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MUSSOLINI IŠKILMINGAI 

IŠLYDĖTAS IŠ ROMOS

Jis karališkai bus sutiktas ir 
sveikintas Vokietijoje

ROMA, rūgs. 24. — Italijos 
premjeras Mussolini pagaliau 
išvyko Vokietijon.

Nepaprastai iškilmingai iš
lydėtas.

Centrinė geležinkelio stotis 
aplinkui nustatyta fašistų u- 
niformose ir kariuomenės ei
lėmis.

Per Austriją, išvyko į Muni- 
chą, iš tenai jis vyks į Berly
ną.

Italą spauda sveikina ir au
kština premjero kelionę. Pažy
mi, kad abi valstybės —- Itali
ja ir Vokietija, dar glaudžiau 
tarpusaviai susiartins ir už
megs nesuardomus pastoviau
sius ryšius.

Pažymi, kad abiejų valsty
bių glaudūs santykiai ypač 
šiandien labai reikalingi, kai 
Anglija ir Prancūzija su sa
vo turėta Nyone konferencija 
bando šių abiejų valstybių tei
ses ignoruoti, jų garbę pažeis
ti. i M

BERLYNAS, rūgs. 24. — 
Plaėiausioji ir gražiausioji čia 
Unter dem linden alėja nepa
prastai nupuošta Italijos pre
mjero Mussalįnio sutikimui.I •
Nacių suregimentuoti berlynie 
čiai laukia atvykstančio sve
čio, paties diktatoriaus Hitle
rio lydimo.; j , ( ;

Premjeras Mussolini šian
dien vakarį apleidžia Italiją 
ir per įAustriją geležinkeliu 
vykstai į Mųnichą, Bavarijoje. 
Rytoj jis bus Munichę.

Sekmadienį Hitlerio lydi
mas Mussolini vyks į vokiečių 
kariuomenės manievrus šiau
rinėj Vokietijoj. Pirmadienį 
jis bus karališkai pasitiktas ir 
sveikintas Berlyne, kur išbus 
tris paras.

Su Mussolinio atsilankymu 
čia rišamas nepaprastas poli
tinis reikšmingumas. Kai kas 
pastebi, kad, rasi, šių abiejų 
diktatorių valdomų ( valstybių 
glaudus sualArtihirkis nulems 
Europos ateitį.

Ir taikinga valstybė ruošias karui. Švedija yra žinoma kaipo viena taikingų Europos 
valstybių, bet dabar ir ji pradėjo ruoštis karui. Atvaizde parodoma priešlėktuvinį “skva- 
dą” gesinant sprogimą numestos nuodingųjų dujų bombos.

MUNICHAS, rūgs. 24. — 
Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Mussolini su Hitleriu, kai 
bedami Berlyne, kvies pasaulį 
į pastovią taiką, tik ne su Ru
sijos,! arba Ispanijos bolševi- 
kais, su kuriais taika neįmano- 
ma. . ' P ‘ •- •:

JAPONŲ KARIUOMENEI 
SEKASI PEIPINGO 

FRONTE

PEIPINGjAS, rūgs. 24. — 
Japonų kariuomenė nesulaiko
mai veržiasi pirmyn pietų link 
nuo Peipingo per Ilopejo 
provinciją, triuškindama kinų 
armijas išilgai geležinkelių; 
Tientsin Nankin ir Peiping 
Hankow. Viena japonų armi
ja atsidūrus jau prie pat Pa- 
otingfu, kur yra svarbus kinų 
karo fronto centras.

Pranešta, kad kinų kariuo-

GUERNICA MIESTELĮ IS
PANIJOJE SUNAIKINO 

ANARCHISTAI
jVILLANOVA, P?u, nigs. 23. 

— Savam laike pasaulinėje 
spaudoje sukeltas baisus trink 
stnas prieš Ispanijos nacio
nalistus, kad prieš paimsiant 
Bilbao miestą jų lakūnai su
naikinę baskų autonominės re 
spublikost šventovę — Guemi- 
ca miestelį. Nurodyta, kad tas 
piktas darbas atliktas vokiš
kais lėktuvais. Madrido Valen 
cijos radikalai ir patys bas
kai kaltino nacionalistus. Na
cionalistai bandė teisintis, bet 
jų neklausyta. Tik paskiau 
pranešta, kad tą šventovę su
naikino patys radikalai, bet 
ne nacionalistai. Tačiau pa-

Japoni lakūnai sunaikino jėzuitu- .. ... ■» «<■ ■ N ' i.msiia ■■
TIENTSINAS, Kinija, rū

gs. 24. — Japonų lakūnai 
šiandien su orinėmis bombo
mis sunaiJrino didelę kunigų 
jėzuitų misiją Saenhsiene, pie
tvakarių link nuo Tientsino.

Į^i!'

apie 30 bombų. Viena bombų 
smogė į vyskupo Le Croarto 
rezidenciją. Kita bomba įgrio- 
vė moterų ligoninę misijoje.

Amerikos, Prancūzijos ir ki
tų šalių konsulai sukėlė pro
testus dėl to japonų lakūnų 

Į misijos pastatus paleistai barbariško žygio.

menė su dideliais nuostoliais į sauliniai laikraščiai, kurie su 
atsimeta pietų link. didžiausiu pamėgimu dėjo ra-

________________ dikalų žinias, nieku būdu ne
dėjo nacionalistų aiškinimų.PASIKEITĖ PROTESTAIS

PARYŽIUS, rūgs. 24. — Is
panijos nacionalistų režimas 
prisiuntė protestą Prancūzijai 
dėl ispanų majoro Troncoso 
areštavimo. Prancūzija į tai 
atsakė protestu dėl prancūzų 
konsulo Malagoj areštavimo.

Tuo ir kitu protestu reika
laujama areštuotuosius išlais
vinti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatomas pragied
rėjimas; daug vėsiau.

Saulė teka 6.*40, leidžia
si 6:43.

Dabar Villanova kolegijos 
profesoriui kun. L. Lazano, 
O.SA., autentinių žinių pra
nešė apie Guemica išgriovimą 
kun. D. B. de Arrilucea, 
OjS.A., iš Portugalijos. Sis 
kunigas tarnavo kapelionu na
cionalistų kariuomenėje, vei
kiančioje baskų fronte. Jis 
pareiškia, kad Guemica sunai 
kino anarchistai komunistų 
padedami, kai turėjo iš ten pa 
sitraukti nacionalistams ver
žiantis. Anarchistai dinamitą 
panaudojo namų išgriovimai 
ir po to tuojau įkaitino nacio
nalistų lakūnus, kurie tą die
ną tose apylinkėse visiškai ne 
skraidė.

MADRIDE KUNIGAS PA
SIAUKOJO Už 7 VAI- 
j KŲTĖVJĮ

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Atsiradęs Madrido kalėjime 
vienas kunigas ten tarp kitų 
rado nuteistą mirti septynių 
jaunų vaikų tėvą. Kunigas pa
sikeitė su nuteistuoju vieto
mis ir vietoje to žmogaus su
šaudytas.

Šio nepaprasto įvykio tik
rumą patvirtina apaštališkas 
delegatas Bilbao mieste, ar
kivyskupas Antoniutti. Jam gi 
apie tai pranešė Santandero 
majoras Angulo.

Minėto nuteistojo vyro žmo
na mirusi. Nuteistas mirti tė
vas skaudžiai rūpinosi apie sa 
vo vaikelių likimą. Jis apie tai 
pranešė įkalintam kunigui, 
ieškodamas užuojautos.

Kunigas slapta atlaikė pas
kutines Mišias. Po to apsitaisė 
to žmogus drabužiais ir su ki
tais išvežtas sušaudymui.

Arkivyskupas Antoniutti pa 
reiškia, kad krikščionybės prie 
šai nepaveiks tautos, turinčios 
tokius herojus kunigus.

VOKIETIJA ATSISAKO 
ĮEITI T. SĄJUNGOS 

KOMITETAN

JAPONAI ĮSPĖJA AMERIKA JR KITAS 
PASAULIO VALSTYBES

Girdi, jų žygiai Kinijoje, tai jų 
vienų reikalas

TOKIO, rūgs. 24. — Ja- > kraštis, tos valstybės gali skau 
ponų dienraštis Nichi N-i-; džiai nusvilti nagus, 
chi įspėja Amerikos J. Valsty-j Nichi Nichi toliau nubodo, 
bes, D. Britaniją ir kitas, kad [kad japonų visi žygiai Kini jo
jos nekeltų protestų ir nesikiš- ’ je paremti — būtinai paimti 
tų į japonų žygius Kinijoje.! Šanchajų ir Nankinų, kur yra 
Anot laikraščio, minėtos vals- j kinų vyriausybės vyriausieji 
tybės su savo protestais neat- kariniai, politiniai, ekonomi- 
skiria teisėtumo nuo tikrumo jniai ir socialiai centrai. Nete- 
— legalybes nuo realybės. Su kusi šių centrų kinų vyriausy- 
tokiu kišimosi, pareiškia lai- bė tikrai bus nugalėta.

Kinija kovosianti su japonais kad 
ir šimtą metur

NANKINAS, Kinija, rūgs. 
24. — Kinijos diktatorius, ir 
kinų kariuomenės vyriausias 
vadas gen. Čiangkaišekas pa
reiškia, kad Kinija pasiryžu
si grumtis su įsiveržusiais ja
ponais kad ir šimtą metų ir 
nieku būdu nepasiduoti.

Anot jo, karas taip ilgai 
Imsi vedamas, koliai japonaiPASIBAIGI CHICAGAI

VASAROS LAIKAS - | laikysis šieadieninio savo JMfc.j"''

Šiandien Chicagoje pasibai
gė vasaros laikas ir laikrod
žiai viena valanda atgal nūs-, 
tatomi. Šiandien vakare nepa
mirškite nustatyti laikrodžius.

ČEKOSLOVAKIJAI PRIPA
ŽINTA ATSKIRA BAŽNYTI

NE PROVINCIJA

ŽENEVA, rūgs. 24. — T. Są 
junga atgaivina anais metais 
sudarytą komitetą Tolimųjų 
Rytų reikale. Pakviesta Vo
kietija į komitetą pranešė, kad 
ji atsisako įeiti komitetam

Šis komitetas sudarytas a- 
nais metais sulaikyti japonų 
žygius Mandžiū rijoje (dabar
tiniam M and Žiūko). Ji8 nieko 
neatliko ir suiro. Dabar komi
tetas atgaivinamas ir vėl su
laikymui japonų žygių Kinijo
je.

Vokietija ramia, kad šio ko 
miteto ir pačios T. Sąjungos 
pastangos prieš japonus yra 
bergždžios.

PRAHA, rūgs. 24. — Po il
gų derybų Šventasis Sostas pa 
galiau nusprendė sudaryti Če
koslovakijos respublikos sie
nose atskirą bažnytinę provin
ciją.

Iki šfloliai Katalikų Bažny
čios reikalai Čekoslovakijoje 
buvo prieškarinės Austro-Ven
grijos politinėse sienose.

MUSSOLINI ATIDARĖ 
PARODĄ

MUSSOLINIO SŪNUS 
AMERIKOJE

Feder&lini&m kalėjime Alca- 
traz, San Francisco, kaliniai 
sukėlė riaušes.

NEW YORK, rūgs. 24. — 
Italijos premjero Mussolinio 
vyresnysis sūnus Vittorio at
vyko į Ameriką tirti filmų ga 
mybos metodus. Radikalai ren 
gė demonstracijas, bet jiems 
tas nepasisekė.

Jis išskrido į Hollywoodą, 
Cal. , »

resivumo. Sako, nereikia pa
miršti,. kąd japonų j a^resivu- 
inAs jau ’ šešeri dietai vyksta. 
Jįriškįh) užgrobiant Mandžiū-

» I t » I J A J 111 I

ROMA, rugSi 24. — Impe
ratoriaus Augusto 2,000 metų 
gimimo sukaktuvėmis premje- 

Mussolini inauguravo im-ras
perijalinės Romos parodą. 

Taip pat jis inauguravo fa
šistų revoliucijos pastovią pa
rodą.

SAUDO I JAPONŲ PA
SIUNTINYBĘ

MEXIC0 CITY, rūgs. 24. 
— Policijai pranešta, kad a- 
pie 2:00 naktį iš važiavusio au 
tomobilio paleista keletas šū
vių į japonų pasiuntinybę.

ŠANCHAJUJE KINAI 
z NEĮVEIKIAMI

ŠANCHAJUS, rūgs. 24. 
— Šioj srity japonai neįsten
gia pa žangi uoti. Kinai sulaiko 
jų visas atakas.

riją. Kaip ilgai japonai dau 
žysis Kinijoje, priklausys <Jar 
ir nuo pasaulio didžiųjų vals
tybių.

Čiangjkaišekas nusiskundžia, 
kad pasaulio valstybės nieko 
neveikia prieš japonus. Ypač 
jam įdomiausias Amerikos šal. 
tas atsinešųnas į Tolimųjų 
Rytų reikalus.

Jis nurodo, kad panašiuose 
įvykiuose Amerika, nė kita Ku
ri valstybė, negali prisidengti 
neutralumais.,.

v r

DIN
GO DU RUSŲ GENEROLAI

PARYŽIUS, rūgs. 24. — 
Čia staiga nežinia kur dingo 
caro laikų Rusijos kariuome
nes buvusieji generolai: Euge
nijus de Milleris, apie 70 amž., 
ir jo kolega gen. Skoblinas. 
Be to, dingusi ir pastarojo 
žmona. Gen. de Milleris buvo 
rusų karo veteranų (caristų) 
sąjungos viršininkas Prancū
zijoje. Spėjama, kad jie bus 
sov. Rusijos agentų aukos.

1930 metais čia staiga dingo 
rusų gen. Aleksandras Kute- 
povas ir iki šiandien jot liki
mas nežinomas.

Le Havre mieste policija 
rado liudininkus, kurie pasa
koja, kad vakar popiet motori
niu sunkvežimiu trys vyrai 
greit nuvažiavo į uostą ir ne
užilgo tik vienas jų grįžo. Po 
to greitai uostą apleido sovie
tų prekybinis laivas Maria U- 
ljanova.

Rusai veteranai pasigedo ge 
nerolų vakar vakarą jiems ne
atėjus į sąjungos susirinkimų. 
Sąjungos sekretorius rado 
gen, de Millerio paliktą rašte
lį. Jis pažymi, kad gen. Skobli 
no patariamas popiet turės 
sutartą su vokiečių ambasados 
valdininkais Strohmanu ir 
Werneru pasimatymą. Ir sa
ko, raštelį paliekąs nusimany
damas, kad gal jam ir Skobli- 
nui užtaisomi spąstai.

KATALIKŲ KLUBO KAM
PANIJA PRIEŠ TESĖJĄ 

BLACK •Mi

NEW YORK, rūgs. 24. — 
New Yorko miesto Kataliku 
Klubas iškėlė nacionalę kam
paniją prieš teisėją Blacką, 
kad jį “impeachmerotu” paša 
linti iš teisėjo vietas, jei jis 
neatsistatydins.

Klubas visoms šalies katali
kiškoms organizacijoms po 
siuntė reizoliuciją, kąd Black 
būtų pašalintas.

GEN. FRANCO PRIĖMĖ 
VOKIETIJOS ATSTOVĄ

SALAMANCA, Ispanija, rū
gs. 94. — Nacionalistų vadas 
gen. Franco čia miesto rimuo
se priėmė naują Vokietijoj 
ambasadorių baroną Eberhar- 
dą von Stohrerą. Pasikeista 
nuoširdžiais linkėjimais.

SUŽEISTAS NACIONALIS
TŲ GENEROLAS

MADRTDįAS, rūgs. 24. — 
Radikalai praneša, kad Tole
do fronte jų artilerijai bo ► 
barduojarot nacionalistų pozi
cijas sužeistas nacionalistų žy 
mus generolas Jose Varela,

Vokietijos ambasadoj patir 
ta, kad ten nėra valdininkų 
aukščiau minėtomis pavardė
mis.
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iš Amerikos medvilnės. Abi šalys tą dalyką 
suplauta ir kada nors ateis laikas, kada 
jos elgsis pagal savo gerą supratimą.

Mokslo Metų Atidarymas
MARIJONŲ SEMINARUOS REKTORIAUS gAT.ftĄ
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Pramones Slinkimas į Pietus

Japonijos Auksas Amerikon

Dėdė Šamas šiuo sykiu siunčia griežtų 
notų Japonijai dėl jos karinių žygių Kinijoj 
ir dėl kliudymo Amerikos interesų. Bet ši
tie ginčai neves prie kokių nor* rinitų susi
kirtimų. Kad to negalės būti rodo tas, kad 
Japonijos auksas plaukia Amerikon. Japoni
ja to nedarytų, jei manytų daryti prieš A- 
meriką tokių žygių, kurie krikdytų gerus 
santykius tarp tų šalių.

Japonija depozituoja Amerikoj, savo au
ksą turbūt dėl įvairių priežasčių. Viena to
kių priežasčių yra ta, kad reikale galėtų čia 
daryti staigius užsakymus.

Dabar Amerikos Iždas su iš Japonijos 
gautu auksu turi to metalo $12,660,000,000 
vertės. Amerikos Iždas niekuomet nėra 
turėjęs tiek aukso, kiek jo dabar turi.

