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LIETUVIAI ATLETAI SVEIKINA IS PARYŽIAUS
KUN. P. STRAKAUSKAS KALBĖJO 

APIE MUSŲ JAUNINA
Dar tęsias mūsų akademikių 
dainų kontestas per “Draugo” 

radijo valandą
Vakar per “Draugo” radijo valandą iš stoties WEDC 

gerb. kun. P. Strakauskas gražiai kalbėjo apie jaunimą ir 
jo auklėjimą. Anier. lietuvių inedikališko mokslo akademi
jos'narys dr. A. J. Jovaiša įdlomiai pasakojo apie sveikatą. 
Be to, buvo įdomių pranešimų ir žinių. įspūdingai dainavo 
ir akademikės “Draugo” radijo valandos konteste. Vakar 
dainavo šios akademikės;

Ona Juškiūtė — Šv. Mykolo parap.; daina “Pas darže
lį trys mergelės.”

Aldona Rimkiūtė — ŠŠ. Petro ir Povylo parap.; daina 
“Vakarinė daina.”

Adelė Pocius — Visų Šventųjų parap.; daina “Graži

ITALŲ KARIUOMENES VADAI AFRIKOJE

Iš kairės: 192-ojo fašistų legijono vadas Ponti- 
celli; 23-iosios fašistų divizijos vadas Galamini, ir 215- 
ojo legijono vadas Savini. Jie visi turi “komandie- 
rio” titulą.

PURVINA RESPUBLIKONŲ 
AGITACIJA

NACIAI NUBAUDĖ 
KATALIKU

rože. n
Ateinančią savaitę dienrašty “Drauge” rasite balsavi

mo blanką su visų kontestančių vardais ir pavardėmis. Jūs, 
skaitytojai ir klausytojai, esate teisėjai. Balsuosite už 3 d'ai- 
ninkes, kurios jums labiausiai patiks; trys gavusios dau
giausiai balsų gaus dovanas.

ANGLIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ ITALŲ SPAUDĄ

LONDONAS, rugp. 7. — 
Iškelta aikštėn, kad Anglija 
pasiuntė Italijos diktatoriui 
Mussoliniui energingą protea 
tą prieš italų fašistų spaudą, 
kuri paskutinėmis dienomis 
pradėjo pulti Angliją dėl pa
starosios nusistatymo Etiopi
jos klausimu.

NACIAI IŠVAIKĖ ŽYDUS 
IŠ REZORTO

36JJ?o 5iT.Ai?LPARA LAIMINGAI PASIEKĖ 
PIJOS YRA PRANCU-

Zl JO je EUROPOS ŽEMYNĄ

ROMA, rugp. 7. — Vykdo 
ma atsarginių mobilizacija. 
Norima sudaryti tris naujas 
karių divizijas karo veiksma
ms prieš Etiopiją.

Planuojamoms naujoms di
vizijoms neturima pakanka
mo skaičiaus karininkų. Ka
ro departamentas tad šaukia 
tarnybon nuo 1909 iki 1914 
m. imtinai gimusius visus1 
tuos vyrus, kurie ėjo karo 
mokslus, bet jų neužbaigė. Jio 
tad šaukiami į karo mokyk
lai Instrukcijos prasidės lap 
kr. 15 d. ir baigsis apie ge 
gūžės mėnesį.

PORT SAI D, Egiptas, rug 
piflčio 7. — Per pereitus 6, 
mėnesius Italija pasiuntė ry
tų Afrikon apie 240,000 vyrų 
— karių ir darbininkų, Sale
zo perkaso keliu. Šiuo keliu 
siunčiami ginklai ir įvairi ka 
ro medžiagai.

Suezo perkaso vadovybė 
pelnys apie 10 milijonų dole 
rių iš Italijos.

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Nacių autoritetai išvaikė apie 
400 žydų iš Bad Toels rezor- 
to, Bavarijoje, kur sveikatos 
ieškojo daugiausia seni ir ser 
gautieji žydai. Tarp žydų pa
sireiškė tikra pasiauba mies
telio viršininkui išleidus įsa
kymų, kad per parą neliktų 
nė vieno žydo rezorte. Užda
rytas ir žydui priklausantis 
viešbutis. Girdi, tas padary
ta namo “apsaugai.”

Aiškėja, kad žydai išvaiky
ti pirmiausia dėl to, kadi di
dysis nacių kovotojas prieš žy 
dus Julius Streiclier pasiry
žęs vykti tan rezortan savo 
sveikatos “pataisymui.”

UŽDARYTAS KATALIKŲ 
LAIKRAŠTIS

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Naciai uždarė porai mėnesių 
katalikų laikraštį Bažnyčia ir 
Gyvenimas, leidžiamą (Tklen. 
burge.

Kaltinamas tuo, kad jis 
“iškreipęs” istorinius faktus 
rašydamas apie Vokietijos 
praeitį ir dabartį.

NEW YORK, rugp. 7. — ’ COBLENZ, Vokietija, rug 
Mrs. G. Simmons, ūkininko ’piūčio 7. — Naciai suėmė vie- 
žmona iš Marshall, Mo., kai- nos katalikų organizacijos pa 
bėjo AVomen’s National Re- tarnautoją, kurs čia nuplėšė 
publican klubo susirinkime, nuo katalikų namų nacių pn 
Šiam klubui priklauso žymių lipdytą atsišaukimą prieš Ka 
jų respublikonų vadų žmo-' talikų Bažnyčią.
nos ir jos džiūgavo, kad Mrs. Nacių teismas nubaudė tą 
Simmons puola prezidentą žmogelį du mėnesius kalėti. 
Rooseveltą už jo “pastari- Į Toks pas nacius “teisingu- 
gas įvesti šin kraštan Mask- nias.”
\os komunistišką tvarką.”

Tai paprasta re-, y įblikonų 
politiška j’."\ina ag ‘acija pr 
ieš prez. Roosevelto vyriau
sybę.

Reikia atsiminti, kad 1936 
metais įvyks prezidlento rin
kimai.

DARBININKU RIAUŠĖS 
BRESTE

PASKIRTI DU NAUJI 
VYSKUPAI

AVASHINGTON, rugp. 7. 
— Apaštališka delegatūra pa
skelbė, kad Šventasis Tėvas 
Pijus XI paskyrė mons. P. L. 
Ireton, Šv. Onos bažnyčios 
rektorių, Baltimore, Md., vy
skupu koadjutorių Richmond, 
Va., vyskupijai.

Be to, Amerikos Katalikų 
u-to rektorius monsignoras 
J. H. Ryan paskirtas vysku
pu Omahon.

DARBININKŲ DEMON
STRACIJOS PARYŽIUJE

UŽDARE LAIKRAŠTI

VIENA, Austrija, rugp. 7. 
— Jugoslavijos pasienio sar- 

RIO JANETRO, rugp. 7. — gyba nušovė 6 albanus ir dvi 
Brazilijos žymieji vadai nūs. albanietes, norėjusius pereiti 
prendė bendromis pajėgomis Jugoslavijon ir su ginklais 
slopinti komunizmą. . pasipriešinusius sargybai.

PARYŽIUS, rugp. 7. — 
“Recrutement Sacerdotal” pa 
skelliė kunigų skaičiaus Pran 
cūzijoje cenzų. Prancūzijoje 
\ra 87 vyskupijos su 41,250,- 
(XX) gyventojų. Kunigų yra 
47,015.

Paryžiaus vyskupija turi 
daugiausia kunigų — 1,791. 
Paskui seka Lille vyskupija 
su 1,610 kunigų. Saint Jean 
de Maurienne vyskupija turi 
mažiausią kunigų skaičių — 
108.

Imant visus Prancūzijos 
gyventojus bendrai, vienas ku 
nigas tenka 877 gyventojams. 
Tačiau atskiriose vyskupijose 
stovis toli kitokis. Štai, Pa
ryžiaus vyskupijoj vienam ku 
nigui tenka 2,512 gyventojų, 
o Marselio vyskupijoje — 
1,757. Kitose vyskupijose ma 
žiau.

BREST, Prancūzija, rugp. 
7. — Keletas tūkstančių dar-1 
bininkų 'sukėlė demonstraci
jas ir riaušes sumažinus at
lyginimą laivų statymo fabri 

• kuose.
Įsikišus policijai, vienas • 

riaušininkas nušautas ir ke
lios dešimtys sužeista.

Riaušininkų malšinimui bu 
vo iššaukta kariuomenė.

Išaiškinta, kad komunistai 
vadovavo demonstracijoms ir 
riaušėms.

SMOGIKAI VĖL KELIA 
GALVAS

BERLYNAS, rugp. 7. — 
PilkamarŠkiniai smogikai, ku 
rie buvo nustelbti po į vykdy 
tų 1934 m. Hitlerio surengtų 
skerdynių smogikų vadams ir 
kitiems, iš naujo atgįja ir pra

PARYŽIUS, rugp. 7. - ,leda sav0 kampaniją prieS 
Policija iShlaSkė bus, ir ga- “dCT *»<*"*<>” Hitlerio “pr

J ’> OM-IUUbnnoino Volą

(‘‘ Draugui ” kablcgrama)

PARYŽIUS, rugp. 6. — Sveiki ir linksmi pasiekėme 
Paryžių. Visi atletai yra puikiai nusiteikę; visi keleiviai 
pasitenkinę Normandie valgiu ir patarnavimu. Atletai 
siunčia nuoširdus sveikinimus tėvams, draugams ir Olim- 
pikos komitetui. \ L. Šimutis.
A. L. O. K. PIRMININKO iš Paryžiaus. Garbė už tai 

ŽODIS komiteto nariams, rėmėjams
ir aukotojams.

Advokato Rapolo Skipičio 
sumanymas pasiųsti Lietu
von grupę Amerikos lietuvių 
sportininkų dalyvauti Olim
piadoj laike viso pasaulio lie

Mūsų atletai buvo Paryžių 
je jau pinnadienį, antrą va
landą popiet. Ten pernakvo
jo ir ant rytojaus, antradie
nio ryte, išvyko į Berlyną.

SERGA KUNIGAS, KITAS 
NEPRIPAŽĮSTAMAS

MEXIC0 CITY, rugp. 7.~ 
Susirgo vienatinis Durango 
mieste katalikų kunigas Car- 
los Rojas. Miesto gyventojai 
kreipės pas Durango valsty
bės gubernatoriaus pareigas 
einantį E. Torres Sanchez, 
kad leistų kitam kunigui pava 
duoti sergantįjį. Sanchez atsi
sakė pripažinti pačių katali
kų nurodytą sergančiojo pa
vaduotąjį. O tas pasiūlytas 
pavaduotojas yra kun. Angel 
Andrado, kurs ilgą laiką gy
vena kartu su susirgusiu ku
nigu.

Sudarantieji miesto gyven
tojų daugumą katalikai labai 
išjudę prieš diktatorių San- 
chezą.

tuvių kongreso Kaune, tapo Trečiadienio ryte buvo Ber- 
tikrenybė. Kada toks p. Skipi lyne, o dešimtų valandą vaka 
čio sumanymas buvo patiek- re buvo’ jau Klaipėdoj, kur 
tas, buvo vos šešios savaitės juos turėjo sutikti pats adv. 
laiko jį įvykdinti. Nepaisant Skipitis su atletams priimti 
trumpo laiko, skubiai susior- komitetu. Ar atletai pernak. 
ganizavo Amerikos Lietuvių vojo Klaipėdoj, ir šj rytą iš 
Olimpiados Komitetas ir pra vyko į Kaunu, ar jie vakar 
dėjo veikti — ne žodžiais, bet vakare tęsė savo kelionę Kau 
darbu. Reikėjo sukelti fondą no link, kol kas nežinoma, 
apmokėjimui kelionės lėšų ir vėlesnės žinios apie tai pra- 
unifonnavimui vienuolikos at neš. Tėmykit kasdien “Drau- 
letų. Surengtu keli piknikai ge.” Labai buvo malonu iš- 
ir išleistuvių bankietas, ku- i girsti, kad visi pasiekė Pary 
riame svečiai sudėjo nemažai žiu linksmi ir sveiki. Jeigu 
Aukų. Pelnas iš tų visų pra adv. Skipitis su priėmimo ko 
mogų ir aukos padengė ne initetu per ilgai mūsų atletų 
tik atletų kelionę į Lietuvą Klaipėdoj nevaišino, tai jie 
ir atgal, lx*t dar apmokėjo ir šiandieną jau Kaune, laikino
už jų uniformas, kurios lai
vo pasiūtos ant užsakymo.

joj mūsų tėvynės sostinėj. 
Linkiu jiems didžiausio pasi-

Buvo daug abejonių ar pa- sekimo rungtynėse ir kad 
siuntimas Lietuvon tokios di grįžtų apdekoruoti pergalės 
dėlės grupės sportininkų įvv , laurais. Kitą syk daugiau ap 
ks, liet dabar visos abejonės ie tai parašysiu.
dingo, ką liudija jų faktinas A’dv. Jonas Bagdžiu/naS' 
išvykimas ir čia dedama žinia- Borden

ŽUDIKES PRIPAŽINTOS 
KALTOS

ADF. PRIEŠ KARĄ 
AFRIKOJE

Teisėjas Uanington vakar' 
pripažino kaltomis Mrs. Blan- 
che Dunkel ir Mrs. Evelyu 
Smith už Mingo nužudymų. k 
8‘andien bus paskelbtas spren 
dimas.

