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kilmingai atidarė skersai Chi-'geresne buitimi. Be to, su di-
cago upės pastatytų tiltų ties
Michigan ežeru, šiuo tiltu pie 
tinė miesto dalis sujungiama

dėlių pasiaukojimu dirba us
taikų ir už ramybės grųžinimų 
pasauliui. A. J. (Valstybės pa

su šiaurine dųlinii. Tiltas pri-jsisako už taikų ir neigia karų.

-iAVASHINGTON, spal. 5...— Į. Yukiange vincentėnųi 
Karas Kinijoje Amerikos ka- nie riai ir Wučange Not 'a- 
talikų misijoms padarė dūle- me seserys nenukentėjus 
liug nuostolius. Tačiau tarp Saugume gyvena ir dirbi r 
misionierių žuvusiųjų nėra, a- Šv. Pranciškaus septynios M
not gautų žinių iš Kinijos. 

Žiniomis iš Romos,-nukentė-
serys Tsangtao.

Į njarietų namus Peipingt
juEiy mMrij, Kinijoje pagalbai jsiveržs kftri4i paSmS neW 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
skyrė 50,000 lirų,-o Tikėjimų

vėn du kunigus, aštuonis bro
.. ......................... ...... . liūs ir kiek tai ten prieglauda
Platinti draugija - 35,000 U- turėju8il} kiny studentai
rų.

AMERIKA DAUG
TAIP VAKAR PAREIŠKĖ 

PREZ. ROOSEVELTAS

Visos taikingai nusiteikusios 
tautos tuhi dirbti už taiką

Prez. Rooseveltas vakar iš-'sia rūpinasi šalies gyventojų

klauso konsoliduotų parkų sis 
temai dr pastatytas WPA lėšo
mis. Tas padaryta daugiausia 
automobilininkų patogumui ir 
miesto paežerio padailinimui. 
Įvyko paradai, buvo gausus 
piliečių supludimas dalyvauti 
iškilmėse.

Kalbėjo vidaus reikalų de
partamento sekretorius Ickes, 
kurio pastangomis įvykdyta 
tilto statymas. Chicago majo
ras pristatė prezidentų.

Prez. Rooseveltas kalbėjo 
apie tarptautinius politinius 
santykius ir apie šiandieninius

Prezidentas ragino visas tai 
kingai nusiteikusias pasaulio 
tautas su visu pasiryžimu dir
bti už pastovių taikę pasauly.

Baigęs kalbų prezidentas at
lankė Jo Eminencijų kardino
lų Mundeleinų. Apie 1:00 po
piet grįžo į specialų traukinį. 
Vakare Clevelande kalbėjo ir 
po to išvyko į savo tėviškę — 
Hyde Park, N. Y.

Popiežius paskyrė 50,000 lirų 
nukentėjusioms misijoms

M-
neramumus pasaulyje. Peikė 
pasaulio valstybių ginklavimų-
sa, tarptautinių sutarčių ir tei
sių neigimų, pilietinius karus 
ir kai kurių piktuosius polin
kius užgrobti ir savintis sveti
mas teritorijas.

Prezidentas sakė, kari pa
saulio valstybėms stinga doro
vės ir teisingumo. Joe nesis
kaito su Taikos Kunigaikščio 
principais. Kai kurios net 50 
nuošimčių visų savo pajamų 
skiria įsigyti ko daugiau įvai
rios rūšies ginklų ne kitkam, 
kaip tik nekaltųjų žudymui.

Tik Amerikos J. Valstybės 
stovi atokiai nuo tų visų pa
šauto suiručių, ginklavimuisi 
nedaug teišleidžia ir daugiau-

Apturimomis iš Europos ži
niomis, visosl didžiosios Euro
pos valstybės džiūgauja dėl 
pasakytos prez. Roosevelto 
kalbos Chicagoj. T. Sųjungo- 
je reiškiąma viltis, kad Am. 
J. Valstybės, esu,'pasiryžusios 
prisijungti prie Europos vals
tybių užtikrinti pastovių tai
kų. Visų valstybių spauda pa
žymi, kad prez. Roosevelto pa 
reiškimai yra nepaprastai rei
kšmingi. Nes jis ypač smerkia 
japonų žygius Kinijoje ir sve
timų šalių kišimusi į Ispanijos 
pilietinį karų.

Tik Vokietijos nacių spauda 
trumpei ir šaltai mini prez. 
Roosevelto sakytų kalbų: Na
ciai neigia Amerikos valsty
bės ir kitus žymiuosius vyrus, 
nes jie smerkia jų vykdomus 
Vokietijoje persekiojimus, pa
grįstus nesųmoningais raši
niais sumetimais.

Šis kalėjimas yra netoli Jolieto. Kaip pranešta, šiame kalėjime daugybė kalinių 
pasisakė už alkio streikų — atsisakė maitintis. Tai, girdi,,protestas prieš valstybinę pa- 
rolių komisijų.

• ’fr** ’

Iš karo sričių gi štai kas 
pranešama: Siensiene subom
barduotas Brangiausiojo Krau 
jo kongregacijos seserų vie
nuolynas. Nė viena vienuolė 

i nesužeista. Ten pat nuo bom- 
! bardavimo daug nukentėjusi 
prancūzų jėzuitų misija ir vy
skupo H. Lecroart rezidenci
ja.

ROOSEVELTAS VISA VA- 
IŠBUVO PAS 

KARDINOLĄ
LANDA

teriams parūpinti užkandžiai 
rezidencijos apatiniuose kam
bariuose.

Kardinolas su prezidentu 
pasiliko du vienu ir, sakoma, 
tik du vienu pietavo. Visų va
landų, jie privačiai šnekučia
vosi. Reporteriai apgaili, kad 
jie negirdėjo jų kalbos, net ne 
gavo progosi šį tę paklausti.

Jo Eminencija • kardinolas 
Mundelein, Chicagos arkivys
kupas, vakar pas save vaišino 
prezidentų Rooseveltų. • 4

Žymusis svečias į kardinolo Kardinolas sn prezidentu y- 
rezidencijų 1555 No. State j ra seniai geri bičiuliai, 
parkvay, nuvyjco tuojau prieš
pusiaudienį. Prezidentų auto
mobiliu atlydėjo J E. vyskupas 
B. J. Sheil ir prezidento sū
nus James Rooseveltas.

ŽMONES ŽUDO, ŽVĖRIS 
SAUGOJA

D. BRITANIJA 

NUSIKALSTI JAPONIJAI
ŽENEVA, spal. 5. — Kini

jos atstovas reikalavo Sųjun
gos pripažinti japonus užpuo
likais, kad tuo būdu turėti pa
grindo paskelbti prieš japonus 
kokias nors sankcijas.

Tačiau Anglijos atstovybė 
tuojau prieš tai įteikė savo 
sumanymų. Ji pasiūlė šaukti 
konferencijų Tolimųjų Rytų 
klausimų spręsti. Toje konfe
rencijoje, girdi, dalyvautų vi
sos devynios valstybės, pasi-

Tuo būdu Anglija su savo 
sumanymui ir sukoneveikė Ki
nijos atstovo pasiūlymų. Ma
tyt, Anglija vengia nusikalsti 
Japonijai, kuri paikiau, gali 
atsimokėti jai Tolimuose Ry
tuose.

Anglijos atstovybė pareiš
kia, kad T. Sųjunga jau pas
merkė japonus dėl civilių ki
nų žudymo ir to pakanka.

Kadangi Anglija T. Sųjun-
rašusios garantuojamų sutar- goję vyrauja, nereikia, laukti,
tį prieš Kinijos skaldymų. 
Tarp šių valstybių yra ir' ĮA- 
merika. ,

Sų,junga imtųsi kokių 
nors griežtesnių priemonių 
prieš japonas.

kad

VYSKUPAS HAFEY 
SCRANTONO KOAD

JUTORIUS

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO MADRIDO

CENTRĄ

UNIJOS DIKTATORIUS 
ČIANGKAIŠEKAS SUSI

RŪPINUS
ŠANCHAJUS, spal.

Japonų kariuomenė negali pa 
laužti kinų Šanchajaus karo 
fronte. Bet šiaurinėj Kinijoj 
yra blogai su kinų armijomis. 
Ten japonai visur pažangiuo
ju

Kinijos diktatorius Čiang- 
kaišekas labai susirūpinęs dėl 
šiaurinės-Kinijoe likimo. Jis 
pripažįsta tų provincijų ar
mijų didelius nepasisekimus 
grumtis su japonais. Šioms 
armijoms negali padėti nė ki
nų komunistų gausingos gink
luotos grupės. Pasirodo, japo
nai ten daugiau pajėgesni.

5. -

JAPONAI DIDINA-PUO-
LIMUS

Patsai Jo Eminencija prie 
durų pasitiko prezidentų ir į- 
lydėjo į sosto salę. Tenai pre
zidentui prisistatė JE. vysku
pas W. D. O’Brien, keli pre
latai ir kunigai. Padarytos

WASHING/TON, epai. 5. — 
Srantono diocezijos vyskupas 
T. C. O’Reilly yra nesveikas, 
dažnai sirguliuoja.

Tad jam koadjutorium Šven 
tasis Tėvas paskyrė Raleigh, 
N. C., diocezijos vyskupų W. 

i J. Hafey.

MASKVĄ, spl. 5. — So
vietų vyriausybė visoj Rusijoj 
vykdo baisų terorę. Spauda 
kasdien praneša, apie Stalino 
tvarkos priešų sušaudymus.

Bet, štai, Maskvos žvėryne 
laikomos žvėrys saugojamos.

GREEN PLAKA LEWISĄ 
* IR CIO

kardinolo ir prezidento nuo- Areštuota žvėryno direktorius
traukos. Neužilgo patvarkyta 
visiems apleisti kardinolo apnr

Ostrovskis ir eilė tarnautojų. 
Kaltinami, kad jie kai kuriuos

DENVER, Colo., spal. 5. — 
Atidarant Amerikos • Darbo 
federacijos suvažiavmų prezi
dentas Green karčiais žod
žiais puolė J. L Lewisų r jo 
valdomų CIO. Ragino suva
žiavimo dalyvius pašalinti vi
sas CIO unijas iš federacijos.

tamentns. Agentams ir repor- žvėriR skerdę mėsai.

t,v

z MADRIDAS, epa-Į 
Nacionalistų artilerija smar- 
kiai bombardavo šio miesto 
centrų. Radikalai pareiškia, 
kad “sukilėliai” atsimokėję 
nž milicininkų įvykdytų puoli
mų prieš jų pozicijas pietinė
se miesto ribose.

5.

REIKALAUJA BOIKOTO 
PRIEŠ JAPONUS

LONDONAS, spal. 5, — 
Darbo partija reikalauja vy
riausybės sušaukti parlamen
tų į nepaprastų sesijų ir pas
kelbti bokotų prieš japonus.

NULINGUOTAS NEGRAS

MILTON, {Fla., 5. — Bal- 
tųjų gauja nuo šerifo atėmė ir 
nulinčiavo kalinį negrų J. C.

I’LATINKTTE “DRAUGĄ” Evansų, 30 m. amž.

ŠANCHAJUS, epai. 5. — 
Japonų kariuomenė žymiai pa 
didino puolimus prieš kinus 
visuose frontuose. Dėl artileri
jos veikimo net žemė dreba. 
Ypač visur daug veikia japo
nai lakūnai.

JAPONAI SUNAIKINĘ KI
NŲ AIRPORTĄ

kinai maristai paleisti. Narni 
tvarkytojas kunigas, kurs le® 
gvai sužeistas, ir gi paleista^

Šanchajuje labai sugadinti 
katalikiška ligoninė, kurių 
statė žymusis kinas kataliku^ 
Lo Pa Hong. Tenai dirba Mi 
ryknollo vienuolės slaugės. Įfj 
retto seserys iš Šanchajau! ntj 
sikėlė į Manilų, Filipinuose. 
—--------- «-------

Burnoti mokytojai
VARŠUVA, spal. 5. — Už-j tojų organizacijų tvarkyk 

darytos Lenkijos pradžios mo- paskyrė komisionierių.
kyklos, nes apie 70,000 moky
tojų sustreikavo.

Policija Varšuvoje išbla$d 
apie 1,000 mokytojų, buri

Mokytojai yra susiorganiza- rinkosi susirinkiman. Po>ta
vę. (Vyriausybė pašalino orga- mokytojų grupė parodei ' sųM 
nizacijos viršininkus radusi, patrijotizmų. Padėjo v&iniH 
kad jie ima bičiuliautis su ko- prie maršalo Pilsudskio buvtl 
munizmu ir pacifizmu. Moky- ^ių namų durų.

