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NUMATOMAS NAUJAS 
KARAS EUROPOJE

Anglijos m i Misteriai pasirengę 
j specialų posėdį

LONDONAS, rugp. 20. — 
Ketvirtadienį sušaukiamas 
Anglijos ministerių specialus 
posėdis svarstyti Etiopijos 
klausimų. Anglijos vyriausy-

ROMA, rugp. 20. — Diplo
matai aiškina, kad iš Etiopi
jos krizio gali pasireikšti nau 
jas karas Europoje. Etiopi
jos gi krizis iškilo griuvus

bė susiduria su didžiai pavo-,trijų valstybių — Anglijos,
jingu krizių Mussoliniui pa
siryžus kariauti su Etiopija. 
Kai kurie valstybės vyrai pa 
lygina šį krizį su 1914 metų 
krizių, kada karas užsiliep
snojo Europoje.

Net pats Anglijos karalius'

Prancūzijos ir Italijos, kon
ferencijai Paryžiuje. Konfe
rencijos griuvimas padidino 
Anglijos nedraugingumų su 
Italija.

Čia turima žinių, kad An
glija vargiai kapituliuos dėl

PASKIAUSIA NUTRAUKTAS ŽUVUSIŲJŲ VAIZDAS

Tas yra AA’ill Rogerso (kairėje) ir AViley Post paskutinė nuotrauka, pa
daryta Fairbankse, Alaskoj, prieš pat išskrisiant jiems į Point Barrovv. Už 
15 mylių nuo šios sodybos jie žuvo nukritus lėktuvui.

AKAOEK’KIU DAINŲ KONTESTO PER
“DRAUGO" RADIJĄ REZULTATAI

Pirmą dovaną laimėjo Eugenija 
Nausėdaitė; antrąją — Rita 
Zanauskaitė; trečiąją — Elena 
Šarkaitė

Jvykusiame Šv. Kazimiero ne mokslo metu, kada galima 
akademikių dainų konteste su mokytojų pagalba tinka- 
per “Draugo” radijų pirmų
dovanų laimėjo Eugenija Nau

miau prisiruošti, bet vasarų, 
kada daug smagiau atosto-

sėdaitė iš Aušros Vartų; dai- gauti, negu mokytis, tad vi- 
1 na: “Žalioj lankelėj;” antrų sos kontestantės vertos pagy-

rūpinasi šia nepaprasta situ- Italijos žygių Afrikoje. Ang-
acija. Pas save pakvietė už
sienių sekretorių Hoare. Mi
nisteris pirmininkas Bakhvin 
nespėjo nuvykti į atostogas 
Francūzijon ir dabar turi 
grįžti namo.

Iš Paryžiaus grįžo specia
lus ministeris kap. Eden. Šis

lija bijo, kad Italijos įsigalė
jimas Afrikoje gali sutriuš
kinti Anglijos gyvuosius rei
kalus.

Spėjama, kad Anglija grei
tu laiku imsis kokių nors prie 
monių prieš Italiją.

Diplomatai nurodo, kad jei

(•Acme Photo.)

dovanų — Rita 
iš Nekalto Prasidėjimo; dai
na: “Pasėjau kanapę;” trečių 
dovanų — Elena šarkaitė iš 
Šv. Jurgio; daina: “Ausk, 
močiute, drobeles. ’ ’

Laimėjusios

Zanauskaitė rimo už jų paramų mūsų ka
talikiško dienraščio “Drau
go” radijo valandos.

į Štai kiek akademikės daini 
įlinkės gavo balsų, kurie nu
lėmė dovanų laimėjimą; 
Eugenija Nausėdaitė .. 951šiandien 

J
dai-

TOLIAU VYKDOMI PER- NIEKO NELAIMI MOTERĮ! ROOSEVELTAS PRADĖS
SEKIOJIMAI MEKSIKOJE

MEXICO CITY, rugp. 20.

DELEGACIJA POLITINĘ KAMPANIJĄ
AVASHINGTON, rugp. 20.

asmeniškai pranešė apie kon-j Anglija uždarys Italijai Sue-1— Ig įvairių Meksikos dalių ' v Boikotuojančių mėsos auk
ferencijos suirimų, o konfe- |zo perkasų, arba jei ji dės pareina žinių apie vykdomus 
rencijų suardė Mussolini, i pastangų niekam nepaduoth Katalikų Bažnyčios persekio- 
kurs nenori klausyti apie siū-jTsana ežero apylinkių, Etio- Į jimus.
lomas Italijai koncesijas ir pijoje, kontroliuoti, arba im-, Jaajuapan de Oaxa.

štas kainas moterų delegaci
ja iš Detroito, Mich., atvyko

AVASHINGTON, rugp. 20. 
— Prez. Rooseveltas ateinan 
tį šeštadienį pradės politinę 
kampanijų 1936 metams. Kal

į AVashingtoną, kad čia pro- bės per radijų nacionaliui 
testavus prieš mėsos brangu- jaunųjų demokratų suvažiavi-

apie taikų. Kap. Eden parei-'sis kitų kokių griežtųjų prie- ca valstybėje, vyriausybė už-

nuos tas pačias dainas per Rita Zanauskaitė .........  723
“Draugo” radijo valandų ir Elena Šarkaitė ..........,.. 694
radijo stoty bus joms įteik- Į Aldona Rimkiutė ......... 395
tos dovanos, kurias aukojo Bronislava Salnaitė .... 366
Levis Style Shop, 4716 So. Ona Juškiutė .................359
Ashland avė. Eulalija Kubiliutė .........  312

Žinant, kad akademikės pr-1 Pranciška Juškaitė .... 197 
ie šio dainų kontesto ruošėsi Adelė Pociūtė ............. 98

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
KONFERENCIJOJE

BERLYNAS, rugp. 20. —

VARGONININKU 
SEIMAS GAU

SINGAS
mui, jvyksiančiui Milwaukee, l 
AVis. O apie rugsėjo m. pa-j 
baigų prezidentas leisis su> 
prakalbomis į vakarus. Žada A’okietijos 25 kardinolai ir vy 
aplankyti San Diego parodų, skupai susirinko trijų dienų 

Respublikonai nekantriai- konfereneijon Puidoje. Po iž-į 
laukia prezidento kalbos šešta kilmingųjų pamaldų suvažia- 
dienį vakare. Jie mano, kad vusieji užsidarė ir pradėjo 
gal jis atsakys į buv. prezi:svarstyti Katalikų Bažnyčios 
dento ITooverio pareiškimą," įkalus Vokietijoje, 
nukreiptų prieš demokratų 
administracijų.

mų.
įDelegacija Hmtėsi su žemės 

ūkio sekretorium AVaJlace. Šis
škė, kad Anglijos vyriausybė monių prieš Italiją, kad ir su | vvskuniios
susiduria su rimta problema! T. Sąjungos sankcija, Italija . v. • • »
ir turi dirbti ir tai sparčiai. j tai visa paskaitys karo paskel VasU " ke,,‘,aJ*8to * igi atšovg moterims, kad mėsa

bimu ir prasidės karas. įį° sv<'lkum0 s?otl”,s: 0 Į -šauti brangi dlėl stokos gal-
Kai kas spėja-, kad!, matyt, 

bus sušauktas Anglijos parla 
mentas, kadangi ministerių ka

Pirmiausia susikirs Angli
ja su Italija, o paskiau įsikiš

binetas nenori imti ant savęs Į ir kitos Europos valstybės
visos atsakingumo naštos. 

Yra sumanymas, kad An
glija pristatytų Etiopijai pa
kankamai ginklų, o ypač kul
kosvaidžių. Tas, rasi, kiek at
šaldytų Mussolinį.

ETIOPIJA RENČIASI 
APSIGINIMAN

sa-

Cruz mieste La l’astora baž-Į^jj^ Galvijų gi skaičių pa- 
nyčia keičiama mokykla. Fe-JWrtusi pereitŲ metl} giautu.

šios sausros. Sekretorius pa
davė išsisukinėjančius atsaky 
mus.

(Telegrama “Draugui”)
PHILADELPHIA, Pa., 

rugp. 20. — \’argon?hinkų"rS$ 
mas gausingas. Seimui vado
vauja: Aleksis — pirminin
kas, Cižauskas — vicepirmi
ninkas, Brundza — sekreto- 

Kulys.

deraliniam distrikte taip pat
! užgrobiamos katalikiškos
taigos tik dėl to, kad jos p
klauso religinėms kongnęgaciJ XT. . . ., . . Nieko nelaimėjusios mote-joms, kurioms gvvavinnas uz-' , . .. ,, , . įys su sekretorium, jos reisdraustas Meksikoje. Tai visa , _ , .., .... . . kie noro pasimatyti su prez.daroma su susisiekimų ir vie ,, ™ -j ± iv . , . ............ , Rooseveltu. Prezidento sekre

BERLYNAS, rugp. 20. —Ijnu^ir^sak mlniS Prl'*°S P1< torius Mclntyre pareiškė, kad
Per radijo parodos gaisrų 40 | b ym • prezidentas yra labai užim-
asmenų sužeista. Šiame skai- j Politinė situacija Meksiko- ; tas. Jis žadėjo painformuoti
čiuje yra penki ugniagesiai, je yra susipainiojusi ir nu- prezidentų apie delegacijos

Gaisras sunaikino keletą 1 matomi dideli nesusipratimai norus, 
parodos skyrių. Vyriausybė kai kuriose valstybėse, ypač 
parėdė, kad išlikę skyriai iš Tabasco, Nuevo Leon ir Ta- 
naujo turi būti atidaryti, o maulipas. Ten yra reikalin-

Tai gi, rimtai gręsia karo 
pavojus Europai.

40 SUŽEISTA BERLYNO 
GAISRE

ADDIS ABABA, rugp. 20.
— Etiopijos vyriausybė su 
?avo imperatorium priešaky- sunajkintos

KONGRESO RŪMAI 
SUTARĖ

ĮĮe skubiai pasirengia apsigy-
salės

PARVEŽTI ŽUVUSIOJI) 
PALAIKAI

KONGRESAS SKUBIAI 
PRAVEDA BILIUS rius.

niman nuo italų įsiveržimo. 
Netoli nuo šios sostinės į-

taisytas amunicijos fabrikas. 
Kariuomenės judėjimas sle
piamas. Ir l>e to yra sunku 
sužinoti ginkluotų pajėgų vei 
kiinas ir didumas, kadangi ne 
turima reikalingų priemonių 
susisiekimams. Įvairių genčių 
karvedžiai kas sau veikia, ta
čiau visi prieš bendrąjį kra-S7 
što priešų — Italiją.

Nežinia, kaip etiopiečiai 
ginsis, kadangi jiems trūksta1 
nauj'ovinių ginklų, amunici
jos ir visokios karo medžia
gos.

Įbe atidėliojimo.
atstatytos gas centro vyriausybės įsiki

šimas.

AVASHINGTON, rugp. 20. 
— Kongresas vakar taip sm- Į 
arkiai pasistūmė pirmyn, kas | 
nebuvo pirmiau padaryta ke-1 
lėtos savaičių laikotarpiu.

Kongresas nori baigti se
sijų, o prezidentas reikalau-

SUŽEISTI DU JAUNI 
LIETUVIAI

PAVOJUS PALAIPSNIUI 
PRAEIS, SAKO VYSK, 

LILLIS

AVASHINGTON, rugp. 20.
- Kongreso abiejų rūmų ko- 

pirkėjo žadėjimais. Patys žm-tmįtetai šiandien išlygino mo- 
onės kai kuriuos kraštus pa- kesčių biliuje padarytus skir-
keitė tikrais kalėjimais. Te
nai suvaržyta visokia laisvėtus pasiųstas prezidentui, 
ir Dievo garbinimas. Štai mfl'
sų vakariniais pasieniais kai Į

tumus ir patvirtino bilių, kurs

Iš biliaus visiškai išbrauk-

LOS ANGELES, Cal., rug
piūčio 20. — Vakar vakarų 
čia su lėktuvu parvežti Alas
koj žuvusiųjų Will Rogerso 
ir AViley Posto palaikai ir tuo
jau paimti į borest Lawn la-! ja> kaj yįsį svarbesnieji bi- 
voninę, Glendiale. Lakūno M i-; jįaį }n-jtų pravesti. Tad vakar 
ley Posto palaikai šiandien keletas jų jau ir pravesta, 
išvežami į Oklahoma City. i Nėra laiko gilesniam svar- 

Texaso lakūnas AVilliam stymui. Žiūrima, kad tik vei-
AVinston vairiavo didelį Doug 
laso transportinį lėktuvų su 
palaikais iš Seattle į šį mie-

kiau apsidirbus.

