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ANGLIJA IR GI NUSISUKO 
PRIEŠ MADRIDĄ 

Pietinės armi jos koliuinnos 
iš Granados žygiuoja 

Madrido l ink 
MADRIDO RADIKALAI IR VEL 

PRAPLIUPO APIE "LAIMĖJIMUS" 
1U R(JOX, Šiaurini" Ispani

ja, rugp. 21. — Sukilėlių pie
tines armijos koliumnes, iš 
Nevi ie ir (Jranados žyjjiuo-

LONDONAS, r.ugp. 21. — 
Anglija, lybiai kaip ir Vokie
tija, paskelbė griežtą nusista
tymą prieš Ispanijcs radikalų 
va klonius karo laivus, kurie (jančios Madrido link, jau su 

sijungė ties !><>ja, vakarinėj 
( i ranadoj . 

valstybių prekybos laivus ne- j Sukilėliu vadovybe praneša, 
va tuo sumetimu, kad šie lai-j kad gyventojai visur sveikinai 

žygiuojančius karius, kadangi 
sukilėliai atnaujina susisieki

amus, visur paskui save palie
ka reikalinga tvarka ir saugu 

1 * 4 . 1. ' ^ 

ma nuo radikalu. 

[patruliuoja Ispanijos pakraš
čius ir už pu di nė ja svetimų 

vai ^cnli pristatyti karo IIKHI-

žia^os sukilėliams. 

• 

Anglija apie savo nusista
tymą pranešė Madridui pažy
mėdama, kad radikalai ne
trukdytų laivu plaukiojimo, 
nes būtu laivai turi isakvtna 
be atodairos apsidirbti su už
puolikais radika ais. 

Vokietija laivu užpuolėjus j 
vadina staėiai jūrų plėšikais! , , l i 1(M-'a JftU 

ir kaipo su tokiais bus atsis
kaitoma, jei ii.- rr toliau pas t m n * 
tos keną - vmuooiTr-*prr 
laivams. \'<»kiotija turi !) ka
ro laivus Ispanijos pakraš
čiuos*?.. Pasiusta dar 7 laivai 

(\:a geležinkeliu atvyko ( 
vienas Morokos karių batali
jomis ir tuojau pasiųstas karo 
l'rontan. 

(Jauta žinių, kad radikalų 
apleidžia Trun, 

netoliausia nuo San Sebas-

Telefonas: Canal 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 METAI-VOL. XX 

fTSS'\ K0Mil™ m DARBININKU 
BAISYBES MASIŲ PAVERGĖJA! 

TORONTO, Ont., Kanada, ; Katalikams reikalinga siek-
V A T I K A N A S , rugp. 18. ' rugp. 20. — Prieš a t idary-! t i to, ko komunistai nieku bū-

( suvė in ta ) . — Iš Ispanijos siaut čia Kolumbo Vyčiu o r - ; d u negal-j atlikti, būtent, vyk-
parvyko Romon kunigų kami- ganizacijos tarptautini šuva-' dyti Popiežių Leono X I I I i r 
lų generalinis prefektas, kun. žiavimą per ponti i iUlinės Pijaus XI enciklikose pažy-
Florindo Rūbini, ir eilė kitų Misiąs Toronto arkivyskupą* ' metus socialius principui vi-
asmcmų, pasprukusiųjų iš tos J, c . McGuigan ragino tūks- įsiems žmonių sluoksniams, 
nelaimingos šalies. Kun. Ru- tančius delegatų, kad jie va- Darbininkų masės turi būti 
bini lankė Ispanijoje savo dovautų darbininkų masėms,»įspėtos prieš komunistų viliu-
kongregaeijos namus, .Jis bu- kad jos laimėtų geresnę buitį gingus žygius, kad jas paver-
vo Baroelonoj, kai ispanu ak- j r podraug vestų griežta kovą gus ir išnaudojus, 
tyvė kariuomenė pakilo revo- prieš komunizmą. | Kolumbo Vyčių organiza-
lincijon prieš Madrido vyriau; "Ka ta l ikų pasaulininkų y- ei ja savo pastangomis ga ' i 
sybę ir kai radikalai pradėjo ra šventa pareiga dirbti už atlikti milžiniškus darbus, kad 
vykdyti žmonių skerdynes. I sunkios naštos palengvinimą apsaugojus krikščionišką civi-

Kun Rūbini rasalkojo J o darbininkų masėms" , pareis- Jjzaciją ir katalikišką kultūrą 
Emin. kardinolui Minoret tv ,c<" arkivyskupas MeGuigan. nuo raudonųjų pavojaus, kurs 
Genoa arkivyskupui, kaip ra-; Arkivyskupas sakė, kad šį pritrenkė Meksiką ir Ispaniją 
d i k a u gauja įsiveržė karmeli- Palengvinimą galima atsiekti ir grasina kitiems kraštams, 
tu vienuolvnan ir su kirv :ais **k krikščioniškais socialio kur vienur ir kitur sukelia 
žvėriškai nužudė 13 karmeli- teisingumo pagrindais, bet ne nelaimes ir karčias ašaras . 
tu kunigu 5 vyskupijos kun i- komunistišku moks.* u, kurs Komunistai , kall>ėjo arki-
gus ir 6 pasaulininkus. Išžud- paremtas klastinga gyvenimo vyskupas, yra Kris taus prie-
žius šiuos visus asmenis filosofija. Katalikų Bažnyčia, šininkai ir prieš Bažnyčią ko-
kraujo ištroškusi radikalų s a l ^ Arkivyskupas, nėra prie- voja planingai. Su tokiais 

