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Norima sunaikinti radikalų
radijo stotj, airportą
MADRIDO RADIKALŲ PROPAGANDA
i

SFJYILLE, Ispanija, m g p .
12. — Viena sukilėlių koliumj na — apie 10,000 karių, kuri
I veržiasi Portugalijos pasiei niu. i šiaurius (žiemius), kad
i

Telefonas: Canal 7790
Administratoriaus: CANal 2821

ENTERED AS SECOND-CL.ASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHIJAGO, ILLINOIS UNDER TH

SUKILĖLIŲ LAKŪNAI
PULS MADRIDĄ

S E V I L L E , Ispanija, rngp.
12. — Sukilėlių pietine armija susilankė 27 vokiečių ir ita
lų didelių bombnešių lėktuvų,
kuriuos vadovybė nupirko.

KETVIRTADIENIS, RUGPIŪČIO-JAJJGUST 13 D., 1936

MADRIDO RADIKALŲ KAMAI LAIPIOJA KALNAIS

METAI-VOL. XX

KAS YRA TIKRIEJI MOKESČIŲ
MOKĖTOJAI AMERIKOJE

YVASHINGTON, rugp. 11. Jei visi projektai būtų norma
— Cineinnati arkivyskupas liai vykdomi, nebūtų per dide
McNiebolas dažnai kelia svar lių išlaidų ir jų padengimui
bius klausimus apie naeionalį nebūtų .reikalingi nepaprastai
gyvenimą Amerikoje. Pasku- j dideli mokesčiai. Dabar kaip
tinį kartą J o Ekscelencija ju- i tik atvirkščiai,
dina mokesčių (taksų) didėji-1 Užtraukta galybės skolų,
mo klausimą, apie ką, istikrų- j Kaip federalinė vyriausybė,
i jų, reikia rimtai pagalvoti.
j taip visa šalis yra * jsinėrusi
Šalies federalinės skolos į s k olas. šias skobto ar anksšiandien yra didesnės už vi čiau, ar vėliau reikės išmokė
sas pirmųjų 125 metų buvu- ti. Ir šiandien už jas tik pasias federalinės išlaidas. Ki- Į hikanomis reikia išmokėti mil
tą tiek skolų turi, ėmus ben- i žiniškos sumos. O šios sumos
drai, visos atskirios valsty- Į t r e n k a m o s skiriamas didebės, apskritys ir miestai. Vi-1 bais mokesčiais.
«os šalies visi valdžios orga.
v,
Pavojingas daiktas kariams laipioti atvirais kalnais, kai priešininko artilerija ata
v , ,
,
Didžiosios pramonės ir benr
kuoja pozicijas. Čia vaizduojami Madrido radikalų keli kariai, Tmrie ieško tinkamesnių naa, vpac keleriais paskuti. .
. . >_.-,.,.
.v drovės protestuoja prieš didevietų, kad pasislėpus nuo šovinių ir podraug atsikirtus prieš puolėjus.
(Acme.) niais
metais, emesi didinti iš,
° *
, .,
. . , _ , ,.,.
,
liūs mokesčius, nuduodamos,
laidas-ir tuo būdu didinti sko-<

