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JAPONAI BARBARIŠKAI 

KARIAUJA PRIEŠ KINUS

Bando palaužti kinų dvasią, 
bst tas jiems nesiseka

ŠANCHAJUS, rūgs. 26. — 
Neturėdami pakankamai pajė
gų sulaužyti kinų apie 40 my
lių ilgų frontų Šanchajaus sri
tyje, japonai griebiasi barba
riškų kariavimo priemonių, 
ka*l palaužti kinų dvasių. Ja
ponų lakūnai su orinėmis 
bombomis puola Kinijos di
desnius ir ‘mažesnius miestus 
ir be atodairos žudo civilius 
gyventojus, kurie neturi nie
ko bendra su vykdomu karu.

Pasaulio didžiosios valsty
bės šį japonų nežmoniškų žy
gį ne vien peikia, bet ir pro
testuoja. '

Kų jie norį atsiekti šiuo 
savo nežmonišku žygiu? Jų 
svarbiausias tikslas yra su
griauti dabartinę Kinijos cen
tro vyriausybę. Negalėdami 
to pasiekti, jie bando pulti 
civilius gyventojus, palaužti 
jų dvasių ir juos sukelti prieš 
centro vyriausybę.

Iki šiol jie neturi pasiseki
mo.

LONDONAS, rūgs. • 26. — 
Tarpe britų reiškiasi smar
kus bru7xlėjimas prieš japo
nų lakūnų vykdomus Kinijoje 
civilių kinų žudymus.

Kadangi neįmanoma japo
nų priversti tuos žudymus nu
traukti, iškeliamas sųjudis 
boikotuoti japonų prekes ir 
viskų, kas yra japoniška.

Ir spauda nusisuka prieš ja
ponų raistinį kariavimo būdų. 
Reikalauja, kad T. Sųjunga į- 
sikištų. T. Sųjungos pareiga 
neleisti japonams žudyti be
ginklius kinus masėmis. Pa
ti japonų vyriausybė dar ne
seniai skelbė, kad ji kovoju 
ne prieš khių gyventojus, bet 
prieš Kinijos centro vyriau
sybę. Kaip gi ji dabar ei-

ŽENEVA, rūgs. 26. — Ja
ponų vyriausybė pranešė T. 
Sųjungai, ji nieku būdu ne
sutinka, kad kas pašalinis kiš
tųsi į Tolimųjų Rytų reikalus.

Japonija pakartoja, kad jos 
Žudymais kinų dvasia j konfliktas su Kinija neturi

nepalaužiama, tik sukeliami 
skausmai ir vargai. Ir dar 
blogiau — prieš pačius ja
ponus nukreipta baisi neapy
kanta.

kam nort* rūpėti, nes tas, gir
di, yra Azijos Rytų naminis 
reikalas. Ji atsisako siųsti sa
vo atstovų į vadinamą pata
riamąjį komitetų.

Anglija su Prancūzija rengia bendra 
nota Italijai

LONDONAS, rūgs. 26. — 
Patirta, Anglija ir Prancūzi
ja rengia Italijai bendrų no
tų, kuri, sakoma, artimiausio
mis dienomis būsianti įduota
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ALCATRAZ KALĖJIMAS. KUR KALINIAI SUKĖLĖ STREIKĄ

MESS HALL WHERE 
WARDEN WAS BEA1EN

WARDEN'S HC.-ME WHERE 
HE IS RECUPERATING

irjujiu v ii p; nuinur’ v • -*>• vim.vuu .i --  ----—~ i----- ~ — -------- -- ----
giu į galvų parbloškė viršininkų ant aslos. Sargyba sučiupo užpuolikų ir jį aklai uždarė. Viršimnkas 
paimtas į ligoninę, o iš ten j savo namus, kur sveiksta. Streikavę kaliniai uždaryti kamerose. Atvaiz
de kairėje parodoma, kur virš’ninkas parblokštas, o dešinėje — jo namai. (Acme Photo.)

ANGLIJA SIŪLO TAIKA 
ITALIJAI ISPANIJOS 

REIKALE
ŽENEVA, rūgs. 25. — Kaip 

tik Italijos premjeras Musso
lini išvyko į Vokietijų, Angli
ja pakilo veikti Ispanijos rei
kale. Anglijos atstovas Romo
je Italijos vyriausybei pasiūlė 
tailNj pažymėdamas, kad An- 

įglija. Ispanijos reikale griež
tai remia Prancūzijos nusista
tymų.

PRANCŪZŲ POLICIJAI 
NESVARBU RASTI DIN
GUSIUS RUSU GENE

ROLUS.
PARYŽIUS, rūgs. 25. —

tolesnį nusistatymų ir veiki
mų.

Jei Italija sutiks ištrauki i 
italus iš Ispanijos, konferen
cijoje bus be kitko aptarta

Mussolinio vyriausybei. Mus- Viduržemio jūros laisvų ke
solini grįžęs iš Vokietijos ras 
tų notų.

Anglija su Prancūzija šį į 
kartų raštu nurodys Italijai, 
kad Europos valstybėms jau 
laikas nors kartų pasitvarky
ti Ispanijos reikalu. Reikalaus 
Italijos ištraukti visus sava
norius italus iš Ispanijos ir 
pakvies Italiją konferencijon 
su Anglija ir Prancūzija su
bendrinti visų šių valstybių

Prancūzija gi nusistačius va
duoti Valencijos radikalus. Tuo 
sumetimu ji reikalauja, kad 
Italija, ne tik nesiųstų daugiau 
savanorių Ispanijos nacionalis 
tams, bet dar ir iš te.n esamus 
visus ištrauktų. Anglija tai re 
mia ir Italijai už tai užtikri
na pripažinti užkariautų Etio
piją O jei Italija nenorės pri
pažinti šių sąlygų, sako An
glija, tada Prancūzija aktua
liai ims remti Valencijos radi-

NACIONALISTAI ARTI 
OVIEDO

SUSEKAMA, KAD TEISĖ
JAS BLACK NEIŠSIŽADĖ

JO KLANO 4

MUSSOLINI SVEČIUOJAS 

PAS HITLERĮ
Iš Municho abu diktatoriai išvy

ko Į šiaurinę Vokietiją
MUNICHAS, rūgs. 26. —

AVASHINGTON, rūgs. 25. 
Kad naujai paskirtas į vy* 

riausiųjį teismų teisėjas Hngo 
Black buvo Ku Klux klano 
narys, tas vaizdžiai ir doku
mentaliai įrodyta. Bet ar jis 
ir šiandien dar yra klano na
rys ir ar jis bnvo narys jį sk* 
riant teisėju, apie tai visaip 
kalbama. Tačiau visi pripažį - 
ta, kad jei kartų jis yra buvęs 
klano nariu, reiškia, jig yra 
priėmęs šios slaptos organiza*. 
eijos priesaikų ir todėl netiiK 
karnas būti teisėju..

Spauda plačiai iškėlė aikš
tėn, kad teisėjas Black yra 
klano narys iki gyvos gaivos. 
Įrodoma, kad 1926 metais kla
no organizacija įteigė jam jo 
narystės auksinį oertifikatų ir 
jis tai priėmė, Ši o n organiza i- 
jon jis įstojo 1923 m., o 1925 
metais pasiskelbęs |<andidatn 
į J. Valstybių senatorius iš 
savo valstybės — A laba mos, 
jis raštu klanui pranešė, kai 
išeina iš jo>. Tai buvo jo poli 
tinė strategija. Klanas jo išė
jimo net neįregistravo. Laimė 

J jus jam kandidatūrų, kaip sa
kyta, jis bttyo klano susirin
kime ir jam įduota# iki gyvo* 
galvos narystės eertifikatas, 
vadinamas “pasu”. Ir įduo- 
dant jam tų oertifikatų kla/m- 
tų susirinkime nė žodžiu ne
prasitarta apie io! atdistaty i i 
nimų. /Vadinasi, prieš rinkiA 
mus jo atsistatydinimas jja/la- 
rytae politiniais sumetimais, 
karlangi daug piliečių ĄĮaba- 
moję yra griežtai prieki <i 
klanui ir jis su vienais kloni-

moję vietoje Vokietijos ir I- 
talijos priešai neturi tyčiotis 
iš nacių ir fašistų valstybių 
tvarkos ir jų idealų. Vokie
tija ir Italija visur ir visados 
turi turėti lygybę su kitomis 
valstybėmis Europos patvar
kyme, kadangi naciai ir fašis
tai yra šiandien žymiausieji 
Europos civilizacijos saugoto
jai. '. ....

Spauda pagaliau pažymi, 
kad glaudžiais ryšiais susiri
kusios Vokietija ir Italija ne 
bijo kitų valstybių prieš jas'

Prancūzų policija neranda čia Vakar rytą ,,ia atvyko Jta|i
jos premjeras Mussolini. Iš
puoštoje geležinkelio stotyje 
svečia pasitiko Vokietijos dik- 

Maskvog agentai. Policija tatorius Hitleris su vyriau- 
ko, kad generolai negalėjo bū- sjaįs šaijes valdininkais ir na- 
ti išvežti išplaukusiu iš Pran- j cį^ partijos vadais. Stotis 
elizijos sovietų laivu Maria tirštai buvo apsiausta polici 
Uljanova, kadangi iš sovietų ; jos kariuomen6B. 
ambasados gautas, užtikrini-( Italijos premjeras nupuoš- 
mas’ , kad į laivų buvę nuvežti tomis gatvėmis nulydėtas į 
rios ambasados du nariai. j prjnco Karolio rūmus, kur jis 

Kad laikų praleidus, polici-į|^josį įkį pusiaudienio. Pas- 
ja sulaikė vieno dingusio ge- ^ui gausingos sargybos lydi

mas Mussolini nuvyko į Hit
lerio namus, kur įvyko įžen
giamieji pasitarimai. Paskiau 
vyko jo pagarbai priėmimas.

Po vaišių premjeras svečias 
su Hitleriu specialiu trauki
niu išvyko į vokiečių kariuo

dingusiųjų dviejų rusų gene 
rolų pėdsakių ir kliūčių ir ne
tiki, kad juos būtų pagrobę

nerolo žmonų ir jų kamantinė 
ja.

vy kdorno piratizmo.

tais nebūtų galėjęs laimėti
kandidatūros.

Žinovai pareiškia, kad tie

lių klausimas ir pagaliau E- 
tiopijos likimas.

Žiniomis iš Valencijos, is
panų radikalų režimas nu- liai inis remil v aiencijos ratu- CASTELGANDOLFO
sprendęs pašalinti iš savo vai- kalus, ir au kariuomenės TgvaB Pijus XI

POPIEŽIUS ĮSPĖJO aus
trus KATALIKUS

ŽMONES PATYS ATIDARĖ 
BAŽNYČIĄ

MEXICO CITY. — Tierra 
Blanca miestelio, Vera Cruz

domų sričių svetimšalius sa
vanorius, jei Italija ištrauks 
saviškius savanorius.

Neužilgo teks patirti, ar šio
mis ir kitomis gudrybėmis 
bus paveiktas Mussolinis.

674,800 MELDŽIONIŲ AT
LANKĖ ŠVENTOVĘ

ST. jANNE DE BEAUPRE,
nr> ... ... T Kanada, — Pereitų vasarų26. — žiniomis iš Is-i __

Prancūzija,HENDAYE, 
rūgs
panijos, nacionalistų karo pa 
jėgos sėkmingai pažangi uoja 
Oviedo link, šiaurinėj Ispani
joj.

Žiniomis gi iš Valencijos. 
radikalų milicija ėmus “smar
kiau veikti” Aragono fronte.

pagalba.
Stebėtojai randa, kad šis

Anglijos žygis ir Prancūzi
jos grasinimai yra aiškus Ita
lijos laimėjiųias. Italija neiš
trauks savanorių iš Ispanijos, 
o Anglija darys daugiau nusi
leidimų. Prancūzija taip pat 
neišvaduos Valencijos radika
lų.

MASKVA, rūgs. 26. — Sov.
į 674,800 meldžionių atlankė šių (Rusijoje 13 asmenų daugiau
garsiųjų šventovę. sušaudyta už “ sabotažų. ’

CHICAGOJ ŠIANDIEN ATIDAROMOS 
PRADŽIOS MOKYKLOS

Chicago sveikumo departa-| rių mokyklų esamieji 
mento nuosprendžiu šiandien darželiai.