PEIPINGAS, spal. 5. — Ja
ponų pranešimais, japonų la
kūnai sugriovę Taiyuanfe, Šan 
si provincijoje, kinų airportų. 
Sako, sunaikinti ir ten buvę 
sustatyti kinų lėktuvai.

ROYAL OAK, Mich., spal. 
5. -- Kun. C. E. Conghltn iš 
naujo puola naujųjų santvar
kų.

NORI ŽINOTI, KAS YRA 
BLOGA SU VYKDOMU 

ŠELPIMU
Illinoiso gubernatorius Hor- 

nerig pasisako, kad jis nežino, 
koki čia negerumai painioja 
Ulinoise bedarbių šelpimo vy
kdymų ir dėl ko šelpimui trū
ksta fondų.

Tai visa surasti ir patvar
kyti jis paskyrė komisijų iš 
14 asmenų, ši komisija bus 
atsakinga tik jam — guberna
toriui. Į komisijos darbų jis 
nesikišiųs ir jos nurodymus 
vykdinsiięs.

Anot gubernatoriaus, jei ko
misija ras reikalinga sušaukti 
legialatūrų į nepaprastų aesi-

SUNKIAI SUŽEIDĖ ŽMO
GŲ IR BANDĖ PASPRUKO

Checker Taxi korapaniji 
šoferis Morris Estes, 26 pi 
amž., su taksi sunkiai sūžeidj 
senyvų vyrų pietinėj mieu 
daly ir bandė pasprukti. IMI 
piliečiai tolokai jai pasivijo ii 
pavedė policijai.

ŽUVO VIENAS IŠKILMIŲ 
• ŽIŪROVAS

Vakar per tilto atidarynM 
iškilmes* žuvo J. Zlowotoskiiį 
2240 Montana gat. Jis bo j 
kip reikalo perlipo vien® pHĮ 
kinį vagonų ir atsistojo ant 
lektriauoto laido. Vietojo

Anglijos karo laivai lapaiti 
jos pakrančiais, VidurfecnH 
jūroje vis dar ieško povundĄ 

jų parūpinti fondų bedarbius' ninio laivo, torpedavusid
šelpti, jis tai padarysiųs. Gir
di, žmonėms nebus leista alk
ti, kad ir viskų reikėtų valsty
bei užstatyti.

ATĖNAI, spal. 5. — Grai
kų karo laive Ierax įvyko spro 
girnas. 3 jūrininkai žuvo ir 5 
sužeista.

glų karo laivų Basiliskų.

ORAS
CHICAOO SRITIS. 

Šiandien numatoma gi< 
vėsiau.

Saulė 
si 5:24.

teka 5:52, loid i
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Parteki™1* Labdariams

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos cen
tras paskelbė, kad šiemet šios organizacijos 
seimas bus lapkričio mėn. 7 d. Sv. Mykolo 
parap. salėj Chicagoj.

Šiuomi mes norime atkreipti lietuvių 
visuomenės dėmesį į šios organizacijos busi
mąjį sauną.

Mūsų labdariai daug ir nuoširdžiai vei- 
fcaa. Jų darbai neša gražius vaisius. Jų pa
statytoji 6v. Kryžiaus ligoninė jau devinti 
metai labai sėkmingai veikia. Jie sušelpė 

savo tautiečių, kuriems parama buvo 
febai reikalinga ir dėl Jo sušelptieji savo 
geradarės sąjungos neužmirš. Labdariai nu
pirko ir jau išmokėjo ūkį, kur su laiku bus
Užstatyta senelių prieglauda.

šiuo prieglaudos klausimu mes čia ir
aorime pakalbėti.

Senelių prieglaudos reikalas yra svar
bas dalykas. Jį mato ne tik labdarių sąjui- 
gps veikėjai, bet visi, kurie aplink save 
arba kitataučių prieglaudose mato vargstąn- 
čius lietuvius senelius. Dėl to reikia džiaug
tis, kad labdarių sąjunga ėmėsi tuo svnibiu 
veikalu fūpintis. Bet tai čia nėra vien lab
darių darbas. Nežiūrint kiek daug ir kaip 

' nuliai jie darbuosis, patys vieni be plačio
sios visuomenės pagalbos savo siekiama tiks
lo neatsieks, prieglaudos nepastatys. Čia bus 
reikalinga talka. Visos lietuvių organizaci
jos, draugijos ir paskiri asmenys turės padė- 
titi. Visi savo mažesne ar didesne daleleF 7/ '< ' *
turės prisidėti.

/ Koks tai darbas, kokie jo įvykdymui 
piana., tai paaiškės seime. Dėl to labai yra 
avs.-bn, kad labdarių seime būt atstovau
jama kiek galima daugiau organizacijų ir 
draugijų. Juk tai yra labai svarbu, kad imi 
čioje šio darbo pradžioje sužinotume jo pla
nus. Tad, draugijos, rinkite į labdarių sei
mą >avo atstovus ir visi stokime labdariams 
į talką.

skaitei’ aeineina. Viskas, kas eina prieš Kri
staus mokslą, katalikui negali būti priim
tina. Bet — kas pu klaus — kaip gi galima 
ir smarkti bedievius ir melstis už juosi Juk 
tai atrodo nesuderinama. Visai ne. Keikia 
smerkti jų uiokslų, bet gailėtis asmenų ir 
už juos melstis, kad suprastų savo klaidų 
ir ja nuu kratytų. Tuo tikslu Katalikų Baž
nyčia ir nustato šiam spalių mėnesy ka’ba
rnųjį lalančių. Netenka abejoti, kad viso 
pasaulio katalikai, uoliai išpildys šv. Tėvo 
norų”. .

Malda yra galinga. Visas krikščioniškas 
parauks, <osi jungęs nuoširdžioj maldoj; daug 
padarys ir* taikai pasaulyje grųžinti ir ka
talikų persekiojimams sumažinti.

PAMOKSLAS SESERS SKOLASTIKOs 
LAIDOTUVĖSE

(Pasakė Kun. Prof. J. Vaitkevičius)
—————— .

Jie giedojo tarsi naują gie kad galima labai lengvai su-
«nę tins soątu U ties kotu- klysti ir padaryti skriaudą ir
riais gyvūnais ir vyreaniai- sau, ir kitiems.
siais ir alaklaa negalėjo giedo-J », ,l. • 4 
., . , _ . Nekalbėsiu daug apie a. a.
ti ton giesmes... Tie seka Avi
nėlf, kur tik jis eina” (Apr 
14, 4).

i Seselės Skolastikos gyvenimą 
, ir nuopelnus, nes iš vienos 
1 pusėe Jūs gerai juos žinote

Gedulingi ktoieytojai, ir paliečiai, kurie dalyv.-
|Vote jos parengimuose ir Se- 

| Nežinau, ar reiktų šiandie gėlės, 'kurios su ja gyvenote 
Vis Dėlto Jis Tos VietOS Nevertas *r Šioje vietoje džiaugtis ar liū- Į po viena pastoge. Iš kitos vėl 

dėti. Džiaugtis būtų nemanda- pusgB nenoriu didinti skaus.
^uvęs Ku Kluz Klano organizacijos na- gū. kada visi verkia, nes ir šv

rys šen. Black pradėjo savo darbą Vyriau
siame Teisine. Kad gauti tą aukštą poziciją, 
jis panaudojo savo gudrumą, kuria labiau 
yra panašus į politikieriaus aprakruuią.

Povilas liepia džiaugtis su li
nksmaisiais, o verkti su ver-

mo, kuria pats ateis, nes ma
nau, kad visi dar nekartą jos 
pasigęsime. Poetai sako, kad

Kuomet šen. Black gavo preūdento pa-j stalo įsakymą, visuomet liūdi

kiančiais (Uom. 12, 15). Baz- j tik tada žmogus supranta, 
nyčia, pildydama tą tautų apa- j kaip yra brangi tėvynė, kada

1

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS su ugnim,, kurį matėme Abi- 
------------ sini.oje ir dabar matome Ki-

Mokslo metams prasidėjus, nįjoje.
Kąuno “Ktfhtaplis” parašė “Vokiečiai savo vaikiškumų 
tokį editorijalą: * (įrodo tuomi, kad jie mėgsta

,... .... .... , . i nešioti visokius dirželius ir“Prasidėjo naujieji mokslo 1 . .
. . , I f kaip pas mus piemenys.) primėtai. Ta proga apie mokslą 1. .. . ...

. i atriša pne jų peliukus. Kaip kyla įvairios mintvs, nes at- - , . 0 . .... » .
vokiečiai su tais peliukais žai
džia, mes nežinome, bet užtat 
žinome, kad jie žaidžia su lėk
tuvais ir anuotomis. Bet gi

rodo, jog dieniems vaikams 
šiandie mokytis yra per ma
ža. Todėl kad ir suaugusieji 
šiandie ne daug ką temoka ir

skyrtiną ir senate buvo svarstomas jo uigy- 
rimo klausimas, kai kurie jo kolegos sena
toriai tvirtino, kad jis nėra buvęs Ku Kluz 
Klano narys ir dėl to yra vertas vyriausiojo 
teismo nario vietas. Šen. Black tada tylėjo. 
Bet kai gavo senato patvirtinimą, kai doku
mentaliai įrodyta, jog jis buvo klukserių 
narys, jis prisipažino. Kodėl jis pačioje pra
džioje nepasisakė buvęs toj organizacijoj, 
kuri neša negarbę šiam kraštui! Kodėl jis 
pirma dirbo su tais, kurie kovoja prieš ka
talikus, negrus ii ateivius, a laimėjęs sie
kiamą poziciją, savo raštininkais pakvietė 
katalikus, o tarnais negaiš?

Iš to aišku, kad p. Black praeitis ir 
priemonės, kuriomis jis siekė teisėjo vietos, 
jį padaro nevertu sėdėti garbingojo teisėjo 
kedėje. • f

Kam Dirbat, Iš Ten Ir Aukų 
Prašykit

iš vien su tais, kurie verkia 
laidotuvėse, todėl daro išimtį 
savo įstatymuose ir leidžia 
vartoti juodą spalvą šv. Mi
šių apeigose.

Iš kitos Vėl pusės verkti 
tada, kada pasireiškia Dievo

jos netenka. Panašiai atsitiu- tesupranta. Atrodo, kad kar
ka ir su žmogum: kaip jis |u 6U vaikai turėtų pradėti
yra brangus, pajuntame tik 
tada, kada jo netenkame, ka
da negreit surandame kuo už
pildyti tą tuščią vietą, kurią 
velionis paliko.

Tačiau, yra šioje liūdnoje
gyu 1 patingu mas, kada Dievas valandoje ir kuo pasidžiaug- 
atidaro savo rūmų vartus ir 4ii tai ištvermės malonė ir 
kviečia pus save nuvargusį
keleivį, kad jį apvainikuotų

tai ne bet kokios ištvermėj 
o tik vienuoliškosias ištvei- 

garbe ir šlove, padarytų iš jo' kurią gailestingas Vies- 
savo palydovą, verkti, sakau' P^^s taip gausiai jai suteikė, 
tada, yra nemandagumas, Die-J ® kuri lyginosi kankinio vai- 
vo akivaizdoje, nes yra tai,“^1“- Tai šv- Augustino mo- 
neparitikėjiino pareiškimas jojusias, budėjęs į krūvą visus 
gerumui, jo pažadėjimams, skausmus, kūnuos doras žino 
Juk, jeigu koksai žemiškas
karalius pakviestų kurį iš 

‘ mūs į savo palydovus, nema

gus turi iškentėti per ilgą sa
vo gyvenimą, šventasis ran
da, kad jie nei kiek nėra ma-

mokytis iš naujo ir suaugu
sieji. Z

“Pinuiausia dėl to, kad su
augusieji šiandie yra kiek su- 
vaikėję, o antra todėl, kad jų 
suaugusios rankos yra vai
kiškai sutrumpėjusios ir ne
bemoka ir nebegali nieko pa
daryti.

z“Paimkim pavyzdžiui ang-

kiekvienas žaidimas yra vai
kiškas darbas ir todėl, ir ita
lams, ir vokiečiams reikėtų, 1 • . ’
pasimokyti. kokio nors rimto____
darbo, kad jie nustotų Žaidę. •r

“Atrodo, jog Tautų Sąjun
goje sėdi rimti vyrai. liet- taip 
tiktai atrodo. Ištiktųjų ' gi 
Tautų Sąjungoje sėdi vaikai, 
kurie mėgsta patys klausytis 
ir kitiems pasakoti pasakas a- 
pie nedalomą taiką, apie už
puolikus, apie sankcijas už-

te, kurie taip suvaikėjo, jog puoUkanis ir (redaktoriaU8 
.epuuseku' nesikišimo politi- iriįta. ^1^^ vie„4 
kai Ispanijoje, vos tik prasi-l vak j ™ ta . 11I)V„„

Enciklika Apie Rąžančių

šių metų spalių — Rožančiaus numeriui 
šventasis Tėvas išleido specialų rasų,., ku
riame ragina tikinčiuosius kalbėti rąžančiu, 
kad grąžinti pasauliui taiką/ ramybę ir kad 
sustotų tikinčiųjų persekiojimai. Savu rašte 
tarp kHų dalykų Jo šventenybė sako:

••Pavojai, kurie dabar gręsia — sako 
flv. Tėvas, -- nemažesni už praeities pavo
ju*. Pasauly matomas moralinis ir dvasinis 
krizis dc! pamiršimo Dievo; skaudus nesu
tikimai Arno draugovės klases; iš vienos 
pusė.- komunizmas visiškai panagia priva
tinės nuohvvybės tei <9; iš kito?, garfomiinas 
valstybės ii noras atstatyti tvarkų ir viešą 
▼aidžios įtaką prieš komunizmo intiygas ve
ria žmones prie užmiršimo Evangelijos mok
slo ir prie atstatymo pagoniškųjų klaidų ir 
jų dorovinės ideologijoe. Bedievybės banga 
nžplūdo pasaulį ir gręsia sunaikinti visą 
civilizaciją”.