MRS. B. BUTMAN AP
KALTINTA

zo gamybos įstaigų darbiniu- ,lešU8’" "poetiškuosius kata- 
kų surengtas protesto demon ,liku8> M™ ir kitus reakcioni I 
stracijas prieš atlvginimo mm11111*018-
žinimą. I Smogikų kuopos ima vis

Premjero Lavalio vyriausy , dažniau paroduoti čia ir kituo 
bė nusprendi, kad visam kra)Re miestuose, šūkaudami pr- 1 

ieš visus tuos, kurie nėra są
jungoje su nacių partija.*

SAUGOJA SKERDYKLAS
BERNE, rugp. 7. — Svei-1 SI0UX FALLS, S. D., rug- 

carijos federalės tarybos nuo -piūčio 7. — Keturiolikos ap- 
sprendKiu uždarytas laikraš- linkinių apskričių šerifai su 
tis Adula, kurs vedė propa- savo asistentais (pašėrifais) 
gandą, kad Italija pasi savin-'pakviesti čia saugoti Morrei 
tų Šveicarijos kantoną Tęs- skerdyklas, kur streikuoja un Į 
siu. , Mstai darbininkai.

šte turi būt vykdomi valsty
bės darbininkams atlyginimo 
mažinimo įstatymai.

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 7. — Amerikos darbo 
federacijos pildomoji taryba 
nusprendė kreiptis pas prez 
Rooseveltą, kad jo vyriausy 
bė imtųsi visų galimų priemo 
nių, kad sugriovus numatomų 
Italijos karo veiksmų planus 
prieš Etiopiją.

ADDIS ABABA, rugp. 7; 
— Etiopijos vyriausybė va
kar inauguravo Raudonojo 
Kryžiaus organizaciją.

ATĖNAI, rugp. 7. — Can- 
dia, Kretoj, pasibaigė darbi
ninkų sukilimai. Padidintas 
atlyginimas.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DARBININKAI NEPATEN
KINTI ATLYGINIMU

, NEW YORK, rugp. 7. —* 
WPA (Works Progresą Ad- 
ministration) darbininkai a- 
matininkai vis daugiau reiš
kia nepasitenkinimo vyriausy 
bės skirtu jiems didžiausiu 
atlyginimu — 93 dol. 50 c. 
per mėnesį. Kai kur sukelia
mi net streikai.

FILIPINUOSE MIRĖ ARKI
VYSKUPAS HURTH

Prisiekę teisėjai teisėjo La 
Buy teismo rūmuose pripaži
no kaltu Mrs. Bella Butman 
sankalbiu, kad pasiglemžus 
paliktus mirusio “skurdžiaus” 
J. Kelly paliktus turtus.

Ateinantį trečiadienį bus 
paskelbtas sprendimas, jei 
Ims atsakyta pakartoti bylos 
nagrinėjimą.

SUMAŽINO PERSONA
LIUS MOKESČIUS

Cooko apskrities turtų įkai 
notojas personalių mokesčių 
už 1934 metus nustatė 808,- 
950,004 dol. Taip vadinamas 
“board of appeals” šiuos mo 
kesčius sumažino iki 671,214,- 
019 dol.

ORASMANILA, rugp. 7. — Mi- , 
rė Nueva Segovia arkivysku
pas P. J. Hurth, 78 m. amž., I CHTCAGO IR APYLTN- 

Kurs tryliką metų vyskupavo KftS. — Numatomas pragie- 
minėtoj vyskupijoj. ‘drėjimas; popiet šilčiau.
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PRENUMERATOS KAINA: J. AmertKoa valstybėje: 
Malama — *6.00. Puael uiatų — |l.*0; Trim* mėnesiams 
— 12.00; Vienam mėnesiui — 7to. Kltoaa v Aisty Mas 
prenuniarata^Matanaa — |7.*4; Puael metų — *t*W

<Rs<l*ktorlus priima — nuo 4 Tki. 11<1 į vai. PVVUfc 
Skelbimų kalnoa prtalunčlamoa paralkalavua 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ns<ra*lna,

lai nupraAoma tai padaryti lr neprlatunčlama tam tiks
lui nattn tankių.

Skelbimui sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL popiet

i
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Publlsbed Daily. Kacapt Sunday. 
SUBSCRIPT1ON8: Ona Taar — 8te Kontfcs- tl.td; Tbree Montha — ll.|0; Ona Month — Tfa. 

■urope — One Year — 17.00; dlx Mpntha — 94.00;
£dvert X.- "DRĄUOAB" brtMa best ranUų. 
Advei-tlatnc rates on appllcation.

‘•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ava., Chicago

KADA ATSINAUJINS NAMŲ STATYBA

Prie Jungtinių Valstybių Agrikultūros 
Departamento yra skyrius, vadinamas turai 
reset t lament administration. To skyriaus rū
pesčiu yra — perkelti farųieriuu įš nederlin
gų formų į derlingesnes. Tyrimai parodė, 
kad kai kurios fanuos yra tokfojim skurde, 
kad jų savininkai niekuomet neišeis iš bė-

Becko Kelionės ir Lenkijos 
Užsienio Politika

•riant, jie nori, kad Pabaltijis
ir Baltijos Jūra būtų pavestu .

’ jų vienų globai, aplenkus ir i 
pamiršus visai ir Sovietų Sų- j 
jungų, ir Vokietijų, ir, kas 
svarbiausia, pačias Baltijos

vėluma mar- paUnk,nt, lankuos tulžio. valstybes. Bedtlw Bl.rlvIla jr 
Mo PiMddeo md«u JĮWrt» Kuo lo laiko Unk.ju pradėjo jno (a e g(u.

MMwl WMy#.*»» »vw>tflnst.ns ir nzikip. u klauai Jis ifl|s 
Untoja pirmo, rūlka kg* g» politini blasky..,^., kuris tleriui ri žinti specia|iuius I 

Tas siekimas buvo'tęsiasi iki šiol. Per tuos kelidų. Esu, apie 600,000 akerių dirbamos že- 
iui», kuri visai netinka ūk.ninkysUi, Dabar> ““k «“r* l*ži>“»«‘u vi- Į metu. Lroluja pridarė vio, ei- 
planuojama tu lan,m savininkams duoti ža-l"*"“ le"'I« <H*»iwotw lę žingsnių, kurių niekuo ki

i mių geresnėse vielose, o nelikusias dirbamas padiktuotas, kiak noru sutvi-
i žemos visai apleisti. Minėto skyriaus vadė- *F pasitikr,nti sau visus
1 JUS prof. Tuguell apskaičiavo, kad tam rai kit« tautM žerai0 '“grobimus,
, kalni reikės $ll),38l,2«. atl,ktus Wriklansoiuoa Len-

”k i jos atsistatymo metu. Afoi- 
Minėta pinigų «uuia, turbūt, bus paimta safo» manė, kad jei Lenkija 

iš keturių bilijonų dolerių, valdžios paskirtų bųa priimta i didžiųjų Euro-
viešiems darbams.

VIEŠIEJI DARBAI PRASIDEDA
Kongresas yra išleidęs National Housing 

Act atgaivinimui namų statybos. Jau praėjo National Imlustrial Conferenee Board 
pora metų, kai valdžios palengvinimais žmo- 1 paskelbė, kad birželio m. š. m. bedarbių šia-
nės gali naudotis, bet iki šiol nedaug kas 
tesinaudojo.

Žmonės sakytais palengvinimais nesinau
doja dėl to, kad namų savininkų bėdos dar 
nepasibaigė. Dar tebėra namų perteklius. 
Daugelis namų savininkų turi bėdų su ren- 
dąuninkais. Žmonėse pasklidus nuomonė, kad 
turėti namų reiškia turėti bėdų.

Real. estate biznį slopina miestų admi
nistracijos. Mokesčiai ant namų perbrangūs. 
Namų savininkų teisių apgynimas pennen- 
kas. (Sakysime atsiranda netikusių rendau- 
njnkų, kurie arba rendų nemoka arba gaili
na namus. Ar namų savininkas randa užta
rymų miesto valdžioje? O kai reikia netikusį 
rendauninkų išmesti, kiek tai reikia prįsikaš- 
tuoti ir privargti. Taigi namų savininkai tu-

i
retų turėti geresnį teisių apgynimų, negu da
bar. Toliau namų gerinimų ir modernizavi
mų trukdo miestų administracijų nežmoniš
kas apsileidimas švaros atžvilgiu. Jei gatvės 
ir jėlos būtų švarios, tai namų savininkams 
būtų akstinus ir namus gražinti, švarinti, 
modernizuoti. Kai dabar gatvės dulkių įr 
sųšlavų inlnos, kai jėlos visokių dvokiančių 
atmatų ir visokio brudo kupinos, natūralu, 
kad apsileidžia ir gyventojai.

Bet ilgus metus taip negalės tęstis. Ateis 
laikas, kai ims trūkti namų. Tada jų vertė 
pakils. Ar greit taip įvyks?

Namų stoka turės apsireikšti neužilgo. 
Imant visas Jungtines Valstybes vidutiniš
kai naujų gyvenamų namų per metus pasta
toma 251,000. O senų, gyvenimui netikusių 
namų per metus nugriaunama 550,000. Reiš
kia, perpus tiek tepastatoma, kiek nugriau
nama. Tas pat darosi ir su biznio ir fabrikų 
trobesiais.

Taigi metai po metų pasirodys namų 
stoka ir tada savininkams ateis geresnės die
nos. Tada ir namų statyba išsijudins.

me krašte buvo 9,804,000. Tai vįenu nuošim
čių daugiau, negu buvo gegužės ųi. ir 6 nuoš. 
daugiau, negu buvo pernai birželio m.

Taigi bedarbių skaičius auga.
Jau praėjo veik keturi mėnesiai, kai ko

ngresas paskyrė keturis bilijonus dolerių vie
šiems darbams. Per tų laikų ėjo paruošia
mieji darbai. Kai kur tokie darbai jau bai
gti ir bedarbiai iš “reliefo” jau imami ir 
statomi į darbus.

Darbai pradeda eiti New Yorke, lndia- 
Alabamoj, Micbigane, Illinois ir Georgia.HOJ,

KONSTITUCIJA IR GERIEJI LAIKAI

pos valstybių tarpų ir turės 
spFendžismųjį baisų jos reika
lų sprendime, tai jį visuomet 
taip galės pakreipti tuos rei
kalus, kad joks jos nuskriau
stasis kaimynas negaus nei 
atsiimti, nei reikalauti iš jos 
savo užgrobtųjų žemių. Mar
šalas tarno savo siekime buvo 
labai griežtas. Jis visai pamir
šo, kad šiandieninė ••išpūsto
ji” Lenkija susikūrė ne tiek 
jos pačios dėka, kiek ta besą
lygine parama, kurių teikė jai

tu negalima pavadinti, kaip 
tik “klaidų tragedija” jai pa
čiai ir jos buvusiems sąjungi
ninkams.

Lenkija užsimojo savaran
kiškai ‘stiprinti Europos tai
kų”. Bet vietoj taikos išėjo 
didesnė netaikų ir vis didėjąs 
karo pavojus. Lenkija neva 
vardan Europos taikos prie
šingai savo vakarykščių tal
kininkų interesams krito i glė-: 
bį Vokietijai. Toji tų kritimų 
apsukriai išnaudojo iš naujo 
apsiginkluoti, ir tų savo ap
siginklavimų ateityje tikriau 
šia pirmiausia panaudos prieš 
pačių Lenkijų.