Patirta, kad sukilėlių pajė- • ten išnaikinus radikalų gaujas
gų vyriausias vadas gen. Fran ! įr padarius kontaktą (snsico nusprendė įgytų lėktuvų j jungus) su šiaurines armijos
dalį pasiųsti į Madrido pa- j dešiniuoju sparnu, jau paėmė
dangės, kad ten sunaikinus ' Almandralejo miestą ir greit
radikali) vyriausybės radijo ! paims Merida. Iš ten bus sustotį ir airportą,
sunešta prieš Madridą.
Sukilėlių vadas pageidauja
Kita sukilėlių koliumna žyn u tildyti Madrido radijo sto- i gino ja Badajoz link.
tį, iš kurios radikalai propa-j Sukilėlių vadovybė sudaro
gandos sumetimais Ispanijos trečią karių koliumna, kuri
,.
,. ,
I T I taip nebuvo ir nėra. Visus
gyventojams ir
užsieniams: bus pasiųsta į Malaga ir kivyriausybė skirdama su-bsidijas.
daugiausia sumoka
darbininkai.
Kai
vartotojai,
nuolat paduoda neteisingi) ži-į tus pietrytinės Ispanijos mies
Teisybė, kad su milžiniško- mokescius
ATĖNAI, rugp. 12. — Grai
WASHINGTON, rugp. 12. j
vyriausybe atsiima didelius
nių apie Madrido vyriausybės I tus, kad išnaikinus radikalus
i fi| išlaidomis atlikti ir
mil~
laimėjimus.
Viduržemio iūros pakraščiais. kijos diktatorius premjeras
mokesčius iš
pramonių ir
— Amerikos J. Valstybių vy- i
\YASHINGTON,«
rugp.
12.
Metaxas paskelbė nurodymus
Teisybe yra ta, pareiškia,
riausybė nusprendė, kad ji pa žiniški darbai. Blogi keliai pa bendrovių, šios pastarosios
Pietinės armijos vadas gen.
keisti kietaisiais ir puikiau—
Amerikos
Darbo
federaci
spaudai, ko ji neprivalo skelb
sukilėlių vadai, kad Madrido
siryžusi
laikytis,
griežtojo
neu
tuojau padidina kainas savo
De Llano pareiškia, kad jo
jos
viršininku
įkaitintos
"
m
a
i
trateno,
ir
nieku
būdu
nesi*»""
™*kehar*.
Daug.nr
,me
^ ^
jniams _
fe
radikalai niekur nelaimi, tik armijos koliimutų žygiavimai ti. Būtent, neprivalo:
^
gvveninlui
Ką nors skelbti prieš Vo š t a i s " unijos ir pakviestos pa kišti į Ispanijos vidaus- veika- - t u o s e gatves p e r g r o s * .
kai kur jie atkakliai ir sėk yra lėti, bet .tikri. Jis nurodo,
n
lnc
panaujintos. Geležinkeliai mo
. *
*
kietiją, arba nacius; nepaduo- ( siduoti federacijos cenzūrai 1US
mingai ginasi. Suprantama, kad radikalai visur išgriovė]";
.
.
....
būtiniems daiktams. Dirbau^m^S^'
ispttljdg ^ ^ 4 * ^
a
* a s ju. ginimasis yra-laikinas kelius ir sunaikino tiltus.
Valstybės
d e p a r t a m ^ t a * , d < ^> t , t i«e k i a i i r„• s r iWu tpJest»._ van- į
^
ir
neturi
pasiryžimo,
kad
at
apie
tai
pranešė
visiems
savo
|
'-'
""bėftm.0
lų pranešamus laimėjimus;
ir po ilgesnių kautynių jie
viską aukštas kainas ir tuo
sisakius
nuo
organizavimosi
į
diplomatiniams
atstovams
ir
i
«*•*"•*•
Skersai
np.u
pastanepaduoti jokių žinių iš Mas
galutinai palaužiami. Nereikia
būdu sumoka vyriausybei mil
UŽSIDARĘ TVIRTOVĖJE
0
pramonių
gausingas
unijas.
agentams
Europoje
ir
I
s
p
a
n
i
i
^
*
milžiniškos
užtvankos,
kvos; mažai vietos duoti lai
ne aiškinti, kad pašauktų Ma
žiniškus mokesčius. Šios mi
ALKSTA
pagilinti
tvenkiniai
ir
tuo
bū
Jkaltintų dešimties unijų va joje.
kraščiuose įvairių piktadary
dridą ginti darbininkų minios
nios turės išmokėti ir skolas.
du įkinkytas vanduo didelių
galėtų atsilaikyti prieš sukilė
bių aprašymams; nedėti į lai-, dai turėjo konferenciją, pir
TOLEDO, Ispanija, rugp.
Tai gi, didelių mokesčių
Taip pat įspėjo šalies f ir-1 plotų drėkinimui ir elektros
lių reguliarę kariuomenę.
kraščius pusplikių moterų at mininkaujant angliakasių or
12. — Radikalų pranešimais,
tikrieji mokėtojai yra ne kas
kad jos nesiųstų jokios pajėgos gaminimui.
vaizdų; pagaliau, dažniau pa ganizacijos prezidentui Le'vvis., mas,
čia Alcazar
tvirtovėje už
karo medžiagos jsikariavusiai
Sie paminėti ir
visi kiti kitas, kaip tik sunkiuosius
MADRIDAS, rugp. 12. (ne
lankumo reikšti pačiai dikta Nusprendė nepaisyti A. D. fe
sidarę karo mokyklos kadetai
projektai, žinoma, didelės ver darbus dirbančiosios darbi
deracijos tarybos skelbiamų Ispanijai.
cenzūruota). — Radikalų vy
tūrai.
ir civilinė gvardija jau trečio
tės, deja,fctik skubotai įvykdy ninkų minios.
nuosprendžių apie suspenda
riausybė, sikelbia, kad ji galin
Kiekvienas
laikraštis
prieš
ji savaitė nepasiduoda valdan
Ar kas apie tai pagalvojo,
vimus ir toliau organizuoti di DINGO DENTISTAS SU ti. Skubūs darbai visados yra
ti dokumentališkai
įrodyti,
spausdinsiant
turi
būti
paduo
tiems šį miestą radikalams.
STUDENTE
renka! ingi didesnių
išlaidų. kad taip yra.
džiųjų
pramonių
darbininkus
kad sukilėlių vadovybė yra
tas
griežtąjai
cenzūrai.
Tvirtovėje yra daug moterų
į dideles unijas, bet ne į ats
padarius paktą su viena Euro
ir vaikų.
Po sekmadienio vakaro siau
kirų amatininkų grupes, už
pos valstybe kuri jsipareigo,
,
_
DAUG
VYSKUPŲ
DALY
XT
tusios n u l n s Michigan ežere | Š MEKSIKOS IŠTREMTAS
*..
.
Nuo pabėgusių iš tvirtoves
VAUS SUVAŽIAVIME kurias griežtai stovi A. D. fe dingo jaunas dentistas, dr. B.
jusi sukilėlius remti.
. ,.
, .....
,., , . , .
deracijos viršininkai.
kelių sukilėlių radikalai, kaip
Tarp 10 unijų suspendavi G. Rux, 31 m., ir St: CatheriST.
PAUL,
Minn.,
rugp.
12.
Radikalai neišvardina
su- j jie sakosi, patyrę, kad užsidamas gresia šioms didžiosioms ne kolegijos, St. Paul, Minn.,
—
Nacionalė
Katalikų
Kaimo
SPRINGFIELD, 111., rugp.
kilėlių bičiulės valstybės ir at i rtiusieji alksta, Girdi, išsibaistudente Irene Koito\vski, 21
MEXIC0 CITY, rugp. 12.
unijoms:
United
Mine
AVor(Na
virai
neturima
šva- Gyvenimo konferencija
raus maistas
vandens.ir Kol
kas maiti
be yrakalbama,
Italija. kad ta valsty- gęs
kers (angliakasiai), Ladies m. amž., kuri su motina atvy- - Jš Meksikos ištremtas į A. 12. — Legislatūros žemesnietional
Catholic
Rural
Life
con
Iš Romos gi tuo klausimu nas arkliena. Užsidariusieji,
Garmerit AVorkers, Amalga- ko svečiuotis pas minėto den-1 J. Valstybes meksikiečių fa-1 ji rūmai pravedė bilių, kuriuo
ference)
turės
čia
keturiolik
pažymima, kad šis įtarimas laukia, kad sukilėlių pietinė
jšistu (aukso marškininkų) oi- didina valstybinį fondą bedar
rnated Clothing "YVbrkers, tek tisto tėvus.
tąjį
suvaždavima.
yra Madrido rad&kalų papras armija juos išvaduos.
Sekmadienį prieš audra jie i ^mzacijos vadas gen. N. R<>-bių šelpimui nuo 2 milijonų
stilių unijai ir kitoms.
spalių
mėn.
11
d.,
sekmadienį,
ta propaganda.
du išsinuomavo valtį šalia ! ^
iki 3 mil.jonų doleriu per menesį
Chicago miestui ir Cooko
1,000 KARIŲ DAUGIAU IŠ
Suvažiavimas bus pradėtas
MICHIGANE DEGA
Montrose gat. pakraščių ir nei ' Meksikos prezidentas Car-;
MOROKOS
GREIT PAIMS SAN
iškilmingomis
pontifikai inėgrįžo. Netoli rastas paliktas d™** pabūgo fašistų sukilimo ; a P>skiričiai.
^1^1;
MIŠKAI
Spėjama,
SEBASTIAN
mis Mišiomis St. Mary ka
dentistos automobilis. Van- P H e S įsigalinčius komunistus,
" kad r>*toj senatas
GIBRALTARAS, rugp. 12. tedroje.
SISKIAVIT BAY, Isle Ro- duo išplukdė į pakraštį vieną j kuriems Cardenaso vyriausy- apsidirbs šiuo klausimu.
ERUN, Siaurinė Ispanija, — Vienas tūkstantis karių
Suvažiavimo rengimo komi yalc, Mich., rugp. 12. — Di yrWą
; be yra palanki.
rugp. 12. — Šis radikalų val daugiau iš ispanų Morokos tetas paskelbė, kad dalyvaus deli gaisrai ištiko miškus šiau
SUIMTI TRYS JAUNI
domas miestelis yra sukilėlių atkelta Ispanijon, ir pasiųsta daugiau kaip 20 arkivyskupų riniam Michigane. Gaisrų iš
ŽUDIKAI
Yra baimes, kad jiedu žuvę. į
PRANCIŠKAUS
T £ V Q
artilerijos ugnyje. Sukilėliai Sevillės link pas sukilėlius.
ir vyskupų.
tikti apie 23,000 akrų gražaus
•
BIZAUSKO JUBILIEJUS
Policija suėmė tris jaunus
yra vos už trijų mylių. Kas
J
miško plotai.
Čia paskelbta, kad radikalų
VYSKUPAS PAŠVENTINO
žudikus, kurie liepos m. 6 d.
momentas, laukiamas jų įsi lakūnai svaidydami bombas į PIETINE ARMIJA SULAU
Tūkstančiai žmonių deda
KATALIKŲ PASTATĄ | K A U N A S . - Tėvas Pranvakare gatvėje užpuolę nužu
veržimas, nepaisant radikalų Granada miestą tarp kitų su KĖ DAUGIAU LĖKTUVŲ pastangas, kad sukontrolia
PAKULH^Jft
jeiškus Bizauskas, pranciškonų
dė Albertą Fabian, 46 m.
atkaklaus ginimosi.
vus gaisrus. Ikišiol neturima
žeidė Anglijos keturis valdi
'
jordeno Lietuvoje atnaujinto- amž., 639 E. 90 gat.
Iš Irun yra kelias stačiai į nius.
SEVILtLE,
Ispanija, pasisekamo. Žinovai pažymi,
DALLAS,
TEX. — J o jas ^ n i i n ^ i o 7r> ]U a n l ž į a u s i r
San Sebastian.
rugp. 12. — Sukilėlių pietinei kad tai gali padaryti tik ge Eksc. vietos vyskupas J. ?•! 50 m . k u n i K V į t ė s ,jubiliejų.
DENVER, Colo., rugp. 12:
^
DAUGIAU PRECINKTŲ, armijai čia iš Morokos pri ras lietus, kurs kol kas nenu- Lynch anądien dalyvaujant
Liepos ig ±
žaHojo
POLICMONUI
SUŽEISTA
keliems v\Tskupams svečiams pranciškon,ų l)ažiwčios aikštėje — Respublikonų partijos kan
siųsta 25 vokiški lėktuvai, matomas.
MAŽAI KAS REGIS
pašventino 4r formaliai atidaNOSIS
tarp kurių yra 20 didžiųjų
jubiliatas atlaikė iškilmingas didatas į prezidentus, KanTRUOJASI
Už gaisra sukėlimą kaltina
re katalikų* skvriaus Fpastatą;^
T.^-X.
. suteikė
. •, - jubiliato
• i . r , saso gub. Landon grįžo čia to
bombnešių "junkerių".
* Sv Misiąs
ir
mi uogautojai.
Per šaudymo praktiką Sbaliau atostogauti.
Texas valstybės parodoje.
! , ' . . .
. .
Tr ,
Cooko apskrities rinkimų
Kiek pirmiau sukilėliams
kespeare policijos distrikte
palaiminimą, vakare įvyko ju
nuo metalinio taikytuvo atšo komisijos pirmininkas McKay prisiųsta septyni italų Capro- TRYS ASMENYS SUŽEISTI
Prie šios progos gražiai kai
biliato pagerbimas šv. Zitos
Du automobiliai susidaužė bėjo Chicagos vyskupas auxi- salėje. Šv. Tėvas per kard.
kusi kulkos skeveldėlė sužeidė paskelbė, kad mieste sudaryta ni karo lėktuvai.
Šie visi lėktuvai bus panau River Foreste. Trys asmenys ldarus, Jo Eksc. vyskupas W. Pačelį atsiuntė sveikinimą. Pa
nosį poJicmonui F r a n k Palo- 417 naujų precinktų ir kad
CHICAGO SRITIS. — Iš
niui, 39 m. amž. Šv. Onos li iki rugpiūčio mėn. 11 d. im doti Madrido paėmimui.
sužeista, tarp kairių yra Wal- D. O'Brien, Katalikų Bažny sveikino ir Lietuvos vyskupai.
goninėje suteikta jam pagel- tinai komisijos raštinėje įsire
ter Brazis, 1635 "VVabansia čios Plėtimo Amerikoje prezi •Tubiliatas yra gerai pažįsta ryto numatomas lietus su per
gistravo vos 11,342 piliečių.
mas I^ietuvos katalikams.
ba.
kūnijomis; vėsiau.
PLATINKITE '' DRAUGĄJ ave.
dentas.
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DIENOS KLAUSIMAI
SLIUPO DAUBAS AMERIKOJ
i)r. J. Šliupas, sugrįžęs iš Amerikos į
Lietuvą, pasikalbėjime su " L . A . " bendra
darbiu pasiskundė, kad " D r a u g a s " , jam va
žiuojant Amerikon, jį apipylęs paplavom. Dėl
to jis neaplankęs kunigų ir katalikų laikraš
čių redakciją.
Šiuo mes norime "pasiteisinti". Dr. Šliu
po jokioms paplavoms neapipylėm, tik išdrį
som pasakyti teisybę apie jį ir jo misiją
Amerikoje. O teisybė, kaip sakoma, akis
bado.
Šliupui keliaujant į Amerika, mes pa
sakėm, kad jis čia atvyksta ne lietuvybę
stiprinti, kaip tas pats kk L. A . " rašė, bet
laisvamanybę platinti. Toks mūsų pasakymas,
žinoma, nepatiko n e i laisvamaniams, nei pa
čiam jų tėvui dr. Šliupui. Dabar " L . A . " be
ndradarbiui jis pats prisipažino, kad važia
vo pas mus į Ameriką laisvamanybę sustip
rinti ir džiaugiasi, kad toji misija jam pasi
sekė. J i s pats pasakė:
"Norėjau atnaujinti
laisvamanybės
draugų santykius tarp tėvynės ir Ame
rikos. Man buvo įdomu pamatyti, ar jie
ten, už vandenyno, daro pažangą, ar at
silieka. Tas reikalas man pavyko sutvar
kyti. Čikagoje sukūrėme Etinės Kultūros
centrą, kuris kituose Amerikos miestuo
se steigs kuopas ar skyrius. Tame cent
re Amerikiečiai lietuviai susibūrė remti
mūsų Etinės Kultūros draugiją. J a u da
bar gavau lėšų leisti Laisvąją Mintį ir
pažadą kasmet gauti po 25,000 dolerių.
Tai bus lėšos laisvamanių gimnazijai ir
laisvamanių kapinėms s t t i g t i " .
Matot, kas Šliupui rūpėjo, ką jis dirbo
i r kokie jo darbo rezultatai. Ir dar pyksta,
jei kas išdrįsta jam teisybę į akis pasakyti.
Mus stebina " L . A . " taktika. Tas tau
tininkų valdžios organas lyg ir džiaugiasi,
kad Šliupas organizavo "pažangiųjų" frontą
Amerikoj. " L . A . " cituoja Šliupo žodžius:
"Vadinasi, aš troškau, kad pažangie
ji Amerikos lietuviai sudarytų frontą.
Ta idėja visiems patiko, net komunis
tams. Kokie to bus rezultatai parodys
netolima ateitis".
Šiais žodžiais Šliupas atvirai prisipažį
sta organizavęs ir stiprinęs kairiųjų frontą,
kurio tikslas, kaip ir kitų panašių komunistu
frontų, kelti revoliuciją ir po jos steigti bolševistinę tvarką. Šliupas, matyti, tokį fron
tą stiprino, nes jis žino, kad tai geriausias
kelias išgriauti bažnyčioms, išžudyti kuni
gams. J i s tą žino iš Rusijos ir Ispanijos gy
venimo.
A P I E VEIDMAININGĄ DEMOKRATYBĘ
" T ė v y n ė " susiginčijo su socialistų ir
bolševikų, laikraščiais dėl deniokratybės. J i
sako, kad susidaręs kairiųjų srovių bendras
frontas skelbia save kokiais tai deniokraty
bės pionieriais ir kas tik jų bendram fron
tui nepritaria, tai visus kolioja, niekina ir
fašistais vadina.
" T - n ė " primena savo skaitytojams, ko
kią demokratybę skelbia Grigaitis "N-nose".
Bepoleinizuodamas su Bimba Grigaitis pa
sakęs:
"Bet Naujianos' niekuomet juk ir ne
reikalavo laisvės k a pitalisrtinėms parti
joms. 'Naujienos' visuomet kalbėjo apie
socialistinių partijų teises Rusijoje, t.
y., socialdemokratų, socialrevoliucionierių ir k . "
"i • • - •

.

-

-

Tuo pareiškimu, anot " T . " , labai apsi
džiaugė bolševikų dienraščio redaktorius Bi
mba, kuris Grigaičio mintį taip praplėtė:
"Vadinasi, tokis daiktas, kaip kad be
ribė demokratija negalimas... Kitais žo
džiais tariant, darbininkai turi įvesti
savotišką, demokratija, tai yra, jie turi
griežtai suvaržyti savo klasiniams prie
šams laisves ir teises. Bet tas reiškia ne
ką kita, kaip tik proletarinę diktatūrą".
Į tai " T - n ė s " redaktorius taip atsako:
"Vadinasi, pp. Grigaitis ir Bimba pri
pažįsta teises ir Jaisves tik savo partijoms
ir kuomet tokiais principais jie paremia taip
garsiai skelbiamą jų demokratybę, tai reikia
pasakyti, kad ta jų demokratybę yra veid
maininga ir neturi nieko bendro su tikrąja
demokratybę, kuri visiem luomam ir visam
partijom pripažįsta lygias teises ir laisves.
"Pagaliau, p. Bimba atvirai pasisako,
kad to bendro fronto "demokratija" baigiasi siekimu įvesti proletarinę diktatūrą, tai
gi bolševizmą Lietuvoje, kuomet jie Lietu
vai tą savo demokratiją siūlo. Išvadoje tu
rime, kad kas remia tą kairiųjų bendrą fron
tą, tas remia siekinius įvesti bolševikų dik
tatūrą Lietuvoje.

Ketvirtadienis, rugp. 13, 1936

Išeivija ir Lietuviškoji Kultūra
Politinės aistros, ideologi
niai ginčai, asmeninė nesan
taika mūsų išeiviją buvo su
skaldžiusi. Džiugu, kad jau
nyksta nesantaika, rietenos ir
įsiviešpatauja bendradarbia
vimo, vienybės dvasia.
Jei
politika ir ideologija žmones
išskiria, skaldo, tai lietuviš
kosios kultūros darbas turė
tų vienyti, visas lietuvių išei
vių jėgas burti. J u k lietuviš
ko žodžio, kalbos meilė, lietu
viškos muzikos, meno pomė
gis visiems lietuviams bend
ras ir vienijantis dalykas. Vardan lietuviškosios kultūros
— išeivijos vienybė, pozityvus
kultūros darbas, lietuviškosios
kultūros kėlimas, plėtimas,
propaganda savųjų ir sveti
mųjų tarpe.