‘vaikų

Šventasis Tėvas Pijus XI au- j - t t .. ■
:a_A- mai menės manievrus šiaurinėje valstybėje, katalikai keletądiencijoje įspėjo austrus mel-, .... n . •

džionie, kad jie saugotusi Vo- Vokietijoje, 
kietijos nacių įtakos, kadangi Berl’'ne P™*™" Mossoli-
tie naciai yra krikSfionvbčs ni bus P’'™“1*”!. «-
priešai ^a antra^^eni° r7t9» Tenai jis

Popiežius reiškė pasitikėji- *“r5s priėmimų,

kartu prašė miestelio autori
tetų atidaryti jiems bažnyčių.; 
Kai jiems1 paskutinį kartų bu
vo atsakyta, aplinkinių godie-

visi įrodymai yra dokumenta
liai ir nereikalingi platės’ n, 
aiškinimų. Teisėjas Black p t Ii 
sakyti, kad jos šiandien nė a 
Klano narys, bet rekordai ki
taip kalba. Kaipo klanitas j, < 
negali būti teisėjas. Ir visuo-- 
menė turi reikalauti, kad jis 
atsistatydintų, arba būtų pri
verstas atsistatydinti.

mų austrais, kad jie visados 
pasiliks katalikų tikėjimo ats
pind is Antrinėje Europoje.

JAUNI KOMUNISTAI BUS 
MOKOMI ŠNIPAIS

čių padedami suplūdo ir patys 
kuriam visi gyventojai daly-Į atidarė bažnyčių.

Miestelio auioritetai tuojau

JAPONAMS SEKASI ŠIAU
RINĖJ KINIJOJ

vans.
Mussolini pirmų kartų lan

kosi Vokietijoje. Stebėtojai
pranešė valstybės gubernato
riui apie gyventojų “maiš-

pareiškia, kad jo vizitas po- ths”. Bet tasai tai paneigė, 
litiniu žvilgiu yra labai reikš-

PEIPINGAS, rūgs. 26. — 
Pranešta, kad japonų urani

ja sėkmingai pažangi uoja pie- - 
tų link nuo PeipingO. Tiki
masi, artimiausiuoju laiku *

mingas. Tas daug kuo nusvers MOTERŲ KATALIKIŲ TA- nXlms ^nsi provincijų.
RYBOS SUVAŽIAVIMAS Anot jaPon,,» kmų kanno'

64 NEGRAI APKRIKŠTYTA

NEW YORK. — ftv. Karo
lio Boromeo bažnyčioje, Har
leme, 64 negrai priimti Kata
likų Bažnyčion ir apkrikštyti.

mieste atidaromos katalikų 
parapijų, viešosios ir kitos 
pradžios mokyklos. Bus užda
ryti tik pirmieji mokyklų sky
riai ir vadinami prie kai ku-

Iš sveikumo departaunento 
tačiau pažymėta, kad šiandien 
pradžios mokyklų atidarymas 
galės būti sustabdytas, jei pa
sirodytų paralyžiaus susirgt 
mų didėjimas.

MASKVA. — Vietos laikraŠ , EuroP°s Likimui, 

tis Pravda rašo, kad Kalinio Į Austrijos, nacių ir kitų ša- 
mieste įsteigei keturių mėnesių lių spauda rašo, kad Italijos;— “National Council of Ca- 
kursai “komsomolsams” — su Vokietija glaudesnis susi-1 tholic Women” čia turės suva- 
komunistams jaunuoliams, artini mas daromas daugiausia žiavimų rūgs. 26-29 d.
Tuose kursuose be kitko jiems taikos sumetimais. Patsai Mu- 
bus aiškinami šnipinėjimo me-lssolini nacių spaudos atsto- 
todai susekti sovietų tvarkos vams pareiškė, kad jo vizitas 
priešus ir svetimšalius šnipus. Vokietijoje yra demonstraci

ja už tvirtų ii* pastovių taikų 
Europoje.

Be to, jiems bus aiškinama, 
kaip sėkmingai kovoti prieš 
religijų.

WASHINGTON, rūgs. 25.’

MASKVA, nigs. 26. — So
vietų vyriausybė pasiuntė pu- 
siaiškinimų Suomijai. Pažymi, 
kad sovietų lakūnai “per

i klaidų” įskridę į Suomijos te- 
Mu8solini pažymi, kad pir- ritorijų Karelijos pasienyje.

menė visur blaškoma. Paima^ 
mos jų svarbiosios pozicijos. 
Paotingfu mieste japonai iš
skerdė visų kinų garnizonų.

ORAS
CHICAGO SRITIS.-ftian- 

dien debesuota ir kiek Šil
čiau.

Saulė teka 5:43, leidžias^ 
5:39.
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Bendradarbiams Ir korespondentam* raitų negrųiina,
jei neprašoma tai padaryti ir neprtilunčtama tam tiks
liai pašto kenkiu. Redakcija pasilaiko aau teise au
syti ir trumpinti visus prisiųstu* raštus 1# jrHac bo- 
reependoticljas aulyg savo nuoSlūroa Korespondentų 
praSo rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galinta rašomoje 
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— >4.00. Pavienis num. Be.
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Laikai Gerėja Ir Gerės

Biznio ir pramonės reikalų žinovai nu
rodo, kad rudeniui atėjus, laikai gėrėju ir 
tvirtina, kad gerės ir toliau. Sako, kad atei
nantieji -metai bus geresni, negu šie metaL 
,O šie metai yra geresni už pernykščiu®.

Prie sugyvinimo biznio ir pramonės pri
sideda farmerių reikalų pagerėjimas, Šių 
metų derlius buvo geras, kainos irgi geros. 
Šiemet farmerių pajamos bus veik tokios, 
kokios buvo 1929 m.

Plieno pramonė šiemet savo didėjančia 
gamyba viršys 1929 metus. Plieno pramonės 
gamyba šiemet yra trečdaliu didesnė už per
nykščių. Taip įvyko nežiūrint nei į įvyku
sius streikus.

Kitose pramonėse gamyba irgi yra di
desnė už pernykščių.

Farmerių pagerėjimas yra didesnis, ne
gu pramonės ir biznio darbininkų.

Reikalų gerėjimas buvo pajustas jau 
rugpiūčio mėnesį. t

Taip dalykams esant korporacijos ir 
kompanijos planuoja didelius savo pramo
nių ir biznių praplėtiluūs. Tiems reikalams 
bankai neatsisako suteikti paskolas.

Amerikos Šrapnelis Draiko 

Kiniečius

Skaitydami laikraščiuose žinias apie tai, 
kaip japonų šrapnelės drasko kiniečius, tai 
galime prisiminti, kad jos yra padarytos iš 
Amerikos senos geležies.

Japonija savo žygį prieš Kini jų sumanė 
ne prieš keletu savaičių, ar mėnesių, o prieš 
keletu metų.

Sln. Pr. J. Vaitukaitis

KATALIKIŠKOJI MOKYKLA
=*s

Prasidedant mokslo metams. bedieviais. Jei tokiems iš nia- 
ir atsidarant mokykloms, ka-1 iena būtų buvę progos lan 
talikai tėvai turį susirūpinti kyti katalikiškųjų mokyklų,
savo vaikučiais ir pasistengti 
juos leisti į katalikiškas mo
kyklas, kuriose išsiauklėtų 
gyvenime tapti gerais katali-

tai tų bedievukų, kurių aps
čiai sutinkame, lyg kokių a- 
vingalvių, nieko nesuprantan 
čių ir nieko neišmanančių,

Žmonių Prietelis
Arba ,

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
• dorovės sveikatų ■ • ■

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis
4

Per keletu pastarųjų metų Japonija 
daug gabenosi senos geležies iš Amerikos. O 
ta geležis ėjo į Japonijos amunicijos fabri
kus. Ypač daug gabenosi šių metų pradžioje.
Nuo praėjusių metų Japonija senos geležies 
ir plieho gabenosi du sykiu daugiau, negu 
pernai ir keturis sykius daugiau, negu 1929. i 7
m. Ui t» HM* gėlėti ir plienĮ Amerika gavę ‘•‘•"■‘“■‘OJ’ L.e evoje, «o- 

vamaniai mums siūlo mokyk-

kais ir pavyzdingais pilie- šiandien gal visai nebūtų. Jie
čiais.

Šiandien laisvieji gaivalai 
mums rodo Amerikos viešųjų 
mokyklų pavyzdį ir įsako pa
sekti mokyklų be tikybos. Net

iŠ Japonijos auksų. Ntto kovo 1 d. į Ameri
ką iŠ Japonijos aukso atėjo ui $180,000,009. 
Japonija tų investinentų darė su mintimi,

las be Dievo, mokyklas be

būtų religiniai ir naudingi ir 
sau ir savo artimui.

Jei katalikai tėvai daugiau 
susirūpintų savo vaikučiais 
teikti jiems katalikiškųjį iš
auklėjimų katalikiškose mo
kyklose, tai nebūtų baimės a- 
pie rytojų. Jie iš mažens bū-

idealo, kurs yra protinio ir J tų pavyzdingi ir būtų pnisire-
kad paėmus Klnijų, ji turte užtektinai pi- dorovinio auklėjimo pagrin- i tigę į gyvenimų. Juk, šiose
gesnės medvilnės ir kitokių reikmenų iš Ki- das. Ir kadangi mokykla be 
nijos, negu dabar gauna iš Amerikos. Dievo Veda tiesiog atetaman

Seno. golettes lt plieno Amerikoj pet-lilf ,dot7,i“in a“P“''1““b dėl 
kul Ir Knropo. v«l«lybė». Kai dabar J.-i10 toulll“‘ «"»* Pnval“ «► 
ponija jau ptiripiriio liek, kiek jai teikia,I™ vaikmlionis pnrtpinti vie-

tai sena geležis ir senas plienas atpigo. Pir 
ma būdavo po $22.50 tona, o dabar parduo
dama po $19.50. Per sekančias Šešias savai
tes į fiuropų iš Amerikos bus išgabenta arti 
750,000 tonų senos geležies ir plieno. Ta ge
ležis ten eis į amunicijos fabrikus.

Japonija neilgai delsė su panaudojimu 
savo pagamintos amunicijos tikslui, kuriam 
ji skirta. Kų padarys Europos valstybės! 
Kai kurie išvedžioja, kad tas didis Europos 
prisirengimas karui patarnaus taikai palai
kyti. Bet juk gali ir kitaip atsitikti.

Valdžios Skolos Ir Nuošimčiai

Nuo pat pradžios pteZ. Roosevelto vieš
patavimo vyriausybė vis brido į didesnes 
skolas. Prez. Roosevelto priešininkai šauk
davo, kad vyriausybė perdaug skolų užtrau
kia ir kad netrukus jos kreditas nukentės.

tų katalikiškose mokyklose, 
kuriose gautų tikybiškų po
būdį ir žydrios krikščionybės 
gaivumų.

Kų gt tikrai duoda katali
kiškoji parapijinė mokykla?

Gerai žinome, kad viešose 
mokyklose nėra tikybiškų pa-

. t

mokų nei lietuvių kalbos dė
stymo. ,

Tat, k®» gi reiškia tfcyttiš- 
ka pamoka? Tai yra mokslas 
apie tikrųjį tikėjimų, kurs iš
aiškina visas tikėjimo tiesas, 
išmokina įsakymus, parodo 
mūsų pareigas Dievui, Baž
nyčiai, Tautai ir artimui, pri- 
rengia prie verto priėmimo 
šv. sakramentų, duoda pilnų-

dienuse, kuomet tikėjimas y-

1 Bet jų gųsdinimai neišsipildė. Buvo tada 
Biznių skelbimai taipgi žymiai padidė- I tikras reikalas, valdžia vis daugiau akolino-

jo nuo rugpiučio menesio.
Amerikos audiminės, vartojančios med

vilnę, rugpiūčio mėnesį padarė rekordų — 
medvilnės suvartojo daugiau, įiegu per bet 
kurį kitų mėnesį nuo depresijos laikų.

Pinigų apyvartoj yra $307,000,000 dau
giau, negu šiuo laiku pernai.

Jungtinių Valstybių Butas pranašauja, 
kad šį rudenį darbai pradės taip gerai eiti, 
kad pramonėms ir bizniams pritruksiu dar
bininkų. Kad tik neapsiriktų tų gerų laikų 
pranašautojai.

Ką Papasakojo Grįžęs Iš Rusijos

Anglijos laikraštininkas Wefeb Miller 
grįžo iš Sovietų Rusijos ir aprašė, kų jis 
ten matė ir kų patyrė. Įspūdžiai labai nepa
lankūs sovietų valdžiai.