I Ir pats Lenkijos didžiosios 
valstybės laipsnio siekimas da

„ , A , ve kaip tok priešingus vaisius.santarvines Europos valsty-lT ... x. ,. . , , .v _F.. _/ Lenkija šiandien vis labiau irbes. o ypm, Prammmja su Ipa,enka

Lenkijos interesus Baltijos Jū
roje už specialinių Vokietijos 
interesų pripažinimų (kiaulės 
Jūroje ir Atlante ir už puru 
mų Vokietijai gauti kolonijų, 
kuri pasireikš iš 1-enkijos pu
sės taip pat kolonijų reikala
vimu Afrikoje, Azijoje ir A- 
merikoje. Žinoma yra, tačiau 
kati Hitleris į tų Becko pasiū
lymų atsakė: “pažiūrėsime”, 
kas lietuviškai yra lygu “iš
grauš”.

Beekas taip pat tarėsi su 
Hitleriu, kurios politikos lai
kytis Rytų pakto sudarymu
ir taip pat siūlė pastatyti a- 
nuos reikalavimus kai dėl į- 
takos pasidalinimo jūrose ir 
privertimo visų to pakto da
lyvių sudaryti pirma su Vo
kietija ir Lenkija atskiras su
tartis; tikėdamies:, kad jiems 
tokiu būdu pavyktų priversti 
kai kų sudaryti tokias sutar
tis su jomis, kaip jie nori.

Pagaliau, Beekas kalbėjęsis 
su Hitleriu ir kažin kų dėl 
Austrijos ta prasme, kad Vo
kietija sudalytų ir su ta ša-

Viašėjo Gnicagoj. — J. E. 

arkiv. Amleto Cicognani, A- 

paštališkas Delegatas J. A.- 

Valstybėse vykdamas į Dubu- 

que, la., pakeliui buvo susto

jęs Cbicagoj. (Acme Photo)

liiui panašius santykius, kaip 

ir su Lenkija, tuo gal tikėda

masis pastūmėti Vokietijoj 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

į kitų didžių
jų valstybių šešėlį ir iš pirmo
jo didžiosios valstybės sateli
to, kokiu ji prieš savo sąjun
gų su Vokietija buvo, ji vir
sta dabar trečiaeile Europos J 
valstybe, nuo kurios visi nu | 
sisuka, ypač nusisuka tikrų 
sios taikos šalininkai. Lenki
ja nekartų jau buvo apšauk- į 
ta Europos taikos pardavike 
ir renegate. Visa didžioji Eu-, 
ropos politika ėmė plaukti vi-

lija. Ta parama dėjo Lenki
jai moralinę pareigų savo po
litikoje visuomet atsižvelgti 
savo geradarių įy mažiausia 
nestatyti joms nepriimtinų rei 

i kųlavinių. Maršalas, taniau, ki
----------- i tųip galvojo. Jis tarėsi, kad

Lietuvos kariuomenės laikras- jos geradarės valstybės jau

VOKIEČIAI IR LENKAI NEEU31 
KALBĖJO

‘Karys’
tis rašo, kad per lenkų užsienių reikalų mi- atliko savo darbų ir dabar Le
nisterio Becko apsilankymų Berlyne ir pasi
tarimus su Hitleriu ir jo artimais politikais 
kai kuriais reikalais buvo susitartų, o kai 
kuriais *ne. Del Lietuvos Rėčkų* «n ‘Hitle
riu bendros kalbos nesurado. Beekas griež
tai atsisakė dalyvauti bent kuriuose planuo
se prieš Lietuvų. Mat, vokiečių užgrobimo 
planas Rytų Europoj gali paliesti ir lenkų 
žemes. Vėl-gi lenkų spauda nurodo, kad pa
šalinti ginčų tarp Lietuvos ir Lenkijos Vil
niaus grųžinimu yra neįmanoma.

nkįja gali būti visai savaran
kiška savo politikoje, Ir ne 
tik savarankiška, bet net dik
tuojanti savo valių kitoms, y- . v .. T ... ,.» , sai pro sali Lenkijos. Ji pa«!
pax- silpnesnėms, Europos vai- , . . „ . t ..

, . ■ v darė neinformuota, pamirštastybems. Todėl ji prieš 
jetų metų,
Prancūzijai, Italijai ir Vokie
tijai žinomąjį “keturių pak 
** ”’ pareikalavo, kad ji būt, 
pripažinta penktąja didžiąja 
jėga Europoje ir kad paktas

. .... ir apleista valstybe. Jos politi
r,ay.a.P!' . *?a1’ kos vadovas Beekas pametė

orientacijos siūlus paskuti 
niuose Europos politikos įvy 

po
Europų ir nerado nieko ge-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS po didelis vyno mėgėjas ir ži- 

----------- novas.
Pensilvanės karalystėj, Nar Kartų Rossinį pakvietė į 

ristown miestely, dėjosi tokie vaišes vienas jo garbintojas.
ANGLIJA ATLANTIKO PADANGĖSE Į būtų ne “keturių” bet “pen-

Jau seniai šnekama apie įsteigimų regu- 
lario susisiekimo oru tarp Amerikos ir Eu
ropos. Paaiškėjo, kad Anglija esanti pasiry
žus būti pirmutinė tame dalyke. Nori pirmu
tinė įsteigti transatlantinį susisiekimų oru.
Anglijos vyriausybė jau paskyrė komisijų nių atmetė. Negalėjo jo palai- 
galutinai išgvildenti klausimų — susekti, ko- j kyti ir taip visuomet buvusios

kių”, didžiųjų valstybių. Sa
kytosios didžiosios valstybės, 
gerai pažinodamos Lenkiją įr 
jo* santykius sų kaimynais ir 
elgesį su savo užgrobtųjų sri- 

i čių gyventojais, tų reikalavi

kios rūšies orlaiviai būtų tinkamiausi ir ku
rios linijos būtų patogiausios. Transatlantinį 
susisiekimų steigs Imperial Ainvays. Bus ga
benama paštas ir pasažieriai.

resnio, kaip nuvykti į Berh- 'dalykai, nelabai malonūs vy- Stalas lūžte lūžo nuo įvairių 
nų pas Hitlerį, kuris, tarsi pa- rainS) kurių pačios myli Šu- valgių ir gėrimų. Kada buvo
sityčiodamas, sutinka Jį kaip 
didžiosios valstybės atstovų, 
kad sudarytų Beokui iliuzijų,

James Clark McRevnolds, Amerikos Vy
riausiojo Teismo narys, sako, kad konstitu
cija yra mūsų valdžios pagrindas, kao mes 
jos turime laikytis ir kad jos principų vyk
dymas reikalingas geriems laikams grąžinti. 
Tas pat teisėjas stovėjo už laikymusi aukso 
pagrindo. Jisai nenorėjo, kad Amerikos pi
nigai būtų nupiginti.

Teisėjas aiškina, kaip matome, kad rei
kia griežtai laikytis konstitucijos, jei nori
me grąžinti gerus laikus. Bet teisėjas nepa
aiškina, kodėl tai išganingai konstitucijai be
veikiant, nusmukome j depresijų? Kodėl kon
stitucija mus neišgelliėjo nuo depresijos? Ko
dėl konstitucijai veikiant tūkstančiai žmonių 
neteko milijonų dolerių, užsidarant bankams?

Minėtas teisėjas tvirtina, kad konstitu
cija dabar laužoma, kad jos nesilaikoma. Ar 
konstitucija nebuvo laužoma, kųda bankai 
bankrutuodami nunešė žmonėms pinigus T

Jei ne darbeliai konstitucijos saugotojų, 
tai nebūtų buvę depresijos ir nebūt reikėję 
daryti dabartinių nepaprastų pastangų ir 
jmtvarkymų, kurie kai kam išrodo priešin
gi konstitucijai.

nelius. paduota žuvis, Rossini tarė;
St. Gardnens supyko ant — Brangūs draugai, prie

mažo šunyčio, kurį jo pati la- žuvies geriausia tinka geras 
kad Lenkija jau iš tikro yra i^į mylėjo. Šunytis nuolat baltasis vynas. Aš su malo- 
didžioji valstybė! Beekas, anot j čiaudėjo ir atsigulęs į Stasio nuiiiu jo išgersiu, 
vokiečių ir lenkų oficialinių (jov^ visokių štukų pridaryda- Po žuvies buvo paduotas

vo. Stasys įsakė savo pačiai kepsnys. Didysis muzikas ži- 
tų biaiurybę laukan išmesti, novo tonu pareiškė, kad prie 
o pati įsakė vyrui po velninis kepsnio geriausia tinka geras 
iš namų išeiti. Rokunda pa- burgundas. Prie daržovių jis 
teko pas skvajerį, kuris tu- pareikalavo gero Reino vy-^ 
lės pasakyti, kuris turi lau- no, prie pyragaičių — geri 
kan eiti: pačios vyras, Stasys, ungariško. Ir taip Rossini re] 

kalavo prie sūrio, vaisių, sal
dumynų vis naujų rūšių vv- 

Londone įsteigta mokyklų, nų, rodydamas šioj srity di- 
kurioje seni žmonės inforinuo i delį nusimanymų, 
jami viešojo gyveninio klausi Taip besivaišant, vienas iš 
mais. “Mokiniai” privalo bū-1 svečių, blaivybės šalininkas,

pranešimų, tarėsi su Hitleriu 
“visais dominančiais abi pu
ses klausimais” ir nustatė, 
kad abiejų pusių “pažiūros 
sutampa”. Kad Hitlerio ir 
Becko pažiūros sutampa, ta
tai nepasakoma nieko naujo 
Europai, bet kad Lenkijos ir 
Vokietijos reikalai sutaptų, 
tai taip pat aišku kiekvienam 
Lenkijos įr Vokietijos politi
kų stebėtojui. Abi pusės šių 
pasitarimų įlietu nusistatė nu
slėpti nuo Europos apie kų

. .. .. . . . , , jos tikrumoje tarėsi ir kaip
kas galima, JI neturi jokios u - t * * i. . . susitarė. Jau pats toks nusi-teises daugiau reikalauti H . . •. 7. , . . statymas yra įtariamas ir pagerinusia ji padarys, jei ra- , . , .. ... . ,. . .. - . . rodo, kad tie pasitarimai ne-

palankios Lenkijai Prancūzija 
ir Italija, nes jos gerai supra
to, kad jei jos būtų palaikiu
sios šį Lenkijos reikalavimų, 
tai jos būtų apsiėmusios nau-

Šiemet Lietuvoj tiltų statyba žymiai pa-Į jų sunkių naštų ir konfliktų 
didėjo, palyginus su praeitais metais. Tiltų'ryšium su Lenkijos didžiosios 
taisymui ir naujų statymui skirta 760,000 ’ v’ą|stybės rolės vaidinimu. Tai 
litų. Didžiausias šiemet statomus tiltas yra buvę virš jų jėgų, turin-
Ukmergėje per Šventųjų. gana darbo su visokiais

savais sunkumais.'Ąbi tos ša
lys davė Leųkijai suprasti, 
kad jai jau visa yra padaryta,

Lietuvos kariuomenė ruošia prityrusius 
ugniagesius visai Lietuvai.

♦ * •

Rbode įsi and valstybėje per senatoriaus 
rinkimus laimėjo respublikonų kandidatas. 
Iš to daroma išvada, kad prez. Roosevelt su 
savo “New Deąl” pradeda netekti populia
rumo.

• M •

Amerikos Associated Press koresponden
tus E. W. Peter son lankėsi Lietuvoj. Palan
goj aplankė ten vasarojantį prez. Smetonų, 
o Klaipėdoj aplankė gubernatorių.

• t •

Šiemet per pimiųjį pusmetį iš Lietuvos 
užsienin išgabenta kiaušinių už 995.6 takšt, 
litų, Pernąi per tų pat laikų išgabenta veik
tris sykius mažiau.

• * •
Vasarotojams pageidaujant Palangoj pa

jūryje įtaisytas didelis gražus laikrodįs.

mini sėdės ir rūpinsis geriau ra švarūs ir žinotini kitiems.suisit viirk v ti vidujBj viotojc -»w % i xv* x*, *. Is šykščių pranešimų spaudo-kisusjs j visos Europos rei-1 F
kalus, kitokių savo bičiulių 
— valstybių nusistatymu ma-

ar šuo. Ot, čėsai!

neiškentęs klausia Rossini:
— Pasakykite, maestro, su

kuo gi pagaliau netinka gert

ti ne jaunesni kaip 60 m. am
žiaus.

