 
mokyklos ir parduotuvės bus 
uždarytos ir visur bus sureng-

Italijos premjeras šį šešta
dienį atvyksiąs i Muencclieną, 
Bavarijoj, o pirmadienį išvyk- 
siąs į Berlyną, kur išbusiąs 
tris dienas.

^Vyriausybė specialiu atsi
šaukimu ragina Berlyno gy
ventojui* prisijungti prie iškil
mių Mussolinio' pagarbai. Pa
žymima, kad Mussolinio lan
kymasis bus istorinis įvykis.

JapoN lakotai puolė Kantoną; ožoiišta 
apie 3,000 kito

rūgs. 23. Įmėci padangėse su užpuoli
kais. Vieną ir kilų keli lėktu
vai numušta. Tačiau tas ne
padėjo kinams apginti miestą.

šimtų

HONGKONGAS,
— Pietų Kinijos Kantono 
(Cantcr/) miestas šiandien 
pergyveno baisų terorą.

Japonų Lrkūnai užplūdo mie Japonai paleido keletą 
sto dalį Tungšaną ir kone vi- bombų.' 
siškai išnaikino. Kurie namai 
negriuvo nuo orinių bombų,
tuos prarijo gaisrai. 

įTuiigšaiia apgyveno <laugįau
šia kinai neturtėliai. Jie bai
siai nukentėjo. Paviršutiniai 
apskaičiuojama, kad apie 3,- 
000 šių vargšą kinų žuvę. Šim 
tai sužeistąją.

Išnaikinta miestelio dalis ne 
turi jokios karinės vertės. Tad 
japonų žygiai nepateisinami ir 
tiesiog barbariški.

Sugriautos parduotuvės 
visos kitos įstaigas.

Dešimtys tūkstančių išlikų 
&ią kiną neturi pastogės.

Japoną lakūnai šiandien

NANKINAS,
Kinų autoritetai paskelbė, kad 
50 japonų lėktuvai šiandien iš 
Šanchajaus srities skrido pul
ti šį miestą. TačiAu kinų lėk
tuvą grupė su užpuolikais su
sidūrė už 90 mylių nuo čia 
Yangtze upės plėnio padangė-

ir se. Japonų lakūnai pamatę

rūgs. 23.

• (pavoją pasuko atgal ir grįžo į 
Kiną lakūnai atkakliai gru-1 Šanccbcajaus sritį.

APAŠTALIŠKAS DELE
GATAS DALYVAUS DI

OCEZIJOS SUKAKTUVĖSE

PATARIA TEIKTI PAMO
KŲ APIE KONSTITUCIJĄ
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KLYNAI ŠANCHAJUJE
AMERIKOS J. VALSTYBIŲ

Amerikos man,nai išlaipyti iŠ lai1 
.Tie pasiųsti saugoti J. Valstybių piliečius

KINIJOS KOMUNISTĄ! 
“PANAIKINO” SOVIE

TIZMO ŽYGIUS

fo Sanelia'uje žygiuoja į 
ir jų interesus.

tarptautinę .sritį, 
(Acme Photo.)

Telefonas: Canal 7790 
3c A 0 O P Y METAI-VOL XXi

KARELIJOS VALDININi 
PASPRUKO SUOMIJON

Maskva reikalauja Suomijos 
juos grąžinti sovietams

HELSINKIS, rūgs. 23. —p Vienuolika sovietų karišką 
Suomijos vyriausybė sušilau- lėktuvą vijosi pabėgusius ir, 
kė sau rimto ir, nepaprasto perskrido Suomijos sieną.
galvosūkio.

Šuo ežere, Suomijoje, neti
kėtai nutūpė jūrinis lėktuvas. 
Pa irodė juo iš Karelijos, so
vietų respublikos paspruko ke
li tog respublikos aukštieji vai 
diniukai, kuriuos sovietą poli
tinė policija (GPU) rengėsi 
suimti.

Kai suomių pasienio sargybai 
pradėjo j juos šaudyti, jie 
grįžo atgal į Kareliją.

MW I*
Maskvos vyriausybė reika

lauja Suomijos grąžinti “de
zertyrus ’ ’.

Nežinia ką darys Suomijos 
vyriausybė.

PREZIDENTO SPECIALUS

MUSSOLINI TARPININ
KAUSIĄS ŠVENTAJAM 
SOSTUI IR VOKIETIJAI?

ATIDARYTA MEKSIKIE
ČIAMS KUNIGĮJ SE

MINARIJA

ŽENEVA^ rūgs. 2.3. —
Prancūzijos užs. reikalų mi
nisteris Delbos iškėlė reikala- 

; vintą, kad Italuos premjeras 
Mussolini nesiųstų daugiau

TRAUKINYS APSAU
GOTAS -

NANKINAS, rūgs. 23. - 
Kinijos komunistų organizaci 
;ą vardu “Kinijos sovietų re
.publika.’' tanunistų vadai p» tah} kariaoraenės'ir karo’me- 

džiagos Ispanijos nacionalis-naikino ir šios organizacijos 
visus ginkluotus būrius prijun tams .

veržusius japonus. Ginkluotų 
raudonąją esama iki 75,000.

tams.

WiA»SHINGTON, rūgs 
— Am. J. Valstybių preziden
tui specialiu traukiniu važiuo
jant daugiausia rūpesčio turi 
geležinkelių kompanijų virši
ninkai, nes ją pareiga žiūrėti,

23.

ROMA, rūgs. — Italijos 
premjeras Mussolini vyksta į 
Vokietiją atlankyti diktatorių 
Hitlerį. t

Ass. Press korespondentai 
patyrė, kad Šventasis Sostas 
pagaminęs memorandumą a- 
pie Kataliką Bažnyčioj stovį 
Vokietijoje ir šį memorandu
mą Mussolini nuvešiąs Hitle-

LA įVEGAS, N. M., rūgs. 23; 
— Šiandien bažnytinėmis iš
kilmingomis pamaldomis ati- 
daryta vadinama Montezu- 
ma seminarija, kurioje buad 
mokomi kunigais Męksik > 
jaunuoliai.

Atidarymo iškilmėse dalyvoJ 
vo 3 arkivyskupai ir 3 vysku
pai. Santa Fe provincijos ar- 

(idvyskupas R. A. Gerken lai
kė iškilmingas pontifikali 
Mišias seminarijos koplyčioje.

Į seminariją priimta apie 
360 meksikiečių auklėtinių, 
rie pereitą savaitę suvyko.

20 jėouitų prėfesorių fakul
tetas taip pat įsigyveno semi 
narijoje.

tvarkoje. Iš to daroma išvada, kad, 
rasi, Mussolini būsiąs tarpi
ninku tarp Vatikano ir Vokie
tijos, kad grąžinti Bažnyčiai 
normalu stovį toj šaly.

je Bova Scopa atlankė Delbo- 
są ir pranešė, kad Mussolini 
pasiryžęs nesiųsti daugiau sa
vanorių ir karo medžiagos į 
Ispaniją, jei Prancūzija ir An 
glija pripažins Italijai Etiopi
jos užkariavimą.

Delbog tuojau susisiekė su 
Anglijos atstovais ir su savo 
vyriausybe Paryžiuje ir Sco- 
pai įdavė kontrpasiūlymus, ku 
rie viešumon dar nepaduoti.

Niekas nežino, ar tas yra 
tikrieji pasitarimai, ar gal tik 
paprasti diplomatiniai p r iri - 
dengimai.

Čia pažymima, kad Prancū
zija kol kas nelinkusi nusileis
ti Italijai.

Su prezidento specialiu trau 
kiniu negali įvykti nelaimė, 
kadangi keliomis myliomis 
specialaus traukinio priešaky
je važiuoja vadinamas piloti- 
nis traukinys. Jei bėgiai būtų 
sugedę, arlia sugadinti, šis 
traukinys pirmiausia nukentė
tų. Pilotiniu traukiniu važiuo
ja geležinkelių agentai.

Maskvai padedant komu
nistai šią organizaciją sudarė 
prieš 10 metų kovai prieš 
Nankino nacionalistą vyriau
sybę tikslu ją sugriauti ir vi
są Kiniją susovietinti. Suda
lytos gausi,ngoš ginkluotos 
raudonųjų gaujos, kurios visą 
laiką daugiausia užsiėmė plė
šimais ir ramiųjų gyventojų 
žudymais. Nuo šių gaujų daug 
nukentėjo ir katalikiškos misi
jos ir misionieriai.
Dabar šios raudonųjų gaujos 

susimetė bendrai su Nankino
BROOKLYN, N. Y., rūgs.

23, — Brooklyno dioeezijos
vyskupas T. E. Molloy pata- vyriausybe kovoti prieš japo- 

lio 3 d. minės 100 metą sukak- ri&, kad šios diocezijos nioky- nūs. Matyt, Nankinas užtikri- 
tu\ es, JE. arkivyskupas A. G. Į (olose butą duodamos pamokos no sovietizmui laisvą veikimą 
Cicognani, apaštališkas dele- apię šalies konstituciją. Sako, Kinijoje nugalėjus japonus, 
gatas, dalyvaus bažnytinėse i* Į mokiniai plačiau turi susipa

NASHVILLE, Tenn., rūgs. 
23. — Nksliville diocezija spa-

NAUJAS A. LEGIJONO 
VIRŠININKAS

Niekas negali pasakyti, ar 
tame yia kiek tiesos.

VEL PRASIDEIO LIETU
VOS SEIMO POSĖDŽIAI RAGINIMAS MINĖTI KO

LUMBO DIENĄ

kilmėse.
, Iškilmės tęsis per tris 
nas. . . 7 • <

•lt
die-

žinti su šiuo svarbiuoju doku
mentu — šalies pagrindiniu j- 
s ta tymu.

PAVESTAS “GRAND 
JURY”

“DIDELIUS” DAIKTUS 
ATRADO

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU
DOMS PALIKIMAS

Cooko apskrities turtų įkai
notojas J. S. Clark rado, kad 
Evanstono ir Oak Parko tur
tuoliai personalių mokesčių tu

MILLWAUKEK, Wis., rū
gs. 23. — Miręs turtingas 
statybinio medžio pirklys C.

jAncdiem areštuotas nešinąs 
įvairiai daiktais (policija sa
ko, kad vogtais) Thomgs Bud 
riek, 3044 So. Tripp gat., pa
vestos “grand jurv”.

NEVY YORK, rūgs. 23. — 
Amu Legijono suvažiavime 
šios organizacijos viršininku 
išrinktas D. J. Doberty, advo
katas iš Moburn, Mass., pašau 
linio karo laiku tarnavęs karo 
laivyne. , i

ri mokėti keleriopai daugiau. G. Eoster, 79 m. amž., testa- 
Už 1936 ni. nustatyta jiems mentu paliko po 3,000 dolerių
personalių turtų vertė, vos 
kiek baugiau kaip 24 milijo
nai dol. Įkainotojas dabar ra
do, kad ten personalių turtų 
vertės yra daugiau kaip 217 
milijoną dol.

Tad p. Clark ir sako, kad

penkiorąs katalikiškoms našiai 
čių prieglaudoms.

NUNCIJUS VOKIETIJAI 
ROMOJE

Prezidentei Chicagoj aiškinta apie 
tiso, Clricagos vargas

Važiuojant į šiaurvakarus 
prezidentui vakar Chicągoj 
teko sustoti ilgiau kaip vieną 
valandą. Jį vagone pasveikino

Švento-! federal i niai valdininkai, gu- 
miesto majoras

Be to, prie specialaus trau
kinio užpakalyje prikabintas 
specialus garvežys. Pasitai
kius pavojui, arba nelaimei, 
šio garvežio pareiga atgal 
traukti specialų traukinį.