“Kaip baisingoji Albigensų sekta buvo 
nugalėta maldomis prie Marijos, taip, tiki
mės, bus nugalėti tie šių dienų komunistai, 
kurie aavo vylingu gudrumu ir žiaurumu 
yra albigensams panašūs. Todėlei ir dabar 
lygiai kaip kryžiaus karų metu, visi tikin
toji, kaimuose ir miestuose, vieningai ir su 
pasitikėjimu privalo šauktis Dievo Motinos 
pagalbos”.

Prie šių reikšmingų žodžių “Dori,.” 
pridėjo tokią pastabą:

“Bažnyčios Galvos balsas aiškus ir ne
dvejoti nas. Jis nukreiptas prieš šių laikų 
bedievybę, nežiūrint, kur ji pasireiškia — 
komunizme, nacizme, fašizme ar bet kokioj 
laisvame nybėj. Politiškas partijos čia eą-

“Aue rikos” bendradarbis S. Lukus da 
ro teisingą pastabą tiems, kurie dilba ne 
lietuviams, bet kitiems. Jis rašo:

“Didžiausi tautos išgamos yra tie, ku
ria niekina savo šalį, jos papročius^ kalbą, 
būdą, tikėjimą ir, parsidavę kitiettu- dirba 
savo tautai ir valstybei pražūtingą darbą. 
Tokių išgamų nė viena tauta nepakenčia, 
juos įvairiai baudžia ir net žudo.

“Mūsų lietuvių tarpe tokių išgamų, o 
ypač čia Jungtinėse Valstybėse, y a gan 
daug. Daugumoje jie yra Rusijai parsidavę 
ir gsrbi.ia Maskvos “viešpatį” Staliną ir 
dirba vuomis sava jėgomis ir mintimis jo 
gerovei. Nors jų gyslose ir teka lietuviškas 
kraujas ir jie vien tik lietuviškai gali kal
bėti, b?t jų dvasia yra svetimų drabužių 
apvilkta ir save jie tik komunistais vadina 
jr savo o vašią vien tik supuvusiomis Imuni
nis'ų idėjomis mąitina. «

“N013 jie lietuviškai kalba, bei savo 
tautai pragaištingą darbą dirba ir net sve
timiems iŠ lietuvių aukas rankioja

“Susipratę katalikai lietuviai prieš tuos 
tamsuolius privalo kovoti ir neduoti jiems 
nė vieno cento, nelankyti jų parengimų ir

nau kad nors vienas iš mūs

dėjo kinų — japonų konflik
tas, tuoj pasiūlė nesikišimo 
politiką Kinijoje. O tai yra 
todėl, kad buvusios anksčiau 
stiprios AngliJ045 rankos da
bar pasidarė tokiomis vaikiš-žesni už kankinio skausmus. . . . ....

a. komis, jog jų nebebijo neiverktu kadėl tad kitokia urv-1 J®ign ji® visi supultų an<. .... . . . . .veraių, aauei tau Kivosią gy . , , . italai, nei vokiečiai, nei japo-
——aa-i----»i žmogaus vienoje valandoje, ” ’ d r

užduotų jam takią pat -mirtį,
veninio taisyklę vuftojume s»- žmogaus ----- Stai ir i5cina, iog

ntykiuose su Dievu, o kitokią 
su žmonėuds’Tr.Nejaugi mes koki* užduąda budelis, kirs 
netikime, kad visas tas gra- d!^as ^kiniui galvą kala- 
žus žmoniškumas, kuris taip!'1^U*
visiems patinka, yra iš kur * Tuo būdu Seselei a. a. Sko- 
kitur atsiradęs, o ne iš Die-f latsikai tenka dvejopas kau- 
vo. Dievulis ryrk žmoniškiau-‘ kinio vainikas: vienas už ilgą 
sias iš visų žmonių. Kadangi. dorą gyvenimą, kitas už ligo-

visų nepasisekimų anglai ir 
vėl turi sėstis į mokyklos suo
lą ir mokytis politikos iš nau
jo. ■ 1 !

“Bet negalima būtų tvirtin
ti, kad yra suvaikėję vieni 
anglai. Jei paimsime italus,

vakarą 1,500 batelių šampyno 
ir kitokio likerio išgerti, 300 
rusiško kaviaro suvalgyti ir 
t.p.—prof. KampJ. Kad Tau
tų Sąjunga be pasakų ką nors 
rimtesnio pramoktų, jai bū
tinai dar reikia mokytis.

“Bet turime • mokytis ir 
mes, nes pasirodo dar ne vis
ką esame išmokę. Iš lenkų mes 
galėtume .puikiausiai pasimo
kyti, kaip reikia elgtis su Lie
tuvoje gyvenančiais lenkais. 
Iš kitų svetimųjų, nors ir mo
komės po trupučiuką, bet dar 
daugiau galėtume pasimokyti, 
kaip Administruoti įvairias

ji. yra žmoniSkiansias, todėl'»«. gyvenimu- Per daugeli me-'Į** 3’ę yra pakankamai su- mūsy gyvenhiK. sritis irjtiiip
jis leidžia liūdėti ir verkti tų buvo ligų suspausta ir ne' 
laidotuvėse, o tą tiesą patvir-J bet kokių, neįsivaizdintų, o 
tino ir mūs Išganytojas, verk- tik sunkių ligų; o vis vien'pri® kepuraičių visokius ku- dar esame vaikai ir mokytis 

- ' '—.--u—- a.— r?—- ’ ’ tus (tiesa pasakius ir mes juos i būtinai turime. Ir jei mokytis

vaikėję, ką gali patvirtinti to
ji aplinkybė, jog jie mėgsta

jasi tvarkyti, nes pats moky
mosi faktas jau rodo, kad mes

damas prie Lozoriaus kapo. 
Šv. Augustinas, rašydamas a-

nepasadavė toms ligoms, kė
lėsi, ėjo už sienų nusitverdn

pie savo ašarks, kurias liejo j lna» dirbo ir dirbo naudingai, 
jo motinėlei šv. Monikai mi-' pelnydama sau pragyvenimą, 
rus, prašo skaitytojo nepalai- todėl nebuvo ji vienuolijai sū
ky t jam už blogą, jei nors'nkenybe iki paskutinei valan- 
valandėlę verkė tas, 4iuri už dai.
jį verkusi daugelį metų. Leis-j savo kantrybe ir darbš-

mėgstame), mėgsta žaisti ka
reivėlius ir karą. Kadangi I-

būtinai turime, tai negaiškime 
laiko ir, pasinaudoję naują

talijoje karą žaidžia ne vien mokslo metų pradžia, sėskime
vaikai, tai ir išeina žaidimas ir mokykimės. >1

ta tad laidotuvėse verkti ir tumu paliko mums pavyzdį, 
liūdėti, nes žmoniškumas to'kurio niekad neturėtume už- 

neskaityti jų leidžiamų lietuvių kalba ko- reikalauja, o ir Dievulis ne-.^riti. Sirgti visiems prisei- 
lounistinių laikraščių. Jeigu jie Rusijos ge- ūžsigauna torais mūs ašaro-'na daugiau ar mažiau, bet ne 
rovei veikia, tegu iš Rusijos if atlyginimą mis, nes jis žąumiškiausias iš

prapulties pusėje stovės net j net piktosios dvasios buvu- 
tokie, kurie darė stebuklus ir sios jiems klusnios, atsakė Iš
pranašavo. Žinome tai iš pa- ganytojas: “Ne tuo džiaugki- 
ties mūs Išganytojo lūpų. Ka- tės, kad dvasios jums pasi
da išgirs prapuolusieji savo duoda, bet verčiau džiaugki-

visi mokame šventai sirgti, o
prapulties ištarmę, bandys 
teisintis: “ Viešpatie, Vieipa-

gauna ir pas maskviečius eina aukų rinkti ’ ’. i visų.

Pasikeitimai Diplomatiniame 
Korpuse

Rygiškis “Segodnia” rašo; 
“Politiniuose sluoksniuose eina gandai, 

kad artimoj ateity įvyks stambių pasikei
timų Lietuvos diplomatiniame korpuse. Pa
siuntiniu į Rygą būsiąs paskirtas dabartinis 
Lietuvos įgaliotas ministeris Stokholme Sa
vickis. Vietoje Savickio į Stokholmą būsią* 
paskirtas dabartinis įgaliotas ministeris Be-

■f

Ne tik tad galima, bet ir 
reikia šiandie liūdėti, nes ka
talikiškoji ir lietuviškoji vi
suomenė neteko uolios darbi
ninkės, o vienuolija neteko to 
dvasinio centro, apie kurį spie 
tesi visos seselės, norinčios 
gyventi nežetdišku gyvenimu, 
ji joms buvo prieglauda, pa 
tarėja ir užvėja, nes šv. Po
vilo žodis pildosi ir vienuoli-

rlyne dr. šaulys. Miniateriu Berlyne būsią* jose; “Visų kurie nori dievo 
paskirtai! administracijos departamento di- Lį gyventi, kentės peraekio
rektorius Bizauskas, administracijos departa 
mento direktorium būsiąs paskirtas dabarti
nis atstovas Taline Dailidė, o į Taliną bū
siąs perkeltas iš Romos Lietuvos atstovas 
prie Vatikano protokolo šefas įgaliotas mi- 
nisteris Girdvainis”.

Stebėtina, kad panašias žinias beveik 
v i sazia pirmiau pasigauna žydų leidžiami ru-, 
sų kalba laikraščiai Rygoje. «I)ėl to ir jų 
tikrumas dažnai yra abejotinas.

jau šventai sirgti vienuolyne i^e‘ Sflkys, argi.ne tavo vardu 
yra la'bai didelė dorybė ir 
nuopelnas pas Dievą. Yra li
gonių, kurie savo kantrumu, 
savo gražiu pavyzdžiu, savo 
klusnumu ir susitaikymu su

mes pranašavome, ar ne ta
vo vardu išvarinėjome velnius 
ir ar ne tavo vantų darėme 
daug stebuklų” (Mato 7, 22). 
Prapuolusiųjų tarpe, reiškia,

Dievo valia atneša tikrą Die- bns toki^’ kurie darė stebuk-
vo palaimą namams, kuriuose
serga, darydami daugiau ge-*
ro savo ligomis, negu savo 
sveikata. Bet yra ir tokių li
gonių, kurie taip nukankina 
visus namiškius savo nesival
dymu, kad visi jaučia didelį 
palengvinimą, kada toks ligo
nis būna nuo jų atimtas.

Ištvermė tad gerame iki 
mirčiai, ištvermė ligose ir gy
venimo bandymuose yra didė

jimą” (2 Tim. 3, 12). Ji mė
go gilintis į dvasiškojo gyve
nimo paslaptis ir šioje srityje 
buvo įsigijusi daug žinių, ta
čiau tos žinios nei kiek jos lė Dievo malonė, didžiausia,

tos, bet neišturėjo gerame iki 
galui.

Stovėdami tad prie to karin
to, kuris slepia savyje tas lie
kanas, kuri išturėjo iki galui 
savo pašaukime, negalime ne
sidžiaugti ir nedėkoti Dievui 
už tą malonę, kurį yra ne kas 
kita, kaip žmogaus vardo įrau 
šymas į gyvybės knygą. Ir 
mūs Išganytojas liepia tąj?

tė« tuo, kad jūsų vardai įra
šyti danguje” (Luko 10, 20).