TaolocUee mokslas

Kiekvienas žmogus priva
lėtų džiaugtis, jeigu turi pro 
gos mokytis, nes mokslas di
dina žmogaus vertę, o juk 
kiekvienas žmogus nori būt 
vertingas.

Dažnai sakoma, kad visi 
žmonės yra lygūs, tačiau ne
išaiškinama, kokioje prasmėje 
tas posakis yra teisingas. Jei 
paimsime žmonių lygybę jų 
sudėties prasmėje, tai visi 
Įmonės lygūs, nes visi sutve
rti iš vienos ir tos pačios nu

yra lanksti, nes neturi dar t 
pročių, kurie sumažina jos 
lankstumų, todėl auklėjime 
•mokslas ir liepia imti žmogų į 
jo kūdikystės dienose ir j; į 
lavinti, jeigu norima kų gero 
išlavinti.

Čia tai ir glūdi priežastis, 
dėliai kurios visos tautos, vi 
sos valstybės, politinės ir n? 
politinės draugijos kovą vedi 
už mokyklas, norėdamos pa
imti į savo ranku augančio 
sios kartos auklėjimą ir iŠ 
lankstyti jų dvasią sulyg ca
ro pasaulėžiūra ir reikalais.

To nepaneigė nei Kristus,

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS I sovietų Raaiejaus Uvorščiai 
_______ lAmerike pagamino auksinę

Šiandien tiesiu savo delną knygą, į kurią dabar renkami 
Kauno miesto gaspadoriams ir parašai, pasveikinimui Stali- 
sveikinu juos už tai, kad Alek-,no. Kai kurie bet gi sako, kad 
soto krūmuose vienam stry-.toji ard(BoK knyga Stalinui bus 
tui davė vardą “Amerikos į Mišių sta be parašų. Esą jon 
Lietuvių avė.” Ale kurie ame i JStaliuas rašysiąs visus tuos, 
rikiečių nuvyksite į Kauną, kuriuos dabar darbininkų

Amerikos audiminė pramonė buvo vie 
Xta iš pirmųjų steigti savo šakas pietinėse 
valstijose. Dabar jau ir kitos pramonės pra
deda žiūrėti į pietus. Pietinių valstijų gu
bernatoriai vilioja fabrikantus kurti jų val
stijose pramones. Devynių valstijų gubemar 
toriai įkūrė “tSoutlieastern Govemors’ Con- 
ference” specialiai tam, kad ugdyti ir plė
sti pramonę savo valstijose. Pramonininkams 
jie siūlo įvairių palengvinimų, pagalbą ir 
nurodo savo krašto patogumus pramonėms.

Pietinės valstijos fabrikanto žvilgsniu 
turi tą patogumą, kad ten nėra šaltos žie
mos. Dėl speigų dalbai nėra sutrukdomi ir 
oras darbams kliūčių nesudaro. Toliau pie
tuose galima gauti pigių darbininkų iš neg
rų tarpo. Pietų miestai, norėdami privilioti 
pramonininkus, žada palaikyti pigesnius mo
kesčius* negu jie moka šiauriniuose centruo
se. F1

Bet proga naudotis pigiu nėgių darbu 
turbūt labiausia ten vilioja pramonininkus. 
Kol ateivybė nebuvo suvaržyta, tai pramo
nės gaudavo pigių darbininkų iš ateivių 
tarpo. Dabar to nėra. Dabar daugiau atei
vių grįžta į savo gimtinę, negu naujų at
vyksta. Pavyzdžiui 1914 metais į Ameriką 
ateivių atvažiavo .1,218,480, o grįžo namo 
303,3318. 1935 metais ateivių Amerika gavo 
34,956, o namo grįžo 38,834.

Taigi fabrikantams priseina arba neg
rus vilioti iš pietų į šiaurę, arba patiems 
kraustytis į pietus, jei nori gauti pigių dar
bininkų. Iš dalies darosi ir vienaip ir ki
taip. 'Bet pietinės valstijos tikisi, kad ten 
netolimoj ateityje išaugs dideli pramoniniai 
centrai.

Iš kitos pusės taipgi štai kas aišku: 
kuo greičiau pietuose plėtosis pramonė, tuo 
greičiau ten darbininkai jungsis į unijas ir 
kovos už geresnį atlyginimą. Apie tai abe
jonės būti negali. Galų gale algos bus daug 
maž vienodos visose Jungtinėse Valstybėse. 
E į Kadangi darbininkija pietuose daugiau
sia susidės iš negrų, tai iš to darosi aišku, 
kad neužilgo Amerikos negrams prasidės 
nauja gadynė. S ūgy v ės jų medžiagiškas ir 
kultūriškas kilimas. Be to žinome, kad neg
rų tarpe mėgsta savo propagandą vesti ko- 
nbnnistai. Iš kitos pusės Katalikų Bažnyč’a 
plečia savo misijonorišką darbuotę juodųjų 
brolių tarpe. Ši idėjinė kova galės ten pa
įvairinti dalykus.

Apie Naują Partiją

Dar prieš Darbo Dieną C* L O. vadas 
Lewis pareiškė savo nepasitenkinimą prez. 
Booseveltu ir neaiškiai užsiminė apie stei
gimą trečiosios partijos.

Apie tą pat dabar užsiminė senatorius 
Copeland, kurs neseniai pralaimėjo nomina
ciją į majorus New Yorke. •

Jisai pasakė, kad naujoji partija rem
tųsi principais J eff arseno ir Lincolno ir į 
ją turėtų sueiti respublikonai ir demokra
tai, kurie nepatenkinti prez. Booseveltu. Ji
sai sakė, kad dabar jau neliko nei respub
likonų, nei demokratų partijos. Respubliko
nų partija esanti negyva, o demokratų par
tiją, sakė šen. Copeland, prez. Rooseveltas 
pavogė.

Šen. Copeland yra demokratas, bet prie
šingas prez. Booseveitai.

Prezidento rinkimai įvyks 1940 metais. 
Tai iki to laiko turės paaiškėti ar atsiras 
kas naujo Amerikos politiniame gyvenime 
ar dalykai eis po senovei su kai kuriais 
pakeitimais. , . > , i .

džiagos, turi tą pačią nemuš 
tarną sielą, tas pačias teises!todėl išrinko sau apaštalus ir 
į laimingą amžinantį, tas pa
čias teises gauti pagalbą ir 
malonių tai laimingai amži
nančiai pasiekti.

Ar yra pagrindo abejoti a 
pie tokią lygybe f Taip, nes 
nekrikščioniškosios religijos 
dažnai dalina žmones į įvai 
rtas kategorijas, f įįyaiiĮus 
žmogiškumo laipsnius, kurie 
ms pripažįsta ir skirtingas 
teises. Indusai pav. tik lie- 
čiamiesiems (touohables) pri
pažįsta šiokią - tokią lygyty 
o neliečiamiesiems tos lygy
bes nepripažįsta. Kaltaringi 
romėnai vergo nelaikė už žmo 
gų. Žydai pripažino teisęs , 
dangaus karalystę tik žyda
ms, o pagonims — gojams 
(hebr. kalboje goim reiškia 
visos kitos tautos nežydiš- 
kos) tokių teisių nepripažino, 
šiandie komunistai ir visi
kiti to paties plauko revoliu- 
cininkai pripažįsta žmogiška- 
teises tik savo partijos na-

Seaiau išdirbamieji automobilių “taje- r*ainB> 0 visus kitus laiko 
rai” laikydavo tik 3 ar 4 tūkstančius my- kaipo tik medžiagą savo par
ijų. Dabar jais gali išvažinėti iki 20,000 my- tijos eksperimentams. Visi jie 
lių. nepripažįsta žmogiškos lygy-

Jei “tajeras” ar koks kitas padaras bės, nors kaip kada veidmai- 
greitai nusidėvi, tai išrodo, kad tokiame at- ningai ją garsiai skelbia. Kri- 
sit’kime pramonei ir bizniui yra geriau. Iš- ‘ kščionybė jiems visiems alsa

Seniau Ir Dabar

rodo, kad dėl to būtų daugiau biznio. Bet iš 
kitos pusės reikia atsiminti, kad žmonės per. 
ka tokius dalykus, kurie ilgiausia tarnauja 
ir kurių kainos yra prieinamos. Jei dabarti
niai “ta j erai” tetarnautų, kiek senoviški ir 
jei jų kainos būtų tokios, kaip dabar, tai 
kas atsitiktų su “trfjerų” ir automobilių 
pramone?

ko, kad visi žmonės yra ly
gūs, visi vieno ir to paties 
Dievo vaikai.

Jeigu dabar pažvelgsime į 
žmones jų darbų šviesoje, tu
rėsime pripažinti, kad dide
lis, labai didelis yra tarp 
žmonių skirtumas, nes tautos 
vieniems stato paminklus, ki
tiems kalėjftnus ir kartuves;

Lietuvoje kasmet gimsta apie 65,000 kū
dikių. Apie 11,000 kūdikių miršta dar nesu 
laukę vienų metų amžiaus. Kad kovoti su1 vienus aukština ir garbina, 
vaikų mirtingumu Kauno priemiesčiuose ir 
neturtingųjų kvartaluose planuojama įsteig
ti motinos ir vaiko sveikatos centrų.

lukaut nuo savo atryto. “XX 
Amžius” štai ką rašo:

“Iš Aleksoto visa eilė žuio-

‘rojuj” šaudą

Paryžiuje staiga pražuvo 
du buvusio caro generolai: de 
Miller ir Skobtine. Tuo pačiu 
metu iš Havre nerikėtai iš-< 
plaukė balšavikų laitas Ma- 
rya-Ulyaaova. Priefc laivui 
išplauksiant policiją mačius 
greitai • yažiuo jautį į 1 uostą 
trąlĄ. Xįąnoma, jame buvo. tie 
du '• pagrobti! generolai ’ 

kurie buvo prisirengę tam da- buvo ražyta, kad ten 'įagro-'< Brūkly no sklokininkjri, Įu- 
rbui, todėl steigė kateketiš- tai rankinukų, tai raktus,' kaut! f tfe^'Yonką’ taip pat 
kas mokyklas, iš kurių ir it- taį nbĮ pinigus nuglemžę ir atplaukia balšavikų laivai. Ga-

mokytinius, lankstė jų dva . ,
ir rengė juos evangelijo, “us kad iu-

darbaus, ir kada išlankslts!"^6™,, aP>'l,nkSB 5!“‘“oee 

tik tada suteikė savo įgaliu 
jimus.

[net ir šaltesnio oro metu daug 
kas gi?tąokhauja,j 'lpįia kor
tomis; jr tt; Įvairūs yagiliai

Bažnyčia, eidama Kristaus jr valkatos suranda ten sau 
pav y aiži ūmi, troško visais „lepius vingiems sąvė J at
laikais suteikti gautus iš Kri-lrlieJJks darbams. Palaiką nąt 
staus įgaliojimus tik tiems, įr uįpuolhnų. Visųi, ntisėn|ii 
kurio bnvn -nrikirene-e tani da- i___...__ i._.i a ' __

nkdavosi sau tarnus. 
Kadangi tuomet mokslas

panašiai. >
Kadangi čia yra tokia vie-

nebuvo taip išsiplėtęs kaip jta, pro kurią į aerodromą ir 
šiandie, todėl tokia mokykla
apimdavo visus mokslus, ku 
rie tik tais laikais buvo dės
tomi. Užbaigę tokią mokyklą, 
galėjo sau pasirinkti tokį luo
mą, tokį gyvenimo kelią, ku
ris jam patiko: vieni tarna-

atgal nuolat prae^ųa daug ek
skursijų ne tik iš krašto vi
daus, bet ir iš užsienio, tai 
sutvarkyti šį rajonų juo la
biau yra būtięAj ĮDabar pro 
Amerikos Lietuvių g-vės krū
mus (mano pab. prof. K.) su-

ti ir Strazdas su Stilsmiu at
sidurti į troką, paskui į lai
vą, o paskui Maskvoj if... prie
sienos. t i

trrr

vo valstybei, visuomenei, Iri temus net baisu eiti. Argi gra- 
ti Dievui ir Bažnyčiai. Tos* žu, kad Afrikos* ‘ Lietuvių

y. v / . — 4 TV Wmokyklose buvo dėstoma 
filosofija ir teologija, nes bu
vo 'manoma, kad inteligentai 
krikščionis negali apseiti be 
tų mokslų

vardo Jg-vėje dedasi toki da
lykai!”

Kai kana, gal, ir gražų, ale 
mums, amerikiečiams, tavorš- 
eiai, tikrai fe girdėti tokias

Toks dalykų stovis tęsė.-i naujynas. Amerikos Lietuvių
ir per vi&ą viduramžį, todėl 
didžiausių teologų ir šventų
jų raštuose i ar Jame ir gam 
tos mokslų traktatus įr san
traukas.

Iš visų mokslų teologijos 
mokslas skaitėsi aukščiausias 
ir garbingiausias, nes supa- 
žindino žmogų su Dievu, auk
ščiausiu ir garbingiausiu mo
kslo objektu. Visais laikais, 
liet ir šiandie mokslo garbin
gumas eina sulyg dalykai.-, 
kuriuos jis tyrinėja. Mokslas.

Avė. Kauno gaspadoriai ga
lėjo pavadinti kokį gražų 
Kauno stryią, o krūmus*., kad 
ir savo vardais. -

Bruklyno lietuviškų balšavi 
kų popera apznaimino, kad

mu, senoviškųjų pastatų ir 
meno kūrinių įspūdingumu, o 
šv. Rašto ir teologijos kalba, 
kuri buvo pritaikinta ne tiek 
meno dalykams išreikšti kiek

Vienas žymus dainininkas, 
kuris labai didžiavosi savo 
balsu, kartą buvo pristatytas; 
Liudvikui XtV. Šis tuoj pa
stebėjo, kad dainininko koji
nės buvo v|ąiškai nusidėfėju- 

ip priėmė , labai 
klauaėfciar tai 

ipi« ku- 
ja-

Jūsų Didy- 
rnas atsakė dai-,

-------JT,^ Bet pa
sigirt f, kad aš savo balso pa- 
darau ką tik noriu.

— Jeigu taip, — tarė kara
lius, — tai pirmoj eilėj -pasi
darykite pora kojinių, nes jų 
jums iš tikro reikia.

sios, nors 
maloni 
tas pa 
rj vis|.

be, - 
nininkas.

Ne vien diecezijos stengia
si turėti savo seminarijas, bet 
ir vienuolijos, o tai dėl to, 
kad vienuolių kunigų uždavi
nys yra kitas, o pasaulinių 
kunigų kitas. Pasauliniai ku
nigai veda parapijas, užsiima

Brazilijoj Perdaug Kavos,
Amerikoj Perdaug Medvilnes

Brazilijoj kavos buvo užderėję tiek, kad 
visam derliui nebuvo rinkos. Tai to der
liaus dalis buvo sunaikinta.

Amerikoj perdaug užderėjo medvilnės 
ir visam derliui nėra rinkos.

Brazilija, kad neturėti perdaug kavos, 
mažiau jos augina. Naikina dalį kavos plan
tacijų ir veisia medvilnę.

Amerika, kad neturėti perdaug medvil
nės, rengiasi mažiau jos auginti. Valdžios 

r apskaičiavimu ateinančiais metais medvilnės 
plantacijų plotas bus sumažintas penkiais
{Bilijonais skėrių.

.Brazilija panaikintose kavos plantacijo
se veis medvilnę, o Amerika apleistose med
vilnės plantacijose kavos negali užveisti.
| Žinoma būtų buvę išmintingiau, jei Ame
rika ir Brazilija galėtų savo produktų per
viršiais apsimainyti. Amerika galėtų dau
giau kavos sunaudoti, jei jos kaina būtų pi
gesnė. O Brazilija už savo kavą galėtų gauti

•Japonijoj uždrausta rodyti užsienines 
fihcas. Kol kas uždrausta tik iki Naujų 
Metų. Bet yra spėjama, kad draudimas bus 
&i naujintas.

• • •
Lietuvos ŠvietAno Ministerija paskyrė 

kon j sijų, kuri sudarytų progas suaugusiems
beruščiams išmokti skaityti ir rašyti.

• • •
Lietuvos abejuose cukraus fabrikuose 

prasidėjo darbai. Yra spėjama, kad šiemet 
fabiikri gaus daugiau cukrinių runkelių ir 
da*bo sezonas bus Ilgesnis, negu pernai, t

• te •
Lietuvos ūkio darbininkams algos buvo 

aukštesnės, negu pernai. Šiemet vyrai su už
laikymu gaudavo po 2.95 litų dienai, (per
nai buvo 2.65), be užlaikymo 3.95 (pernai 
buvo 2.60).

• • •
Amerikos valdomoj Alaskoj .seniau su

si riekiroas būdavo atliekamas daugiausia šu
nimis. Dabar tam vartojami orlaiviai ir va
žiuojamųjų šunų perpus sumažinta.