Pas mus, Amerike, 40 m. 
amžiaus žmogus jau nogud, vynus?
niekam nereikalingas. Kapose I — Su vandeniu, mano prie

darbo negauna, o daugelis ir tolinu___— atsakė negnlvo-
natnie neturi pakajaus. Yra damas “Sevilijos Kirpėjo” 
ir tokių, kuriuos pati ir vai- autorius.
kai nuo’ ėdiko, nuo žiemų šil- ----------

je apie Becko lankymąsi Ber
lyne aišku, kad pirmiausia

v . ti »U Hittariu aptarinėjo ' to kamino ir skarmalų varo^ala, juto jie,.tas. j4. ka4 kur , 8au
tuomet „oaprande v,»kta kat-j KaTZrtatč t» kiau-
na pradėti savarankiškų poli- . .. .. ._ .r .'simų, galima numanyti is jo
tiku, vedančių, jo nuomone, |; .
dhlžioeioe vautvbčs , , •nkstne.nm pareiakmuj apu 

z r lenkų Baltijos politikų. Len
atsiekimų 18 vienos pusės ir:^. gftVQ prai- prancū.
į atkeršijimų savo buvusioms pripažinti Pabaltyje ir Ba- 'lų kompozitorių* Rossini sa-Įjei tik turėsi nusipirkus 
sąjungininkėms iė kitos už Rijos Jūroje “specialinius jų vo tėvy nėj buvo pagarsėjus pietų, 
tai, kad jos nesutiko ii karto interesus”, kitais žodžiais ta- ne tik kaipo muzikas, bet kai |

pae įdarytų.

Italai geria vynų, galima sa 
kyti, vietoj vandens. Nesiste
bėsime tocįėl, jeigu garsus ita

Išbandžius savo balsų O. 
Viduraitė klausia konservato
rijos vedėjo:

— Ar galiu aš su savo 1»1- 
su patekti į operų?

— Visados, — atsako jai 
konservatorijos vedėjas, —

bi-
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Kiekvienas Privalo Išmokti
I

Plaukti

Rašo dr. John L. Rice

riauk imas yra vienas ge- 
iausių ir sveikiausiu tonikų 
finui. Patartina vaikus nio 
inti plaukti nuo pat kūdiky- 
fės, kuomet jie sulaukia tri- 

ki, ar keturių metu. Svki iš- 
plaukti jie niekad nepa

tirs. Jeigu kas nemoka plau
ti, tai nors šią vasarą lai iš
moksta. Visose veik vietose 
iridasi gerų mokytojų, kurie 
•limpa laiku išmokina plau
ki. Plaukiant dirba visi kūno 
uskulai. Toks muskulų mik- 
nimas pagreitina širdies vei 
imą ir verčia
rėpuoti.

|^iP

“LIETUVIŠKOS VES
TUVĖS“

ĮDOMIOS KLAIPIEDIEČiy 
' ŽVEJŲ LENKTYNĖS

Netoli Klaipėdos Stariškės Kaune Vasaros teatre, gas- 
— Lužijos žvejų draugija ‘Vi- traliavo mūsoji provincija.Nepersidirbti vandenyje, nes 

nuovargi? yra pavojingas.
Jeigu mokini vaiku plauk

ti, pirmiausia leisk jam pa. žvejų laivų. Lenktynių pažiū
rėti iš Klaipėdos buvo atvyki* 
gana daug aukštų valdžios ir

ltis’ surengė žvejų laivų lenk
tynes. Jose dalyvavo per 5(1

žaisti negiliame vandenyje, 
kol jis pripras. Tada reikia 
mokinti, kaip vartoti rankas 
ir kojas. Vaiką laikyti ant ra
nku kol pats galės save valdy
ti. Niekad nemesti vaiko j va
ndenį, tas jj išgązdina ir jis 
ant visados nenorės plaukti 

Neiti i vandenį Įkaitus, nes 
mėšlungis gali sutraukti.

Nebandyti savo stiprumo, 
jeigu vieną dieną tokį tolį ke- 

Iliau kartus perplauki, nereikia 
tikėti, kad kasdien gali tai

ūnanties plaukti reikia ‘kuvti. 
usipažinti su vieta, ra- Neplauki iki tol, kol pavar-

zmogn g

visuomenės atstovų ir daug 
žvejų iš viso krašto. Lenkty
nėms vadovavo Klaipėdos ja- 
eht — klūbas.

ir vanduo gilus Ir kur "stb nes tada plaukimas ne- tik puikiai kovoti su audro- 
ailus, kur vieta akine- turi jokios vertės. ,mis dėl savo būvio, bet taipai p

nota ir kur minkšta; žiūrėti,
1 nebūtų pavojingų akme- 
ir medžio kelmų, jeigu ma

una nardvtis. Paprastai, lau- 
lose oras via tyresnis ir sau 

šviesa stipresnė, negu vie
še prie miestų.
<et ir geras plaukikas ne- 
i pasilikti vandenyje ii-j vandenį, 

au kaip 30 miliutų. Daug 
riau trumpą laiką pabuvus 
ndenyje laiks nuo laiko pa
sėti.

Nebandyti plaukti skersai 
ežerą arba upę, arba nežino
mose vietose. Tas gali nelai
mingai užsibaigti.

Nt išdykauti mažame laive.

Vandenyje neerzintl drau
gas, kurie nemoka plaukti. V- 
p.itingai nemesti jaunesnių j

Keiti į vandenį pavalgius, j 
ikia palaukti nors dvi va- į 

ndas. Jeigu pavargęs, taip' 
it nepatartina eiti į vandeni.

to dažno už stalų rikiavimosi, <»tuvinės apeigos laukia filmos Jungtinėse Valstybėse yra 
gal geriau būt pavaizduota aparato. Žodžiai — žodžiais, tiktai viena upė, kuri plaukia 
dar daug nerodytų apeigų: pi- 0 vaizdai — vaizdais. Pasta-j į šiaurę. Tai šv. Jono upė, 
ršlybos, piršlio korimas, ori- 'rieji visad įspūdingesni. Nu- šiaurės rytuose Florida vals 
ginalesni šokiai ir 1.1. Ir rū- .filmuotas vestuves galėtumėm tybėje.
bai toli gražu ne visi lietuvis- jr kitiems parodyti ir saviems 
ki buvo. Daug matėsi įvairių biH pravartu. Juk mūsų gim- Per praeitus keturiasdešim-
gėliuotų žiurstų, ir ypač daug nazistas prie tautosakos vado- (tis metų Amerikos gyventojų 
pusiau kacapiskų skarelių. A- vėlio nemaža laiko pratrina. O skaičius beveik dvigubai pa- 
snienys, kurie ėmėsi šias ves- vaizdas vis nepilnas lieka (augo. 1890 m. buvo 62 mili- 
tuves Kaunui parodyti, ture-1 (sprendžiu iŠ savo mokymosi). jonai gyventojų, o dabar 120 

improvizuotas atspindys — 'J0 tal Pastebeti ir trūku- <\na latviai savo filmoje “Tau
savotiška drama, turinti ir

Prienų L. K. mot. d-ja rodė 
Kaunui “Lietuviškas vestu
ves”.

l’rieniečių pavaizduotos ve
stuvės, tai senobinių vestuvių

užuomazgą, intrygą ir atoma
zgą. Prasidėjo nuo vestuvėms

-d , . pasiruošimo. Pinami vainikai,Per mares nuaidėjus starto r ’
............. v , .. . i apdainuo jama rūtelė, kvieslyssuviui ir pučiant stipriam ve- 1 *'
• • . y, i , • -v ... Ikaimynus kviečia i vestuves,jui, .ties Meškadaubiu įssitie-1 * . ‘
- v . , . . . , . • -.r- rezga sąmojaus pilną oraciją, se žveju lenktynių laivai. Ve-1 i J 1 .

, .. , • Vėliau apeigos "pas jaunąją,jas buvo gana stiprus, laivus, 1 e \
, , v ♦ i- , .i Apraudami namai, tėvai. —guldė ant šonų; atrodė, kad ’

kai kurie jų nepajėgs jau at
sikelti. Tačiau žvejai, visą sa
vo amžių praleidžią ant van
dens, parodė, kad moka ne

pat gražiai laivus 
sporto pramogose.

Lenktynėse pirmą vietą lai

vaido ir

, • i-----  - - “ ---- .milijorai.
mus pasalinti. Juk Pnenų fas je]s” nedaug savo šokių, ! 
vaidintojus dėl to kaltinti ma- apeigų parodė, — ir vis dėlto 
žiausia tenka. Pernai kupiškė- Paįp įspūdingai.
nų “Vestuvės”, čia Kaune . ’
matytos, Siu trūkumą daug 1 Kad tniP [
mažiau turėjo. ' biitin"i r'or?t,’si Pabrf'žti' ~

Neduokime žūti, surinkime ir 
Bet iš viso sis pastatomas nefiksuokime musų tautosaką! 

yra didelis darbus, pareikala- dabar, švietimo ministeri- 
vęs daug gerų norų, pasišve- jaį įajp SUsirūpinus š-:uo rei-

Jei neatsiverks dabar, tai pas- utinio, ypač iš režisierės - iin- kalu ir jsteigus tautosakos ar
kai reiks verkti, vargelį var- provizatorės Pr. Montvilienės. (.pyV{p atrodo nėra ko tiek 

\ aiilinimo pasižiūrėti prisirin- |)Ukštauti. Atrodo, kad reika- ! 
ko nemaža publikos, ypač jas dabar tikrai bus sutvar- 
daug matėsi meniškosios vi- pytas. Tikėsime, kad ši įstai- 
suomenės. įga ir patį įscenizavimą pa-

Mūsų tautosaka, o ypač ve- rinks galimai tinkamesnį.

Augkit Su Mumis! j!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame j na atsinešti 
savo PROBLEMAS ir tave 
BIZNJ čionai

<
i
<

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St K

gti... Išpirkus jaunąją, vyks
tama į bažnyčią. Iš bažnyčios 
pagrįžus, vėl apeiginės dai
nos; apraudojamas vainikėlis. 
Atvažiavus pas jaunąjį — są
mojingas piršlio su ‘čigonais’ 
pašnekesys, vėliau marč,pie
čiai, dainos, šokiai ir t.t.

mėjo žvejys Jonis Doblys, k u-■ šių “Vestuvių”, kaip ir
ris gavo gražų gubernatoriaus «Svodbinės rėdos” — idėja: 
prizą laikrodį. Jis 6 kilo- nieko ypatingo nežadantis bū- 
metrus nuplaukė ir grįžo per , simas gyvenimas. Bet tas gy-

* 1 3 T * * pakeitimas būtinas,vieną valandą. Įvairios ver- veninio
tės prizus laimėjo visi lenk
tynių dalyviai. O prizų buvo
įvairiausių: ilgų guminių žve- karnas galimai l apeiginius 
jams batų, bumbulių tinklams, šventadienius rūbus. Kiek 
virvių, liknešų, indų, būrių i jaUg čia lyrikos, tragizmo, 
ir įvairių kitokių žvejams rei- sąmojaus, o ir komizmo, —

Pasaulinis karas daug pri- kal,ngų (lalyk^ Taip pat bu-)kurie reiškėsi ir apeigose ir 
sidėjo prie orlaivių gaminimo. ' ° keletas prizų grynais pi į dainoje, dialoge ir mįslėje...

Net ir ekspertas plaukikas 
gali prigerti, jei tik neprisi- į 

I laikys prie sveiko proto ir Į 
I saugumo taisyklių.

Amerikoj prieš karą buvo tik-

tai pareiga. Ir tas svarbus šei
mos gyvenimo įvykis apvel-

EKSTRA TALPA
BE ekstra išlaidų

Padainuota daug originalių į 
‘ dainų. Gražūs buvo šokiaiNiekuomet neiti i vandeni,,, . . v, , . . T i t ji ••t i tai vienas simtas orlaivių, o po j Lenktyne.se dalyvavo įvai 

aplink n< t žinomų. Niiti įjkaro jau buvo penki tūkstan- riausio amžiaus žvejai. Seniau “Kepurėlė” ir vykusiai svo
čiai. Dabar jų beveik negali-' sias buvo Mikas Gaidys (73,sušoktas “Kubilas”. Dėlndeni vakare.

r
lecko Kelionės ir Lenkijos 

Užsienio Politika

įma suskaityti. __  jį.'“Šuto” lietuviškumo tektų

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

ėtrą į pietus, vietoj į savo 
nų pusę. Hitleris ir čia ne- j 
vęs jam kurio nors aiškaus 
akymo, nes būtų atidengęs 

vo planus. Jis tik mielu no- 
klausęs Becko keliamų 

ausinių, kad žinotų, ką ma- 
ir ko siekia šiandieninė 

nkija.