KAUNAS. — Lietuvos sei- 
Vnas turi dvi sesijas per metus 
po tris mėnesius. Vadinasi, 
Lietuvos seimas posėdžiauja 
šešis mėnesi s metuose.

TVįASHINGTON, rūgs. 237 
— Prez. Roosevelto išleistu 
atsišaukimu. Kolumbo - dienai 

Liku įm^n^ spalio 12 d. gyventojai

sius šešis' mėnesius tautos at- atitinkama^

NUKELIAMA KINŲ VY
RIAUSYBES SĖDYBA

TOKIO, rugį?-. 23. — Čia 
gauta žinia, kad dėl dažnaus 
Nankino bombardavimo iš oro, 
kiną vyriausybės sėdyba iš to 
miesto bus nukelta į Cbengtu, 
Šechwano provinciją.

PERORGANIZUOJAMAS 
TURKIJOS KABINETAS

ISTANBULAS, rūgs. 2& — 
Turkijos diktatorius Kernai 
Ataturkas perorganizuoja sa
vo ministerių kabinetą. Prem
jeras jau išsiųstas į “atosto
gas”. •

stovai yra nuo posėdžių lais
vi; tą laiką jie susipažįsta su 
reikalingais išleisti įstatymais, 
su valstybiniu bei visuomeni
niu gyvenimu, kad ją darbas 
seime būtų našesnis ir tiksles
nis. , ' |

Rudeninei sepijai Lietuvos 
seimas susirenka rugsėjo 7 
dieną. Pirmiausia seimas ims 
svarstyti Universiteto staty
bos projektą, žyminio mobes- 
zčio if kitus jau paruoštus įsta 
tymą projektus.

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO RADIKALŲ

MIESTĄ

patrijotine8 iškilmes.

YRA VILTIES MOKYKLAS 
ATIDARYTI

Chicagos sveikumo departa
mento ofisuose vakar įvyko 
viešųjų ir privačių pradžiom 
mokyklų viršininkų susirinki
mas. Komisionierius dr. Run 
dese.n aiškino apie paralyžiaus 
ligos siautimą.

Po pasitarimų reikšta vii 
ties, kad gal artimiausiomis 
dienomis bus galima atidaryti 
mokyklas.

ASTUONI NUTEISTI 
MIRTI

ROM^A, rūgs. 23.
jei taip, tai numatyta daugiau i jo Tėvo diplomatinis atstovas bematorius, 
mokesčių surinkti už persona- (nuncijuj) Vokietijai, JE. ar-,ir kiti.
liūs turtus ir tokiu būdu “su- kivysknpas . Cesare Orsenigo,! Gubernatorius su miesto ma 
mažės ipokesčiai” už nekilno-1 atvyko iš Berlyno. Buvo Po-Įjoru prezidentui iškėlė bedar- 
jamus turtus. *p’e^aus audiencijoje. bių šelpimo rimtą problemą

pažymėdami, kad valstybė ir 
miestas neturi reikalingą fon
dų. WPA darbai čia iš dalies 
nutraukiami ir tūkstančiai vy
rų pasiliks be jokio darbo.

Prezidentas nieko nežadėjo, 
nors jis buvo užtikrinamas, 
kari Illinois kai mūro siena 
stovi jo pusėje.

SEKRETORE NEPAKVIES
TA J SUVAŽIAVIMĄ

WASHINGTON, rūgs. 23. 
— Amerikos Darbo federacija 
į savo metinį suvažiavimą ne
pakvietė darbo departamento 
sekretorės, kadangi ji tarnau
ja C.I.O. • .

PARYŽIUS, rūgs., 23. — 
Ispanijos nacionalistų karo 
laivai ir lėktuvai bombardavo 
Ribadesella miestą, ties Sella 
upe, Asturijos fronte.

PARYŽIUS, rūgs. 23. — 
Areštuotas ispaną nacionalis
tą gen. gubernatorius Tronco- 
so iš* Bayonne nukeltas į 
Brestą.

MASKVA, rūgs. 23. - Ai- 
tuoni ūkių valdininkai teismo
nuteisti mirti už kolektivio u 
kininkavimb “griovimą”.

ORAS
CHICAGO SRITIS. _ De- 

besnota; nepastovus oras; po. 
piet vėsiau.

Saulė teka 6:39, leid
žiasi 6:44.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavu*

Dėdė Šamas Surenka Daugiau 
Mokesčių *

Per pirmųsias 18 dienų šio mėnesio Dė
dė Šamas surinko $379,927,000 mokesčiais. 
Tai 58 nuoš. daugiau, negu per tų pat laikų 
pernai. Iždo Departamentas tikisi šį mėnesį 
iš viso pajamų turėti $500,000,000.

Mokesčių surenkama daugiau viena dėl 
to, kąd laikai vis gėrėja, antra dėl to, kad 
mokesčių kolektavimas yra griežtesnis ir 
trečia dėl to, kad įvesta naujų mokesčių.

Kai vyriausybė pradėjo gauti daugiau 
pajamų, tai pradėjo įhažinti skolas. Vyriau
sybės skola jau buvo persiritus per 37 bili
jonus dolerių. Dabar Dėdės Šamo skola yra 
tokia: $36,860,862,000.

Skolos mažinimas nuo dabar turbūt eis 
sparčiau nes vyriausybė daugiau nebeskirs 
pinigų viešiems darbams.

nuoš. visų farųierių. Dėl depresijos 700,000 
fannerių neteko savo farmų.

Šiuo tai žvilgsniu Alnerikos žemės ūkis 
nėra tvarkoje. Sekančioje kongreso sesijoje 
bns svarstoma apie palengvinimų ūkinin
kams įgyti ūkius nuosavybėn.

----- j--------------------
Nebeskirs Daugiau Pinigų 

Viešiems Darbams
■ * .4 . % *

Prezidentas Rooseveltas paskelbė, kad 
viešiems darbams pinigų daugiau nebeskirs. 
Viešieji darbai bus pertraukti. Prezidentas 
pareiškė, kad kraštas jau atsigriebė ir dar
bininkai turi susirasti darbus privatiškose 
įmonėse. •

Wasliingtono valdžia viešiems darbams 
yra 'išleidus apie tris bilijonus dolerių. Kai 
dėl depresijos keletas milijonų darbininkų 
atsirado be darbo, tai buvo suplanuoti vie- 
Š'eji. darbai ir įsteigta Public Works Ad- 
ministration tiems darbams vesti.

Kad prezidentas atšaukė viešuosius darbus, 
tai iš to daroma išvada, kad jis skaito, kad 
depresija jau pagalios praėjo.

Z" t

Iš Mūsų Veikimo Centro
(IŽ Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, IHinois)

das, 50 W. 6th str., So. Bos
ton, Mass.; dr. Antanas Ra
kauskas, pirmininkas, 2456 W. 
69th str., Chicago, III.; komp. 
A. J. Aleksio, vice - pirm., 76 
Center str., Waterbury, Conn.; 
Leonardas timotis, sekreto
rius, 2334 So. Oakley avenue, 
Chicago, III.; kun. Ignas Al- 
bavičius, 717 W. 18th str., 
Chicago, lll.; valdybos nariai, 
kun. dr. Jonan Navickas, MIC., 
Marianapolis College, Thomp
son, Conn.; kun. Pr. Juras 
94 Bradford str., Lawrence, 
Mass.; kun. Jonas Balkūnas 
(Informacijų Biuro vedėjas), 
64-25 Perry avenue, Maspeth,

Minėkime Spalių 9-tą

lt ug piūčio 24 ir 25 dd. La- 
wrence, Mass. įvykęs Federa
cijos 26 Kongresas buvo sėk
mingas ir priėmė visų eilę nu
tarimų, kurie jan buvo pas
kelbti spaudoje. Šiame laiške 
pakartosime tuos nutarimus, 
kurie pirmiausia yra vykin 
tini.

1. Vilniaus vadavimo reika 
lu kongresas priėmė tokį nu
tarimų: “Federacijos Kongre
są* užgiriai oentro valdybos 
ligšiolinį nusistatymų visomb 
galimomis prtanonšmis dlrb 
ti dėl Vilniaus atvadavimo ii

u
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS •- Tamsta siukreizavojai! Aš 

------------ 'tų liekarstų prašiau ne sau,
Filadelfijoj buvo prakalbos, ale mažam broliukui.

Kaip visur balšavikai po pra- j Pasakius tai kuogreičiausia 
kalbų renka aukas kam nors išbėgo iš drugjštorio.
vaduoti, taip ir čia buvo ųen- ________
kainos aukos. Spanijai vaduo- ] Užėjau anų dien į teatrų.

-Kad viešieji darbai buvo reikalingi, tai p«r fa- jos
niekas neginčija, bet kad jie būtų buvę pro- gkyrtus”. fels nutarimas reiš 

fcia, kad ir toliau Federaci
jos skyriai .pasiliks Vilniui 
Vaduoti Sųjungos skyriais ir 
jie turės rūpintis visais Vil
niaus vadavimo reikalais. Pi-

Anglija ir Prancūzija priglausdavo pa- rmįftUgįag Federacijos skyrių
5*?*?.“2® yra - gerai pruiren-

gti prie spalių mėn. 9 d. —

tingai suplanuoti ir ekonomiškai atlikti, tai 
to negalimi pasakyti. '

Uždare* Duris Pabėgėliams

ti. Sako, North American Co- Scenoje rodoma meiliška ko- 
mmitteo surinko $1600. “.Tai mediją. Užpakaly manęs sė- 
gera parauni Ispanijos kovo- Jįntį jauna pora kalbasi; 
tojams,” sako viena popera, | _ Matoi kad norB vienį 

Iš tikrųjų, gera parariu - ■ di„niJ botum toks ir mok6. 
Amerika, balšavikams, ba tas tun, ,aip niane

. T - „ _ ,____ , _ “ 8,01 surinktų ans aktorius savo _
U I., N. Y.; J«»a LauiSka,:$6i,597.47 Spanijan pasiuntė! m.*Bria 
423 Grand str., Brooklyn, N. tik $18,841.12. Kitais jAmeri-
Y. , kos balšavikais save susišelpė.

Kongreso metu į Federaci

— Taip, taip, — atsako jai 
vyras. — Bet ar tu žinai, kiek 
jis už tai gauna mokėti!Vakar buvau užėjęs į vie

nų dragštorį sodės išgerti. Į- 
eina graži mergina ir paprašo 
liekarstų, kurie greit vidurius 
praliuosuotų, ale kad geriant 
nebūtų jaučiama skonis.

— Kol aš sutaisysiu liekar 
staiss gĮal, panelė išgersi 
lų sodės ? — pasiūlė drugštor- 
ninkas.

— Mielu noru, — atsakė 
panelė. ,

Merginai išgėrus sotie, diug- 
štonninkas tarė,:

— Aš kų tik perskaičiau 
straipsnį “Darbas ir kapita
las’’ ir nieko nesupratau. Ar 
negalėtum man paaiškinti?