• • •
Bankrotai Amerikoj mažėja. Tai ženk

las geresnių Laikų.

kitus smerkia ir niekina. 
Klausimas, nuo ko pareina

tie skirtumai! Gal nuo pri
gimties, kurią kiekvienas at
sineša į šį pasaulį užgimda
mas, — būtent, kad vienas 
gema šventas, kitas prakeik
tas! Jeigu taip būtų, tai rei
ktų panaikinti visas auklėji
me įstaigas, nee jos pasida
rytų visiškai nereikalingos. 
Kadangi tokios beprotystės 
nieks dar šiandie neskelbia, 
reiškia, visų nuomonė — auk
lėjimus yra reikalingas ir jis 
padaro vienus žmones šven
tus ir naudingus, kitus ne
naudėlius ir kenkėjus. Visa 
tai remiasi žmogaus dvasios 
lankstumu. Lankstus yra mo
tis, iš kurio menininko ran
ka išlanksto įvairiausius dai
ktus, viską, ką tik nori, bet 
žmogaus dvasia, yra daug la
nkstesnė, todėl ii Išminties 
knyga sako, kad išmintis ju 
drwnė nš visus judrius daly 
kns” (Iam. 7, 24). Ypatingai 
vaikelio ir jaunuolio dvasia

žmonių sieloms ganyti, — bn- 
pav., apie žmogų — garbin- vo užmušta ir apleista. Toj 
gesnis negu apie vabalus, ai mada, tariant tas karštis bu Į pastoracijos darbais, todėl re; 
gyvulius; medicina, kuri gydo [ vo apčinęs ir Bažnyčios tar i kia, kad būtų tarno pa rei- 
žmones — garbingesnė už tą, nūs, ne vien pasaulinius žmo igoms tinkamai prirengti. Vie-
kuri gydo gyvulius. Todėl, ir nes. Todėl ir atsirado tiek 
mokslas apie Dievą skaitėsi daug e.ezijų ir atskalų šešio-

nuoliai kunigai duoda pagal
bą klebonams misijų, rekolek-

garbingiousias iš visų moks 
ių.

tiktame šimtmetyje, kuriom.- cijų vedime, išpažinčių klau-
pradžių davė vienuolis augus-

Toji viduramžio pažiūra ue jtijonas Liuteris su savo talki- 
išnyko ir šiandie, nes ir šia n- 'ninkais. O visa tai įvyko dėl 
die teologija užima pirmą vie teologijos nežinojimo ir apsi- 
tą toso akademijose ir uni- leidimo tame moksle. Iriden 
versitetuese, kuriuose yra te to santuryba, susirinkusi bi
ologijos lakultetas. Šio fakul- kų negali rrs taisyti, tarp ki-
teto dekanai užima visuomet 
pirmą vietą po rektoriaus de 
kanų posėdžiuose, o studen 
tijos atstovų susirinkimuose 
teologijos studentų atstovai 
visuomet eina pirm kitų fa
kultetų atstovų.

RenManu meta

Renesanso laikais teologijai 
teko daug nukentėti nuo įsi 
galėjusio užsidegimo senovės 
klasiškais dalykais. Visi ėmė 
gėrėtis nepaprastu senoviškų
jų kalbų — grekų ir romėnų 
— gražumu, jų reikšmingu

tų labai svarbių ir reikšmin
gų nutarimų, nutarė steigti 
seminarijas, kuriose jaunuo
liai, noi trlieji pasišvęsti Di«>

sime, mokytojauja kolegijose, 
akademijose, universitetuose, 
prie tų tad darbų jie turi bū
ti ir rengiami. Tiesa, prisei
na kaip kada klebonauti ir 
vienuoliams ten, kur trūks
ta pasaulinių kunigų, bet pa
prastai vienuoliai klebonavi
mui nesirengia.

Teologijos mokslas labai 
skiriasi nuo visų kitų moko

vo tarnysf&i, būtų geriau la jtij tuomi, kad, jį einant, rei- 
vinonij teologijos moksle h ‘kia kartu ir šventai gyventi.
rengiami tam tikslui, kurian* 
yra pasišventę. Tridento nu
tarimus vykdydamas, pirmu
tinis įsteigė tokią seminarijų 
Šv. Karolis B.ciomie’jus, Me- 
diolano arkiv.'sknpas. Jo pa 
vvzdimi pftsri.ė ir kiti vys 
kupai ir taip ko ne visos die

Kas vada išsiblaškiusį, palai
dą gyvenimą, mėgsta pasau
lį ir jo zuonus, tas negali būti 
nei getas teologas, nei teolo
gijos studentas. Jei pažvelg
sime į teologijos istoriją, ra
sime, kad visi didžiausieji te
ologijos žinovai bei rašytojai

erzi jos įsisteigė savo semina- buvo šventi žmonės, jie savo 
rijas. (Tęsinys 3 pusi.)



SPALIŲ DEVINTOJI

Spalių devintąjį jau artina
si. Toje dienoje visa Lietuva 
vienai minutei (vidurdieny) 
nustos, tvirtai susikaups, akis, 
širdis ir protų Vilniaus link 
nukreips ir panaujins savo 
priesaikų arba pasižadėjimų 
už Sostinę kovoti ir jų iš prie 
tų išliuosuoti.

Spalių devintoji diena yra 
mūsų tautos skausmo ir pa- 
siiyžimo diena. Toje dienoje

21-mas METINIS RUDENIO

Išpardavimas
SPECIALIAI SUMAŽINTOS KAINOS 

GERIAUSIOS IŠLYGOS 

PIRKITE — TAUPINKITE!

Didelės vertybės miegamų 
kambarių setų platus pasi
rinkimas, gražiausių madų, 
3-jų dalių setai 40 nuoš. že
miau vertės parsiduoda po

$«ZQ.5O

$55.00 Moore Išdirbystės 
Pilnai Parceliuoti 

Šildytuvai po

Dulkių valytojai, pilnai per- 
naujinti: Hoover išdirbys
tės,, $30.00 vertės, po

$“| 9-95

Eurica vertės $17.50. už

$35.00 — 5-akių dalių Ą 
žuolo medžio Breakfast Se
tai po

$-| g 93

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PBIT.AIKOMĮ 'VTSIEM 
Didelė nuolaida už Senus Baldus, Mainant ant Nauju

trURNITURBi
M ANUFACTUBINO COMPANY'

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas

CHICAGO, ILLINOIS

iš 'mūsų išplėštas Vilnius — 
Lietuvos sostinė ir kultūrinė 
kūrybos centras. Tos dienos 
(1920 metuose) mūsų tauta 
niekuomet neužmirš. Ji skai
tys jų skaudžia, kruvina ir 
begėdiška diena. Skaudžia ir 
kruvina diena todėl, kad joje 
priešams užleistas Valstybės 
Cemras ir pralietas lietuvių 
kraujas; o begėdiška todėl, 
kad Lietuvos sostinė lenkų

1937 rudenio šimtai naujų 
madų Parlor Setai, už ste
bėtinai žemas kainas, kaip 
parodytas, $85.00 vertės už

$54.50

$12.00 vertės modernistic 
Parlor Setai, tik po 

.50

$- .95

Naujausios mados garan
tuoti epringsiniai matracai; 

vertes $20.00, po

*9.95
Garantuoti lovom springsai, 
raitytų dratų su IlelUc&l 
viršų, $8.00 vertės, po

*4.75 •

i šgrobta ir lietuvių kraujau sužadėtų kas mei mokėti Vii-
pralietas banditišku - smur-/niaus Vadavimo iždui bent 
to būdu. ' • | po f* dolerius; kad nedirbam

• Lietuvių tauta nėra keršiji arba fiksuotų algų ne- 
tinga, bet yra ištverminga. Ji gaunantieji lietuviai įsigytų 
nėra pasiryžus lenkams ker- Vilniaus pasus ir pasižadėtų 
šyti, bet yra pasiryžus Vilnių mėnesj pirkti Vilniaus 1 
ir visas užgrobtas žemes iš ž.tnklus, kurių kainos pra.'i- 
lenkų atsiimti ir atsiims. deda nuo 5 centų, kurie ne- ( 

Jeigu lietuvių tautos neper
bloškė lenkų unija ir kara
liai; Rusijos priespauda ka- gi'u<sius lietuvius judinti 
zokai ir Muravjovai, tai po.I Vilniaus kovon įstatyti 
parblokš ir dabartinieji Len-

gali ne’ pasų nei ženklų pirk
ti, kad tie pasiryžtų neran- 

i?

♦ x-
kijos valdovai. Nors lenkai 
vartoja rusiškas - žandariš
kas priemones lietuvius oku
puotoje Lietuvoje lenkinti, bet 
lietuviai nesilenkina; jie ken
čia, vargsta už lietuvybę, ko
voja ir nėra abejonės laimės 
— laisvais taps — su visa 
Lietuva susijungs.

Vilniečiams j pagalbų pri
valo stoti visa tauta. Vilnius 
ir visų Lietuvos žemių atvn-
davimas yra visos tautos re1-' karžygiškumui, pašventė visų net dideli mokslininkai kito- lių susisiekimo tobulinimo sri
kalas. Vilniečiai kovoja už savo gyVenjiną Dievo tiesų se šakose nesupranta katali- tyje. Konferencijos dalyviai
lietuvybę ir sa\o įstaigas, o tyrinėjimui ir jų skelbimui. Įkybės visiškai, jei neturi gi- buvo pavežioti, po Lietuvų;

Katalikiškoje tad teologijoje lauš tikėjimo. Geras pav. gy- jiems buvo parodyti Lietuvos
tik tas gali daug padaryti, dytojas, geras gamtininkas ar plentų statybos ir kitų kelių!

laisvoji dalis tautos turi ko
voti už Vilnių ir vilniečius.

Amerikos lietuviai daug 
gell>ėjo ir pagelbėjo Rusijos 
prispaustiems lietuviams — 

i jie daug gelbsti ir dar dau
giau gali pagelbėti lenkų prie
spaudoje esamiems lietuviams. 
By kokiai bei visokiai pagal
bai teikti yra tinkamiausias 
laikas Spalių mėnesio — Spa- 
V.ų devintoji diena.

Spalių mėnesio devintoje 
dienoje kiekvienus lietuvis tū
lotų panaujinti savo pasiry
žimų už Vilnių kovoti ir vil
niečiams gelbėti. Būtų labai 
pravartu ir patrijotiška, kad 
dirbantieji lietuviai Spalių 9 
d. (vienos dienos) uždarbį pa
aukotų Vilniaus bei vilniečių 

. leikalams; kad draugijos ta
ptų spalių mėn. Vilniui Vn-

► ♦ ♦ ♦ ♦♦ *

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

r J

Rugsėjo 25-ta Diena

“Jis jau miręs dar tebe
kalba”. — Žyd. XI, 4.

Kų tiktai mirusieji palieka 
neužbaigta, priverčia žmogų 
jausti žmogiškų tikslų nieku- 
mą. Aš atsimenu tų skausmų, 
kuriuo aš sykį mačiau tų, kas 
būtų buvęs puikiu paveikslu, 
tiktai kad jis nebuvo užbaig
tas; nes tapytojas ūmai mirė. 
Tr buvo stovyla, kuri buvo 
baigiama iškalti iš marmuro, 
kuomet 'menininkas mirė. Nuo 
kurio tiktai tiksro mirtis at
kerta žmogų turi užsiliekan-

PETECTIVE RILEY
THE «3WBQWTOW VAUCH DETECnVE

Bn-r/ts Sistep escaped is sinkius 
«AP«X.Y. Vinw OUT OF KP OCKSINAL 
c in MOT PuesuiT" hlAlNES
SnuPtnou »s gettiug DeępERprre

GRA0 oe] 
oame befooe she 
GOCS OOaZNVMEU 
vTEOET TRU' VATU 
HER.SHFLL BE
ESTr’’**’*4

HtLP:

Spalių devintoji diena 
būna lietuvių tautos pasiryži
mo diena už Vilnių kovoti ir 
ji atkovoti.

Vilniaus Kovotojas

MOKSLO METŲ 
DARYMAS

ATI

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
raštais apšvietė visų Bažny
čių, o galėjo tai padaryti dėl 
to, kad mylėdami Dievų iki

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS APSKRITIES

RUDENINIS PIKNIKAS
MARIJOS KALNELIUOSE

Hinsdale, Illinois

SEKMADIENI, RUGSEJO SEPT. 26 D., 1937 M.
Seminarijos koplyčioje bus M išios 10:00 valandą, nauju laiku. 

Per Mišias giedos klier. choras. Piknikas prasidės po pamaldų.

LAIMĖJIMAI — ĮVAIRŪS PASILINKSMINIMAI

Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti j šį šių meti; paskutinį 
išvažiavimą. Bus gražios muzikos, gardžiu užkandžių; lietuviš
kos dainos skambės ištisą dieną.

RENGĖJAI.

kuris šalia darbštumo moksle 
turi gilų tikėjimų ir šventu
mų, kas to neturi, arba kas 
nemėgsta šventumo, tas tene- Žino tai katalikų Bažnyčia,
siima teologijos. Pas protes-jtodėl budi, kad seminarijose 
tonus yra kitas dalykas. Jie J klestėtų šalia sveiko teologi-

ne!

jos mokslo ir aukštos doro
vingumas ir šventumo praty
bos.

Pirmąjį tikslų Bažnyčia sie-
amžiais, taip ir protestoniš- kia, skirdama į seminarijos 
koji teologija dėsto, kų žmo- Į mokytojus tik tokius žmones,

DARBININKŲ ŠVENTĖJ 
15,000 ŽMONIŲ

ima teologijų lygiomis su fi
losofija. Kai filosofijos isto
rija tyrinėja, kų žmonės mų- 
stė filosofijos srityje įvairiais

kurie yra išėję aukštus moks
lus toje srityje ir gavę tam 
tikrus savo mokslingumo lai
psnius. Tikrina ir jų tikėji
mų, uždedamų pareigų pada
ryti viešųjį tikėjimo išpažini
mų arba profesijų, todėl ir 
vadinasi profesoriai, kurie to
kį išpažinimų padaro.

Antrųjį tikslų Bažnyčia sie
kia, reikalaudama, kad auklė-,

tiems jo prietei.ams išžiūru,! f,njaį atsitolintų nuo pasau
lyj ji buvo ne šio pasaulio 1 ]io, užsidarytų tam tikrose į- 
sviesos apšviesta. — Mount- įtaigose ir dirbtų ne vien mo- 
fl0Td- kslo, bet ir šventumo darbų.

nės mąstė apie IMevų ir kaip 
jį suprato įvairiais laikais bei 
įvairiose tikybose, o kų reiš
kia ištikrųjų juanyti, ta daž
nai ir nepasako. To, dėliai pro 
testoniškųjų teologijų gali stu 
dijuoti ir bedievis, o katali-. 
kiškųjų tik šventas ir giliai 
tikis žmogus. .Čia tai ir glūdi

duoti Sųjungos nariais ir pa-1 toji priežastis, dėliai kurios

T7Y —Jurr make itpVouk.
M/n? thekev A CAiEH M 72/r T^cruKE' &>M£:wnou::

( Ahv N* ESCATC. r«K THC TboK G.0LVFISH j

Ši yra kilniausių prigimčių 
ypatinga tiesa, — kad jų mi
rtis turi nemažesnę palaimin
tą įtekmę kaip turėjo jų gy
venimas; kad jie mus apšvie
čia iš aukščiaus, kaip žvaigž
dės, kuriomis mes vairuoja
me savo kelių. — G-oethe.

Tr dabar kartais nuo aukš
tesnių aukštumų, nuo plačių 
erdvių ir mėlynų, atgarsiai to 
balso, kurį mylėjome atsiekia 
mums žemyn išnaujo; “Drau
ge, sveikiname mes tave”, a- 
teina žodis ir skubiai atsa
kymas lekia, kaip mes visa
dos siunčiame atsiliepimų 
“Mes sveikiname tave dan
guose”. — Morta Ckpps Oli- 
ver. » '

rVAART CHA
HOLLERIN6 
FoR.SęTtR? 
8lG MAMS 
A(MTSCNNPi| 
HuRTCMA*

f

•matematikas gali būti ir be-, gerinimo darbai. Latviai ir es) Sekmadienyje, Rugsėjo 26 d^ 
dievis, bet geras teologas —' tai pripažino, kad Lietuvoje o valandų po piet, Šv. Kazi- 

daugiau dirbama keliams ge- mjero kapuose įvyks a.a. Jono 
rinti negu Latvijoje ir Esti jo- Krotkaus paminklo pašventi- 
Je; nimo iškilmės. Pamaldas atliks

Kita, septintoji Baltijos sau Marijonų provincijolas Kun. 
skeliu konferencija įvyks 1938 J- J. Jakaitis. M.I.C. 
metais Tuitvijoje.

KAUNAS. — Rugsėjo 19 
d. Kauno darbininkų šventė
je dalyvavo per 15,000 žmo
nių. Darbininkai organizuotai 
pasveikino Valstybės Prezide
ntų.

Jei mes čia išpildysime tas 
dvi sųlygas, tikrai padarysi
me didelę pažangų teologijos 
moksle.

Kun. J. Vaitkevičius, MIC.