Madrido vienos bažnyčios bokšto radikalai, kaip čia ! gauja susimetė Į šv . Domini- " i n S a komunistams, kad jie, reikia rimtai skaitytis. Kieto 
matoma, pasirengė nudėti kiekvieną pasisukusį gatvėje savo 
priešą. Tai papras tas ten reginys. (Acme), 

Kt̂ fe *̂1 *̂̂ " "^ "*' *— 

SENATORIUS SMERKIA < NEĮEIS STEIGTI RAUDO-
KARUS, B I P J V K I U M . 

ko vienuolyno kapus. Iškasė l < a 'P s f tkosi, siekia darbiniu- vienas ir visi privalo prieš 
neseniai palaidotus lavonus, kams gerovės, bet priešinga šiuos priešininkus kovoti i r 
juos prikalė prie sienų ir pas- J" karingam ateizmui ir Die- budėti, kad jiems neleidus įsi-

V- - i A *. 

daugiau. 

APSILANKĖ AMERIKOS 
MARIJON0 PRO-

ViNGIJOLAS 

GIBRALTARAS, rugp. 21 
— Madrido radikalu vvriau-
sybė iš naujo pradėjo propa
ganda skelbdama pasauliui , 

savo " l a i m ė j i m u s " ir tai I tarptaut iniam apie 
ne kur kokiam vienam fronte, Į 

TORONTO, Ont., Kanada, ; LONDONAS, rugp. 22. — 
rugp. 22. — č'ia įvykusiam Ko 6 : a pat i r ta , kad Italija i r 
lumbo Vyčiu organizacijos, Vokietija diplomatiniais ke-

suvažiavime J . ! b a i s pranešė interesuotoms mą neklin<iyti šio vienuolyno 
valstybėms, kad jos i.uspren 
dė nieku būdu neleisti isikur 

kc!tl)ė, kad jie tuo būdu pa 
rūpana daugiau^.vietos kapuo 

. s l s e » ^ n i i ^ a g ^ . k u i > ^ b u s j * ž 
mušti. 

Kamilu vienuoivna radika 
lai apenke . Pasakojama, kad' 
<iš Bareelonos jie gavę įsaky-

vo .uzgimmui. galėti. 

• ™ 

RANKIŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMĄ 

Amerikos 
j rius I). 1 

Valstybių senato-
\Valsb iš Mass. sa-

radika-
r>e to, 

teroro 

S A K I A . . š iomis dieno
mis aplankė Šakius Amerikos 
lietuvių marijonu provincijo
las tė.v. Jaka i t i s . Buvo apsi
lankęs pas Šakiu panų ijos 
dekaną kun. K. Vaišnora, ce lams juk reikalinga. 
lebravo šv. Mišias Šakiu medi ! raudoninu ganios nė 
nėj bažnytėlėj ir apžiūrėjęs j negalėtu vvkdvti. 
naujai statomąją bažnyčią 
reiškė džiaugsmo, kad šakie
čiai bent kartą ryžosi pasista
tyti gražią bažnyrią ir lii.kė-j 
jo geriausio s ta ty tos darbe i LONDONAS, rugp. 21. — 
pasisekimo. ! Vakar pasklydo gandai, kad 

Portugalijoje pasireiškę radi-j 
kalą suki imai ir kad net nu
žudytas Portugali jos prezi
dentas. 

Šiandien iš Lisabonos už-

bet visuose karo frontuose. 
1 kydamas prakalbą smerkė ka- ti komunistą režimui Ispani-

Radikalu pranešimais, . ją r u s i r hecVeviškumą. J i s nuro- joje. 
mifiešninkai'visur <4.pažangiuo ( j ^ k a d s i p dvynai siekia, kad Tuo būdu Italija ir Vokieti K 

išgriovus pasaulio civilizaci- ja iš kalno pasisako, kad jo> 
j ą . . .pasiryžusios pripažinti SL1 . ' -

Juk visam pasauly šiandien !^ , i lJ vyriausybę, kuri lail iiiai 
t a rp tautu gyvuoja nepasiti- ? k n r t a Burgos mieste. 

j a ' ir net Mallorca saloje su
ki lėV.UH taip " p i e k i a " , kad t i 
kiši greit "pa imt i* ' Paima 
miestą. (Jirdi, salos gyvento
jai visur iškelia raudonas vė
liavas. 

Tokia propaganda 

kėjimas ir baimė dėl ateities. 
Tai visa pasireiškia labiausia 
iš žmonių bedieviškumo ir ne-
ta;kos. Visur verda atkakli 
kova ta rp tikybos ir netiki 

STEBĖTINI ĮVYKIAI 
MASKVOJE 

Naudodamies šia proga kun. 
Rūbini ir visi kiti vienuoliai 
apsitaisė prasčiokų drabu
žiais ir paspruko miškan, 

un. Rūbini penkias paras 
s'apstėsi miške, pagaliau bu
vo suimtas. J i s išvaduotas tik 
"įsikišus Italijos konsului. Vie-
i.'iiojią likimas jam nežino
mas. 