KANTAS CITY, Mo., rug
piūčio 20. — Kansas City vy 
skupijos vyskupas T. F. Lill- 
is, kurs tomus dienomis minė
jo savo kunigystės aukso ju
biliejų, žiūri į pasaulį, ap
link kurį debesys nuolat tir
štėja, ir numato, kad šis nau 
jas pavojus palaipsniui pra
eis.

“Per 50 metų mes pergy
venome karo nelaimių namie 
ir svetur ir pagaliau patį pa

NORI MILIJONŲ DOL. PAR
KŲ “PAGRAŽINIMUI”
Chicago parkų distrikto' saulinį karų, kuris, kaip ma- 

boardo pastangomis norima nyta, atneš pasauliui katak- 
gauti apie 4 milijonus dol. .liziną,” sakė vyskupas, “šian 
paskolos Chicagos parkų ir dien, kada debesys iš naujo 
bulvarų “pagražinimui.” Tai .ima tirštėti, mes vis dar ne
bus AA’PA projektų dalis. šame giliau susipažinę su At-

siaubas raumoja ateizmas. Į *a numa^’^ <fideli mokesčiai^ pa(’.įu lėktuvu atvy-
. . . t, .. . v • už paveldėjamus turtus. ŠiųAntai Rusijoje žmonių gyvas 1 ... , . . ..

, ,. - gi mokesčių administracijatis nepriklauso patiems žmo- ® , i, .būtinai reikalavo, nems, o Vokietijoje vyksta y-

BERLYNE ĮGRIUVO KASI
MAS TUNELIS

ko čia ir lakūnas kap. Cross-
on, kurs su Alaskos lėktuvu 
atvežė palaikus j

patingas perversmas, kurs ga!
nelaime1 NETEKO 17,767

TOJŲ
GYVEN

PIERRE, So. l)ak., rugp. 
20. — Dėl siautu&ios perei
tais metais South Dakotoj 
sausros ši valstvbė neteko

Ii baigtis didžiausia 
valstybei ir tautai.

“Nežiūrint to, Kristaus ža 
dėjimai bus įvykdyti ir šis 
pastarasis pavojus, yra vil
ties, palaipsniui praeis.”

Vyskupas pasisakė, kad,
jam einant 16 metus amžiauR J 83^^ ojfl 
jis nuėjo pas kunigą Lexing- 
tone, ĄIo., ir jam pareiškė, 
kad nori būti kunigu. Nuo to 
laiko jis šio pasiryžimo stip
riai laikėsi ir už aštuonerių 
metų įšventintas kunigu.

KITA GAISRO AUKA
Mirė ir Miss Sally Bruner, 

27 m. amž., kuri sužeista St. 
Clair viešbučio gaisre. Anks
čiau mirė jMiss Breen.

AU ash. %

NUŽUDYTAS ADVO
KATAS

(Vakar pavakarėje AVest Si
de sužeisti du jauni lietuviai,

. Volčiauskas, 22 gat. ir Hoy- 
ne avė., ir Žalimas, 23 place. 

| Jie greit važiavo su auto- 
, mobiliu ir Oakley avė. ir 23 
gat. skersgatvyje smogė į pra 
važiuojantį policijos skvado 
automobilį. Šį automobilį tik 
nutrenkė į šalį, bet jų auto
mobilis visu smarkumu atsi
daužęs apsivožė.

Volčiauskas sunkiai sužeis
tas, o anas kitas kiek leng
viau. Vienas policmo<nų taip 
pat lengvai nukentėjęs.

RADO ŽUVUSIUS 
LĖKTUVU

SU

OLENDO, Wyo., rugp. 20. 
— Už 40 mylių nuo čia ras
tas sudaužytas lėktuvas ir 
juo skridę trys asmenys (ne 

Cochrane,' n omas. Ar jie suspėjo kur to- keturi, kaip vakar buvo pra- 
4734 Ellis lėliau pasprukti, o gal visi nešta) žuvę‘

žuvo į griuvime.

BERLYNAS, rugp. 20. — 
Seattle, Kasamo požeminiam geležin- 

, keliui tunelio dalis įgriuvo 
apačioj Hermanu Goering gat 
vės.

Iš 22 darbininkų 4 rasti
---------- sunkiai sužeisti, su sulaužy-

Ties alude, 721 E. 75 gat., tais kūnų nariais. Kitų 18 
vakar anksti rytų nušautas darbininkų likimas dar neži 
advokatas D. K
J r., 27 m. amž., 
avė.

Sakoma, du vyrai ėmė muš 
ti trečiąjį. Cochrane mėgino MASKVA, rugp. 20. — 
ginti mušamąjį. Už tai nu-‘Rostovą ties Donu ištiko di- 
šautas. Mušamasis sulaiky- dėlė audra, kurioR laiku 
tas, o tiedu pabėgo. 'vo 15 asmenų.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN- 

žu- KĖS. — Šiandien debesuota; 
'kiek vėsiau.
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drattoar Trečiudineis. rugp. 21 d., 1935

“DRAUGAS”
Iftetns. kasdien, lAskyrua lekmadtenlui 

P K k>N U M U KATOS KAINA: J. AmertVoi valstybėse:
Metams — 86.00. Pusei meto — 8*60; Trlma mėDMlsuna 
— 12.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kltoaa valstyMeo 
prenumerata: Metame — |7.M; Pueal matų — $4.M. 
AopUa — .4*0.

Kadaktoriua priima — auo 4 vai. Ilgi B vtL popiet 
Skelbimu kalno* DrlBtunčKinoA uatm*u*. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų oscrųllna.

tel nopraioma tai padaryti lr neprlalunėlama tam tiks
lui pailo tankių.Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vaL popiet

NUOSTOLIAI BAŽNYČIAI IR TAUTAI

“DRAUGAS”
i? I’UUANIAN DAILY FRIEND 

Publlsbed Daily. Kaoept Bunday.
eUBMCIUPTIONB: One Tear — BU Momtns

-r 48.68; Three Montha — 11.00: One Menti — TBo. 
l^nrope — Oha laar — 17.00: eta Montha — 14.00; 
^opy — .0*0.

Adverttsin* .a **DKAUQAS'* bringe beet muitą
▲dvertlelnc rutee on nnoUontAon.

-DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chioago

Kutulikų Bažnyčia yra priešinga maišy
toms moterystėms. Priešinga tam, kad kata
likas vestų nekatalikę arba kad katalikė te
kėtų už nekataliko. •

Savo nusistatymui Bažnyčia turi gerų 
pagrindų.

Štai maišytų moterysčių vaisiai. Ten, 
kur vienas iš tėvų yra nękatalikas, tai iš 
jų vaikų tik 34 nuoš. telieka katalikai. Tai

Ne Tik Minėkime, Bet Ir 
Stiprybės Semkimės

Dantų Atsparumas
Rašo D). G. Jiložis, Chicago. tų šepetukų, vis 

Daugeli, i; mūšy umuon..., druaka.
tiek kalkolo 
dantis apie

„ . . ,------- T..................................................... 'l.ud Junti, reikia taisyti tada,: .“'"'K1'"1“ I t,,s kalkulu druskos
Šiais metais daug kur mi- nenuoseklumui, nenuoširdumui kuo|n(,t juos prudeda skaudė- nusist,,ja iž Gydytojas,

nes ašnima giliai nuoširdaus Kris- negali patikėti. Rodos daug .b . ? 1 8 ti, nes as tų esu patyręs is
taus mokslo skelbėjo, pirmo kai kur dedama lesų v pa*- praktikos 
didžio mūsų tautos žadinto-' tangų, o viso to pasekmės lie
jo, liaudies švietėjo, jos do- ka tuščios. Varniuose praėjo

išvalęs dantis, pasakys, ar rei- 
Kuomet paklausi.*1“ ar “c-

DIENOS KLAUSIMAI

KĄ PATARIA FARMERIAMS

rovės ugdytojo, blaivybės ske-du vysk. Valančiaus minėji- 
vra iš kiekvieno šimto maišytų moterysčių i Ibėjo, vyskupo M. Valančiaus mai, praėjo po to lr vasaros
vaikų tik 34 vaikai telieka katalikai. Ten, 
kur abu tėvai yra katalikai, tai 92 nuoš. 
jų vaikų pasilieka katalikai. Ten, kur abu 
tėvai yra protestonai, tai 68 nuoš. jų vaikų 
pasi lieka prie protestoniškų bažnyčių.

60 metų nuo jo mirties su- blaivybės savaitė ir toliau Vit- 
kaktuves. rniai lieka be Blaivybės drau-

Tų paminėjimų proga, pri- gijos skyriaus. Bet už tui prieš 
šiulename ir-stebimės, to vy- savaitę atsirado trečias “tra- 
ro, anais priespaudos laikais, ktierius”.

paciento, kodėl tamsta natai-i““- e,iikas KJ'(b'loJas» « »« 

sei savo •liautu pirmiau, ne. k,,ki» tak,'ris’ "e t,,ks’ kur“ 
jie jau labai ' išpūvi.., dai,ar luri i5ka"“-'' kad “d>'kal 
sunku b,-sutaisyti, gul ln-it, Supini,tanias daly.

‘laikės kelet,, ištraukti, gauni kas- kuo'"e‘ “aža.‘
i... i . i .... i-: . dantis, tuomet mažai darbo , atsakymų, kati neskaudėjo :> ’

laiškia, kad neskaudėjo, tai'l"'“ j°- ",ažiau skau8“"’ 1»-

nereikajo nei taisyti, nor. ir/'«ltui ir 1,iažiau “^ago.
>rs ir di I re*kia suvartoti, mažiau lėšuo-

Vienas farmeriu laikraštis nurodo, ko A- i• j 1merikos farineriai turi vengti ir kų turi da
ryt, kad nepadnlinus savo Imlų. Sakoma ten, 
kad farineriai neturi perdaug- pasitikėti val
džia. Farineriai patys turi žiūrėti, kad išri
jus savo gyveninio klausimus. Farineriai ne
turi perdaug specializuotis, o turi žiūrėti, 
kad visko, ko reikia užsiauginus ant savo 
fanuos. Turi užsiauginti visokių daržovių, 
kokių tik jo šeimynai reikia. Gyvuliams vi
sokį pašarų taipgi turi užsiauginti ant savo 
fanuos. Visko turi užsiauginti, kad nereikė
tų pirktis. Farineriai turi saugotis nepirk- 
tis nieko to, be ko gali apseiti. Nepirkti re- 
frigeratorių, brangių mašinų, automobilių, 
nebristi j skolas, kad įsitaisyti puikius na
mus. Per tokius nepsirokavimus daug fariiio 
rių įbrido į skolas, suvargo, o kiti lr su
bankrutavo. Patariama farmeriams organi
zuotis kooperacijos pagrindais.

Patarimas apie tai, kad nereikia pirkti 
nieko tokio, be ko galima apseiti, tinka ir 
miestiečiams. Juk ir depresija užgriuvo del
ta, kad žmonės pepdauj įšlaidžiavo. Negy
veno liūgai įeigas. Be atIBkanėio kapitalo 
statydinosi namus, pirkosi automobilius, bri
do į skolas. Tą žmonių neatsargumą didino 
bankai su savo kreditu ir biznio įstaigos su 
savo lengvais išmokėjimais.