BALTIJOS SAUSKELIŲ 
KONFERENCIJA

KAUNAS. — Rugpiūčio 23- 
28 dienomis Kaune įvyko Bal
tijos Santarvės valstybių (Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos) 
sauskelių konferencija. Tai 
buvo jau šeštoji tokia konfe
rencija. Konferencijoje Lietu
vos, T^atvijos ir Estijos atsto
vai tarpusavy plačiai pasiin- 
formavo, kas kurioje šių vals
tybių daroma kelių bei sauske-

%

rJL-

KROTKAUS PAMINKLO 
PAŠVENTINIMAS

| Paminklo pastatymu rūpi- 
i nosi ištikimoji a. a. Jono 
Krotkaus sesutė p-lė Antani
na Krotkaitė.

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

J pašventinimo iškilmes yra 
kviečiami a.a. Jono Krotkaus 
visi gimines, draugai ir pažys
tami.

2UL ... .

UFE’S BYWAYS
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Lietuvos ir Jungt. Amerikos Valstybių Prekyba

Lietuvos ir U.S.A. prekyba 
šiais metais žymiai padidėjo 
ir pasiekė, už 7 mėnesius (sau- 
sio-liepos) 8,013,500 litų; per 
tų patį laikų praeitais metais 
ji siekė 5,100,100 litų, o 1935 
metais 4,153,400 litų. Ekono
minei būklei pagalėjus Lietu
voje ir jJečiantis ten pramo
nei, Lietuva pirko Jungt. Val
stybėse savo tekstilės pramo
nei medvilnės už 599,900 litų 
vieton 314,700 lit. praeitais 
metais, ir pirmų kartų verpa
lų ir siūlų už 121,000 litų, ko

čia pučia galingas, gaivus Eu- žvilgsnio: žinome tų motyvų 
ropos šiaurės vėjas, žingsnis j— tai lietuviškas Kristus Bū- 

liejaus, būtent už 251,900 litų'nuo mažos santarvės pavilijo- pį»bojėiis, tik ne figūrėlė, bet 
no yra originalus, visas iš galinga iš ųžuolo liemens iš- 
medžjo Suomijos pavilijonas.* kalta — kažkokia iš Dievaičio 
tai lyg dar nordiškesnis ak- gimusi statula. Kurijungė ttt-

viaton 98,500 ik. met.
Be nurodytų dalykų Lietuva

pirko dar vaišių už 251,900 lt.,

Amerikos Milijonie- |,no- Jachta plieninė, bronzos' Tą tiktai kalbėk, kas tau 
riaU6 jachta Klaipėdoj pttpuožaluis‘ Tuii 4 stiebus, nei gailesčio, nei gJPdos neda

po 5 rėjas. Įteikia 45 vyrų,! rytų. 
v kad bures ištiestų, fguloj — 

KLAIPĖDA. — Amerikos 72 žmonės. Dar yra 2003 Hi’
milijonierius Mųrjorie. Post motorui ir 10 motorinių gel-

foaforo trųšų už 197,500, įvai-elitas — stipriai pabrėžius tų me labai gražiame kūrinyje i Davios, kuris yra SSSR tun-( bėjimosi laivelių, 
rių motorų ir mašinų už 160,- priklausymų dideliam kųrė o akulptorjaus Mikėno j basadorium, grįždamas su nuo
100, dažų už 102,700 ir chemi
kalų už 101/MM) litų. Viao Lie
tuva šiais metais per 7 mėne
sius pirko už 3,961,700 litų vie 
ton 2,333,100 litų pr. m. arba 
už 1,628,600 daugiau.

Lietuvos išvežimas į U.S.A. 
šiais metais per 7 mėnesius 
pasiekė 4,051,800, tai yra 1,-

pirmiau čia nepirkdavo. Už-'224,800 litų daugiau negu pra 
pirkimas tabako lapų savo ci- eitais metais. Jis būtų žymiai 
garieeių fabrikams žymiai pa- didesnis. Jei ne nuolatinis au- 
didejo ir pasiekė 255,800 litų girnas fraehto per vandenynų, 
vieton 106,400 lit. praeitais ! Tokioms aplinkybėms esant, in>0 nuotaika. V iduryje prie- 
metais ir 73,500 lit. 1935 me-! Lietuva gauna už savo prekes į n^en*8 kyla galinga statulų 
tais. . 'geresnes kainas kitose arti- 'KruPč- trys jaunuoliai, veržda

Be to, kaip žinome, nuo ge-imesnėse šalyse, o visgi, ben- pirmyn, deda rankų ant
gūžės mėn. 1 d. Lietuva žy- dram Lietuvos eksportui ky- ^>en^ro® žagrės. Grupė sukur-

.—aurės Europos tautų komple mintis su kaimo drožėjo menu, sava jachta iš Petrapilio, už- 
ksuj, tačiau giliai persunktas kuriame buvo pavesta išpildy- suko Klaipėdon. Jachta, pa- 
vakarais. Baltija jas jungia ti kūrinį. Halės gilumoje tildė- vadinta “Seacloud” — “Jū- 
organiškai nuo Skandinavijos .lis triptikas, kuris rodo Ne-jros debesis”, milžiniško didu- 
f j ordų iki gintarinių Lietuvos įmuro slėnį su upės tėkme, ir Į - - - »-
krantų. Kažkų sųgiško, vyks- šoniniai darbo ir poilsio spar-
tančio susiinųsčius-oje šilų.nai ąžuolo Tėųiuoee (tapytojo 
rimtyje ir jūrų vilnių ošime ! Galdiko). Drobe aptrauktose 
turi tų šalių likima's ir buitis! sienose perdėm lokalinės k»UL- 

Toliau rašoma, kad kiekvie- j pozicijom ir motyvai — be per- 
nų turistų parodoje Baltijos į dėjimo, be pompastiškumo tų,
paviliionas turi paveikti kaž kurie modernizuoja proseno- 
kokia poetiška tiesos ir tiesu-1 viškus liaudies motyvus.

J akį brėžius tų trijų salių 
bendrumo bruožas yra tas, 
kas jas pripildo liaudis, Skul-

AKI V GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMErKJCALLy AU1Ų 
SPECIALISTAS

Suvtrft 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvina akių (tempimą. kur) 
a . , , „ ,, , • esti prleža-ttml gr.lvos skaudėjimo.VitjjOtRS lr tapytas loikloras svaigimo. akių aptemimo, nervuotu- 

mo. skaudamų akių karšti, atitaiso• . • • • « mu, Bhttuųama tiivjU cujitsiat
- - , , . . . . ~ I meilingas stiprių memnkų trumparegyste ir tollregystę. Prlren
miai sumažino muitų automo-!lant, nuošimtis, kurį sudaro tft latvių skulptoimus Ranepo, , prUjipažiniinag prie pagrindo | 
biiiams, sąryšy tm tuo žymiai U.S.A. prekyba su Liet., ir au- PU8Pen>ito metro sakšem, p*-, .p jaimįngi bandymai
pakilo automobilių įvežimas ir ga; eksportas į U.S.A. 1935 su- [brėžia monumentaliu akcentu 
iš U.SA- I Lietuvų buvo jų į-' darė 2,39 nuoš., 1936 m.’ 2.63 j gyvybės ir siekimo bendru- 
vežta už 356,500 litų. vieton .nuoš., o šiais metais jau sie-)n1^’ ^Bru>8 idiliškas scenas iš-, 
83,600 lit. pr. m. Čia reikia kė 3j68 nuoš., viso Lietuvos 1P° sienas-freskomis es-1
pažymėti, kad Lietuvoje ple
čiasi karosserie statyba, ji per

i tas Rannama »r kurias lietueksporto.
I vis Mikėnas simboliškais bane-

ka šasri ir nati stato automo I,nP°rtas 18 UjS*A. 1935 m. jjefaįs pranašauja nuo įėjimo, 
ka sasfci ir pati stato automo- ,yo 295 ouog J936 m 2&1 
bilius bei autobusus. I - n ... . - .'nuoš., o šiais metais jau 3.52 

Viena šaka traukia su sa- nuoš. 1
vim kitas — automobilių ir Tai vis džiuginanti rezulta
šiaip mašinų padidėjimas iš- tai, nes drauge su ekonomi-
Škukė tepalo ir kuro sunaudo- niais reikalais auga ir politi- 
jonų; benzinų ir žibalu Lietu-' nis svoris, 
va gauna ig Sov. Rusijos bei 
Anglijos; užtat. U,S 4* buvo

,J. Budrys, 
Lietuvos generalinis konsu-

užpirkta daugiau tepalo — &- las, New York City.

Didelis Baltijos Valstybių Pasisekimas Pasau
linėj Paryžiaus Parodoj

Net lankai nepasigaili šiltų .pavilijonų, kurio sutraukų čia

Ir štai staiga, girdi, žiūroyų sfera, tiesiog jos prabangin- 
pagaųna stiprybės, jaunystės, gas turtingumas duos europie- 
vieny-bėa atmosfera, |r jis jau1 čiui iš Vakarų pajausti visų tų 
nebeįeis abejingas į tris did- paprastų, bet realių verty- 
žiųaias pavilijono sales. Pa-' bių skalę J Sunku pranašauti, 
vaizdavus paeiliui estų ir Jat-jBet lankytojas jaučia, kad čia 
vių sales, apie mūsiškę ražo- esama įdomaus atsiskleidimo 
ma šitaip: [trijų versmių, kurios iki žio-

— Ir Štai paskutinė salė su Iri buyo užmaskuotos išorinių 
įėjimu iš kairės priemonės pu įtakų ir aplinkybių, — kad tos 
sės — Lietuva. Vėl stojame, versmės muša stipriu, gyvy- 
prieš milžiniškų skulptūrų, biagu tryškesiu ir paliks suvo

laimingi bandymai ;2S*X^S^SL 
prosenoviSkų bendrų pradų su ' £££? S'v.
višnu vnk-nriis kain ai 'Nedalioj pagal sutarti. Daugely’VlSftlB yabaraifi. Jjiee K# J p gi j atsitikimų akys atitaix»i«w>b be aki- 
tas Kristus Rūpintojėlis jun
giasi su rūsčia, pagaunančia 
katalonų meno iškaba.

Ar dabartinė parodos atimi

niu. Kabins pigios kaiti ulrmlau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

00 METŲ PRITURIMAS 
Akys •CMiaiBaojamoa — akinia 

pritaikpmi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Kažkas neapsakomai artimo, pėdsakų bendrame vakarų kui
pažįstamo pagauna nuo pirai* tūros palikime.

žodžių

Paryžiaus pasaulinėje pa
rodoje dalyvauja taip pat ir 
Lietuva, I^atvija bei Estija.

paduodame.
j

— Vakariniame Trocagero 
aukštumos šlaitą, po jo globo
jančiu sparnu, be triukšmo ir

Visos šios trys kaimynės turi {originalumo siekimo, keliauto- 
pasįstačiusios vienų bendrų pa jo laukia labai ryškus, labai 
viljjonų, kuris visų tautų lan- {stiprus įspūdis — kontaktas 
kytojų apiūrimas «u dideliu su maža trijų Baltijos vųlsty- 
euridemėjimu. Net lenkai,ibių santarve. Lietuva, Latvija 
nors ir kankina mūsų paverg- ir Ęptija pirmų kartų realiza

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

S AUTI M I BRO
RADIO PROGAMŲ 16 STOTIES W.H,F£. (1420 K.) 

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

■■ ■»—a1, ; , ■ i ==;
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Anglų lais/ės pamatai pa 
dėti žmonių, kurie nemokėjo 
net savo pavardės pasirašyti.

LIETUVIAI DAKTARAIJachtos išlaikymas mene 
siui utsieina apie 50,000 dol. !■
Ms. P. Davies padarė vizitų Tel. OObo: 

Gubernatoriui ir Direktorijų- „V**4*®*® 4017 
Pirmininkui. i HEMiock 62K

Bas.;
2450 W. 00 St

Jūrininkai vizitavo miestų 
ir grįžo labai linksmi, net au 
čius “valstybinės” psisikim.-
ySę.

DR, A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Tročiadieniaia ir Sekmadieniai* 

pagal sutart)

LIETUVIAI DAKTARAI
Tat CANaI ASC

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutart)
2305 So. Leavitt St.

TeL OANal 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Res. 2126 M. 5lli Ąve., M*ĮW(XxlĄr.'
riioue Maywood 2413DR. A. J. MANIKAS

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

, Kasdicu išskyrus seredą,
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo

OR. P.. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th CL, Cicero, IIL 
(Jtarn., Ketv ir Pėtn. 10—9 vaL v. 

3147 So. Halsted St., Chicago

♦
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPublie 9723

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4306 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

fel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3250 S. Halsted Street
CNKHOO. n,L

Res. 6958 So. Talman Are.
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 snaitarae

Subatoms Clceroj 
1446 80. 4tth Ct.

Nuo fi iki 9 vai. vak

tu« brolius, bet vistiek nepa 
gailėjo šityų žodžių Baltijos 
pavilijonui ir Lietuvos sky
riui.

Štai, len.ių valdžios laikraš
tis °Gazeta Polska” neseniai 
paskelbė stebinančiai gražų 
straipsnį apie Baltijos tautų

vo dideliame tarptautiniamą 
turnyre gerai išdirbtų savo 
jaunuoliškos, kupinos ugnies 
politinės ir kultūrinės vieny
bės parodymų. Tai kataloge 
vadinamas Baltijos pavilijo
nas, — rašoma lenkų laikraš
tyje.

— kitas klimatas —

r?
MATYKITE J| ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACCTTM-ODEAMER 

ATLIEKA 22 DARBUS į.
Iiniufta Kandis. Tarakonus Ir Blakes5

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicage.

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 
Telefoną* CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublie 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utaminke įr Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012 
Ree. TeL Republic 5047

Offiee Hogrs
2 to 4 an4 / to 9 P. M- 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOMIS
PHYSICIAJf aM SURGEON ‘f 

4645 So, Ashland 4venue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namt) Telef, PROspeet 1980

Tel CANa’ 0857
Res. PROspeet 6669

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18^JL Sq. Jflalsted Street 
Recideneija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDAS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro
TeL Offioe WentwoiQ 0880 

Rea. Hyde Padf 3890

DR. SUSANNA SUKIS
Motera ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

&

GERIAUSIA VCIA PIRKTIS NAUJĄ M
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Inę., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir sų- 
žinisko patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas-Jciekvienam automobiKu 
kurie jie parduoda parodo, kad ' «

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
\ J Buick - Cadillac *> LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL
Telefonai ICDvey 2800

OFISO VALANDOS: 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ik’ 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vėl, ne pietų ir nuo 7 iki 8:30 v v

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TA YARda 0994 

Baa.t TeL PLAaa 2400 
VALANDOS:

Nno 10-12 v. vyto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Medžliomie auo 1D iki 12 dieną

TeL OANal 6121 >

DR. S. BIEŽIS |
GYDYTOJA8 IR 0HIRURGA8 
2201 W. Cermak Road

Valaadoe: 1—3 ir 7—8 
Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutart;

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonai REPnblic 7868

Offiee Phone Mes. end Offiee
PROepect 1028 8309 S. Leavitt «t-
Vai. a-4 pp. Ir 7-e vak. OANal MOS

OR. J. J. KOWAR
<X0WAR8KA8)

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

Nedaliom lr Trefiladlenlala 
P*<tl Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LATayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

TreČiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

K

DR. J. SHINGLMAN
V&L RANDAMI SAVO OFISE 

Praktikuoja S0 metų
ir ėlrdtee Ugne

Jo Specialybė 
Valaatfąe 1I-1S A. M.. 2-4. 7-S P. M. 

Reeldenclja 1428 So. 50th Avė.
Tel. Cti.*,*ro MMI 

Ofloas 4>ao Weet llth Street 
Cicere. IU.

Ofe. REPublie 7see 
elroee Park S20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weet Martuotu Road
Antrad., fcvtvlrtad. Ir oenktadlenlalr

»^12 v. rytą: 1-1 »• p: «-• v. v. 
teStadlealale auo I v. r. Iki 1 p. p. 

101 Broadeay 
MELR08E PARK, ILL.

Plrmadlrntala Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki t vaL vakaro 

Aeitadlentals nuo 2 v Iki • v v. 
flekmadlenlala pagal sutarties.

Valandos 2—4 po pietų; 7—8 v. vak.* 
•lutvm, aerodnmia ir anhntnmie

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAIS IR REZIDENCIJA ’
2808 West 63rd Street

Chicapo, Illinois 
TeL HEMiock 6111 

Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po' piet lr 
7 lkl 9 vakare

Trečiadieniais Ir 8e6tadlentals 
pagal sutarti

TeL POUlevard 7048

DR. C. Z. VEZEL1S /'
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Strapt 

¥»<.; nue 9 ryte iki » vakare. py*!
Tel. Ofiso NOUJpvMd 0913-14 
R«e. KEVvood 019T

OR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. ano I—3; nno 6:30—8:38 

756 VVest 35th Street
VI

Reaidencijoe TeL
Ofiso Tel. 0036

erly 8244

%
Rginia
. MV<

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 2—4 ir________ -« P.

Reeideaeija
9989 So. Olaremont Ava. 

Valaadoe 9-10 A. M- 
pyĮ ..Urti

• **1r

OMcafoe lietuvių iv. Kryfians li
goniai, kaip jų priptfino American 
Medical Auociatioa ir American 
Oollege of Snrgeom, yra Clam A 
rtfiee. Tai yra, aakičiaasi Amerl- 
koe medikaliai aatoritetai mfljrtj li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naadokitėe 
jee patarnavimu 2700 W. 60tk St, 
tel. HEMiock 6700.