Yra ir dar viėna džiaugsmo^^ 
priežastis, tai ta, kad pri^V^ 
ištvermės malonės prisijungia 
panystės dorybė.

Iš visų trijų vienuoliškąją 
įžadų, būtent klusnybės, ne
turto ir panystės,'šis pastara
sis yra garbingiausias dangti-^ 
je. Klusnybė apsaugoja mus 
kelionėje į dangų nuo pakly- ' 
dimo; neturtas nuo atsakomy
bės už netikslų turtų varto
jimą bet panystė priskiria 
prie ypatingų Avinėlio paly- • 
dovų.

Kad suprastume tą garbin
gumą, pažvelgldme į žemės 
karalius. Mėgsta žemės kara
liai ir kiti šio pasaulio galiū-

nekėlė į puikybę, ko nesupra
sdavo, nužemintai prisipažin 
davo kaip kūdikėlis ir prašy

kokią žmogus gali gauti an: 
žemės, didesnė, negu pranar 
šaviiuo malonė ir stebuklų da-

malone džiaugtis. Kada apa- . . . . . . .y. . . .v . , nai apsistatyti įvairios rusiesstalai, gqzę pne savo Moky-._ ______. ’ / .
tojo, kuris buvo juos siuntę?
apsakinėti evangeliją ėmė 
(Misakoti su džiaugsmu, kad

davo paaiškinimų, nes žinojo, rymo. Paskutiniame tc:snie jiems taip gerui sekėsi, kad

palydovais, kad per juos ge
riau ir tiksliau išreikštų savo 
galybę ir garbingumą. O juo

(Nukelta į 4 pusi.)
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LIETUVOS PAŽANGA minti gerą pluoštų. Didelė y- prieš Didjjį Karų Lietuvos 
da buvo ir,ta, kad bemaž vi- plote buvo laikoma 766,000 
sa linų prekyba buvo žydų raguočių. Tais laikais pieno 
rankose, kurie nesirūpino tin- ūkininkai pagamindavo labai 
karnų linų rūšiavimu; dėlto maža ir visų jį suvartodavo 
už Lietuvos linų pluoštų už- šeimos reikalams. Būdavo die 
sienio rinkose buvo mokomos nų, kad ūkininkai neturėdavo 
labai žemos kainos. Nuo to pieno net sriubai užsibaltinti. 
labai nukentėdavo Lietuvos *Karo metu galvijų skaičius 
ūkininkai. 6iaiu nenormalu- dar sumažėjo ir tada jis var
mui pašalinti, vyriausybė giai ar siekė pusę viršuj pa- 
1934 metų pabaigoje išleido iminėto skaičiaus. Mat, daug 
įstatymų, kuriuo yra įvestas galvijų rekvizavo rusai, o dar 
privalomas visų iš Lietuvos daugiams jų išnaikino okupa- 
eksportuojamų linų rūšiavi- cijos metu vokiečiai. Tai ir 
mas. nestebėtina, kad kuriantis Ne-

Dedamos pastangos pageri- priklausomai Lietuvai galvijų 
nti ir linų pluoštų. Ūkininkai, ūkis buvo visiškai sugriautas. 
Su teikiama 2e„i«s Ūkio pa- Kai Lietuvoje buvo pratlė-
satpa pastatė lot) naujoviškų žemės ūkio racionalizavi- 
jaujų ir apie 1,000 linmafkių. m„ darbaS) vigų pirmiau8ia 
Nėra jokios abejonės, kad pa- 1)uv0 d-ta sutvarky.
vartojus dar kitas priemones, H ir bei gradl,
už Lietuvos linų pluoštų už- flkj kaipo kražto sųly-
sieniuose bus gaunamos kai- gomg tinkamesnį ir peIllinge. 
nos ir ūkininkų pajamos iš snį &mSg ūkio Ministerija 
linų ūkio žymiai pagerės. jau pirmaigiai, NepriklaU60.

Paskutiniais lmkam nema- myWg metaig pradėjo geninti 
ža pa a ryto ir sė ų auginimo kra^0 gaivįjų sustotu, įve- 
srityje. Pirmiau visų reikale a ožsianio veisIini 
ugų sėklų (runkelių, daržovių. vijy ir steigt huli, repr0. 
pašarinių žolių) tekdavo Įsi- duktorl? punktug arba 
vežti iš užsienio ir tam tiks- piant punktų gtejgimę
lui išleisti nemažas sumas pi- Kadangi VRis,;n(, medžiaga 
nigų. Dabar šis reikalas tvar- visuomet yra brangi; ^u- 
komas ta prasme, kad Lietu- gyM ,cik6 tiamg flki.
vos ūkininkai visas reikaiin- kurie „
gas sėklas užsiaugintų patys. kraSto vidnje pi Jdavo Teis. 
Tuo atveju bus atsiekti du linfe medžiagog K gaunan,iiy 
tikslai: didelės pinigų sumos paSa|pas ūkjninkų buv0 ima. 
paliks Lietuvoje, sėklų aug- ,nag pasižad6jimaSj kad 
ntojams - ūkininkams bus produktorius gerai 
garantuotos gražios pajamos ir n(sbrangia kaina leis prie
Dabar visas sėklų augini,no kaimyn, karvių. Tokiu būdu 
darbas sukoncentruotas “Sė- gu įsigyti repr0.
klininke”. Jau nemažas flki- duktoriai gerindavo ne tik to 
ninku skaičius augina paša- flktail)lro karTes> kuris j: pi. 
rinių ir cukrinių runkelių sė- rkdavOj taip ir visos
klas, daržovių ir jvairių pa- apylink5g karVes. Be to, vyk- 
šarinių žolių sėklas. Tikimos, dant reforraą> bnW)
kad netolimoje ateity sėklų ,ickami neparceliuoti tam ti. 
auginimas bus tiek išplėstas. krį p,otai „kultaros reika. 
kad visai neteks importuoti |a|ng„ Qayę t„os plotus nuo.
iš užsienio. mos sajygomįs dvarininkai po

Galvijų ir pieno ūkis . sižadėdavo, tarp kitko, pla
kusi, statistiniais daviniai- bįntį apyĮįnkės ūkininkų tar-

“ pe ir veislinių gyvulių prie- 
auglį.

Galvijų skaičius Lietuvoje 
ne tik padidėjo, bet ir jų vei
slė pagerėjo. Statistikos biu
ro daviniais, 1934 m. birželio 
mėn. 30 dienų raguočių iš vi- 

I / so Lietuvoje buvo 1,159,440, 
? J kurių tarpe 733,540 melžiamų

karvių. Tokiu būdu pasta ra i- 
siais metais tik melžiamų ka- 

; rvių laikoma daugiau, kaip
■ prieš Didįjį Karų ir pirmais

įk) karo metais buvo laikoma
f T MrI jft galvijų iš viso-

Melžiamų karvių produkci. Hv || ja didinta įvairiomis priemo 
nėmis, būtent:’įve<lant karvių 
kontrolę, propaguojant racio
nalų žėrimų ir registruojant * f* jk | s-4 -Į ir platinant gerų raguočių

' j medžiagų.
rgm JB gkk Visų šių pastangų dėka, pie(R no gamyba Lietuvoje žymiaifs (Tęsinys 5 pusi.)

Grūdų gamyba

Prieš Didįjį Karų Lietuvos 
ūkininkai vertėsi bevęik iš
imtinai javais. Kadangi ma
sinei javų gamybai sąlygos 
pas mus nėra palankios, tai 
pertvarkant karo sugriautų 
Lietuvos žemės ūkį buvo nu
sistatyta javų gamybos per 
gausiai neskatinti, o daugiau 
ūkį apsukti į gyvulininkystę. 
Vis dėlto ir javų ūkis nebu
vo apleistas, net atvirkščiai 
— ūkininkai buvo skatinami 
didinti javų gamybą. Tuo 
tikslu buvo statomi javą va
lymui pastatai, selekcinei sė
klai įsigyti ūkininkams buvo 
išmokamos pašalpos ir t. p. 
Be to, įvairiomis priemonė
mis buvo palaikomos aukšte
snės javų kainos. Tų pastan
gų dėka, mūsų dirvų našumas 
|bbar žymiai yra didesnis, ne- 
Tfu prieškariniais laikais. Sksi

tant nuošimčiais dabar įvai
rių augalų derliai yra tiek 
padidėję: kviečių 48 nuoš., 
rugių — 53 nuoš., miežių — 
56 nuoš., avižų — 52 nuoš., 
žirnių — 28 nuoš., bulvių — 
90 nuoš. Be to, dar žymiai 
pagerinta ir sėjamųjų auga
lų kokybė.

Paskutiniais metais grūdų 
buvo jau tiek pagaminta, kad 
net pusėtinai išplėstas gyvu
lių ūkis visų javų nebega
lėjo suvartoti ir dėl to dalį 
javų teko eksportuoti į už
sienį. Bet kadangi tuo pačiu 
metu javų kainos, vyriausy
bei teko laikas nuo laiko mo
kėti eksporto premijas. Tvir
toms javų kainoms palaikyti 
tiktai 1934-1935 metais vy
riausybė primokėjo apie 18 
milijonų litų. Nuo 1924 iki 
1934 metų Lietuva eksporta
vo 25,504 tonų visokių grūdų 
ir miltų, už kuriuos ūkinin-

Kalėdinė I
Ekskursija i

1 LIETUVA I
Daivai IŠPLAUKIA iš NT2\V VORKO-.

, EUROPA . ..................”

hamrLrT ‘ ‘ 9

I G«iU traukiniai prieB Bremerhavene -“^"LkeViu Susisiekimas

ji”, aš sušukau, “kokia slap
ta viltis palaiko tavo širdį, 
kad tu esi taip švelni visiems 
nedėkingu tarnavimu?” Ji at
kreipė į mane savo minkštų 
akies šviesų; “Aš neatkrei
piu domės į juos. Jis ateina 
šiąnakt”.

O siela, kurios viltis yra 
aukšta, kaip dangus, perstok 
savo nenaudingą dejavimų! 
Budėtoja, laukianti Viešpa
ties, kaip tu gali liūdėti, kaip 
tu drįsti alpti? Dirbk toliau, 
džiaugkis, kol dar šviesa, ta
vo Sužiedotinio balsas gali 
pašaukti šiąnakt.

Diena vargo — kų tai reiš
kia? Toks trumpas yra šis 
ašarų ir skausmo gyvenimas. 
Pakelk savo veidui Ko tu bi
jaisi? Tu nedavei savo visa 
veltui. Neužilgo tu vaikščiosi 
su Juo baltai Apsirengus, kas 
žino? Gal būti šiąnakt. —- 
Adelaidė Allison.

BEVERLY SHORES
extra bargenai

vertė *
Kun. Ant. M. Karužiikis

“Mano dienos praėjo grei
čiau, negu audėjas nupjauna 
audeklų”. — Jobo VII, 6. 

Atlyginimas

Per ilgų nuovargių dienų ji 
ėjo visur su ramiu meilumu; 
aš tėmijau jos jautrias, nenn- 
vargstančias rankas, myluoja
nčios šen, palengvinančios ten; 
tuomet ji neturėjo jokio atly
ginimo, jokios atsiliepiančios 
šypsenos, jokių linksmumo žo
džių.

“Pasakyk man, tu kantrio-

“ tr,p” '*"“*"*’ kot-nie-

I raštinę. Išlikus siųskit
4 So. Oakley A n*. Ilox #«. l*a<linikiti- m«o 

i‘r ’"bn-»--klte imloKy laiką, kada 
BokMę pas Jus pribūti dėl platesnio poalž-

tots po $12?,;, 041 ft. rnmiT |ots po $226;
•» penių lotas panliHMlaiuas ui $625,
TIK TREČDALIS KAINOS.

i are soltl at rea.-tonahle prlees tM-eonUng to tlie

Vandens Baltumo švariai Dega

FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su City sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS •

it
i/— po Va ImhK

K/r* f#Ar«i n $:

Full-flavored

—perfect 

for cookingl

Džiaugiasi sugriovę. Sbangliai srity sugriovę kanuolėmis visų eilę puošnių kinų rūmų, kurių vertė siekė $25,000,000, 
I japonai, užėmę tos sritis, prie griuvėsių džiaugiasi ir krikšteuja. >j ~Į Į įflUt



Trečiadienis, spalių 6 d., 1937

PAMOKSLAS SESERS SKO tui, kuris įsikūnijo ir virto 
LA8TIK03 LdLIDOTUVEBEtikriausioje prasmėje karuliu

----------- [Karalius ir galiūnų Galiūnas.
(Tęsinys iš 2 pusi.) I Kadangi jo garbė ir dideny- 

kuris iš jų didesnis, juo di- bė nėra apgaulinga, o tik tik- 
desihių ir garbingesnių paly- ra, todėl ir jam pridera tu-
dovų sau ieško. Babilonijos 
karalius Nobudiodzmosoras,

rėti palydovų, kurie išreikš
tų jo garbingumų ir 'galybę.

parsivaręs visų žydų tautų pasėdis jų ištikrųjų ir turi ir tai 
save į nelaisvę, liepė išrinkti labai daug. Visi jie apvilkti 
iš visos tautos gražiausius ir
bę jokios dėmės jaunikaičius, 
mokyti juos per trejus metus 
visokios babiloniškos išmin
ties, ir tik tada leisti į kara
liaus rūmus, kad būtų jo pa
lydovais.