Viršuje minėti patarimai Amerikos far- 
meriauis nėra jokia naujenybė mums lietu
viams ateiviams. Amerikos farmeriams pa
tariama suvo ūki tvarkyti taip, kaip nuo se
niai lietuviai gyvena. Lietuvoj ūkininkai taip 
tvarkosi, kad jam ko mažiausia reikėtų pirk
tis. Geriausiais laikais daugelis mūsiškių bu
vo užmiršę iš Lietuvos atsivežtų gyvenimo 

* praktikų ir pasidavė spekuliacijos pagundai. 
Todėl ir nukentėjo lygiai su kitais. Bet nu
kentėjo ir tie, kurie su protu gyveno. Nu
kentėjo per spekuliantų kaltes. Išėjo pagal
posakį: ‘‘Kent kaltas, kent nekaltas”.

AMERIKA VILIOS KELIAUTOJUS

Jabai buvo išpūvę, n<..„ .. ... -
Kitais žodžiais tų gyvenimo apsireiški-' nuve*^^a*s darbais, didžiomis į “lemaičių Prieteliaus” iš- džiausios duobutės susidarę, *’a 

mų galima šitaip paaiškinti. Ten, kur abu tlĮ darbų pasekmėmis, kurių j.eltojį n,jntįs> kad jg ten kur kur gali maisto pasilikti ir pa-! Kas dėl dantų taisymo, ga- 
tėvai yra katalikai, tai iš jų vaikų tik g dėka neliko musų liaudies »ą-,kij0 ir po vį^ infls šaų pl»to daryti burnų dvokiančių, kati Įima pažiūrėti iš kitos pusės, 
nuoš. teatsimeta nuo Bažnyčios. O ten, kur mone paskandinta, anuolaik kataiįky^g> tautybės ir blui-
vienas iš tėvų yra nękatalikas, tai 66 nuoš. rusinimo tikslais po kaimus įsteigti kokių
jų vaikų netampa katalikai. .pristatytose karciamose. Dė-Ire aukštesnę mokyklų, ar Kuomet mes turim bur-1 Ar laukiame, pakol jie suplyš

Yra aproku.ija.ua, kad jei viii kataliky ' i"«'*k» ““ Ws“ ,y’i "t l““! «>>'“"» P>'-»luld«S, ta ar laimime pamalę m
. ..... . .. ... i * .-i • į veiesmų jos ,.unų | arba duobes, mes ten auginu- skvlutę ?

vaikai nuo civilio karo butų likę katalikai, Basanavičių, Kudirkų, prei ,ruo,e” b , . v

net nugalima pakęsti tos sma- Pavyzdžiui, kų mes darom su 
įvės. Toji smarvė dar ne vis- savo kasdieniniais drabužiais!

tai Amerikoj katalikų būt jau besu 75 nuoš.
Dabar katalikų Amerikoj tėra 20 nuoš.

Mačiulio - Maironies ir dau-! Šiandien mums gal išmoks-
gelio kitų liko iškovota mūsų linto« šviesuomenės jau ir ne-

nie neišpasakytų daugybę bak
terijų, kurios eina į mūsų kū
nų su kiekvienu valgiu arba

Lietuviams katalikams maišytos mote- ■ tautos laisvė ir padėti nepri-j trūksta, bet trūksta tokių rjjjInu seįijip Tuomi mes nuo-
rystės gaii būt dvejopos: tikybiniu ir tau- klausomai mūsų valstybei pa
tiniu žvilgsniu. Kuomet lietuviai įsipainioja 
maišyton nioterystėn dvejopu žvilgsniu, tai 
tada pasidaro ir dvigubas nuostolis 
nuostolis esti ir Bažnyčiai ir Tautai.

MAŽINA ‘RELIEFĄ’

grindai.
Šiandien, kada verda visa 

Tadaime pasauly ruošimasis karui 
! mūsų valstybės nepriklauso- 
Įmumui vėl yra pavojų. Iš

mokyklų, kurios galėtų duoti 
daugiau ne tik protiniai, bet 
ir doriniai išugdytų asmeny
bių.

Iki tokių savumų tautai be- 
ddarbuojančių žmonių tarpe

i girtuokliavimo kylančiais, me bus trūkumas, mūs tautos gy 
1 džiaginiais ir dvasiniais mū- venime visokių plyšių atsira

dimas (išaikvojinių, nerangu\Vasliingtono vyriausyliė po truputį eii-,sų tautai nuostoliais, turimo 
na prie to, kad “reliefo” naštų pervesti vai-j su blaiviu susirūpinimu, (le
sti joms. Federalė vyriausybė eina prie to, | mėsingai sustoti.
kad bedarbius turi aprūpinti pačios valsti-; Būdami neskaitlinga tauta dorovinis puolimas plis. 
jos. Kai valdžia išbaigs skirtus keturis bi- į nevisada galime pasitikėti 
lijonus dolerių viešiems darbams, tai jei po i vien ginklo jėgai, šalia ginklų 
to dar nebaigsis nedarbas tai jais turės mūsų tautosrifcisvės ir nepri-1 T * 
upmtis vietinei Valdžios, —- klausomumo ’ laidotojas bus,

kiekvieno mūsų tautos nario, 
iihžinfUfce. i v*s pilnesnis,‘šsųmonės budi- 

^eČteralė T“ dorovės

Federalė valdžia, ė.nusi bedarbius šelp
ti, įbrido skolon. O kai slpdoi....
liama mokesčiai, tai gvtritas
vyriausybė, kad savo bėdų nedidinti atsi- reJin,as- 

1 sakys nuo bedarbių šelpimo.

NEUŽTARIA ABISINIJOS

Ginčuose taip Italijos ir Abisinijos di- 
| džiuma palaiko Abisinijos pusę. Yra ir griež- 
i tų išimčių. Vienas laikraštis štai kų jiarašė:

“Visi ženklai rodo, kad Italija kariaus 
prieš Abisiniją. Nėra reikalo perdaug užuo
jautos reikšti tam kraštui. Abisinija yra 
vergų prekybos centras. Ji yra barbariška 
ir pusiau-civilizuota. Ji kaip šuo ėdžiose sto
vi ir neleidžia civilizacijai ten įleisti šaknis”.

r
stip-

mu ir

dijame savo sveikatų — kū
nų. Na, ir paskui muštom: kas 
gi čia yra su manimi, kad aš 
pradėjau nesijausti. O nepa- 
mųstoin apie tai, kad mes nuo
dų turim pilnų burnų. Prade
dame lankyti meilieinos gydy
toja, kuris kad mus išgydytų, 
suradęs burnoje ligos priežas-

nemažės, bet gal ti siunčia pas dantų gydyto-
gausės, o visuomenėje visoks

Laikas jau mums suprasti 
didžio vysk. M. Valančiaus 

JSibiro iš
trėmime mirusių.

jų. Tadu ir viskas užsibaigia.
Dantis taisyti reikia tuomet, 

kuomet dantų gydytojas pasa
kys, kas reikia taisyti. Nes 
kas nori turėti getus dantis ir

Suprantamas daly
kas, norėdami kad drabužiai 
ilgiau laikytų, taisome, kaip 
greitai pamatome, kad jau 
praplyšę, ir t ikiu būdu ilgiau 
juos išnešiojame. Na kodėl 
taip nepasielgti su dantimis?

Imkim kita pavyzdį. Dabar 
daugelis mūsų turim automo
bilių. Kuomet mes jį taisome.’ 
Tuomet, kai visai nevažiuoja ? 
Visai ne. Taisome jį tuomet, 
kai pajuntame, kad jis jau 
pradeda biskį barškėti, tarškė
ti arba čirkšėti. Bijomės, kad 
kur pusiaukelv nesustotų, ne
padarytų vargo ir daug lėšų. 

i Na, o su sveikata, su danti
mis, mes taip nesielgiam. Vi
sai nepamųstom, kad mūsų. ; gerų sveikata, turi bent vienų ... . ,savanoriu , . ... , sveikata, arba dantys, pusiau-. . ...................... ....... ; karta i metus nueiti pas dantų 'krauni liejusių dvasių. Jie uz ... , , .. . \. v .. . . gydytoja, kad išvalytų.

musu salies laisve gvvvDe au- , ....valvinas vra būtinas
rpa‘ kelyje arba pusamžyje gali

kavo, ne tam, kad mes laisvi 
'būdami galėtume moraliam 
purve, dvasiniam ištižime vo
liotis.

Kas to nesupranta, kiekvie
nam turi būti tai priminiu —

Xe^įū. sngesti arba atsisakyti tarna- 
rint kaip dažnai vartosi dau- vę.

Į Kada kiekvienas iš mūsų 
sulyg savo ^ij^ijVidualiais sa
vumais, nors iš lengvo eisime 
prie vidinio savęs iš žemųjų 
palinkimų išlaisvinimo, tikro
sios laisvės pamėgimo, jokie ne,s'ai*,u kokių vietų užimtų 
priešų pasikėsinimai jėga mus;a* ^liaino ’ndų. Is kitos pusės
pavergti neįveiks, o tvirtu pu- ieno mūsų tautos naiio
siryžimu, darbu iškopsime iš besireiškianti geia valia tun 
dabartinių ekonominių ir dva-1 būti v*su stropumu moraliai

crcsicr

Jungtinių Valstybių senatan įneštas bi
lius, kuriuo norima paskleisti po visą pasau
lį šūkį: “See America First”. Norima įstei
gti komisijų, kuri visose žymesnėse šalyse 
agituotų už keliavimų aplankyti Amervų.

Visos Europos valstybės vasaros metu 
varo pusėtinų turistinį biznį. Reiškia dabar 
ir Amerika rengiasi vilioti turistus ir nori 
Turėti iš jų biznio.

Iki šiol Europa daug pelno turi iš turis
tų - amerikiečių. Todėl amerikiečių rūpestis 
turėtų būt raginimas saviškių keliauti po sa
vo kraštų, vietoj viliojus kitų kraštų žmo
nes lankyti Amerikų.

“Trimitas”, Lietuvos šaulių organas ra
šo: “Paprastai mes į pramogas žiūrime, kaip 
į pasipelnymo — pajamų natinį ”, o ištikrų
jų “jos turi turėti kilnesnių tikslų ir gražios 
įtakos bei auklėjančios reikšmės4’. Pastaba 
tinka ir Amerikos lietuviams.

sinių sunkumų, krizių.
Bet kad tos aukštosios dva

sinės tautos jėgos, neliktų dar 
labiau materijalizmo nustelb
tos, menkėjančios. Šalia gink
lų fondo, dar labiau turime 
susirūpinti tomis sąlygomis, 
kuriose galėtų reikštis, kiek
vieno tautos nario, kūrybinės, 
fizinės ir dvasinės jėgos, au-
kštieji 

H
savumai, o gnesciau

KONGRESAS GREIT ISSI&KIR8TY8

Jungtinių Valstybių Kongresas planuoju 
baigti sesijų šią savaitę ir skirstytis.

Užsidarius Kongresui prez. Rooseveltas 
keliaus j Kalifornijų aplankyti parodą San 
Diegoj. Keliaus traukiniu per pietines val
stijas. Grįš laivu per Panamos kanalų. Yra 
spėjama, kad prezidentas keliose vietose j»- 
sakys prakalbų, kuriose užsimins apie prezi
dentinius rinkimus ateinančiais metais.

ir medžiaginiai remiama. *uo 
keliu eidami iškopsime iš da
barties ekonominių lr mora-

» • •
Ij&tvijos ministeris pirmininkas paragi-jbūtų užkertamas kelias, liesi

no visuomenę aukoti mokyklų bibliotekoms. 'pletanč-iam mūsų tautoje mo- 
Trumpu laiku tam reikalui suaukota 435,(XX) raliam puvimui (girtuokliavi- 
knygų ir 160,000 latų. niui, savanaudiškumui, nesą

žiningumui, liebaujančiam iš
tižimui).

• • •
“Karys” ragina Lietuvos karius mesti 

kortavimą. Nurodoma, kad kortaviinus gar 
dina nervus, o “neturime gadinti savo ner
vų, nes mes nežinome, kada mums bus rei
kalingi plieniniai nervai kovos lauke”.