— Nėra lengvesnio dalyko, 
stik- Štai kaip. Tu man paskolink 

pinigų. Tai bus kapitalas? O 
jeigu tu nori sužinoti, kas yra 
darbas, tai pamėgink iš ma
nęs juos gauti atgal.

jos iždų įplaukė šios pinigų 
sumos: Šv. Trejybės par., lla- 
rtford, Conn. per kun. Jonų 
Ambotų — $10.00; .Lietuvių 
Darbininkų Sųjungos mokes
ti® — $10.00; Federacijos 16

duris tokiems pabėgėliams prieš keletu sa
vaičių, o Prancūzija tų padarė dabar. Pran
cūzijoj yra globojama apie 50,000 pabėgu
sių iš Ispanijos moterų ir vaikų ir be svei
katos vyrų. Sveiki vyrai nebuvo įleidžiami.
Dabar į Prancūzijų yra įleidžiami tik to
kie ispanai, kurie parodo turį užtektinai pi- j°tlžka programa. Nereikia; Neperstojančios Pagalbos pa

Vilniaus užgrobimo dienos pa-
minėjimo. Žiūrėkime, kad vi-, sk Cambridge, Mass. (Šv. 
sur tų dienų būtų surengtos, gtepono $2 ir Vi
prakalbos su• tinkama patri- į jnįaus našlaičiams — $7.50;

Amerikos Legiono Ir Amerikos 
Darbo Federacijos Frontas

Amerikos Darbo Federacijos prez. Green 
kalbėjo Amerikos Legiono seime. Pareiškė, 
kad Legionas ir Federacija sudaro bendrų 
frontų. Sakė, kad Legionas ir Federacija 
lygiai stovi už taikos palaikymų, už atsa
kantį prisirengimų apsigynimui nuo galimo 
užpuolimo ir už griežtų priešingumų viso
kiam judėjimui, kurs statytų į pavojų Ame
rikos laisvę. Čia prez. Green turėjo galvoje 
komunistini judėjimų. Jisai pareiškė, kad 
Amerikos Federacijos eilės yra taip suglaus
tos, kad komunistams nėra progos į jas įsi- 
briauti.

Legionas ir Federacija stovi už palai
kymų esamos santvarkos ir gerinimų joje to, 
k&s nėra taip, kaip turi būt.

Lenkijos Jaunimo Stovis

Lenkiški laikraščiai pripažįsta, kad jau
nimo padėtis Lenkijoj yra baisi.

1,500,000 vaikų mokyklinio amžiaus ne
lanko mokyklų.

Yra 2,913 mokyklų, kur vienam moky
tojui atseina nuo 117 iki 230 mokinių.

Per vienus metus teisme pripažinta kal
tais 20,963 nepilnamečiai už įvairius nuai- 

. kaitimus.
Varšuvoj yra 8,500 benamių vaikų.
Nuo 25 iki 30 naujokų išskiriama dėl 

I nesveikatos.
Visuose didesniuose Lenkijos miestuose 

pilnos gatvės nepilnamečių prostitatkų, ki- 
. Senvagių ir kitaip sugedusių vaikpalaikių ir 

mergšių. ; • \j
Mil i tari zmo slogutis, socijalio teisingu-i 

mo stoka smaugia Lenkijos žmones, o jų vai
kas stumia į skurdo ir morališko sugedimo 
bedugnę. r

Amerikos Farmerią Padėtis
4

Nemažai buvo žinių apie tai, kad šių 
metų Amerikos derlius buvo geras, kad 
ūkio produktų kainos nėra. žemos lr todėl 
farmerių padėtis nėra bloga. Fannerių pa
dėtis žymiai pagerėjo per keletu pastarųjų 
metų.

Bet vistiek Amerikos žemės ūkis nega- 
lauja. Žinios rodo, kad ūkių nuomavimas 
labai pakilo. Ūkių savininkų skaičius mažė
ja, o nuomininkų didėja. O tai nėra geras 
ženklas. 1880 metais farmų nuomininkų bu- 

, vo 1,000,000 arba 25 nuoš. viaų farmerių, 
o dabar nuomininkų yra 3,000,000 arba 45

mgų pragyvenimui.
x a t

Pilietinio karo pradžioje tie pabėgėliai 
buvo raudonųjų išnaudojami jų propagandai. 
Tam tikslui daug ispanų vaikų buvo atga
benta Anglijon. 3et dabar, kai tuo pilieti-1 
niu karu pasaulis pradėjo mažiau domėtis, 
Ui ir pabėgėliai pasidarė nepageidaujami. 

Mažiau Vaikų Telanko Mokyklas
s

Mokslo metų pradžia rodo, kad šiemet 
Amerikoj vaikų įstojo į mokyklas mažiau, 
negu pernai. Pavyzdžiui nurodoma, kad New 
Yorke šiemet vaikų į mokyklas įstojo'6,00C 
mažiau, negu pernai.

Apskaičiuojama toliau, kad visoje Ame
rikoje šiemet mokyklose vaikų yra vienu 
milijonu mažiau, negu jų buvo 1930 m.

Tokio gyventojų prieauglio mažėjinų ai
škinama įvairiais būdais. Viena priežasčių 
esanti gimdymo kontrolė. Antra, moterų ir 
merginų stojimas į pramones ir biznius, per 
kų susiaurėja vyrų progos. Tūkstančiai ve
dybinio amžiaus vyrų neveria dėl neužtik
rinto rytojaus. Kiti neveda dėl to, kad už
darbiai permenki, kad kurti šeimynų. Žino 
ma, Čia pirmų vietų užihia išdykavimas ir

užmiršti ir tinkamas rezoliu
cijas išnešti, jas paskelbti 
spaudoj ir pasiųsti, kur rei 
kia.

Minėkime Idetavos krikšto 
sukaktį

2. Daug kur dar neminėto 
Lietuvos krikšto 550 metų su-1 
kaktuvės. Dėl to kongresas 
priėmė tokių rezoliucijų: “Iš
klausius kun. K. Urbonavi
čiaus referato apie tai, kų da
vė mūsų tautai krikštas, kon 
gresas ragina lietuvių koloni 
jas kiek galima iškilmingiau 
minėti Lietuvos krikšto 550 
m. sukaktuves Skyriai pra 
šomi atkreipti savo dėmesį į 
šį nutarihių. Paskaitoms ir 
prakalboms tikrai geros me
džiagos rasite A. L. R. K. T* žALGIRYS, Raseinių apsk 
deracijos XXVI Kongreso pro 6ios parapijos gyventojai B. 
gramo* knygoj; korių šiUn&a- įsimylėjo netoli gyvenančio 
me visų skyrių valdyboms. ' kaimyno D. dukterį ir ketine 
Šių gražių ir turiningų knygų vesti. Tačiau jaunosios tė-

rap., Cleveland, Oliio — $2.00; 
Federacijos 23 sk. Chicago, 
dr-jų duoklės — $5.00; Fede
racijos 12 sk., Cicero, dr-jų 
duoklės $11.00; Nekalto Pra

— Panele, aš jus 
pūtį prigavau. Liekarstas, ko-

— Na, ar gerai veikia vais-
, , tai, kuriuos daviau ^amstos tru- „ .

..... - r, , kių prašei jau nejuntamai iš-sidejimo Sv. Paneles choras, _
Chicago — $1.00.

Po gražaus ir įspūdingo ko
ngreso, kurį' phlaidlino Šven
tasis Tėvas, J. Em. Bostono 
Kardinolas — O’Connell ir 
J. E. Vysk. M. Reinys, pra 
dedame naujus darbo metus. 
Tad, ir dirbkime nuolat, nuo
širdžiai ir vieningai.

Leonardas Simutis, 
, A. L. R. K. F. Sekr.

gerei.
Kų!? — suriko panelė.

žmonai uuo nemigos?
— O, tai tikra nelaimė, dak

tare. Ji vaistus" geria tik ta
da, kai ir aš juos geriu?

KOKS ŠIEMET LIETUVOJE DERLIUS

35 m. dobilų derlius buvo iš 1 
ha 71 centn. Tokiu būdu do
bilų šįmet gauta per pus ma
žiau kaip jų gaunama norma
laus derliaus metais.

Blefai šįmet užaugo ir pie
vų žolė: iš 1 ba gauta 29 centn.

Pykčio Aukos

morališkas sugedimas, kurs kyla dėl atsito- įleido Lawrence, Mass., Fe- vai apie vedybas nė girdėti
~ ’ z • • i • 11 Virt n Tn/L i o 11»i i nnl'o

lininio nuo Bažnyčios

Amerikos Turistai Europoj

Amerikos prekybos departamentas pa
skelbė žinių apie tai, kiek amerikonų pra
ėjusių vasarų vyko Europon ir kiek jie ten 
praleido pinigų.

Skelbiama, kad amerikonai praėjusių va
sarų Europoj paliko apie 600 milijonų do
lerių. Tai šešis sykius daugiau, negu pernai.

I
Tas, žinoma, rodo, kad Amerikoj laikai 

pagėrėjo.
Praėjusių vasarų daug amerikonų pa- 

akstino Europon vykti Anglijos karaliaus vai
nikavimas ir pasaulinė paroda Paryžiuje.

deracijos skyrius, gerb. kun. 
Pr. Jurui vadovaujant. Už 
tai turime būti jam nuošir
džiai dėkingi.

Staigiame stadijų ratelius

3. Taip pat prašome atkrei
pti savo dėmėsį į šį nutarimų
“Kongresas reiškia pageida
vimų, kad kolonijose būtus tei
giami visuomeniniai stadijų

nenorėjo. Tada jaunieji nuta
rė slapta vesti. Netrukus po 
vedybų, vienų vakarų jaunoji 
nuvyko į tėvų namus, norė
dama slaptai pasimti savo dra 
bužius. Pasiėmusi kas jai pri
klausė, duktė skubėjo visa tai 
perduoti savo vyrui, kuris 
laukė jos sugrįžtant savo ū- 
kio darže. Skubėdama ji ne
juto, kad buvo sekama savo

rateliai, kuriuose būtų rooiia brolip, kuris sekė paskui se
mi katalikų akcijai veikėjai 
ir koriuose būtų dėstoma ir 
diskųsw>jsma sočiaMni&i klau 
simai. Taip pat rengti tais 
klausimais paskaitų eiklių“.

šerį iki jos vyro namų. Pa 
matęs savo sesers vyrų sto
vintį darže, drožė jain paga 
liu galvon ir užmušė.

Jau suėjo 40 metų kai Amerika valdo 
Hawajų salas. Iki šiol salos buvo valdomos 
kaipo teritorija, tiesiai iš Washingtono. į rateliu» steigtų. Kuriems rei- 
Dabar tyrinėjama ar nesuteikti Havajų sa- kėg pagalbos šiame darbe, 
loms valstijos teises. Jei salos gaus tas tei
ses, tai jos sudarys 49-tų Jungtinių Val
stybių valstijų.

Centro Valdyba prašo skyrių, 
kurie tik gali, tuos studijų

Per pirmųjį šių metų pusmetį iš Ameri
kos išgabenta į 36 valstybes 2,172,000 tonų 
senos geležies. Tai 100 nuoš. daugiau, negu 
pernai. Sena geležis (serap iron) eina amu
nicijos dirbimui. Iš to aišku, kaip smarkiai 
tautos ginkluojasi. z

kreipkitės į centro ar apskri
čių valdybas.

Nauja centro valdyba

Pranešame,, kad kongreso 
naujai išrinktų Federacijos 
centro valdybų sudaro šie mū

Dvidešimtas amžius neklau
sia, kur mokinasi, bet kų mo
ki daryti; nes gerai mokėjo 
valdyti toki, kurie gal nesu
prato paaiškinti, kas yra res 
publika, ir tie kurie neturė
jo supratimo net apie žemės 
rutulį, o valdė didesnę jo dalį.