Webb Miller rašo, kad niekuomet nuo 
pat sovietų valdžios įsisteigimo užsieniečiai 
nebuvo ten taip persekiojami ir nekenčiami, 
kaip dabar. Rusija buvo parsikvietus iš už
sienio šimtus įvairių specialistų ir inžinie
rių, o dabai ten jų beliko tik keletas. Prieš 
keletu metų Maskva buvo parsitraukus iŠ
Amerikos ir Anglijos žymių orlaivių ir ra- i sutaikytų.

si ir gaudavo pinigų daugiau, hegu reikėjo, 
nors nuošimčius vis mažindavo.

Pigiausiais nuošimčiais vyriausybė už
traukė paskolų gruodžio mėnesį 1936 m. Už 
tų paskolų temoka 1*4 nuoš. Už naujausių 
užtrauktų paskolų moka po 2 nuoš.

Dabar, kai vyriattsybės pajamos didėja 
ir kai viešiems darbams pinigų nebus ski
riama, tai turbūt vyriausybė apseis be nau
jos.

Už Darbininkų Vadų Sutaikymą

Neseniai būvo žinia apie tai, kad prez. 
Rooseveltas battdysiųs sutaikyti darbininkų 
vadus — Letvisų ir Greenų.

Green, Amerikos Darbo Federacijos pre
zidentas, stovi už senoviškų Amerikos dar
bininkų taktikų, o LeWis, angliakasių ir 
C. L O. Vadas, stovi už griežtesnį darbinin
kų veikimų. Vadai griežtai skiriasi ir nuo 
to kenčia darbininkų reikalai.-

Illinois valstijos Darbo Federacija, da
bar laikanti suvažiavimų La Šalie mieste, 
priėmė rezoliucijų, kurioj reikalaujama, kad 
darbininkų vadai — Gteen Ir Lewis — sū-

dėmės. Vaikų gimdymo eiga 
yra gamtinė ir neskaudi svei
katoje. .Kodėl neišmokti bū- 

Liga ir skausmas atėjo į do ,)e skausmo? Atviro oro 
pasaulį per nuodėmę ii klai-į gyvenimas; laisvas nuo visų 
dų; jie išeis per tas pačias į jr nuodų? protingi dra-
duiis sekami Sveikatos t bužiai, apstus pasimankštini- 
\aitės. \ ia lengviau ii pigiau, Jnaj. jr paprastas sveikas val
gė™ gyventi nekaip vargiu i gįs - šie tuojaus pakeis pro
gai gyventi, i aslaptis yia keikitmų į palaiminimų. — Dr. 
žinoti kaip. Tai buvo po puo- Jurgis Dutton.
lio, ne pirm, ir pasekmėje jo, Kardinc’o Gibfcons žodžiai

Motinyste

kad moteriškė buvo pasmerk
ta gundyti skausme. Ir kodėl, 
ji neturėtų gailėtis įvesti vai

ra tokia svarbus klausimas,, kus | skurdą. gi. besidžiai g- 
tjloj ir jiems teks su tikybos, daina visados įvesti vaikus į |
priešais kovoti, būtent, su neapribuoto džiaugsmo ir ma
tais, kurie piktažodžiauja jonaino gyvenimą, koks visad 
prieš Dievų, šmeižia dvasia- randasi su tobula sveikata, 
kijų, niekina šventus .daiktus, Mes esanie teisingai išvary- 
° ypatingai bando tikinčiuo- įį jg daržo, kuomet neįsten
giąs atitraukti nup tikrojo ti- giajne jj priderančiai užlaiky- 
kėjinio. Tokiuose atsitikimuo- Kūnas yra, taip sakant, 
ęe, kokius gi ginklus jie pn-Rojaus Daržas — smagumo 
vartos? Tuos pačius, kuriuos vieta — tiems, kurie užlaiko 
aptyrės savo katalikškame-au-j jį meiliu. įr nesuteptu. Jis 
klėjinie, tai yra visas tiesas., (unį būti gerai išvėdinamas
visus pavyzdžius, lštvermin 
gai sekant katalikškosios mo 
kyklos mokymus, jie prisi
rengs nugalėti tikėjimo prie 
šus.

Dabar galime suprasti, dėl 
ko katalikškosios parapijinės 
mokyklos vaikučiai taip ski
riasi nuo kitų (viešųjų). Nes 
.jų Ramutėse širdelėse yra pa-

iš vitlaus ir iš lauko ir pada
rytas iš puikiausios medegos, 
iš musų Motinos Žemės vai
sių. Skausmas kūdikių gimdy 
•ine yru nesveikas simptomas. 
Jis sukeliamas gyvenimo bū
dais nesutinkančiais su ge
riausia sveikata. Tai ne moti-

i. .* i . ,, sėta ir auginama tikėjimo žie
jj supratimų apie gerų ir blo-

Apie žmog&’ta Gyvenimo 

Kilnumų

“Dievas sutverė žmogų j
! savo paties paveikslų ir pa
našumų’’, kaip Raštas šven
tas mums pareiškia. Faktas 
kad dieviška antspauda yra 
atspausta ant žmogiškos sie
los apvelka žmogų su doro
viniu puikumu visu jo paties. 
Bažnyčia todėl paskelbia Smo
giško gyvenimo kiltumų. Ji 
nestato nei jokios paperka
mos kainos ant žmogaus. Jos 
įvertinime piliečio kiltumas 
yra didelis, bet dar didesnė 
yra žmogaus didenybė. Turė
damas tūlas atsakomybes link 
vaJstybės, kurioje jis gyvena, 
jis turi įgimtų dievybę nepri
klausančių nuo tų ryšių. 

Kūdikis Vakkr užgimęs į 
s senas žmo-, i iiasauli, netvirtas nyste kas buvo prakeikta, bet 1 

pats asmuo iš priežasties nuo (Nukelta į 4 pusi.)

dio inžinierių ir technikų. Su jų pagalba 
norėjo pertvarkyti orlaivių ir radio pramo
nes. Dabar jiems įsakyta rengtis grįžti na- 
nio. Prisirengimui davė 3 mėnesius.

Dabar Sovietų Rusija valosi nuo užsie
niečių. Spaudoj, per radio Ir kitais būdais 
keliama prieš juos neapykanta, nepasitikė
jimas, vadinama juos šnipais, sabotažnin- 
kais, darbininkiškos valdžios priešais ir t.t.

Kai vyriausybė prieš užsieniečius pa
varė tokių propagandų, tai žmonės ėmė jų 
ven g|. nes turintieji su jais kokius nors ry
šius gali būt jlarti šnipižėjime, parsidavi
me užsieniui ir t.t. Dabar jei užsienietis mie
ste ko nors nori paklausti, tai užkalbinta
sis bėga nuo jo, kaip nuo choleros. Dakta
rai atsisako užsieniečiams daktariškų pagal
bų teikti. Mokytojai mokinusieji užsienie
čius rusiškos kalbos, atsisakė lankytis pas 
juos į namus arba priimti juos į savo natinis.

Rusijos “darlhininkiška’’ valdžia žmo
nes prie to prives, kad jie ir savo šešėlio 
turės bijoti.

Nėra abejonės, kad Vadai su griežta 
darbininkų ir apskritai Visuomenės opinija 
turės skaitytis.

Perdaug Gero Daikto

Daugelis manos kad niekas negali tu
rėti pinigų perdaug. Bet taip būna. Ameri
ka jad ptnlaug turi aukso ir jo daugiau ne
pageidauja. i

Amerikoj aukso perdaug atsirado dėlto, 
kad Europos turtuoliai dėl netikros ten pa
dėties pradėjo savo auksų siųsti į šių šalį. 
Ypač daug aukso plaukė iš Prancūzijos, kai 
teų ėmė stiprėti raudonieji. Dabar Ameri
kos vyriausybė pradėjo planuoti apie tai, 
kaip tų aukso plaukimų sulaikius. Planuoja 
įvesti tam tikrus mokesčius ant užsieninio 
čia investuojamo kapitalo.

. • • •
Amerikos Iždo Departamentas pasigen

da 50-ties senųjų banknotų po $10,000 ver
tės. Jos turėjo būt iškeistos į naujuosius 

banknotus. Kas nors kur nors jas tebelaiko.

gų, ir išlavina vaikučių va
lių. Taigi, tikybiška pamoka 
apima Katekizmų, 6v. Istori
jų ir Krikščioniškųjų Dorovę.

Toliau, katalikiškoje lietu
vių parapijinėje mokykloje 
mokinama mūsų gimtoji lietu
vių kaltA Taip, toji kalba, 
kuri amžiais buvo niekinama, 
persekiojama, neigiama; toji 
kalba, kurių kalbėjo senieji 
mūsų protėviai, bočiai, bro
liai ir sesers; toji kalba, kuri 
yia lopšys kalboms kitų tau
tų, giminingų lietuviams. Be 
to, dar mokinama Lietuvos 
Istorijos ir to visa, kas palie
čia ne tik mūsų Tėvynę Lie
tuvoje, bet ir mūsų pačių iš- 
eivijų čia, Amerikoje.

Dar ne galaa. Katalikiškoje 
lietuvių parapijinėje mokyk
loje kartu sų proto ir sielos 
lavinimu, dar galima pasidi
džiuoti ir būdo auklėjftnu. 
Vaikučiai taip pat yra ren
giami į gyvenimų, tai yra į 
kasdieninę kovų, kurių papra
stai sutinka kiekvienas ftno- 
gus, kaip kovoti su tikėjimo 
priešais ir kaip nuo jų apsi
ginti.

Tikėjimo priešai ne tik sa
vo spaudoje,- bet ir viešuose 
susirinkimuose ir prie kiek
vienos progos sistema tingai 
\ aro įvairius priekaištus prieš 
Tikėjimų ir Bažnyčių. Viena 
iš svarbiausių netikėjimo prie 
žasčių sudaro tikėjimo tiesų

delis. Jie gauna gražias ir ki
lnias pamokas gyvenimui ir 
susipranta būti tikinčiais ir 
pavyzdingais. Tos visos pa
mokos yra kuogeriausiai aiš
kinamos mūsų brangių ir my
limų Sesučių (Kazftuieriečių, 
Pranciškiečių ir Nukryžiuoto
jo V. J.). Josi daug darbo ir 
vargo įdeda, kad tas jaunas 
širdis patraukus prie Paties 
Kūrėjo. Ne kartų gal jos ir 
savo sveikatų paaukoja, bet 
riekada, o niekada neaplei
džia garbingųjų savo pareigų, 
elinundamos mūsų Išganyto
jo meilingus žodžius: “Leis
kite mažutėlius ir nedrauski
te jiems ateiti pas Mane, nes 
iš lokių yra Dangaus Kara
lystė’’ (Mat. XIX, 14). 

Lietuviai, katalikai tėvai

RINKTYNĖS mintys ,
KIEKVIENAI DIENAI i;

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugsėjo 26-ta Diena

“Kantrumas gi turi 
tobulas savo darbu”.
Jok. I, 4.

Daugelis varge ir skausme 
klausinėja, “Ar verta gyve
nti?” Mes neturime būti nu
nešti tokiomismintimis. Mū
sų gyvenimas yra Dievo due
tas ir kiekviena siela yra bra 
ngi Jo akyvaizdoje.

Kam aš gimiau?
kurie savo vaikučius leidžia' [<urs >ekad 
į katalikiškas mokyklas, ne- būtybės be kokio tikslo,
turi abejoti dėl ateities, nes P'anuo.ia aukštų likimų kiek- 
jie atlieka savo šventas pa

kymus, nors mes nematytume 
kaip geroji pusė įšrodo, tai 
bus linksmas nusistebėjimas, 
kuomet jis bus užbaigtas.