• • »
Mėsos kainos dabar yra tokios, fcaip kad 

buvo 1926^29 metais. O algos dabar nuo 15
iki 20 nuoš. mažesnės.

• * *
LiėtuVos prez. Smetona pasveikino Ita

lijos karalių jo 35 metų karaliavimo sukak
tuvių proga.

* • *
Japonija labiau seka Amerikų, negu Eu

ropą. Japonija yra atkreipus savo dėmesį į
Amerikos laivyną ir kitas karo jėgas.

« • •
Ateinantį mėnesį San Diego parodoj 

Kniglits of Columbus turės savo dieną.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS, Jesse L. Lasky Photoplay 
Co. Šiandie jis yra žinomas 
kaipo Samuel Gokhvyn, gal- 

!vis ant marių. Su Sente- va, žinoma, ir milijonierius, 
briu prie šturmų prisidės ir Gokhvyn Pietures Corpora- 

1 rūkai. Ale___ turėkit kan- tion, kuri gamina tokinpikče-
trybės. Skridimas įvyks. rius visam svietui.

Šiaip gyvenime žydeliai-
Lietuvos Šaulių gazieta

{“Trimitas” ištrimitavo Kelio
Akmenėlio dainų apie viso 

į svieto lietuvių delegatus, su- 
I važiavusius

lių sunkumų geresnin rytojun Į Lal»ų dienų! Šturmui dar
Pr. Vasiliauskas a ------ ■

LIETUVA TARPTAUTI
NIUOSE PEDAGOGI

NIUOSE KONGRESUOSE
žiūrėkit, dažnui būna paji 
kos objektu.

Liepos m. pabaigoje ir rug
piūčio pradžioje vyksta Bliu-

Pirmojo Rasiejaus balšavi- 
Kaunan į viso kų caro Jevo Imperatorsko-

sely du svarbūs tarptautiniai i8'*vtmių konvenšiną. \e 
kongresai: vaikų globos (Con- **a,na-
grės International de la Pro- ! 

Žymios dalies mūsų visuo- j te(.tjon de l’Enfance), belgų' 
menės pasinėrimas, vien tik j: Švietimo ministeriui Jaspar ! 
savo asmeniniuos reikaluos, pirmininkaujant ir Congres 
žemuose pomėgiuose, ne tik | pedagOgiqUe de l’Education j 
kad nėra intelekto, aukštes-1 Familiale (pedagoginis šeinio* ,
nės dorovės pavyzdžiais, bet 
priešingai, dažniausiai pasi

auklėjimo) kongresai. Abudu 
kongresai vyksta pasaulinėje 

lieka tik savo demoralizuojan- parodoje ir sutraukė daugynę 
jiedagogų iš viso pasaulio. 
Pirmąjį atidarė pati belgų ka
ralienė. Lietuvą abiejuose Ko
ngresuose atstovauja mūsų 
atstovo Belgijoj,* žmonų, V. 
Gylienė ir “Lietuvos Vaiko’ 
Draugijos pirmininkė, M. Ne-

nius pėdsakus.
Idėjas kovojančias prieš vi

sokį piktą nevisada galima 
dienų oficialiose kalbose iš
kelti, o vakare patys alkoho
liu aplaistyti, suminti.

Tokie idėjų skelbimo savu
mai imkrikusiojo jaunimo gė- meįkšaitė. 
rin nepalenkia, o kurs tos ap-{ 
linkos ir visokių įtakų dar 
tebėra nesugadintas, tokiam PLATINKITE “DRAUGĄ

Per Atląnto vandenynų 
Pas tetulę, pas kaimynų. 
Pas kitas dėdienes savo 
Grinorių daug suvažiavo. 
Su eukierkom, su pyragais 
Suvažiavo iš Čikagos,
Iš Naujorko, iš Bostono 
Prilėkė amerikonų 
Tarpe tų amerikonų 
Y r visokių čempi jonų,
Muzikantų, dainininkų,
Imaitinusių amatninkų, 
Fabrikantų ir artistų 
lr kitų specialistų.

je velyčestva Stalino mama 
jJeja I inperatorskoje velyčest- 
| va Stalinienė dabur gyvena 
aut Kaukazo Tiflise. Jų die
nų ir naktį saugoja st pri 
sargyba su už1 i neduotais ma- 
šinganc o Jei ji e’na į r - 
stų paša ii s«.ke. taip p f. i 
ginkluoti Čekistai.

— Nejaugi jūs bijote pasi
kėsinimo? — sykį vienas tu
ristas paklausė čekisto.

— O no i — atsakė čekis
tas. — Koks čia gali būti pa
sikėsinimas. Mes tik bijome, 
kad ji nepagimdytų naujų 
Stalinų.

Gimęs Varsavoje 1882 m.,
atvykęs į Amerikų 1902 m., Į “Pirksiu vartotą rankinę
tapęs piliečiu, vėliau baigęs kasų “National” su migtu-

■I vakarinę škulę, žydelis Gold- kais.” (Adv. “Lietuvos Ai- * * I • • *i'ish 1913 m. suorganizavo , de. ’ ’)

aproku.ija.ua
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Š v. Kazimiero Akademijoj Mokslas Prasidės Ru^s*M° 9 d*
Švento Kazimiero Akademijos 

mokslo programa yra padalinta Į 
šešis kursus, būtent: keturių metų 
Gamtotyros mokslas; keturių me
tų Komercijos prisirengiant kole
gijai —- mokslas; keturių metų ko
mercijos — neprisirengiant kole
gijai — mokslas ir keturių metų 
Dailės ir Namų Ruošos mokslas. 
Sulig norų ir sugebėjimų pasiren
kama vienas iš šių šešių kursų.

*

Be to dar dėstoma Tikyba, Lietu
vos Istorija ir Lietuvių Kalba bei 
Literatūra. Šioje Įstaigoje Lietu
vių Kalbos ir Literatūros pamokos 
yra Amerikos Valdžios užtvirtin
tos ir priskaitytos prie Klasinių 
Kalbų.

Knygynas, Fizikos ir Chemijos 
Laboratorijos gerai įrengtos. Bio
logijos Kabinetas turiningas gy
vais ir apsaugotais pavyzdžiais, 
modeliais ir vaizdai. Namų Ruo
šos Laboratorija, Moderniška Vir
tuvė ir Siuvimo kambarys pripa
žinta geriausiai ir tinkamiausiai į- 
rengtų Chicagoje.

Aukščiausiu Akreditavimų Mokykla

A-S.

Trečiais ir ketvirtais mokslo me
tais sumokama: 1) už naudojimųsi 
reikalingomis mokslui knygomis $6 
j metus: 2) už gimnastikos pamokas, 
ir t.t. $6.50 į metus.

Mergaitės lankančios Akademija 
dėvi vienodų uniformų, kurių be di
delių išlaidų galima įsigyti ten pat.

Šv. Kazimiero Akademija praėjusiais metais pelnė aukš- 
čiausį akreditavimų koks galima apturėti, būtent — North 
Central Association of Secondary Schools and Colleges. Šiuo- 
mi akademikės gali stoti bile kurion aukštesnėn įstaigon vi
sose Jungtinėse Valstybėse. Tai pirma lietuvių mokslo įstai
ga kuri gali didžiuotis tokia aukšta privilegija. ,

Taipg-gi žinotina, kad Akademija tebelaiko Illinois Uni
versiteto ir Illinois Valstybės Valdžios pilnus užtvirtinimus.

Jei jums rūpi jūsų dukrelės ateitis, duokite jai gerų, ka
talikiška išauklėjimų ir mokslų, kuris paruoš jų gyvenimui. 
Tai įvykdinti padės jums šv. Kazimiero Akademija. Čia 
teikiamas mokslas yra praktiškas, nuodugnus ir paremtas 
pagrindais. Mokytojos stengiasi išlavinti savo auklėtinėse 
aiškų protavimų, skaisčius papročius, švelnius jausmus, su
gebėjimų naudingai dirbti darbus ir mylėti Dievų ir tėvynę.

Mergaitės išmokslinimas Šv. Kazimiero Akademijoje ne
sudarys jums daug išlaidų. Mokant iš anksto už visų vienų 
metų mokslų, reikia sumokėti $40. Mokant dalimis, sumoka
ma po $5 į mėnesį.

Be šio pagrindinio mokesčio pir
mais ir antrais mokslo metais sumo
kama: 1) už naudojimųsi knygomis 
reikalingomis mokslui $5 į metus; 2) 
už gimnastikos pamokas, naudojimų
si knygynu, lapelius pamokos turiniui 
išaiškinti ir žinioms patikrinti ir į- 
vairias kitas smulkmenas $6.50 į me
tus. ' 11

Katalikiškas auklėjimas yra jauni
mo didžiausias turtas, kokį jų tėve
liai gali jiems duoti. Jaunimas iš
auklėtas katalikiškoje įstaigoje di
desne meile myli savo tėvelius ir vi
sus ir visuomet savo tėvelių klauso 
ir juos gerbia. Tad1 nesigailėkime 
nei pastangų nei turto jaunimų pa
siųsti į katalikiškų mokyklų.

Akademikės savo šokiais džiugina ne tik lietuvio, bet ir svetimtaučio širdį

Įsiregistravimo Dienos Rugsėjo 4-, 5, 6 
2601 W. Marquette Road. Chicago. III.

Baigusios akademiją 

mokės pagaminti ska

nius valgius.

Čia jos mokosi siūti
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Istorine Rochesterio Lietuviams Diena nu, pradėta svarstyti fondas 
naujai bažnyčiai ir Petras Pi
lamas pirmas paaukojo $100. 
Ir išaugo tasai fondus, kuriuo 
tikslas buvo atsiektas rugpiū
čio 11 d.

ROCHESTER, N. Y. — Ru- jiečius; džiaugės darbu: “Pi- 
gpiūčio 11 <1. pasiliks atniin-'rma nei mes įėjome į šių baž- 
tyje visų Rochesterio lietuvių, nyčių, tie namai buvo jūsų 
Tų diena išsipildė troškimas, namai. Bet mums įžengus, tie 
kurio troško ir prie kurio re- namai pasidarė Dievo namai, gotiško stiliaus, Smetonos spa- 
ngėsi per 25 metus. Iškilmių-' jūsų auku Dievui”. Po pama-Jvos plytų iš lunko, papuoštu

Bažnyčia vra moderniško

LATVIŲ SPAUDA DĖL 
VOKIEČIŲ APETITŲ 

BALTIJOJE

SUCH IS LIFE—(baigia laikraštis atsakydamas 
i vokiečių spaudai į Jos prie
kaištus dėl “netikro kurso”, 
kurio Baltijos valstybės lai
kosi Rytų pakto ir Sovietų 
Rusijos atžvilgiu.

Latvių spauda paskutiniuo- jaunakag zinas konslatuo. 

ju laiku reiškia didelio susido kad Bultijos jara būsini0 

niėjimo vokiečių politika liul-je Vokįe<v.įų užsienio politikoje 

labai aktingas ir gyvasginusiomis apeigomis pasven- ldų mokyklos kambariuose su- granito akmeniu. Yra 50 pėdų 1^GOS x‘U.-t \ biij atžvilgiu, 

tintu nauju Šv. Jurgio lietu-rengti dvasiškijai pietus. platumo ant H.udson Ave. ir j Oficiozas Briva Žeme krei-; faktorius. Visiškai aišku, kad
vių Romos - Katalikų bažny-j p() bažnytinių iškilmių, pa-'100 pėdų lignino ant TVeeger pm dėmesį į vokiečių spaudos Bultijos jūra virs, jei ne ko.
čia. t rupijos darže prasidėjo dainų Nt. Iš klebonijos įėjimas yra akcijų dėl Baltijos valstybių. V()S, Lai Vokietijos ir Sovietų

Jau 9 vai. rvto minios žino- šventė. Žmonių prisirinko la-! padarytas tiesiai į zokristijų. kurioje tarp kita ko siekia- i Rusijos priešingumų ir rung-
nių rinkosi liudson Ave., kur bai daug. 2 vai. popiet ukrai-' Vidus pritaikintas arkitektū-' ma net įvaryti kylį tarp at- tvniavimo arena.
randasi graži parapijos nuo- „iečių benas davė koncertų. 1 roja su išorine išvaizda. Lan skirų Baltijos valstybių. Lai-

ims

savvbė ir ant kurios pastatv- 3:3(> vak 
ta nauja bažnyčia.