Filiečiai, steigdami draugi
jas, turi teisės pasigaminti 
tokius įstatus, kurie jų many-

sų visuomenės veikėjai: levui mu vestų prie naudingo ir pa 
K. Urbonavičius, dvasios va- gedautino jiems tikslo.

KAUNAS (Tfcb.) — Praė
jusių metų ruduo Lietuvoje 
buvo palankūs žiemkenčiams 
įsėti: .jas nebuvo per šlapios ir 
buvo pakankamai ilgias. Ta
čiau praėjusi žiema žiemken
čiam® ir dobilams nebuvo pa-
lanki; ji buvo labai šalta. Ne (ĮWrnai 38 1933.1935
buvo palankus žiemkenčiams m w centa ,
ir pavasaris: jis buvo sausas
ir su šalnom.

1937 metų vasara visame 
krašte buvo sausa, bet ypatin
gai sausa ji buvo krašto Vaka
ruose. Šitai tačiau žiemkenčių 
derlių neigiamai neveikė, nes 
jie sunaudoja daug žiemos' 
drėgmės; negausių pavasario 
ir vasaros kritulių pakako, 
kad jie galėtų normaliai augti

Šįmet grūdų ne tik pakaks 
savo reikalams, bet bu» jų ir 
eksportui. Jei turėti galvoje 
tik vaidinius augalus, atrody
tų, kad grūdų eksportas galė
tų būti gana didelis Tačiau šį
met užaugo labai blogai stam
būs pašarai: dobilai ir pievų 
šienas. Kadangi ūkininkai 
daug gyvulių mažinti nenorės,

ir bręsti. Šiluma ir gausi šių atrodo> dali Jie sušers
metų vasaros saulė teigiamai gy^hams. 
veikė 'grūdų išsivystymų. Dėl Derliaus nuėmimo metu šį- 
to žiemkenčių ir kitų javų met oro sųlygpg buvo gana į- 
branda šiemet gera. Įvairios: rugius pradėjus piau-

Šių metų avižų derliu® bus j tų- buvo gausių lietų, kurie dau 
rimtai aukštenis už daugelio 'gely vietų padaigino rugius ir 
paskutinių rrietų derlių, nes be'kviečius. Tačiau vėliau orai 
mažų išimčių avižos šįmet rūd- pasitaisė, ir ūkininkai galėjo 
žiu neturėjo, o anks<tybesniais imti nuo laukų gerai išnoku- 
metais rūdys labai sumažinda- ®ius ir sausus javus. Vasari- 
vo avižų derlių. niai javai didžioje krašto daly-

Tokiu būdu visų vasarinių 
augalų, išskiriant žirnius, vi
kius, dobilus ir pievų šienų, 
šįmet gauta® aukštesnis nž vi- 
dutirrį derlius.

Labai blogai šįmet užderėjo 
dobili&i ir pievų žolė. Pirmame
čių dobilų iš vieno, ha šįmet 
gauta 34 centneriai, antrame- 
čių — 24 centn., perlai pirma
mečių iš to paties ploto buvo 
gauta 76 c.mtn., fCntramečių 
53 centn., vidutinis 1933 — 19-

je susiėmė visai gfcrai; jų grū- 
’das bus geras.

Reikia spėti, kad pariygu- 
sius ar nepakankamai sausus 
grūdus ūkininkai pasiliks sau, 
o eksportui pasiūlys geresnius, 
kurių mažne kiekvienas ūkbiin 
kas turi. Dėl to eksportinių ja
vų rūšis turėtų būti gana ge
ra.

PLATINKITE "DRAUGI
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Lietuvos Vyriausybė Pirks Palangos Parką Su 
Rūmais, Svetainę ir Kitus Pastatus

Tiškevičiai nori ui tai lj200,-
000 litų. Nauji sumanymai 

Palangoje '
KAUNAS (Tsb.) — Palan

goje lankėsi Ministeriu Kabi
neto įgalioti Susisiekimo Mi
nisteris inž. Stanišauskas ir 
Vidaus) Reikalų Ministeris 
gen. Čaplikas ir apžiūrėjo gra
fų Tiškevičių siūlomąjį par
duoti turtų — Palangos parką 
su rūmais, svetainę (kurhau
zą) ir kitus vasarvietės ribose 
esamus pastatus.

Jei Tiškevičiai parodys pa
kankamai nuolaidumo ir nepa
reikš nepagrįsto užsiprašymo, 
tai turtas bus nupirktas. Rū
mai bus tinkami atremontuoti 
ir paversti Respublikos Prezi
dento vasaros rezidencija, par

LIETUVOJE BUS PAGERINTA ŽEMES 
ŪKIO DARBININKŲ BŪKLE

Ekonominių organizacijų ir 
įstaigų parodymais, šiemet 
Lietuvos " ekonominis gyveni
mas yra sutvirtėjęs, paleng- 
vėjęs, lyginant su pereitais 
metais. Ekonominė krizė an
ksčiau Lietuvą smarkiai slė
gė ne tiktai dėl to, kad žemė3 
ūkio gaminiai - produktai bu
vo labai atpigę, bet ir dėl to, 
kad tuos produktus net ir la
bai žemomis kainomis užsie
niuose buvo labai sunku par
duoti. Lietuvos ekonominis 
karas su Vokietija tęsėsi be
veik trejus metus ir tą laiką 
vokiečiai beveik nieko nepir
ko iš Lietuvos. Pikčiausia, 
kad Vokietija savo rinką Lie
tuvos prekėms uždarė staiga, 
netikėtai, tuo tarpu kaip ta 
rinka suimdavo apie pusę vi 
sų užsieniuose parduodamų 
prekių. Kaip žinia vokiečiai 
uždarydami savo rinką Lie
tuvos prekėms, tikėjosi Lie
tuvos vyriausybę į nusileidi
mus politiniuose klausimuose, 
ypač Klaipėdos reikalouse. 
Tačiau Lietuva ryžosi verčiau 
pakelti didelį ekonominį vo
kiečių spaudimą, negu nusilei
sti jų politiniams reikalavi
mam, ypač, kai ‘Vokiečių užgai
doms galo nesimatė. Kai Lie 
tuva susodina į kaltinamųjų 
suolą virš šimtinės Klaipėdos 
krašto vokietininkų ir kai 
Lietuvos teismas juos nuteisė.

UFE'SBYWAYS
f r>cKL£ Biohdcs Tote ME

kas bus sujungtas bu mišku ir 
pavestas viešam nuodojimuisi. 
Atremontuoti arba perstatyti 
kiti pas tatai būtų pavesti pri
žiūrėti ir tvarkyti vasarvietės 
administracijai, kuri turėtų už 
tai mokėti vyriausybei nusta
tytą mokestį.

Tiškevičiai yra raštu patie
kę pasiūlymą, kuriame už tur
tą užprašo 1,700,000 litų. Žod
žiu yra pareiškę parduosią už 
1,200,(XX) litų.

Ta pačia proga Ministeriai 
apžiūrėjo vietą autobusų sto
čiai. Stotis numatyta statyti 
Vytauto ir Kretingos gatvių 
kampe. Į Falangų yra atvyku
si iš Kauno techniška komisi
ja, Statyba manoma pradėti 
dar šį rudenį.

Kas vilioja į miško gilumą, 
j Nuo žmonių atsi skirt i-pabėgti 
Jr tik šlamančių liepų ramumu 
i Visa širdimi pamylėti.

Išklausyti 'maldos, kurių kalba 
lr eglės ir liepos — beržai... A 
Ko skrajodami paukščiui taip

čiulba,
Kuriems rūpi rytojus mažai, 

į Ko ilgėdami medžių šešėliai 
■ Prieš saulėleidi tiesia rankas 
• Ir kaip pirštais ilgais spindu

lėliai. ’ »
Nubraukia per eglių šakasl
(lal siela pasilgus ramumą 

i Pano.*jo čionai pailsėt,
Kur gamta tiek sukrovus gra

žumo,
Kiek tik gali pasaulis turėt...
Roscotnmon, Mieli.

1 Rugsėjo 5, 1937.

Vokietija bnvo visai įdūkusi. 
Buvo laikas, kad Lietuvos 
prekės nebuvot įleidžiamos ne 
tiktai į Voiketiją, bet nebuvo 
leidžiama jas pravežti net tra 
nzitu per Vokietiją į kitus 
kraštus. Pavyzdžiui, dar ir 
dabar Lietuvoje juokiamasi, 
kaip prieš trejetą metų teko 
Lietuvos miesčionims, dau
giausia valdininkams privalo
mai iš ūkininkų supirkti apie 
pusmilijonį žąsų, kurios buvo 
paruoštos vokiečių kalėdiniam 
stalui... Na ir kągi? Žąsis pa
tys sunaudojome, juokauda
mi; kada nors kartų teko vo 
kiečius maloniai pavaduoti — 
už juos žąsiena pasisotinti. 

Sujudo ieškoti naujų 

rinkų

Tada tai ir Lietuvos vyriau 
sybė ir ekonominės įstaigos 
visu smarkumu sujudo ieško
ti Lietuvos žemės ūkio ganr- 
niams naujų rinkų, ir jų su
rado. Per porą metų buvo su- 
iasta rinkų visoms Lietuvos 
v žsien i uosė pard uodamoni s 
prekėms. Ekonominio atkuti 
mo labai nesijautų tiktai to
dėl, kad kainos žemės ūkio 
gaminiams buvo labai žemos. 
Vyriausybė užsienio prekybai 
palaikyti dešimtis milijonu 
litų primokėdavo, kad tiktai 
ūkininkai gautų pakenčiame-

Sugriuvus milžiniškų užtvanka (daan), Tai Wyandotte apskr. e^ero užtvanka netoli Kansas City, Kas. Sutrukus 800 
pėdų lankams, kurie palaikė užtvankos centrinę konkrito 1,445 p&lų srbną, ji suskilo ir griuvo. Kalbama, kad priežastis 
sugriuvimo yra klaidingas inžinierių lankų jėgos apskaičiavimas. Užtvanka buvo pastatyta WPA projektu. Pastatymas 
kainavo $1,500,000. ' >.'•••

snes kainas už savo sunkaus 
darbo vaisius. Tačiau ir šita 
negerovė, nors dalinai jau 
nyksta, nes kainos jau pernai 
ėmė taisytis, o šiemet kai ku
ri uot produktus galima par 
duoti užsieniuose visai neblo
ga kaina. Dabar jau nėra su 
nkumų Lietuvos prekes už- 
deniuose parduoti, ir vyriau
sybei nereikia pritnokėti, nes 
ūkininkai gauna gana gėrės 
Įminąs. Tuo būdu pas ūkinin
kus atsirado daugiau pinigu 
— j1! perkamoji galia padi
dėjo. Dėl to pagyvėjo karta 
u tuvos pramonė ir prekyba 
Sakysim,. šiemet žemės ūkio 
mašinų, dirbtinių trąšų ir ki

RINKTYNĖS MINTYS j 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugsėjo 24-ta Diena

“Jūs vadinate mane Moky
toju ir Viešpačiu, ir gerai sa 
kote, peš aš esu“. — Šv. Jo
no XIII, 13.’ y-