Nusiskundžiama, kad išeivi
jos spauda, literatūra kokybi
škai neaukštoka. Iš dalies sku
ndas nevisai pagrįstas. Išei
vių spauda ir literatūra yra
savotiška, iš jų specifinio cha
rakterio ir kultūros išaugusi,
bet ji nėra nei menkavertė, ne*
silpna. Tiesa, ji nėra tiek to
bula,, kad nereikėtų jos nuo
lat gerinti, pdėsti, gilinti. Pi
rmiausia, tobulintina išeivių
spaudos kalba. Kad ir leistin...
išeivių spaudai kai kurie nu
krypimai nuo rašomosios kal
bos, tai jokiu būdu neleistinas
lietuviškojo žodyno, sintaksės
darkymas. Išeivių spaudos da
rbininkai neturėtų pataikauti
savo skaitytojams ir taikinti*
jų sudarkytai kalbai, atvirkš
čiai, jie turėtų rūpintis ir vi
sos išeivijos gražia, lietuviš
ka kalba. Išeivis, gali kalbėti
ir gražiai angliškai, latviškai
ar kaip kitaip ir gražiai lie
tuviškai. Kitas išeivių spau-
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GROMATA IŠ INDIJONŲ
ŽEMĖS

ėmė ir vėl iš naujo. Taip dir
bo bažnyčioj per šv. Mišias —
Sumą.

Gerbiamas prof. Kampinin-

Pasibaigus pamaldoms pa
kilo eiti. Žiūriu, ir maldakny
Praeitą savaitę buvai geras gę pasiėmė iš po savo sėdy
savo vožname kampely išdrū- nės. Iš bažnyčios išėjo jau su
kavoti vieno, kaip sakai, ta- maldaknyge rankoj.
vorščiaus nusiskundimą, kas
Visą laiką žiūrėjau ir neno
reikia daryti, kad dabartinis rėjau tikėti, kad lietuvaitė bū
jaunimas: (nevisas)
bažny tų tokia "kultūringa".
Ar
čioj nežino kaip apsėsti ir pik čia vėl kokia nauja staila, al
tina norinčius susikaupti mal- j kas ! Mano razumas neišneša,
dai.
iPrašau man paaiškinti.
Aš taip pat rašau pašenaJcii toji panelė ir toliau taip
votam gromatą apie vieną da-j "melsis", tai jos adresą atbartinę stailą, kad vietoj ro- siųsiu prof. Kampininkui kad
žančiaus — kai kurie roberį! patsai parašytum jai gromaįsikandę dantyse tampo, o vie- \ tą ir paklaustum, kas ją totoj maldų knygos tą roberį Į kių poterų mokino. Tėvai abu
3-4 sykius apie liežiuvį vynio- j katalikai, geri žmonės ir rinkja ir taip be paliovos per iš- i tiniai.
tisas šv. Mišias. Jei nenori! Tavo vožnaus kampelio
vieryti, prašau paklausyti.
Skaitytoja.
kę!

Pernai, viso pasaulio lietu
" S u tokia demokratija'' nepakeliui nei vių kongreso proga, teko ke
vienam doram lietuviui, kuris brangina Lie lis kartus rašyti apie tai, ką
tuvos nepriklausomybę ir demokratinius pri
yra davę išeiviai mūsų kultū
ncipus".
rai. Pabrėžtina dar, kad mu
-Mes seniai ir po kelis kartus jau rasėVne. sų'išeivija'ym daug p a d a r i u - j d o s b l o « u m a s ~ t a i n e t i k s "
kad socialistų ir bolševikų kalbos apie de si kultūros darbų: ne tik ma informacija apie laisvosios Lie
| mokratybę yra gryniausia veidmainystė. Mat,
teriališkai yra šelpusi metro tuvos politinius įvykius, eku
, jį e įr p a t y s pasisako kokia "demokratybęx "
polijos kultūrines organizaci nominius ir kultūrinius darjiems rūpi.
jas, kultūros žygius, bet ir tie bus. Šiuo reikalu turėtų padė Džiulajaus 26 d. pas mus prieš , Mano rokunda, tą panelę
sioginiai yra išauginusi l i u - ti išeivių spaudai nepriklau sumą buvo vedingas. Atsisė- greičiausiai bus moskitai, ar
KAS SAVA — TAI NEGERA
somos Lietuvos laikraštinin
ratūros, meno, muzikos jėgų.
kai. Jie galėtų daugiau ben dau paskutiniam suole ir sa kitokie vabalai, užponavoję,
Bet tai, kas yra padaryta, bra
Koks tai protestantų pryčeris Fleming
dradarbiauti išeivių spaudoje kau: reikia pasimelsti, papra dėl to ir negalėjo .ramiai lai
nginame
ir
laikome
praeitie©
šyti Dievulio sveikatos. Štai, kytis. Gi liežuvis greičiausiai
New Yorke paskelbė didelę nesąmonę. Jis pa
ir tiksliau informuoti.
įeina du vyriškiai ir viena buvo sukoliečytas ir jį norėjo
siūlė paskelbti pamokslams bažnyčiose mo dalyku, o .mūsų žvilgsnis vi
Mokykla, suaugusių švieti mergina apie 17-18 metą amž. roberiu subandežavoti. Dėl to
ratoriumą. Esą pamokslai žmonėms esą jau sados nukreiptas į ateiti.
knygynėliai, spauda, li ir atsisėda vyrų pusėj. Vyriš negalėjo nei rožančiaus kal
įgrisę.
Kokie gi kultūros Žygiai mas,
Mes dėl tokio kvailo protestonų pryčerio laukia išeiviją ateityje? Išeivi teratūra, muzika, menas, baž kiai jauni, bet bėskį rimtesni, bėti, nei iš maldaknygės skai
nusistatymo nesistebime. Visokios Katalikų jai ir dabar ir ateityje tenka nyčia — viskas išeivijoje tu nors ir nesimeldė, negiedojo, tyti.
Bažnyčios atskalos seniau nutolo nuo tikro ir teks kovoti su tomis sveti- rėtų tarnauti vienam bendram tik dairėsi ir šypsojos. Ale
jo Kristaus mokslo. Jie panaikino net kai m o m i s jėgomis, kurios nori ją tikslui: lietuviškosios kultūros mergina vyrų tarpe, tai alkūVienai Chicagos
ligoninei
kuriuos sakramentus, neturi mišių, , neturi tautiškai ir kultūriškai suvir- 'plėtimui, gilinimui, lietuviško- m stuktels, tai kurį vyrišn§
paskelbus ipopery, kad reika
išpažinčių, užgiria šeimų perskyras ir t.t. škinti. Tai kaip ir paprastai,' šios kultūrds kūrybai
kių truktels; paskui dar įsi linga patyrusi norsė, Ona
Katalikų Bažnyčioj nieks nesimaino. Joje
biologijos dėsniais vadovauja
Išeivija, gyvendama plačiai kando roberį, ar siūlą,
ir Skurytė nuvyko
to
darbo
nekilo ir nekils klausimo, kad reikia pamok
ntis, savisaugos ir išsilaikymo visame pasaulyje, labai daug valiai tampyti.
Žiūriu, kas gauti.
slus panaikinti. J u k Kristus pats liepė savo
reikalas. Išsaugoti savo pa galėtų padaryti lietuviškosios bus.
Melstis negali. Sakau,
— Tamsta esi patyrusi, su
apaštalams skelbti evangeliją ir ją aiškinti.
pročius, lietuviškąją dvasią, kultūros kūrybos ir propagan gal dirstels į mane — sudrau ilga praktika, norsė! — pa
Katalikų Bažnyčioj tas yra ir bus daroma.
Vienok pryčerio Flemingo nusistatymą išlaikyti gimtąją kalbų, fizi dos srityje. Išeivių tarpe vis stu. Bet ne. Žiūriu, iškišo lie klausė vyriausias ligoninės
užgiria socialistą " N - n o s " . Esą, jei protesto nius ir dvasinius savumus, daugiau atsiranda gabių fizi žuvį, įsižiojo, liežuvį užrietė, daktaras.
— O taip — atsakė Skury
nų pryčerių pamokslai nusibodo, tai ką kal tautinį savaimingumą — štai nės ir dvasinės kultūros reiš kaip vąšą, į viršų ir tą robe
pagrindinis išeivijos uždavi kėjų: sportininkų, menininkų rį, ar šniūrą, suka apie lie tė. — Du mano broliai yra
bėti apie lietuvių kunigų pamokslus, nes:
Bet išsaugojimo, išsilai — įvairiopų kultūrininkų. Jie žuvį, matuoja. Apvyniojo ke futbolo žaidėjai, vienas bok
"Lietuviai katalikai kunigai sako dar nys.
prastesnius pamokslus, nes jie turi ma kymo principas tai kaž kas gali lenktyniauti su kitų tau turias eiles apie liežiuvį, nu- seris, o tėvas sunday driver.
žiau apšvietos už protestonų dvasiškius. yra panašaus į mirštančio bai tų kultūrininkais ir laimėti
Bet mūsų klebonai da ir tuo nesitenki mės jausmą, į vegetavimą, tuo lietuviškosios kultūris pirmo- čiau išeivija daug davė metro- Pranešimas Vargon.
na. Laiks nuo laiko jie parsikviečia " m i - tarpu kai kiekvieno gyvo, svei nybę. J i e gali iškelti ne tik polijos kultūrai lėšų, tai šiani
Sąjungos Seimo
sijonierius", kurie jų parapijonams sako ko, trokštančio gyventi ir plė
Lietuvos, bet ir lietuvių gai- dien tenka grąžinti išeivijai
pamokslus kasdien per kokią savaitę ar stis organizmo didžiausios pa
Reikalu
valingos,
veržlios,
kūrybiškos
skolą.
Tenka
metropolijos
lieba ilgiau".
stangos yra nukreiptos į rū
kultūros vardą. Greta kultu- tuviams remti išeivių kultūriKaip jau buvo spaudoj pa
šies,
giminės,
rasės
tobulini
" N - n o s " čia parašė tikrai cicilikiškai.
ros kūrybos išeiviai turi daž nius darbus: jų spaudą, jų
Tam laikraščiui, matyt, ne tik viskas negera, mą, dauginimą, veržimąsi pla nų ir gerų progų laisvosios (knygynėlius, jų visas kultūri žymėta, kad V-kų Sąjungos
kas katalikiška, bet ir lietuviška. Jei turime tyn, erdvyn. Man rodos, ir Lietuvos kultūrai propagan- j nes pastangas. Glaudus, pla- jubiliejinis 25 m. seimas, su
lietuvių profesionalų, išeitų, kad jie neturi mūsų išeivijos didžiausias už duoti. Išeiviai moka svetimų \ ningas ir pozityvus kultūrins? visais jo parengimais įvyksta
tiek mokslo, kiek kitataučiai; jei turime lie- davinys yra ne tik išlaikyti
lugpiūčio 19 d., Šv. Jurgio
kalbų, kai kurie iš jų moka metropolijos ir išeivijos bentuvių kunigų, tai jie prastesni už kitus pa- bet ir kurti, plėsti, gilinti lie- y gražiai, literatūriškai svetimo dradarbiaviinas yra būtina są- parap., 207 York s t , Brookmokslininkus ir mažesnio mokslo. )Mat, jie tuviškąją kultūrą.
mis kalbomis rašyti. Šie išei lyga našiabn lietuvių dabar lyn, N. Y. Bet atsirado kiti
lietuviai. Pasakvmas, kad lietuviai katalikai
ties ir ateities kultūros kūry "rengėjai", kurie išvakarėse
Ką čia išeivija gali pada viai gali bendradarbiauti už
kunigai yra mažesnio mokslo už protestonų
sienių spaudoje, rašyti kito bos procesui.
(rugp. 18 d.) rengia Klaščiaus
r
y
t
i
!
Nebus
įčia
plačiau
kal
pryčerius, yra tokia nesąmonė, kokią tik Gri
mis kalbomis knygų apie Lie
Vieniems kitus pažinti, vie parke, Maspetse "susipažini'
gaitis tegali sugalvoti. Tuo savo išsireiški bama apie tai, kad išeivijai
tuvą, jos istoriją, dabarties niems kitais pasitikėti, vie mo su vargonininkais koncer
mu jis užgauna ir savo tautiečius kunigus ir reikia išsaugoti lietuvišką šeigyvenimą, jos pastangas at
t ą " ir mini, skelbia per radio,
tikinčiuosius žmones. Visi juk žino, kad kata mą, savąją kalbą, papročius
niems kitų laimėjimais džiaug
likų kunigais nešventina, jei jie nėra baigę būdą. Tai savaime supranta gauti prarastas žemes ir su tis ir juos iškelt, vieniems su kad tame koncerte programoj
dalyvaus: Čižauskai iš Baltiaukštesnįjį mokslą ir seminariją, kur dabar ma. Čia norima tiktai iškelti burti visas lietuvių jėgas sti
prios valstybės ir kūrybiškos, kitais pasikeisti kultūrinėmis morės, Nekrašas iš Detroito, '
mokosi per šešerius metus. Nedaroma išim konkrečius, realius
išeivijos
ties nė lietuviams kunigams. O, kaip žino kultūros žygius. Svarbiausias giliai kultūringos tautos ug vertybėmis, vieniems kitų kul Kudirka ir Sabonis iš Chica
dymui. Šie išeiviai gali išver tūrą propaganduoti — štai gos.
ma, protestonų pryčerių yra visai be jokio
Tad aš, kaipo V-kų są
išeivijos uždavinys ruoštis in
mokslo. Taigi, kam kalbėti tokius niekus
sti iš lietuvių literatūros ge metropolijos ir išeivijos kul- jungos centro valdybos narys
teligentijos
kadrus.
Seniau,
ir kam dar labiau klaidinti savo vargšus
riausius dalykus į svetimas ūrinio bendradarbiavimo plat ir seklio renginio komisijos
besikurianti
išeivija
materia
skaitytojus.
kalbas, jie galį informuoti sve forma. Metropolijos didžiau pirmininkas, kad nesuvedžiot
liškai, negalėjo skirti lėšų ir
timuosius apie lietuvių meno, sias troškimas, kad išeivija publikos, šiuomi pranešu, kad
priaugančios
kartos
mokslui.
Grigaitis su Karpavičiifm susiginčijo dėl
muzikos kūrybos laimėjimus.
minėtas parengimas nieko be
gyvai,
aktingai
dalyvautų
lie
Šiandien
geriau
įsikūrusi
iš
savo mokslo ir ūgio. Viens kitam jiedu pri
Taigi, išeiviai galėtų labai
ndro su V-kų Sąjunga neturi
kiša nemokėjimą rašyti. Abudu, būdami " t r i  eivija galėtų labiau susirūpin daug padaryti lietuviškosios tuviškosios kultūros kūrybo ir virš išvardinti asmenys to
je ir jos vaisių išnešiojime,
jų pėdų milžinai", sakosi esą viens už kitą ti jaunuomenės švietimu, uiiokoncerto programoj nedaly
kultūros
gerovei.
didesni. Ginčijasi ir jokiu būdu neužsileidžia. kslinimu, kultūros jėgų augi
sėjime plačiai, po įvairias že vaus. Jie dalyvaus ir progra
Grigaitis prikišo Karpiui, kad jis nemoka niinu. Kai atsiras išeivijoje
Be abejo, mes neturime tei mes,
po įvairius kraštus.
mą išpildys tik poseiminėj va
taisyklingai rašyti. Karpius atkirto: " t a m s  stiprių kultūrinių jėgų, tai ir sės visų kultūros darbų išei
Stepas Vykintas "L. A." karienėj, Šv. Jurgio parapijos
tai (Grigaičiui) pavydas širdį graužia, kad
išeivijos kultūriniai laimėj- viains suversti. Pirmiau nesvetainėj.
tamsta neturi mano gabumų". Šie ginčai tik
Jonas Brundza,
rai panašūs į " K - v i o " Maikio su tėvu pa mai bus užtikrinti, vaisingi!gu reikalauti iš išeivijos, reiV-kų S. S. K. Kom, Pirm.
ir naudingi.
jkia jai daug duoti. Jei ankb- PLATINKITE '' DRAUGE'
sikalbėjimą..
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tis,
sų bažnyčios, mažėja vaiku šį mėnesį Šv. Tėvas kaip tik išauklėjimu".
Reiškia, pir
čių skaičius mūsų mokyklose. vietoje patiekė Apaštalystes miausiai kaip tik vaikelis pra
Senovės mokslininkas yra Vienu žodžiu, mūsų jaunimas Maldos mėnesinę intenciją: deda kalbėti, tėveliai tuojau
(Tęsinys 4 pusi.)
pasakęs "Laikai keičiasi, ir atšalęs nuo bažnyčios ir šal- "Melstis už tėvus, kad rūpinmes k a r t u " . Tą tiesą galima
pritaikinti prie šių dienų.
Praeitą, savaitę šiose pačio
se skiltyse, šitoje pačioje vie
toje buvo pasakytai, kaip mo
UŽTEKTINAI VISAI ŠEIMAI — VISUOMET
tinos su savo kūdikiais ver
žėsi prie Jėzaus, kad J i s juos
laimintų, ant jų rankas uždė
tų. Apaštalai gi, žinodami Jė
zų esant nuvargusiu nuo įvai
rių dienos darbų, motinas ir
vaikučius barė ir varinėjo ša
lin. Jėzus juos aštriai suba
rė, tardamas: "Leiskite mažu
tėlius eiti prie manęs, ir ne
ginkite jiems, nes jų yra dan
gaus karalystė". Apaštalai su
• Ar žinote, kad galioną u z
prato tą perspėjimą, suprato,
TAIP MAŽAI KAIP
kad Jėzus myli vaikelius ir
galioną, kiarštas vanduo yra pi
$ Ą ĮTAISO AUTO
kad J a m malonu tarpe jų. Už
gesnis vartojant Automatišką
tat apaštalai daugiau ne tik
MATIŠKĄ GA
Gazo iVandens Šildytuvą? Prie
jiems nedraudė, bet visuomet
ZO ŠILDYTUVĄ
to, Automatiškas Gazo Vandens
per visą savo gyvenimą rūpi
JŪSŲ NAMUOSEŠildytuva*s duoda jums pato
nosi, kad vaikai eitų prie Jė
I»atogios sulyso* balan
sui
gumą karšto vandens taip kaip
zaus, kad J i pažintų, Jį my
žemcsm" kaina už gazą
su Automatišku
i.azo
ir šalto — tik atsukant kraną.
lėtų.
Vandens šildytuvu