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



&LŠtadie»is, rugsėjo 35, 1937

Teisių Skyrius
Račo Cha* Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

KLAUSIMAS: Kai dar bu
vau nevedęs, nusipirkau na 
muk&. Už kelių metų vedžiau 
ir dabar noriu parduot na
mų, bet žmona griežtai atsi
sako pasirašyt ant kontrakto.

metams. Bet aš sustojau mo
kėjęs nuomų. Jis mums davė 
penkių dienų pranešimų (no
tice), tada mes išsikraustėm. 
Dabar namo savininkus pu
ti aukė į teismų, būk aš jam

Kaip jų galiu priversti, kad i skolingas nuomų už šešis mė-

♦

pasirašytų. Jei nepasirašys, 
ar galiu išduot gerų “Utie’’ 
be josi

ATSAKYMAI. Jeigu mo
teris priešinasi pasirašymui 
ant kontrakto, jos negalima 
priverst, taip pat namų par
duot. Galite parduot tiktai sa
vo dalį. Greičiausia moteris 
nesupranta tikslo. Kas nors 
turėtų plačiau paaiškint apie 
tai.

nesiūs.
ATSAKYMAS: Penkių die 

nų pranešimas (notice) reiš
kia, kad namo savininkas ba 
udo išreikalaut iš tamstos pa
silikusių nuomų, bet nereiš 
kia su-uidynio lyso. Jis gali 
reikalaut nuomos iki tol, kol 
tos namas bus kitam išnuo 
muotas.

KLAUSIMAS: 
rrautuvę. Pirkėjęs padėjo $50 
depozito. Už kelių dienų su
grįžęs sako pakeitęs mintį ir 
nori,, kad jam gražinčiau de
pozitų. Jei neduosiu, ar trauks 
piane į teismų t

ATSAKYMAS: Neturint jo 
kio raštu sutarimo ir nega
lint įrodyt, kad jo sulaužy
mas žodžio padarė nuostolio, 
žinoma, turite grąžinti depo-

»** ■< v * kiii M
KLAUSIMAS: Išnuomavom 

apartmentų. Dviem mėnesia
ms prabėgus, žmona su namo 
savininke susipyko ir net ap- 
simušė. Mes norim išeit iš 
namo, bet bijojom, kadangi e- 
sain pasirašę lysų vieniems

KLA1 SIMAS: Mano vyras 
j vienoj dr-joj yra apsidraudęs

Pardaviau*ant dolerių. Poli
se pažymėta, kad jam mirus 
tas tuksiantis dolerių mai 
bus išlinkėtas. Bet jis yra 
skolingas savo broliui du tū- 
kslbnčius ir penkis šimtus do 
buių. Jo brolis dabar sako, 
kad, jei i .ano vyras (mirtų, 
kuris dabar serga, jis gautų 
tų tūkstantį dolerių. Ar taip 
gali būti

ATSAKYMAS: Vyrui mi
rus jo uiMlrauda (pinigai) pri 
Klausytų jums, o ne broliui 
Jo brolis i*. »*ko bendro netu
ri prie tų pinigų.

— Priežodžiai
Žmogui patartina daugiau 

klausyti, o mažiau kalbėti.
Atsarga gėdos nedaro.

9

k*'

■.I.""!’

ZENITE RADIOS VISADOS METUS PIRMIAU 
SU NAUJAIS PAGERINIMAIS

Dųbor 1938 matų modelis žymrai skiriasi nuo kitų RA 
DIOS. Švelnesnis balsas, aiškiau groja, iš va zda ko 
puikiausia, o kaina ne kiek nėra brangesnė.

Roosevelt Fumiture Go.
YRA RADIO CENTRAS

2310 W. Roosevelt Rd., Tel. - SEEIey 8760
^■asusssas ■»■!■■■ — .».lu.^..===3C4ihiii■ 1

DRAUGAS

Chicagoj mirė čia gyvenančių kinų vadas da« ir jų patarėjas Frank Moy, vadinamas 
kinų kolonijos “majoru’’. Ši nuotrauka padaryta Wentwortli gatvėje per įvykusias jo lai
dotuves. Laidotuvės įvyko su kiniškomis ceremoni.'omis. Buvo nešamas mirusiojo gėlėmis 
nukaišytas jniveikslais ir kiniškai surašyti iš mirusiojo gyvenimo svarbesnieji įvykiai. 
Chicagoj jis palaidotas laikinai. Kai Kinija nurims, sakoma, jo lavonas bus pasiųstas j 
Kiniją ir jo senolių žemėje palaidotas. (Aeme Photo.)

LIETUVOJE 6 METŲ PRADŽIOS 
MOKYKLOS

Rusų Katalikų Apeigos 
Jgulos Bažnyčioj

KAUNAS (Tsb.) — Prieš 
karų Ijietuvoje buvo apie 500 
mokyklų, o dabar jau yra a- 
pie 2,500 pradžios mokyklų. 
Taigi, dabar pradžios mokyk
lų yra 5 kartus daugiau negu 
prieš karų buvo. Rusų laikais 
tiktai penktadalis mokyklinio 
amžiaus vaikų galėjo lankyti 
mokyklų, o dabar lanko mo
kyklas visi mokyklinio am
žiaus vaikai ir mergaitės. B? 
to, prieš karų buvo tiktai tri
jų skyrių mokyklos, o dabar 
jau įvedamos šešių skyrių mo
kyklos, kurios bus išeinamos 
per šešerius metus. Kai visur 
bus įvestos šešių skyrių mo
kyklos, tai pradžios mokslas 
Lietuvoje bus net dešimtį ka 
rtų platesnis, negu buvo1 ru
sų laikais, nes mokyklų bus 
penkis kartus daugiau ir jo
se bus mokoma dvigubai, dau
giau, negu buvusioje rusų mo 
kykloje. Anksčiau buvo sim-

talpų. Tuojau po karo tų pa
talpų buvo visai mažai. Nau
joms mokykloms namams sta
tyti trūko lėšų,: o žmonės ver
žėsi į mokslų. Tai skubiai bu
vo atidaromos mokyklos go
resniuose ūkininkų namuose. 
Suprantama, retai kur pasi
taisydavo ūkininkų namų, vi
sai tinkamų mokykloms. To
dėl dauguma mokyklų skundo.

Nuo 15 rugpiūčio šiemet Į- 
gulos bažnyčioje apie 11:30 
laikydavo rytų apeigų pamal
das ir po jų pamokslų saky
davo rusams katalikaims vys
kupas P. įBūčys, MIC. Ket
virtadienį iš Olandijos atva
žiavo Kaunan kun. Josif Hel- 
wegen, taip pat rytinių apei
gų katalikas. Sekmadienį, šio 
mėnesio 29 d., vysk. Būč.ys

, V 1 12 1M. * 'dar daugelis ir dabar tebe- supažindlris katalikus rusus
skursta ankštyn žemose, tro
škiose patalpose. Valdžia, sa
vivaldybės ir patys ūkininkai 
deda pastangų mokykloms na 
mų statybų pagreitinti. Bet 
lia labai didelis ir brangus 
darbas. Todėl ūki šiol tiktai 
apie du penktadaliai mokyk 
Įų turi nuosavas patalpas. Ki
tos vargsta nuomuojamose 
patalpose. Įvedant šešių me- 
ų pradžioe mokslų, visu treč 

daliu reikia daugiau ir vie
tos mokykloms. Mat, moki-

j.
su #<avo naujai atvykusiu pa- 
gelbininku. Juodu abu giedos 
Mišias tų pačių dienų ir tų 
pačių valandų (11:30) prie to 
palies altoriaus minėtoje baž, 
nyčioje.

Laukiama dar diakono Vla-

ku įvesti visuotinąjį privalo ! niai, kurie Hinkė mokykla 
mųjį pradžios mokslų, o da
bar yra kliūčių sparčiau per
tvarkyti mokyklas iš keturių 
įkyrių j šešių skyrių, nes vis 
labai trūksta mokykloms, pa-

UŽKIETĖJIMAS GALI SU
KELTI SLOGAS

Kiekvienas daktaras jums pasa
kys tą, kad pirma* daiktas, kad 
išvengti slogi), tgi reikia būti liuo- 
su nuo užkietėjimo. UžksSėjimas 
užkemša sistemą. Tas susilpnins at
sparumą ir liga įleidžia šaknis.

Paprastą užkietėjimą prašalink re- 
guleriai valgydamas Kellogg’s All- 
Bran. šis augmenims valgis sutei
kia jūsų sistemai kiekybę, kurios 
tūnui reikia normaliam ir natūra
liam veikimui. Jis taipgi duoda vi- 
tamii^ B fšvikrinimui vidurių — ir 
geležies kraujui.

ketverius metus, dabar turi jų 
lankytį šešerius metus. Be to. 
įvedant šešerių metų pradž-os 
mokslų, reikia ir daugiau mo 
kylojų. Todėl Lai jau jaučia 
nias ir mokytojų trūkumas. 
Tai dėl šių priežasčių šešerių 
skyrių pradžios mokslas įve
damas palaipsniui. Visos mo
kyklos iš keturių skyrių bes 
pertvarkytos į šešių tik po 
penketos ar daugiau melų.
Šiemet Švietimo Ministerija 
tiktai kelias dešimtį mokyklų 
pertvarkė iš keturiaskyrinių 
į šešiaskyrines pradžios mo
kyklas.

VOKIEČIŲ SPAUDA 
PUOLA LIETUVĄ

KAUNAS. —- Vokiečių spau 
da puola Lietuvų kam išper 
kanti puspenkto šimto Tiekta-

Visuomenės Seserų
Vienuolynas

•»» “““
MIROSLAVAS. — Miros

lave gimė ir išaugo naujas 
Visuomenės Seserų vienuoly
nas — kongrekaeija. Visuo
menės Seserys savo- skyrius 
turi Seirijuose, Miroslave ir 
Kretingoje. Numatoma, kaip 
teko patirti, atidaryti naujų 
skyrių Alytuje. Dabar visoje 
kongregacijoje jau yra 64 se
serys, iš kurių apie 20 gyve
na Miroslave.

Pati kongregacija, kaip dr- 
gija, susikūrė 1913 m., bet u- 
nįformų gavo tik 1935 m. ko
vo 20 d.

Visuomenės seserys taip pat 
talkina kunigam® dirbti kai. 
akcijos darbų. Dabar Miros
lave veikia pavasarininkai, 
tretininkai, KVC, Šv. Vince

nto a Paulo dr-ja ir k. orga
nizacijos.

BALTASIS 
LAIVYNAS

.VuolaUnia susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Lalvy ižplauklinaj iš New Yorko

GRIPSHOLM — — rūgs. K>
KUNOSHOLM--------spalių J»
GTUP8HOLM---------spalių 26
DROTTNINGHOLM — lapkr. 18

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mflsų bendros ąple 
kelionę bro61Qr6l6s ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų aptorlzuotus agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Avė., Chicago

Lietuvius Mokytojus
Grūda į Lenkijos 

Gilumų

OKUP. LIETUVA. — &e, 
ms mokslo metams lenkų švie 
rimo vadovybė Vilniaus kraš
te atstatė iš valst. pradžios 
mokyklų keliolika lietuvių ino 
k y tojų. Lenkijos Švietimo Mi 
nisterija nusprendė tuos lie-1 
tuvių mokytojus iš Vilniaus 
krašto iškelti Lenkijos gilu- 
nron. Be anksčiau paskeLbtų 
iškeliamų mokytojų, dar Len
kijos gilumon įškeliami šie: 
Mikalojus Vidžiūnus ir Į My
kolas La&nskaą įš Vilniaus 
•— Trakų apskrities.

tirpaus
(XX)

Gyva Statyba 
Kaimuose

KAUNAS. — Šiemet visojo 
Lietuvoje, kaimuose ypatin
gai, pagyvėjo statyba. Dau
giausia statoma (medini; pa- 

| statų. Šiaudinių stogų jau
oimiero Kiprijanovičiaus, ku- j beveik nebesimato ant naujų 
riarn Lietuvos viza jau šutei-, namų. Daugiausia dengiama 
kta, bet jis dar nėra išgavęs medžio skiedromis ir cemen- 
tranzitinės vokiečių vizos. Jam tinėmis čerpėmis. Visi namai 
jų išgavus ir Kaunan atvy- statomi aukštesni ir už se
kus, rusų katalikų pamaldos' nesnius patogesni. (XX) 
Įgulos bažnyčioje eis tvarka-
rgai ir nuolatos. Bus laiko
mos ne vien Mišios sekmadie
niais, bet taipgi mišparai še
štadieniais.

Diakono atvykimas ir miš
parų laikymo valanda (bus pa 
skelbta Įgulos bažnyčioje per 
pamaldas. Tikimės, kad atei
tyje susidarys ir choras.

(XX)

Marijonos Rumšienės 
Laidotuvės

Kiekvienam žmogui pasitai
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūna prisirengęs.

Viduriuota KeUogg’g All-Bran . . in • at • xi
sugeria du sykiu daugiau vandens, žemes Klaipėdoje viešiems
negu pats sveria. Jis sudaro minkš- reikalams. Kaip jau buvo pra 
tą košelę, kuri švelniai mankština , .
ir išvalo vidurius. nešta Lietuvos spaudoje, ta

Valgyk du šaukštu kasdien, arba žeuiė reikalinga Uosto praplė- 
k&ipo augmeninį maistą su pienu ar fintui, kuris nuolat auga ir 
vaisiais arba virtuose valgiuose, kitiems vieĮiems reikalams. 
Prigelbės jums išsilaikyti rcguleriš- j mokama rinkos kli
kai be pilių ir vaistų, kas dažnai
dalykui tik pagadina. n&* 1

Tonys Lukošius,
DRĄBUŽIŲ

VALYTOJAS
Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbų 
greitai ir gerai, kaip vyriš
kų, taip ir moteriškų rūbų. 
Taipgi furkautus išvalome, 
taisome ir perdirbame į vė
liausių madų.

2555 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 1318

Help Kidneys
Don’t Take Draatio Draga 

Tour Kldnoya contaln 9 mllllon tįsy 
tabu or nlUri whloh moy be endangered 
by neylect or druttc, lrrlUtlag dru<». Bo
careful. If (unctlonal Kldoey or 
dlaordera mtke you euffer froen Oettlnf 
Up Nlfhta, Nervoueneee, Loee of Pep. L.e< 
Pelne. Bheumetlc Pelne, Dlnlneee. Or
elei Under Byes, Neurelale, Aeldlty, 
Burnlnr. Sraartlsr or Itcblny. you don** 
need to tako chencee. All drutylate now 
heve tbe moit tnodern Advanced trept- 
ment for tbtee troublea—e Doctor'iinree- 
crlptlon celled Cyetea (Slee-Ter). worke 
feet—lėto end eure. In 49 houra lt m uit 
brleg new vttellty end le yuerentoed to 
meke you feel 10 yeere younrer |n ono 
week or money beek on return of empty 
peckece. Cyitei costs only 3c e doeo et 
drurrlata end tbe luereati# proteets yefc 

*

MARQUETTE PARK. — 
Vakar iškilmingai palaidota 
Marijona Rumšienė. Buvo at
laikytos trejos šv. Mišios. 
^Bažnyčioj pamokslų pasakė 
kun. Katauskas, o kapinėse 

Ikun. Juška. Žmonių dalyvavo 
daug.

Velionė buvo sulaukusi gi
lios senatvės ir turėjo daug 
giminių. Ji buvo uoli rėmė
ja katalikiškų įstaigų ir nuo- 

j latinė “Draugo” ir “Laivo”
skaitytoja.

Likusiai šeimai — dukte
rims, žentams, sūnams, mar
čioms, anūkams, proanukams 
reiškiame užuojautos žodžius.

Rap.

Vaikai yra tėvų dalis, jie; 
lieka tėvų globoje, pakol jie 
patys nepradeda valdytis sa
vo pi otų ir savo valia.

Mažas grūdelis didžiu me
džiu užauga.

m

iohMi yovat 
HAJ8 IS A 

FRJGHT/HERE, 
MSEMYFOMOJL/

ottww*
torcM to point tbo woy to hoir 
booMt to thair mon folkl For womo« 
know that o heoithy head prodiMM 
handsom* kairi And Ihat’t why 
womon «*erywb«re oro poioting to 
Fom-ol. the romarkablo foaming oi 
thampoo which firO nourishe* tho 
•calp. then takos tbe dūli, pardted 
bair and brings it bock to glowing 
heahh. Fom-ol le to economicali o 
iNio goes a long way. Ask your 
druggiet for the regular SOc eito. 
Or, errite for O gonerous triol bob 
tie. ondoting 10c to covor 
and poetooe.

FOM-OL

Ay TLalciny
< ma/ct.-wAirnia£t 

..C^ritĄjcrU&ctbu

(orKjytiCMI ,nd 
SATISFACTION utt 

ThuUe Testo//DoubkAdtot!
BAKING 

UlV POVVDEK
hke
25 ounces for 254 

Full Paek •• No Slack Flllind

L ThntftlaA.
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USED BYOUR 60VERNMENT



DRAUGAS

K CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO ŽINIOS IS ROCKFORD, ILLINOIS Vargšo Pranešimas Ir 
Atsišaukimas

Klebono Pagerbtuvės

Rugsėjo 26 d., parapijos sve 
lainėj rengiama didelė puota 
pagerbimui klebono, kun. II. 
J. Vaičūno.