POLICIJAI JSAKYTA LAI-j Chicagoj keliamas sumany-
KYTIS TRAFIKO ; n m s , kad Įstatymą keliu HU

T A I S YKLIŲ nois valstybėje suvaržius an-
trarankių (v^artotų ir senų) 

Cbicagos parku policijos automobilių pardavinėjimą. 
viršininkas Hayes įsakė savo Randama, kad su šiais se-
policijai, kad ji važinėdama , m j s automobiliais įvyksta 
automobiliais laikytųsi trafi- daugiausia nelaimiu kaip mies 
ko taisyklių taip, kaip to rei- tų gatvėse, taip ant vieškelių. 
kalaujama iš visu automobi- j Kai kas senus automobilius 
liniukų. Policija neprivalo per palygina prie slepiamųjų gin-

UŽGINAMI SUKILIMAI 
PORTUGALIJOJE 

važiuoti šviesas, arba važiuo- k h L j e i p r i , , A „ i n k ] l l turėjimą 
i šv . Jono Dievvškojo vienuo _'jant pasukti pačios policijos vykdoma kova, tai tokia kova 
liai arti Barce'onos vedė var- uždrauston pusėn. Porci ja tu turėtu būti vvkdoma ir su se 

MASKVA, rugp. 21. — Na ^ bernelių prieglaudą. Ko- >i būti pavyzdžiu kitiems au- n a į s automobiliais, 
bos pareiškė senatorių" Ne grinejama k l a 16-ai sankal- munistai 17 vienuoliu nužudė tomobi ininkams. j Chicagoj prie svartosnių 
rasi šiandien niekur politinio bininkų, planavusių nužudyti i r P a t .v^ į^Kyveno pneglaudo-1 š i s įsakymas policijai pas- K ą t v ių visi neapgyventi sldy-
arba ekonominio sutarimo diktatorių Staliną ir kitus au- >• Vienam vienuoliui argen- kelbtas, kai vienas teisėju nu- paj šiandien nustatyt i ant ra-
t a rp žnioiiu Nesutarimai yra kštuosius komisams, kad pa- tiniečiui pavyko pabėgti Pran peikė policiją už jos nesiskai- rankiais automobiliais. Su 
karu i>au-rindai Karai ir be- i veržus iš jų sovietų vyriausy- eūzijon. i tymą su trafiko įstatymais. rankpinigių penkine bile vai-
dieviškumas yra didžiausia **• T a r P kaltinamųjų yra du ^ i a atpasakota tik menka 
nelaimė žmonijai. 

MARIJONU VIENUOLYNO 
BAŽNYČIOJE ATLAIDAI 
L K M K RG - . — Rugpiūčio 

2 d. Marijoną vienuolyno baž
nyčioj buvo Parcinkulės at
laidai. Žmonių dalyvavo ne
paprastai daug. 10 kunigų už
teko išpažinčių klausyti iki 
pat vakaro. Džiugu, kad atlai
dais naudojasi ir vyrai . 

ginti šie gandai . 

jbuvę aukštieji komisarai ir d a l i s tų baisybių, kokios išti-
ipaties Srtalino draugai — Ori k o i s p a ni ją . Kiekvienas pa-

J. A. VALSTYBES ATSI
SAKO SIEKTI TAIKOS 

ISPANIJOJE 

gori Zinoviov ir Leo Kame-
nevr. J iedu pirmut/niai prisi
pažino kaltais pasisakydami, 

bėgėlis pasakoja vis apie nau 
jas savo akimis matytas bai
sybes. Nė viena šalis nėra 

11 SUŽEISTA SUSIDAU-
ŽUS GATVEKARIAMS 

PUSĖ MILIJONO 0 0 L 
PALIKTA KATALIKU 

ĮSTAIGOMS 
Šiemet birželio m. 9. d. Cbi-

cagoj mirusi Miss Ka te P . 
Clifford, 85 m. amž., paliko 
000,000 dolerių vertės turtų 
įvairioms katalikiškoms įstai-

spausdinti lei(Unku ir labai p i ! S o m s ~ mokykloms, ligoni-
gia kaina aprūpint i ja is na-! n ^ m s > Parapijoms ir kt. 
r ius . 

Ukmergės Marijonų bažny
čios tretininkų kongregacija 
rodo didelį gyvumą. Net pa
jėgia savo reikalariks išsi-

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ' 

/VVASHrNOTON, ra -p . f 21. 
— J . A. Valstybių vy?itais\bė 
atsisakė remti Urugvajaus vy 
riausybės smnanymą, kad A-
merika imtųsi ' ta ikint i karit'iv 
jančias pu«es Ispanijoje. 

Pažymima, kaci Wii.-I:ingto
no vyriausybė nusistačius ne
sikišti į svretimų šai:«i vidaus 
reikalus. 

kad dirbo ištremtojo Trockio p . r g y W i n u s i radikalų tokių 
nurodymais, i . žvėriškmnų, kai šiandien gy-

: Įdomiausia tas,' kad kalti- vena tspari'j»« 
namie ji savanoiriai ir laksvai 
teisme viską plačiai pasakoja 
vis daugiau save įkaitina, ne
paisant to, kad jie apie tai nė 
neklausiami. 

kežas gali įsigyti apūžus į au
tomobi į ir leistis žudyti žmo
nes gatvėse ir an t vieškelių. 