9:50 vai pradėjo iš svetai
nės eiti katalikiškos draugi
jos su savo vėliavomis. Pir
miausia ėjo Šv. Marijos Pa-

popiet dainavo Šv, gai yra angliško katedros sti- kraštis,
Juozapato ukrainiečių choras. ; blo su paveikslais ir aukotojų 1 tikrų vokiečių gerininiųsį I41- 
Ant galo mūsų parapijos cho- j'ardais. Langus suaukojo se-’tvijai ir Estijai, pareiškia, 

kantieji: F. tlrybaitis ž.1110-
J. Keršys su žmona, J. J.

ras vad. prof. K. Bazini, pa
dainavo keletu kūrinių. Tar

nos moterų draugija, kuri nail' salezietb 
jos bažnyčios fondui aukojo 
$1,000.00, taip gi buvo paė
musi Lietuvos Laisvės pasko
los bonus, kurie buvo suau
koti naujai bažnyčiai ir už 
juos davė pinigus, taipgi ža
dėjo įtaisyti Šv. Marijos Pa
nos Neperstojančius Pagelbos 
paveikslų

nu,

-t . . .U 8NAP-SHOOTING THE MILLENNIVM
1 wlali that artist hadn't made nie lonk „o m.irh likę a atates> 

tnan when I'm really j.n inUgnUkant littie warU”

Sųryšyje su tuo laikraštis 
constatuoja didelę Baltijos 
valstybių reikšmę. Jaunukas 
Zinas’ sako, kad didelė laimė, 

kad Baltijos valstybės neturi ’ jOg j$aitįjos respublikos egzis- 
jokių agresingų planų. Kios tuoja. Jei Versalio taikos su-

komentuodamas tam

pe to kalbėjo kun. Drazdys, Riekia su šeimyna, J. Močio-' valstybės taip pat neturi jo-
vienuolis, iš Lietu- jūnas su šeimyna, P. Pikūnas Įkio intereso priimti kurios 

vos, kuris džiaugės mūsų pa-j su šeimyna, Lietuvos Vyčiai, Į nors valstybės pavadį. Šios 
sišventimu Dievo ir Tėvynės kun. Jonas M. Bakšys atiuin- į valstybės rūpinasi savo sau- 
garbei, taipgi K. Vilniškis, čiai savo močiutės, \Y. J. Y. is- .gurnu ir visuotine taika ir da- 
“Amerikos” redaktorius, ku- 'sman su šeimyna, Antanas De- r0 tai savo geriausiu noru. Tai

7 1 . . • • J
ris sveikino mus Brooklyno vonis ir šeimyna ir Mykolas ne tik jų teisė, bet ir pareiga, 
vardu, sakydamas, kad tiktai Kulbis su moterim. Stacijos Niekas joms tai negali uždrau 
dabar jisai gali suprasti, ko- nupirktos musų klebono iš pa- j sti ir nė vienas nuo tos parei- 

|dėl ročesteriečiai yra taip la- liktos aukos jo dėdės Antano 1 gos jas negali sulaikyti, —
Jų sekė Šv. Jurgio baį gerb. tarpe visų Amerikos Baublio iš Elizabetb, N. J. ------------------------------------------

•etuvių. Choras baigė prog-,Vienų šoninių altorių aukojo jkol
Lietuvos himnu. Į J. Mekelis, o kitų įtaisė 1110-

dvi orkestros terų klūbas. Didysis altorius 
— naujausios arkitektūros,

vyrų draugija, aukojusi nau
jai bažnyčiai $1,000.00, ir ŠŠ. 'mma
Petro ir Povilo vyrų draugi

ja, aukojusi $2,000.00.

Suėjus draugijoms į bažny

čių, prasidėjo procesija iš kle

bonijos dalyvaujant arkiv. E- 

dward Mooney, vyskupui T.

Matulioniui, septyniems mon- 
signorams, daugeliui kunigų
ir dviem klierikam. Arkiv. 'nglianitono lietuvių parapijos

Mooney pašventinus bažnyčią'sveikinimus atsiuntė šie ku- 
iš lauko, procesija, giedoda- 'nigai: K. Vasys iš AVorcester, 
111a Visų Šventųjų litanijų, su-'Mass.; K. Strimaitis iš Alba- 
ėjo į vidų. Čia po pašventini- nv. N. Y., P. Vanagas iš Jer-
mo iškilmių, pontifikales Mi
nias laikė Arkiv. Moonev. Jam

tiktai toji bažnyčia sto-
1 V’lS.
j Baigęs sunkų darbų, mūsų 
klebonas išvažiavo porai sa-

Po to grojo 

šokiams.

Parapijos darže pramogoj pritaikintas bažnyčios išvaiz- .vaičių atostogų. Aplankys Wo- 
dalyvavo ir J. E. vysk. T. Ala- dai, yra įtaisytas aukomis vi- rcester, Mass., Hartford, Conn. 
tuJ.iįbmiF, kun. A. Petraitis, sų nevedusiųjų vaikinų ir me- -ir kitus savo draugus kunigu.- 
Buvo matyti ir daugiau sve- rginų; tam darbui vadovavo
čių iš kitų miestų, tarpe ku- ir daug flarbo įdėjo Ona Pra- 
riu ir A. Stukas, trustisas Bi- nckūnaitė ir Izabelė Rovaitė,* 7 I

kuri prieS pat pašventinimų 
sunkiai apsirgo ir turėjo pa
siduoti operacijai. Joms pas
kutiniu laiku pagelbėjo

Linksmų jam atostogų!
Vyturys

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

Nt’GA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 

pp., į to kaip jūs jj vartosite vieną, savaite. 
‘ jūs pastebėsite abelną pagerėjimą ir 

nas Pranckūnas ir Albinas Re tolias vartosite, jūs atgau-

sey City, N. J., A. Orvydas iš 
Scbeneetadv, N. Y., Mariana-

asistavo monsignoras \\ m. M. (pO]jo Kolegijos direkt. kun 
Įtart, V.G. arkikunigu, mon- 
feignorai Charles F. Šliay ir 
George V. Burns, garbės de
kanai, kun. F. TVilIiam Stau- 
Ger, dekanas ir kun. Joseph 
A. Baleerak subdiakonas, kun.
Lawrence B. Casey ceremo
nijų vedėjas. Kun. Arthur F.
Florack ir kun. A. Petraitis, 
acolytai, kun. J. Wurzer, thu- 
rifier, kun. Leo C. Mooney 
knygos nešėjas, kun..IIubert

Dr. J. Navickas, 
Kongregacijos provinc. kun. 
J. Jakaitis ir kun. P. Gelum- 
bis iš Niagara Falls, N. Y.

Iš Lietuvių Istorijos
Lietuviai Rochestery pradė

jo apsigyventi apie 1900 me
tus ir trumpu laiku sutvėrė 
ŠŠ. Petro ir Povilo draugijų, 
o spalių 14, 1904, du šimtai 
vyrų ir moterų susirinkę su

site savo normalią sveikatą ir spėka.
lli(>iki< t)nu<r darbo nridėio I Jokie kiti vaistai neturi tokią pa- meiKlS. JMtlg UUiuu pi miju stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE.
šie jaunuoliai, bet tasai ju ne; 45 ,metu» Jo gavimo milijonai 

, j . moterų ir vyrų atgavo savo sveikata

triūsas nenuėjo niekais ir nuo ir spėkas nuga-tone parduodamas 
•' 1 visose vaistinyčlose. Žiūrektte kad

Marijonų to altoriaus bus atnašaujama’^tumėt. tikrą nuoa-tone. Neim- . . . .v. ,, kitę pav-ajuotojų, nes Jie yra bever-
auka Dievui per visus laikus, tėsNuo užkietėjimo tmkit—UGA-SOL 

— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c lr 
50c.

Konieezny, žvakės nešėjas ir-tvėrė parapijų, kuriai davė va
du seminaristai kryžiaus ne-Įrdų Šv. Jurgio. Tame laiko- 
šėjas Pr. Valukevičius ir mi- tarpvje klebonavo kunigai: V.

Vizgirda, J. Krasnickas ir J. 
Jakštvs. Pamaldos buvo lai-

tros nešėjas Leslie TYlialen.
Tai buvo pirmą sykį mūsų gy
venime, kad lietuvių bažny- komos lloly Redeemer vokie- 
čioje būtų buvusios tokios iš- čių svetainėje ir lietuviams 
kilmingos pamaldos, daly vau- daug pagelbėjo kun. Jacob 1 
jant tiek daug aukštos bažny- Staud, tos parapijos klebonas'i 
čios vyriausybės. Per mišias Pirmas komitetas, kuris dar- 
choras, vadov. prof. K. Ba-1 bavosi, kad įgyti nuosavybę 
zo, gražiai giedojo Gruberio ir pastatyti laikinų bažnyčia 
“Festival Mass”. Reikia pa-'buvo iš: V; Stanley, pirm., J.

MODERNIŠKA
ELEKTRIKINĖ
SKALBYKLA

1936
Sutaupo laiką ir pinigus. 

Parsiduoda po
s 1.0 O
į savaitę.

Kainos nuo

$34.5O
iki

$99.OO

i DON’T
NEGLECT
ACOLD

k

Sultis krūtinėj gali pavirsti } su
liktą ligą. Tankiausiai malonus, 
Šildantis Musterole greit atleidžia 
(ia.it). Musterole NĖRA tiktai 
niostis. Jis yra ‘eonnter-lrrltnnt’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūSių. Rekomenduo
jamas daugeh'o gydytojų lr slau
gių. Visose vaistinėse.

žymėti, kad choras uoliai mo
kinos ir iš širdies giedojo. Da
lyvavusieji svečiai kunigai, 
tarpe kurių buvo ir muzikos 
žinovų, gyrė chorų ir vadą 
už gražų giedojimų. Pamoks
lą sakė J. E. vysk. T. Matu
lionis. Ekscelencija gyrė ro-

J. Rickis, rašt., A. Stučka, iž- 
din. ir A. Noruich ir A. But
rimas, trustisai. 1910 metais 
buvo pašventinta nauja laiki-' 
noji bažnyčia, o klebonu bu
vo a. a. kun. J. Kasakaitis.

Prieš devynis metus susiri
nkus veiklesniems porapijo-

los. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

česteriečius už pasišventimų, narna su užmanytoju P. Pikū- 
kad šiais sunkiais laikais su
dėtomis aukomis pastatytas 
Dievo namas, kuris yra dan
gaus vartai gyvenantiems ant 
žemės žmonėms. Neįstengia 
mano silpna plunksna atpasa
koti pamokslų, kokį pasakė 
kankinys vyskupas.

Po Mišių pra nito J. E. ar
kiv. Edward Mooney, diece
zijos vyskupas, kuris sveiki
no kleboną ir visus parapi-

nudriko radio prngrntnnl:
VVAAF. 920 k. Nedėtlo>mlR nuo 5 
vai. Iki 5:30 vai. po pietų. 
WHF(', 1420 k. Ketvergals nuo 8 
vai. Iki 8:45 vai. vakarė.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos nūo ugnies, vėjd^ete., atsišauk;

,■ 840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE ' "

tartis nebūtų davusi galimu-, 
mo joms susikurti, tai jas bū
tų reikėję dabar sukurti. Da
bar tik jos vienos pajėgios 
mirties tylumoje, kuri grųsi- 
nančiai viešpatauja tarp Vo
kietijos ir Sovietų Rusijos, j- 
sakyti kalbėti susitarimo Kal
bai. Kaip tik jos yra geriau
sios taikos laiduotojos. Jų in
teresai ir tendencijos į abi pu
ses turi taikos pobūdžio. Ir 
jei kariškos tendencijos 
užkrečiamos, tai dėlko taikos 
tendencijos negalėtų turėti to
kių pat savumų! — klausia (-9 milijonus 
laikraštis. Baltijos valstybės

mokyklų, ligoninių ir tiltų sta
tybų plečiant. Labiausiai sa
vivaldybės įsiskolinusios tau
pomosioms valstybėms kaso
ms — 13,107,278. Valsčiai dau 
giausia įsiskolinę ligoninėms

. ! už beturčiu gydymą. Ši skolastų, apskričių ir valsčių, turi1 -
litų skolos. Pa

lyginti su 1934 m., skolos pa-

LIETUVOS SAVIVALDY
BIŲ SKOLOS

Pagal savivaldybių iTeparla- 
niente turimas žinias, visos 
Lietuvos savivaldybės — mie

\ra tvirtovės taikai saugoti didėjo apie 2 mil..įgjsko- 
Rytų Europoje. .Tos yra Bai 
tijos jūros saugotojos.