Kaip girdėt, puotą ruošia 
Šv. Antano parapijos parapi - 
jonai. Gražus dalykas.

Šeimininkės, girdėt, rengia 
kalakutų vakarienę.

Programa bus tokia, kokios 
dar Ciceroj nėra buvę. Svo
čių sukviesta iš Chicagos, 
West Pullmano, Gary, Ind., 
Indiana Harbor. Mūsų bulva- 
riškiai žada in corpore atvy
kti.

Cicero parapijonai, laikyki
mės, nepasiduokime kitom ko
lonijom! Visi traukime į Šv. 
Antano parapiją.

Vakarienė prasidės 7:30 v. 
vakaro.

Iš “tax payers” council ra
portą išdavė J. Bertašius, pra 
nešdamas, kad viešųjų moky
klų gaspadoriai buvo pasam
dę kokį tai “pentorių”, ne
mokantį darbo, ir jam žadėjo 
už tai mokėti net $20,000.00, 
bet “tax payers council” su
laikė tą užmokestį ir išmokė
ta tik $6,000.00.

IŠ vandens departamento 
paaiškinta, kad vienas žmo
gus, kurs turi namą su 8 ran- 
dauninkais ir 6 krautuvėmis, 
į mėnesį moka net $75.00 už 
vandenį, o ką besakyti apie 
kitus didelius namus. Vienas 
tokių didelių namų (43 apart- 
ments) į vieną minutę būk 
išvartojąs 12 galionų vandens^ 
t. y. imant abelnr.i dieną ir' 
naktį.

Prie naujos vandens stoties 
manoma statyti naujas san-

Aš būsiu dėlių namas, taip pat mano
ma samdyti stenografę į nau
ją vandens stotį, bet kasžin 
ką ji tenai veiks?

Vandens departaimentas gi
riasi, kad jis taip tvarkingai 
veda savo biznį, jog į dieną 
sutaupo 1,000,000 galionų va
ndens, ir kad Chicagai už su
vartotą vandenį daug' mažiau 
moka kaip praeitais metais. 
Bet vandens bilos nei kiek 
nemažėja. (Buvo keletas nusi
skundimų. Vienam klūbiečiui 
lenkai neduoda ramybės ir 
grūmoja. Išrinkta komisija iš 
W. Brazaičio ir F. Stanislo- 
vaičio. “Morton High School 
board” susirinkimus apsiėmė 
lankyti Ed. Mikutis.

Iš čekų tax payer council 
pranešta, kad jie proponuoja

Bazaras rga plaučių uždegimu Račkau 
skas. Kita, uoli parapijos da-

MANISTEE, MICH. — Me- 
rcy ligoninė yra gražioj vie-

.. . > *

Rockforde dabar bruzdėji
mas, nes visi rengiasi prie 
didelio jomarko — parapijos 
bazaro. Žmonės, kur tik žiū
ri, labai “busy”: vieni daik

rbuotoja, Marė Aitutienė, gn-( toj, tarpe dviejų ežerų ir u
li Šv. Antano ligoninėj po 
sunkios ir pavojingos opera
cijos. Juozas Uždavinys svei
ksta po operacijos. Visiems

fe
LC

r

tus kolektuoja, kiti laimėjimo | b&°n*ains Enkime greit susti- 
tikietus platina, treti galvasj Preu- 
laužo, kad tik ką nauja išgal-1 Naujos šeimos
»ojus. Visi nori, kad Sis ba R,lgsįj0 18 d. mūsų toaž„y- 
žaras būtų vienas didžiausių ,iojl. buv0 net du S|iobai A. 
ir sėkmingiausių.. Bazaras n,rQ va|andi> pict susitu0.

kė Izabelė Raudonytė su P. 
Gonti, o trečią valandą Elena 
Petrauskaitė su Juozapu Ur-

Šv. Antano parap. Namų 
Savininkų klūbas laikė mėne
sinį sus-mą rugsėjo 21 d. Į 
klūbą įsirašė du nauji nariai. 
Išduota įvairūs raportai. Gai
la, kad iš Fed. 12 skyriaus 
nebuvo raporto. Raportą iš 
miestelio tarybos sus-mo iš
davė J. Mažonaitis, paaiškin
damas, kad norima 26-ta gat
vė pavadinti “Masaryk” g- 
ve. Ant Ogden ir Austin bul
varo norima pašalinti vidury 
tų gatvių stovinčius stulpus, 
kur beveik kas savaitė įvyk
sta keletas nelaimių, taip pat 
pasižadėjo po Naujų Metų su 
mažinti vandens bilas (Imat, 
pavasarį bus rinkimai vieno 
‘'trustiso*’). '

JO*
Or tr

B

prasidės spalių 2 d. ir tęsis 
3, 6, 8, 9 ir 10 d.

Liūdn<>s sukaktuvės.
Rugsėjo 9 d. suėjo metai, 

kai a. a. kun. V. Kulikauskas 
persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Mes, rockford iečiai, kol gyvi 
būsime savo buvusio ir my
limo klebono neužmiršime. Jo 
dėka, šiandien turime gražią 
bažnytėlę ir mokyklą. Todėl, 
atmini’mui jo gražaus pasiau
kojimo bus laikomos iškilmi
ngos šv. Mišios šeštadienį, 
spalių 2 d. intencija S. L. R. 
K. A. 137-tos kuopos.

Ligoniai
Šiomis dienomis sunkiai se-* i» »

biku.
Linkime jaunavedžiams da

ug laimės jų naujam luome.

Nepaprasta dovana
Rugsėjo 20 d. gera, širdin

ga mūsų parapijonka Navic 
kienė su klebonu ir D. Misiū
nu buvo nuvažiavę į Chicagą 
pas Budriką ir nupirko “Li- 
ving Room Suite”, kuris bus 
leidėjams tikietais po mūsų 
bazaro. Visas pelnas skiria
mas naujos svetainės fondui. 
Setas yra dovanota Navickie
nės. Mėlynakė

i

Iš tolimos šiaurės. Du jauni vandens gyvūnai sugauti 
Grenlandijos pakraščiuose ir pargabenti j Chicago žvėryn 
— Brookfield Zoo. Kiekvienas sveria po 150 svarų.

įvesti mūsų miesteliui “City 
Menager” tvarką. Čekai pra
šo, kad 'mūsų klūbas pasvars
tytų apie tai. Rap.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

CICERO. — šeštadienį, ru
gsėjo 25 d., 4:30 vai. po pie
tų Moterystės Sakramentą pri 
ims Vanda Vanagaitė su Geo
rge Fuclis.

V. Vanagaitė yra auklėtinė, ntos.

Priklausė parapijos chore, me 
rgaičių Sodalicijoj ir kitose 
draugijose.

Prieš kelias savaites buvo 
surengta graži vestuvių “sho- 
wer” Sriubų name, per ka
rią jauniesiems gražių dova
nų suteikė giminės ir drau
gės. Visos dalyvavusios buvo 
maloniai priimtos ir pavaiši-

VISCONSINO LIETIMO ŽINIOS
• ■ ■

Vardinių Pietūs ’ Į Kenošiečiai nėra toki egob 
’ ‘ '1 štai, kad nepagerbtų Pranciš-

KENOSHA. — Sekmadie. ,k1>. ii vardinių SyenMję,.. ir 
ni, spalių 3 dienų, 12 vai. vi-1 nepardmlų visuomenei reika-

durdienį, Seselių Pranciškie 
čių Rėmėjai rengia visos Ke- 
nošoš ir apylinkės Pranciškų 
pagerbimui pietus parapijas 
svetaine. « > • « ' <• ‘

1111 f t' t i'
Rengimo komisija ir visi 

rėmėjai uoliai darbuojasi ir 
jau išanksto turi parūpinę vi-

....................................................................... iiimillliriiimi»iiw(dukrelė žin(yinij veikėjų Kot-( Girdėt, vestuvės bus iškil- sa kas reikalinga šių vardi-
MOKSLO SEZONAS ATSIDARO 5' rynos ir Mato Sriubų, išau-j mingos. Jauniesiems linkime į nių iškilmės karališkiems pie-

= ginta ir gražiai išmokinta, laimės! A. J. Įtums. ,Progress Krautuvėje
AkonHoną Groti Kursas Prasidėjo

Mokiniai gali įstoti bile dieną ar vakarą. Duodama iki 50 =

lekcijų dykai su pirkimu pilnos mieros akordiono

Progress Krautuvė parū
pina geriausius akordio- 
nus mažiausiomis kaino
mis ir dykai išmokina gro
ti. Čia yra pasirinkimas 
vįsų gerųjų išdirbysčių 
akordionų — Vokietijos, 
Italijos ir Amerikos. Spe
cialia pasiūlymas dėl pra
dinių mokinių. 12-kog ba
sų Vokietijos »išdirbystės j 
Piano Ako-rdionae regu-) 
liarės vertės $35.00, už

■■i- i

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

$19.95••••/ •••

Sekmadienis, rūgs. 19 d. 
vaukeganiečiams buvo nepa
prasta diena: prakasimas pa- 

: matų seniai laukiamai naujai 
Šv. Baltramiejaus bažnyčiai.

3 vai. po pietų susirinko 
minia parapijonų, draugijų 
pirmininkai bei atstovai, pa
rapijos komitetas ir svečiai į 
vietą, kur stovės graži mūsų 
bažnyčia — tvirtovė lietuvių

| katalikų.

Gerb. klebonas kun. J. Ču- 
= žanskas atidarė programą per 
= garsiakalbį, pasveikino susi-^ 
= rinkusius ir praneša, jog šian- 
5 die pradėsime darbą, kurio 
| per ketvertą metų laukėme.

svečias kalbėtojas, pralotas M. 
L. Krušas, kuris vaukeganie- 
čiains yra žinomas uuo kle
bonavimo dienų šioj koloni
joj. Svečias pareiškė didelio 
džiaugsmo galėdamas daly
vauti šiose iškilmėse. Sakė, 
vaukeganiečiai visuomet bu-
vo geri katalikai, duoenūs ir

.. ,. , v . 'nebekėlė iš lovos: užmigo ammylinti savo bažnyčią ir te-. .............. ® ...
bėra tokiais. Gyrė už rūpini -
rnąsi tikybiniais reikalais ir 
nesigėdymą pasirodyti sve-

Už kurią bus duodama pilna nuolaida mainant 
Ant didesnės Akordiouos

Čia kitų akordionų randasi didelis pasirinkimas už 
specialiai numažintas kainas

Nuo $15.00 Iki $45.00 
Lengvus Išmokėjimai — Lekcijos Dykai

Kreipkite Atidos Tuojaus

Tel.

lipgiausių įstaigų. Kenošiečių 
dauguma yra kilnios ir geros 
širdies žmonės, kurie remia 
visa įkas ii«gražu, r Ji«
įLį šį balių ateis, dalyvaus,, 

parems — atliks fvisuomeni nės* 
r paramos broliški^ gerą dar 
bą. Tiktai piri mename, į gerb i a 
irtieji, nepamiršt?, kad šis ba
lius įvyki’spalių mėli? 3 d , 
12 vai., parapijos salėje.

pių, ant kalno, apsodinta lie
pomis, tarp kurių stovi Lun
do koplytėlė ir statula Šv. 
Panos Marijos.

Viduj yra graži koplyčia 
su trimis altoriais. Didysis, Jė 
zaus Šv. Širdies, o šaliniai 
Šv. Panos Marijos ir Šv. Juo
zapo. Kapelionu yra lietuvis 
kun. Jonas Gervickas. Sese
rys Šv. Panos Marijos orde
no. Visi daktarai ir slaugei 
geri.

Ligoninėj yra mineralinės 
sūraus vandens maudynės. 
Jas galima vartot žiemą ir 
vasarą. Jomis gydoma: reu
matizmas, paralyžius, nervų 
ligos ir t.t. Net riebus sulie- 
sėja.

Kaip rekordai rodo, čia 
tūkstančiai žmonių yra pa
sveikę. (lydos daugiausia tu
rtingesni ir aukštesnės kilmės 
žmonės.

Ir aš, vargšas per 12 metų 
skaudžios ligos suspaustas, 
antrą kartą čia gydaus: jau
čiuos daug sveikesnis ir ge
riau vaikščioju, tik ilgesniam 
gydymuisi neturiu lėšų. Lab
darybė prižadėjo, gražiai iš
leido, bet reikale, vėl sunku 
iš jos išprašyti

Dėl to, atsišaukiu per spau
dą į draugijas ir visus gera
širdžius lietuvius nuoširdžiai 
prašydamas, pasigailėjimo ir 
aukų.'

A. Lapinskas,
Mercy Hospital,

. Manistee, Mich.s 7

Budriko Programas 
WCFL

Rengimo Komisija
Nepaprastas įvykis atsitiko, 

mūsų parapijonų tarpe. Do- ' Draugijų Rudenine 
minikas Norkus, senas pilio
rius šios parapijos, geras ka
talikas, vienas iš pirmųjų or
ganizatorių Šv. Baltramiejaus 
draugijos, sekmadienį dalyva
vęs prakasime pamatų nau
jai bažnyčiai, vakare buvęs 
pamaldose, priėjęs išpažin
ties ant rytojaus turėjo eiti 
prie šv. Komunijos, bet jau

žinu miegu iš priežasties šir
dies ligos.

Velionis yra aukojęs naujai
tinitaučių akyse. Paskui kai- bažnyčiai $200.00, neskaitant 
bėjo vakaras gerb. kun. V., mažesnių aukų, kurių niekuo-
Urba ir Waukegano miesto 
majoro atstovas Frank Wo-

mst bažnyčiai nesigailėjo. A- 
not praloto Kruša kalbos:

rack linkėdami kuogeriausio “Statome bažnyčias ne sau,
pasisekimo visame darbe. Mie

| Tai buvo linksma naujiena, | sto majoras Mancel Talcott,
“■ 1 — 1 • _ v 1 • 1 • • t i • t 1 .

3224 So. Halsted Street
VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pramoga

Ryt vakare t.y. sekmadienį 
nepamirškite pasiklausyti pui
kaus radio programo iš stoties 
\VCFL nuo 7:30 iki 8 vai.

Kaip paprastai per visa se
zoną Budriko duodami radio 
programai pasižymi savo gra
žumu ir tinkamu sutvarkymu 
tad ir ryt vakare girdėsite to
ki šiaunų programa su daino
mis įr Budriko simfbnine ra
dio orkestrą. Leidžia Jos. F. 
Budrikas, kuris užlaiko šau-

ką galima buvo kiekvieno vei 
de patėmyti.

Toliau kalbėjo visų katali
kiškų draugijų vardu, pirmi-

tą dieną buvo New Yorke, ta
čiau telegrama prisiuntė pa
sveikinimą.

Galop prakasta žemė pama-

bet savo vaikams”.
Lai Visagalis užmoka jam

šimteriopai ir suteikia jo sie
lai amžiną atilsį. Enrikas

RACINE, WISC. — Atėjus 
rudeniui, draugijos sukruto 
ruošti vakarėlius. Sekmadie- 
uį, rūgs. 26 d. labai jaukų va
karėlį iškels Ražancavos drau 
gija. Prie stalų bus lošiamas 
bingo; dovanos bus teikiamos
kiekvienam stalui. Lošftnui,niaa rakandų, radijų, auksinių 
užsibaigus bus šokiai. Vietos 'daiktų muzikalių instrumentų 
gioterėlės yra pagaminusios krautuves Chicagoje. Pastaba: 
tam vakarėliui ypatingų už- Chicagoje laikas nuo ryt die- 
kandžių. ’O įžanga ! būsianti nos grįžta prie centralinio- 
tik 25 centaįfc kad yisięms bū-,Standard laiko, t.y. laikrodžiai 
tų galimybės maloniai' laiką k’’” 15
praleisti tarp savųjų. Skait 
lingas svečių atsilankymas pa 
žadins vietos lietuvaites vis 
malonesnius vakarglius ruoš
ti. Ražancavos draugijos gra
žios pastangos ypatingai ver
tos paramos. O tė

bus atvaryti vieną valanda at
gal. T!ad ir šis programas bus 
nauju laiku. A'.

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytą tikslą, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

ninkas Statymo Komisijos A-'tams, nutraukti paveikslai ir
ntanas J. Sutkus nušviesda- 

! mas, kokią didelę rolę lošia 
draugijos snsivienydamos ir 

S bendrai veikdamos su klebo-
5 nu ir parapijos komitetu.

Pranas Bujanauskas, para
pijos komiteto vardu ragina 
visus laikytis vienybės kaip 
ir iki šiol laikėsi, nes vieny
bėj yra galybė.

Po jo kalbos gerb. klebo-

programa baigta.

Pirmadienis, kontraktorius 
stojo į darbą. Trokai, maši
nerijos ūžia; žemė kasama, 
dirbama; darbas eina pirmyn.

lltllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111. ras pranešė, jog yra atvykę

Rūgs. 19-21 dd. mūsų baž
nyčioj buvo 40 vai. atlaidai. 
Iluvo daug svečių kunigų. Vi
sais rytais ir vakarais buvo 
labai daug žmonių ir skait
lingai ėjo išpažinties.