Įrodymas, kad mes turime 
dievišką draugystę, liūdyma?, 
kad mes turime švęntąją Dva 
šią, gyvenančią mumyse, tu
rėtų apsireikšti stropume ir1 apdengėte; ligonis, ir jūs rna- 
linksnniine, kuriais mes atl'e-,ne aplankėte; buvau kalėji 
kame tarno darbus. Yra rei
kšminga, kad Kristus niekad 
nesako mums daryti tuos 
daiktus, kurijos žmonės lai
ko dideliais, kad Jis nieko J 
neperstato mūsų pasigėrėji
mui tuos daiktus, kuriems pa

tų reikmenų pirkimas padvi-. kiaušį atlyginimą turėdavo 
gubėjo. Eina sparti statyba (kur nors ieškoti darbo. Taigi, 
ne tiktai miestuose, bet ir so iŠ mūsų darbininkų turėdavo 
džiuje. Kuriasi naujų pramo- į naudos tiktai Latvijos žemės 
nės įmonių, o esamosios dir f ūkis, kurio sunkiausius vasa 
ba įtemptai. Kai kurios net! ros( darbus dirbdavo kelį tūk 
su dviem ar trim darbininkų, stančiai svetimų darbininkų 
pakaitom. Anksčiau kasmet1
išvažiuodavo vasaros lauku
darbams 5000—8000 Lietuvos 
darbininkų į Latviją. Ten, o
tiesa, mūsų lauko darbininkai kti į Latviją, nes tokių darbi
gaudavo geresnį atlyginimą^ 
bet tuo mažai tegalėdavo pa
sinaudoti, nes praleisdavo už
sieny laiką, kada ūkininkam- 
darbininkai reikalingiaus*. Ra 
denį grįžę menkas sutaupą-
greit sueikvodavo ir už men 

----------------- 1. ...
Jis pabrėžia tuos mažus gai
lestingumo darbus, kurie yra 
galimi kiekvienam atlikti, bet ry 
kurie laikomi nereikšmingi 
pasaulio akyse. Tame nuosta 
Įname galutino teismo regi
nyje, kurį Jis nuduoda iškal- 
p<», Jis neišpasako tų didelių 

■ ir žymių dalykų, kuriuos tei
sieji atliko. Bet Jis kalba a- 
pie tuos dalykus, kurie rau
dasi kiekvieno vyro ir kiek
vienos moters galimybėj. “Aš 
buvau išalkęs, ir jūs mane pa 
valgydinote; buvau ištroškęs, 
ir jūs mane pagirdėte; buvau 
svečias, ir jūs mane priėmė
te, buvau plikas, ir jūs mane

me, ir jūs atėjote pas 'mane“ 
(Šv. Mate XXV, 35). “Kiek 
kaitų jūs tai padarėte vier.’im 
šitų mano mažiausių brolių, 
man padarėte“ (Šv. Mate. 

|XXV, 40). — J. T. McFar

Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šj šią metu paskutinį 
išvažiavimą. Bus gražios muzikos, gardžių užkandžių; lietuviš
kos dainos skambės ištisą dieną.

RENGĖJAI.

OME. OF THE SUNvAMO C«0O<S 5ffars Her A*o
FiRes «t herfrail BoffT'MHKMSTeerrs to s<mk

Uždrausta vykti Į Latviją
Šiemet Lietuvos lauko dar- 

! biainkams buvo uždrausta vy-

ninku vasarą trūksta ir Lie
tuvoje. Dabar įsitikinta, kad 
t plis ^ždrąudiųias J>.uyo tiks
lus: Jaukų darbininkų pertek
liaus Lietuvoje ir šiemet ne- 

' buvo. Šiemet didesnį darbi-
ninku skaičių yra suėmusi jd ' 
mūsų pramonė, Kuri dilba vi-į (iresnė 
sai normaliai ir kuriasi vis bė.

negu rūsty-

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS APSKRITIES .

RUDENINIS PIKNIKAS
MARIJOS KALNELIUOSE j

Hinsdale, Illinois

SEKMADIENI, RUGSĖJO-SEPT. 26 D., 1937 X.
Pradžia 11 Vai. Ryto 

LAIMĖJIMAI — ĮVAIRŪS PASILINKSMINIMAI

naujų įmonių. Audinių fabri
kai, sakysim, visą laiką dirba 
dieną - naktį, trim darbiniu 
ką pakaitom.

Taigi, bendrai paėmus, šie 
net Lietuvos ekonominis gy

vo?.; mas ro<lo daugiau gyvu
mo. ekonominė krizė žymiai 
išgyvenama. Ypač ūkininkai, 
garniam' už savo parduoda 
mus gaminius aukštesnes kai
nas, atsigriebia, o ūkininkai 
bene sunkiausiai juto ekono 
minės krizės sunkumus.

Kad visuose dalykuose žino 
nes žiūrėtų galo, neapsigautų 
r protingiau elgtųsi.

rB^
---■. fT ' -Sft —

Kapsų Aguona 
Kas Vilioja?

KROTKAUS PAMINKLO 
PAŠVENTINIMAS

Sekmadienyje, Rugsėjo 26 d., 
2 valandą po piet, Šv. Kazi
miero kapuose įvyks a.a. Jono 
Krotkaus paminklo pašventi
nimo iškilmės. Pamaldas atliks 
Marijonų provincijolas Kun. 
J. J. Jakaitis, M.I.C.

Paminklo pastatymo rūpino
si p-lė Antanina Krotkaitė.

Paminklas vaizduoja simbo- 
lingą granito kryžių, su ata
tinkamais parašais.

f pašventinimo iškilmes yra 
kviečiami a.a. Jono Krotkaus 

į visi gimines, draugai ir pažys
tami.

Daug įmonių, stovinčių sta 
' tnbių vietų pryšakyje, - kopė 

i jas pamaži, su tvirtu tikslu.
Kiekvienoje katalikų šeimo

je turi rastis katalikiškas laik
raštis. • ,1

By Richnrd Lee

f aulis ploja; bet, vėl ir vėl,Į iand.
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Penktadienis, rugsėjo 24, 1937

DETROITO LIETUVIŲ MS
Moterų Organizacijų 
Spaudos Konferencija

Rugsėjo 29 ir 30 dienomis 
JDetroit News bute 10 vai. 
ryto įvyks moterų organiza
cijų spaudos kuaiferencija. Ka 
dangi konferencijai pagamin
ta 700 tikietų, o sėdynių au
ditorijoj yra tik 350, tai pu
sė moterų turės dalyvauti tre
čiadienį, o kita pusė ketvir
tadienį.

Ona Aksomąitienė, narė M. 
Sųųungos 54 kuopa užsirezer
vavo vietų konferencijoj, kad 
Moterų Sųjunga būtų atsto
vaujama.

iš Detroito, kurie turėjo pro
gos parodyti savo magiškas 
šlakas ir sužinoti naujų.

Ne visiems, gal, dar žino-- 
ma, kad Detroite yra lietu
vis laikrodininkas J. Matu- 
nikas. Jis gerai pataiso laik
rodžius. Pas jį taip pat ga
lima nusipirkti ir naujų laik
rodį. Lietuviai turėtų remti 
lietuvį.

Viena senesnių Detroito gy
ventojų Johaną Astrauskienė 
pasižymi gaminitne skanių va 
Igių didesnėm vestuvėm, ba
liam ir kitokiom pramogom.

. Į Jos sutaisytais valgiais visuo- t
Prasyta tikietų visai Mot. ' mej 8Yeėįai būna patenkinti. 

Sų-gos o4 kuopos valdybai, i paUg detroitiečių bei svečių 
bet nežinia, kiek atsiųs. Per- į* apylinkių aplankė Michb
nai atsiuntė tik 2 tikietus.

Rap.
r

i
Žinių - Žinelės

gan State Fair, kuris tęsės 
virš ’savaitę. Parodoj matės 
gražių gyvulių, paukščių, dar
žovių, rankda4)ių ir t.t. su
vestų Michigan valst. ūkinin-

Ift
se

Rugsėjo 11 d. Benįs ir Stel- kų. Taip pat buvo išstatyta 
linskai suruošė “surpri- automobilių, elektros mašinų,

iower” broliui S. Salins-
kui, ir jo draugei., Dalyvavo

pečių, radio ir t.t. Gražios 
buvo pasilinksminižmų vietos,

daug draugų bei pažįstamų, karnivalas, darželis ir viso- 
Jajįeieji gavo daug naudingų kie “side show”.
dovanų. Šiemet parodoj ir lietuviai 

buvo atstovaujami. Antaneta 
Slapšinskaitė, duktė ūkininko 

i?#’ Michigan, įvyko magikų Jono ir Kotrinos Slapšinskų 
sitvfcžįųvimas, kuriam dalyva-! iš Scottville, Mieli., buvo iš- 
vo vyrai, \ moterys ir mergi-' stačiūs gražiai pasiūtų suk- 
nofc • magikai iš visos Ameri- nelę ir trumpsnknių (smock). 
kos ir Kanados. Suvažiavime , Tai pirmas jos 4H Chib dar- 
dajyvavo ir du broliai lietu-' bas. Ji pagerbta viso Mason 
viii: Vincas ir Jonas Rakau- County. 0. Y.

KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS

■. ii i
Rugsėjo lt), 11, 12 d. Co-

Mat, toje vietoje yra klanas 
apaugęs mišku. Kadangi die
na buvo karšta, tai tarpukal- 

Nelaimės neaplenkia nė jau- nėję galėjusi Imti kitokia oro 
nosios IJetuvoa aviacijos, nors temperatūra, orus lengvesnis 
mūsų aviacija gali didžiuotis ir lėktuvas dėl to galėjo stai

KARO LĖKTUVO NELAI
ME LIETUVOJE

šieji lakūnai buvo nugabenti į 
Šiaulius ir pašarvoti karo an
garuose. Rugp. 23 d. palaidoti.

ga smuktelėti žemyn. Atsimu
šęs į žemę lėktuvas apie 10 
metrų aręs žemę ir sutrupėjęs.

Abu veiionys buvo jauni, ku Tel. Ofiso:

TORONTO, CANADA. — 
Rugsėjo 16, 17 ir 18 dd. lie
tuvių parapijos salėje J. Ja
nuškevičius rodė Lietuvų fi- 
lmoee. Gaila tik, kad toron- 
tiečiai šiuo kartu nelabai gau
siai lankė vakarus. Bet ku- 
rie atsilankė, buvo labai pa-a
tenkinti.

Matyt, lietuviai išeiviai no
ri nors filiuose pamatyti sa
vo tėvynę.

Pernai čia lankėsi įbroliai 
Matuzai, kurių filmų rody
mas taip pat buvo gausiai 
lankomas.

Torontieeiai vėl laukia Ma- 
tuzų ir Januškevičiaus, nes

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

| ŠA LT I M I E R O
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.

S

šiuo prieš kitus. lJetuva lėk
tuvus gaminasi daugiausia pu
ti, o jei ir perkasi, tai tiktai 
aukštos kokybės, lr nelaimės 
įvyksta ne dėl lėktuvų kaltės.

Štai rugpiūčio 21 <1. Kražių 
valšč. Kulnyčių km. įvyko ka- iįnį. naUg dur jie būtų padarę 
ro lėktuvo nelaimė: lėktuvas gero gavo mylimai tėvynei, jei 
nukrito ir ^abu juo, ne žiaurioji mirtis. Abu žuvu-
skrklę lakūnai — karo laku- Į --------
nas įeit. A. Rimbutas ir jaun. LIETUVIAI DAKTARAI 
pusk. Alb. Palskys vietoje už- ;TaL 0ANal iM5 
simušė. Juodu buvo išskridę 
iš Šiaulių uždavinio atlikti ir 
jį atlikę grįžo į Šiaulius, bet 
dėl neišaiškintų priežasčių jų 
lėktuvas nukrito ir visiškai 
sudužo.