Yra žinių, kad Hitleris pa- 
ikalavęs iš Becko vieno pa- 
calbėjimo metu nutraukti 
siškai Lenkijos Prancūzijos 
jungą, jei lenkai norį “vi- 
ko Vokietijos draugišku- 

Tuomet Vokietijai būtų 
I^^L'tigvu apsidirbti su T.e- 

' 1<:11 ateitų patogi va
lda. To Beckas, tačiau, ne
padėjęs. Tokiu būdu iš vi
ii tos kelionės į Berlyną iš- 

» tik šnypštas. Kad tai iš 
rųjų taip yra, liudija len- 

spaudos pranešimai, kad 
ckas netrukus važiuojąs į 
iryžių tartis su Lavaliu, o 
įskili — į Helsinkį. Pary- 
nje Beckas mėgins daugiau 
It^ėti, negu tatai galėjo lip
yne padaryti, bet kažin tik,
■ ne tiek pat “laimėjimų” 
irsiveš ir iš ten, kiek parai
žė iš Berlyno, nes Lenkija 
ancūzų — sovietų — italų 

čekų blokui nesudaro jau 
ip didelės svarbos, ypač jei 
ikia sau per didelės vertės. 
Beckas gali ir daugiau ko
mių padaryti, bet Lenkija 
ip buvo netikra ateitimi, 

i p ir paliks. Jos užgrobtos 
etiii,,.s sritys nuspręs jos li- 
mą. M. Litvinskis

t metų), o jauniausias
------------ Matutis (16 m.). ; paabejoti. Daug gadino veika-1

Kloroformas buvo išrastas ! šios lenktynės žvejams bu-|U vaidintojų tarmių mišru- j 
Samuelio Gutlirie, 1830 m. graži tarpusavio pramoga. įnias: vieni kalbėjo dzūkiška .
_________________________________________________________  tarme, kiti rezgė gryna, kaip

iš knygų, suvalkietiška kal
ba. Permaža buvo veiksmo ir 
originalių momentų pavaizda- 

I vimo. Tvarkingai susėsti už 
stalų, valgyti, gerti, tai men
kas veiksmas, menas. Vietoje

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam TJeltiviškiis Domis Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — U«nles, Vėsutos, Automobilių, 

Stiklų tf t L

> JOHN P. EWALD 
idANŠ'and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies v^jo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 

Tįr TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
. - ll-AŠ'l’INl’U l*)u

K“1;!____________________________ ,____________________

Gerkit ir Reikalaukit

\ <

Visoiie Almene 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Keatueky 
Boorboa

ir
Lietuvižkoa

Degtinio

S1RAICHTKEIIr ^OUI Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted SL

Tek TARDS 080S

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TON*~ -utvlrtlna visokius o- I 

rganus žmogių, sistemoje, pataiso, 
apetitų, sureguliuoja virškinimo apa- Į 

I ratų Ir vidurius. Suteikta naujų spė- Į 
' ku raumenims, nervų sistemai ir pa- ,

Jaro Jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai j keletu 
dienų 00 vartojimui. i

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčiore Žiūrėkite kad gnutumA 
te tikrų NUGA-TONE. nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
į — Idealų Liuosuotoją vidurių 2f.c ir

50c.

IHdelė Nuolaida už Jūsų 
Seną Plovyklę Mainais 

priklausant nuo amžiaus Ir
stovio

•

Kiti ABC Modeliai 
taip žemai kaip

$4950

Specialė ABC Plovyidė
• Ši ekstra-dydžio ABC plovyklų lai
ko 8 iki 9 svarų drabužių vienu kartu. 
Plovyklos tos pačios kainos klasėj pa
prastai telaiko 6 svarus. Už tuos pi
nigus jūs gaunate ekstra talpą, kuri 
reiškia mažiau laiko skalbinvčioj. Ku
bilas naujausios rukšlėtos mados. Grę

žtuvas yra “touch release” saugios 
mados su Piršto - Palytėjimo Drabu
žių Stumtuvu. Tvirtas sudarymas už
tikrina ilgą dirbimą. Pamatykite šį 
modelį savo artimiausioj Electric 
Shops. Galite išbandyti ABC savo na
muose be privalumo.

F E

To tht pricet quottd in ottr advortisomonts, and marked on ottr nterebandite, iubitantt- ally 3% it to b t addtd on account o f addi- t tonai t^x txptns+ Ask about t be easjt pay- ment plan. A imall dou n payment, balana montbly on your Electric Strvict bitl. To cover interest and otber cottt, a sometvhat higber p rice i s charged for appliances told on de- ferred payntentt.

COMMONWEALTH EDISON

Electric d
Downlown—72 We»t Adams St. —132 So. Dearborn St 

Ttltpbout RANdolpl- 1200, Local jjj 
4562 Broadviy 4231 W. Madiian St. 11116 S. Mich. Avė.
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 832 W. 63rd St. 
3460 So. State St. 4833 Irvine Park Bivd. 2950 E. 92nd St.

U N V E N

EMIL DENEMARK 'S

Lenktyne.se
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PinSBURGH’ū LIETUVIU 21NI0S
REDAKCIJOS ADRESAS: 

l’ittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Espien, Pittsburgh, Pa. 

KOSTAMTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

šioje apylinkėje yra plati. šv. Vincento moterų klubas šytonis moterystėms ir taipgi 
dirva jungtiniam lietuviškai laikė mėnesinį susirinkimų, ku įsako visiems kunigams dau-

; katalikiškam veikimui, vado
vaujant Feder. apskričiui. Nau 
jai susitveręs jungtinis para

riame visos narės pasižadėjo. Į giau kreipti dėmesio į tokias
vasarai pasibaigus, darbuotis 
parapijos labui. Sumanė tru-

SUCH IS LIFE- w

Įdomūs Pasikalbėjimai
SHIZMATIKAI IR ERE

TIKAI

RAILAS: Jonai, esu gi

žai iežniukai nėra dar ereti
kais?

JONAS: — Kur nebus! Ne- 
zaliežninkai atsiskyrė nuo Įda

rdėjęs apie kokius ten sliiz-. žnyčios. Kaip tat jie išlaikys 
matiku* ir eretikus, bet nie-1 nesugedę t Kas tiktai prade-
ko nesuprantu, kas tai per 
vieni ?

da viešai keikti ir niekinti sa
vo perdėtinius, tas nebėra su

moterystes, nesiskubinti su 
prašymais dispensų, nes jų 
nėra be labai svarbios prie
žasties. Įsimylėjimas į protes- 
tonų ar protestonę, nėra jo
kia priežastis, dėl kurios ga- 

praeitų metų Fed. apskr. iš-i Rėmėjai Šv. Pranciškaus se-1 Įima dispen»os prašyti. Kle- 
važiavimo liko pervirš 50 dol. serų laikė susirinkimų, liriu-1 bonas išaiškindamas laiškų 
pelno, tai iš to buvo sureng-Į ko atstovus į seimelį, kuris pridėjo ir trumpai priminė, 
tas Lietuvos Nepriklausomy- įvyks rugpiūčio 18 d., vienuo- kad Šv. Kazimiero bažnyčio
ms apvaikščiojimas bei kata-' lyno svetainėje. Taipgi pasi je maišytoms moterystėms di 
likų seimelis. Į abu tuos pa
rengimus buvo kviesti kalbė
tojai iš kitur. Tokiu būdu ne
liko pinigų tolimesniam vei
kimui. Mūsų jaunimas su pa
sišventimu dedasi prie choro.
Choro išlaidos padengti bus 
galima jeigu pasiseks minėtas 
išvažiavimas 18 d. rugp.

pijų choras taip pat turi prieš lupoje ateityje paruošti vaka- 
save skaisčių ateitį. Vienok rienę su šokiais parapijos la- 
nei apskritys nei choras savo bui,
darbuotei neturi pinigų, lš

žadėjo palinkti dovanų ir da
lyvauti pramogoje (eard pal
ty), kuri įvyks rugpiūčio 11 
d., vienuolyno darže seserų 
labui.

Šv. Jono draugija laikė mė
nesinį susirinkimų. Cibuka3

Pittsburgho apylinkėj yra 
daug geros valios lietuvių, to-

Smarkiai darbuojasi Sv. Vi
ncento parapijos komitetas ir 
jų pagelbininką! ruošdamies

JONAS: — Raidai, didelis! perdėtiniais, o nezaliežninkai 
skirtumas tarpe shizmatikų ir j visuomet keikia ir bjauriais 
eretikų. Sbizmatikais vadina- vardais vadina visų Bažnyčios 
mi tie žmonės, kurie atsisako valdžių, todėl jie keikia patį
klausyti Bažnyčios matomos į Dievų. O kas keikia ir nieki- dėl visus kviečiame prigelbė
galvos, arba prieštarauja Ba-j na Dievų, tas vra eretikas, j ti besiorganizuojančiam jau- į paiapijos įsvaziavi-
žnyčios valdžiai, t. y. neklau-j Dėl to nezaliežninkai yra i.e jnimui bei kilniam veikimui at-' lnub kuris įvyks įugpiūčio 4 
so kunigų, vyskupų, popie- tik shizmatikai, bet ir ereti-: šliaukant į Feder. apskr. nie. Į d., Adomo sode.
ž aus; jie dėlto neklauso pa-, kai. J.V.S.
ties Dievo. Kristus pasakė:) 
‘‘Kas jūsų klauso, manęs klau j 
so; kas manęs klauso, tas klau i 
so dangiško Tėvo, kuris mane į 
siuntė”’.

Eretikai yra aršesni negu: 
shizmatikai. Eretikai ne tik 
neklauso Bažnyčios valdžios, 
bet mokina kvailybes, prieši-

KVIEČIAME Į FEDERACI
JOS APSKR. METINI 

IŠVAŽIAVIMU

tinj išvažiavimų 18 d. rugp.
Fed. Apskr. Valdyba

ŠIS - TAS IŠ VVEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

Girdėtis, kad vietiniai ir 
apylinkės biznieriai žada ta
me išvažiavime skaitlingai da 
lyvauti. Kerėpla

spensų nėr.

Antrų pamokslų Tėvas lin 
sijonierius pasakė tema “Šv. 
Mišių auka”. Plačiai išaiški
no, kokia tai brangenybė mi
šios šv. ir kaip žmonės jas 
turėtų įvertinti, jų uoliai ne 
tik įsakytose šventėse ir sek- 

1 madieniais klausyti, bet ir šio
kiomis dienomis, kam tik lai
kas leidžia. Iš tikrųjų, kad 
žmonės suprastų mišių šv. ve
rtę, nereiktų nei raginti, bet 
liusnoriai kasdien būtų užki
mštos bažnyčios. Daug sau 
nuostolių darė, kas mišių šv. 
neklauso. Teta

KAS GIRDĖT SOUTH SIDE
IŠ ŠV. KAZIMIERO 

MOKYKLOS
Vasaros metu, po karštų 

darbuotės dienų, žmonės mėg- 
ngas Dievo mokslui. Žinoma, sta išvažiuoti už miesto, į gi-i to parapijos metinis išvažia- 
t.'i daro norėdami save pa- rias, paža sti bei pasigrožėti vimas gerai pavyko. Nors an- 
lengvinti nuo užlaikymo tikė-maloniais gamtos įvairumais, ksti rytų lietus gąsdino, bet 
jimo ir “prisidengti avies kai-1 Įvairios organizacijos ren 
bu viduje būdami plėšriais vi- gia išvažiavimus, kurie žmo 
Ikai: ’ , t. y. nori pasirodyti nių yra gausiai lankomi. Žmo- 
žmouėms, kad jie tiki, bet ne- Jnės, lankydami parapijų be' 
liki tam, kų Kristus mokino, katalikiškųjų organizacijų iš 
l’av., Kristus mokino, kad ve-J važiavimus ar kitokius pare- 
dęs žmogus negali pamesti sa- ilginius, atlieka gerų darbą, 
vo žmonos, arba žmona vyro nes remia tų organizacijų kil- 
ir negali kitos vesti bei eiti nų veikimą.
už kito. Jeigu kuris taip da- Pittsburgho ir apylinkės pa-

Rugpiūčio 4 d., Šv. Vincen-

prasiblaivius žmonių skaitlin
gai suvažiavo. Buvo ir svečiu 
taipgi iš apylinkės. Išvažiavi
me dalyvavo šie kunigai: Mi
siąs, Kazėnas, Pikutis, Skrip
kus, ir Valančius Anastazai 
iš Cbicago. Lenktynėse daly
vavo bernaičiai, mergaitės, vy 
rai ir moterys. Laimėtojai ga-

iytą, negali būti nariu į-apijos jau turėjo savo meti-
l.atalikų bažnyčios. Shizmati- nįus išvažiavimus (piknikus), 
kai ir eietikai sako, kad di- vienok laukiame dar vieno 
vorsuotas žmogus, kurio žmo- svarbaU8 ir vigais atžvilgiais 
na yra g>'u, gali vesti kitą renifjno a. ]< Fedcra-
ii gali priklausyti bažnyčiai, i jjog apskrj£įo bei jungtinio S 
lokiu būdu eietikai statosi di- Pittsburgho diecezijos liet. pa 
dėsni už patį Die\ų. Dėl to rapijų choro išvažiavimo, ku- 
jie ir vadinasi eretikais, at- rig įvyks rugp 18 d<> Adomo
siskyrėliais ir neklaužadomis.