Tūlas laisvamanis reporte
ris, kaip girtas grabaliodamas
tvoros, savo plepalais ir me
lagingomis žiniomis socialistų
šlamšte juodina ir kandžioja
kunigus. Koks^ tiktai kores
pondentas parašo teisybes žo
dį apie laisvamanius i r ciciiikėlius, tai vis kaltinami ku
nigai. Bet, kiekvienam gerai
Mokyklų Klausimas vaikai sako, kad katalikiško žinoma, kad laisvamanių ir cise mokyklose nieko gero ne- cilikėlių nusistatymas yra —
; kandžioti, juodinti ir, jeigu
Ateina tautietis pas para- ičmokina.
PARAPTJONKA: Tautieti, galima būtų, net varpinyčiopijoną su laišku iš Lietuvos,
jies pats noprimato perskai atvažiavai į Pittsburghą su- s e kunigus iškarstyti,
tyti, o vaikai nemoka lietu judinti lietuvius tautos reika-j Laisvamanis reporteris, ma
viškai.
* W1 la is Kodėl m-pradedį tos rni- tydamas, kad Pittsburgbe re
* TAUTTETTS: Meldžiamasis, sijas nuo savo vaiku? Kodėl liginiai tautinis veikimas spa
perskaityk man laišką, kurį mūsų vaikai išmoko lietuvis rčiai stumiamas, iš pagiežos
gavau iš Lietuvos, ues aš ne kai ir angliškai dar geriau ži savo plepalais ir nesąmonė
primatau.
no, negu viešų mokyklų vai mis bando kliudyti. Laisva
P A R A F U O T A S : Ponas tau kai? Tamstos vaikai bijo eiti manis reporteris žiūrėdamas į
tieti, mielu noru. Visi mano į lietuviškas mokyklas dėl to, Pittsburgho ir apylinkės lie
vaikai labai gražiai skaito lie kad ten reiks tikrai mokytis. tuvių bažnyčias, jų mokyklas,
tuviškai. Onuk (j 12 meti] J e i savo vaikų negali privers jaunimo traukimą į katalikiš
mergaitę), ateik ir perskai ti eiti į katalikiškas mokyk kas organizacijas ir bendrą
tyk tani ponui laišką.
las, kaipgi galėsi visą Pitts- chorą, nepaprastai nervuojasi.
Onutė skaito aiškiai: " B r a  burgbą tautiškai
sujudinti? Jis primeta kunigams, kad jie
ngus dėde! Prašau veikiai pa Nemanyk, tamsta, kad Pitts- mažai rūpinasi tautiniais rei
Sekdami apaštalų pavyzdį
rvažiuoti į Lietuvą; mes labai bifVgbo lietuviai katalikai y- kalais. Bet pasirodo visai at ir šiandien jų vietininkai po
laukiame..."
ra apsnūdę. Ne! Visi yra vei virkščiai. Kunigai, netiktai Ka piežiai, vyskupai ir kunigai
PARAPTJONKA (atsikrei klūs, kaip ir kitų miestų ka talikų Akciją plečia, bet ir visomis pastangomis ragina
energingai rūpinasi ir tauti ir tiesiog verste verčia, kad
pusi j tautietį): Labai malo talikai.
niais reikalais. Kritikuoti le
nu girdėti, kad turite geni gi
TAUTIETIS: Na, jeigu ka ngva, bet ką nors naudingo motinos vaikelius vestų prie
miniu Lietuvoj. fJai ir veikiai
Jėzaus, kad mokytų Jį paži
talikai yra tokie veiklūs, tai nuveikti, tai kitas dalykas.
važiuosite?
nti, Jį mylėti. Laikai pasikei
ką jie nuveikė tautos labui?
TAUTIETIS: Kokia bala
Meldžiamasai laisvamani re tė. Šiandien ne tik motinos
PARAPTJONKA: Ponas tau
1
ton mus nes! Argi AmerikojJ L-™+-i r\ i
• i
i * porteri! Įrodyk, ką tu ir tavo neveda savo vaikelių prie Jė
negerai/ Mano vaikai nenori •tieti! O, ką gi tu nuveikei? plauko veikėjai naudingo nu zaus, bet net kai kurios drau
Turi penkis vaikus," ir aš tiek
nei girdėti apie "seną krajų".
pat. Mano vaikai skaito lie veikė? J ū s mokate tiktai mul džia jiems ateiti, neleidžia
Esą, ten reikės kiaulės gany
tuviškai, o tavo nei vienas kinti, nesusipratusius traukti jiems J o pažinti, neleidžia j o
ti, juodą duoną valgyti. Ver net laiško neperskaito. Mes, i nežaležninkų kirkužę. Tai ir mylėti. Tai, ot, kame priežasčiau Amerikoj gyventi.
katalikai, Pittsburghe turime visas jūsų veikimas.
PARAPIJONAS: Miisų gi septynias parapijas,
Gerai mums žinoma, kad ir cicilikėlių tikslams, tai ap
reiškia
vaikai priešingai. Jie daž septynias bažnyčias. Turime Lietuvių Mokslo draugijos sve linkybės prie to prisidėjo.
JKerepla
nai kalba apie Lietuvą ir la keturias mokyklas, turime Šv. tainės, kuri laisvamaniams ir
bai norėtų nuvažiuoti ten ir Kazimiero aukštesnę mokyk cicilikėliams tarnauja, jos su
pamatyti tėvų mylimą kraštą. lą bernaičiams ir akedemiją manyto jum buvo velionis kun. LIETUVIAI ADVOKATAI
TAUTIETIS: O ką jūsų mergaitėms, turime vienuoly J . Sutkaitis. Velioniui rūpėjo Telephone: BOUlevard 2800
vaikai žino apie Lietuvą?
ną. O, ką gi tautietis turi tau tautos reikalai, kad atsispy1
PARAPIJONAS: Visi mū tos labui? Vieną: "jurgine*' rus amerikonizacijai. Tad ir
sų vaikai lanko lietuviškas
parapijėle ir ta pati yra len sumanė tokią, draugiją suor L I E T U V I S ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue
•mokyklas. Vienas jau net Ma
kų arba rusk ių kunigužių mul ganizuoti. Draugijos narius Reg. 6515 S. Rockwell Street
ria na polio kolegijoj, pas Tė
kinama. Tiesa, turi klubą, bet velionis skatino skaityti gerus Telephone: REFublic 9723
vus Marijonus. Mergaitė yra
ir tas pats yra paprasta kar laikraščius ir naudingas kny
Sv. Pranciškaus akademijoj.
kiama. Todėl, tautieti, važiuok gas. Bet, kad tos draugijos
Du vaikai eina i Šv Kazimiesau iš kur atvažiavai. Palik svetainė tarnauja laisvamanių
ro mokyklą. O viena mergai
LIETUVIS ADVOKATAS
«»—
pittsburgliiečius ramybėje. Ka
2201 W. Cermak Road
tė, kuri jau baigė Šv. Pran
taiikų čia yra užtektinai, ku
(West 22nd St.)
ciškaus akademiją, dirba ad
rie gerai supranta Lietuvos
Metropolitan State Bank n a m e
vokato ofise mž lietuviškos ka
Valandos kasdien nuo 9 iki 5
reikalus. O kam yra brangus
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios
lbos vertėją (aiškintoją).
varasais nuo 6 iki 9
tikėjimas, tam ir tauta gyvas
Telefonas CANal 1175
TAUTIETIS: Ištikrųjų, ma klausimas. Dėl to, mes esame
1900 So. Union Ave.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Tol.
CANAL
2183
jorui girdėti, kad visi jūsų tautiškai susipratę, nes turi
Telefonas R E P u b . i c 9600
vaikai susipažinę su lietuvių me lietuviškas, katalikiškas
kalba ir stensnasi
toliau <ri- mokyklas ir jas lankydami mū
l
r>
lintis lietuvybėj.
sų vaikučiai užtektinai yra
gyvi tautos klausimuose.
PARAPIJONAS: Ponas tau
Atsakanti Vartoti Karai
J. V. S.
tieti, kodėl tamstos vaikai ne
VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS
gali to padaryti? Kodėl jie
Puikiausios
vertybės šių metu Žemiausiomis kainomis. Kiekvienas
SVEČIAS SAUTHSAIDŽJ
negali lietuviškai mokėti?
vartotas k a r a s apkainuotas kuožemiausiaJ. Nė vienas teisingas pa
siūlymas neatskomas. Esme nusistatę paleisti kiekvieną, vartotą ka m
P a s mūsų kleboną, lankėsi
TAUTIETIS: Negaliu pri
rą mūsų stake.
I ~X *"\
versti, kad eitų į lietuviškas netikėtas svečias Tėvas Au- GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN
545.
mokyklas, nes jie bijosi, kad gustijonas kun. Kazimieras BUICK *34. 5 Sedan 47, tobulam stovy
«9».
BUICK
'34,
Club
Sedan
61,
trunk,
puikus
reikės daugiau mokytis, o, sa Juozaitis, O. S. A. ir Wash- BUICK '34, 5 Sedan, tobulai bėgąs
595.
450.
BUICK '32, 5 Sedan, puikus karas
ko, kaip lietuviškai mokysis, ingtono, D. C , pravažiuoda BUICK '30, 5 Tictoria Coupe, geroj tvarkoj
175.
IMK.
CADILLAC *34, 5 Sedan. kaip naujas
tai angliškai pamirs. Mano mas į Cbicago.
ISM.
CADILLAC '34, 2-4 Coupe, tobulas k a r a s