Vietiniai gyventojai pasako- 
Į jo, kad toje apylinkėje gyve
nanti Rinibuto sesuo, tai jos 
norėjęs į jos sodybų numesti 

(laiškų. Lėktuvas nusileidęs vi- VIRginia 1116 

sai žemai, padaręs ratų ap
link sodybų ir paskui kritęs.
------------- - 1 . . rr—

Skaitykite Biznierių
I
Barbenus

LIETUVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI
-

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

ouo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANai 0523

pini gyvybės, 
nies, tėvynės

jaunystės ug- i 
meilės jaunuo-

8456 W. 89M

Kasinėjimai senose Amerikos indijonų sėdybos?. Fieldo 
Hiiuziejaus (Clūcago) kuratoriai dr. Paul S. Martin su savo 
padėjėju Alex Spoehr vienoje senoje Amerikos\ indijonų sė
dybos ugniavietėje atlieka kasinėjimus ieškodami istorinių 
muziejui eksponatų.

abu žadėjo atsilankyti ir pa- susirinkimas. Apsvarsčius dr- 
rodyti naujų Lietuvos vaiz-1 gijos reikalus, nutarta suren
gi- gti balių — kalakutų vaka-

Rugsėjo 20 d., Lietuvių sa
lėje buvo parapijos moterų

rienę spalių 10 d. Išrinkta tam 
darbui komisija. Galina tike-

Altoriaus draugijos mėnesinis i tis gerų sėkmių Koresp.

MATYKITE J J ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACIUM-CLEANEH 
ATLIEKA S2 -DARBUS

DR. F. G. VVINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0408

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus scredą, 
sekmadienį susitarus. 

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

LĄlaystte 4017 
Tel. namų:

HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. W. V. 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 

Kės. 212« S. 5tlt Avė., Ma.vwood Av. 
Pitone Maywood 2413

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, I1L 
Utarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. V- 

3147 So. Halsted St., Chieago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—8 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI
'telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPnbiic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnbiic 9600

Tel. LAFayette 8016

OR. G, J. SVENCISKAS
DENTISTA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai.' ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieninis ir Trečiadieniais

Pągal Sutartį

lel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO, nix

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 

| Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 nr 7—9 vak.
Ketv tr Nedėliomis susitartu

8u batonui dešroj 
1446 So 49tta Ct

Nuo 6 ifct ų vai vak

I

1

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Bes. TeL Republic 5047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

. GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJft BUICKfl!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemąrk, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir sų- 
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 

x tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
, Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OTISAB

4729 Sa Ashland Avė.
2 luboe

CHICAOO, ILL

Telefonas MUhray 8886

OFISO VALANDOS: «
rąkaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TtL TARds 0994 

Rea.: Tel. PLAaa 2400
VALANDOS:

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

DR. J. SHINGLMAN
VfcL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja S0 metų 
Reumatizmus ir Širdies IJgns 

jo Specialybė
Valandos 11-12 A. M., 2-4. 7-8 P. M. 

Healdanctja 1828 So. 60th Avė.
Tel. Cicero J#MI 

Ofisas 4»SO Wcnt ISth Street 
Cioero. III.

- - ■ T." ■ .1, : ■ =3=

33

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

, Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanflos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel OANa' 0867
Res. PROsfteęt 0669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezideneija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS:-U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3386

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
i<«trvm6i aprndnmia ir an Ha tom i •

TeL OANal 6188 I

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia A ve. 
Telefonas REPnbiic 7868

DR. B. J. ZDBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West «3rd Street

Chieago, Illinois 
TeL HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir SeStadieniais 
pagal sutarti

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 1-4 pp. lr 7-t vak. CANai

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago-

. Nedellom lr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sntartj.

Tel. Ofc. REPubilc 78M 
Melrose Park <3(1

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2438 Weat Marųuette Road
Antrad., kelvlrlad. Ir šen k tądien lak

>•*12 v. ryt<: 1-8 p. p.; «-9 v. v.
SeStadieniais nuo t v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
»0 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Aeltadieniala nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties

Tai EOUlevaid 7048

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 §0. Ashland Avė. 
arti 471 h Street

Vai.: uoo B ryto iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL auo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiao Tel. V

Reaidencijos TeL
nia 0036

•rly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 Archer Avenue
Ofiae vaL: 2—4 ir 8—8 p. «. 

Resideaeija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutarti

Chicagos lietuvių Iv. Kryiiani li
gonini, kaip Jų pripaiino American 
Medioal Aasociation ir American 
College of Snrgoona, yra Clase A 
rūiies. Tai yra, aukičianai Ameri 
koa medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie gerianaių Arne 
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jos patarnavimu 8700 W. Mth Bt, 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Ketui man tenku girdėti lie 
tuviškos pamaldos, giesmės ir 
pamokslui. Rūgs. 12 d. ture- 
jau Uimh paklausyti '“'‘‘l-šv. Sv. Rašų 
Visko jiamokslo. Kokioje liet.

Ką Aš Girdėjau Per 
•Pamokslą

>v. Kaštų taip, kad niekas n«»- 
rakių jj iškraipyti ir ant :a- 
\o kurpalio užtempti. Ir i5v. 
•J’u'znyėia lubai saugoja Sv. 
Kuštu nuo jo.gadintojų —; iš- 
kraipytojų ir norinčių jį iš
niekinti, arba ir visai sunai

PWATTQXS s

CHICAGOS PROVINCIJOS
VARGONININKŲ SUSIRINKIMAS,

bonas šį pamokslų sakė, lo 
viešumon nekelsiu. Pamokslas 
sekė tos dienos šv. Evangeli
jos pirmuosius žodžius.

Pamokslo turinys
Kud V. Jėzų būtų klausę

j išsaugojo nuo sunaikinimo 
parap. bažnyčioje ir koks kle. i tandynmi

, sudeginti visas Šv. Kašto kny 
gas, .panašiai, kaip šianvlien 

įdaro komunistai - bolševikai
I K .sijoje. Bažnyčia Šv. Raštų

Rugsėjo 20 d., Beethovenoj 6. Lapkričio 24 d. surengti 
Konservatorijoj įvyko muzikų šokius “Muzikos Žinių” nau-^ 
susjrinki'iiias svarbiais reika- dai. Svetainė paimta “West 
lais. Jame dalyvavo ir pro- Side Hali”. •
vincijos dvasios vadas kun. 7. Muzikai ima iniciatyvų 
P. Vaitukaitis. Pažymėtini nu- raginti chorus, kad įsiregis- 
tarimai: įtruotų į Chorų Sųjungos cen-

1. Pradėti Sasnausko choro trų ir ateinančiais metais skai 
nuolatines .pamokus ir daly-. Kingai dalyvautų Chorų sei-

i vauti G. Giedraitienės kon- nie, kuris bus Chicagoj.
1 certe, lapkr, 14 d. • j 8. Muz. Em. Šlapeli^ iš Ga- j

2. Rengtis su Sasnausko ry, Ind., užsimokėjo kvotų 
'choru ateinančiais metais vy- $10.00 “Muzikos Žinių” pa

Jauna artistė. Beverly Lane, kti į Lietuvų ir dalyvauti Dai- laikymui.
18 m. amžiaus, chicagietų, pa
sirašius trims metams kontra-

nų šventėje. ’
3. Č. Sasnausko paminklo

išgelbės ir ateity.
Nėra ic nebus tokio žmo

gaus, kurs pajėgti) pilnši iŠ-

9. Muz. A. Mondeika išda
kt» su Chicago Civic Opera pastatymui bendromis jtgo-,raF°,rt»

1 genminkų išvažiavimo. lsrei-

gundydami Jį vaikai, ar ko-1 b . A. - w., . . . , . . . . , . semti vasas mintis, Hv. Kastokie driskiai protu ir dvasia,- . ..... •• • j i re kame — medžiaga, kaip irbutų galimu jiems ir dovano- v . f , . .
\isos gamtos stovį — suredy į Chicagoj, įmigusi Von Steuti. Bet kad čiu klausė, ir tai 

undydami Jėzų visoje puiky- mų n tvarkų. Nes niekas taip
. _ , ... i»„», ilgai negyvena,bes didybėje pariziejai, Rasto 'b

t

žinovai, mokytojai, nuduoda 
mi nežinų koks didžiausias į- 
sukymas įstatyme, tai jau ne
galima dovanoti. Nes čia aiš
kiai pasirodo nuduotas neži
nojimas iš puikybės ir blogos 
valios. O puikybė yra motina 
visų nedorybių. Ta puikybe, 
velnio - antikristo dovana re
mdamiesi pariziejai ir šių die
nų bedieviai “mokslinčiai” 
bando griauti ir Šventųjį Ra
štų; opjakinti antikristo - šė
tono statosi mokslinčiais bū- 
darni nedamokytais. Nes dėl 
savo puikybės tingėjo pagili 
nti savo mokslų, žinias skai 
tymu Šv. Raštų ir Šv. Istori
jų ir kitų sveikų ir teisingų 
mokslui raštų, arba pamokų 
klausyti.

Sv. Rašto brangumas, šven
tumas ir kas gali drįsti 

mokyti šv. Raštų

Pirma nors trumpai pažvel
gi, ime į Šventojo Rašto aiš
kumų, šventumų, didumų ir 
brangumų.

6\. Raštas surašytas šv 
Dvasios įkvėptų rašytojų — 
pairijarkų, pranašų ir apaš
talų. Surašytas atsargiai, rū
pestingai, aiškiai ir supran 
tarnai. Suprantamai tik tik
riems Jo mokytojams — žino
vams.

šv. Raštas yra didelė kny
ga. Iš jo yra imtas katekiz
mas, imami pamokslai, visos 
reiiginjo tūrinio knygos, Šve
ntoji Istorija. Šv. Raštu re
miasi visi katalikų rašytojai.

Reikia stebėtis Šv. Rašto 
rašytojais ir apaštalais jų iš
mini imi ir atsargumu rašant

Šv. Raštų tik kutai, kuni
gai teisingai aiškina. Ir la
bai retas yra asmuo, kuriam 
leista Šv. Raštų mokyti. Nes 
nuodugniai suprast? Šv. Raš
tų, reikia savęs išsižadėjimo 
ilgiausius metus studijuoti Šv. 
Raštų.

Co. Jos debiutas bus gruodžio: mis koncertų surengti, per-, ....
8 d., operoj “Rigoletto”. Loš statant .Sasnausko kantatų pa C<a omisijki. 
G i Idos rolę. ‘Broliai”. I l^vas^os varias kun. P.

4. Prof.* A. Pocius įgaliotas Vaitukaitis uždarė susirinki
parašyti laiškų Cbicagos Pro-; ln3 

ben high school ir Wright j vincijos Kunigų Vienybei, 
kolegijų. Jos tėvas yra veng- ' kad duotų Vytauto daržų a 
ras. . ' ‘ ‘

Dienai, kuomet bus Vargoni
ninkų ir Chorų Sujungi) sei
mai.