PAULAS: — Ar eretikai ir 
shizmatikai vien vedybomis
prieštarauja Bažnyčiai i 

JONAS: — Daugely daly
kų. Žinai, Ratilai, kad nukir
sta nuo medžio šaka pradeda 
džiūti, trupėti ir, ant galo, 
pūti. Taip ir Bažnyčios ne
klaužados. Atsiskyręs dėl vie- 
no dalyko, paniekina ir visus. 
Žiūrėk, ką pudarė buteliai, 
nezaliežninkai, protestonai. A 
tsiskyrę nuo Bažnyčios

sode.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi 4 patyrę mūrini

nkai, plasteminkai, 2 karpen- 
teriai, kurie galėtų iš planų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

PARDAVIMUI BIZNIAI

AUKSO KASYKLA
Parsiduoda lee cream parlor, pilnai 

| Įrengtas, tfidirlilas per 20 metų. arba 
dėl Hardvvare krautuvė. Priverstas vle- 

. . . .. . na blznj parduoti.Vieno dalyko, trumpu laiku sumaniam lietuviui

viską permaino; Sakramentus 
panaikino, išpažintis jiems 
nebereikalinga, šv. Komuniją 
iškraipė visokiais būdais. Jie
ms geri tiek daugpač-iai, di- 
vorsuočiai; jiems nereikia jais-- ' 
ninku, nercik gerų darbų.

RAF LAS: — Jonai, paaiš
kink man, ar lietuviški neza 
liežninkai yni shizmatikai ar
ba eretikai?

JONAS: — Aiškus dalykas, 
kad jie turėtų būti shizmati
kai, nes iš pradžių nezaliež- 
ninkai tik atsisako klausyti 
kunigų; atsisako klausyti vy
skupų, atsisuko klausyti Šv. 
Tėvo popiežiaus, todėl jie at
sisako klausyti ir Kristaus.

KAULAS: — Tai, gal, ne-

A uksinė proga
Matykite savi

ninkę: l»:ts W. 15lli St.. Cicero, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

GIRLS YOU UANT FORGET 
The one *ho *howsd you the amaller they are the more they

eat

Tat jau laikas tėveliams su- cijos apskričio pikniku, ru, 
sirūpinti vaikų siuntimu į sa- i piūčio 1IS d., Adomo sode, 
vo. katalikiškų, ir lietuvišką, •važiuosim, ar ne!

'mokyklų. Į porą savaičių, gi- — Žinai, kūmai, blogi la 
rdėjau, jau ir seserys moky- kai, bedarbė, pinigu nėr, 
tojos parvažiuos. Šįmet atida- j ten darysi be dolerio... 
romą antras metas aūgštesnė- į — Ee, Jonai, tu nieko da 

Įje mokykloje. T. B. giau nežinai, kaip tik nuok
verkti: pinigų nėr, pinigų nė 
sunkūs laikai... Ar tu maniSikorskis, Jaškūnas, Vin-( 

cuks, Dėdė Jurgis ir kiti uo 
liai dirba mūsų augštesnio-
sios mokyklos (High Sehool) į Įogįama bingo, gi trečiadie- 
cbemijos kambaryje. Norima,, nįajs lygiai 9 valandų vaka- 
.įtaisyti naujausios metodosjro (}ražus tikslas, tik reikia 

S'de šv. Kazimiero bažnyčioje chemijos stalus, spintas ir vi-įuoĮjau jaunuolių darbuotę pa- 
ir pa.-akė du laba: gražius pa- sus kitus įrankius, ka’p che- remtį. ]<as savaitę duodama 
mokslus. Per pirmas mišias, mijos, taip ir fizikos rco.-.slo vįs įvairesnės dovanos. T. B. 
kuomet sodalietės ėjo prie šv. reikalams. Manoma, kad į po-

\ įsiems gerai žinomas nu- 
sijonerius kun. J. Vaitkevi
čius pravažiuodamas pro Pit- 
Isbu'gbą buvo apsistojęs sek
madienį, rugpiūčio 4 d., South

Komunijos, pasakė apie ‘ I'a- 
sibai ėtinas mišrių moterys
čių sekines”. Toks pamokslas 
pasitaikė labai laiku, nes tą

vo gražius prizus. Šis išvažia- į dieną buvo aiškinamas Pitts- 
vimas davė parapijai gražaus [burglio vyskupo Boyle laiškus, 
pelno. Įkuriame primenama apsunki-

_______ niinai gavimui dispensų mai-

rų savaičių, jei neatsitiks ko
kių 1:liūčių, darbas bus užbai
gtas. Taip pat valoma ir para
pijinės mokyklom kambariai, 
sėdynės, langai, spintos ir t.t 
Mokslas prasidės rugsėjo 3 d

CLASSIFIED
altumuhuas ALWMUB11JU(

EMIL DENEMARK INC.
■ Vartotų Karų Bargenai —

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAO KARŲ

BUICK ’35, Club Sedan su trunk. garantuotas V.4825

t
J

Palaikyniui augštesnės mo
kyklos vis dar mūsų jaunuolių • kad tavo tie dejavimai bei 
pastangomis kas sekmadienis kiek padės pinigų gauti,

šiaip bent kiek tau palengvii 
ant širdies? Dar aršiau, n« 
sudarkysi savo nervus ir di 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

PO CARSON STREET 
PASIDAIRIUS

Sutinku aną dienų Jonų ir 
klausiu, kaip bus su Federa-

AMERIKOS LIETUVI (J DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2339 S. Leavitt Kt.

CANal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAS tr CKIRURGAl

4M6 So. Ashland Are.
Ofiso Valandos

Nno I Iki 4 lr nuo < iki * vak. 
Nsdėltomis pagal sutart) 

Ofiso tsM. BOUIevard 1820 
l*oao« Ml. PROspect 1*9*

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7 650

DR. F. G. WINSKUNA:
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^

4140 ARCHER AVENUI
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST. 

Tel. CANal 0402

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pasteliėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

BUICK '35, 5 Sedan 47. garantuota® ................... ..................... *7»5
BUICK '83. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas .............................. ••»-’» _
BUICK ’32, 5 Coupe, labai puikus karus ..................... -• • • 9*15
BUICK '28, 5 Sedan. begia O. K.................................................... 9 75
BUICK ’27, 5 Sedan, pigus karas ................................................ • *5
BUICK ’27, 7 Sedan, duos gorų patarnavimą ........................ >50
BUICK '30, 7 Limo. SeSI drat. ratai, eina O. K.......................... >225
CADILLAC ’31, 7 Sedan. tobulam stovy ................................... 9*»‘>
CADILLAC '30, 7 Sedan, pertaisytas ........................................ >»»5
CADILLAC "30, 16 cilindrų 7 Sedan. labai pulkus .................ffttS
CADILLAC '30, 7 Sedan. labai puikiam stovy............................. $»».">
CADILLAC '29, 5 Sedan, Svarus karas ........................................ >225
CADILLAC '29, 7 Sedan. gerai bėga ............................................. >275
CADILLAC '28, S Sedan, gražiam stovy ............................... >125
CADILl^AC '28, 6 Sedan, gera vertenybė ............................... >100
CHEVROLET '31, Sport Coupe, geras motoras...................... >225
CHEVROLET '27. 6 Sedan, bėga O. K............................................9 50
CHRYSLER '30, «. 5 Sedan. 6 drat ratai, O. K.....................>245
DODGE '2 8, 6 Sedan, žemai apkainuotas ............................... >85
ESSEX '30, 2 door Sedan, bargenas ........................ .. ............. >25
FORD, '35. Sport Coupe, kuone nauja® .......................... SPECIAL
FORO '31, Business Coupe, svaru® ............................................. >225
GRAHAM '29, 5 Sedan, motoras geras ................................... 9 75
LA SALLE '31, 6 Sedan. pulki vertybė........................................ 9-»>5
LA SALLE '30. 5 Sedan, « drat. ratai........................................ 9845
LA SALLE '29, 5 Sedan, drat. ratai ........................................ 91*5
LINCOLN '80, 5 Sedan. labai paikus ........................................ *295
NASH '2 8, f. Sedan, b«ga O. K..................................................... 9 45
PACKARD '82, 7 Custom Sedan, tobulam stovy .................. 9*45 j
PACKARD ’31, 7 Custom Sedan, gerai bėgantis ............... 9»»r>
PACKARD '30, 7 Sedan, puikiam stovy ................... *825
PIERCE '30. 2 Coupe, labai pulkam stovy ...............................*l>5
I'LYMOUTH '28. 5 .Sedan, motoras O. K............................... 9 75
PONTIAC '34. 4 Durų Sedan, kaip naujas ............................... *5»5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius,
balansų lengvais išmokėjimais 4

3860 Ogden Avė. - Chicago jį,
. .. Cravvford 4100

Tel. BOUIevard 1*49

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4MS So. Ashland Avė.
arti 47th Strsst 

▼ai.: auo * Iki 9 vakare 
Seredoj papai sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 8378 
R««. Tol.: HEMloek 6141

DR. J. RUSSELL
Liotvvls OydytojM lr OhirargM 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 9 IM 4 Ir 9:10 Iki 8:S0 
Seredomis lr nedSltomle pagal sutart) 

OOtk St. Pagal sutart).Res. 119
Tol. Oftao BOUtaMfd *gll -14

I

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 Iki 8 v. vakaro

Tai. CANal 4133

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt Bt.) 

Valandos: Nuo • Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tsl. ČANal 4122

DR. S. BIEŽIS
\ OYDYTOJAS lr CHIRURGA8

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

DR.tT DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0038

Ofiso vai.: 2—4 lr 4—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 9:10-1:9*7M SGth Street

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

, DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas 

Gas X-Ray
4149 ARCHER AVĖ., Oor. PnHRlora 
Tel. efflM Tat 3419; rss Virg. •»«»

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGALongAg
Se. Aihiaad Avė.

CHICAOO, ILL. 
oneo TALAMDOe-. 

Nuo lt iki 11 vaL ryto. > Iki «
po pistų tr nuo 7 Iki 3:39 vai. 
trs. Nodėttointa ano 1* tkt II 
ValatoMuTiaiSrM MM

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAI IT CHIRURGAS

M81 SO. ASHLAND AVI. 
ToL Y ARds 09*4 

Reti M PLAsa *490
Valandos:

Nuo 19-19 v. ryta; 9-3 Ir f-S v. v. 
Nodėldlsolala .ugp 1* Iki 19 dloaa

Ofiso; Tel. LAFayette 4011 
ltez.: Tel. HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUJ
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. va 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vai 
Seredomis ir Nedėliomis pagal suti

ŪR. P. ATKOČIŪNAI
DENTISTAS 

1446 SO. 49th CT., CICERO, II 
Utar., Ketv., ir l'otn. 10-9 va 

3147 HO. HALSTED ST., CHICJ 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vs

Offloe Tsl. HEMiock 4848 
Res. Tsl. GKOvehlll 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITI!
2423 W. MARŲUETTE RO 
GYDYTOJAS lr CHIRURf

Vai. 1-4 lr 7-9 valų 
Ketv. lr Nedėliomis susi

Dienomis Tel. LAFayette S 7 9 3 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 VV. 47th Stre
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 ik! 9 vai 

NedCIloje pagal sutartj

I’hone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELI

DENTISTAS 
6558 Bo. Western Aveni

!Valandos: 9 A. M. iki S?. 
Nedėliomis pagal sutart

! Dr. A. RačkuI
Išvažiavo į Lietuvi 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

I- OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurge 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Stree1 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais
Į Iki 8 popiet — 6 Iki 3:80 vai 
! Nedaliomis buq U ryto iki 1
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Pittsburgho Žinios l

PO CARSON 3T.
RIUS

PASIDAI

(Tęsinys nūn 4 pusi.) 

gali į Mayview pas Antaną 

nuvažiuoti, Pinigų žmonėse y- 

ra užtektinai, tik, ot, taip sau

PIKNIKAI
Kur m pasisuksi, vis pikui- 

kan atsiduri. Tai piknikų lai

kas. Piknikai yra labai geras 

dalykas miesto žmonėms išva

žiuoti i laukus ir pakvėpuoti 

grynu oru bei smagiai laiką 

praleisti. Tat visi rengia pik

nikus ir visi j juos vnžiuoja.