į siekia apie du trečdaliu vals
čių įsiskolinimo bendros su
mos. Bet daugiausia įsiskoli- 

linimas ypač padidėjo, apskri- nę pirmaeiliai miestai su Kau 
čių ir valsčių savivaldybių nu priešakyje.

“DRAUGO’’ 
Labor Day

PIKNIKAS
Rugsėjo-Sept. 2 d., 1935 m,
VYTAUTO DARŽE
115th Street tarp Cravvford ir Cicero Avės.

EMIL DENEMARK ū£

---------- - . A. jj. .„M.
4 .......... ......... .
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Atmintinos Iškilmės

Šv. Kazimiero Seserų Kon- tiniore, Md.; Marijona Keido- 
gregacijai kiekvienų metų Ma- šiūtė — S. M. Ksavera iš Bul-
rijos į Dangų Paėmimo šventė*
yra ypatingai iškilminga ir 
džiaugsminga diena; Imt šie
met šių dienų duug pupuosė 
ir pridavė didelio iškilmingu
mo do Ekscelencijos vyskupo 
T. Matulionio vadovavimas Į- 
vilktuvių ir profesijos apei
goms. Be to, ir mūsų gerb. 
dvusiškija savo atsilankymu

tiniore, Md.; Pranė Barisaitė
— S. M. Zofija iš Omaha, Ne 
braška; Magdalena Tarnaitė
— S. M. Alberta iš New Pili- 
ladelphia, Pa.; Elena Kasule- 
vieiūtė — S. M. Genima iš 
Minersville, l’a.; Elzbieta Ur
bonavičiūtė — S. M. Adriana Į 
iš Ciunbola, Pa.; Pranė Mic
kevičiūtė — S. M. Pijusa iš

prisidėjo prie šios dienos į- Chicago, 111.; Kazimiera Mar- 
spūdžių. Šv. Mišių ir apeigų tinkinto — S. M. Salezija iŠ 
laike Jo Ekscelencijai asista- Cbicago, Ilk; Ona Kunsaitė — 
vo gerbiami kunigai: J. Ma-;S. M. Rūta iš Woreester, Mass. 
ciulionis, M.I.C., K. Keidošius' Genė Mikšaitė iŠ Chicago, Ilk; 
iš Baltimorės ir gerb. kapelio-' Genė Norvaišaitė — S. M. Eli- 
nus kun. B. Urba. Rekolekcijų, sa iš New York, N. Y. 
vedėjas, Tėvas Kazimieras Rūpina -dėkingumo širdimi 

tarmine dėkui Jo Ekscelenci-

Utį ELI 1V C KIL

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

•ZBF'. LARRV! <3ET FASTE^T
CflR VOU VH GCrr'.i mo,twankS. I'O 

ArrrEMO to trose Wh<te- 
BelliCO 3NAKES ALONE!! IVE

BRtuG HOME 
SORE AS Ibi AUME'.

O?. JjSST F,Re AftC AMO ^VgNTY OF »T! a-

Bv Richard I ecr11- -
WHPiT A SY/EET <SUf*PSlSe 

L TRe 'KOOKEP HAND" AMD HlS 
F GAMG OF

Žvirblis, Dominikonas, pasakė 
gražų, tai dienai pritaikintą 
pamokslų.

Atsilankė ir gerbiami kuni
gai: A. Skripka, I. Albavičius,!

Putinas

jai vyskupui T. Matulioniui Bi, jaunystė, tu galinga, 
už ta didele mums suteikta Tu linksma, šviesi, audringa,C t
garbę ir džiaugsmų, kad tei-j Kaip žaibai dausų! 
kėši vadovauti iškilmėse ir Nieks tau kelio neužtvenkia, 

H. Vaičūnas, A. Baltutis, J. paaukoti šv. Mišias seselių in Tau pasaulis galvų lenkia
Bičkauskas, P. Vaitukaitis, J. tencija. Visuomet atsiminsime Tš kovos balsų.
Martinkus, J. Šaulinskas, S. Jo Ekscelencijos meilingus, Jei pasišventė jaunystė 
Jonelis, P. Petrauskas ir V.; padrąsinimus ir gaivinančius Kas pasauly gal išdrinsti 
Cernauskas. pamokdo žodžius. Ir atsimi-1 Jos mėgint jėgų!

Iškilmių įspūdžiais ir malo-jnus, kils maldos prie Auk.š-; Kovose jai laimė duota, 
nuimi dalinosi mylimi teves- riausiojo už Ekscelencija ir , Drųsiai žengs apvainikuota 
liai, sesutės, broliai, giminės! jo mylimiausių maldos inten-j Laurų vainiku, 
ir bičiuliai. Visi džiaugėsi, y- cijų, būtent — vargstančių Ru-Į Dėl gyvenimo likimo 
pač tėveliai, kad teko jiems sijų.

Gerbiamai dvasiškijai ir vi

kuopas stos Centro Valdybai 
į talkų, kad iki lapkričio mė
nesio sukeltų nors $800.00 pra 
džiai.

Seimas pradėtas iškilmingo
mis šv. Mišiomis. Rugpiūčio 

113 d. šv. Mišias laikė kun. 
jRožaitis, Šv. Trejybės parap. 
• vikaras, einas klebono parei
gas. Pamokslų sakė didis ,įau- 

' nimo organizatorius kun. jū

rės “amateur” kontestų, ku
ris tęsis per penkis mėnesius. 
Per keturis mėnesius fasinė- 
tojai bus renkami rankų plo
jimu finalui. Laimėtojui bus 
įteikta brangi dovana.

Po praeito susirinkimo Jo^ 
nas Labzentis ir Antanas Vai
tkus atidarė “amateur” va
karų su vieno veiksmo “My
limojo užduotis”. Louis Jog- 
men su Ig. Sirtautu džiugino 
visus savo “minties telepa- 
tby”.

“Amateur” kontesto vaka-

kuri toje jMirodoje atvaizduos 
diagramomis, žemėlapiais, fi
gūromis, fotografijomis, tin
kamais paaiškinimais lr pa
čiais spaudos eksponatais lie

REDAKCIJOS ATSAKAI

A. Valančiui (Cicero). Pra
nešimas apie L. N. S. susirin-

tuvių katalikiškosios spaudos' kimų netilpo, nes jį gavome 
antradienio rytų.

Pranei (North Side). Nega
lime dėti. Paštas draudžia sku 
lbti visokias lioterijas, TaicnS- 
jinius.

dvardas Gradeckis iš Vfaler- įains vadovauja Louis Jog- 
bury. 'men, Jonas Sirtaut ir Burgis

Smulkis. Visi kviečiami daly-

laime matyli jų mylimų duk
relę — žengiant prie altoriaus i sk.,ns Ydingai dėkojame u. 
pašvęsti save visiškai Dievo at;.* kinkymų į metines iškii- 
tarnybon. ;mes. Dažnai Marijos užtary-

Jo Ekscelencija vyskupas T. į lll0 prašysime visiems. Mes 
Matulionis priėmė 16 Seselių jrgi prašome mūsų prietelių 
amžinų trijų įžadų aukų, o 55 atminti karštoj maldoj nau- 
Seselės sudėjo Dievui laikinus i įaį pasiaukavusias Šv. Kazi- 
įžadus. Į miero dukteris, kad jos būtų

Pirmuosius įžadus sudėjo:; ištikimos savo pašaukimui, 
Sesuo M. Korona, S. SfTAtoy1-
zia, S. M. Denietria, S. M. Da
rata, S. M. Teklė, S. M. Fer
dinandu, S. M. Alėta, S. M.
Stanizija, S. M. Aurelina, S.
M. Celita, S. M. Vivencia, S.
M. Mercedes, S. M. Auksilia,
S. M. Simplicia, S. M. Lilia,
S. M. Laurita, S. M. Aneta.

'Vien kilnaus pasišventimo 
Mūšiu vedini,

Mūsų ateitį miglotų 
Sielų pajėga liepsnota 

Skaidrins tik jaun*.
Tik per sunkų žemės tvankų

’ Rugpiūčio 14 d. įvyko iš- 
(kilmingos pamaldos Sv. *re- 
i jybės parap. bažnyčioje. Iš- 
| kilmingas šv. mišias laikė J. 
E. Hartfordo vyskupas Mc- 
Auliff.

Seimas baigėsi entuziastin-

vauti tuose vakaruose.

Korespondentas

ir bendrai lietuvių spaudos 
būklę, pradedant lietuvių 
spaudos atsiradimo gadyne, 
baigiant paskutiniais laikais. 
Visais šiais reikalais rūpintis 
J. E. Arkivyskupas Metropo
litas paskyrė įtokio sustato 
Komitetų: Prel. A. Dambraus 
kas - Jakštas pirmininkas, Ka 
naun. prof. Pr. Penkauskas 
vicepirmininkas ir iždininkas 
ir Dr. J. Leimonas sekreto
rius.

Parengiamieji parodai dar
bai jau pradėti.

Tiesk dangun, jaunuoli rankų. gai. Lietuvos Vyčių orgamza-
Tavo ten mintis. J

Ten nuo krašto ligi krašto 
Ant žvaigždėto gyvo rašto

Spindi Ateitis.
kol jų Globėjas pašauks ją?* 
į dangaus karalystę.

Šv. Kazimiero Seserys j

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Prieš porų dienų grįžo Chi-1. 

cagon gydytoja dr. Suzanna 
Sekančios jaunos drąsuolės j Šlakis. Ji dalyvavo Amerikos 

stojo į naujokynų: Elena Krau Lietuvių R. K. Moterų Sų.fun- 
eiūnaitė — S. M. Florenca iš! gos seime, rugp. 5-0-7, 1935 
Chicago, 111.; Mikalina Pazno- m., Hartford, Conn. Po seimo 
kaitė — S. M. Lorenza iš Nor-

' cijai yra lemta gyvuoti ir
augti.

LIETUVA RUOŠIASI DA
LYVAUTI PASAULINĖJE 

KATALIKŲ SPAUDOS PA
RODOJE VATIKANE

KLAIDOS PATAISYMAS

TRUMPAI Iš LIETUVOS 
VYČIŲ SEIMO

HARTFORD, Conn. — Sei
me dalyvavo apie 70 atstovų 
ir apie tiek pat svečių. Visi 
visų laikų buvo gražiai nusi- Į 
teikę.

Seimas daugiausiai laiko pa- J 
šventė beplanuodamas apy? į- į 
traukimų organizaeijon mūsų i 
išeivijos vadų ir jaunimo. Tam 
darbui išrinkta komisija, ku- i

“AMATEUR” KON
TESTAS

ROSELAND. — Pradedant 
rugsėjo 5 d. Vyčių kuopa tu-

I J sąrašų Chicagos ir apyli-
; nkės lietuvių parapijų, kurias
'per rugsėjo, spalių ir lapkri
čio mėnesius vizituos J. E.

j vysk. T. Matulionis, per klai-
Ateinančių 193fi m. balan-^ neįtraukta ftv. Kalimier0 

džio mėn. Vatikane atidaro- lietuvių parapiiai Carv> lntl 
ma Pasaulinė Katalikų Sp.u-T I)arapijl, Esencija vlzi- 
dos Paroda. Joje dalyvauja tuos sekmadienį; rugs5j(> 22 d.
visos katalikiškos tautos. Da
lyvauja taip pat ir Lietuva,

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
UdizMJal anUtmta rotos putok

li h

PLATINKITE "ŪRKUGĄ"

STEFANIJA
BORTKIEVIČIENĖ

mirė rugp. 17 d, 1935 m., 10 
vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus. Kilo Iš Raseinių apskr., 
Šidlavos parap., Rekšėlų kai
mo. Amerikoj išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimų vyrą Joną, du 
sūnus: Pranciškų ir Jonų, mar
čią Viktoriją lr anūke Sonia, 
brolį Feliksą Aukštą, seserj Bro- 
nislavą ir švogerj Fred Moh- 
field, švogerj Stanislovą Bort- 
kiewlcz.