Taip neturėtų būti, pareis-
AVestern ave., ties 22 (Cer- kia žmonių gv'vasčių saugoto-

mak road) , susidaužė du gat- jai i r rimtieji autori tetai . 
vėkariai vienam jų; nušokus '^ 1 
nuo bėgių. 11 asmenų sunkiai-
šitžeista, b apie 70 kitų leng-
viau, arba gerokai supurtyta. 

ATSISAKĖ VADOVAUTI 
PARTIJAI 

P R O T E S T U O J A P R I E Š 
RELIGINIUS P E R S E K I O 

J IMUS 

TORONTO, Ont., Kanada, 

Niekur negirdėti toki, ypač Naeionalės reveliucinės part i-

I Vakar per Chicagą prava- j 
' žiavo respublikonų part i jas rugp. 21. — Kolumbo Vyėių 

MFXTUO C[TY rue-p 21 kandidatas į prezidentus organizacijos suvažiavime pa-
Kansas valstyl>ės gubenudo- darv-ta rezoliucija. U- naujo 
rius Alf Landon. 

RADO 2 GYVUS, O 2 
MIRUSIUS 

MOBERLY, Mo., rugp. 21. 
Stambiausia iš to suma — j — Pris ikasta prie užriatAų 4 

20,000 dol., tenka St. Mary of j darbininkų E s r y Coal kasyk-
the Lake seminarijai. 

t a rp radikalų, įsikaltinimai. jos prezidentas Emilio Portes i i l 4 ° ^ — • jprez. Rooseveltas raginamas, 
I r visd labai stebisi šiais įvy- CA\ pasitraukė iš užimamos1 Chicagoj išbuvo apie tris k a d ^ s a v o i t a k o s k ? l i u Jo
kiais. ;. !vietos po įvykusių nesnsipra- valandas. Išvyko į P*.nns\iv*i-

timų su prezidentu Cardenas niją su prakalbomis. 
VENGRIJOS R E G E N T A S , ir senatu, ftis pastarasis nus

kintų Meksikos vyriai:sybv», 
I kad ji nutrauktų 
persekiojimus. 

reaginius 

AUSTRIJOJE 

.L^_ 

B U D A P E Š T A S , rugp. 21. 
— Vengrijos regentas adm. 

loję. Ras t i 2 gyvi, o 2 mirę. ' Hor thy išvyko Austri jon. 

ORAS 
pjX7idė nepriimti senaton no-1 Plieno pramonės didikai 
seniai išrinktų (penkių senato- Chicagos srityje užgina, kad 
n u . j jų darbininkai gausingai dė-

&il yra buvęs Meksikos pre tusi prie organizuojamos pra- ' CHICAGO S R I T I S . — 18 
į į _ " mones unijos. , ^ _ , dalies debesuota1 šilta, 

i 

zidentas. 
J — * . 

^̂ B.. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

BOLŠEVIKŲ PARAMA SAVIŠKIAMS 

Lietuviškieji socialistai, kurie pastaruo
ju laiku susidėjo su komunistais ir sudarė 
vadinamą "bendrą frontą", lyg ir nenori 
pripažinti, kad dabartiniam Ispanijos nami
niam karui vadovauja komunistai, kad jie 
kontroliuoja "liaudies fronto" valdžią, nors 
patys komunistai strateginiais sumetimais 
į tą valdžią ir neįeina. Kito fakto negalima 
užginčyti, kad Ispanijos "liaudies frontą" 
ne tik diriguoja, bet ir finansuoja Maskvos 
bolševikai. 

Neseniai vienas laikraštis įdėjo trumpą 
straipsnelį, kuriame apraše įsidėmėtiną ir 
reikšmingą įvykį. Pranešta, kad Sovietų Ru
sijos darbininkai masiniuose susirinkimuose 
trumpu laiku sudėjo $2,400,000 savo "drau
g a m s " Ispanijos valdžioje, kad sutriuškinti 
itfšistų revoliuciją. Nors pranešama, kad tie 
mitingai nebuvo oficialiai bolševiką vald
žios šaukiami, tačiau be jos iniciatyvos neap
siėjo. Žinoma, neapsiėjo ir be prievartos. 

Nežiūrint kaip ten buvo, bet pats fak
tas aiškiai parodo komunistus* takcijoj (vei
kime) kaipo tarptautine įėga, jėga, kuri 
yra duosni ir ištikima savo pasekėjams. Pa-
žvmėtina tas, kad komunistai savo duosnu-
mą " draugams' : rodo tuojau ir greitai. Ne
praėjo nė savaitė laiko, kai užsidegė Ispani
jos revoliucija, Rusijos .komunistai susirin
ko į tūkstančius mitingą ir paaukojo pusę 
nuošAnčio savo mėnesinės algos Ispanijos 
komunistams vykinti Maskvoj išdirbtus ko
munistiškus planus. 

Tai gerai turėtą įsidėmėti pasaulio ka
talikai. Ar tai neįstabu, kad vieno krašto 
komunistai kruvinoms revoliucijoms, griovi
mo darbui, griovimo viso to, kas pasaulyje 
yra brangu, per kelias dienas sudėjo du treč
dalius tos sumos, kokią viso pasaulio kata
likai sudėjo tikėjimo platinimui per metus 
laiko. Daug kas galvoja, kaip tą išaiškinti. 
Tą reiškinį reikia taip aiškinti: komunistai 
si stesmat ingai yra auklėjami jausti asmeniš
ką atsakomybę platinti savo idealus pasau
lyje. Be to, jų organizacijoj yra prievarta, 
ko nėra pas katalikus. 