Toks karalių elgėsis netu
rėtų savyje nieko blogo,. jei

baltais drabužiais, seka Avi
nėlį, kur tik jis eina ir gieda 
naujų giesmę, kurios niekas 
negali giedoti. Kuo jie yra 
pelnę tokį išaukštinimų! A- 
pie tai gali mums pasakyti' 
tiktai tas, kuris jau ant že
mės buvo mūsų Išganytojo 

' palydovas jo vainikavimo die
jie tikrai būtų galingi ir gar- Į noje, stovėdamas po kryžiu- 
bingi, nes anot mūs Išganyto- mi, būtent šv. Jonjus apašta- 
jo pareiškimo: ‘‘nedegama ži- las.‘ Savo nekaltumu jis pa
burto ir nededama jo po sai- traukė prie savęs savo Moky- 
ku bet ant žibintuvo, kad švie tojo širdį ir užsipelnė būti 
stų visiems, kurie yra. namo- palydovu. Jis Apreiškime ma
se” (Mato 5, 15). Kadangi tė Avinėlio palydovus ir kad 
kiekvienas žmogus yra tik jie tai buvo užsipelnę savo 
dulkė ir rengiasi dulkėmis vi širdies nekaltumu, nes nebu- 
rsti, todėl ir visos karalių ga- ( vo nusikaltę prieš skaistybę, 
rbės ir galybės, kurias jie Panystės tad dorybe paaipuo- 
reiškia, apsistatydami palydo- šę yra kviečiami danguje į 
vais yra melagingas ir kiai- Į Avinėlio palydovus, jiems vie 
dinaneios. Vieno tik Dievo niems leista vaikščioti paskui

Katalikų, žydų, negrų ir ateivių priešas. Anglų spanda dabar daug rašo apie kitų, 
aršesnį negu Black, klukserį buvusį Alalmma vai. šen. J. T. lleflin, kuris buvo federalės 
vyriausybės tarnyboje su $6,000 metinės algos. Sukėlus triukšmų prieš Blacko paskyrimų į 
aukščiausius teisėjus, Heflinas rezignavo. Dabar jis pasiskelbė kandidatu į senatorius iš 
Alabama vai. Blacko vieton. Čia matome Uef linų kalbant KeniBvortli, N. J., 1928 m., kuo
met jis varė aršių kampanijų prieš A. E. Smitkų, kandidatų į J. A. V. prezidentus.

JAUNIEMS ŽVEJAMSskaistybės įžadų, apturės daug 
nuopelnų, bet panystės gar
bių pelnyti negali. KLAIPĖDA. — Čia atida-

Atsisveikindami su a. a. Se j pyti žvejybos kursai jaunie- 
sele Skolastika nvatsisveiki- . nis žvejams. Klausytojai bus 
name ant visados, praeis kiek supažindinami su žuvininkys- 
laiko, o visi atsidursime ten,Įte įr žvejų laivelių valdymu, 
kur ji' šiandie yra, tik Dieve “7 ‘ n aut aha .
duok, kud ...eu ir fo. garbes! LIETUVIAI DAKTARAI

pelnytume ir būtume vesti ei- o tuo: 
ti paskui Avinėlį ir giedoti LAleyette 4017 
tų giesmę, kurių ji šiandie l
gieda.

PLATINKITE “ORAUGA'
LIETUVIAI DAttTARAf 

,T«1 OANal AS42

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2158 W. Cennak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vaL vakare 

Ketvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tat OANal 6192

Rei.:
24£6 W. 00 81

tai kūdikiška nekaltybė be į- tybėje iki gyvos galvos, 'o Lų i nys gali daryti skaistybės į- 
žadu. • savo pasiryžimų patvirtina į,-' žadu ir apturėti panystės ga-

Jei kas gyventų skaistybė- žadus, kad nebūtų gyvenimo J rbes, jei yra išgyvenę nekal- 
je, bet vien dėl to, kad nepa- ’ aplinkybių atitrauktas nuo sa- tybėje nuo kūdikystės. O jei 
sisekė ar apsivesti ar ištekėti,' vo pasiryžimo. Noras tad gy- kas, gyvenęs moterystėje daro

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 pojnet ir 7—8 v. v. 

Kaadieu išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

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

HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ofiso vai. r 16—12 k. M.

4 8—9 P, M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Res. S12* S. 5th Ave., JI»ywood Av. 
Plione Maywood 2413

OR. P.. ATKOČIŪNAI
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
(Jtai n., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. auo 2—9 v.

garbė ir galybė nėra klaidi-Į Avinėlį ir giedoti tų naujų ®rfJa ne^ baimės, kad kaSjVenti nekaltybėje, įžadu pat- 
• nanti ir melaginga, todėl jam'giesmę, kurios nevalia giedo- bloga neatsitiktų, arba neno •, virtintas ir yra panystės do- 
vienam pridera turėti palydo-* ti tiems, kurie neturi panys- i rodamas imti ant savęs tųirybė, kuri suteikia žmogui 
vų ir tai taip galingų ir gar- tės drabužėlio. Kaip tad gra- pareigų, kurias moterystė už- garbę patekti į Avinėlio pa
baigų kaip kad pats yra ga-Įži turi būti panytsės dorybė, deda, tas neturėtų nei punys- 

; lingas ir garbingas. Iš tikrų-Į jei ji taip labai patinka Die-
į jų taip ir randame pas Da-' v<o akims. Ja gėrėjosi net pa-

nielį pranašų, kuris turėjo lai- j gonys, nes matė joje kokį tai

tės, nei tų nuopelnų, kurie 
plaukia iš tos dorybės. 

Panystės dorybę sodfcro toj 
nežemiškų gražumų, todėl ba- Į dorybės meilė. Žmogus, ’ja ve
ndo ja garbinti savo dievus. Į dinas, ryžtasi gyventi nekal
Tik deivės Vestos tarnai tėlns ': .i i ------

Lietuvoje Vaidilutėms lei-1

mę regėti Dievą sostų. ‘‘Tūks
tančių, sako, tūkstančiai tar 
navo jam ir dešimtis tūkstan
čių kartų šimtai tūkstančių 
stovėjo prie jo” (Dan. 7, 10).
/Tų savo garbę dangiškasis 
Tėvas atidavė savo Sūnui, o j ugnis.
mūs Išganytojui Jėzui Kris- Bet kas yra panystė? Yra
----------------------------------------------- ė,.*

lydovus danguje I
Vienuoliškame skaistybės į- ! 

žade ir turime tas sųlygas iš-1 
pi Idytas< todėl tas įžadas ,ir' 
sudaro panystės dorybę. Ir 
pasaulyje gyvenantieji asme-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Aky* egsaminuojamoi — akini** 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. ’ 
TaL OANal 0623

LIETUVIAI ADVOKATAI

ir
sta buvo prisiliesti švento au
kuro, ant kurio degė amžinoji

AMERICA’S 
LEADER AT fil a0&

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
"T

TaL LATayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

jr
=c=

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumerfams

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

GRANT WORKS COAL 
, VARO

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

Adomas Bernadišius, sav. Tef Cicero 3,,

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Poyilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ 1$ STOTIES YV.H.F.C (1420 K.) 

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

%

telephone: BOUIevard 2800

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

Telephone: REPubiic 972^

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank aanae 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1176 

Namai: 6459 S. RockvveU SL 
Telefonai RBPnhiie 9900

IeL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGC. ILL.

Ras. 6958 *So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatome Cicero)
1444 So. 4»tb Ct

Nuo 8 lkl • vai. vak.

Offiee Houra
2 to 4 end / to 9 P. M. 
Sandą; by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofieo Valančia

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Ramų Telef. PROspeet 1930

TeA CAN*’ 0157
Ree. PROspeet 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6000 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoj* 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
:<akrma ■ereėertt.e rr enbetomie

j" ' " ............
MATYKITE JI ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
vacuuk-oleankr 

ATLIEKA >2 DARBUS

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

_ ---------- r/

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj noo 2 iki f v. v. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v.

TeL Proapect 1019
Tek Repnblic 5047

tt OAHal 9191

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cennak Road
Valaadoe: 1—8 ir 7-8 

Sendoauk ir Nedėl. pagal saUrtį 
REZIDENCIJA

6631 S. Caltfomta Ave. - 
Telefonas REPubiic 7M8

I

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111 

Ofiao Valandos: 2 iki 4 po piet lr 
7 lkl 9 vakare

Trečiadieniais lr Šeštadieniais 
pagal sutartj

|VAIBŪ8 DAKTARAI

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUM BIHCKiy
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganedin* 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave. 
9 Moa

CHICAGO, ILL

OFISO VALANDOS:
Nedaliomis ne* 19 iki 19

Mae 1® iki 12 vai. vyto, nno 2 iki 4 
veL n* oietu ir no 7 iki 8:98 v. v

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava. 

Tek Ti

Offiee Phone
PROipect 1098 
VeL 1-4 pp. tr T-P

Ree. and Offiee
9359 8. Leavttt St 

■ak. OANal aiea

DR. J. J. KOWAR
(X0WARSKA8) 

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

MediUom lr Trvdledlenlata
- Papei kaUrtĮ

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 
TeL LAFayeMe 9019

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
ęagal entartj.

EMIL DENEMARK, Inc.
r Buick - Cadillac - LaSalle

fe
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

ai

VALANDOS:
Nue 19-12 v. ryto; 9-9 ir 7-8 v. vak. 

Nedaliom ie nuo 1® iki 12

DR. J. SHINGLMAN
▼AL KAKIM savo orai 

88

Valandoe 11-11 A. M.. 1-4. T-t P. M. 
Residencija 1*24 8*. 4>tk Ct.

Weat IM*
m.

otų. LAURAITIS
D1HTISTAS

antrad.. ketviriad. tr seaktadlenlak 
,*jl> V. rytų; 1-t p. A: <-• V. v. 
Aettadtenlale ano • v. r. lkl t p. p.

1®I Breadvay 
KKLR08S PARK, ILL.

Pirmadieniais Iv trečiadieniai* nue 
1* v. r. Iki * vaL vakare 

Mtadleatale aoe S v. Iki • v. v. 
aekmadlentele paaal sutartie*.

Tel. POUlevard 7049

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Sa Ashland Ave. 
arti 47th Street

VaL: nao 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal entarti

TeL Ofiao BOUlavard 5913-14 
Boa. RĘNuood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao v*L ano 1—3; ano 6:30—8:39 

756 VVest 35th Street
Ofiao Tai. VIRginia 0036

Realdencijos TaL BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao v*L: 2—4 ir S—8 p. m. 

Reaideeeija
183® So. Olaramont Ave.

Valandoe 9—10 A. M. 
NęiMftamie pagal antartį

Chicagos lietuvių Iv. Kryiians li
gonini, kaip J® pripalino American 
Medical Aseodatloa ir Ameriean 
Oollege of Surgeons, yra Olaaa A 
rtUUas. Tai yra, aukičlanai Ameri
ka* medikaliai antoritetai m&aų li
gonis* priakyri prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
joe patarnavimu. 9700 W. 69th BA, 
tel. HEMIock 6700.

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

M
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LIETUVOS PAŽANGA
(Tęsinys ifi 4 pysi.) | Lietuvų buvo įvelta 70 veis

linių kuilių ir 84 veislinė*padidėjo. Tadu jau buvo pra .<1
kiaulės. Daugiausia veisliniųdėta susiruuiuti pieno perdir ...... , - . ,Al. . _.,. . . ‘ . j kiaulių unportavo Žemės V-bimu ir lygiagrečiai su gal ,,. * . A .. . .. ...