Rugsėjo 27-ta Diena

“Šviesa teka teisiųjam ir 
linksmybė tiems, kurių širdis 
tikra”. — Psalm. KCVI, 11. 

būti Koks man neišreiškiauias 
Sv. džiaugsmas pažiūrėti aukštyn 

per obelies žiedus ir virpan
čius lapus ir matyti Dievo 
meilę ten; klausytis strazdo, 
kurs ten-sudarė savo gūžtų ir 
jausti Dievo meilę, kurs rū
pinasi paukščiais, kiekvienoje! 
gaidoje, kuri pakyla jo ma
žoje gerklėje; žiūrėti toliau į
minkštas mėlynas dangaus gi 

Die\a.-,, |UInas jr kad jos yra
palaiminimo skliautai, — ma-

vienam iš mūsų. Puikūs au
deklai yra audžiami audėjų,

Tokiuš tėvus, kurie vaikučiuoĮ kur*e n*ekad nemato savo da- 
se ivirtina kriki«oni»k*jį gy-'rbo kaip tik U išvirkičkm pu-
vunuii* ir tikėjui,*, Dievu “fa- .sWi Pn> su
palaimins, e užaugę vaikai ju ^’ufhščiais kraštais visad 
senatvėje bus jiems didelis PrieS Jum' Bet vyrinhsias da- 
džiougamas, nes jie darbuosis rt»n>nka» žino kaip tik ko j,s 
ir gyvens Dievo garbei, Tė-?"1! J'a >ra pavyz-

įeigas ir vykdo Dievo valių.

no Tėvo namų stogas; kad jei 
debesiai pereina virš jo, tai 
jie pridengia neslmainomų 
šviesų; kad, net kuomet puti 
diena praeis, aš matysiu, kad 
pati naktis atidengia naujus 
šviesos pasaulius; ir žinoti, 
kad jei galėčiau išrišti Dievo 
pasaulio kvoldų paskui kvol- 
rių, aš išriščiau tiktai daugiau 
ir daugiau palaiminimų, ir

vynės gerbūviui ir artimo la i*l Pa>s^atę» audėjų priė da- ,naty^įau gilinu įr giliau į 
rbo Ir su laiku, kuomet aus
tiniai užlraigti, darbininkas 
nustebintas jo paties rankos 
grožiu.

ln i.

PUSANTRO MILIJONO 
GRYNO PELNO

Mes turime tobulo karak- 
terio pavyzdį Viešpatyje Jė
zuje Kristuje. Jis pristato

kAUNAS. — Cukraus Be 
nežinojimas. Kas apie tikėji- i ndrovė baigė metus su pus
mo tiesas mažai išmano, to ! antro milijono litų gryno pel-|nius prie uždavinio austi nuo
iriam išrodo, kao tikėjimo tie
sos yra absurdiškos. Tokiom 
darosi nesuprantama, kaip ki
ti gali patikėti religijos tie
koms. Ir toks iš palengva taip 
apsipranta, ir patapęs nere
liginis, paskui sutampa su

no; ūkininkams išmokėjo per 
septynius milijonus litų. A 
teinančiais metais abiejuose 
cukraus fabrikuose perdirbs 
160,000 tonų runkelių ir pa 
gamins 250,000 maišų cuk
raus.

to Įiavyzdžio kasdien. “Kaip 
apviliantis ir nuobodus yra 
mano gyvenimas!” įneš sako
me. Kame nauda iš šio nuo
bodaus rato? Bet jei mūsų a- 
kys įsmeigtos į pavyzdį ii 
mes ištikimai pildysime įsa-

meilę, kuri randasi prie to 
viso širdies. — Elzbieta Cha
ries.

Y'ra šioje garsioje žmogiš
kos riipesties ir piktadarystės 
apkvaitinančioje tėkmė,je tie, 
su kuriais amžino varpo me- 
liodijos pasilieka; kurie ne
šioja muzikų jų Širdyje per 
dulkėtų kelių ir besibarantį 
turgų, prisismigusiai dirbanti 
prie jų kasdieninio uždavinio 
su labiau užimtomis kojomis, 
kad jų slaptos sielos atkar
toja šventų gaidų. — Keble.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Globoje Dangiškosios Motinos NAŠLAITE

Pirmiau aš jums paseksiu skirs. Taip aš ir nueisiu j dan-
pasakif Kartą paukščiai susi
rinko j vieną vietą karaliaus 
rinkti; čia buvo varnėnai 
(špokai), straz/lai, varnos, 
gamiai, vyturėliai, sakalai ir 
-\*si kiti. J ie nutarė — kas pa
kils arčiausiai saulės, tas bus 
visų karalius. Suplasnojo tū
kstančiai sparnų — lekia pau
kščiai j saulę... Tačiaus ne vi
si išgali lenktiniuoti. Štai atsi
liko žvirbliai, paskiau shiege- 
nos, net vyturėliai ir kitų 
daugybė. Pagaliau beliko tik 
vienas. Jis lėkė ramiai — ga
lingai plasnodamas stipriais 

imais. Tai buvo didysis a- 
Nėra kas su juo lenkti- 

niuotų. Jis tikisi būti visų 
paukščių karaliumi. Tik štai iš 
po jo sparnų purptelėjo mažy
tis nykštukas. Jis tuoj pakilo 
aukščiau aro ir pasiekė saulę. 
Tokiu būdu ir jam teko kara
liaus vardas-.

Panašiai, kaip tas mažytis 
paukštukas, pasiekti Dangų 
sumanė viena mergaitė. Ji da
bar yra visiems žinoma, tai 
.šventoji Teresė Vaikelio Jė
zaus. Šio mėnesio 17 dien. su
kako 4 metai nuo jos kanoniza
cijos, t.y. pripažinimo šventą
ja. Būdama dar tik 3 metų am 
žiaus, vieną kartą ji paklausė 
savo motiną: “Mamute, kaip 
jūs manote, ar aš kada nora 
nueisiu į dangų pas mieliau- 
siąjį Dievą, pas angelus!” 
Motina, pažiūrėjusi į savo su
sijaudinusią dukrelę, atsakė: 
“Mano vaikeli, jei melsies ir 
visuomet džiuginsi dangiškąjį 
Tėvą, tikrai nueisi į dangų”.
— “Taip, bet jei aš ną visuo
met būčiau gera, ar tada jau 
į pragarą turėčiau eiti!” vėl 
paklausė mažoji Teresė. “Blo
gi vaikai eina į pragarą, tai 
tiesa”, rimtai pasakė motina.
— “O ne, mamute, į pragarą 
aš nenoriu patekti Žinote, 
kaip aš padarysiu, kad galė
čiau nueiti j dangų? Kai jūs 
ten nuskrisite — o jus iš tikro 
mieliausias Dievas priims į 
dangų — aš stipriai laikysiuos 
jūsų rankos ir geriausias Die
vas manęs jau nuo jūsų neat-

gų” — “Tu, gudruole, atsakė 
ponia Martinienė (tokia buvo

— Tetute brangioji, mamy
tė miršta! — šaukė verkdama 
įbėgusi Marytė pas Žogelienę. 
Žogelienė užsimetusi skarą,

Teresės motinos pavardė) J pagriebusį nuo lentynos gtab- 
Taip, tu teisybę sakai: reikia^nyčią nusiskubino pas Marv-
stipriai ir su pasitikėjimu im
tis dangiškosios motinos ran

tės motinėlę įbėgusi rado li
gonę pusgyvę — tai buvo dar

kos, tai 'tikrai dangų pasiek- ne sena, visų gerai pažįstama, 
.našlė. Jos visas turtas — my
limiausioji duktė Marytė ir 
samanotu stogu pakrypusi ba
kūžėlė, prie kurios lingavo se
nas garbanas nuleidęs beržas. 
Ligonė buvo lyg užmigusi. 
Retkarčiais įtraukė kvapą, 
bet veide buvo matyti mirties

BĮ”. |
“Per Mariją prie Jėzaus”

— Kas nuoširdžiai gerbia Ma
riją, tas niekad nepražus. Tai 
žinodama Teresės motina bu
vo pastačiusi viename kamba
ry gražią Dievo Motinos sta
tulą. Čia melsdavosi visi šei
mos nariai, ypač ponia Marti
nienė dažnai siųsdavo savo 
nuoširdžius atdūsius prie Auk
ščiausiojo sosto. Besimelsda
ma prieš šią dangiškosios ka
ralienės statulą, Teresės mo
tina išprašė kartą sau ypatin
gos malonės. Nuo šio sykio vi
sų pasitikėjimas dangiškosios 
motinos galybe vis didėjo.

šmėkla. Žogelienė užiebusi žva

Gegužės mėnesį tas kamba
rėlis pasidarė panašus į kop
lytėlę. Sesers atnešdavo labai 
daug rožių Iš savo darželio. 
Teresė labiausia mėgo rinkti 
iš pievų baltas laukines aguo
nėles, raudonąsias saulutes, 
geltonuosius jedrinus ir jomis 
puošdavo Rievo motinos sta
tulą. Atsiklaupus prieš gra
žiai papuoštą Švenčiausios 
Mergelės statulą, aukodavo 
dangaus Karalienei ne tik gė
les, kurias jos ranka buvo jai 
nuskynusi, bet taip pat ir pa
ti save su kūnu, ir siela. Kas 

šo

Grybų

Grybai. Grybai. Grybai —
Pilnas miškas grybų!..
Eikime grybauti,

Puikių grybių rauti.
Vyrai, grybų, grybų!...
t

Lepšės. Lepšės. Lepšės — 
Pilnas miškas lepšių!..
Algis lepšes renka —
T įveria abiem rankom —
J.-? nenorta lepšių!..

Einu. Einu.'Einu
Ieškau baravykų!
Ant visų dirvonų
Nėra miško ponų —
Nėra baravykų!..

kę įdėjo mirštančiai į ranką ir j 
pati .atsiklaupusi ėmė 
įAukščiausiąjį laimingo miri
mo. Maryte tuo tarpu išbėgo 
pašaukti kitą kaimyną. Sugrį
žusi puolė prie motutės, apka
bino jos kaklą ir pasiskukčiuo- 
dama verkė:

— Motinėle, nepalik manęs. 
našlaitės. Dievuliau, Dievu
liau. kur aš pasidėsiu...

Ligonė, lyg pabudusi iš mie
go, atidarė plačiai akis, pa
žiūrėjo į verkiančią dukrelę, 
sunkiai atsiduso ir tarė:

— Sunku, vaikeli, man mir
ti, tave vieną pasauly palikti, į 
bet Visagalis šaukia mane.: 
Dukrele, aš ir kapuose būda-i 
ma melsiuos už tave, tik tu, Į 
vaikeli, padoriai gyvenk, o: 
Dievo Motinėlė, visų našlaičių į 
Užtarytojėlė, neapleis tavęs. 
Tr tu, Žogelienėle, būk jai... 
Staiga balsas nutrūko, gai per 
daug kalbėjo. Akimis dar kar-

Algis. Algis. Algis-----------
m Jsti '^G/bų prisirinko!

Mano nabagėlio 
Tuščia pintinėlė —
Nei grybelio menko!..

rytą Terese ateidavo čion . ...,. , ... ta pervedė visus; atsiduso ir...kinedama is džiaugsmo, kalbe- ; 1uzgęso.ti savo rytmetinių maldų.
Ji Mariją garbindama taip 

pat pasiritę dangų. Mes irgi
per Mariją galime nueiti pas)
Tr rp , • ... 'mergelė melsdavos prie motiJėzų. Tur būt nerasime tokių: . » ,T. . . , ... inos kapo ir skausmo ašarėlėnamų Lietuvoje, kur nebūtų, . 1 _____
Marija garbinama. Visur puo-

Marytė net apalpo ir jos 
.veideliai rože žvdėję — išbalo.

Kiekvieną vakarą našlaitė

Darželyje

Nors ir mažutis 
maino darželis, 
pilnas prisėtas 
gražių gėlelių.

Mano daržely 
rūtos žaliuoja, 
į jį įėjus 
Itiojau dainuoju.

Koks buvo d&iaugsmas 
mano širdyje, 
kada pražydo 
balta lelija.

t-• • -3 J • l
Negaliu būti 
aš bė darželio,
Taip kaip motutė 
be savo sūnelio.

šlama Švenčiausios Panelės 
paveisklai ir statulėlės, o geri 
vaikučiai Šv. Marijos garbei 
nė vieno vakaro nepraleidžia 
nesukalbėję bent vienos “Svei 
ka Mariją” į Dangiškąją Mo
tiną.
.Sulietuvino Verkiantis Uosis.

mis laistydavo ten 
gėleles.

Ji dažnai verkė, nes 
sunkų našlaitės likimą vargų 
ir erškėčių pintą, ašaromis 
nulietą gyvenimo taką. Bet į-

augančias

SV. AUGUSTINAS IR ŠVČ. TREJYBĖ

Šv. Augustinas buvo labai Į jam vaikas, negu tu, Augusti- 
' išmintingas ir mokytas žmo- ', nai, savo protu visiškai supra- 
gus. Jis daug moksliškų knygų Į si šv. Trejybės paslaptį, 
parašė. Viena sykį jis> užsima
nė visai aiškiai ištirti, kaip ir 
kokiu būdu viename Dievuje
yra trys Asmens: Tėvas, Sū
nus, Dvasia šventoji. Giliai 
užsimąstęs apie šitą Švenčiau
sios Trejybės paslaptį, jis išė
jo į jūros pakrantę.