Aną sekmadienį nortlisiilie-visį susirgo dejavimų liga i' 

visi, kartu ir tu, puciuie į If-ią j l)anglj žengimo purapi- 

\ iena dūdą: sunkūs laikai, pi jo< piknike, Adomo sode, nu- 

nigų nėr.... Na, sakysim, ko girduu jdoluų dalyką. Netit

gi tau trūksta, gal ir tau pi- tui susieina
I „

Pittsburglio pi
nigų nėr. nių” redaktoriai ir eks-reda j

Žinoma, kad nėr, o ką tu, ktorini su Pittsburglio nav\-

kiunai, manai, kad man dobs redaktoriais ir korespoii- 

riai iš dangaus krinta! dentais. Visiems gerai žinc-

As tau, Jonai, sakau, kad į n,as Povyliukas išmetinėja 
tu tik verkti moki ir apart pgĮ|O žinių redaktoriams, kam 

to dar kiek pameluoti, kad tik ginli, jį neteisingai daug sy- 

išsisukti nuo Federacijos pik- kjų “įž|,arė” už rašinėjimu 

įtiko. Ar tu negavai laiško is neteisingų žinių Pittsburgho 

I oli.l'ania State liauk, ar jį nuvynose, ir sakė, kad jis vi 

gavęs per ašaras gerai liepei- >aį nekaltas ir jau “pusipro- 
skaitei? vinęs” ir dabar esųs ‘‘geras

— Na, o ką eia, kūmai, Po- katalikas”. Tuos visus šmeiž- 

litliania State banko groinata |Us Pittsburglio nuvynose, gi- 
bendro turi su Federacijos pi-1 ,-,1, ra5,.s šitas jutras Baka. 

kiliku. Gal tu manai, kad tau I j>as, su kuriuo dabar net esu 

bankas tikietą • pikniką nu- į pyk(.s Bukimas to' neuž- 

pirks.’ , ginėjjo. Tai matykit, kas šniei-

-B1FF>BAXTER’S A DVENTl J RES
l&IFF HAS KNOCKED OUT
TWO OF THE CREW WHO 
CAME DOVVN INTO THE HOLD.
BIFF HAS TO WORK FAST BEFORE 
THE CAPTAIN GETS SUSPICIODS-r" ---------------------- ;------------------------

ŠOME FIGHTING, BIFF f BRAl/E / YOO 
THIS IS MY SISTER 
SALLY.Z

rI'M AFRAIO VYE'RE IN FOR A
LOT MORE TROUBLE/ WE VE 6 
TO MOVĖ FAST BEFORE THE 
CREVV GETS WlSE .' I'VE 

GOT AN IDEA//

WE VE GOT 
TO GET OFF THIS, 
SHIP SOME WAY.

ei'
/j

I'LL PUT ON THIS SAlLOR'S
oor F ir AND 60 UP ON DECK A 
GET THE LAV OF THINGS. AND 
ALSO SOME FOOD. JO . VOU - 
TIE UP THE TVVO MUGGS AND 
SEE THAT THEY'RE SAFE/

By Bob DartN
HERE ,PANNY, VOU TAKE

|THIS GUN . AND IF ANY OF 
THE CREVV COML DOWN 
HERE VYHILE l'M UP ON 
DECK, SHOOT TO

KILL -----

RIGHT, o.k.
Biff/

f

."v

SSED AS One of the 
CREVV, BIFF HEADS FOR 
THE DECK AND TROUBLE . 
BE CAREFUL BIFF .«//f

(cONTlMUgp)

sti į Lezaliežniakų dūdą. Pa

tarčiau Povyliukui taip ne- i 
veidmainiauti, bet tikrai šir-1 

dingai pasitaisyti ir būti tik-1 
rai geru kataliku, naudingu J 

Bažnyčiai ir tautui. Tyčiotis1 

iš katalikystės ir Bažnyčios 

yra -ubai jiuvojinga šiame gy

venime, o ypač po mirties.

Pyk - Nepyk

VIETINĖS ŽINIOS
ADV. G. P. KAL ŽODIS 
DIDELĮ DARBĄ BAIGUS
Liepos 28 d. lietuvių visuo-

BRIDGEVILLE, PA.
Al ilsų 

Morgan,

parapijos piknikas 

Pa., rugpiūčio 4 d.
--- Taip, Jonai, dar daugiau, žtus ir melagystes rašinėja po nusisekė visais atžvilgiais. Tū-

kaip tikietą.

Na, na kūmai, tu tik Povyliuks visai nekaltas ir ge- 

moki tuojau iš žmogaus pusi- ra>s katalikas, Turėtų Pittsl 

tyėioti.

— (> ne, Jonai, aš visai nt

i’ittsburglio laivynus. Olrait,

O
)ll-

įgilo Žinių redaktoriai pasi

kviesti, kaip gerą kataliką į 

-ądarbiįlinkus Pirko. Žiniose.

Bet, štai, savaitę vėliau k:i 

per radio nugirstu. Ogi tasai 

pats “pasiprovinęs” “geras 

ir katalikas” Povyliukas per ra-

sityč’oju, bet matau, kad tu 

dar to laiško iš Politbania 

State bank nesi gavęs, nor3 

buvo išsiuntinėti visiems šė- 

rininkams praeita savaip 

visi yra gave ne bv koki I
•Z O € u L

ką, bet sunku laišką su dide

liu dividendų čekiu ir tai jau jos naujų “prabaščių” ir kvie niekados.

čia visus lemti ją atsilankant 

į nezaliežnos “parufijos” pi

kniką Amšiejienės tumioje, 

kad pakenkti jo (Povyliuko) 

geradario kun. Vaišnoro pa

rapijos piknikui Adonio sode. 

ai tiem “pusiprovinęs, geras 
paskui Joną padėti jam čekio katalikas” taip tik moka pū-

ieškoti... Vartom senus, var-----------------------------------------------------------

tom ką tik atneštus laiškus,

bet iš Politbania State Bank 

laiško nėr... Žiūriu, Jonus su

griebęs gurbą su popiergaliais 

ir pasipilęs ant aslos ieško 

atsiklaupęs ant kelių.

— Nagi, štai, kūmai, laiš

kas dar nei nepraplėštas! Žiū

rėk ir čekis.

— Tai, koks iš tavęs, Jo

nai, žioplys; neatplėštus lai

škus meti į gurini ir tuojau 

šoki žmogui į akį, kad čia kas 

iš tavęs tyčiojasi. Iš tikrųjų 

reiktų tyčiotis, kad toks esi 

žioplys.

—• Na, na, kūmai, nesiko- 

liok, šį sykį tu mane pasiga

viu ir už tai aš tave tikrai su 

visa šeimyna? nuvešiu į Fede
racijos apskričio pikniką ir 

dar tikietą nupirksiu. Iš tik

rųjų, kūmai, didelė garbė pit- 

tsb irgliiečiams, kad turime 

tokią tvirtą įstaigą, kaip Po

li! haniu State bank.

Jono Kūmas

antrą syk šįmet. Taip, Jonai, 

aš ir gi esu sykį gavęs nema

žą čekį.

— Gudbai, kūmai, bėgu na

mon ieškoti laiško su divide

ndų čekiu.

Neiškentęs ir aš nusekiau Pr

ksk.ntino įvairių tautų minia 

suplaukė į jaukų, piknikams 

pi įtaikintą, sodą ir gražiai li

nksminosi iki vidurnakčio. 

Dar niekados tiek svietelio ne 

buvo pi įvažiavę į mūsų pra

mogas, kiek šį sykį privažia

vo. Didelį lietuviams palanku

mą parodė italai, kurių klubai 

ir draugijos pribuvo pas mus

gija vadovaus virtuvėje.

mininkių pirm. bus U. Jur 

nė. Karvelėiii

Simes galėsime nuveikti dar di

desnius darbus.

______ I Kur vienybė, ten galybe.
legionierių postų paradą. Jis Palaikykime savo įstaigas, sa 

| visiems padarė įspūdžio. Km vo biznierius, laikraščius, pro- 

, tik eini, žmonės kalba, ir lai- f‘sionalus ir savo tautą.

Aav. Charles P. Kai,
Dariaus - Girėno paminklo 

atidengimo ir progra:i c 

komisijos pirm.

jkrašč-iai rašo, apie nepapras

tą paradą. Žmonės sako, kad

menė Chicagoje ir iš kitų mie- ]ie pobuv5 lnat^. tokio* isPū 

dingos ir didingos dienos,stų atidavė pagarbą dviem 

mūsų didvyriams; du Lietu

vos sūnus įrašė į istorijos la

pus. Tui Darių ir Girėną.

Darbas buvo sunkus. Bet 

su visuomenės pagalba, galė

jome realizuoti iškeltų suma

nymų. Nors šią valandą ne

galiu pasakyt paminklo fondo 

stovio, bet, sprendžiu, pinigų 

užteko, kad apmokėjus visas 

paminklo statymo lėšas. Lie

tuvių visuomenė Chicagoje už 

sitarnavo didelės pagarbos. Be 

stambių aukų, daugelis ir fi

ziniu darini prisidėjo. Savo

akimis mačiau, kaip Peoples
<lio susirietęs, ka.l giriu, kud,beveik iri corpore. To gražaus ’Fu,.„H,lrc k,„„Ilanijos iv ,Ios. 

giria nezaliežni) “parafiji,",, Halų gesto lietuviai nepamirš Cud|.ik„ ko,„I)anijos narini i5

niekados. . ,
I . i sivilkę dirbo nuo pat ryto.

Didelė padėka priklauso pa- , .. ... , _
1 . . . los kompanijos ne tik davė

rupijos chorui, kuris tam pik- , , - • , ... . , - ,
.* . ... dykai garsiakalbius, bet ir da-

rbininkus, kurie dirbo nuo ry

to iki vėlos nakties.

Ponas Pietkevičius suorga

nizavo nepaprastą Amerikos

rūpinosi. Ypatingai daug da

rbo turėjo John Tykaeli iri 

Zofija Kasputytė, kol viską1 

sutvarkė ir prirengė. ,

v.

ir
kai]) buvo liepos 28 d. Visie

ms aukotojams, darbininkams, 

muzikantams tariame širdingą 

ačiū. Labiausia tiems, kurie 

dirbo už baro. Aš tėmijau kaip 

jie sunkiai dirbo.
Šiomis dienomis Merey ii- 

Liepos 28 diena praėjo. Ji .goninėj padaryta nosies opera

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

daugiau negrįš. Bet patrijo

tinis mūsų darbas pasiliks is

torijos lapuose. Galime did

žiuotis, kad nugalėjoni visas

sunkenybes ir atidavėm paga- Rugpiūčio 9 d. sus-mas Sv. 

:bą, kokia mūsų didvyriams Vardo dr-jos. Kviečiami visi i

cija, žinomai veikėjai O. Au- 
gaitei. Linkime greitai pasvei

kti.

priklauso. Mūsų darbą įver

tins ir jaunoji karta. Pamin- 

jkias stovės tol, kol žmonija 

gerbs didvyrius. Svarbu, kad1 
lietuvių kalba, menas ir mok-j 2>’n,i mŪ8 veikd> °- Ph’ 

įsius gyvuotų Suvienytose Vai- žauskaitė buvo iškėlus gimtu-

stijose šimtus metų. !vhl Puot?J ^gpiūčio 3 d. Bu

vo sukviesta daug svečių. I.i- 
Brangūs tautiečiai, glausk? nkinie Onyteį daugj daug to. 

me savo jėgas, kad vienas ki-’j-jų linksmų varduvių sulau-

tą remtume, gelbėtuine, ’^-'kti. 

klausytume vieni kitų sunke

nybes. Tokiu būdu ateityje

nariai dalyvauti, nes reikia 

pasitarti kas link išvažiavimo 

rugpiūčio 25 d., Beverly ltills.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAb

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

ūse

'dkt
BRITTLE '

A 8TREAKED

<iKwn HAIR
Whatever your hair color problem—CLAIROL, 

Shampoo Oil Tint will correct it,

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
hair is made soft and manageable ' 

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 

is smoothly blended with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

Mail tbit coupon with a three-inch ttrand of your 
hair and wt witl treti it and return it, pottpaid, 
with our recommendationiJor CLAIROL treatment.

BEVF.RI.Y KING. Con.ultim
HAIR BEAUTY GU1LD
126-1)2 W»« 46ih Sireel. N«w York City

Name......... ......... ....................................... . ......................... . ...................... ........... ..