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS
PLOTKELĖS•

Su keturiais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos,- yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

«■■■■■■■■■■■■
Z REUMATIZMAS Z 
; SAUSGELE ;

Nralkankyklte savęs skaus-
■ mals: Reuma.tlsrnu, SausgAlA, ■ 
_ Kaulų OCItmų, arba MMlun- _ 
™ irtu — raumenų aunkumu: nea ™
■ akaudfijtmal naikina k Ano gy- ■ 
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- „
■ guldo. ■
* CAPSTPO COMPOUND moe- ■
■ tla lengvai pražallna vlrkmlnS- g 

tas llgna: muma žlnndlen dau-
■ gybA žmonių siunčia padtko- ■ 
a nes pasveikę. Kaina S0c, per _ 
™ pačlę BB«. arba dvi pž 11.05. "
■ Knyga: "NAETINIS HVKIKA- | 

TOS" augalais gydytla kaina
■ B0 centų. ■

Z Justin Kulis ,
■ 3269 SO. HALSTED ST. ■
g Ohicago, ILL a
*«■■■■■■■■■■■

L
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šeštadienis, rugsėjo 25, 193?

VIETINĖS ŽINIOS

In Memoriam

UO. CHICAGO. — Petras 
Baltuška mirė rugp. 20 d. Ge
dulingos pamaldos ir pietūs 
buvo rugsėjo 20 d.

Laikraščiuos skaitome aipie 
įvairius pagerbimus, puotas, 
sukaktuves ir t. p. liet mažai 
randame žinių apie labai gra
žias tradicijas, deja, jau nyk
stančias iš mūsų tarpo, bū
tent taip vadinamus “želau- 
Mus pietus”.

Prieš ^mėnesį mirė senas Šv.
Juozapo parapijos narys a. 
t. Petras Baltuška. Buvo ra
mus, darbštus ir dievotas. Bū
damas našliu, prieš keletu me
ti* vedė irgi našlę Agnietę

kšegždienę. Gražiai ir pasitu- 
čiai juodu gyveno, bet a.
Petrų Dievas pašaukė pas I Spalių 3 d., parapijos sa 

save anksčiau. Likusioji naš- . ičje b'18 puikus vakaras, va
lė, viena duosniausių katali- karienė, graži programa ir ant

Kas Nauja West 
Pullmane

ti peiso apie porų tūkstančių 
dol., o, gal, ir daugiau.

2) Surengti šansų Halowe- 
en party spalių 3i d., Vytau ir
to parke. Bus gera muzika, ji 
restoranas ir baras. Be to,

GAM1TB “DRAUGE"

. „. i t. . hus duodama dovanos už juo
Bu^jo 2b d. 66. P«tro ir, ktogi»u,j j, apMre.

Povilo h»žayf»ojc per euru, II
prasidės 40 valandų atlaidai, 
kurie baigsis antradienio va
kare Mišparais ir procesija.

3) Lapkričio 14 d. parapi
jos svetainėje surengti metilų 
baakietų su programa ir šo-

Bus d«u« svečių kunigų. Vi- klais w.
si kviečiami naudotis ypatin- rinku koBlisijaj kurisi
gautis Dievo malonėmis.

Prieš porų savaičių, Šv. Kry
žiaus, Šv. Juozapo ir Šv. Ve
ronikos, draugijų pasidarba
vimu parap. darže ir salėje, 
parapijos naudai, buvo suren
gtas piknikėlis, kuris parapi
jai davė gryno pelno 105 dol. 
Ačiū minėtoms dr-joms ir jų 
vadams už gražų pasidarba 
vinių parapijai.

klebonas žadėjo pagelbėti,
Rap

Sveikiname

Antanas Poška, jaunas ra
šytojas ir nuolatinis ” Drau
go” bendradarbis, paskuti
nius kelis metus gyvenęs Ško
tijoj, pereitų rugpiūčio mėn. 
nuvažiavo Lietuvon atostogų 
ir ten apsivedė su Maryte 
Miliauskaite iš Marijampolėr.

Šiomis dienomis jaunoji po
galo šokiai. Tuo vakaru bus j relė išvyko atgal Škotijon.kių moterų (jos aukų rasi 

veik visose mūsų bažnyčiose 
ne vien Amerikoj, bet ir Lie
tuvoj. Agnietė Baltuškienė 
(būdama dar Šegždienė) įtai
sė gražias stacijas Šv. Kaži- • Rugsėjo 19 d. kleb. kun. A. 
miero Vienuolyno koplyčioje, Linkus su parapijos komitetu

pagerbtas vikaras kun. S. 
Gaučis. 16 anksto visį kvie
čiami dalyvauti.

Vėliau gal abudu ir Amerikon 
atvyks. Antanas yra cliica- 
giečio Juozo Poškos, ‘‘Jauni
mo” redaktoriaus brolis. XX

kurios kainavo suvirš $1190 
ir tai jos vienos auka).

Pagerbdama atmintį savo 
mirusio vyro, A. Baltuškienė 
sukvietė savo vaikus, gimines 
ir draugus į pamaldas už jo 
sielų Šv. Juozapo bažnyčioje, 
o po pamaldų suruošė pietus 
namuose adr. 3038 E. 87 st.

Pirm pradedant valgyti, vi

ri susirinkusieji susisėdę prie 
degančiomis žvakėmis papno-' 
štų stalų, atkalbėjo maldas 
už mirusius. Nepratusiam tas 
daro labai graudų ijr. gilų į- 
f>pūdį. Visi susirinkusieji bu
vo labai gražiai pavaišinti. 
Dalyvavo ir pats klebonas 
kun. P. Vaitukaitis. Gražiai 
prisiminta mirusiojo geros y- 
patybės ir visų laikų nuotai
ka visų buvo rimta, krikščio
niška. Po pietų skirstėmės na 
mo susitelkę.

/Beje, Agnietė Baltuškienė 
yra motina žymiosios visuo
menininkas Onos Kirienės, 
Juozo Šegždos (sav. Douglae 
Electric Co. Bridgeporte) ir 
Barboros llarvey ’nės taipgi 
gj ven&nčios Bridgeporte. N.1

turėjo svarbų parapijos rei
kalais pasitari nių.

Nutarta rudens metu įvyk
dyti sekantieji parengimai:

1) Vietoįbaaaro, leisti lai
mėjom ui 200 cIKL vertės Fri-

Voldemaras Prašo 
Malonės

■ ; Į ,.D ... ,

Įstokite Į Naują Old 
Gold Kontestą 

$250,000 Dovanomis

1,000 Oaah Dovanų Bus
Duodama Laimėtojams

Čionai kitas kontestas, ku
riame jūs galite laimėti tur
tų 4r būti turtingais per visų 
savo gyvenimą. ¥ra 1,000 
cash dovanų, siekiant $250,- 
000. Jūs galite laimėti vienų 
iš jų. Old Gold vėl duoda 
jums progų laimėti tnrtų. Įs
tokite tuojau. Kontestas kų 
tik prasideda ir susideda iš 
pripaldyrao kalbos tuščiose 
piešinių vietose. .Nuvykit 
pas savo cigaretų dea 
lerį ir gaukite Old Gold Pie
šinių Buletinų. Jį gausitę 
dykai sykiu »u visais nuro
dymais ir smulkmenomis kon- 
testo. Šekit patarimus aty- 
džiai. Svarumas nieko nesis
kaito. Nėra jokių apgavimų 
arba kliūčių. Skaitykite dien
raštį “DRAUGĄ dėl tolesnių 
aprašymų.

CHRYSLER 
ANTOGDENAVE

IsUUUIkO OILUUO 
PERTAISYTI III GĄIlAVTLOTll

VARTOTI KARAlI

MATYKIT ŠIUOS 
KARUS

PAS

Pranešimai
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

— Dr-ja Susivienijimo Brolių
.

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVE. į

ARTI CliAUI'OJil) J
0HRY8LER *37 Imperini 
vartotas 4 door Sedan,
Dual Eauipped, radio,

| beater, defroater fnrnished
si cost ........................ 795I

j PLYMOUTH *37 B-pass. de faze 
tour. Sedan — vartotas . • 595
PLYMOUTH ’SB 6-pass. 
de luze tour. Sedan ...

[0LDSMGCIU2 '86 5-pass.
de luze toar. Sedan -----
DODGE ’36 6-pass.

|de luze* tour. Sedan -----
CHEVROLET ’36 6-pass. 
de luze tour. Sedan .... 
CHEVROLET ’34 5-pass.

' S de luze tour. Sedan ....

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad Tautos šventės proga 
tarp kitų malonės prašymus

gidaire. O jei laimėjęs neno- f ,r ,
rė« Fri ir iriais dOO Prof* Voldemaru ir buvęs

, ę, . ’ , . , , ‘‘Tautos Balso” red. Karu-cash. Sugalvota planai, kad „ t
bus galima parapijai padary- 1S- •

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SL “>UKAKTUVeS

L
TEKLE KELPŠIENE

(po ate fctmuluUič)

Mirė r tus a€ J o d., 1937 m.,
9:00 vai. vyto. sulaukus 70 
metų amžiaus.

Kilo IS Kauno radybos, Lau
kuvos miestą.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Stąmalova, dukterį Bri- 
gytą .marčią Boąeną Kelpšie
nę, anukus ir daug kitų gimi
nių: o Lietuvoje seserį ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas 1417 So. 
6bth Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės Įvyks pirmadieni, 
rugsėjo 27 d. 16 namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta 1 Sv. 
Antano parap. bažnyčią. ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta } Sv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam ūsas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Simus, OuW. Mar
ti, Angliai, Menuo Ir titaninės.

Laidotuvių direktorius An
tkeli y Petkus. Tel. Cicero 3199.

A. [ A.
JONAS VAIŠVILAS
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė 16 
mūsų tarpo mylimą vyrą Ir tė
vą Joną Vaišvilą.
Netekome savo mylimojo rug
sėjo 24 d.. 1936 m.

Nors laikas tęsiasi, mes Jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia Jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną 
prastšallnlmą 16 mūsų tarpo, 
yra užpaėytos gedulingos 6v. 
Mišios su egzekvijomis už Jo 
sielą rugsėjo 24 d.. Gimimo
Panelės dvč. parapijos bažny-, 
čioje, 7:00 ir 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaiųnynus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose, 
o paskui | namus po numeriu 
6938 8o. Rockwell St.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus. Dukterys. Brolis, Sesuo, 
ftvogeriai, Brolienė Ir Giminės.

A JI A
STANISLOVO LESCZINSKO 

DVIE/Ų METŲ MKTlES SUKAKTUVCS
įNėra skaudesDės valandoj, kaip atsiskyrimas ant visados 

su art imi# ilsiais ir branjriau*iais žmonomis....
Šio mėnesio 26 dieną sueina dveji metai, kaip staigi mirtis 

afakyrė nuo manęs mano vyną — a. a. Stanislovą Leščinską.
Mane ištikusiame didžiai skaudžiame smūgyje, guodė gi

minės ir šiaipjau prietelingi žmonės, ir labai skaitlingai da
lyvavo a. a. Stanislovo laidotuvėse. Savo maldomis jie gel
bėjo a.a. JStanislovui, gi savp užuojautai pareiškimu jie man 
lengvino ska ūmais suspaustą širdį.... Meldžiuos, kad Gera
sis Viešpats jiems visiems gausiai palaimintų už atliktąjį 
krikSėioniškošios meilės darbą, nee mano žirdieu didelio dė
kingumo nepajėgiu tinkamai išreikšti.

Dabar, suėjus dvejiems metamu nuo a. a. Staniulovo mir
ties, visus geruosius žmones prašau jį ypatingai atminti mal
dose ir, kurie tik gali, atvykti į viešąsias už a. a- Stanislovą 
pamaldas

Trejos Šventos Miios su egzekvijomis už a. a. STANISLO
VĄ LESC'ZINSKĄ bus atlaikytos Šv. Jurgio bažnyčioje, 
rugsėjo 27 dieną, 7:30 valandą ryte; taiposgi iškilmingos 
Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų seminarijos koplyčioje.

Nuliūdusi Aniotatna IticintkienS, 3448 So. Union 4ve., 
(Jucago, luinai*.

ir Seserų konstitucijinį susi
rinkimų laikys sekmadienį, 
rūgs. 26 d., 1 vai. po pietų,

Stankienė, Bublienė, Majorie- 
nė, Škulienė, lvalvinskas, Ja
nonienė, Vaškevičienė, F. Dau 
mantas, Ūso ris, J. Kanevičius, 
Dereškevieienė, Dzenkuuskie- 
nė, Grigaitienė, Sinkienė, Lu
koševičienė, Šarkicnė, A. Bau

parap. 'mokykloj. Nariai ir na- ^a, Maliauskaitė, Jokūbienč. 
rėš būtinai privalo dalyvauti etraunkus, Stanevičius, \ a 

šiame susirinkime, nes tai Skevičius, J. Mikalauskas, 
vienas svarbiausių. Bridzevaitis, Sugelskis, Ka

lt. Balutis, nut. rašt.(«eikis, Valutkevičius, F. Dau
mantas, Stepulionis, Pumpu
tis, Overka, V. Rutkaitis, Ja 
sukaitis, Kamecaitis, Kaziau 
»kas, Žukauskas, Grigas, Ka- 
nstantinavičius, Čepienė, Vi-1

dugirienč, Palukieaė, Butkie
nė, Ježbutienė, Stašienė, Šve
dienė, Kazevičieuė, Aukščiū; 
nienė, Ivanuuskienė, Mikelio 
nis.

Slnulkiais $24.45.

Ačiū. . ‘ -Ii

Aukos Kaišedorių 
Katedrai ir Pivošiūnų 

Bažnyčiai

$3.00 Rev. Eusta Eilers, C. 
P.

Po $2.00: M. Maliaekienė 
ir Šeštokas.

Po $1.00: M. Baikauskienė,

Ne tų žmogų gulima vadin
ti laimingu, kuris 'mato aplin
kui tik juodas puses, arba ku
ris įieško tik linksmybių, bet 
tą, kuris randa kelių tarp tų 
dv*fjų kraštutinumų.

GARS1NKITĖS “DRAUGE"
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIĄI 

KELNER — P R U Z I N
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 16th Ave.

365 j 

5451 

465į 
465^' 

285 f“

SEKMADIENIAIS 
ATDARA VISĄ DIENĄ

DE SOTO '36 5-pass. 
dė faze 4o«r. Sedai .... 495
CHRYSLER 35 Airflow 6-p 
de faze tonr. Sedan .... 
TE&&AFLAHE ’36 5-pass. < 
Sedan. pilnai įrengtas .. 495 S
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, IJ
toar., pilnai įrengtas ---- 595 |
Vartotas PACKARD ’37 6-cyl. Lna d 
sažierių ds lože tr. Sedan .. flS5|4 

Į FORD ’35 de-luze Ctupe ,. 
i NASH *36 5-pass. de luze
u Sedan ..............,................ 525

CHRYSLER '37 — 6 cylin- 
der, 5 pass. Trank Sedan
naujas, dabar ..................
LASALLE ’36 5 pass.
Trenk Sedan ..................

j | PONTIAC ’36 — 5 pass.
Trank Sedan -- - - ------
TERRAPLANE ’36 5 pass.
Trank Sedan ....................

475{

295R
525]

745 

695 
495 j 

465 Į

Jūsų karas kaip Įmokėji 
mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Die* j 
nų Važinėjimo Išbandymas 
85 KITI BARGENAI TAIP Jf" 
ŠĖMAI ĮMOKANT, KAIP____.'J

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

a a a.
FRANCIŠKUS VILUŠIS

Mirė rugsėjo 23 d.. 1937 m., 
11:65 vai. ryte, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Girdiškių par., Upenių miesto.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko didiname nuliūdime 

moterj Oną. po tėvais Matulai
tė, dvi dukteris: Julijoną ir O- 
ną, du žentus: John Goril, 
VValter Burdzinski, Sūnų i’ran- 
ciškų, dvi anūkes: Marian ir 
Lenorą, brolj Mateušą, vieną 
seserj Barborą ir švogerj Kas- 
tanttną žilius ir jų šeimas, tris 
pusseseres: Marcijoną lteikaus- 
kienę ir švogerj Adolfą, ir jų 
šeimą, Barborą Zakaklienę ir 
švogerj Kazimierą Ir jų šeimą, 
Oną Grabauskiene ir švogerj 
Nikodemą ir jų šeimą ir daug 
kitų giminių; o Lietuvoje du 
pusbroliu.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4 605 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvės Įvyks antradienj, 
rugsėjo 28 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas Į Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Šv. Kazimiero 
kapines. »

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Zeniai, Anūkės, Brolis, Sesuo, 
Rvogerlal, Pusseserės, Pusbro
liai ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

Flower Shoppe] 
Ž4180 Archer Avenue
| Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — j 

Bankletams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Pbmie LAFAYETTE 5800

MBS.
A. BITTIN

FAMINELV IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3956 West lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEMIAUBU K DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTj

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klzait^kite mn»ų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro W. H. P. 0. atotiei (1420 K.) - Praneiijas 

P. ŽALTIMIERA.8

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
K

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų Ir grąbnąmlų

---- °
j Didžiausia paminklų dirbtuvė

CkicagoJjj • , J- 5
---- o----

i Suvirš 60 metų prityrimo
I ■ , ■ —i ta ; t ■ • •• : i. -, i
• Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
,. žymesnių ^Chicagos LlėtUvių

---- o-— , -

527 NORTH WESTERH 
AVENUE :;

ARTI GRAND AVE. . •i • j

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, Iii'

; ■,

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

-T

AMD III AM P C PATARNAVIMAS AmDULAIlbt DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus
S. H. Skalas
I. 1. Zelp
Jmpas Eudeikis
P. I. Ridikas
LataiK ir Senai
J. Liiilevicios

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138-1139

I
8307 Lituanica Ave,
Phone BOUlevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tk Street
Phone BOUlevard 5203-5566

IR 4704 Su. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

• 3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S



VIETINES ŽINIOS

RYTOJ VISI CHICAGOS LIETUVIAI 
VAŽIUOJA Į MARIJOS KALNELIUS 

Pamaldos Marijonų Seminarijos Koplyčioj 
10 Vai. Ryto Sulyg Naujo Laiko

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

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Rytoj, visi Chicagos lietu
viai, turės gražią, progą, jau 
paskutinį kartą šių metų va
saros sezone padaryti bendrą 
visuomenišką vizitą į Tėvų 
Marijonų ūkį, kur įvyks gra
žus išvažiavimas su įvairiau
siais pasilinksminimais. Gal 
nekurie norėsite dalyvauti ir 
pamaldose, kurios nuo šio se
kmadienio įvyks 10 vai. ryto 
(Standard Time).