Išvadoje reikia pasakyti, kad nedaug 
dar tėra kataliki;, kurie jaustų ir pareigą 
ir asmenišką atsakomybę ir dirbti ir aukoti 
misijų reikalams užsieny ir namie. 

VILNIUS IR CHI0AG0S KAPINĖS 

Apie Vilniaus gyvenimo tempą Vilniui 
Vaduoti Sąjungos laikraštis "Mūsų Vilnius" 
taip rašo: 

"Vasaros metu Vilniuje besilanką tu
ristai išsiveža labai prastą įspūdį. Jų 
manymu, Vilniaus viešbučiuose ir kai
muose galėtų būti žymiai mažiau blusų, 
musių, blakių ir kitų parazitų, keliai ga
lėtų būti lygesni, traukiniai spartesni 
ir pats miestas — nepalyginti gyvesnis. 
Anot jų, Vilnius yra du kartus mažes
nis u i Čikagos kapines ir du kartus dau 
giau apmiręs. Vilniečiai prie to paprato 
ir to nejunta. Nors vasaros traukiniai 
yra žymiai atpiginti, bet patys jie nie- j 
kur nevažinėja". 
Vilnius, patekęs lenkų okupacijon, ne

teko tos savo reikšmės, kokią jis seniau tu
rėjo. Dabar jis yra lenkų valstybės užkam
pis, kuomet būdamas Lietuvos sostine, jis 
būt pirmas miestas. J i s būt išaugęs, išgro-
žėjęs, Dabar jis smunka Gyventojai skurs- i 
ta. Ne be reikalo rašoma, kad jis yra dau- ' 

, giau apmiręs negu Chicagos kapinės. , 
Vilnius ir visas Vilniaus kraštas laukia 

išvaduotojų. , 

MASKVOS KOMEDIJA 

Šeštadienis, rugp. 22 d., 1936 
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Maskvoje yra teisiami suokalbininkai, 
kurių priešakyje yra Zinovievas ir Kame-
nevas. Jie planavę išžudyti dabartinius So
vietų Rusijos vadus ir jų vietoje patys at
sisėsti. Prie to suokalbio prisidėjęs ir Troc
kis, kuris gyvena ištrėmime nuo 1927 m. 

Reikia pasakyti, kad toji byla panaši 
į komedijos vaidinimą. Kaltinamieji, prisi-
pažindami prie kaltės, pasisakę esą tokie 
niekšai, tokie anarchistai, kad j a u vargu 
begalėtų būti blogesnių žmonių pasaulyje. 
Jie buvę išdavikai, veidmainiai, žmogžud
žiai ir t.t. Jie planavę ne tik kontrevoliu-
ciją, bet įvesti terorizmą ir net fašizmą. Ar 
tai nebaisu? Anot Zinovievo, Trockio vaid
muo kontrevoliucijos suokalbyje yra dides
nis negu jo, tačiau jis esąs kaltesnis negu 
Trockis, nes dirbęs aktualų darbą. 

Tokią suokalbininkų "išpažint į" grei
čiausia taip reikia suprasti: galimas daly 

Rašo Pranas Gudas 

ISPANIJA 
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos 

Praeitimi 
(Tęsinys) 

Atsistatymas Ispanijoj 

Visigotai, Ispanijo-s užka
riautojai, netiko vietiniems 
žmonėms del daugelio prie
žasčių. Netiko jau vien dėl 
to, kad jie buvo užkariauto
jai. Jų kalba ispanams buvo 
negirdėta, papročiai ir būdas 
skirtingi. Bet svarbiausia bu
vo tas, kad ispanai buvo gry-

gijomis. Savo drąsų eretikiš-
ką darbą taip pavarė, kad ka
talikus krikštijo antru sykiu 
arijonų apeigomis. Traukė į 
savo pusę ne vien paprastus 
Žmones, o ir dvasiškiją, kaip 
va Vincentą, Saragossos vys
kupą, kurs virto rsgama ir 
buvo iš dangaus nustumtas į 
pragarą. Su kitais elgėsi dai 
baisiau: daugeliui žymiausių 

POv SVIETĄ PASIDAIRIUS ma lygybė, brolybė! Einant 
lygybės, brolybes principu, 
vienus metus turėtų būti Sta
linas balšavikų ciesorium, ki
tus metus Kamienevas, kitus 
— Trockis, kitus — kad ir 
vienas Kremliaus šlavikų. 

didikų nukirto ga Irr 7:i! kitus 

tai, kad ir krikščionys, bet 
kreivatikiai. Jie buvo klaida
tikio Arijaus sekėjai. Arijaus 

kas, kad suokalbininkai buvo taip baisiai erezija buvo tame, kad ji nei-
kankinami, kad jie turi taip kalbėti. Tai gė Kristaus dievystę. Esant 

ni, uolūs katalikai, o visig©- ištrėmė" į svetimus kraštus, o 
jų turtą konfiskavo". 

Tai, mat, dabar Ispanijoj 
kartojasi daug maž tas, kas 

reikalinga Sovietų ir vidaus ir užsienių po
litikai. Be to, tuo nori parodyti, kad visi 
tie, kurie priešinasi dabartiniam bolševikų 
režimui, yra didžiausi niekšai. Dėl to suo
kalbininkai taip buvo terorizuojami, kad jie 
buvo priversti teisme kalbėti taip, kaip Sta
linas jiems įsakė. 