Addresi..............................................................    e

City.................    t

My Beauty Shop...............        e

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Jau visi prisirengę dalyvau 

ti mūsų parapijos jubilieji

niam piknike, kuris įvyks ru

gpiūčio 11 d. Šv. Onos drau-

Įtariamas žudikas. — Mai
deville Žengė kalėjime. J 

kaltinamas dėl sužalojimo 

nužudymo d r. W. J. Bauei

(Acme Plicto)

Telefonas

lidlrbijai aokitanėa rūiiM pamlak- 
b

Dldilaula pamlaklii dirbtai 
OUeacoJ

Bnvirf 60 motą prityrimo
o

Pirkit# tiesiai ii dirbtūTSs b 
taupykite pinigui

------------- o-------------

lies atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Are.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAimtKLŲ DIRBS JAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
aamių.
Mūsų šeimyna spccializnoja Sia
mo darbe per šešias kartas.
Vesk i to paminklų reikalas teisiai 
an pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienu blokas | rytus nuo 
didžlųjt) varto

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys trletonal:

Res. PEN8AOOLA 0011 
BKLMOMT »4ft&

Offloei HOiUUDR M«» 
Vlnoent BoaaUI. aeor.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1 onhouiin7 ir linine 2314 We8t 231x1 place
Ldulldnlut II dlnlID Phone CANal 2516 Cicero 5927

J. LMčiiis 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138

A. Masalsfo 
A. Petkus

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2100

J. F. Raižius 668 Weet 18th Street
Phone CANal 6174

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

7a||| West 46th StreetIi Ja JLUIU Phone BOUIevard 5203

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YABds 1741—1742

AMBUIJJJ0S PATARNAVIMAS DIENĄ IR NARTp

YARds 1741-1742

J. P. EUDEIKIS



o
VIETINES ŽINIOS

SUŽEISTA LAPINSKU 
DUKRELĖ

Užvakar Lisle, III., kur bu- 
| vo nuvežta atostogoms pas 
I gimines Lapinskų dukrelė 4 
metų tapo sunkiai automobi
lio sužeista. Mergaitei nulau- 

Išta viena kojytė ir šiaip ap
daužyta. Suteikus vietoje pi- 

ių pagalbų, nelaimingoji pa 
fešta Cbicagon ir padėta šv. 
ryžiaus ligoninėn dr. S. Bie-

lo priežiūroj.
|Ponas Lapinskas užlaiko ba
imę adresu 2203 W. Cer-

nak Rd.

STROPIAI RUOŠIAS 
PIKNIKUI

WEST SIDE. — Moterų Sų- 
jungos 55 kuopa stropiai ruo
šias savo metiniam piknikui, 
parap. Rūtos darže, sekmadie- 
įį, rugp. 11 d. Iš tokio rengi- 

Inosi galima tikėtis, kad pik
nikas bus šaunus. Rengimo ko
jįsijon įeina pasižymėjusios 

jrestsidietės veikėjos: Balčiū
nienė, Zaurienė, Klikūnienė ir 
Ųeksnienė. Joms padeda ki

tos veiklios k p. narės. Turin
gieji laimės prie bingo, laimės 
jražių daiktų. Piknike grieš

»ra muzika šokiams.

Sv. Kazimiero Akademikiu Dainį)
Sn of lake žinelės Mestas “Draugo” Radijo Valandoj

širdingi pasveikinimai nuo 
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 sk. 
valdybos ir visų narių gerb. 
jubilatei seselei M. Juozapai 
ir kitoms keturioms Šv. Ka
zimiero seselėms, kurios prieš 
kelias dienas šventė Sidabri
nį Jubiliejų.

Dieve padėk, joms ir toliau 
nenuilstančiai darbuotis Baž
nyčios ir Tautos labui.

Šv. Kaz. Akad. Rėm. 1 sk. 
susirinkimas įvyko rugp. 5 d. 
E. Gedvilienė pranešė, kad 
bilietai jau platinami kauliu
kų žaidimo pramogai, kuri į- 
vvks penktadienį, rugp. 30 d., 
parapijos salėje. Visas pra-

PASLAPTIS " . r r"

Graborius Lackavičius su 
fcmona ir J. Virbickiene vyk- 

atostogoms į Wis. ir Min.
ilstybes. Lackavičių

Pasitaiko gyvenime dalykų, 
apie kuriuos visuomenė nepri
valo žinoti. Kai kur ir kai ka
da paslaptis reikalinga. Pa
vyzdžiui, žinomas visuomenės 
darbuotojas vaistininkas Vin
cas Petrauskas liepos 14 d., 
nuvyko į Springfield, III., ir 
susižiedavo su Adele Vilionei-

. 'i

KONTESTO TVARKA
1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 minutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė

BALSAVIMAI IR DOVANOS
Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blankų “Drau 'kute! 

ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes; o trys gavusios dau Vincas daug dirbęs Chica- 
giausiai balsų gaus dovanas. i gog lietuvių tarpe. Vyčiuose,

Federacijoj, Susivienymo ap
skrity, “Dainos” chore ir be
ndrai visuomeninėj darbuotėj 
gerai žinomas. Bet kųgi reiš
kia visuomeninis darbas. Jis 
žmogaus gyvenimo pilnu ne
padaro. Vincas nutarė didžiau 
sį gyvenimo trūkumų užpildy
ti — tapti “vyru” — pada
ryti gyvenimų reikšmingu!

Panelė Adelė Springfielde 
gimus ir augus. Dabar gyve
na Chicagoj, Marųuette Park 
kolonijoj. A.J.Ž.

Taipgi ir parapijonai Tamu- 
senai, 4826 S. Honore St., pa
gražino savo namus. Jų namai 
dabar atrodo kaip nauji. E.

SO. CHICAGO ŽINUTĖS

Rugp. 9 d. Antanas ir Sta
nislava Šimkai minės 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti.
Jubiliatai išauklėjo dvi dukre- klebonui, 
les, su kuriomis Šimkienė pri-

Praeitą sekmadienį šios pa
rapijos vasarinės mokyklos 
vaikučiai ėjo prie pirmos Ko
munijos. Juos prirengė sese
rys Kazimieriejės, padedant

. .

.nogos pelnas eis vienuolynui. k|ans0 prie dauge|io jd5jinių 
Nutarta t,' patį vakaru su- dra,|gijl, šimkai yra gcri pu.
nrirfi toin ool/onf 4 4 oVi ntrror * Irengti, taip sakant, “shower 

vietinėms seselėms, sugrįžus į 
parapijos namus. Tuo bus į- 
taisyta lovų arba langų ap
dangalai ir kitokie dalykėliai, 
joms labai reikalingi. O. Sa-

Daug soutlichieagiečių da
lyvavo dainos šventės iškil
mėse, praeitų sekmadienį, Vy
tauto parke. Parapijos choras 
dainos šventės programe ga
vo garbės paminėjimų.

Kaip pikniku, taip ir dai 
nai. Kad Dievulis duotų jie- Inos šventės programų visi da- 
ms sulaukti auksinio jubilie- gyvavę southchicagiečiai labai

rapijonai ir gausūs taip pat 
“Draugo” skaitytojai.

' Rugp. 10 d. 7 vai. ryto, šv. 
Kryžiaus bažnyčioj bus laiko
mos šv. Mišios jų intencija.

kalienė jau prižadėjo gražių Ilgiausių metų Šimkų šeimy- 
lininių rankšluosčių.

Pranešta, kad Centro pikni
ko bilietai taipgi platinami.
Piknikas įvyks rugp. 18 d.,
Marųuette parke. Po susirin
kimo pirm. E. Gedvilienė vi
sas pavaišino.

jaus. Rap. patenkinti. Raporteris

Okiahomos valstybės vardas 
paeina iš Cherokee indijonų 
tarmės ir reiškia “raudoniju 
■žmcnių tėviškė”. Missouri — 
“negrynas vanduo”. Nevada 
— ‘ baltas kaip sniegas”. 0- 
liio — “gražus”.

Moterys žudikės. — Blanche Dunkel ir Evelyn 
Brnitli, kurios prisipažino nužudžiusios pirmosios (Dun
kel) žentų Langų. Teismo sprendimas žudikėms dar ne
paskelbtas. (Acme Photo)

J urgis pirmasis, Anglijos 
karalius, buvo vok ietys ir ne
mokėjo angliškai kalbėti.

Bite, ieškodama medaus, ka
rtais nulekia net astuonias my 
lias nuo savo avilio.

Šv. Pranciškaus Vien. Rėm. 
3 gkyr. rengia kauliukais žai
dimo vakarėlį rugp. 10 d., 7 
vai. vak., pirm. M. Sudeikie-

pavaduos jo sūnūs Boleslovas 1 
ir Steponas. Rep.

IŠ LABDARYBĖSCENTRO 
POSĖDŽIO

Susirinkimas įvyko 31 d. 
fepos, Aušros Vartų parapi- 
)? mokyklos kambaryje. Ja- 
ke dalyvavo atstovai iš visų 
folohijų ir rimtai svarstyta

ibdarybės reikalai.
Ūkio komisija pranešė, kad 
įdaryta daug pataisymų: už

lietas naujas stogas barnei, 
numalevota barnė ir kiti na
mai ir labdarių ūkio namai

į pagrųžinti.
Šių metų labdarių ūkio iš
davimas įvyks 1 d. rugsė- 
i. Bus virvės traukimas; Bri 
nton Parko parap. yra suda

lytas tymas traukti virvę. Ku
li kolonija norės eiti į lenkty
nes, prašoma atsiliepti. Kolo
nijose organizuojama stiprūs 

rrai. Kurie laimės, gaus do
vanas,

Labdariams gauta gražių 
dovanų iš lietuviškų rakandų 
kompanijų. Gautos dovanos 
bus duotos žmonėms dykai.

Bus padaryti tikietai ir iš
dalinami dykai. Dovanas au
kojo Roosevelt Fumiture Co., 
Kudrik Furniture Co. ir Pro

gress Fumiture Co.
Piknike bus garsiakalbi*. 

Ponas Lipskis iš Cicero paža
dėjo atvažiuoti ir palinksmin
ti visus piknikierius.

Šįmet Lab. seimų nutarta 
laikyti Ciceroj. Motekaitis ir 

F Jovarauskas sužinos salę. Pi
nigų pridavė 8 kuopa $72.52

blzny:nės name, 1632 W. 46tb St.
Prašomi visi atsilankyti ir 
paremti.

Sodaliečių pirmininkė ir 
Moterų Sųjungos 21 kp. rašti
ninkė K. Bartkaitė išvažiavo 
į AVisconsin atostogoms. Lin
kini linksmai praleisti laikų 
ir laimingai grįsti.

Šv. Kryžiaus parapijos pi
knikas įvyks rugp. 18 d., Bi
rutės darže.

Lewis Stvle Sbop, 4716 So. 
Ashland Avė., dovanų duoda 
gražių suknių parapijos pik
nikui. Patartina remti tuos. 
kurie remia mus.

Geri parapijonai Jeselskiai. 
5522 S. Justine St., atnaujino 
savo namus iš lauko ir vidaus

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Ret. 146f No. Paulina St.
Phone ARMitage 059C

FEROINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 699')
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVES ADV0KATA8 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank narna) 
▼alanUoo kasdien nuo • iki I 
Ptnedėllo, Seredoe Ir PAtnyčIoo

▼akarata ( Iki •
Trtefonaa GAMal 1198

NAMAI: 6459 8. RookweU St.
Telefoną. REPublic MM

i <

iš kapų dienos. P. Fabijonaitis

f CRANE

Telephone: BOUlevard lino

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4(11 HOUTH ARHI.AND AVENUE 
Reg (SIS S ROCKVELL ST. 
Telephone: REPublic 1721

Ree. 1117 8. BOth AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO SUS

reras cigaretas, irgi rei
kalauja Subalansavimo.

Ir todėl tabakai i Chesterfield 
atsargiai balansuojami viens prieš 
kitą ... ne per daug vieno—ne 
per mažai kito.

Mes imame tinkamas dalis tinka
mų rūšių net keturių typų tabako 
— Bright, Burley, Maryland ir 
Turkiško.

Ta/ yra 'litas subalansavimas ta
bakų, kuris padaro Chesterfields 
lengvesnius ir geresnio skonio.

o l«1. Lraerrr a Mrai Toatcco Co.

z

i

■,- * k

Čf

Oicstcrficld... cigaretas, kuris LENGVESNIS 
Chesterfield... cigaretas GERESNIO SKONIO