Kūnus pašarvotas 4606 So. 
Mozart St. Tel. Laf. 8692. Lai
dotuvės jvyks seredoje, rug
piūčio 21 d. 19 35 m., iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Pan. švenč. 
Marijos parai), bažnyčią, ku
rtoj jvyks gedulingos pamaldos 
už vėlionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Sv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Vyras. Sūnūs, Bro
lis, Sesuo Ir Giminės.

Laidotuvėms putarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis. Tel. 
YARds 1741.

atlankė Bostonų ir daugelį zv- 
wood, Mass.; Emilija Tamule- miu ir istorinių vietų, 
vičiūtė — S. M. Olga iš Wor-I Pasilsėjus dr. Suzanna Šia-, ... 
cester, Mass.; Vitalija Dama- kis ir vėl priiminės ligones 1*ou !(iria" ^un" Atmint, 
rodyte — S. M. Angelika i?, ofise adresu 6900 S. Halsted • ^un’_Ya^cab’

OkleagoJ
----- o-

Ml. Cannel, Pa.; Alicija JuŠ- 
kelytė — S. M. Suzana iš Bai- 
timore, Md.; Marijona Čeplin- 
skaitė — S. M. Ričardą iš Ba.

Str., sekančiomis valandomis: 
1-4 popiet, 7-8 vai. vak., iš
skyrus trečiadienius ir šešta
dienius. Rap.

Skolina pinigus ant pirmų 
r.pSANO DAŪKANTo7/ morgičiu, atmokėjimui morgi-
(FederalSavings člų’ namvir
ano loan association Matymui naujų namų. lengvais 

or chicago mėnesiniais išmokėjimais.
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fede- 

ralinej įstaigoj. Mokame 4 už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vul. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vul. vakaro

2202 West Cermak Road
(22nd Street)

PHONE CANAL 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas.

Pr. Zdankus, A. Mažeika, Pe- 
traitienė, Pr. Razvadauskas.

Lietuvos Vyčių Centro Va
ldyba atsivežė Seiman projek
tų, kaip šiai jaunimo organi
zacijai reikalingi namai ir mo
derniška spaustuvė ir kokiu ' 
būdu tų visų galima įsigyti. 
Seimas patiektąjį projektų pri 
ėmė ir sugrįžę delegatai į

Sovlrf 60 metų prityrimo
o------------

Pirkite tiesiai li dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus---------- o----------

Mes atlikome darbų daugeliui 
iymesnių Chieagos Lietuvių,

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviųl 

Direktorių Asociacijas
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. Ludeneius 4092 Archer Avė.
Plione LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituaniea Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituaniea Avė.
Plione BOUIevard 4139

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

ROSELLI BROTHERS, INC.,

PXUIHKL9 DISBZJAI
Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna spccializnoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalas teisiai 
sa pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vlenaa blokas I rytus nuodidžiųjų vartų
HILLSIDE, ILLINOIS

Trys telefonai:
Rea. PKNSAOOGA tOtt 

BELMOMT S4AS
Offieai HHAarna 

Vlneent Boaellt. e

fl. Petkus 
I. F. Kadžius
S. M. Skudas 
1.1. Zolp
J. F. Eudeikis

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 \Vest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARda 1741—1742

latacz ir Sunūs 2314 West 23rd Place 
1‘hone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U DE I K I S

Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS iš MARIJONŲ RĖMĖJO ŪHIC. APSKR. SUSIRINKIMO Nuo rugp. 28 iki rūgs. 15 
d. Chicagoj bus taip vadina
ma “home - cotnming” sa
vaitė. Bus suruošta eilė įvai- Majoro Kelly pranešimu, 
rių iškilmių, parodavlmų. Ti- Chicagoj bus įsteigtas aero- 
kimosi sulaukti daug svečių, dromas VVill Rogers vardu.
buvusių čikagiečių. --------

__ __ * AVASHINGTON, rugp. 20.
Sporto mėgėjų tarpe dide- “ Kongresas turi rezoliuci- 

lis susidomėjimas būsimomis ^’ ^a<^ Rogerso atmini- 
rugp. 29 d. futbolo rungtynė-į mui išleidus P^to ženklų 
mis tarp Ali - American ir
Chicago Bears tymų. Abu ty
mai smarkiai praktikuojasi.
Rungtynės įvyks Sokliers Fie- 
lde.

Turintiems laiko patartina 
nuvažiuoti į Field Museum of 
Natūrai History (Grant par
ke) pasiklausyti įdomių pu- 
skaitų. Šiandie 11 vai. ryto 
bus paskaita tema ‘Gyvuliai’. 
Ryt 11 vai. ryto ir 3 vai. (taip 
pat ir kitomis dienomis- bus 
“kelionė” pro antropologi
nius, botaniškus, geologiškus 
ir zoologiškus eksponatus. Į- 
žanga dykai. Įėjimas Iš šiau
rės pusės.

mo įstaigų. Gemblerininkai 
suimami ir 1,audžiami.

Susirinkimas įvyko rugp. 14 
d., Aušros Vartų parap. svet.
Pirmininkavo A. Bacevičius, 
nutarimus iš pastarojo p85?- 
džio perskaitė rašt. J. Ruli- 

Jau po atostogų sugrįžo ge-jauslias.
Susirinkimas atstovais bu- 

skaitlingas. Atstovų buvo 
metai. Mokyklos kambariai ru 1 jj West Side, Archer Heights, 
pestingai yra valomi ir ren- jTo\vn of I^ake, Brighton Park, dicijos. Sus-mas tų mintį vien 
giami pradėti mokslo darbų. Marųuette Park ir North Side. balsiai priėmė. Seimas ruošti

----------- , Daugiausiai atstovų atsilankė , pavesta Centrui ir apskričio
Mūsų parapijos darbuotojas (įį Town of Lake. Nemažai bu- valdybai.

A. Y ardauskas vėl sunega?5jo.į vo įr jj- Brighton Parko. j Kun. J. Mačiulionis plačiai 
Savaitę išbuvęs ligoninėje, su- Skyrių raportai liudija, kad kalbėjo apie būtinus Ir sku- 
grįžo namon, kur daug žmo
nių jį aplanko. Kengianties

PCD i DCDDC7EMTAPIIA 'ėdžių draugų ir vietiniai bi- UEnA ntr ntltN I AulJA znieriai Laįniįng0 gyvenyno
'jaunajai porelei.

Be Chieago.s vargonininkų,: 
kurie anksčiau išvyko j savo 
seimų
vaus
se, praeitų pirmadienį iŠ Cln 
cagos išvyko šie atstovai: dr.
Bukauskas, J. Kriščiūnas, ku
nigas H. Vaičūnas, kun. A.
Linkus ir kun. P. Gasiūnas.

Rap.

imu ir kurie taip pat daly- gegeryg mokytojos. Už po-i Susirink 
ius ir bederaeijos Rongre- rQg gavaį&ų prasidės mokslo (V0 skaitlii

BUS PAGERBTA 
K, RAČKIENĖ

vinių rugsėjo 8 d. Vieta su
rasti palikta pačiam Centrui. 

Seimo reikalu 
Sekančio seimo reikatu pla

čiai kalbėjo gerb. kun. J. Ma
čiulionis, M. I. C., pareikšda
mas, kad seimas įvyks gruo
džio mėn. 8 d. Patarė rėmė
jams kasmet laikytis tos tra- serijų.

RENDON KRAUTUVĖS

Pro Chicagų menku “flive
riu” į AVashingtonų pravažia
vo H. W. Kendell iš Rearnev, 
Neb. Važiuoja į Washingtonų, 
kad patyrus, dėl ko HOLC ne
suteikė jam paskolos ant na-

pasidarbavo, nors jau nega- £įaį gyvuoja ir veikia. Kai ku- kelti $25,000 skolai atmokėti, Į mo $3,600 sumoje, nors Ne- 
braskos HOLC tų paskofų bu
vo užgyrus.

kolonijose: Town of Lake, Bri- bius Seminarijos reikalus, bū- 
ghton Park ir Marųuette Park tent, kad visuomenė per seaa- 

prie parap. pikniko, jis daug: skyriai, ištikrųjų, labai gra- ličius porų metų pajėgtų su-

M. S. Chicagos apskritys 
trečiadienį, rugp. 21 u., Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijoj rengia pagerbtuvių Į riose draugijose, 
vakarėlį kų tik grįžusiai iš 
Sų-gos seimo apskr. pirm. K.
Račkienei.

Norime parodyti savo dė- •
kingumų už jos daug nudirb-j ®D* CHICAGO. Padidė
tus gražius darbus organiza- j° Jono ir Marijonos Antanai- 
cijai, taipgi už mūsų chica-i^'^ šeimyna. Rugpiūčio 18 d. 
giečių, taip sumanų atstovą-! klebonas pakrikštijo jų sūnų

Įėjo dalyvauti. Linkime jam rįe skyriai turėjo parengimus kuri šįmet užtraukta praplė-
nugalėti visas savo ligas ir 
sveikam toliau darbuotis įvai-

K.

SOUTH SIDE ŽINUTĖS

vardu Pilypas - Stanislovas. 
Krikšto tėvais buvo Petras ir 
Anastazija Snarskiai.

vinių seime. Jos protingi pa
tarimai Sų-gai atneš daug 
naudos. Tikimės, kad kaip sų-
tės, taip ir artimesnės jos -----------
draugės susitiksime tame va- Juozapo parapijon po
karėly. Rengėjos: K. Sriubie- tostogų sugrįžo seserys mo- 
nė, M. Šriupšienė ir Žagūnie- kytojos. Nauja viršininkė se
nė stengsis visus gardžiai pa- Sūo Estera. Ateinančio mė- 
vaišinti. nėšio 4 d. atsidarys katalikų

Lauksime daug svečių. S. A. parapijinės mokyklos. Sv. .Tuo 
____________ 'zapo parapijos mokykla tiki-

E1O Al Ali Ifl nicvn AP susilaukti nemažų skaičių AAv RAUJU UIlVU Al" .'mokinių, nes šįmet Pus atida-'

VAIZBOS PARAPIJOJ 'vtas ir 8 tas 8kyrias-EaiSkia’turėsime pilnų pradžios mo 
jkvklų.

ir padarė gražaus pelno. |timui seminarijos patalpų. At- 
Marijonų rėmėjų išvažiavi- mokėjus skolų, bus einama 

mas liepos 4 d., labdarių ūky-!prie statymo auditorijos nors 
je pasisekė neblogai. Gert. ir ne taip brangios, kaip Sv. 
kun. Andriušis patiekė rapor- Kazim. akademija kad turi. 
tų iš išvažiavimo; padaryta Toje auditorijoje planuojama 
gražaus pelno — iki $150.00. laikyti visus Rėmėjų seimus
Už pasidarbavimų skyriams ir t.t. Apie tai visa plačiai pa- tomobilio plėšikai atėmė $2, 
nuoširdžiai dėkojo. aiškės sekančiame TT. Marijo- > jxx). pinigai buvo nešami da-

Rudens išvažiavimas nų Rėmėjų seime, gruodžio lrbininkų algoms.
TT. Marijonų Rėmėjų aps- mėn. 8 d. _____________

Dviem W. F. Quarrie and 
Co., 35 E. Wacker drive, išė-\ 
jus iš First National bank, 
pačiam vidurmiesty, ir einant 
Dearborn gatve iššokę iš au-

kritys nutarė ruošti išvažia- i

statyta retų pašto ženklų, 
vertinamų iki 5,000 dol.