Kas, pagaliau, nežino, kad patekusieji 
į bolševikų policijos nagus, tikrai yra verti 
didelio pasigailėjimo. 

TIKYBA IR MOKSLININKAI 

Visokie bedievukai ir spaudoj ir gyvu 
žodžiu stengiasi žmonėms įkalbėti, kad mo
kslas su tikyba nesuderinamas. 

Tai yra nesąmonė taip manyti. 
Štai, Prancūzų Mokslo Akademijos na

riams buvo patiektas klausimas, ką jie gal
voja apie tikybą. Mokslininkai aiškiai pasi
sakė, už tikybą. Iš jų 7.1 atsakė, kad pa
tiriamieji mokslai niekuomet nepatieks ri
mto įrodymo prieš tikėjimą. Pažymėta, kad 
didelė mokslininkų dauguma aiškiai pabrė
žė faktą, kad kuo giliau yra tyrinėjamas 
gamtamokslis, tuo labiau priartina žmogų 
prie Sutvėrėjo. Tik vienas iš tų mokslinin
kų teatsirado, kuris mano, kad mokslas su 
tikėjimu nesuderinamas. Bet, anot kai kurių 
laikraščių, ką reiškia jo vieno nuomonė, pa
lyginus su 71 kitokių. 

Bedievių agentai tik tamsuolius tegali 
įtikrinti, kad mokslas negalima suderinti su 
tikėjimu. Šviesesni žmonės žino, kad moks
las tikėimui nėra priešingas. Patys didieji 
mokslininkai tą patvirtina. 

tokiam tikyboj skirtumui, ra
mus sugyvenimas nebuvo į-
manomas. Tęsiantis tam skir
tumui, vieninga tauta negalė 
jo susidaryti. Viena, ar kita 
pusė turėjo imti viršų. 

Klaidatikiai gotai turėjo tą 
patogumų, kad jie sudarė ka
rinę jėgą. Jie buvo aukščiau
sieji valdininkai. Bet katali
kiški ispanai buvo dešimt ka
rtų skaitlingesni. Katalikų 
pusėje buvo apšvieta, jų ran
kose buvo mokyklos. Klaidati-
l.iai gotai buvo bemoksliai. 
Katalikai jau nuo Romos val
dymo laikų turėjo patyrimo 
dirbti valdžios aparate. Taigi 
katalikų intelekualinė, morali-

ten dėjosi daugiau, kaip prieš 
1 tiksiantį metų. 

Karaliaus Liuvigiido keis
tas negalėjo ilgai tg-niy, nes 
jau antrais po sukilime me
tais jisai mirė. Jo nužudyta 
sis sūnus Hermenegildo bu
vo kanonizuotas ir yra vie
nas labiausia garbinamųjų Is
panijos šventųjų. 

Vieninga ispanų tauta 

Kai arijonas kar-rius l iu 
vigiido mirė, tai jo ; ? <: užė
mė jo antras sūnus Roeaudo. 
lisai pažino laiko žerki as. su 
Morhritavo sunkioje situaci
joj ir žengė ne tėvo, o SU-M 
vyresniojo brolio pėdomis. Ji-

Bulvių skusti Valparaizan, 
kaip stniau sakydavo, tokie 
lietuviški balšavikai! Klausi 
te, už ką f Egi ve už ką. 

Kaį Amerike kokį nigerį 
pagauna išnevožijant baltą | Kitaip lygybės, brolybės, ta 
moterį, tai lietuviški balša-! vorščiai, aš negaliu suprasti 
vikai sukelia didžiausią tri- i įr j u m s ištlumočyti. 
vogą. Mitingus šaukia, spy-į 

Čius net susiriesdami sako, Užėjau aną dien pas vieną 
spacirus strytais daro, š iū- daktarą. Už minutė* ateina 
sus plėšia, dolerius kalektavo- įr I ) i a n o pažįstama Plepienė. 
ja, visokius protestus druka- , _ Kame galiu tame tams-
voja, kad tik tas nedoras ni- taį patarnauti! — klausia 
gėris būtų paleistas iš džėlos.! daktaras. 
O kai dabar Rasiejuj smer- _ Gerasis daktare, prašau 
telnam šūdui atiduoti du di- rodos, mano senis serga bai-
deli kamisarai — Zinovievas ^įa liga. Jis negirdi! Valan-
ir Kamenievas, tai mūsų bal-|das a£ j a m šneku, o jis anei 
davikai kai 'mašalą nuriję, a-j rodžio neatsako, 
nei vampt! Nei jie mitingų( _ Tamstele, — sako jai 

sai parsikvietė pabėgusį į 
Konstantinopolį Sevilijos w -

nė, politinė if socijalinė įta- ^kupą San Leandro ir kaip 
ka buvo galinga. Todėl, galų J° vyresnysis brolis, taip ir 

KOMUNISTŲ PROPAGANDA LIETUVOJ 

Lietuvos laikraščiai rašo, kad pastaruo
ju laiku Lietuvoj gana smarkiai buvo papli
tus komunistų spauda, ypač Maskvos dien
raštis "Jzvestija", kuris tą pačią dieną or
laiviais buvo atvežamas į Kauną. Vyriausy
bė ėmėsi žygių, kad komunistinei spaudai 
įvesti griežtesnę cenzūrą. Keli "Izvesi jos" 
numeriai konfiskuota. 