. , ilfiio Ministerija, kita dali —vi.ų veisles gerinimu buvo I ........
j-i • - • ’peskin ūkininkai ir ūkio or-pradėtas steigti pienines, ir . ....... ‘ ganizao jos. Kadangi veistu) upieno nugriebimo punktai. Tu'”/ .. . ... .... . v t ' kiaulių prieaugi'* buvo uept-<aau pieninių skaičius žymiai . .

pradėjo augti tik nuo 1927, gus ir ite visiems ūkininkams 
prieinamas, Vyriausybė atėjometų. Pav., 1925 metais buvo . . , . ...

................................................„ ūkininkam* i pagalba ir patiktai 54 pienines ir ne vieno . . . 1 ” . * .
... . . ,o..- ūkio organizacijas ir Zenusinugriebimo punkto, o jau 193o , ° .

. •• - • i nn.« ūkio Riklius iierkant ems voi-»>. jau 212 pieninių ir 1,71*. >”
nugriebimo punktai. Pieninių pr~»3» tak

. , .. ... .. . ti pagalba pašalpomis. Bekogaminamo ir beveik išimtinai , ...T... . . nul gaminti buvo pastai vioeksportui skiriamo sviesto . ... . .
. . . . • <• ,«*«. ». 5 moderniškos kiaulių skerkokybe, pagerint. 1927 n,, bn- Mtolt;
vo įvesta valstybine sviesto ., , - .pėdoj, Panevėžy, Tauragėje n 

Šiauliuose. Susidarius nepa
lankioms kiaulienos eksportui

eksporto kontrolė, kurios dė
ka pieninėse pagaminto eks
portinio sviesto paskirstymas 
rūšimis žymiai pagerėjo. Lie
tuvos sviestas užsienio rinko
se užima toli gražu ne pas
kutinę vietų kir turi gana ge
rų vardų. Pieno produktų ko
kybe Lietuva pralenkė net to
kias valstybes, kurioms pieno 
ūkis dar prieškariniais lai 
kais buvo ne naujiena, pav 
Lenkija. *•

• ' ,,
Pieno ūkio organizavimas

sąlygoms, vyriausybei teko 
eksportas paremti premijomis. 
Nuo 1928 ligi 1935 metų re
miant kiaulių eksportų, Vy
riausybė išmokėjo ūkininkai!)s 
virš 40 milijonų ’ttų.

Kaip matome kiaulių ūkį 
remiant Vyriausybė sumokėjo 
labai dideles sumas. Tų Vy
riausybės pastangų dėka, kiau 
lių ūkis Lietuvoje nepaprss-

ir jo palaikymas Vyriausybei, *** P^ritvarkė pagei
nemaža kainavo. Tiktai pie- ’ paujama kryptimi ir dabar 
ninių organizavimui Vyria-.-1 Į“ sudaro gana svarbų pa-

CHICAGOJE? CHRYSLER
ANT OGDEN AVE.

Išvyko į Boston, Mass.

Kun. Antunas Andriušis, M. 
I. C. ir kun. Adomas Morkū
nas, M. 1. C. nuvyko dv:em 
savaitėm j Boston, Mass., duo 
ti misijų Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje, kame klebonauja 
kun. Praneišk; s Virmauskis.

Bunco Party Gražiam 
Tikslui

Bunoo party įta:syinui al
toriaus Žalpių bažnyčioj įvyks 
sekmadieni, spalių 24 d. 2 v. 
pu piet, VVoodmano salėj, 3253 
Lime st. Bunco pavykinai 
daug darbuojasi P. Staržin- 
skaitė ir P. Vinienė.

Kviečiami visi atsilankyti, 
paremti pramogų. Bus gralių 
dovanų. Ypač paeinantieji nuo 
Žalpių turėtų atsilankyti į šį , 
vakarų. Rap.

Pranešimas
Sus-mas Chicagos apylinkės 

parapijinių chorų sųjungos į- 
vyks spalių (i dr, 8 vai. vak.,

sybė yra išdavusi 11 mil. Ii-Uann* šaltinį. Jei tai nebūtų^y. Jurgio parap. svetainėje, 
padaryta, Lietuvos ūkininkija Į Bridgeporte. J šį sus-mų kvietų negrųžinamų pašalpų. Be 

to, kadangi plečiantis Lietu
voje pieno ūkiui, sviesto kai
nos pasaulinėje rinkoje pra
dėjo smarkiai kristi, tai svie
sto kainų palaikymui Vyrian 
sybė primokėjo apie 50 mil
litų. .-'j| CICERO. — Rugsėjo 30 d,
kų ir žemų už pieno prodi.k- Juozas Jurgėla išplaukė šve-

ir valstybė būtų atsidūrę da 
ug ’ sunkesnėje padėty jų. Tsb. 
I,H ,1 , a.i.lįtį^jį flįiiįi.i. n 1.11 Iia.ni ,1

Sportimnkas Jurgela 
Išvyko Lietuvon

liauti būtinai atvykti vargo
nininkai ir ckorų atstovą!, nes 

į yra daug svarbių dalykų sva
rstymui.

J. Stanaitis, lašt.

Neapisant sunkių krizės lai 
tus gaunamų kainų, pieno ga
myba Lietuvoje tolydžio pie 
čiasi ir yra pagrindo tikėtis, 
kad plėsis ir ateityje.

dų laivu Gripsholm į Klaipė
dų. Jis laukiamas Lietuvoje 
treniruoti valstybinę krepši
nio (basketball) komandų, tę- 

' sti darbų, kurių adv. K. J. Sa-

A.t
Ki&ulių ūkis viekus pradėjo 1935 m. I£au-

Prieš Didįjį Karų kiaulės ne- treniravimo dabartinių
buvo laikomos beveik išimti 
nai, savo reikalams. Tiesa, 
nedaug kiaulių buvo parduo
dama į artimiausius mieste
lius, tačiau ūkininkų pajamos 
iš kiaulių ūkio buvo labai 
mažos. Prieškariniais laikais 
kiaulių ūkyje Lietuvoje buvo 
laikoma tik 460,000 kiaulių. 
Ir pačios kiaulės buvo labai 
prastos lašininės veislės, ilgai 
augo ir ne greit penėjosi. 0- 
kininkai sakydavo, kad kiau
lės daugiaus suėda grūdų ir 
bulvių negu verta jų mėsa.

Europos čempijonų, Jurgėla 
turės pasidarbuoti su klubais, 
Šauliais, LEIS, JSG.

Čia buvęs direktorius Au- 
gustauskas iš Kūno Kultūros 
Rūmų Kaune, pąsikalbčjęs su 
Jurgėla ir išvykęs prisiuntė 
laiškų konsului Budriui ir 
adr. Savickui, pageidaujant, 
kad jie patarpininkautų išvy- 
kymui Jurgėlos ir Kraučūno. 
Pastarais atsisakęs važiuoti, 
tat vienas Jurgėla išvyko.

Gyvenantiems Cicero spor
tininkas Jurgėla gerai žino

Kadangi pirmaisiais po ka-lpms, kaipo gabus krepšinio

VINCENTAS
SIDLAUSKAS

(SALUSKY)
Mirė »pa4io 5 d., 1837 m.,

2:30 vai. ryto, sulauktu 58 me
ti) amžiaus.

Kilo U TV u ragė s apskričio. 
Šilalės parapijos. Sviliu kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
tris sūnus: Povilą, Vincentą lr 
Petrą, du brolius, Simona Šid
lausku. lr Jo Šeimyna, ir Jur
gi Šidlauską lr kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
3307 Lituanica Avenue.

laidotuvės (vyks penktadienį, 
spalio 8 d. IS koplyčia? S:00 
vai. ryto bus atlyd. tai J Sc. 
Jurgio parapijos bažnyčią. ku
rioj {vyks gedulingos pamaldos 
ui velionio siela- Po pamal
di) bus nulydėtas J šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kvJeė'ajno visus 
gimines, draugus-ges ir pnžy- 
atamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūuūm, tlroitai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. Yards 1138.

FABRIKO RYIjKBIO
PERTAISYTI IK GARANTUOTI

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerį 

3910 OGDEN AVE.
ARTĮ CRAWIX)1U>

OHRYGLBR ’J7 Importai 
▼art«ta3 4 door Sedan,
Dual • Eąoippei, radio, 
heateiį defroster furnished
•t cort .......................... 795]
PLYMOUTH ’57 5-paša de laže fi
tour. Sedan — vartotas .. 5951
PLYMOUTH '35 5-pa«. 
de Juza tour. Sedan ....
OLDSMOBILE *36 6-paas. 
de lože tour. Sedan ....
DODGE ’S« 5-paaa, 
de laže toar. Sedan ...*. 4651
CHEVROLET ’36 5-paaa. 
de luze tour. Sedan .... 465 ’
CHEVROLET ’34 5-paee. 
de laže teur. Sedan ___ 2856
DE SOTO ’38 5-paea.
de luze tour. Sedan ----- <
CHRYSLER ’35 Airflov 6-p. 
de luze tour. Sedan .... 475
TERRAPLANE ’36 5-pasa.
Sodan. pilnai įrengtas .. 495
HUDSON ’86 5-paaa. Sėdau,
tour., pilnai įrengtas ----- 595
Vartotas PACKARD ’87 8-cyL 5-pa 
safierių de lože tr. Sedan .. 635 
FORD ’36 daluže Coupe .. 295
NASH ’36 5-paae. de luze
Sedan ....................................... 5251
CHRYSLER ’37 — 6 cyiin- 
der, 5 pasu. Trunk Sedan
naujas, dabar .............. .. 745
LASALLE *36 5 pass.
Trunk Sedan .....................
PONTIAC ’Sfl — 5 paaa.
Trunk Sedan ................
TERRAPLANE ’36 5 pass.
Trunk Sedan ......... .. ..........

Jūsų karas kaip Įmokėji 
mas. Balanas 12—24 mėn | 
90 Dienų Garantija. S0 DIg 
nų Važinėjdno Išbandymas.

Į 8ft KITI RARGF.NAI TAIP 
i ZI M AI ĮMOKANT, KAIP . ..

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 OCdeti Avenue

Ne tų žmogų galima vadin
ti laimingu, kuris mato aplin
kui tik juodas puses, arba ku
ris ieško tik linksmybių, bet 
tų, kuris randa kelių tarp tų 
dv**jų kraštutinumų.

tA. I A 
VLADISLAYA 
BRAJZULIENĖ

po tėvais Liuirinavtčiulė
mirė Hpalio 4 d., 1887, S:6S ry
to buūukUM pusės uniOB.ua.

Kimi 18 Tauragėn ūpo kr.. Kal
tinėnų purup.. ljabutlų kaime 
Auterikoie lAgyvnno 21 luetua.

Paliko dideliame nuliūdimo 
dvi dukterie: JUSBe lr Jouopht- 
ne, tris uOnuu: A n tašą. Kazi
mierą ir Rronislovą, brolj An
taną. brolienę Marijoi.i) Iguri- 
aavičiuu anūkę Kteanor. dvi 
puMeneres: Julijoną. ftvog.-rĮ
UtuiilHlovą Bttautus, ir jų Šei
mynų, Valen j% Yorknionlenę. 
puetasŲ M. Lituotus ir 'daug 
kitų giminių.

Kūeaa pašarvotus 4617 šo. 
Marahfie.d Avė.

latldotuves Jvykn ketvirtadie
ni, spalio 7 d., 18 namų 8:00 
va!, ryto bus atlydėtu j 8v. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos ut 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta ) 8v. Kaaiuilero ką- 
pinea.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua-gus ir pažys
tamus-ma* dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, Kteal, Kro
liu, FusM-setjės, Piu-brolis. Švo- 
gerk., Anūkė ir titaninės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

į Urba Flower Shoppe] 
80 Archer Avenue [

|04Ms MylInUeras — VefttfcvtaM- 
Bankletams — LaMotavūnas —

Pbasia LAFAYKTTB ft»M

ANDRIEJUS
LAZAUSKAS

Mirė spalio 4 d. ,1937 m., 
8:10 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Naujamiečio apskr., 
Žapiškio parapijos.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame -nuliūdime 

moterj Elžbietą, po tėvais Sl- 
niouavičKftė, dvi dukteris:, 
Marcelę ir Klarą, tris sūnus: 
Vincentą, Jaomią ir Andriejų, 
marčią, du anūkus ir daug i ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 7135 So. 
Rockvvell St.

. Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
ni, spalio 7 d. Iš damų 8:30 
vnt.~ ryto bus atlydėtas J Gimi
mo Panelės fivč. parapijos baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už veHonio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
SGntis, Marčia, Anūkai ir Gl- 
nsinča.