Taigi, kol oras dar gražus, 
pakenčiamas, naudokimės, ir 
gaivinkime savo sveikatą, o 
kartu, šiuo laiku Marijonų ū- 
kvje rasite visko, kaip tai — 
paršiukų, vištukų, sūrių, pie
no ir kitokių dalykų, o ką jau 
apie išvažiavimą, tai irgi į- 
vairaus linksmumo ir pasi- 
žmonėjiino.

Kaip žinote, Tėvų Marijonų 
Chicagos apskrities bendrada
rbiai yra gražiai prisirengę 
svetelius gražiai sutikti ir 
pavaišinti. Turi paėmę tro- 
kus tiems, kurie neturi savo 
automobilių, naudokitės jais.

landą stovės prie bažnyčios ir 
išvažiuos punktualiai apie 11 
valandą į Marijos Kalnelius.

"VVest Side Marijonų ben
dradarbiai turi paėmę p-no 
Stugio, townoflakiečio, troką, 
kuris atvyks į West Side, prie 

Draugo” ofiso apie 9 vai.M

Magdelena Kaledins- 
kiene iškilmingai

palaidota

BRIGHTON PARK. - Ke
tvirtadienį, rugsėjo 23 d. pa
laidota a. a. Magdalena Ka- 
ledinskienė. Pamaldos įvyko 
Nekalto Prasidėjlno Panelės 
Švč. bažnyčioj. Atlaikyta tre
jos šv. Mišios, gerb. klebonas

Šį vakarą prasideda mūsų 
parapijos karnivalas - baza
ras. Jau viskas yra prireng
ta ir svetainėje ir lauke. Kar
nivalas tęsis per visą sekan
čią savaitę. Aštuoniolikiečiai 
širdingai kviečia visus, ypač 
savo kaimynus atsilankyti į 
šilą nepaprastą parengilną ir 
užtikrina visiems “good ti
me >»

manas, grieš akordinistas A. 
Labanauskas, kalbės teisių

Vasaros karščiai ir vakaci-1 Patar<\ias- 0 programos vedė 
jos jau praėjo. Viai stoja į *!• Romanas patieks pra- 
darbą pilni naujos energijos, nešimų apie lietuvių parengi-

Klovainiečių Atydai
CLASSIFIED

ieško r> a nno

Tadgi, jau laikas ir klovai- 
niečiams pradėti darbas.

Sekmadienį įvyksta svai

nius ir apie prekybą. Ypač 
klausytojams bus įdomu gir 
dėti geras žinias iš Progress

Našle, patyrusi gaspadinš per daug 
metų. Dirbu veselCse, krlkštynuose, 
Ir parSse. Kam reikalinga manda
gaus patarnavimo atsmaukite tele-! fonu_^_nEPubllc_0£50;_^_^^^^^

PARDAVIMUI MORaiMAI

ryto ir stovės iki 10 vai., o 
paskui vyks į Marąuette Par
ką, kur irgi sustos prie baž
nyčios ir paliks* lygiai 11 vai.
Kaip townolakiečių taip ir 
vestsaidiečių kelionės tikietas' škos buvo iš Dariaus
į ten ir atgal tiktai 25c.

Tat, baigdamas, dar kartą
vardu Marijonų Chicagos ap
skrities valdybos ir visų ben
dradarbių, nuoširdžiai kvie
čiu 'brangius lietuvius skait
lingai suvažiuoti, pasilinksmi
nti ir tuo pačiu savo atsilan
kymu ir parama, atliksite 
gražų kultūrinį lietuvišką da
rbą. J. K.

TEBEKALINAMAS

KAUNAS. — Pagrobtas
Town of I>ake Marijonų rė-, Lietuvos policininkas Stanke- 

•mėjai turi paėmę Povilo Nor-1 vičius tebekalinamas Lenkijo- 
kaus troką, kuris apie 10 var je. i .

Tik Keletą Dienu1

Pasiūlo iki t <

vertės

\ ietor Rekordu Dykai

. s ••

a

ar jd

-Pasiūlymas labai paprastas. Tik 
■ pirkit vieną naują 1938 metų mode

lį RCA Victor Pbonograph-Radio 
arba Electrola ir gausite iki S50 00 
vertės Victor Rekordų pasirinki
mui, kokių tik norėsite ir tas jums 
nieko nekainuos. Naujų 1938 m. 
modelių pasirinkimas didžiausias 
o kainos tinka kiekvieno kišenei. 
Už jūsų seną radio duodam gerą 
nuolaidą. lengvais išmokėjimais.
Atsilankykit pasiteirauti.

14062 — Rytiečių Meti? — Foxtrotaa 
lr Spaudos Baliaus — Valcas

14063 — Kanarkų — Foxtrotas 
Ir Nutilk AtrdelS — Tango

14064 — Rudens Pasaka — Foxtrotas 
lr Veltui Prašyli — Tango

1406R — Vyrai ©žkim — Foxtrotas 
ir Ruduo — Tango

(dainavo — A. Sabantauskaa, pritariant 
Kauno orkestrai)

Plinnngrapli-Kadio t ISO.#5. Kiti modeliai Sflt.95 tkl >195

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St Tel Boulevard 7010

BUDRIKI tYMPS PROGRAMAI:
W<7FL—970 Kil., Nedėllomls kaip 7:30 vai. vak.
WAAF—#20 KU.. ranedčlials Ir Petnyčlomls B-tą vai. vak. 
WHFC—1420 Kil., Ketvergais kaip 7 vai. vakare. 
W<3E8—1360 KIL, kiekvieną, dieną kaip 9-ta vai. ryte.

Mūsų gerb. kleboną aplan
kė svečiai iš Sioux City, Jo

ms, gerb. kun. J. Čėsna. Jis 
grįždamas iš trumpų atosto-

kun. A. Briška pasakė Ilgą• aplankė taip pat savo gi 
ir įspūdingą pamokslą. Grab- 
nešiai po vadovyste Jono Ju- 

Girė-
nc posto.

Velionės sūnus Juozas bu
co įstojęs į Brolių Marijonų 
vienuoliją, Hinsdale, Ilk, bet 
po savaitės laiko po įstojimo 
mirė- ir palaidotas Šv. Kazi
miero kapinyne marijonų lo
to. - ' ' J

minaitį M. Česnavičių, gyve
nantį šioje parapijoje.

Ir West Side Turi 
Karalienę

WJ3ST SIDE. — 
šių jai metų!”

Nauja West Side karalienė
yra Domicėlė Kiaurakienė. 

Velionė buvo uoli katalikė, Rinkim„ose nebuvo matyti
labai maldinga.

Velionies sūnus Jonas yra 
Progress Furniture Co. krau
tuvės vedėjas, 3222 So. Hals 
tfd st.

Kaledinskų šeimynai ir gi
minėms reiškiame užuojautos 
žodžius dėl motinėlės mirties.

RaP.

Dar Apie “Pasiuntinio’’ 
Pikniką

Pereitą sekmadienį, rūgs. 19 
d. Birutės darže rengiamaja
me “Pasiuntinio” išvažiavi
me keptą jautį Valgė 189 žmo
nės; Bę to, sąnvičiį stivalgy

‘Ugiau-

bus klovainiečių klubo susi- krautuvės prekybos eigos bei 
rinkimas 2 valandą po pietą, (aV;e didelį rudeninį išparda 
J. Sbameto svetainėj. Susirin-1vin”) visokių namams reiknio- 
kimas svarbus, nes yra daug.*11!- R&p. J.
darbo. Kad klubas gyvuotų
taip, kaip iki šiol gyvavo, rei-j PLATINKITE “DRAUGĄ”
kalinga visų narių pasidarba- j----  ----- ...... ' -
vimas. Tadgi, visi nariai da-
sirinkPme. Jei yra buvę ko- 
lyvaukite pirmame rudens šu
kių nesusipratimų, užmirški . 
me juos. Tas visur pasitaiko 
kur tik yra grupė žmonių į 
Sueikime visi draugiškai ir 
dirbkime taip, kaip pirmiau i 

' dirbome. Pirmininkas

Trvs morglčlai pardavimui, nuo 
$3000 Iki $4800. Viai morgičial ant 
dideliu namų Ir labai atsargūs. No
rėtumėm gauti už mažlausą nuošim
ti klek gall-'a. šaukit:

CANai 7178

PARDAVIMUI

Restoranas-Taverna*, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis— mirtis. Atslšaukit:
 3803 So. Kedzie Avenue

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Manant statyti aaa naują namą 
ar pertaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

KAS IRAKO KAMBARIO. Marąuette 
Parke išnuomojamas gražiai įreng
tas, kat f u vandeniu (hot water) 
šildomas kambarys. Adr. 6747 So. 
Arteslan Avė.

1936 metų “karalienės” Sa- 
ngo, kad akintų savo karū
ną. Kiaurakienė gavo 875 ba
lsus. Ji daug darbavosi, bet 
ir dvi jos dukrelės Alice ir 
Pbyllis, kurios nuolat darbuo
jasi lygos labui. Į “karalie
nės” palydoves varėsi K. I’u- 
rinskaitė. Visos narės paten
kintos rinkimu.: • 1 .

Nutarta busu važiuoti į 
Šventus Kalnus (Holy Hali) 
AVisconsin spalių 10. Busas 
išeis ? vai., ryto.

Visos narėe, kurios pilnai 
užsimokėjusios, važiuos busu 
dykai. Kurios nori vežtis drau 
gus, mokestis, nustatyta $3.00

Proga Išmokti 
Angliškai

Dantės vardo mokyklos. 
840 S. Desplaines st., viršini 
ūkė Helen G. Greenvvood pra 
neša, kad toje mokykloje ati
daromi kursai augusiems, ku
rie nemoka anglų kalbos. (Bus 
mokinama angliškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, taip pati 
priruošiami prie pilietybės.

Kursų valandos nuo 9 ryto 
iki 3 po piet. Mokslas dyka*.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
lAtlieka visokius medžio darbas.! 
(didelius ir mažus, už prieinamą! 
įkaini). Apkala namus šingeliais.} 

Į Dedame stogus.
Tari 35 metas patyrimo.

Tel. CANai 7514
CITTCAOO

SKAITYKITE “DRaITGĄ M

PARDAVIMI’I NAMAS

4334 So. Maplewood Avė., 1crautuv4 __ 
4 kambariai, Karadžlua. . Pr4ežastfc» 
pardavimo — našlė. At3išauklt 10737 
So. Michigan Avė.’

RENDON FLETAS

šešių kambarių fintas, elektros švie
sa. Lietuvių aple’inkSJ

-2250 W. 24th Street

PARDAVIMUI BI’CERN*

Tardavimul bučernė tr grosernė. Ge
ra ir sena vieta. Pigiai. Su ar be 
namo. Mainysiu ant matos farmoS 
ar namo.

1308 So. 49th Avė., Cicero, III. «

ta 245. Apskaičiuojama iki i asineniui. Pietūs kainuos 75c. 
šiol “Pasiuntinio” naudai bus Holy Ilill vienuoliai mus pa-
$172.00. Laimingieji buvo: Pa 
rlor Sėt Nr. 2096, S. Mili o

sitiks ir aprodys vienuolyną 
ir visas svarbias vietas. Prieš

2150 W. 50th st., bet nesant, išvažiuosiant namo bus palai- 
darže laike traukimo, toji do-, minimas. Kelionė į vieną pusę 
vana grįžo atgal komisijai u^*lns 6 valandas. Kas nori

dalyvauti, prašomas užsiregi
struoti prieš spalių 1 d. 1937, 
B. Jaukštis, pirm., arba S. 
Petrutis, rašt.

Susirinkime, svarstyta daug

laip kaip buvo pažymėta ti- 
kietuose kad laimėtojai turi 
būti darže laike traukimo. A- 
ntrą dovaną $10.00 vertės 
Floor Lamp laimėjo Nr. 2072 
Mrs. Stankus, 4529 So. Ho- ■ reikalų, taip gi bunco party,' 
nore st., Chicago, III. Jai e-.kuri bus lapkričio mėnesį. Pri
sant ant vietos, ats’.ėmė lai-1 žadėta daug rankdarbių ir ki- 
mėjimą. Abi dovanos buvo au- tų dovanų. Į komisiją įeina 
ka Roosevelt Furniture Co. darbščios narės: Ona Jocius,

Alb. P-nė 
Redakcijos prierašas: To iš

važiavimo aprašymas jau yra

4*

Pramoga “Rūtos” 
Darže

VVEST SIDE. — Aušros 
Vartų Altorių Puošimo dr-ja 
rengia pasilinksminimą “Rū
tos” darže rugsėjo 26 d. Pra
džia 5 valandą vakare.

Komisija kviečia visus pa- 
rapijonus ir svečius atsilan
kyti, nes visas pelnas eina 
altorių papuošimui.

F. Balčiūnas

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump .................... $600
Mine Run ... ....... 575
Egg ........................ 6 00
Nut ..............>.... 600
Screenings ............. 4-75
PIRKIT DABAR!! KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

RENDON SALĖ
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Ate: Sav. Petras 
Vengeliauskas pasiūlo savo 
kostu'meriams seniems ir 
naujiems įfąlę šokiąmą* ba
liams ir vestuvėms. 
randasi visi patogumai ."'Pi
gi renda. ' Tel. Laf. 4112

PARDAVIMUI NAMAI

Kccelverių forklozertal parduoda:—■ 
t (lėtų apartmentan, mūrinis, kampi
nis namas $7500. 4 fletų medinis
namas $2500. MediniB namas. 4 Ir 
5 kambariai $1950. Teisingas pa
tarnavimas. i / »i ’ ,

C. URN1K, recelverlų agentas, 
4708 So. Westem Avė.

PLATINKITE “DRAUGI

RADIO
DAINUOS PROGRESS VY 
RŲ DUETAS, GRIES A. 

LABANAUSKAS, BUS 
IR KALBŲ

Rytoj 11 valandą prieš piet 
užs i statę savo radio ant sto

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

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

GRANT WORKS COAL 
YARD

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

Tel. Cicero 311

ties WGES galėsite smagiai, 
pradėti nedėldienį beklausy ( 
darni gražių dainų, smagios 
muzikos ir įdomių kalbų per 
Progress rakandų krautuvės 

Motinų ir Dukterų Lyga radio programą. Dalyvaus Pro j

K. Kowalski ir M. Heinze.

tilpęs “Drauge” rugsėjo 22 Kyvu°JR- 
d.

Linksmutė | g ress vyrų duetas, Jonas Ro- Adomas Bernadišius, sav.

Raporterių Piknikas 
Progresuoja

Katalikiškų laikraščių ra- 
porterių ir agentų piknikas, 
kurs įvyks spalių 24 d. Vy
tauto Parke, rūpestingai ren
giamas. Talkos turi iš visų 
Chicagos ir apylinkių koloni
jų, Keps avinus ir paršiukus 
‘ Good time” bus visiems už
tikrintas.• • * » ‘J tą piknikų yra kviečiami 
iš visos Chicagos ir apylin
kių biznieriai, nes ta proga 
bus pasitarta, kaip dar labiau 
išgarsinti obalsį: “Savas pas
savą Rap

GERKIT TIK GERA ALŲ

Smbrosia
SOUTH SIDE BRtWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas ifi geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Btsnlo Tetefo BOULEVARD 7179

L. M. MORKUS 
Rea. HEMLOCK 8240

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE 0IL
Vandens Baltumo — Nesmirda — S variai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FIF.L on, RAFINTRIUCYTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILN* MIF.R1 

SU CITY SEAI.F.R APMŪRYTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS AII.DYTUVAMS

a.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 - onas $7.40 
ar daugiau.