Idomiis Pasikalbėjimai

JOSEPH J. GRISI!

NUOLAT KARŠTAS VANDUO
MAŽIAU KAINUOJA
VARTOJANT

AUTOMATIŠKA GAZO VANDENS ŠILDYTUVE

Nusistatykite dabar užbaigti
vargą bėgiojant laiptais pri
žiūrėti ranka-operuojamą vandens šijdytuvą.
įsitai
sykite Automatišką Gazo Vandens Šildytuvą.
Turė
site pakankamai karšto vandens palengvinti namų dar
bą — duoti sveikatai naudingas, jėgas atgaivinančias
vanas. Turėsite pakankamai karšto vandens visiems
naminiams reikalams.
Matykite savo VIETINĮ PLUMBERĮ dėl pilnų
informacijų. Arba šaukite WABash 6000, Local 418

MODERN COOKERY. . CONSTANT HOT WATER . . SILENT REFRIGERATION . . GAS HEATING

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
.

.. .P H O N E

NAUJA

PASKOLOS A N T N A M Ų

INSURED

Skoliname pinigus ant pirmų morgicių lengvais išmokėjimais.
Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00
per Federal Savings and Loan Insurance
Corporation. Dėl informacijų kreipki
tės i
.^P*'

-

EDERAL SAVINGS

745.
845.
295.
• •••
195.
95.
SPECIAL.
395.
195.
345.
245.
1195.
595.
225.
295
895.
150.
295.
395.
315.
1295.
325.
Mainykite savo senąjį karą aukščiausia kaina a n t vieno iš šių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu.

CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras k a r a s
CADILLAC '31, 5 Sedan, jokių trūkumų
CADILLAC '30, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj, . . .
CADILLAC '30, 5 Sedan, gerai bėgantis,
C H E V R O L E T '29, 5 Sedan. žema kaina
F O R D '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas
FIORD '34. 2 door Sedan, labai puikiam stovy
H U P M O B I L E '30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas,
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina, . . .
LA SALLE '30, 5 Sedan, geras k a r a s žema kaina,
LINCOLN *33, 7 Sedan, puikiam stovy,
LTNCOLN '31, 7 Sedan, puikus karas, bargenas
LINCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy,
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertybė,
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy
P I E R C E A R R O W '29, Sedan 7 pasaž. geroj tvarkoj
PONTIAC *32, 5 Sedan, geriausia vertybė
PONTIAC '33, 5 Sedan, atsakantis k a r a s prieinama kaina
PLYMOUTH, '32, 5 Sedan, duos gerą patarnavimą
CADILLAC '34, 2-4 Coupe, tobulas k a r a s
C H R Y S L E R '31, 5 Sedan, geras pirkinys
*

ĮAND LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

•

•

•

•

•

•

•

•
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i AS1\IS4

"VALGIU
GAMINIMAS
IR

CHERNAUCKAS COAL
COMPANY

E M I L DENEMARK, INC.
Buick - Cadillac - L a Salle

W A BA S H

LAIDA

JOHN B. BORDEN

J?

"\

NAMŲ
PRIŽIŪRĖJIMAS"
Didele 223 puslapių knyga su naujausiais receptais įvairių
valgių gaminimui, pyragų, pajų, ir duonų kepimui, įvairių kon
servu ir preservų darymui, paukštienos kepimui ar virimui, dar
žovių ir vaisių užlaikymui, ir 1.1. Taipgi yra visokių naudingų
patarimų šeimininkėms.
Šią knygę galima gauti per pašte arba raštinėj:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave.

•

KAINA SU PERSIUNTIMU TIKTAI $«|.05

2202 W. Cermak Road
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.
J?

EMIL DENEMARK, INC.
3860 Ogden Avenue

u

n
kad šiandien tuštėja mū sta nuo tikėjimo. Tad neveltui tusi ankstybu vaikų tikybiniu
wmm

Tel. CRAwford 4100

Chicago, 111.

D R 4 F 0 4 R

Pittsburgho Žinios

les linksminosi iki vėlaus lai
ko.