Laidotuvių direktorius La- 
ehąwtcz ir Sfinai. TeleZonas 
Ganai 2515.

SKAITYKITE

BARGENUS

Padėka

GARY, IND. — Surengta
me “Pasiimtinio” naudai pi
knike pasid&rba <usiein» šiuo 
noriu tarti širdingų ačiū: Roo 
sevelt Furniture Co. savinin
kams BertuPiui ir Jovaraus- 
kui už dovanas vertės $84.00. 
bilietų platintojams, pikniko 
organizatoriams, visiems, ku 
rie piknike daibavosi; radio 
valandų savininkams už pa
garsinimų pikniko, Šurum -
Būram ir Aero klubo mėgėjų nei 
chorams, kalbėtojams, prog
ramos vedėjui ir publikai.

Statistinių, žinių darbo pa 
rainai liko $178.15.

Dar kartų visiems dėkoju, 
Kun. 8. J. Draugelis,

“Pasiuntinio” leidėjas ii 
atsakomasis redaktorius.

KKAIPĖDA. — Kaip žino
ma, du Seimo atstovai klai 
pėdiečiai, davė vyriausybei 
tuo reikalu paklausimų, ltug 
sėjo 30 d. Susisiekimo Minis
teris Stanišauskis atsakė j 
tų paklausimų seime, kad nu
savinant žemę neprasilenkto, 
nei su Lietuvos Konstitucija, 

su KlaipCdoSj Statutu.
Toks nusavinimas viešiems 
reikalams už teisingų atlygi
nimų yra Statuto 32 par. nu
matytas.

GARY, ind. laidotuvių direktoriai 
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Motelis patarnauja
Pk«B« 9000 . 620 W. 15th Ava.

BIZNIERIŲ

“DRAUGE”

. ro metais gyvų kiaulių kainos 
buvo gana aukštos, tai kiau
lių skaičių patys ūkininkai 
gana greit padidino. Būtent 
jau 1923 metais dabartinės 
Lietuvos plote buvo laikoma 
1,697,000 kiaulių. Nupenėtas 
lašinines kiaules tada labai 
lengva buvo parduoti. Kiau
lės buvo perkamos vidaus ri
nkai ir eksportui į Vokietijų.

Kadangi vėliau vokiečių ri
nkos pradėjo siaurėti ir ėmė 
reikalauti netiktai riebių kiau 
lių, ir kadangi dalis kiaulių 
eksporto teko kreipti į An
glijos rinkų, kuri perka kiau
lieną tik bekono pavidale, to
dėl teko pakeisti kiaulių au- 
vinimos kryptį, — iš lašini
nių kiaulių pereiti į betoni
nių kiaulių yamybų. Lašini
nės mūsų kiaulės bekonui ne
tiko, todėl nutarta buvo pro- 
)>aguoti anglų jorkšyro kiau-

žaidėjas ū* riintas jaunimo 
veikėjas. Jam teko žaisti su 
komanda 1931-1932 metais, ku 
ri laimėjo Chicagos Vyčių 
krepšinį turnamentų. 1936 - 
1937 metais jis žaidė su stip
ria teisėjo Zūlrio lietuvių ko
manda, kuri pasižymėjo rung
tynėse ir tarp svetimtaučių.

įvairios organizacijos ir jo 
giminės rūpinos Jurgėlai su
ruošti išleiMuvių vakarėlius. 
Bnvo supirkta ir tinkamo* 
dovanos, bet nesuspėta. Gavęs 
telegramų iš Nev Yorko, kad 
laivas išplaukia ant rytojaus, 
Jurgėla turėjo tik kelias va* 
landas laiko sudėti savo rei
kalingus daiktus keltonei.

Visi draugai linki jam pa
sisekimo su sportininkais Lie
tuvoj. Manoma, kad jis pasi
liks Lietuvoj iki 1939 m., ka
da Lietuva turės išlaikyti sa
vo garbę, kaįpo čeropijonai

les. Nuo 1924 ligi 1935 iių į krepšinio žaidūrie. Rap.

DOMININKAS 
VAU VILAS '

kuris mirė rugp. 17, 1937 
m. bus perkeliamas iš 
sklapo (vault) ir palaido
tas Bv. Kacinuero kapi
nėse Spalio 9, po pamal
dų ftv. Jurgio P»r. bažny
čioje. Pamaldos prasidės 
8:40 vai. ryte. A. a. kito 
ifi Andrejavo par., Sausų 
kaimo.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šio 
se pamaldose ir perkėli
me. Po perkėlimo širdin
gai kviečia atvvkti i na
mus po nifcn. 3023 Llo- 
yd Avė.

Meldži&nm ištarti amži
nų atilsį už velionio sie
lų.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Sv. Kasdmiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

\Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klaniųkitą mūrų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarai!, 
10 :M vaL vakare ii W. H. F. C. etoMee (UIS K.) — Prane«)ai

P. AALTĮMIERAS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III Aki P C PATARNAVIMASANDULANul dieną ir naktį
rv A T KOPLYČIOS VISOSE
U 1 Iv Al MIESTO DALYSE

A.Maalsl«s 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. an

Juozapas Uis
P J. Ridikas

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. We8tern At 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

lachamcz ir Simai
1. Liiden
S. P. Mažeika

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1£7Q

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Pbone YARda 1138-1139

uniOB.ua
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VIETINES ŽINIOS Graži šv. Antano 
Dr-jos Veikla*

Broliai Lietuviai!

NORTH SIDE. — Štai, jau 
nebetoli Spalių Devintoji, ku
ri nuims, lietuviams, yra la
bai, labai liūdna, nes tų die
nų, 1920 m., lenkai iš pasalų 
užgrobė mūsų sostinę Vilnių, 
iki šiam laikui tebelaiko savo 
rankose ir visokiais būdais 
kankina mūsų brolius lietu
vius. * • ,

Taigi, Amerikos lietuviai!
'Minėdami Spalių 9 kuoskait
lingiausiai rinkimės j sales ir 
siųskim karštus protestus len
kų valdžiai. Parodykim len
kams, kad mes pasiryžę Vil
nių atvaduoti; nežiūrint ko
kiomis sąlygomis, bet jis bus 
atvaduotas.

Štai, northsaidiečiai visu 
smarkumu ruošiasi minėti Spa 
lių 9 d. kalbomis, deklamaci
jomis ir dainomis. Kviečiama 
visi lietuviai atsilankyti šeš 
tadienio vakarų, 8:30 į para
pijos salę. Išgirsite gražių 
programų. Vilniaus Dzūkas

Grįžo Iš Rekolekcijų

Antrosios Marijonų aštuo- 
nių dienų rekolekcijos užsi
baigė šeštadienį, jas vede 
kun. Mykolas Urbonavičius. 
Sykiu atliko rekolekcijas ma
rijonai: kun. Bronius Vitkus, 
kun. Antanas Andriušis, brol. 
Stasys Montvidas, brol.-'Jonas 
Peldžius, brol. Jonas Seibu- 
tis, brol. Vincas Žvingilas.

Aušros Vartų Klebono 
Pagerbimas

Sekmadienio vakare, savo 
klebonui kun. Mykolui Urbo
navičiui, jo vardinių proga, 
dėkingumo bei pagarbos pa
reiškimui, parapijiečiai suruo 
šė šeimyninį vakarėlį ir ban
kietų. • 1

*
Mokyklos vaikučiai, Šv. Ka

zimiero seselių pamokyti at
liko keletu muzikalių dalykė
lių, bei deklamacijų, ir įteikė 
savo klebonui maldų puokštę.

Parapijos komiteto vardu 
klebonų pasveikino Pranas 
įBalčiftnas; Sodaliečių vardu 
— Elena Rudytė, Tretininkių 
vardu — Ona Judeikienė, šei
mininkių vardu — S. Balčiū
nienė, prie stalų patarnautojų 
vardu — Petr. Andziliotienė, 
Vyčių apskričio vardu — Pe
tras Bložis, dr. A. Rakauskas 
— Federtfcijos vardu.

Kiekviena draugija prie 
sveikinimų solemnizantui dar 
įteikė dovanų. Stasys Linaus- 
kas nuo savęs vaišino.

Ilgesnes kalbas pasakė Leo
nardas Šimutis — įvertinda
mas kun. M. Urbonavičių, kai 
po Aušros Vartų klebonų.; 
kun. J. J. Jakaitis, MIC. — 
įsąmonindamas parapijiečių 
ir jų vado artimiausias už
duotis ir p. K. Čibiras iš Lie
tuvos. Programų vedė šio va
karėlio sumanytojas kun. A- 
domas Jeskevičius, MIC.

Dr-jon įsirašė dr. A. Ra
kauskas

Marijonų Rėmėjų 
19-to Skyriaus 
Susirinkimas

Misijos

RCA VICTOR

CICERO. — Draugija Šv. 
Antano laikė mėnesinį sus-mų 
spalių 3 d. Dr-jon įsirašė nAu-

INDIANA HARBOR, IND 
— Šv. - Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje Misijos prasidėjo 
spalių 3 d. ir»baigsis sekma
dienį, spalių 10 d. iškilmin

Vilniaus Radio 
Pusvalandis

KALBĖS VILNIETIS 
K. ČIBIRAS

Marijonų Rėmėjų 19-to sky 
riaus susirinkamas įvyks šia
ndie, spalių 6 dienų, po pu j gaiš mišparais vakare 7:30
maldų Ai šros Vartų parap. Į vaj. Pamokslus sako kasdien' 2is yra pakenčiamas Vilniaus 

9 valand* ir;akaraisl, reikalams. Bus minima Spalių

CLASSIFIED
P A K DA V1 M V I

Rpstoranas-Tavemas, gera vieta, pi- 
glal parsiduoda, pardavimo priežas
tis — mirtis. AtsiAaukit:

8808 So. Kedzie Avenue
RENDON KAMBARYS

_ «». <tx Rendon šviesus. apAildomas, gra'.usSios dienos dienraščio Drau kambarys: atšisaukit
8522 West 45th 8treetgo’ vedamas radio pusvalan- Chieago, III,

ji nariaį: dr. A. Rakauskas
ir keturi jauni vaikinai: B. Side). Visi šios parap jos Ma- 7.39 va| vienoulis domini ko-' perinto! Vilniaus užgro-

« 11 ’Vl T 1 IShemalski®, J. Budrik&s, P» njonų rėmėjai ir jiems ufcjuu nas i<un. Pranciškus JankuB.;,į)Įmo diena Kalbės Vilniaus 
Stančikas, jo brolis J. Stan-’ čiantieji, prašomi susirinkti, 
čikaš. Trumpoj, ateityj bus Susirinkimas svarbus, tat

pageidaujama, kad kuodau 
giausiai susirinktų. Valdyba

įsteigtas beisbolės tymas.
Gautas pakvietiimas iš La

bdaringos Sųjungos seimo re
ngimo komisijos. Paskirta iši Iš L. Vyčių Darbuotės 
kasos $5.00. Atstovais išrink !

krašto lietuvis, “XX Amž.”
atstovas Kazimieras Čibirą55,
kuris dabar lankosi Chieagoj.

. . r. , , .,. Tikimasi, kad patrijotingoji
mus ir apylinkių kolonijų lie- . . . „ - 4 ,_ . , . w • lietuvių visuomene atsisuks
tuvius pasinaudoti Dievo ma
lonėmis.

Misijos — tai ypatingas 
Dievo malonių laikas.

Todėl, kviečiu visus vi et i-

PARDAVIMI! NAMAS

4854 So. Maplewood Avė;, krautuvė, 
4 kambariai, garadžlua. Priežastis 
pardavimo — naAlė. AtsiSaukit 107 37 
So, Mlcnlgan Avė.

REIKAIJNGA8 VIRĖJAS

Re t kalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuviSkų kalba. Rady. 
kitę; i
'Draugas," 2884 So. Oakley Avė.

REIKALINGA DARBININKAI

Pabandykite elektrikinį 
tono nustatymą, dabar. 
Jisai yra greitas, teisin
gas. tikrai automatlėkas. 

•— Tik paspauskit guziką. 
Ir gaunate Jūsų stoti. 
Per J Orų d i a 1 tonuoja
short »ave 50 syk leng
viau... paklausykit Sonlc- 
Arc Magic Balso. Atei
kit Šiandien.