Tr štai jūros) krante pašte- 
»bėjo berniuką, kuris išsirausęs 

duobukę semia iš jūros vande
nį ir pila į duobutę.

Šventasis labai mylėjo vai
kus. Sustojo ir, susidomėjęs 
vaikiuko žaislu, paklausė jį, ką 
jis darąs; šis atsakęs norįs 
jūrą perpilti į savo duobelę. 
Nusijuokė šventasis ir sako: 
— Veltui tavo, vaikeli, darbas, 
tu niekad neišsemsi jūros van- 

•f!lens. — Aš greičiau jūrą per
pilsiu į šitą duobelę, atsakė

Šitaip pamokytas Šventasis 
suprato, kad žmogus savo ne
dideliu protu negali nuodug
niai ištirti Dievo prigimties, 
kaip plati jūra negali sutilpti
į nedidelę duobutę krante, 
kaip gražiai spindančios sau
lės negalima aiškiai ištirti pa
prasta akimi. Galime tik ste
bėtis iš Dievo išminties ir di
dybės, kartu su Bažnyčia: “O, 
Dievo turtų, išminties ir žino
jimo gilybe... Tš jo, per Jį ir 
Jame yra visa. Jam garbė per 
amžius” (iš Šv. Trejybės Mi
šių Šv.).

Į vienybę nesueisim, jei 
rūstybė slėgs mūsų širdis.

Pirmiau pažink ką darai, o 
paskui jau daryk.

r
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Naudojasi proga. Dėl siaučiančio Chicagoj vaikų paralyžiaus, visos pra
džios mokyklos dar uždarytos. Praėjusią savaitę, esant šiltam orui, daugelis vai
kų naudojosi proga. Štai, būrys vaikų, vietoj mokytis, Jackson parke kepa ir 
valgo kiebasiukea

Kuo Mes Džiaugiamės1

Elziutė buvo mokytojo duk
tė. Tuo^ji labai didžiavosi 
prie kitus vaikus. Kas ją pa
klausdavo vardo ar pavardės, 
ji-vis tą pat atsakydavo: “Mo
kytojo duktė”.

Elziutė lankė pradžios mo
kyklą ir buvo antrame skyriu
je. Su vaikais mažai težaisda- 
vo ir kalbėdavo tik su turtin
gesniais ir gražiau apsitaisiu
siais. Tuos, kurių drabužiai 
buvo menki, sulopyti driskiais 
— vadino ubagų vaikais. Kas 
iš jų arčiau prisiliesdavo El
zės, tuoj visu balsu šaukdavo:

— Eik šalin, mano šlelię su
tepsi, bene nematai, kad nau
ja. Negalėtum bent kada gra
žiau apsitaisyti, Vis nuskuręs 
Atditii į mokyklą.

Tokių pamokymų Elzė nesi
gailėdavo savo- vargšams mo
kyklos draugams. Ne vienas ir

Jonas Kigas verkdavo dėl jos, bet dažniau
siai nutylėdavo, nes Elzė vis 

skiepytą jos širdyje motinos grasydavo sakydama: “Pasa- 
moilė ją kėlė. prie viso, kasi kyšiu tėveliui mokytojui. (Jis 

mokė ketvirtąjį skyrių ir buvo

giasi tie, kurie savo draugus 
pravardžiuoja. Vaikai supra
to, kad čia yra Elzės Įskųsta; 
vienas jų atsiliepė:

— Kažin kur pravardžiavi
mas, — ar kaip driskium, val
di, kad manęs klausytų visas

Mokytoja pažvelgė į Elzytę, 
Elzytė paraudo, akeles nulei
do. Ji nuo to laiko ir pati pra 
dėjo nekęsti kvailos puikybės.

S. S.

PLATINKITE "DRAUGĄ’'

Vaikučiai ir Pelėda

Leidos saulė skaistaveidė, 
žemę jau juosė naktis.
Po mano langu vaikučiai žaidė, 
o kas gal norus jų apsakyti!..

Rodos, jau- niekas, jų norų — 
Nei žaismų nedrįs išvaikyti! 
Bet štai pelėda ant stogo užkū
rus
Sukliko — ir jau jų nė vieno 
nematyti!...

Pr. Randzinas.

JUST Kll)S — To Do-And Not to Do. By Ad Carier I

'ff.

- ■//f-

gera naudinga, ir davė jėgų 
atsilaikyti gyvenimo audrose.
Užaugo ji varge, kaip toji 
nendrelė vėjo blaškoma ir jo
kios gyvenimo vėtros nanuga-j dindavo. Vieni tyčiomis, kiti 

jautė Įima. Pr. žilvytis manydami, kad taip reikia. Si

mokyklos vedėjas). Jis tuoj 
jus prašalins iš mokyklos. 

Vaikai Elziutę panele va-

2. Geriau žvirblis 
negu gervė padangėse

vėl skųsdavos mokytojai. Mo- 
rankose, kytoja pradėdavo vaikams pa

sakoti, kaip nedraugiškai cl-

GEE VH'l- ' OonT 5EE 
MOlMiM GOOO TO TrtIS BOOK 
- , don n o nATote ne mot to riab ’V

Z
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FACTS YOU NEVER KNEW!»» vBv Bob Dart

UTTLE BUDDY
j^oreooRse Ncrrr.

\zvwy do vou 
ASK THAT.
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MŪSŲ REIKALAI ŠVENTOJE ŽEMfiJE

Dori vaikai visuomet lanko! duoda, dvigubai duoda”, tat, 
savo motinos arba tėvo ka-1 kam išpuola, neatidėliodami 

paremkite; visuomenė pagei
dauja, kad sumanymas greit 
būtų jvykdintas.

pų. Kiekviena tauta nepamir
šta ir gerbia savo didvyrių 
palaikus. Taip lygiai viso pa
saulio krikščionys lanko ir
di.lži.mdoj ,«g»rhoj laiko Ii- * vanl„ bus jkurtas 
ganytojau^ kar>t, Jvruaalije.! fc. kuris vLsm, bng
Palestinų teisingai vadiname
Šventųjų Žtuie, nes tai tėviš-

Kas aukoja didesnę sumų,

ke Motinos Jėzaus ir mūsų 
visų Motinos Marijos. Ta že
mė šventa, nes ji persisunku
si jaakaitu ir krauju lšganv- 
tojaus. Šimtai tūkstančių ma-

paruoštas jam atsilankius Je 
ruzalėn. Kas asteniškai ne
galėdamas nuvykti j Šventų
jų Žemę — gali paaukoti ke- 
liouės lėšas; seserys atstovaus 

1 j) I*i« Išganytojaus Karsto
, per visus laikus, nes vienuo 

ldininkų kasmet atvyksta l , karU įkttrta^ Je
šventai. Žemy. Atskiros tau-. fuMj.j
tos, no tik katalikiškos, bet ga,in)yb)Ui dabal.
ir protestoniškos, jau nuo « u t, įstaigą ,uUolllis
niai turi Švento.e Žemėje sa- ... ... . , ,- J . labai butų gražu, kad savo
vo atstovus: vienuolius, vie- . . . _ - », . ., testamente nepamirštų to mal-
nuoles ir t.t. Laikas ir mūsų , T .... . dos namo Jeruzalėje.tautai panašių atstovybę įsi
kurti. ' Kyla klausimas, iš ko se-

šiemet, arba kitais metais serys gyvens Jeruzalėje? Se- 
(Priklausys nuo aplinkybių) senais pragyventi paprastai 
penkios seserys vienuolės, lie- mažai tereikės. Pradžioje jos 
tuvaitės, vyksta Jeruzalėn ap- ketina gaminti įvairius baž- 
sigyventi ir įkurti taip vadi- nvtinius dalykus ir iš to užsi
raunu llospicium, arba maldos 1 laikyti. Laikui bėgant, jei

DRAUGAS
ŽMONIŲ PRIETELIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Pirmadienis, rugsėjo 27, 1937

mari dvasia. Tikyba paskel- dievobaimingų žmogų apsiū
kia jį Dievo vaiku ir Jėzaus*tų žmona ir mažutėliais: “T^-
Kristaus broliu, atpirktu Jo 

gus, kurs svyruoja link kapo, brangiausiu krauju. Kuo silp- 
kreiva iškraipytos formos žino nesnis ir menkesnis jis yra,

jgiška būtybe, kuri negali su- tuo stipresnę teisę jis turi j žio apliįk Uvo
teikti jokio jiatarnavimo drau prie mūsų sųjai.smo ir glo- (Psalm CXXVH 3) 
gijai nei sau — visi šie yra bos
b rangu s Dievo ir Jo bažny
čios akyse; nes viduje bejėgio 
kūdikėlio, gendančio seno žino

vo pati kaip derlingas vyn
medis tavo namų viduje; ta
vo vaikai, kaip alyvos nied-

i LIETUVIAI DAKTARAIDeja,baliai ir valstybei, ku- !
ri sislematiškai drąsiną be Tel. Ofiso:

LAleystte 4017 
Tel. namųvaikius šeimynas, ji yra že- MEfl W. 89M

gaux ir išklaipytos formos, mė be džiaugsmo, netekusi} HEMlock 0386
i sutvėrimo kūne randasi ne-

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVOS

OPTOMKrnlCAtbY AKIŲ 
SPKCIAl.ISTAS

Suvirk 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palen K v irus akly įtempime. kur) 
esti priežn-timl fc-lvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly attemimo, nervu-otu 
mo. skaudamą aki y kardtj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuos* atsiti- 

Į kinuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mak-uusias klai
das. Specialė atyda atkrv'piuma i

dangiško palaiminimo rasų. ’ 
141111 ii ilgu ta žemė, kuri auk
lėja vaikų auginimų. Karališ
kas psalinis-tas šiaip kalba į

LIETUVIAI DAKTARAI
Tai. CANsi

OR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar* 

Ketvergius jiagsi sutartu
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0403

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJO n CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue *
Ofiao vai.: 2—4 ir 8—8 P. 14. 
Ret. tfiso vai.: 10—12 A. M. 

« 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir

pagal sutarti

OR. A. J. MANIKAS

DR. W. Y. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON.

10 N. Broadaray, Melrose Park
Valandos nue 10 iki 12 diavf ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — • vakare I
Tel. Melrose Puk 660 

Res. 21M S. »tfc M*FteT
Phoiję MaU222Sfi»£ii£.

iltimių. Prie Išganytojaus kar
st© seserys atstovaus, kaip 
pavienių asmenų, taip ir vi
sos lietuvių tautos reikalus. 
Reiškia ir tautiniu atžvilgiu 
toji atstovybė turės didelės 
reikšmės.

Jei laikui bėgant atsiras
kam progos aplankyti Šventų
jų Žemę — ’ pas seseris ras 
prieglaudų ir patarimų.

Visas dalykas yra ištirtas, 
J. B. vyskupo Matulionio ir 
Lietuvos vyskupų užgirtas.

Kad seserys galėtų greičiau 
vykti Jeruzalėn, reikalingos 
lėšos. Prisidėkite tatai save 
aukomis, tapkite lietuviškos 
religinės įstaigos įkūrėjais. 
Šįnretinis A. L. R. .K. Fede
racijos kongresas svarstė tų 
klausimų ir išnešė sekančių 
rezoliucijų.

“Kongresas užgina pra
eito Kongreso nutarimų dėl 
Šv. Žemės atstovybės ir pra 
ao kun. D. Mikšio tęsti fi
nansų kėlinio darbų. Fondų 
pavedame globoti ir prižiū
rėti J. E. vysk. Teofiliui 
Matulioniui Kaune, tarpini
nkaujant kun. A. Linkui 
Amerikoje”.
Tuo pačiu kongresas įga

lioja paminėtus asmenis pri
imti aukas, kurios bus skel
biamos laikraščiuose. %

Atsimindami, “kas greit

Dievui patiks, galės įkurti 
mokyklų ir misijonieriauti 
svetimame krašte.

Platesnių žinių dėlei pra
šome kreiptis prie gerb. kun. 
A. Linkaus, 12259 S. Eme- 

> raki Avenue, Cliicago, III. Pa
reikalavus, kun. D; Mikšys, 
1120 Wallace st., Philadfdp- 
hia, Pa., kiekviename laike pa 
siryžęs atvykti į kolonijų ir

Naujas nacijonalis parkas. Texas valstybėje steigiama 
naujas nacijonaLis parkas, kuris užims 788,000 akrų žemės. 
Šiame atvaizde ynų to parko dalis vadinama St. Helena 
canyon, prie Ri© Grende upės, Big Bend apylinkėj.