-

THE GOOFUS FAMILY

Ketvirtadienis, rugp. 13, 1936

By H. T. Elmo

*

. Rugpiūčio. 9 d., Šv. Vardo
draugijos nariai bendrai ėjqfc
prie šv. Komunijos. Poros ši
mtų armija iš senių ir jauni
(Tęsinys nuo 3 nusl.)
kaičių daro nepaprastą įspū
jam turi kvėpti Dievo meilę,
di. Šv. Sakramentas buvo iš
mokyti Dievą pažinti. Paskui
statytas viešai adoracijai, ku
gi turi rūpintis visomis pas
ri baigėsi palaiminimu.
tangomis, kad jų vaikeliai ne»
k u r kitur, kaip tik į kataPraeitą savaitę klebonas su
likiškjį mokyklą būtų lehlžia-,
rišo moterystes ryšiu Andrių
•mi, kad jie geriau pažintų
Gubą su Elena Vizgaičiūte.
Viešpatį Dievą, kad išmoktų
Gaila, ir labai gaila, kad il
Jį garbinti, Jį mylėti ir Jam
sios kolonijos lietuvaitės ne
tarnauti.
suranda savųjų, bet tuokiasi
Šv. Kazimiero mokykla jau su svetimtaučiais.
Kas Girdėt North Side didesnei Dievo garbei,
laukia savo lietuvių katalikų
trūksta gyvo tikėjimo.
vaikučių ne tik sugrįžimo, bet
sios parapijos vyrai nenori
Visi northsidiečiai tuo tar
ir naujų atsilankymo. Vietos moterėlėms, kurios taip daž
Rugp. 6 d. kun. A. Jurgu
pu
kalba
apie
Vardo
Jėzaus
turime visiems užtektinai. Tė nai rengia pramogas parap.
tis surišo moterystės ryšiais
veliai, neužsitraukite prieš labui, pasiduoti. Vyrai tad il draugijos išva-žiavimą, kuris Vilimąj Kuzmą iš Pittsburgho
Dievą dideles atsakomybės už gi sumanė pasiskirstyti j tris įvyks rugp. 30 d., Franklin su Bronislava Papeikiūte iš
apleidimą vaikų išauklėjimo distriktus ir ruošti parengi giove. Yra vilties, kad tas iš Treveskyn. Linkime jaunai po
važiavimas bus vienas gra
katalikiškoje dvasioje.
mus. E^pleno vyrai žada pra
žiausių, nes Vardo Jėzaus dr- relei gražaus sugyvenimo.
Šįmet Šv. Kazimiero moky dėti parengimus. Esplene yra gijon yra susispietusių daug s
SUOMI JUMS PRANEŠAMA, kad pagal naujų Permanent Kegistration
{statų, visi legalūs balsuotojai gyvenantieji viršminėtose miestvaldystėse, gali už
kloje mokslas prasideda rug darbščių vyrųj^ad sunku bus inteligentiškų jėgų, daug sma- j Pirmadienį baigėme darbą
siregistruoti Board of Ekction Commissioners ofise, Room 308, City Hali, Chi
sėjo 2 d.
Juo;as juoss subytyti.
jrkių jaunuolių, kurie gerai prie bažnyčios ir klebonijos.
cago, bile dieną iššskirant Sekmadieniais ir legalėm šventėm, tarp 9 vai. ryto iki
Darbų čionai vis daugiau j nusimano apie pramogų ren- Visi požeminiai vamzdžiai iš
5 vai. popiet, išskirant Šeštadienius, kuomet valandos bus nuo 9 vai. ryto iki 12
Rugp. 10 d. su bažnytinė atsiranda, dėl to ir parengi- j girną.
vadžioti ir gerai veikia. Į tai
valandai dieną, iki ir inimant Spalių 5 d., 1936 m.
mis apeigomis palaidotas a. a. mai bus sekmincesni.
ką
buvo
atėję
šie
parapijos
Franklin grove, bendrai, ma
Mykolas Sersevičius parapijos
Be to, bus dvi dienos registracijos visuose precinktuose. virsminėtų miestžai tėra žinomas lietuviams, vyrai ir vaikinai: Marcelius ir
kapuose, šeimyniniame skly
Girdėjau, kad
Leokadija nes neseniai įrengtas, bet be Antanas Mickūnai, J. Darašvaldysčių, pirmąjį Šeštadienį, Rugsėjo 19 d., ir antrąjį Antradienį, Spalių 6 d.,
pe. Gi rugp. 12 palaidota a. Rudžioniūte eina sveikyn iš
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
galo graži vieta, su visokiais kevičius, J. Kefcninskas, M.
a. Rozalija Kurpeikienė, o ke po sunkios operacijos.
patogumais. Turi net ir mau Abromaitis, P. Stankus, K.
County Judge Jarecki i r Board oi' Eleetion Conmiissioners jaučia, kad
tvirtadienį palaidotas vienas
Spirgutis dykles (swilnming pool). Jei Zataveckas ir J. Žvirblis. V.
daugelis asmenų, kurie gali balsuoti, negalės užsiregistruoti jų Precinktų Regis
žymesniųjų parapijonų a. a.
graži diena pasitaikys,
šis
tracijos vietose, ir dėl to kreipia jūsų dėmesį į progą, kurią valdžia duoda jums
Juozas Obeciūnas taip pat Šv.
paskutinis išvažiavimas
su Varpų Muzika Lietu
Braddock, Pa
užsiregistruoti Board of Eleetion Commissioners ofise, Room 308 — City Hali,
Kazimiero kapuose. Tai ant
trauks daug žmonių ne tik iš
Chicago.
.,
voj;
tokios
muzikos
tiek parapija sumažėjo. Padi
40 valandų atlaidai Bv. Izi North Side, bet ir iš kitur.
ŠITA YRA N A U J A GENERALINĖ REGISTRACIJA VISIEMS BAL
dėti gi IU i vienu gimimu ne
nėra visoj Pabalteje
doriaus
parapijoj
prasidės
tre
SUOTOJAMS.
padidėjo.
llugp.
2
d.
tapo
pakrikšty
čiadienį, rugpiūčio 19 d., 9 v.
NEGxVLlTE B A L 8 U 0 T I KOL N E UŽSIREGISTRUOSITE.
Bet už tat į poras suėjo ir
Karo
Muziejaus
sodely
su
tas
Jono
ir
Josephine
Žvirb
bažnyčioje palaiminimą aptu ryto, giedotomis Mišiomis, pro
lių sūnelis vardu Donald - Ed- malonumu galima buvo klau
Nuolankiai priduota,
rėjo sekančios poros: Joseph cesija ir paunokslu. Baigsis
\vard. Kūmais buvo Fred An sytis varpų. muzikos. Ši var
P. LJmbruner su Viktorija penktadienį, rugpiūčio 21 d.,
ALEXANDER J. McKAY, Chairman
tanaitis ir Ieva Antanaitis. Jo- pų muzika nutarta dar page
7:30
vai.
vakare,
mišparais,
Blaževičiūte, Povilas Lengvi
MABEL G. RE1NECKE, Secretary
lias Žvirblis yra Dangun Žen-j^nti, įsigyjant vadinamą Vapamokslu,
procesija
ir
palai
nas su Ona Šerkšniūte, John
HARRY A. L1PSKY, Member
imo parapijos komiteto n a - | r P ų karijoną. Jį sudarys 28
minimu.
C. rdzakovie su Anastazija
BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS
gražiai suderinti varpai, ku
Ketvirtadienį ir penktadie i v s
Rimkaite ir Steponas J. Onai
riais galima bus pagriežti įPer
tis iš Homestead, Pa. su Mar nį bus giedotines Mišios su
MŪSŲ klebonui užsiminus, vairūs 'muzikos kūriniai. Šiuo
JOliN S. RUSCH,
cele Juodsnukaite mūsų soda- pamokslu 9 vai., taip pat bus
kad reikėtų gražesnės krikš- dalyku pavesta buvo rūpintis
Chief Clerk ,
liecių "Marijos Vaikelių" pi ir daugiau Mišių šv.
p.
Tallat-Kelpšai
ir
gen.
Na
telnyčios,
to
užteko,
kad
rinTrečiadienį ir ketvirtadienį
rmininke. Mirusiesiems amži
mišparai kliava tani tikslui prasidėtų. gevičiui. Varpai buvo nulie
ną atilsį, o jaunavedžiams il vakarais 7:30 vai
Nagreckienė su Greičiene jau dinti Belgijoj, bet darbas bu
go ir laimingo sugyvenimo su pamokslais.
Išpažinčių bus klausoma ry-1 pradėjo kolektuoti naujai kri- vo nepripažintas tinkamu, ir
naujame luome. Dieve laimink
^
^
tais ir vakarais. Misijonierius I kštelnyčiai įsigyti. North Side buvo liepta perdirbti. Iš to
visus!
M. P.
sakys pamokslus per atlaidus. sunku subytyti duosnumą ba- net buvo kilusi byla su belgų AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Į LIETUVIAI DAKTARAI
v
v• •
varpų liejimo firma, kurią, lie
Atvažiuos daug svetimų ku znyeiai.
Kadangi sodalietės neteko
tuviai, galima sakyti, laimė Ofiso Phone
Res. and Office TeL CANal 0257
>avo pirmininkės, nes ji pa nigų klebonui kun. V. T. Ab
2359
S. Leavitt St.
PKOspect
1028
^ .
Res. PROspect &659
Mūsų moterų klubas ilsisi jo.
CANal 0706
keitė luomą susituokdama su romaičiui į dvasinę pagalbą.
DANTISTAS
Padarius
iš
abiejų
pusių
nu
Visi kviečiami dalyvauti iš per karščius ir galvoja, ką
Onaičiu, tai turėjo ieškoti ki
4218 Archer Avenue
si
leidimų,
tikimasi
greit
tąją
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas: LAFayette 4845
tos. Jos vieton išrinkta gabi, kilminguose atlaiduose, pasi naujo pradėti rudeniop. Ne
muziką
užgirsti.
1821
So.
Halsted
Street
(KUWARSKAS)
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 v.-v.
labai simpatinga mergaitė A- klausyti gražių pamokslų ir užilgo moterys vėl pasirodys.
Rezidencija 6600 So. Artealan Ave.
Šitokios
varpų
muzikos
ne
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
ir nuo 7 iki 9 vai. vakarais
delė Janauskaitė. Pasitikim, apturėti dvasinės naudos.
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
turi visa Pabaltė.
2403 VV. 63rd St, Chicago
Ketvirtadieniais pagal sutarti
6 iki 8 vai. vakaro
Bridgeville, Pa.
kad jos pasidarbavimu soda
A. a. Viktorija Diškevičie
OFFICE HOURS:
lietės dar labiau sustiprės ir nė atsiskyrė su šiuo pasauliu
Res. 6924 S. Talman Ave.
2 to 4 and 7 to 9 P. H.
TeL
BOUlevard
7012
Sunday
by
Appointment
Res. Tel. GROvehill 0617
AKIŲ GYDYTOJAI
išaugs į tvirtą sodaliečių 'Ma
liugp.
9
d.
LRK
Susivienyliepos 28 d. Palaidota iš Šv.
Office TeL HEMlock 4848
rijos Vaikelių" draugiją.
mo
Am.
vietinė
kuopa
paau
Izidoriaus bažnyčios BraddocLinkime g^iausio pasiseki-i k o k a t a l i k u k a p u o s e > l i e p 0 t kojo 25 dol. bažnyčios patai
DR. STRIKOL'IS
DANTISTAS
PHYSICIAN and SURGEON
4645 So. Ashland Ave.
2423 W. Marquette Road
mo Adelei. Vadovauk visoms 31 d. Paliko dideliaJm nuliūdi symui. Kitos draugijos, beabearti 47th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avenue
mergaitėms ir vesk jas tiesiu me sūnų ir dukterį. Amžiną jonės, paseks Susivienymo kuo
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Vel. 2—4 ir 7 - 4 vak.
Oi'iso Valandos
pą ir prisidės savo auka prie
b credo j pagal sutartį
keliu prie Marijos.
P. S. atilsį duok jai Viešpatie.
Ketv. ir Nedėliotai* susitarus
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
bažnyčios remonto.
Nedėliomis pagal sutartį
DR. VAITUSH, O P T .
TeL CANal 2345
TeL Ofiso BOUlevard 5913—14
Ofiso
Telef. BOUlevard 7820
LIETUVIS
Sunkiai serga D. liumčikiūRes. VICtory 2343
Šis - Tas Iš West End
OPTOMETRICAliliY AKIŲ
Namų TeL PROspect 1930
tė, Braddocko ligoninėj. Lai
SPECIALISTAS
Meilę ir prisirišimą prie sa
akių Įtempimą., kuria
Pittsburgho Padanges Dievas duoda jai pasveikti. vo Sutvėrėjo tegalima įrody eatiPalengvins
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
priežastimi galvos skaudėjimo, TeL CANal 6122
Oi'iso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
svaigimo, akli] aptemimo, nervuotu2158 VV. Cermak Road
Vietinis
ti darbais. Kas gailisi cento mo. skaudamą, akių karštj, atitaiso
756
VVest
35th
Street
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
trumparegyste ir toliregrystę. Priren
Rugpiūčio 6 d., Šv. Vincen
Ketvergais pagal sutartį
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kimuose egzaminavimas daromas su
to moterų klubas laikė mėne
2305 So. Leavitt St.
elektra, parodančia mažiausias klai
2201
W.
Cermak
Road
das.
SpeetalS
atyda
atkreipiama
1
_ _
TeL CANal 0402
sinį susirinkilmą, kuriame iš
Valandos 1—3 ir 7—8
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
taisomos. Valandos nuo 10 lkl S v. Saredomia ir NedėL pagal sutarti
rinko darbščias moteris korNedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
Paskirta du Tėvu Marijonu kunigai misijoms Amerikoje sitikimu
4157 Archer Avenue
REZIDENCIJA
akys atitaisomos be akinių
tavimo vakarui rengti. Vaka — kun. J. Mačiulionis, M.I.C. ir kun. A. Markūnas, M.I.C. Kainos pigiau
TeL VIR«inia 0036
kaip pirmiau.
6631
S.
CaUfornia
Avė.
DANTISTAS
Ofiso
vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
ras įvyks rugsėjo 13 d., 3:30 Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį.
4712 SO ASHLAND AVE.
NedėliomiB pagal •ntartį
Telefonai REPublic 7868
1446 So. 49th Ct, Cicero, 10.
po piet, mokyklos svetainėje.
Phone
Boulevard
7589
Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misijonieriu prašo
Utarn, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai
Į V A I R Ū S
D A K T A E A I
Pirmininkė karštai ragino, ir mi kreiptis sekančiu adresu:
3147 So. Halsted St., Oaica*o
Paned., Sercd. ir Subat 2—9 vi
prašė, visų moterėlių pasidar
KUN. J. MAČIULIONIS, MAC,
SO METŲ PRITYRIMAS
buoti, kad rengiamoji pramo
Akys egiaminuojamos — akiniai
2334 So. Oakley Ave.,
OFISAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pritaikomi
ga parapijos labui gerai pa
Chicago, Illinois
4720 So. Ashland Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vyktų.
4631 So. Ashland Ave.
2 lubos
F.S.: Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau savo
VIRginia 1110
4070 Archer A n .
CHICAGO, ILL.
Valandoi:
1—3
popiet
ir 7—8:30
Po susirinkimo buvo drau prašymą atsiusti, kad būtu. galima geriau sudaryti misijų
TeL YARda 0994
OPTOMETRISTAS
Telefonai MIDway 2880
vakare
Ra.: Tel PLAia 8400
giškas vakarėlis su užkandžiu, maršrutą.
OISSO
VALANDOS:
REZIDENCIJA
1801 8. Aahland Avenue
Nu> 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 i i i *
LAf
ayette
3051
2519 W. 45rdgl.
kurį parengė Peremba Ona ir
VALANDOS:
kasdien
nuo
9
iki
VALANDOS:
KON. J. MAČIULIONIS U.I.O.,
IŠ ŠVENTO KAZIMIERO
PARAPIJOS

CHICAGO, CHICAGO HEIGHTS, BERVVYN, HARVEY. CICERO, SUMMIT,
EVERGREEN PARK, STICKNEY, MORTON GROVE IR E L I M O D PARK
LEGALIAMS BALSUOTOJAMS.

E D M U N D K. JARECKI, County Judge

DR. JOHN J. GAPSIS

DR, J. J. K0WAR

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, G. Z, VEZEL'IS

DR. A. J, BERTASH

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. F. C. VYINSKUNAS

DR, S. BIEŽIS

MISIJŲ

DR. T. DUNDULIS

REIKALU

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR, CHARLES SEGAL

Dfi. MAURIGE U H N

DR. A. J. MANIUS

DR, JOHN SMETANA

Vaišnoriene fc&luutf. Mutąrė-

- misįjįj tvarkyto jas.

12 — 1:30 iki 8 vak.
Tai OAHa! OhSS

vakaro. Nedelioniia ano 10 iki 12
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6* vak
t a i go pietų ir nuo 7 iki 8M *aL \ Nuo 1042 v. ryto; 2-3 ir 7-g v. vak=
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
lakarj
I Nedėlionns uuo 10 iki 12 diena
pagal sutarta

5%
Ketvirtadienis, rugp. 13, 1936

D R A
n

TTGAS

rt

Buvo vedami dažnus perkratinšjimai ir temijimai. Pasirei
škė, kad kaž kokios viršgamtiškos jėgos veikė moteryje.
J i kalbėjo ir suprato jai ne
žinomas kalbas. Žodžiu sa
kant, pasirodė kalbų žinovė.
Kunigo palaiminta lotynų ka
lboje, veikiai suprato žodžių
reikšmę, pradėjoj seilėtis ir
baisiai įniršo. Kada kunigas
tęsė kalbą klasiškoje — kny
ginėje lotynų kalboje pašne
kesį, visai nurimo. Nujautė ir
pažinojo iškart pašventintus
ir palaimintus daiktus, kurie
jai suteikė didelį pasibaisėji
mą; gi su nešventintais daik
tais natūraliai apseidavo.

daug talkos savo misijai at
likti.

1

•

*
i

t
•

" ARKIVYSKUPAS JURGIS žmogaus, bet daugelio mūsų
MATULEVIČIUS. Labiau ir Lietuvos profesorių, kunigų,
labiau auga pasitikėjimas Šiuo mokytojų. Knyga yra didele
Šventu vyru, mūsų mylimu tau BU stipriais kietais viršais, su
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai- persiuntimu kaina $1.90.
kai, kada Dievas leis jį išvys
DRAUGAS n
ti šventuoju paskelbtą.
Knyga parašyta ne viena » * S. Oakley A ve. Chica*c.