Matot, komunistai niekur nesnaudžia. 
Visur jie varo savo propagandą. Nors skai
tosi Lietuvos "bičiuliais", tačiau galanda 
peilį, kad padaryti galą Lietuvos nepriklau
somybei ir ją prijungti prie Sovietų Rusi
jos. Dėl to jie ne tik komimistinę spaudą 
visokiais būdais platina, bet ir "bendrą liau
dies frontą" stengiasi suorganizuoti. 

gale, katalikai ėmė viršų. Bei 
tas neįvyko ramiu keliu. Tada 
tarp arijonų ir katalikų įvy
ko daug maž tas, kas dabar 
ten dedasi tarp raudonųjų ir 
baltųjų. 

Dėl tikybos naminis karas 
Ispanijoj kilo prie karaliaus 
Liuvigiido, kurs viešpatavo 
nuo 567 iki 586 metų. Jo su
nūs Hermenegildo vedė kata
likę princesę. Katalikė marti 
ir klaidatikė uošvė negalėjo 
sugyventi. Kad nebūtų nami-

jis iš jo priėmė katalikybę. 
Daugelį arijonų didikų kara
lius prikalbino tą pat pada-
jyti. Paskui, 589 metais, Toie-
dos mieste naujasis karalius 
sušaukė Tarybą, kanoj dah-
vavo 60 vyskupų ir daug ku
nigų.. Atidarydamas Taiybų 
karalius paskelbė apsižadąs 

'arijonų klaidatiky be.; ir sa
vo ranka pasirašė Ni ėjos cre
do. Tą pat padarė ir kar-
Uenė. Visi Tarybos dalyviai 
užgiedojo "Gloria D<o Patri 
et Filio et Spiritui £<.«.ncto '. i 

nių ermyderių dėl tikėjimo, T a r y b a p a s m e r k ė arijonų ere-
tevas karalius sūnų su jo ka-
lalike moterim paskyrė Sevi
lijos gubernatorium. Sevilijos 
v yskupas tada buvo San Lea
ndro. Jisai tai atvertė kara
liaus sūnų, Sevilijos guber
natorių, katalikybėm Katali
kai tada užsidegę džiaugsmu, 
nesusivaldė. Jie pamanė, kad. 

šaukia, nei spacirus strytais 
i 

daro (tiesa, dabar peršilta 
strytais spaciruoti), nei dolc-
rų kalektavoja, nei protestus 
Stalinui siunčia, kad tie ka
misarai nebūtų sušaudyti. Juk 
Kremlius ne vienam Stalinui, 
Varošilovui priklauso! Jei 
Stalinui malonu Kremliuje 
gyventi ir lietuviškus beko
nus valgyti, tai malonu taip 
pat būtų jame gyventi ir 
Zinovievui ir Kamienevui, ir 
Trockiui. Mielai sutiktų Kre
mliuje gyventi ir Bimba, Pru-
seika, Andriulis, net Grigai
tis ir Bostono Maikis. Pasta
rajam geriausia tiktų Stalino 
vieta, ba jis ir su šoble su
sigyvenęs taip, kaip ubagas 
su lazda. 

Ale žiūrėkit, kas dedasi. 
Kai tik Zinovievas su Kamie-
nevu pa'm išlijo apie Stalino 
sostų, tuojau ant jų užleido 
čeką, paėmė ant smertelno 
sūdo ir, vierikit man, abu bus 
pastatyti prie sienos. O lie
tuviški balšavikai anei žode-

OaktarUs, — tai ne liga, 
— Dievo dovana. 

tai 

Chicago Art Institute tė
vas su vaiku žiūrinėja pa
veikslus, statulas. Praeinant 
pro vieną statulą, vaikutis 
timptelėjo tėvui už skverno. 

— Tėte, žiūrėk, šitą moterį 
tur būt užareštavo! 

Tėvas meta žvilgsnį ant 
statulos ir sako: 

— Gerai sakai, vaikeli, tur 
būt taip ir yra. Nabagei nei 
marškinių nepaliko. 

iiją ir uždavė jai mitiną 
smūgį. Ispanų tauto., vienui-j sio peno jų vadavimui! 
gumas pradėjo įsigyventi 

Tarybos pabaigoj Sai. Lea 
ndro sakė kalbą, kurioj, be 
kitko, pasakė: 

Kaune nesenai dėjosi toks 
dalykas. 

Kareivis nuėjo į turgų. Ant 
vieno vežimo moteris parda
vinėja smetoną. 

— Prašau duoti literį Sme
tonos. 

Moteris atmieravo. Nėra 
kur pilti. Kareivis nusiavė 
čebatą. 