Jaunoji artistė yra gimusi
Sylak

Saikas valgyme ir gėrime 
'ia didžiausias vaistas kūnui

=F
Metines Marijonų 

Rekolekcijos
4). Prof. A. Pocius pranešė, 

, kad Giesmynėllu' gaidasVakar išvyko į Hinsdale
Marijonų naujokynų atliki- ėdžius jau baigė rašyti. Bus

«5tuonili llien’ "letiniV, virs 100 giesmių ir neužilgo 
lodei, kad Šv Rastų pilna! | rekolekcijų sekanti Chicagos GiesInyn(.lis bos atiduotas 

“..... ” vienuoliai marijonai: Aušros1 gp„nr)fti
Vartų parapijos klebonas, kun. i ., ...........
Mykolas Urbonavičius, M.I.C.; ’ DRAUGO tvarkytojus, vieton

suprasti, reikia nuodugnaus, 
ilgų metų pasišventimo mok
slui.

Šv. Rašto knyga yra labai naujasis DRAUGO ir LAIVO
brangi Dievo dovana. Ir pa- tvarkytojas kun. Antanas An-

' riziejai, Irtoje dėkoti Jėzui 
1 už brangi) pamokinimų, nors 
ir nebedrįso nuo tos dieno
jo daugiau klausti, bet ir ne
prisipažino savo puikybėje e- 
sų tamsūnais. Taip yra ir su 
šių dienų visais save vadina- 
'mnis bedieviais, neva Šv. Rn-

driušis, M.T.C.; brolis Jonas 
Seibuits, M.I.C.; brolis Vincas 
Žvingilas, M.I.C.; brolis Sta
nislovas Montvidas, M.I.C.; 
brolis Jonas Peldžius, M.I.C.j

ir t A.

Paskutinis Mūsų 
Parapijos Šiemet 

Piknikas

ROSELAND. — Vytauto 
parko, rugsėjo 26 d., Visų 
Šventųjų parapija rengia ne
paprastų piknikų. Piknike spe 
cialistės virėjos gamins nepa
prastai skanius valgius. JBu- 
fete bus ir importuoto gėri
mo. Grieš Rytlim Kings or
kestrą. Įvairenybių bus taip 
pat labai daug.

Kadangi jau ruduo, ir pik
nikų sezonas baigiasi, tat nei 
vienas neturėtų praleisti šios

progos pasilinksminti tyrame 
ore. Įžanga suaugusiems į pi
knikų tik 10c; o vaikams dy
kai.

Klebonas ir komitetas kviė 
čia visų Roselandų ir visų 
Chicagų su apylinkėmis atvy
kti rūgs. 26 d. į Vytauto par 
kų.

Jeigu tų dienų lytų, pikni
kas bus parapijos svetainėj 
prie 108 g. ir Wabash ave.

Kun. J. Paškauskas, kleb.
• k_____________  ' $

Visa jaunystė yra kūrimas, 
statymas ir dailinimas mūsų 
gyvenimo.

ktin. M. Urbonavičius, M.I.C. 
Kun. Pranas Skruodenis,

M.I.C., paskirtas Šv. Petro
bažnyčios klebonu Keneeba,
Wisc., vieton kun. A\ Andriu- •«
šio, M.I.C.

Kun. Juozas Mačiulionis,
Visi kiti Cbicagos ir lIins-|MxC., J.C.L., paskirtas

što žinovais, nors tik kai ku- šventę.

dale marijonai atliko metines 
rekolekcijas prieš Škapliernos

rias Šv. Rašto dalis perskaitę 
ir nedaskaitę. Girdėję, o ne- 
dagi įdėję.
“Profesorio” G. H. Hooke

žioplumas
• *

Stebėtis reikia iš to /‘pro
fesoriaus”, kuris išdrįso mes
ti Šv. Raštui purvų. Jis sura
dęs, lįad Šv. Raštas neteisin
gai parašytas.

Ir reikia stebėtis, kad ‘CLS- 
cago Tribūne’ matė reikalą 
minimo “profesorio” telegra
mų patalpinti ir tai tokioje 
vietoje, kur jokia akis nega
li prasilenkti nepastebėjus. Ir 
tuoj lietuviškas laikraštis pa-1 
kartojo išpūsdamas “tikreny 
bę”.

Ant pirmo akies metimo, 
tas “prof.” Šv. Rašto išnieki- 
nitaas atrodo lyg būtų menk
niekis. Bet bedievių gan gud- 

Į riai sugalvotas. Nes čia ban
doma Šv. Rašte įrodyti netei
singomis pačios pirmosios Šv. 
Rašto eilutės. O po to ir vi
sas Šv. Raštas jau būtų leng
va paversti į nieko vertų do
kumentų. Ir taip bedievių ba
ndoma nauja priemonė. Degi
nimas Šv. Rašto negelbsti ji 
išnaikinti nuo pasaulio. Bet 
Bažnyčia Šv. pajėgs Šv. Raš
tų apginti ir išsaugoti.

Bedieviams sunaikinus Šv. 
Raštų, pasaulis netektų bran
giausios Dievo dovanos žemė
je. Sunaikinus Šv. Raštų, griū 
tų pagrindas visam mokslui, 
ypač katalikiškam.

Šv. Rašte amžinai pasilieka 
nio Old Gold vėlduoda jums tos pačios tiesos per visus am- 
progų laimėti turtų ir būti žius, kas bedieviams labiau-

BIL£ KAS Iš FAMILIJOS
GALI ĮSTOTI IR LAI

MĖTI DOVANĄ
$250,000 Cash Dovana duo

dama Old Gold nauja
me piešinių konteste

Naujas Old Gold Kontestas 
atdaras visiems. Kontestas 
susideda iš pripildymo kalbos 
tuščiuose baliunuose piešiniuo
se. Nucikit pas jūsų cigare 
tų dealerį ir įsigykite Old 
Gold Piešinių jBuletinų. Jį 
gausite dykai, sykiu su pil
nais įstatymais ir smulkmeno
mis kontesto. Kontestas kų 
tik prasideda. Šekit nurody
mus atydžiai. Nėra jokios 
prigavystės. Dvigubo Švelnu-

turtingais per visų savo gy
venimų. Šekit -šį dienrašti 
dėl tolesnių skelbimų.

šiai nepakenčiama!...
Kun. a. a. Feliksas Kudirka

še

Marijonų translokatos
Kun. Antanas Andriušis, 

M.I.C., atkeltas iš Kenosha, 
Wisc. į Chicagos marijonų 
vienuolyno viršininkus ir

yra pasakęs: “Net koktu pri
siminti ir susitikti su bedie
vių redaktoriais ir nenorėda 
vo su jais susitikti, kaipo 
žmonėmis purviniausiuose ma 
rškiniuose!... Kad išvengus jų 
purvinų marškinių smarvės?... 
Ir, štai, pavyzdys: už bran
gius ir gražius marškinius 
žmogus užmoka net iki $10 
už jų gražumų. Ir jie yra ma
lonu žmogui namie ir svečiuo 
se. Bet nelaimei ištikus, marš
kiniams labai susipurvinus, 
reikia didelių pastangų ir lė
šų juos išvalyti ir atvesti j 
pirmykštį marškinių gražu
mų. Bet žmogus nesigaili di
delių lėšų atgavimui marški
nių gražumo, maloniam pasi
rėdymui žmonijoje. Taip ir p 
bedieviams ir jų redaktoriams 
reiktų pasirūpinti supurvintų 
savo sųžinę nuodugniai išplau i 
ti”.

Brangus lietuvi katalikei 
perskaitęs šį kunigo pamoks
lų matai jo pasišventimų Ka
talikų Akcijoje, ropiežių ir į 
ALRK Federacijos troškimus 
uoliai vykinant ir tai vos tik 
po Federacijos 26-jo kongre
so. Ar pats esi pasiruošęs, ei
ti pas savo klebonų prašyti, 
kad sušauktų vietos draugijų 
atstovus ar valdybas suorga
nizavimui Federacijos skyrių 
vietos parapijoje, kur Feder. 
skyriaus dar nėra, kad pilnų 
vagų varyti Katalikų Akci

minarijos dvasios tėvu.
Kun. Jonas Jančius, M.I.C.,»

S.T.L., paskirtas seminarijos 
vice-rektoriumi.

Marijona Rumsienė
. (|m^ tėvais Binlvllaitė)
Mirė rugsėjo 21 d. 1837 m., 

3:02 vai. .ryte, sulaukus giltus 
senatvės.

Kilo IS Svrlknčs parapijos.
Amerikoj išgyveno 40 melų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris: Magdaleną Ir A- 
gotą. du tentus; PranclAk,ų 
Šuris Ir jų- lėtinėm, ir Joną 
Petraitį, du sūnus: Jokimą Ir 
.Toną, marčias: AgnleAką Ir 
Bronlslavą Ir Jų Šeimynas, dvy
lika anūkų Ir vieną proanūką 
Ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6648 So. 
\Vashtenaw Ave.

Laidotuvės (vyks penktadie
ni, rugsėjo 24 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta Į Olmlmo 
I’anelės Švč. parapijos balny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta į 6v. 
Kaslmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa.*.y- 
stamus-as dalyvauti š.ote lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys tentai. 
Sūnūs. Anūkai, Proaniikav Ir 
Gimlitės.

laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis, Telef. Yards 1741.

Marianapolio kolegijos mo
kytojas kun. Juozas Vaškevi
čius, M.I.C., S.T.B., išsiųstas 
aukštesnionis studijoms į Ry- === 
n,o universitetą ^<™-|8urf>a Fl0WW
CUM. -

Kun. Aleksandras Bublys,
ir kun. Adomas Morkūnas, 
M.I.C., S.T.B., paskirti misi
joms.

Shoppe 
Ž4180 Archer Avenue

į Gėlės Myliotiems — Vestuvėm— 
Bukletams — Laidotuvėms —

Pbo
Pa puošt manus. 
LAFAYETTK

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas ' 
3958 VVest lllth St, 

Telefonas BBVerly 0006
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

joj*-1 J. Šliogeris

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS*

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE" 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūši) Lietuvią radio programų Pirmadienio vakarai!, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. stoties (1420 K.) — Pranettjaa 

P. IALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patani&uja
Phone 9000 620 W. 15th Ave.

NARIAI CHICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

4

8319 Litnanica Ava. 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituaniea Ava. 
Phone BOUIevard <139

A. Petkus
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Ave. 
Phone GROvehill 0142

S. M. Skudas 718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

I J. Zolp
Inons Eudeikis
P. I. Ridikas

1646 Weat 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A1 
TCVAS Tel. VIRginia 0883

8364 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

J. Liulevicius 4346 So. California Ave. 
Phone LAKayette 3672
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IS TĖVŲ MARIJONŲ CHICAGOS
APSKRITIES RĖMĖJŲ SUSIRINKIMO

Praeitu trečiadienio vakarą fija Ališauskienė pranešė, kari
įvyko gana skaitlingas kolo
dijų atstovais Tėvų Marijonų 
Chicagos apskrities rėmėjų su

Ona Krasauskienė jau išvyko* 
j Marijonų ūkį, kuri stropiai 
gamina įvairiausius valgius,

sirinkimas, kuriam vadovavo'kad atsilankusius svetelius 
pirm. A. Bacevičius. kuogražiausiai pavaišinus.
. Svarbiausias tikslas susiri
nkimo buvo ,— tai išvažiavi-

Taipgi turi suorganizavus 
didelį būrį smarkių ir gudrių

mas į Marijonų ūky, kuris į- patarnautojų valgykloje. Rei- 
vvks ateinantį sekmadienį, ru- Į kia pasakyti, kad p. Krasaus- 

, gsėjo 26 d. ' , kienė taį nepamainoma tame
Town of Lake skyriaus at

stovai — J. Gedvilas, E. Ged
vilienė ir .P. Turskienė, pra- 
nešė, kad jie turi paėmę di
delį Povilo Norkaus trokų, ku 
ris stovės prie bažnyčios; no
rintieji vykti į Marijos Kal
nelius, prašomi ateiti į pas
kirtų vietų apie 10 vai. ryto, 
iš kur išeis trokas. Tikietas į 
ten ir atgal tiktai 25c.

darbe šeimininkė. Kad ir dar
bas begalo sunkus, bet jinai 
su gražiausia nuotaika tų da
rbų gražiausiai atlieka.