Artinosi vyskupo paskirtoji
ekzorcizmo diena Earling mie
stuke. Išėmus kleboną, jo seserj, kuri buvo jo šeimininkė,
ir Pranciškietės seserys, nieko
nežinojo, apie įvykį. I r sutar
ta, kad nieks apie tai nesuži
notų. Priežastis tokio užtylėjimo buvo reikalinga, kad ap
saugojus moteries vardą, kad
paskui, tapus laisva, žmonės
A į
jos pirštais "nevadinėtų" ir
ONA LAURINAITIENĖ
nesakytų: " J i buvo velnio ap
(po tėvais URBIKAITĖ)
sėsta".
.
Mirė rugpiūėio 11 d., 1936 m., 6:30 vai. vakare,
Kadangi ji turėjo traukiniu
sulaukus 40 metų amžiaus. A. a. Ona Laurinaitienė
gimė Amerikoje, Pueblo, Colorado.
važiuoti, buvo reikalinga pra
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Antaną, motiną
nešti traukinio patarnautojaBarbora,
po tėvais Kazlauskaitė, tėvą Pranciškų, bro
Po daug metų tėmijimo ir m s a P i e J o s padėtį ir, reika*
lį Antaną ir brolienę Sofija, brolį Julijoną, teta Pau
liną Jahrke, pusseserę Petronėlę Stradomskienę ir
nagrinėjimo, kol moteriškė pa lui esant, kad padėtų ją su
Vytauto Darže 115 So. tarp Crawford ir Cicero Avenues
jos šeimą ir gimines.
u e k ė 40 metus, Bažnyčios au laikyti. Neveltui buvo ir per
Velione gyveno po antrašu 4406 So. Campbell Ave.
toritetas - valdžia įsitikino, spėjimas, nes patarnautojų ra
Kūnas pašarvotas 4147 So. Kedzie Ave., LAFayette
2644.
nkos
ir
buvo
užimtos.
Nelai
kad ši moteris tikrai yra vel
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpiūėio 14 d. Iš
mingoji geiste geidė būt panio
apsėsta.
Bažnyčia
turi
panamų 9:30 vai. ryto bus atlydėta i švč. Panelės Ne
Įžangos mokesčio nebus.
liuosuota
nuo
šių
piktosios
liuosuoti nelaimingąją iš pik
kalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioj įvvks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
Prie vartų bus parduodami tikietai del islaimėjimo auksinio laikrodžio.
tosios dvasios nasrų. Priežas dvasios varginimų. J i norėjo,
nulydėta ijto. Kazimiero kapines.
kad ekzorcizmai būtų atkal
tis
apsėdimo
visai
nebuvo
ži
Lon Laban orkestrą griež šokiams.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
bėti.
Bet
nevisados
ji
save
ga
noma. Tiktai ekzorcizmų eiir pažystamūs-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
lėjo suvaldyti. Šį faktą ji pa
Nuliūdę: Vyras, Motina, Tėvas, Broliui,
Broliene,
oje priežastis teko sužinoti. pasakojo, kada buvo paliuoTeta, Pusseserė ir Gimines.
Tėvas misijonierius Teofi suota iš piktosios dvasios jun
Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Tel.
go.
Atvykus,
po
triukšmingos
CANal 2515.
lius praleido daug metų mi
Nuoširdžiai kviečiami visi mūsų draugai
sij onieriaudamas
Jungtinėse traukiniu kelionės, į Earling
Valstybėse; buvo susipažinęs miestą, ji baisiai įniršo ant
Aušros Vartų
Parapija.
su daugeliu šėtono apsėdimo tų žmonių, kurie ją pasitiko
nuotikių. J a m ir užduota ši stotyje. J i jautėsi, lyg norėtą
misija atlikti. J o nesudėmin- juos visus užsmaugti.
Sutarta buvo, kad ir tėvas
tas gyvenimas, kaip ir jo sė
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir
kmingi velnio išvarymo fak misijonierius Teofilius tą pa
Grabnamių
^
=3=
#
. ^ . J HMį
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o
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tai, pastatė jį kaipo tinkamiau tį vakarą atvyks, bet kitu
Didžiausia paminklų dirbtuve Cliicagoj
sį šiaui nuotikiui asmenį. J i s traukiniu. Klebonas su savo
o
ngi, kaip buvo minėta, gydy
nežinojo, kad šis velnio išva automobiliu nuvažiavo jo suSuvirs 50 metų prityrimo
tojai ir profesoriai nepadėjo,
o
rymas bus jo sunkiausia misi- j tikti
Iš anglų kalbos vertė
Romas Insa
kreiptasi į Bažnyčią. Bažny
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
ja, kokią kada turėjo. Nors
pinigus
čios autoritetas — valdžia —
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
o
(Tęsinys)
prie nusiminimo. Nelaimingo- skeptiškai, abejingai atsinešė kapucinas 60 metų misijonie
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių.
rius, gan tvirtas ir sveikaa
Apsėstoji moteris
j ji buvo bejėgė ir manė, kad į nelaimingos moteries būklę.' vyras, vis vien turėjo kviesti
Chicagos Lietuvių
JUOZAPAS
Nelaimingoji moteris' nebu j taps beprotė. Pasitaikydavo
v o klebonui pažįstama. Toli laikotarpiai, kada ji jautė,
gyveno nuo Earling miestu jog ji galėjo sudaužyt į tru J
arti Grand Ave.
TĖVAS
ko. Gerasis kapucinas apibu pinėlius švęsto vandens inde
dino jos asmenį pažymėdamas lį, kada imdavo užslopint sa
AUTHORIZED
kad ji buvo dora, dievota, 40 vo išpažinties klausytoją ir
Clncago, Illinois
Sveikatos
Apdrauda
NusJIpm. ainž. moteris. Per visą savo dvasišką patarėją. Buvo net
nejusiems žmonėms Apie
kad
jaunystę buvo dievota ir daž tokios baisios mintys,
3c Dienoj
nai priimdavo šv. Komuniją. trokšdavo sugriauti ir pačią
NL'GA-TONii jrodfi esąs sveikatos
a p d r a u d a daugeliui nusilpusiu vyrų
Po keturioliktų metų nuosta .Dievo bažnyčią.
ir moterų. Ta* tikras tonikas, kuris
Chas. Chasas
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusilbūs veiksmai joje apsireikš
— Haliucinacija, misterija
Lietuvis
pnejusius organus. Atrodo, kad visas
SALES AND SERVICE
kūnas reaguoja Si stebėtiną trytmen- Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių]
savininkas
davo. Trokšte troško lankyti arba blogų nervų nuo tikis, —
tą. Jaunystes dvasia sugrižta nusil
pusiems ir seniems.
NL'GA-TONE
bažnyčią, priimti šv. Komuni ne vieną išgirsime ištariant.
stimuliuoja nervus, raumenis ir nuDirektorių Asociacijos
silpusius organus, kurie tapo neran
ją, bet kaž kokia jėga jos vi Žinoma, pasitaiko, kad yra
gūs a r b a tik dalinai aktyvūs. NervinAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT||
kumas pašalinama, nes NUGA-TONE
duje trukdė troškimus ir ji panašių nuotikių, kurie gali
turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas į nervų sistema. Šį tikrą to
negalėjo jų įvykdyti. Padėtis būti blogiems nervams, haliu
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
niką parduoda visi aptiekoriai su
2037-41
W.
CERMAK
ROAD
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kas k a r t vis blogėjo. Žodžiai cinacijai, Msterijai priskaitokintiems rezultatais. Pilno m§nesio
4092 Archer Ave.
trytmentas už Vieną Doleri. Gaukit
nepareikš, ką vargšė moteris mi. Bet šis Earling miestuko
bonką šiandien. Nusistebėsite ką ji
Tel. CANal 2469
j u m s padarys.
Plione LAFayette 3572
iškentėjo. J i tiesiog buvo at nuotikis buvo daug metų stu
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
stumta nuo bažnyčios surami dijuojamas. Geriausi profeso
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c
CHICAGO
ir 50c
3319 Lituanica Ave.
nimų i r paguodos, buvo jėga riai ir specialistai visą būklę
Phone YARds 1138
atitraukta. Nelaimingoji ne išnagrinėjo. Nesurasta jokiij
sugebėjo jokiais
įmanomais iizinių trūkumų: liko pripa
3307 Lituanica Ave.
būdais sau pagelbėt, nes bu žinta sveikų, normalių nervų.
Palo—Agony Starts T o Leave in
Phon e BOUlevard 4139
vo kokios paslaptingos jėgos Gydytojai nesugebėjo rasti jos
24 Hours
Happy Days Ahead for You
INC
nasruose. Savyje jaute kaž nuostabių, jiems nesuprantaThink of it—how this old world
1410 So. 49th Ct., Cicero
does make progress—now comea a
kokius nelabuosius balsus, ku <mų veiksmų. Kadangi jiems
preseription which is known to phar3320 So. Halsted Street
macists as AUenru and within 48
Phone CICero 2109
bours after you start to take this
rie nuolatos pakišdavo jai ne nepasisekė išanalizuot - išdėPHONE: YARds 5215
t>wlft acttng formula pain, agony and
inflammation caused by excess uric
malonius dalykus. Tie balsai styt tų veiksmų, kreiptasi ki
ncid
has started to depart.
DABA£
Pirmus Morgičius
Phone CANal 6174
Allenru
does just what thit notice
mėgindavo ja prikalbint prie ta kryptimi. Gal, kartais, bus
oays lt will do—it is guaranteed. You
Skolinam ir Perkam
668 West 18th Street
can get one generous bottle at leadbaisiausių, gašliausių dalykų; galima g'auti geresnių sėkmių.
Ing drugrstores everywhere for 85
REAL
ESTATE
cents and If it doesn't bring the joyPUS results you expect—your money
Visokios Rūšies Insuraucc — Ugnies, Viesulo, Automobiliu,
norėjo net jos sielą privesti
Prabėgo daug metų. Kada
orhole beartedly returned.
718 West USth Street
Stiklų ir t. t.
Phone MONroe 3377

Aušros Vartų Parapijos

PIKNIKAS
RUGP. 16 D.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

i

.IIII»^>I.

EIK ŠALIN ŠĖTONE!
i

UDEIKI

527 NORTH VVESTERN AVE.

REPublic 8 3 4 0

HUDSON - TERRAPLANE

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

CHASAS MOTOR SALES

tf

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ]

YARds 1741-1742
OARr, nn>.

:

IIAIDOTUVIP D I R E K T O R I A I

KELNES — PKUZIN

Geriatuiaj paiarsavimaa — MoUrls patarnauja
Vbcae S0S0
»2» W. I5ii Ate.

J. Liulevicius
S. P. Mažeika
RHEUMATISM
A.
A. Petkus
J. F. Radaus
S. M. Skydas
Stop
Itching
Skin

&

DAROME

MORGIČIUS
•

Zemo greitai atleidžia Niežiančiąs
Rashes ir Ringworn skausmus
— sustabdo Eczema, Spuogų ir
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Zemo per 25 me
tus, ir visi gyrfi ją kaipo Svarią,
saugią, atsakančią gyduolę pa.
lengvinimui odos niežSjimams. \
Uf tvirtinta Good Housekeepingi
Bureau. N a 4874. 16c. 60a $1.
Visose vaistinėse.

-

Gerom Išlygom

B. R. PIETKEWICZ
2608 West 47th St.

1

LAFayette 1083

zemo

FOR

SKIN

IRRITATIOI

I. J. Zolp

1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Sunūs

10734 S. Michigan Ave,
Tel. PULlman 5703

Latoicz ir Simi
J. F. Eadeikis

2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phone YABds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.