M

“'8 K
$224'95TRADE IN YOUR 0L0 RADIOfcft. tri OAteNi <-<«** m

flERC&EXTRA VALDE IN PCS ALI THE W6Y!

ilkUUl'liltlI

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3409-11 So. Halsted St.,
3417-21 So. Halsted St.,

Tel. BOUIevard 7010

BUDRIKO PROGRAMAI —
Nedėliomis iš stoties WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 vul. vak. 
Ketvergais iš stoties VVHFC ■— 1420 Kil. nuo 7:00 iki 8:00 v. v. 
Panedėliaia ir Petnyčiomia iš itotiea WAAF 920 Kil., kaip 4v. v. 
Kiekviena ryta iš stoties WGES — 136® Kil., kaip 9:30 v. ryto.

ti J. Mikolainis, J. Liaugau
das, J. Motekaitis.

Išduota raportas iš parap, 
pikniko, iš Šv. Antano’ parap. 
paskolos b-vės. Pažymėta, kad 
bendrovė auga ir stiprėja; ir 
trumpoj ateityj atidarys nuo
savų ofisų. Mūsų dr-ja toj be
ndrovėj turi pasidėjusi ant 
nuošimčių $2,500.00.

J. Šileikis, V. Grigaliūnas. 
E. Mikutis išdavė raportų iš 
dr-jos rengiamos vakarienės, 
per kurių garbės nariai gaus 
dovanas. Vakarienė bus spa-' 
lių 24 d.

BRTGHTON PARK. — L. 
Vyčių 36 kuopos 20 metų ju
biliejaus iškilmės bus spalių 
10 d. Prasidės iškilmingomis 
šv. Mišiomis, 9 valandų, ku
rias laikys klebonas kun. A 
Briška. Diakonu bus kun. J. 
Šaulinskas, subdiakonu kun. 
F. Juškevičius. Kleb. kun. A 
Briška, Vyčių 36 kuopos or
ganizatorius pasakys pamok
slų. Cliacagos apskr. Vyčių 
choras, vedamas S. Rakausko 
giedos mišias. Nariai in cor 
pore eis prie šv. Komunijos. 

Prašomas jaunimas: Šv. Va
A. Kondratas išdavė rapor- rdo, Sodalieijos, parapijos cho

tų iš mūsų gerb. kun. H. J. 
Vaičūno pagerbimo vakaro. 
Komisija tam tikslui aukojo 
$10.00 iš dr-jos iždo.

Iš Federacijos 12 skyriaus 
raportų išdavė J. Motekaitis. 
pranešdamas, kad rengiamos' 
prakalbos spalių 9 d. Vilniaus 
užgrobimo paminėjimui. Tai
pogi išdavė raportų iš Labd 
Sų-gos 3 kp.

Šie dr-jos nariai nesirgę per 
20 metų, gaus dovanas po $15 
vertės: Vladas ^Bukauskas,
Mykolas Masiliūnas, senas Ci
ceros biznierius, Jonas Spra- 
naitis ir Juozas Skupas.

10 metų išbuvę dr-joj ir jje- 
sirgę: Jonas Bertašius, Juo 
zas Stankus, Dominikas Ser
vą, Juozas Tekorius, Aleksan
dras Zakaras — kriaučių di
rbtuvės savininkas, Ignacas 
Zimont. Šie nariai už tai gau
na dovanas po $10 vertės.

Korcsp.

ro ir visos draugijos, taip pat 
kitos Vyčių kuopos bendrai 
dalyvauti Mišiose ir šv. Ko
munijoj.

Po Mišių bendri pusryčiai 
svetainėj.

Vakare 7 yal. jubiliejaus 
bankietas ir ^programa iš dai

nų, muzikos ir lošimo. Buj 
įžymių solistų^' Po visam šo 
kiai. Įžanga- 75c. Nuoširdžia7 
visus kviečia, _

Rengimo Emisija

Rakauskaitės Koncerto 
Programoj Amerikos 
Liet. Kompozitoriaus 

Kūrinys

Grįžo Atstovės Iš 
Seimo

TOWN OF LAKE - Jau 
grįžo mūs veikėjos ir Šv. Pra-

VYRAI
Automobilių mekanlkal ............ $30.

dien 4 vai WEDC stoti ir i Dr,H press operatorius ........ $18.
Km. k. Bičkauskas > Sekamu‘t.d^iaV tak'ytoJal ’ ’ Ih5'(pasiklausys patrijotiskos pro- Mekanlkų padėjėjai ................... .. $12.

savo radio priimtuvus šian-

Gražios Vestuvės
gramos.

į Sveikas protas labiau tarp-
Spųlių 2 d., Gini. Pan. Šv. j sta len, kur žmogui turi ko-

hažnyčioje kleb. kųn. A. Bai- Į voti už būvį visomis jėgomis.
tutis surišo moterystės ryšiu: • ~ ~ .,,, XT ., .A T ’ i Geriau atsakyti patarnavi Aldonų Narvidaitę su J. Ven- , ,. ..mo, negu padaryti jj nema
ckum.

A. Narvidaitė yra dukrele 
plačiai žinomų biznierių Nar- 
vidų, kurie užlaiko didelę 
duonkepyklų Marųimtte Par
ke. Narvidienė yra Chicagos 
Moterų klūbo narė ir pasižy
mėjusi darbuotoja.

Vestuvių bankietas įvyko 
South Side Masonic Temple. 
Dalyvavo virš 300 svečių. Jau 
Pavėdžius sveikino Lietuvos 
konsulas Daužvardis ir kiti.

Ieva Lukošiūtė

Kons. Daužvardis Ir 
Teisėjas Zūris “Jau
nimo” sukaktuvėse

Spalių 2 d. VVest Side sve
tainėj susirinkęs jaunimas pa 
minėjo vienų metų ‘Jaunimo’ 
sukaktį Programų sndarė lie
tuvaitės šokikės: Ullian Cin- 
skaitė ir Julia Katkuskaitė. 
Trofijas išdalinant nuoširdžių 
linkėjimų sudėjo Lietuvos km 
nsulas Daužvardis ir teisė.jas 
J. T. Zūris. *

Marijona Rakauskaitė, Lie
tuvos Operos solistė, kuri 
duos savo pirmų koncertų Či
kagoj į daugiau kaip trylikų 
metų, savo publikai patieks i 
tikrai įdomių ir įvairių pro- j

gramų. Minėdami savo vardo dienas
Dainininkės re^rtnare gir- d„ Marųue(te Parko Pranci5. 

dėsite visus žymiuosius Lio-!kai. čija„skas ir k„n Luko. 
tuvos kompozitorius. Pižymė- -ius turf.jo sve.jų. ;r_

Pas Pranciškus

MARQUETTE PARK.

loniu būdu.

Duonkepiai .................................... 825-35.
Indų plovėjai............................... $12-15.

I Virėjai ............................................. $18-80.
Valytojai ......................................... $12-16.
Prltarnautojal .................................... $18.

MOTERYS
Virėjos R estu r au tuose .. $18-22 35.
Prltarnautojos .......................... $12-16.
Genarallntam namų darbui,

mergaitės .................................... $8-12
Bėautv Operatortos .. $16.50 lr aukš. 
Prosytoja Moterų dreslų .... $12.
Viešbutyje Patarnautojos .... !50Ž

SHAY EMPLOYMENT AGENCY1 
14 West Wa6hlngton Street

Chieago, Illinois 
Tel. Cen 9800

CHARLES YUSHIS
0ARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
IAtlieka visokias medžio darbus,! 
(didelius ir mažus, už prieinamų] 
{kainų. Apkala namus Bingeliais.] 

Į Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

danant statyti sau naujų namų 
ir pertaisvti senų, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 80. Maplewpod Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

REIKALINGAS DARBININKAS

tina, kad ir Amerikos lietu
vių kompozitoriai p-lės Ra

masis šeštadienį savo namuo
se, o pastarasis pirmadienį

nciškaus Vienuolyno rėmėjų, kauskaitės programoj turės Vytauto parko valgykloje. A- i 
seimo iš Pittsburgb, Pa., par- I atstovybę: Sarpaliaus kūrinys j}jern grt|žta daug gra$įjų p,n_
sivešdarras gražių įspūdžių iš’ 
seselių priėmimo ir vaišingu
mo. Seime dalyvavo iš'j Town 
of Lake: M. Sudeikienė, A. 
Snarskienė, A. Kilmitzs, S. 
Bartkaitė, J. Stugienė, A. Su- 
deikis, J. Saudvitienė, U. Ma 
žeikienė, {B. Cicėnienė.

M. Sudeikienė buvo seimo 
I pirmininke, A. Snarskienė —
Į raštininke. Mandatų komisijoj 
j buvo A. Kilmitzs, S. Bartkai
tė ir Cicėnienė. J. Stugienė 
žadėjo tapti amžina nare, da
rbuotis seselių naudai ir su
rengti bunco party.

Atstovės sako, kad seselė
ms labai reikalinga medžiagi
nė parama.

bus dainuojama. ;
Marijonos Rakauskaitės ko

ncertas įvyksta šį ateinantį 
sekmadienį, Sturiebaker teat
re, 418 So. Michigan avė. Už.- 
danga^ pasikels lygiai astuo
niose. Paskutinėmis žiniomis 
atrodo, .kad daug lietuvių į 
šį koncertų si sirinks. Kas dar Į 
nespėjo įsigyti bilietus ragi- Į 
narni tai padaryti dar prieš 
t»enktadienį, nes iki tai die
nai publika gai i juos gauti 
visų laikraščių redakcijose. 
Bilietų kadnos nuo $1.65 iki 
55 centų. poš.

DARBININKŲ ŠVENTĖ

KAUNAS. — Rugsėjo 18-19 
d. buvo pirmoji Lietuvoje pla 
t&snio masto darbo šventė.

Lenkų Sauvalės
OKUP. LIETUVA. — Ke 

Atstovės buvo maloniai pri- , turiose administracijos linijos

Tel. CANai 7514
CHICAGO

Buy gloves with what 
it savos ’

Nerelg mokėti 60c ui Į 
dantų mostj. Listerino i 
Tooth Pašte gaunama po lj 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji \ 
veikia. Jų vartodan.as per į 
metus autaupal $3.00. ’

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c
H0W OFTEN C*N V00 
KISS AND MANE DPI

T7WW hntbanda can tmderstand 
JT why a wife ahould turn from a 
pteaaaot aompanion luto a «hraw 
for onę trhole week ln every month.

You can eay “I'm aany” and U* and malte up easler beforo 
marriago than after. Bewtae. If jon 
vrant to hold your buaband, you ' 
vroo't be a three-quarter wife.

For three Renerationa one vraman 
hae told anotber how to go ''amil- 
lng ttarough'' with Lydla B. Plnk- 
baai'a Vegetable Compound. It 
belpa Naturo tone up the eystem, 
thua leeeening the dlacomforta tiram 
the functlomJ dleordera whlch 
vromen mušt eodure ln the three 
ordeala of ttfį: 1. Tumlng from 
glrlhood to womanhood. 2. Pra- 
paring for motberhood. 3. Ae- 
oroaching "middle age.”

Don't be a three-quarter wtl». 
take LYDIA B. PINKRAM'S * 
VBOBTABLB OOMPOUNDan®
Oo -smlUng Througb."

I

Reikalingas darbln'nkas ūkles darbui, 
ūkis netoli Chicagos. Aelga $15.00 1 
mėnesį. AtsiSaukit? X Stanley:

423 East 64th Street,
Pirmos lubos.

COAL
Anglys

WILMINGTON
ANGLYS

Lump •••••..••••• $6*00
Mine Run .............. 5-75'
Egg .......................... 6 00
Nut .......................... 600
Screenings .............. 4-75

PIRKIT DABARlt KAINOS 
GREITAI KYBĄ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PKIE»pESC'ILOSE

Tel. ARDmore 6975

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

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Pirmiau pažink kų darai, o 
paskui jau daryk.

' ■K----
Žmogus įvertinamas yra ne 

su'ig jo turto didumu, 
sulig mokėjimu jį sunaudok?

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda—Svariai Dega — Lygus
PRODVKTAS DIDŽIAUSIO Fl'ETi OII, RAFINTRIfOTOJO AIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTVOJAMF, PILNĄ MIF.R.) 
SIJ CITY SKALER APZICRfTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AUECJAV8 PEČIAMS AAIKITE

i OANal 2020

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

MILLIONSOF POUNDS HAVF BEEN 
USED BV OUR GOVE RNMENT

Price Todatf, 
m 45 ^fiarsAgo 
25ounces 254

imtos ir pittsburgiečių veukė- vietose lenkai vėl buvo per- Jfoub/e Ąrfion
in Tn vniSin nioirori nono kpję gaires. Pagrobtas poLici-'—--------•—------ ------

ninkas dar negrąžintas.
jų. Tų vaišių niekad nepa 
miršių. Rap

KI RVI AUnUAI VISOKIEMS fili,RYTI VAMS

CRANE COAL COMPANY.

1 ■** . • .