Brighton Park atstovas Pr. 
Vaičkauskas dideliai apgaile
stavo, ka<l šiuo kartu negalės 
bendrai dalyvauti išvažiavi
me, nes vietoje turėję savo 
parengimų. Raibai gaila.

Marąuette Park kolonijos
Cicero skyriaus atstovė So- atstovas B. Nenartonis pra

nešė, kad taipgi rengiasi skai 
tlingai dalyvauti išvažiavime.

West Side — centras, kuris 
kaip visuomet, taip ir šį kar
tų turi paėmęs didelį p. Stu- 
gio, tovvnoflakiečio, trokų, ku
rį neseniai dar pirko. Stugis 
su savo troku atvyks į West 
Side prie “Draugo” ap‘e 9 v 
ryto, paims visus tuos, kurie 
važiuos^ o iš AVest Side vyks
į Marąuette Pai*k, sustos prie 
bažnyčios, kur irgi paims tuo. 
kurie norės važiuoti ir apie 
11 vai. išvažiuos į Marijos 
Kalnelius. Tikietas į ten ii 
atgal 25c. Tat, įsitėraykite vi
si, kurie tik norite važiuoti, 
būkite paskirtose valandose ir 
vietose.

AVest Sudės skyriaus- dar
buotojai gelbės prie įvairių 
darbų šie asmenys: J. Kul- 
bienė, A. Radzevičius ir Jg. 
Kryževičius ir J. Šliogeris.

Melrose Park atstovai —

Ateinanti sekmadieni, tejsejo 26 d.
VISŲ ŠVENTŲJŲ PARAPIJA 

rengia
NEPAPRASTAI PUIKŲ

PIKNIKĄ
Vytauto Darže

z

Ten bus tikras pasilinksminimas visiems, kurie tik 
atsibankvs. Specialistai virčiai tramins puikius val
gius. Gfrymai import' oti iš kitu kraštu. 8 muzi
kantai 1’nkrmins svetelius. Įvairūs žaislai laukia vi
sus pažaisti. Įžanga suaugusiems tik 10c, o vaikams 
veltui.

Kwječia visus Kun. J. Paskaiiskas, klebonas.
P. S. : Jeigu tų diena lytu, piknikas atsibus pa

rapijos svetainėj, prie 108 gt, ir VVabash Avė.

PAIN-E XPELLER

FSmnkai litrynlmai —1 
malonumas Ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių želmoma 

Jau per tris gentkartea.

f O> t • > a M. O ui .
L I H I M E N T ,

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Sclcmonavich 
Svetelių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir .Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street
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Copyright 1917. ljccrrr * Mvras Tohsoco Co,

Katalikiškų laikraščių 
reporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. Įžangos 
tikietus Įsigykite Išanksto.

CLASSIFIED
P A R D A n M 1’ I

Ri"torana-’-TavenMU, serą vieta, pi
stai parsiduoda, uardavlmo priežas
tis— mirtis. Atrišaukit:

3803 So. Kedzie Avehue

.1 ariant statyti sau naują narni 
ir pertaisvti seną. pašaukite

JOHN VILIMAS
Oontractor and Bnilder, 

<5739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

K. Kantautas ir A. Švilpaus-' 
kienė pranešė, kad ir jie pa Į 
si rengę vykti į Marijos Kai-J 
nebus ir užimti tuos darbus, 
kuriuos apskritis jifems jiaves. 

i Taigi matote, pasdruošiAno

D. Pratapas Laimėjo 
“Courtesy Prize”

Šiomis dienomis plač’ai ži
nomam biznieriui, I). Prata- •

. i • i pui, kuris užlaiko Sinclairdarbai jau eina prie baigos, . .... , . . . , Service Stationtpne 63-čiostik lauksime ir tikimės, katikm> , i ■■--------» —■-------. . ir AVinchester gatvės, • netikė-1 u Bedame stogus.brangūs 1 Chicagos lietuviai ....... n\ , .... tai įteikiąs “Courtesy Prize .sulaukę sekmadienio skaitlin-, ’ .
. - n x , i Kuip žinoma, “Coui-tesygai atsilankys. O atvykę »ras „ . „ . . .......Prize suteikiamas tiktai tie-daug įvairaus pasilinksmini

mo, kur tikrai gražiai praleis 
dienelę ir tuo pačiu sustiprins 
savo sveikatų ir atliks kaipo 
geras lietuvis - tėvynainis 
gražų lietuviškų darbų.

ms, kurie visuomet yra prie
lankūs ir nuoširdūs visiems, 
ypatingai biznieriai savo kos
tumeriams.

Tat, ir Pratapas, kuris jau 
j ję 1 ilgus metus yra biznyje ir 

visuomet prielankiai patarnau 
ja savo kostumerianis, turėjo

_ __ laimės būti pirmas lietuvis
VVEST PULLMAN. — SŠ. | Chicagoje, kuris buvo apdo- 

Petro ir Povilo parap. bažny-, vanotas tokia dovana. Rap. 
čioje 40 valandų atlaidai pra
sidės sekmad., 10 vai. ryto 
(Standard time) per sumų.
Vakare mišparai, pamokslas 
ir klausymas išpažinčių.

Pirmad. ir antrad. ryto kas 
valandų, pradedant 5 vai. ir 
baigiant 9 vai., šv. Mišios.
Po 9 vai. šv. Mišių, pamoks
lėlis.

Rytų bus klausoma išpaž:n- 
čių nuo 7 vai. Vakare 7:30 
vai. mišparai, pamokslas ir 
klausoma išpažinčių.

49 Valandų Atlaidai

Svarbus Ekstra Spulkos 
Susirinkimas

CHARLES YUSHIS
, CARPENTER 

IR
OONTRACTOR 

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus! 
didelius ir mažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus šiugeliais.)

Tori 35 metus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAGO

KAS IEŠKO KAMBARIO. Marouelte 
Parke Išnuomota",;’s gražiai (reng
tas. katėtu vandeniu (hot wit r) 
šildomas kambarys. Adr. 6747 So.

I Artealan Avė.

SKAITYKITE “DRaUGĄ”

COAL
Anglys

PARDAVIMI I NAMAS

4354 So. Maplev^ood Avė., krautu^ 
4 kambariai, garadžlus. Priežaf 
pardavimo — naš š. ALUšaukit 107 
So. Michigan Avė. __________

RENDON PLOTAS

ftešių kambarių fletaa, elektros švie
sa. Lietuvių apieUnkėl

2256 W. 24th Street

PARDAVIMUI BI ČERNfe

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

1308-So. 49th Avė., Cicero, 111.

NORTH SIDE. — Penkta
dienį, 24 d. rugsėjo, parapi
jos svetainėj, 1644 Wabansia 
avė., 7:30 vai. vakare įvyks 
spulkos sus-mas. Kviečiami 
visi, kurie turi spulkoj pini
gų būtinai atsilankyti. Direk
toriai turi svarbių pranešimų 
šėrininkams. Taipgi yra par-

Antrad. pi.’pamokslo atlai- į darin,,,i labai "“"-'t
dų užbaigimo procesija. kuri“M sPulka >'ra P°^,nus

Pamokslas sakys: sekmad.1 už "“^"'ius. Pirkmm šėrimn- 
vakare - kun. M. ftvarlis,.kams t-k,.-.i„a prrmenybė. 
pirmad. rytų — kun. J. Stan- *
kevičius, vakare — kun. A.'
Valančius, tiut:ča<k ^ylų —'
kun. S. Valeckas, vakare — j ------ --
kun. A. Martinkus. Rugsėjo 12 d. 9 vai. ryto'

Visus parapijiečius ir to- grįžus į Cliicagų, apie 1 va'., 
liaus gyvenančius lietuviu4-i po pietų namiškiai pradėjo'

y WILMINGTON 
ANGLYS

Lump ........... «... $6-00
Mine Run ... ....... 575
Egg ........................ 6 00
Nut ........................ 600
Screeitings ............. 4-75
PIRKIT PABARU RAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

RENDON SALĖ
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Avė. Sav. Petras 
Vengeliauskas jMisiūlo savo 
kostirmerianis seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
ldams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi
gi renda. Tel. LaF. 4112

PARDAVIMUI NAMAI

Receiverių fork'ozerlal parduoda: — 
i 6 fietų apartrncntas. mūrinis, kampi- 
' nis namas $7500. 4 fletų medinis
namas $2500. Medinis namas, 4 Ir
5 kambariai $1950. Teisingas pa- tam a vi mas.

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

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

Direktoriai

Padėka

kviečiu į 40 vai. atlaidus mū
sų bažnyčioje. Naudokitės Die 

I vo malonėmis, kurios esti tei
kiamos tomis dienomis.

Kun. A Linkus

Šauniai Rengiasi Prie 
Rudeninio Išvažiavimo

TOWN OF Lake. — Ma
rijonų Rėmėjų 8 sky r. ren 
giasi prie išvažiavimo', kuris 
įvyks rugsėjo 26 d., Marijonų 
ūky. Išvažiavimo reikalu daug 
darbuojasi Gedvilų šeimyna, 
E. Ogentienė, E. Ogentaitė, 
P. Turskienė.

Trokas bus prie bažnyčios 
ir kas norės galės varžiuoti į 
tų didelį piknikų. Trokas sto
vės prie bažnyčios apie 10 v. 
ryto. Nuveš ir parveš už 25c. i

Visi kviečiami atsilankyti.
Rap

bet gi pasirodė, kad važiuo 
jania ne ten, kur kalinta. Au
tomobiliui įsukus j Spaičio 
daržų, buvau sutikta linksnių 
gi’minių, draugų ir kaimynų.

Dėkoju visiems atsilanku
siems už brangias dovanas.

Aplankiau Iiietuvų, Pakruo
jo parapijų, Mažeikimų kai
mų, pasimačiau su motina, 
broliu, sesele,.giminėmis ir 
senovės draugais. Lietuvoj' li
nksmų buvo su visais pasi
vadinti į pikųikų. Važiuojant 
matyti. Be to, aplankiau Jo
niškį, Šiaulius, Kaunu, Klai- 
pėdų ir kitus miestus. Lietu
voj linksma. Patarčiau visie
ms aplankyti Lietuvų.

A. Urbonienė,
21849 Persliing Rd.

PLATINKITE “DRAUGA"

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

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

GRANT WORKS COAL 
YARD

I6th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILLINOIS 

Tel. Cicero 311Adomas Bemadišius, sav.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODVKTAS DIDŽIAUSIO FIF.T, OID RAFINIRIVOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTI'OJAME PILNĄ MTE.RĄ 

SU CITY KF.ALER APMfRfiTAIR, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AI.IEJAVS PFZIAM8 ĮAUKITE

CANai 2020

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

KI RUI ALIEJAI VISOKIEMS MLDYTUVAMS
J

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