S. C. Lacbawicz

42-44 E. 108th Street
Jfhone PULlman 1270
arba CANal 2515
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geram nariui dr. Simonaičiui,
ITNCLB WIGGILY'S THICKS
kuris žymiai parėmė mūsų pi
knike. Jis buvo atvykęs su
——-^————————
. Šiandie, rugpiūčio 13 d., y- rinskaite, B. Nenartonis, S. visa. savo šeima ir dar svečhj
ra saukiamas Tėvu Marijona Staniulis, J. Lisauskas, E. Ge- atsivežė iš Rytų, kurie buvo
Seminarijos statomos koply dvfliene, P. Turskiene, E. atvažiavę į Chicaga. atosto
čios vajaus reikalu susirinki Ogentiene, B. Ogentas, E. 0 - goms. Dr. Simonaitis yra mū
mas, j kurį nnoširdžiai kvie gentait§, B. Kalvaitė, Ant. sų draugijos narys. Patarčiau
čiami atsilankyti numatytie Leščinskiene, A. Žvirblis, &vi- visiems kreiptis pas jį.
Dėkoju mūsų didžiai gerb.
ji asmenys, būtent, didžiai ge lpauskiene, Z. Gedvilas, Žit
rbiami klebonai: J. M. pralo kus, M. Pavilonis, Rubinas, klebonui, kun. H. J. Vaičūnui,
tas kun. M. L. Krušas, knn. K. Gaubis, A. Bacevičius ir kuris atsilankė į pikniką ir
I m rilad we
daug gero padarė. Mūsų kle
Tg. Albavičius, kun. A. Skri- kiti.
phcmograph
bonas taipgi yra Šv. Antano
pkus, kun. H. J. Vaičūnas,
Šiuo reikalu susirinkimas ir draugijos narys. Taigi, Cicekun. A. Baltutis, kun. J. Šaušaukiamas dėl to, gal paste ros vyrai, pasižiūrėkit, kokių
rėmė. Tai buvo A. Diškis, J. kaitis dirbo išsijuosę, kad vi
linskas, kun. V. Černauskas,
bėjote, kad vajais statomosios žymių narių turi Šv. Antano
Spitliuš, V. Slipikas, K. Kuz skas būtų gerai prirengta. Pe
kun. A. Martinkus, kun. Pr.
koplyčios buvo paskelbtas draugija. Visiems Cieeros vy
mas, M. Venskūnas, J. Mačiu lno draugijai liko $74.20. Ku
Vaitukaitis;
profesi jonai ai:
pradėti rugsėjo 5 d., tad taip rams vertėtų priklausyti to
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30
lis, F. Survilai. Visiems šir rie nariai nebuvo piknike, tie,
adv. J. Brenza, p-le M. Brensvarbiam ir dideliam darbui kiai garbingai draugijai. Da
dingai ačiū už gražią para sulig nutarimo, turės užsimo
zaitė, adv. J. T. Zūris, adv.
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)
ir geresnėm seldmėm prisiruo- bar jauni vyrai gali įsirašyti
mą. Dėkoju ir draugijos ko kėti po 35c. už tikietą, o pu
J. Grisius, adv. C. P. Kai, Dr.
šus, tad ir kviečiame gerb. be įstojamo mokesčio. Pasimisijai, kuri daug dirbo, kad se dr-jos narių nebuvo išva- 'pranešta, kad skyrius rengias
A. Rakauskas, Dr. P. Atko
asmenis j talką.
naudokit gera proga.
piknikas pavyktų. A. Kundro- žiavime. Jeigu ne Dariaus ir prie didelio darbo — įsteigičiūnas, ark. M. Žaldokas; pa
CLASSIFIED
Tikimės,, kad Tamstos tam
Noriu padėkoti ir Brighton' t a s buvo pirmas, kuris sutrau Girėno diena, tai žmonių būtų wo nuosavo knygyno, kuriaskui K. Sriubiene, T. Atrošme bus daug gerų knygų ir REIKALINGA DARBININKAI
kiene, Bambaliene, V. Kuli pritarsite ir šiandie, 7:30 vai. Parko biznieriams, kurie at-|kė mūsų biznierius, J. Berta- netilpę į daržą.
^
kauskas, U. Gudiene, P. Va- atvyksite į Aušros Vartų pa- silankė į mūsų pikniką, ir pa- čius, S. Paseckas ir J. Mote- i Iš Federacijos 12 skyriaus laikraščių iš Amerikos ir Lie- ^ M E VJEI0B j&nn{em8>
UlVOS. B e t o , b u s r e n g i a m i viškai- angliškai kalbantiems vyrams
luekis, Česnavičius, M. L. Gu-lrapijos svetaine.
Liaudies Kursai. Tiems dar- , automobiliu pardavinėjimui. Kjjjįkia prityrimo. Kreipkitės \ MR.
bams įvykinti reikės daug pi PIERCE,
James Levy Chevrolet Co.,
nigų, tad nutarta surengti di- 4400 Archer Ave., VIRginia 1141
jdelį bunco party ir į ją su
REIKALINGA DARBININKĖ
braukti visų draugijų narius.
REIKALINGA mergina generaliniam
Tai
bus
didžiausias
Federa
pirm.,
padėkoti
tiems
mūsų
Šv. Antano Draugijos
namų darbni. Lengvas skalbimas.
cijos 12 skyriaus parengimas. Kreipkitės \ L. Goldman, CRAwford
biznieriams, visupirma drau
Veikla
Tai bus kviesti visi Cieeros 5049, 1647 So. Harding.
gijos nariams: Lukauskui, BeDraugijos susirinkimas bu rnadišiui, Petkui, Stankevi
lietuviai. Federacija prašo vi
PAIEŠKOJIMAS
vo rugp. 2 d. Sus-me išklau čiui, Maseliūnui; visi jie pri
sų paramos.
syta eilė pranešimų ir pada sidėjo su aukomis ir atsilan
Jonas Riekus paieško savo deLabdarių 3 kuopos, kaip j džių
ir tetų kurie vra eryvenc Clulyta daug gerų nutarimų. Va
kė į pikniką. Garbė draugijai
pranešta, taipgi smarkiai da ca^roje ar jos apylinkėse. Motinos
ldyba dr-jos buvo visa. Tai
vardas po tėvais Ona Kiburaite.
rbuojasi. Pranešė, kad ūkio Bile
turėti tokius narius. Jie visa
kokia informacija apie juos
garbė Sv. Antano draugijai,
praneškite
John Riekus, 4400 So.
skola
jau
baigiama
mokėti.
dos remia draugijos parengi
kad turi darbščią valdybą.
Wood St., Chicago. 111. Telefonas
Taipgi, kad labdarių centras YARds
mus. Beje, būčiau pamiršęs
3426.
Narių ligonių šiuo tarpu nė
turės didelį išvažiavimą savam
paminėti P. Putrimą. Tas mū
**-«*
ra.
RENDON FLATAI
ūky, kad užbaigus mokėti ūsų biznierius visados priside
Draugijos pikniko, kuris bu da aukomis ir pat darbuojas
kio skolą.
RENDON 5 kambarių flatas Marvo liepos 19 d., rengRno komi draugijos parengimuose. Tai
Pranešta iš mūsų parapijos, ouette Parke, karštu vandeniu ar>Kreipkitės 6933 So. Washkad rengiamas antras pikni šildimas.
sija pranešė, kad išvažiavime begalo geras draugijos narys.
Ave. Taipgį 6 kambariu fin
kas rugsėjo 13 d- Vytauto pa- tenaw
tas
West
Side, pečiumi apšildomas.
buvo daug mūsų biznierių ku Kitas mūsų draugijos narys
i
TZ
••
-i
i
/
Kreipkitės
į MIKE KRAUJALIS,
įdomėjęs pirmenybę. Ukrainiečių Jaunų Moterų dr-jos choras, vedamas S'amurie gražiai parėmė dr-ją. Šia biznierius laikrodininkas A.
rke. Draugija vel nutarė dar- Į1943 w . cermak Road.
el Szuba, visam Cook apskrity laimėjęs pirmenybę dalyvauti Chicago Tribūne ren
proga noriu, kaip draugijos Pocius. Taipgi dėkojam mūsų
buotis, išrinkti tie patys dar- j
—
giamoj dainų šventėj rugp. 15 d., Soldiers Fielde.
k ; « ; « l r « : 1™~U An-^un^^»
~ 1 RENDON 5 kambarių flatas — nanbminkai, kurie darbavos pe- j a l |renptag< Pieia ; ų Ijabai ^n[
reitame piknike. Prašau visų j tam, kuru* prižifm"* TH&IU. Kreipių darbininkų ir tame para- j g j į į j 0 ^ DEGUTIS, 6717 S..
pijos piknike taip pasidarbuo RENDON KAMBARIAI ant Dorti, kaip pasidarbavo pirma cherter Ave., prie 75th Street gratvekariu linijos. Šviesus. 4 kamba
me.
' - ; Hf riai—$15.00; 8 kambariai — $28.00.
Tai tokia mūsų draugijos Kreipkitės i " D R A U G A S " . 2334
veikla.
j So. Oakley Ave., CANal 7790.
Kviečiu visus Cieeros vyrus
KAMBARYS vaikinui, su
būti Šv. Antano draugijos na RENDON
valeiu ar be valgio. Turi turėti
riais,
i paliudiįimus. Taipgi rendon paradžius. Kreipkitės: 4917 So. KoAnastazas Valančius, pirm. mensky
Ave. (Komensky Ave. vra

Šiandie Svarino Reikalo Susirinkimas

"Draugo" Radijo Progiama

CICERO LIETUVIU 2INI0S

Gražiam Tikslui
Ateinantį sekmadienį, rugp.
16 d., įvyksta dideliu pasiau-

vienai blokas i vakarus nno Crawford Ave.)
PARDAVIMUI DVIRAČIAI

Pardavimui 10 vartoti dviračiai.
Kainos nuo $7.00 iki $14.00. Kreip
.kojimu rengiamas šeimyniškas kitės 2233 So. Kedzie Ave.

j išvažiavimas Marąuette parke.
BIZNIO PROGA
,Šv. Kaz. Akad. Rėmejų cenkriaučio biznis. Vis
'tras pilnai prisirengęs gerb. kasParduodama
už $125. Pardavimo priežastis:
seserų prietelius, geradarius liga. Kreipkitės 6645 So. Mozart.
priimti ir lietuviškai pavaiPARDAVIMUI BUČERNt
smti.
moderniška bučerne
Jeigu svetimtaučiai aukoja su Pardavimui
namu arba be namo. Naujas na
ir remia kilnią įstaigą — Šv. mas ir fikščeriai. Arba mainysiu
ant privatiško namo. Našlei sunku
Kaz. vienuolyną, jie supran užlaikyti.
Kreipkitės 4456 So. Calita, kokią svarbią rolę sesutės fomia Ave. arba telefonuokite L A F
avette 2952.
lošia* Tuo labiau mums, lietuviams, reikėtų skaitlingai su
PARDAVIMUI NAMAS
važiuoti ir didžiai paremti. DIDŽIAUSIAS BARGENAS. Esu
Todėl visi seserų prieteliai iš priverstas parduoti namą, 4 po 4
įvairių kolonijų suvažiuokim, kambarius. Geriausiame stovv. Ver
tas $3.500 tik už $1,800. Greitai at
paremkime darbą — gražiam sišaukite po antrašu 3604 So. Emetikslui — Šv. Kazimiero vie rald Ave,
nuolynui ir akademijai. S. J.

. •. dėl vienodumo
JVodel kiekvienas Chesterfield turi t% patį s k o n į . . ,

PARDAVIMUI ŪKIS

ą patį malone kvapsnį ir lengvume.
Todėl kad mes vartojame netik vieno meto tabako
užderejim^ bet javus keletos įvairių metų persitikrinti
kad Chesterfield's kokybe niekad nesimaino.
Kiekvieno Chesterfield skonis yra panašus į kiek
viena kito Chesterfield skonį—lengvas, ne stiprus;
visuomet su maloniu skoniu ir aromatu.

Chesterfields laimi todėl kad
jie visuomet yra vienodus..,

©19*6, LicciTTftMnii|To»ACCfiCQ.

I

PARDAVIMUI 40 akerių žemės. 14
akerių
dirbama. Gera, lygį žeme.
Meksikos miestas Aguas
Užtektinai malku kurui. Ant main
Calžentes šiomis dienomis su bierbway. 3 keliai eina pro ūkj.
silaukė tikrai nepaprasto regi Dvi mylės nuo miesto Bušai pa
ima vaikučius \ mokyklą iš namu.
nio. Po ilgai trukusios saus Visas ūkis aptvertas megzta dm ti
ros pasipylė -baisi Uūtis, ku nę tvora ir tvoros perskyrimui. Na
mas: 20'x28'. 4 kambariai ir ka
rios metu prikrito ant žemgs mara apaftoi, 4 kambariai ir kori
Ištisas boismentas.
daug gyvu žuvų. Manoma jas dorius viršui.
,
,
Darvine: 14 x32 > Dviejų karų frnbūsiant viesulo išmestas i§ ar, radžius. Išgręžtas šnlinys tuoi prie
dnm.
Kaina $1.250.
Kreipkitės
ti esančios jūros.
STEVE SIMON, IngOls, Michigan.