Du policmonai iš Summer- 
dale stoties ant tuščio loto 
5011 N. California Avė. paga
vo raudonų lapę. Atiduota Li
ncoln parko žvėrinčiui.

Ateinanlį sekmadienį, rugį).
15 d. aštuoniolikiečiai apvai-, 
nikuos savo
gas. Šv. Vardo vyrų draug. , , v , ... -------------. - . tonas kun. Vaitukaitis vra, Phonopastangomis rengiama didele', ... . . ,,T • Ofl\ , .. . „ tos minties ir sako: “Jeigu PROspect 1028ekskursija 1 Beverly Hills (8/ , . ... ,. ' . , , pavyktų surengti dar vienas 1g. ir AVestern Avė.). Tai bus .. ...., , parapijos piknikas, nereikėtųpaskutinis šių vasarų bet ka- , , ... ,,„ . . , . darvti bazaro. ’rtu Šauniausias astuoniolikie- ’ _ . . .Raporte ns

Parapijonai kalba oar apie

Prie Gagės pier, netoli Ash
land Avė., Wilmette, nusken
do D. Nesbitt, 19 m. amž. Jo 
draugė V. Morse taip pat vos 
nenuskendo bandydami ji ge
lbėti.

J. 8., koresp.

Šv. Kryžiaus ligoninėj guli 
du broliai: Danielis ir Charles 
Tobenai, kuriuos praeitų šeš
tadienį prie saliūno, 5911 So. 
Ashland Avė., peiliu subadė 
žmogus žinomas tik vardu 
“Shoes”.

Rugsėjo 17 d. įvyks kvoti
mai jaunų vyrų, norinčių gau
ti parkų policmonų darbus. 
Aplikacijas galima gauti ci
vilis tarnybos boardo ofise 
Rumbam parko administraci
jos bute.

vasarines pramo-1 . .. ....' ;vienų parapijos piknikų. Kle-

čių piknikas, 
linksmybių ir
hiama vyrams, 
jaunimui.

Daug visokiu 
žaidimų ruo- 
moterTms ir ŽINIŲ ŽINELĖS

Rūgs. 14, 15 ir 16 dienomis 
Notre Dame akademija švęs 
auksinį jubiliejų. Akademija 
ir tuo vardu parap. bažnyčia 
randasi adresu: 135 W. Har-

Rugsėjo 2 d. per Labor Day 
mūsų bažnyčioje įvyks nepa
prastos apeigos. Laukiama at
silankymo garbingo' svečio J.
E. vyskupo T. Matulionio vr
iškilmingos altoriaus konsek- nson St. 
racijos. Gerb. klebonas ren
giasi priimti Ganytojų ir ste
ngiasi prirengti visus reika
lingus daiktus prie šitų ne
paprastų ceremonijų.

Šių savaitę gerb. klebonas 
tik vienas pasiliko namie. Ku
nigas P. Gasiūnas kartu su 
kun. A. Jankum ir kun. H. 
Vaičiūnu išvyko į Filadelfijos 
Federacijos ir kitus seimus. 
Taip pat Vargonininkų Sąju
ngos seime dalyvauja K. Sa
bonis. Jį pavaduoja j’o duktė 
Silvija, gabi pianistė.

Praeitų šeštadienį įvyko sau 
nios jungtuvės žymaus jauni
mo darbuotojo A. Jankausko 
su P. Sakalaite. Gerb. kleb. 
kun. I. Albavicius laike Iškil
mingų šv. mišių palaimino jų 
moterystės ryšį. Jungtuvių 
puotoje dalyvavo daug jauna-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Hotel Sberman šiomis die
nomis pašto ženklų, vadinamų 
“preconcel” kolektorių suva
žiavimas. Be to, parodai iŠ- Į

AKIŲ GYDYTOJAI:

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit 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

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 lkl 8 vak. 
Nedėllomls pairai sutarti 

Ofiso telef. ROTTlevfu-d 7820 
N(4my tel. PROspect 1980

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare 
8eredoJ pa«al sutarti

Tel Ofiso BOUlevard 6913—14 
Ree. VICtory 2341

DR. A. J. BERTASH
Ofleo vai. nuo 1-1; nuo 6:30-6:30
756 WEST 35th STREET

Tel. CANal 0267
Res. PROspect 06 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija 0000 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet t lkl 6 ▼. vakaro

Tai. CANal 4181

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIBTAB

2201 W. Cermak Road 
(Kampas L*avttt Bt.)

Valandos: Noo • lkl II ryto 
Nno 1 lkl B vakaro 
Berado! pagal sutart}

Tol. CANal 4133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2201 W. Cehnak Road 
Valandoe 1—3 Ir 7—S vak. 

Šaradomis Ir Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDBNCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas RBPubllc 78(3

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0636 

Ofleo vai.: t—4 Ir 4—I p. m. 
Nedėliomle pasai eutartf

DR. J. E. SIEDLINSKIS
GYDYTOJAS 16 CHIRURGAS

DR. V. E. SEDLINSKIS
Dentletaa 

Oae X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Oor. Francleco 

Tel. Office Laf 3446; ree. Virs. 04(6

ĮVAIRUS daktarai

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL. •
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 vai. ryte. nuo t Iki 4 
vai. po piety Ir nuo 7 Iki 3:10 vai. 
vakaro. Nedėliomle nuo 10 Iki 13 

valandai diena 
Telefonas MITrtray 3816

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Iv CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 4M4 

Rea: Tel. PLAea 3406 

Valaadoa:
Nuo 16-13 v. ryte: S-S Ir 7-3 v. v. 
Nedėliomle nuo 16 Iki 13 diena

Aerodrome prie 63rd ir Ci
cero Avė., korp. prokuroro 
Bamet Hodes pastangom, už
drausta pardavinėti svaigina
ntieji gėrimai.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7660

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. D. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 26 56 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutart)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS -

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILL. 
Utar.. Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HALSTED 8T., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Offloe Tel. HBfMlock 4141 
Rea. Tel. GROreblll 0617

4134 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
1433 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 3-4 ir 7-6 vak.
Ketv. Ir Nedėliomle susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6733 
Naktimis Tel. CANal 0468

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 3 iki t popiet, 7 Iki 9 vak.

Nedalioje pasai sutart)

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR RE7,.
2519 Weat 43rd Street

Valandos: Nuo • Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki l:Sn vakare 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Pranešimu iš Waslnngtono, 
filipinai, norintieji grįžti į sa
vo tėvynę, galės grįžti vyriau
sybės lėšomis. Tuo būdu galės 
pasinaudoti apie 4 tūkstan
čiai filipiniečių, gyvenančių 
Chicagoj.

Policija pradėjo smarkų va
jų ant Chicago gembleriavi-

LIETUVIAI ADVOKATAI;
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAN1 PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(We8t 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank namo) 
Valandos kasdien nuo • Iki > 
Panedėlio, Seredos ir PėtnyCIos

vakarais 6 Iki 3
Telefonas OAMal 117*

NAMAI: 6459 8. Rockwdl St
Telefoną* REPublic MOO

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S. ROCKWEI.L ST 
Telephone: REPublic 9723

Res. 1227 S. 50th AVF,.. CICERO 
Telephone: CICERO 6395

f

ISrondavIniul dldo'P krn>'tnvė Oo. 
roj vietoj (»ker«sil Stoo’r Yard- i.'ll- 
mo. Visuomet dane traflkoe). T'nkn- 
uvt. Tavernoj. Vatatinel nr Mėsos 
krautuvei. laibai prieinama renda. 
AtslSauklte:

120’ Wes» 47»b Streel 
___________(Antram aukšte)

REIKIA DARBININKU

Reikalingi 4 natvre mūrini
nkai. plasterninkai, 2 karnen- 
teriai. kure galėtų iš nlanų 
dirbti prie namo statymo. 
Kreipkitės į:

“DRAUGAS” 
MARIAN BROTHERS

■Reikalingas žmogus prie Ti
kės darbo. Atlvginimas $15 į 
mėnesj. Dėl platesnių informa
cijų kreinkit^s šiuo adresu:

JOE ZUBRISKI 
Goodman, Wis.

Reikalingas pardavėjas fsa- 
lesmonas) pardavinėti Citizen 
Brewing Co. alų. Atsišankit?
6123 So. Laflin., J. A. Thomas. 
Dirm 11 vai. ryto arba 808 
East 63rd St tam 11 vai. ry- 
to ir 2 vai, popiet___________

PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui Tavem Ir Gasollno 

Stotis vienoj vlptoj. Gulima nirktl 
viena ar aHn h4vn«„ Ren<ia nieji vie
ta Sfera, gerai išdirbtas biznis. Prie- 
žastls nardavimo. mirtis w.n.-». Taip
gi nardavlmnl medin’’ cottage su 1 
akerlu žemės ant Kedzle Avė. ir 
108-tos gat. AtslSauklte pas:

MRS. P. WTTKUS
10758 So. Kedrie Avenue

Parsiduoda restaurantas ir 
Tavem. prie šapų su visais 
laisniais. Biznis geras, diena 
ir naktj. renda pigi. Storas ir 
4 ruimai pagvvenimui ant vi
ršaus, tik 25 doleriai mėnesiui. 
Lvsas 3 metams, šitas biznis 
tinka bile kam. Nereikia paty
rimo. 2408 West 16th Street.

CLASSIFIED
automobilbs AUTOMOBILK8

EMIL DENEMARK INC.
_ Vartotų Kary Bargenai =

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KABŲ

B1TTCK ’tB. 5 Sedan 41. Trunk. garant. kaip naujas............3S®5
BUTCK ’8R, Club Sedan su trunk. garantuotas ......................... 6825
BTTICK ’35. R Sedan 47, garantuotas................................................ 37»5
BUICK ’34, Club Sedan 61, kaip naujaa garant......................... 3«»5
BPICK '34. 5 Coupe 58, malal vartotas, garant.......................... 3S»5
BUTCK '34. 5 Sedan 67. pulkus karas, garant............................ 87HS
BUTCK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant.......................................
BUICK '82. R Coupe 96. labai pulkus, garar.t .................. *4«S
BUICK. '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ............................ I SS
BUTCK '80. 7 Limo. fteėl drat. ratai, eina O. K...................«225
CADTLLAC ’SO. 7 Sedan. pertalevtas ......................................... ... 9W«5
C 4DTT.T.AC '80, 7 Seda n. labsl puikiam stovy ............................ 34*5
CADTLLAC '28. 5 Sedan. gera vertenvbė .......................................8 #5
DnnOF '28. R Sedan, žemai apkalnuotas .................................. 3 85
HUDSON. ’29. 5 Sedan, bėra O. K..................................................... 3 *5
T.A SAT.LE '31. 5 Sedan. pulki vertybė............................. .............. 34*5
T.A SAT.T.E *80. R Sedan. 4 drat. ratai ........................... ............. 3345
T.A SALLE '29. R Sedan, drat. ratai ............................................ 31*5
T.tNCOT.N ’io. s Sedan. ’abal pulkus ............................................ gana
NAPH '32. 5 Sedap. geras mažas karas ............................. 32*5
OT.DS ’10. 5 Sedan. 2 dury. geroj tvarkoj .................................. 3225

PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovy ................... 3*75
PACKARD *31. 7 Cuetom Rėdant, gerai bėgantis ................ S3*5
PACKARD *19. 7 Sedan, puikiam stovy ................................... 3325
PTEFCE *39. I Coupe, labai pulkam stovy ........................... 3i«n
PONTIAC '34, 4 Dury Sedan, kaip naujau ................................. 34S5

TAIPGI DAUGELIS KITŲ REME8NRMIS KAINOMIS

dabartini* kana priimamu ui nnkpinigiua. 
bahnaą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė, - Chicago 
Crawfoi*d 41OO

___ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run • #7.00 J