KAUNE 15 RADIJO STOČIŲ
KAUNAS. — Iki šiol l»e vai lietuviškai kalba apie 15 Ame* 

stylunės radijo stoties, Kaune rikos lietuvių.
Be to, esu, susisiekiama su 

Kinija, Afrika ir kitais toli
miausiais kraštais, liet rie vie
nam mūsų radijo mėgėjui be

veikia dar 15 mažųjų radijo 
siųstuvų, su kurių pagall»a jų 
savininkai susikalba net su to
limiausiais kraštais.

Trumpųjų radijo siųstuvų tuviškai kalbančių radijo mč-
„ ... . savininkai laimi dažnai kalbasi gėjų tolimuose kraštuose, išs-ant vietos smulkmeniškai pa- i , .

.... f ‘V i 8U •JuHtfbmų Amerikos Valsty kyrus Amenkų, neteko uztikft.
bių radijo mėgėjais. Esą, Ą-Į Anksčiau dažnai buvo

Baigdamas šį atsišaukimų 
dar noriu pareikšti, kad pa
vestas man darbas, kurį ap 
siėmiau atlikti, perdaug di- 
mano jėgomis ir gabumais, 
delis ir svarbus sulyginus su 
tat, nepasitikėdamas savimi, 
visus reikalus pavedu globon 
Panelės Švenčiausios žinoda
mas kad su Marija ir sunkūs 
darbai tampa lengvai įvyk
domi nes ji Galinga ir Malo
ni.

Jūsų gi gerbiamosios ir gc 
ridamieji nuoširdžiai prašau 
man, šiame svarbiame reika
le, pagelbėti — mandagiai pri 
mindami ir paaiškindami šį 
sumanymų savo pažįstamiem?. 
Sesutėj prie Išganytojaus Ka 
rsto, išprašys malonių. Dievo 
Motina gausiai visiems atly
gins.

Kun. D. Mikšys

menkoje gana daug lietuvių tu 
ri nuosavus radijo siųstuvus. 
Nuolat su Kaunu susisiekia ir

ma ir su Ispanija, bet 
visos privačios, radijo 
konfiskuotos.

kalba-
dabar
stotys

KLAUSYKITĖS
nuolatiniu ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES YV.H.F.C. (1420 K.) 

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

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACVUM-CLEANER 
ATLIEKA 82 DARBU8

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins 1IKALTJI- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. VVabash Avė., Chicago.

GYDYTOJAS IR THIRURGA8 
VIRginia 1116 40TO Archer Avė.

mokyklos valkus. Kreivos akys atl-, Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Kasdien išskyrus seredą,taisomus. Va-andos nuo 10 iki 8 v. 

Ned&lioj pagal sutartį. IMtigtdj 
atsitikimų akys atitaisomo^ be aki
nių. Raktos pigios kais nlnnlao.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

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

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

1440 So. 49th cu Cicero, M, 
(Itarn., Ke©. ir Pėtn. 10—9 vgL ♦.

3147 So. Halsted 8k, Ohlca<o 
Paned., Sered. ir Snbat. aae 8—• ♦-

GERIAUSIA VIHA PIRKTIS NAUJĄ BIHCKĄ!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
* . x • •

j Buick - Cadillac - LaSaile

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
......... n - a- - 1 b =====

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akyk egmainnojamoa — akinia* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETR1STAS

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 28OU

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: .REPublic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
z Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVesfem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnvčioj nno 2 iki 6 ▼. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Res. Tel. Repnblic 6047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJ08 NARIAI

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

I'eL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. TLL.

Offiee Honra
2 to 4 and / to 9 P. 1L 

Snnday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia paikai sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7880 
Namų Telef. PROspect 1930

3a

Ris. 6958 So. Teinu Are-
Res. TeL GROvekill 0617 
Office Tel HEMlock 4843 ‘

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. MarquettC Road'

Vai. 2—4 ir 7-0 ©A ’ 
*- Kstv. ir NeMhesdB

Subateme CteMoJ 
14M 80. «Wk Ot »

Nao s iki » vai. rak,

Tel CANa’ 0867
Ree. nOspeet M

DR. P. Z. ZAUlDiMS
GYDYTOJAS IR GSMldAfl
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6606 80. Artesian Are. 
VALANDOS: U rffee Hd B popiet

4 iki « vai, vakare , , ,

TsL Offiee Veafcvertk 6336 
Res. Hy4e Perk 8894 v . .

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaike Sn 
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 V. veik.
ir

TsL OANal 6123 ‘

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

• Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis' ir Nedėl. pagal sutarti

REZIDENCIJA 
6631 S. Califorma Avė. 

Telefonas REPublic 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR OHZRŲRGAB

OFISAS IR RBEIDENCtJA 
2608 West 63rd 8t»et ..- A ...

Cbicago, Illinois «' •
- TeL HEModk <lll 

Ofiso Valandos: 3 lkl I H Ir
7 iki 9 vakare '

Trečiadieniais ir. SeSiadlenlals
pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
OIT8AH

4729 So. Ashland Avė.
___ 3 labos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDtrsy 2880

OITOO VALANDOS: 
vakaro. NMffinaūs nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, no i»i*ttj ir ano 7 iki 8:30 v. v

Offiee Phone Ree. and Offiee
PROspect 1028 2860 S. Leavitt Bt
VeL 1-4 Sp. k- 7-e vak. <MNal«70«

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSBAS) 

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pa«al Sutarti

TsL POOleenrG VMS

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAI

4645 So. AsMsnd Avt.
arti 47th Street 

Vai.: nuo • ryto iki S5s±a-EBL

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994 

Ros.: TsL PLAsa 8400
VALANDOS:

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

DR, J. SHINGLMAN
Vfct, RANDAMI SAVO OFISE 

Praktikuoja >0 metų 
Rrumatisaaae Ir Širdies Ligos 

Jo Spsrtaiybė
Valandos 11-1. A. M 2-4. 7-8 P. M. 

Rezidencija 1... So. SOth Avė.
Tel. Cicero

Ofisas 4MO W«< 18th Street 
donre. Iii.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAPsyrtte 8018

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treėiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofc. REPublic 7SW 
Melrose Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTI8TA8

8433 Weet Marųnette Road
Antrad., ketvlrtad. U senktadienlalv
#a2 v. ryt<: 1-i P P-: «-• v. v.

4et tądien lala nuo I v. r. iki 1 p. p. 
161 Broadnay 

MELR08E PARK, ILL
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki t vai. vakaro 
Ae.tadlenlalR nno 1 v. Iki I v. v. 

Sekmadieniais pagal autartlaa

TM. Ofiso BCHWe»ai< Mtl-U 
Rss. KEHvrood U67

DR. A. J. DERTASH
Ofiso vai. ano 1—Gi nno |30—

756 West 35ffi Street
Ofiso Tel. VIRginia 9036 

Reeideodjoe

DR.T.
GYDYTOJAS H OKISUttMfi 

4157 Archer Avrfiiss:
Ofino wL: »-4*Mfct. • ‘

Rendeneij*
Bo

Valsndae G—40 A. „ 
Nedėliomia pagal 'ttĄkrtĮ

CMeneee Betartų 4*. >
<enM, kaip J« pn>eSns Amertena 
Medical Aaeodatioe Ir Amerteno 
OoDege ef Mrfnraa, yM'>hkie| < 
rtiiee. Tai yra, JUMr
kos medlkeliai autoritetai' *.
fonrat pnt mi**
rikee ligonių. SlikMe »«£**** 
Joe petamertmu 8700 W. 8MR Ik 

6700. • -TT? ' ■ :

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



Pirmadienis, rugsėjo 27, 1937

AMERIKIEČIŲ AU
KOS VILNIUI 

VADUOTI

Jung. Amerikos Valstijų lie
tuviai per delegatų V. Uždavi
nį VYS ir VGF surinko aukų:

1. Sausio 31 d. Grand ltu-
pids , Mieli., prakalbose fcu-, 
rinkta ir gauta..............$22.03

2. Vasario 5 <1. Cicero, 111., 
parapijos mokyklos auka 5.00

3. Vasario 7 d. Omaha, Ne- 
bruska, prakalbose surinkta ir
gauta ............................ 19.40
4. Vasario 9 d. Kockfohl, 111, 
prakalbose surinkta ir gau
ta ................................... 28.19

5. Vasario 10 d. M (“Irose 
Park,. >9., prakalbose surinkta
ir gauta ........................ 19.19

. 6, .Vasario 14 d. Detroit, 
Mich., Šv. Jurgio parapijos 
salėje minint Lietuvos Nepri- 
kdausomybę surinkta ir gan
ia , .j.............. 66.37

7. — Vasario 16 d. Proviz. 
J. J. Smailio V. G. Fon
dui   30.00

• 8. Kovo 17 d. Alaspeth, N, 
Y., prakalbose surinkta ir gau
ta.........................„...........13.01

9. Kovo 17 d. Maepeth, N.

tlBAŪŪIS
"*> '}' ir šalygatvių bus dviejų met- ( 

rų pločio gėlių ir žolynų juo
stos.

Trūksta vandens, pūsta 
vaisiai

Nuo ilgos sausros išdžiūvo 
upės. Kai kurių šuliniai ir 
prūdai, dei taip dar ilgai bus, 
tai vandens reiks važiuoti j 
Nemunų.

Turbūt (k'l to* priežasties
krinta nuo obelių žiemai oi

'huoliai ir pūsta.

Mirė Žymus Kunigas

OKUP. LIETUVA. — Pin
sko mieste mirė lietuvis kun. 
Juozapas Mieevioius. Velionis 
buvo Pinsko kapitulos kanau
ninkas ir vyskupijos teisino 
oficialus. Didesnę savo gyve
nimo dalį praleido bedirbda
mas Mohilevo diecezijoje. Jis 
kunigavo 40 metų ir mirė tu
rėdamas 63 m.

Y., lietuvių parapijos auka
perlliun. J. Balkūnų Vilniaus Kjagg , VVS sk. išleistuvinėse

Prezidentas pravažiuoja pro Chicago. Praėjusį ketvir tadienj pro ChiČago j vakarui pravažiavo J. A. V. prez. Roo- 
sevelt’as. Chicagoj buvo sustojęs tik pusvalandžiui.* Prezidentų pasitiko Chicago miesto majoras Kelly, 111. vals. gub. 
llorner’is ir senatorius Dieterich. Grįždamas atgul į sos tinę prezidentas Chicagoj sustos ilgesniam laikui spalių 3 d. 
Lr atidarys vienų haujų tiltų. Atvaizde prezidento traukinys iš Nevv York Central peravžiainas į North Westertt gele
žinkelio bėgius.

■£=

vadavimo reikalams. .. 20.00 prakalbose surinkta ir gau- 
10. Balandžio 4 d. Los An

geles, -Calif., prakalbose su
linkta $52.60, atskaičius sa
lės išlaidų $3.00............. 47.00

SAKIAI AUGA IR MODERNĖJA

,a................................... 37,03 Zanavykų apskričio sostinė
21. Gegužės 18 d. Nevv Ha-,— miestas Šakiai, — nors 

ven, Conn., išleistuvinėse pra-, vg|okai? užtat smarkiai su■ » ' , . i Valūnai, lutai .'iiiatMai ou
. . karnose po vienų dolerį auko- krut0 plisti, puoštis naujomi.-

11. Balahdžio 13 d. ( lncągo, į j0 ję Stupuras, J. Šlikienč,
Ilk, Lietuvių Auditorijos pra- jį Jokūbaitė ir »V. Alksninis 
kalbose surinktair gauta 38.00 _ yjg0 4 qq

12. Balandžio 13 d. J. Raks- 22. Gegužės 23 d. Brooklyn,
Čio auka (procentai už parduo x y, Liet Te&tro gU_
tns lietuvių Auditorijoj pro
duktus) ............... 2.0Q
*/l3'.'*ffalan(fzio 19 d. banki
ninko Justino Mackevičiaus iš N. J.} prakalbose surinkta, ir
Chicago, Ilk, Vilniaus vadavi-! gauta ............................ 18.43
mo reikalams auka .... 10.00 
414 Balandžio 25 d. Culp.

rengto vakaro pelnas VGF
fondo naudai ................ 35.00

23. Gegužės 24 d. Kearney

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Neatidėk rytojui, kų gali 
padaryti šiandien.

Laikas yra brangesnis už 
pinigų. j

■ ■ ■■■
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER-PRUZIN
Geriausias pAlarnaviitias — Moteris patarnauja

Phone 9000 - 820 W. 15th Are.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

mont, Pa., prakalbose surink
ta ir gauta..................... 9.84

15. Balandžio 25 d. Girard- 
villę, Pa., prakalbose surink
ta ir gauta .. ................. 8.66

1(5. Balandžio 23 d. Mt. Car
inei. Pa.., prakalbose -surinkta 
ir gauta ........................ 18.90

17. Balandžio 26. d. Miners-
ville, Pa., prakalbose surinkta 
ir gauta.....................». 7.46

18. Balandžio 27. d. Taina-
qua Pa., prakalbose surinkta 
ir gauta ......................... 12.13

10. Gegūžės 2 d. Montrcal, 
Canada, prakalbose surinkta 
ir gauta ......................... 31.30

20. Gegužės 14 d. Boston,

Viso aukų rinkliavų------
, $523.38

Už aukas VVS ir VGF bro
liams amerikiečiams reiškia 
padėkų.

Dr. A. Jnska ViVS Pirm.
Prof. ktin. F. Af mėšiu

VGF Pirmininkas.

mūro statybomis ir grožėti.
Elektros stotis Šakiuose 

pradėjo veikti nuo pat didžio
jo karo.

Taiposgi nuo pat karo įstei
gta gimnazija. Joa pradžiai 
davė buvęs Wilkes Barre, Pa. 
klebonas kun. kanauninkas V. 
Vizgirda. Gimnazija išlaiko 
“Žiburio” draugi .ja.

Daugiausia valgo buvo .su 
bažnyčia. Mat senoji medinė 
lūšnelė, vadinama bažnyčia, 
atrodo labai varginga, žemi
na miesto ir zanavykų vardų, 
o kas labiausia, kad yra la
bai aukšta ir sekmadieniais 
meldiioninis nėra galimybės 
sutilpti. Tačiau jau trys me
tai kaip yra statoma didoka

Didelis yra skirtumas tarp'mūro bažnyčia. Paskučiausio- 
nuolankaus žmogaus ir Užsi-į mis žiniomis 1935 mt. kun. 
spyrėlio. dekano B. Vaišnoros inicija-

tyva pradėtoji statyti mūro 
bažnyčia jau baigiama mūry
ti. Šiomis dienomis jau pra
sidėjo stogo darbai. Kaip mū
ro darbams, taip ir stogo dar
bams vadovauja meisteriai 
lietuviai katalikai, kurie sa- 
vo darbštumu ir sųžiningumu 
džiugina ir stebina žiūrovus. 
Jei oras nesukliudys, tai šiais 
metais bus ir stogas uždėtas.

Nauji pastatai
Šiais metais . pastatytas di

delis mūro 'namas mokyklai 
kainavęs 200,000 litų neskai
tant plytų ir žvynaus, kurio 
rangovas gavo iš apskrities 
be atlyginimo, jau kyla mū 
10 sienos elektros stočiai, Ša
kių ž. ū. kooperatyvas “Uo
la” pradėjo statyti mūrini 
sandėlį.

Naujas išradimas
Šakiuose esančios lūšhos re

montuoti uždrausta. Dėl tos 
priežasties • noroms nenorom? 
tenka jas nugriauti ir pasta
tyti naujus — gražius mūro 
namus. JBet pastaruoju laiku 
sutrūnijusius stogus pakeičia 
naujais šia tvarka: ...mie
gant uždengiama dalis stogo 
ir nutepama suodžiais, kai pi
liečiai sukyla remontas jau 
būna baigtas.

Baigiama remontuoti gatvė
Šiais hietais pradėtoji re 

montuoti iš pagrindų Kudir
kos g. jau beveik baigiama, 
šalia gatvės buvusieji didieji 
grioviai užpilti, gatvė praplė
sta iki 8 mtr. ir baigiama grį
sti akmenimis. Tarp gatvė?

išdirbėjai aukštesnės rūšie* 
paminklų ir grabuumių 

-------o-------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj 
-------o-------

Suvirš 50 metų prityrimo 
-------o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės U 
taupykite pinigu*

---- o----
Mes atlikome darbą daugeliui 

j žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH VVESTERN 
AVENUE

ARTI GRANl) AVE.

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

VIENŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVtS

A.
JONAS VAIŠVILAS
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė 11 
mūsų tarpo mylimų vyrą Ir tė
vų Jonų Vaišvilų.

Netekome savo mylimojo 
rugsėjo 21 d., 19 36 m.

Nors Ipikas tęsiasi, me* jo 
niekados ne~allstme užmiršti. 
Lai Gailestingas tMeva* sutel
kia jam amžinų attlsj.

Mes atmindami tų >•> liūdną 
prastšnllnimą iš mūsų tarpo, 
yni užprašytos gedulingos Av. 
Mišios su egzekvijomis UŽ Jo 
sielą rugsėjo 2S <1.. Gimimo 
Panelės Švč. para p) Jos bažny
čioj*, 7:06 Ir 7:4S vai. ryte.

Kviečiame visu* gtminea 
draugu*, kaimynus Ir pažysta
mu* dalyvauti šiose pamaldo
se, n paskui J namus po nu
meriu 698R So. Rockvvell St.

Nuliūdę lieka: Moteris, fcii- 
nuA, Dukterys, Iki tolis. Ne* no, 
švogerlal, Urc>li<vi£ Ir Gimt* 
nės.

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
t

ZOFIJA LEICAUSKIElCfc
(Mirė rugsėjo 27 d., 1933 m.)

Jau praslinko keturi metai, 
kai negailestingoji įnirtis at
skyrė tave mano mylimoji mo
terie ir mūsų mylimoji hiarny- 
te iš mūsų tarpo.

Nors laikas bėga, mūsų il
gesys nemažėja. Mes liūdime 
tavęs kas dienų, ir prašome 
Viešpaties, kad suteiktų tau 
amžinybės šviesų.

Atmindami tų jos liūdnų 
prasišalinknų iš mūsų tarpo, 
yra užprašytos šv. Mišios ant
radienyje, rugsėjo 28 d., 7:30 
valandų ryte, ftv. Jurgio bainyčioje, Bridgeporte.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges, 
kaimynus ir pažystamus dalyvauti šiose pamaldose ir 
pasimelsti kartu su mumis už a. a. ZOFIJOS LEŠ- 
CAtTSElENftS sielų.

Nuliūdę Leššauskai: vytas — Juozajias, dukterys — 
Jadvyga ir flophie, sūnus — Juoaapae, žentas W. Si
monaitis.

i Urba 
4180

1Gėlės Myllatlrais — Vestuvėm* 
Bankietaras — Laidotuvėms — 

Papnolltnanm.
Fbooe LAFAVETT^E M00

Flower 
Archer Avenue i

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas
3938 West 11 Ith St., 

Telefonas BEVerly 0005 
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8BNIAUS1A Ot DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tei. LAFAYETTE 072/

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klknvąlrit* mūsą Uotavių rodio >ro(ronų PlnnėdleBlo vakarai*, 
10:00 vaL vakar* ii W. B. T. 0. rtoties (1420 K.) — Praneiėja*

P. IALT1MIBBAB

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U DIII A M P C patarnavimasAmDULAIlbt DIENĄ IR NAKTĮ
nvv A T KOPLYČIOS VISOSE U I R.A1 MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas 
1.1. Zolp
Juozapas Eafeikis
P. 1. Ridikas

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. - 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 go. We8tern Ave^. 
Phone GROvehill 0142

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tk Street
Phone BOUIevard 5203-5566

v

IR 4704 So. Western A1 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Lachaivicz ir Sanai

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4069

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2513 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1£7Q

I. Liuleras 4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

I ♦
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VIETINES ŽINIOS

Parapijos Globėjo 
Šventė

NORTH SIDK — Av. My
kolo šventė mūsų bažnyčioj 
bus rūgs. 29 <1. (seredoj). Iš
pažinčių bus klausoma ant
radienį 3 vai. popiet ir 7 vai. 
vakare. Bus svečias kunigas. 
Av. Mykolo šventėj bus dve-

Bažnyčia Tuojau 
Pakeis Ikišiolinę 

Vidujinę Išvaizdą

o r.
1936 m. liko sutaupytų para* 
pijos ižde $10,850.02. šių me
tų įplaukos irgi pakilo. Kiek
vienas' stengiasi savo dalelę 
skirti gražiam darbui. Vienin- 

jga darbuotė klebono kun. A. 
,Briškos ir nenuilstančių pa- 
rapijonų duoda gražių vaisių. 
Vis tai Dievui garbė ir žmo
nėms nauda. Namiškis

■L?-.„Pirmadienis, rugsėjo 27, 1937

BRIGHTON PARK. — Di-! 
dinimo ir gražinimo darbas 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos liažnyčios smarkiai varo
mas pirmyn. Geležies, plieno* 
ir mūro darbai jau baigti,

jos šv. Mišios: 7 ir 9 vai., Iš- į taipgi baigiami ir vidaus^ da- 
kilmingi mišparai 7:30 vai., rbai. Tą darbų atliko Abbot 
vakare ir pamokslas. I Ventilating Co. Penkių arklių

— ------ jėgos motoras bus paleistas
darban valymui, saldyn.ui irMetinis parapijos bazaras 

prasidės spalių 3, ir tęsis spa
lių 10 ir 17 d. (nedėlios va
karais). Ponai Smithai dau
giausia bazaro tikietų išpar
davė. Ačiū jiems.

Šiemet northsaidiečiai daug 
naujų darbų atliko ,ir nori 
dar daugiau atlikti, jei tik 
parap. bazaras pavyks. Tad 
kviečiami visi parapijonai, ge
radariai ir visi darbuotojai 
prisidėti prie to darbo.

Raporte ris

oro mainymui. Tinkavilmo da
rbas skubiai varomas pirmyn. 
Trumpoje ateityje, kaip pati 
bažnyčia, taip ir visas jos 
įrengimas pakeis ikišiolinę iš
vaizdų. Ępraipijonai uoliai da-

Gausiai Sušelpė if 
Pagerbė

Plačiai žinomas policmonas 
Simonas Pileekas praėjusį šeš
tadienį atvažiavęs į “Drau
go” ofisų pasisakė norįs prisi
dėti prie papuošimo Marijo
nų Seminarijos koplyčios, ir 
tam tikslui aukojus $100.00, ir

• Katalikiškų laikraščių 
reporterių diena spalių 24 
d., 1037, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. Įžangos 
tikietus Įsigykite išanksto.

J. Budrikas Siūlo 
$2,000.00 Vertės 

Dovaną Prekėmis

Rudens sezono atidarymo 
išpardavimai siūlo pirkėjams 
$2,000.00 vertės dovanų pre
kėmis. Be to, Budriko kain<1<s 
yra laitai žu.nos ir prekės au
kštos rūšies. Budriko rude
niniame išpardavime rasite 
visas geriausias “Standard” 
iždirbysčjų radios; RCA Vic-

valdyba užima vietas ir pra*1 arba kliūčių. Skaitykite dien
deda naujus darbus.

Taipgi komandieris Juška 
' kviečia ir tuos narius, kurie
pirmiau priklausė postui, bet

Į dėl kai kurių priežasčių ne
galėjo arba nenorėjo užsimo- 

i keti mažos duoklės. Atsilan- 
j kykit į šį susirinkimų, pasi-
aiškinkit, o būsite draugiškai ney tūbas or flltara, būt borttri of cheapji druitlc, irritatlng druga. lf functloaal 

Kldnay or Bladder dlsordera make you 
euffsr from Osttlng Up Nlghts, Narvoua* 
neaa. La< Palns, Hackache, ClreleS Under 
Uyoe. Dlsslneajk Kheuinatic Paine, Aold- 
Ity, Burnine, omarting or Itchlng. don't 
take chancee. Oet the Doctor’s guaran- 
tae<l preacrlptlon called Cyates (fllae- 
Tex). Worke faat, aafe and aure. In 41 
houre lt muet brjng new vltallty, gnd lt

I guarantead to flx you up ln one ateit or

prašė, kad jo intencija būtų,
atlaikytos šv. Mišios su ek-1 ^r» Zenith, General
z ek vijomis Apšros Vartų baž-!^ec^c’ Crosley,

rbuojasi ir remia gražu dar- »»««i Feliksą« «runow ir kit,. Mainant jū-
b». Draugijos ir pavieniai de-1 Kudirka ir tėv, ymceytąKu “M SM,n» radio, .duodama <id- 

likauską, kurio metines nlir- ^auai, nuolaida. Budriko 
ties sukaktuvės- buvo rug- krautuvėje įvestas naujas sky 
sėjo 9 d. Tos Sv. Mišios bus riuB - 1938 Ra,iio RCA Vlc‘ 
atlaikytos šiandien, pirmailie- *°r pl'»"OKrafu kombina- 
,nį. rugsėjo 27 d., 7:45 vai. kuri’ dBhar ’na<’B

ryte' . .
Visi yra kviečiami atsilan-

raštį “DRAUGĄ dėl tolesnių 
aprašymų.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

Th, only way your body can el,an out 
Actda and palaonoua wnt«i from your 
blood la thru i* uillllon tlny. d.llcate Kld-

CLASSIFIED
ieško na nuo v

N'aftie, patyrusi gaspadlnč per daug 
metų. Dirbu veselftse, krikfttynuose, 
Ir parftse. Kam reikalinga manda
gaus patarnavimo atsiftauklte tele
fonu REPubiic 0260.

PARDAVIMUI MOBCHUAI

Trys morglCial pardavimui, nuo 
3300d Iki 348iiO. Visi morgiėial ant 
dideliu namų Ir labai atHargūs. No
rėtumėm gauti uit mužiausų nuošim
ti klek galima. Saukit:

PA Nai 7178

PARDAVIMU

Seniausias Pasaulio 
Vyskupas

Juo yra italas Gisleno Ver- 
neri. Turi 93 metus amžiaus. 
1887 'metais jį paskyrė vys
kupu Leonas XIII.

da aukas. Štai, Nekalto Pra
sidėjimo P. Av. moterų ir me
rginų draugija aukojo $100.00, 
Moterų Sųjungos vietinė kuo
pa $40.00, mažųjų mergaičių 
Sodalicija $36.00. Pavienių ir 
šeimynų aukos eina nuo $1.00 
ikį $50.00. Klidų šeimyna bu
vo pirmoji aukojus $50.00.

Nors didelis ir gražus dar
bas daromas, nors viskas bra
ngu, kaip medžiaga, taip ir 
darbininkai, bet galima tikė
tis, kad jokios paskolos ne
reikės užtraukti. Iš praeitų

grįšta atgal. Visi perka kom
binacijas kur groja rekordus.

u . v; Budrikas su Victor Co., pakyri j sias pamaldas, vpaci" ‘į n ,
__ [siūlo jums 50 dol. vertės rewestsidiečjai.

Tik Keletą Dienu

Pasiūlo iki

s50.00
vertės

V ietor Rekordu Dykai

a- '

-Pasiūlymas labai paprastas. > Tik 
pirkit vienų naujų 1938 metų mode
lį RCA Victor Pbonograpb-Radio 
arba Electrola ir gausite iki š5000 
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 senų radio duodam • gerų 
nuolaidų. Lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit pasiteirauti.

14062 — Rytiečių Meilė — Foxtrotaa 
Ir Spaudos Bailaus — Valcas

14063 — Kanarkų — Foxtrotas 
Ir Nutilk ftirdelč — Tango

14064 — Rudens Pasaka — Foxtrotos 
Ir Veltui Prasyti ‘— Tango

14065 — Vyrai Cžklm — Foxtrotaa 
ir Ruduo — Tango

(dainavo — A. Sahaniauskos. pritariant 
Kauno orkestrai)

I’lionograpb-Radlo »I3«.OS. Kiti modeliai iki »l#5

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

IU DRIKI ZYMrS PROGRAMAI:
WCFL—»70 Kll., Nedėliomis kaip 7:30 vai. vak.
WAAK—920 Kll., PanedSIlals Ir Petnyčlomls B-tg vai. vak. 
WHFC—1420 Kll., Kctvergals kaip 7 vai. vakare.
WQE8—1360 Kll., kiekvieną dieną kaip »-ta vai. ryte.

Grįžo Iš Washingtono

jBRIDGEPORTAS. — An
tanas Šulcas praleidęs vienų 
savaitę Washingtone, sugrįžo 
kupinas malonių įspūdžių. Dr. 
J. Kaminskas maloniai, jį ten 
priėmė ir pagelbėjo apsipa
žinti su sostine. Dr. Kamins
kas dirba šv. Elzbietos ligo
ninėj, kur globojami besvei- i 
kačiai karo veteranai, kurie 

į yra vidaus reikalų sekre- 
toriaus žinyboj. Tad dr. Ka- 

’ minskas yra Dėdės Šamo tar
nyboje. Šių savaitę prasidės 
jo vakacijos ir ta. proga at
vyks Chicagon.

KAUNAS. — (Tsb„) Kauno 
dienraštis “Dos Vort” prave
dė ankietų tarp Lietuvos žydų1dėl žydų valstybės. Šiomis die 
nomds buvo paskelbti to atsi- 
klausimo rezultatai. Viso gau
ta 2,710 atsakymų. 2,294 pasi
sakė už žydų valstybę ir tuo 
pagrindu vesti derybas su ^An- 
glija, o" 416 pasisako prieš 
bet kokias derybas dabar siū
lomos žydų valstybės pagrin
du.

KENTĖJO ŠEŠIS METUS 
NUO UŽKIETĖJIMO

priimti. Komandieris kviečia 
ir visų posto administracijų, 
kviečia visus lietuvii g karo 
veteranus, gyvenančius Chi-
cagoj ir JOS apylinkėj, stoti! y^u<fru"l,‘'
į Dariaus Girėno postų ir su
daryti vienų tvarčiausį lietu
vių ekskareivių kūnų.

Ais susirinkimas yra nepa 
prastai svarbos todėl, kad ko
mandieris Juška dalyvavo Il
linois valstijos Amerikos Le- 
gijono seipię, Springfield, III., 
iT parvežė (laug svarbių žinių, 
kas kiekvienam veteranui bus 
naudinga išgirsti. Todėl nepa
mirškite šio svarbaus susirin
kimo. i

Norintieji įstoti į Dariaus 
Girėno postų, pasiimkite su 
tavimi karo tarnybos popie- 
ras dėl geresnio patikrinimo 
ir sutvarkyiAo.

Frank Krasauskas

kordų, Victor perkant, Victor 
kombinacijų. Taipgi perkant 
už 65e rekordų ar radio tū
bų, duodamas kuopnas laimė
jimui $1,000.00 vertės dova
nų.

Jo» F. Budrik, Ine. adresai: 
3417-21 So. Halsted st., 3409- 
II So. Halsted st.

Prekybos Vedėjas

Įstokite Į Naują Old 
Gold Kontestą 

$250,000 Dovanomis

1,000 Cash Dovanų Bus
Čionai kitas kontestas, ku-

Duodama Laimėtojams
riame jūs galite laimėti tur
tų ir būti turtingais per visą 
savo gyvenimų. Yra 1,000

SVARBUS PRANEŠIMAS cash dovanų, siekiant $250,-
LIBTUViAMS LRGIJO- 
' NfERIAMS

Dariaus - Girėno posto 271 
American Legion labai svar
bus susirinkimas bus pirma
dienį, rugsėjo 27 /d. 8 vai 
vakare, posto centro rūniuo 
se prie 2417 W. 43 st.

000. Jūs galite laimėti vienų 
iš jų. OlH 'Gold vėl duoda 
jums progų laimėti turtų. Įs
tokite tuojau. Kontestas kų 
tik prasideda ir susideda iš 
pripildymo kalbos tuščiose 
piešinių vietose. Nuvykit 
pas savo cigaretų dea 
lerį ir gaukite Old Gold Pie
šinių Buletinų. Jį gausite 
dykai sykiu su visais nuro-Naujas posto komandierius 

John Juška- ragina kiekvienų į dymais ir smulkmenomis kon- 
posto narį būtinai atsilanky-1 testo. Šekit patarimus aty- 
ti j šį susirinkimų, nes yra > džiai. Švarumas nieko nesis- j 
labai svarbu, kadangi nauja [ kaito. Nėra jokių apgavimų

“Per šeSis metus aS kentėjau . 2334 So. Oakley Avė. 
nuo užketėjimo ir aS pasiryžau ii

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
P L O T K E L Ė S

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
laisvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos; yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —

BROLIS VLADAS
” Chicago, III.

Restoranas-Tavernas, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavimo priežas
tis— mirtis. Atsiftaukit:

3803 So. Kedzie Avenue

THE

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti seną, paliaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavichl 
Svote rių Krautu
vė Atdara Kaa 
Diena Ir Vaka
rais — Tr Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
(Atlieka visokius medžio darbus. 

3ideliu3 ir mažus, už prieinamą 
įainą. Apkala namus iingelitit- 

[Dedame stogus.
Turi 35 metai patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

KAS IFAKO KAMRABIO. Marquette 
Parke išnuomojamas gražiai Įreng
ta*. karfttu vandeniu (hot water) 
šildomas kambarys. Adr. 6747 So. 
Artesian Avė.

PARDAVIMU NAMAS

4354 So. Maplewood Avė., krautuvd 
4 kambariai, garadžlus. Priežastį 
pardavimo — našlė. Atsiftaukit 10V 
So. Michigan Avė,

_______ RENDON FLETAS_________

fteftlų kambarių fletas. elektros ftvie- 
l. Lietuvių aplelinkčj

2250 W. 24th Street

PARPAV1MPI BI'CERNfe

Pardavimui bnčernė Ir groseirnė. Ge
ra ir sena*vieta. .Pigiai. Su ar be 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar namo.

1I«8 So. 49th Avė., Cicero. Iii.
■■ - " ■

COAL
Anglys

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

Mine Run
Egg .........
Nut .........
Screenings

PARDAVIMVI NAMAI

\VILMINGTON
ANGLYS

Lump .......................S600
-

.......... 6 00

.......... 6 00

......... 475
PIRKIT DAKARU KAINO8 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESML'OSE

Tel. ARDmore 6975

Recelverių forklozeriai parduoda:—• 
6 flctų apa.rtmėntaa, mūrinis, kampi
nis namas 37500. 4 flctų medinis
namas 32500. Medinis namas, 4 Ir 
5 kambariai 31*50. Teisingas pa
tarnavimas.

C. URNTK, recelverių agentas, 
4708 So. Westem Avis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems Ir Naujiems Kostumeriams

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

GRANT WORKS GOAL 
YARD

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

Adomas Bernadlšlus, sav. dcero 311

■

bandyti All-Bran. Ai jo vartojan 
kartą į dieną per keturis metus ir 
jis iitikrųjų pada’ė kas reikia.” — 
Mrs. Hermsn Futrell, 905 \V. Oak 
Avė., Jonesboro, Ark.

Bandymai rodo, kad Kellogg’s 
All-Bran yra saugus ir veiklus pa 
Šalinime paprasto užkietėjimo.

Viduriuose All-Bran sugeria du 
sykiu daugiau vandens, negn pats 
sveria ir, ivelniai mankitina ir valo 
vidurius. Jis taipgi taikia vitaminą 
B, kurs stiprina vidurius ir duoda 
geležies kraujui.

Tik vartok po du SiaukStn dienoj, 
arba kaipo angmer.ir.j valgį su pie
nu ar grietine arba virtuose val
giuose. Tris sykius dienoj sunknose 
atsitikimuose. Jūs pamatysite, kad 
tas maistas geriau veikia, negu į 
paprotį įeinančios pilės ir vaistai. 
All-Bran |mrdavinėjamas groeemė- 
se. Gamina Kellogg iŠ Battle Crsck.

PASTABA
LIETUVIAMS TABAKO DEALERIAMS

Jei prltrūklumet OLD OOLD 
PIENINIŲ SULĖTINU arba įsto
jimo Blankų, Jūs <alite Jų įsi
gyti pranešant mums per tele 
foną.

Sunku dsalerlama visada turė
ti gana šių buletinų Ir blankų

Ir ne vienas gali numanyti, klek 
kostumeriams tų blankų bua rei
kalinga.

Visus Jūsų pareikalavimus mes 
pasistengsime papildyti ir bule- 
tlnus pristatysime specialiu pa
siuntiniu.

2334 S. Oakley Avė. “DRAUGAS” 

Telefonas CANaI 7790
Chicago, III.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

' RANGE 0IL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODITCTAS DIDMAURIO FI ED OIT, RAFI VIRI LOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIF.RĄ 
SU CITY SEAI,ER APiirRgTAlK, SAIKUtyTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANaI 2020

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

KI RUI AIJEJAI VISOKIEMS SIUDYTUVAMS

1'■------- ----- -------——----------

CRANE COAL COMPANY. Pocahontas Mine Run — T onas $7.40