— Prašau pilti... 
Pardavinėtoja supylė. 
— Kiek reik mokėti! — 

Uo jų užtarymui, anei sudilu-1 klausia kareivis. 
— Du litus. 
— Duodu litą, — sako ka

reivis, — o jei neimi, tai grą-

" Kristaus taika 
• ą nesantaikos siena, 

nugriovė 
kurią 

Dabar ir pasakykit mari, i 
tavoršč.iai, kur, po šimts a-
gurkų, toji balšavikų skelbia- žinu smetoną. 

ardavosi apie Ba/:i;čios ir ,stumtas. Teutonai buvo pus-*A 

KOOPERATYVŲ JUDĖJIMAS LIETUVOJ 

Lietuvos kooperacija kaskart rodo di
desnio gyvumo, gal ne tiek kooperatyvų 
skaičiumi, kiek narių skaičiaus augimu ir 
apyvartos didėjimu. Šių metų pradžioje vei
kė iš viso 1,270 kooperatyvų ir 8 koopera
cijos bendrovių sąjungos. Iš jų 410 kredito 
kooperatyvų, 259 pieno perdirbimo bendro
vės, 160 žemės ūkio kooperatyvų, 105 žemės 
ūkio 'mašinų ir įrankių naudojimo rateliai, 
128 galvijų kontrolės rateliai, 64 vartotojų 
bendroves, 55 žemės ūkio draugijos, 15 so
dų, vaisių ir daržovių gamintojų draugijų, 
16 bitininkų draugijų, 5 pieno nugriebimo 
punktai, 3 statybos kooperatyvai, 3 knygų 
ir laikraščių leidimo bendrovės, 11 gyvulių 
augintojų draugijų, 4 darbo kooperatyvai, ,1 
draudimo draugija ir 3 įvairios kitos ben 
drovės. 

atėjo proga atsivertusį k a r a - h d n i a s b u v o p a s t a t e ir na-
laitį pasodinti ant tėvo sos-! m™> kurs dėl nesantaikos jau 
to. Katalikai bandė tą siekti 
jėga. Bet tėvas karalius grie-

ralstybes reikalus 
Toledos Taryba rerai pa 

laukiniai žmonės. Jų net va
dai ir didikai buvo beraščiai 

žtai pasipriešino ir taip gi pa
naudojo jėgą. Karalaitis bu
vo suimtas, uždarytas kalėji
mą n, teistas ir nuteistas mir
ti. Vyskupas San Leandro pa
bėgo į Konstantinopolį. 

Ką darė po to įtūžęs kara
lius? Apie tai aprašo San Isi-
doro, brolis pabėgusio vysku
po. 

"Liuvigiido, pasiuntęs Sa
vo žvėrišku arianizmu, pradė
jo persekioti katalikus. Jisai 
ištrėmė daug vyskupų. Kon
fiskavo Bažnyčios įplaukas. 
Panaikino dvasiškuos privi
legijas. Savo teroru jisai nu
grūdo daug katalikų į arijo
nų balą, o kitus paviliojo au
ksu ir pasaulinėmis privile-

bnvc bepradedąs griūti, da
bar stovi tvirtas, trtiįs Kris
tų kaipo kertinį akmenį. Da
bar visi sakykime: Garbe Die
vui aukštybėse o ant žo nes ra
mybe geros valios žmonėms". 

Nuo Toledos Tarybos lai
ko katalikų religija tapo val
stybine Ispanijos religija. 
Nors arianizmas ne iv- karto 
išnyko, bet neilgai tetiuko. 
Tikybinė vienybe padarė tai, 
1 ad visigotai ir l i a n a i ga
lėjo susilieti į vieną tautą. Tuo 
pat laiku lotyniška kalba ta
po ne vien bažnytinė, o ir 
valstybinė. 

Toledos vykusios Tarybos 
vaisiai greit a p s i r ū k ė . Vė
liau panašios Ta^bos buvo 
šaukiamos ir kartu dvasKki-
;a, valdžia ir didiką.; bendrai 

v,-ko ypač San Let\rdio, Se-I— nemokėjo nei skaityti, nei 
vilijos vyskupo, dėka. Jisai 
Tarybai pirmininkavo. Jisai 
buvo vienas mokyčiausių ir 
įtakingiausių tų laiku Ispa
nijos veikėjų. Kitas tu laikų 
mokslu pasižymėjęs asm ui 
buvo jan viršuje minė'as San 
ludoro, San Leandro brolis. 
Jo vardas pasklido Ir už Ispa
nijos ribų. Jisai buvr litera
tas. Jo veikalas E kinologijos 
buvo savo rūšies encikloptdi 
ja — sutrauka visų tų laikų 
mokslų. Per keletą šimtme
čių tas veikalas buvo vado 
vėliu aukštesniųjų mokyklų 
.studentams. 

Kai teutonų gentys išgrio
vė Romos imperiją ir kai pra 
dėjo viešpatauti griuvusios i-
mperijos provincijose, tai ku
ltūrinis kilimas ne vien buvo bravorėlius. Visi kaltininkai 
sutrukdytas, o dargi atgal pa-[atiduoti į teismą. 

rašyti. Jų būdas buvo grubi-
joniškas, strožieviškas. Civili
zuotos tautos manierai, švel
nesnis apsejimas jiems buvo 
svetimas. Todėl Ispanijoj ro-
manizuotai, katalikiškai, civi
lizuotai visuomenei prisėjo 
auklėti ir šviesti savo valdo
vus - barbarus. Tas švietimas 
ir auklėjimas negalėjo būti 
sėkmingas kol teutonai laikė
si arijanizmo erezijos. Daly
kai pasitaisė, kai jie tos ere
zijos atsižadėjo. 

Samagonas Vilnijoje 

Vilniaus lenkų spauda rašo, 
kad per paskutinius tris mė
nesius Vilniaus vaivadijoje 
policija susekė 243 samagono 

http://Ca.na.da
http://FRls.Nl


\ 
r D. ' u 

> 

- n W T F « T S 

EIK ŠALIN ŠĖTONE! 
Is anglų kalbos verte" Romas Insa 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j * j ^ 2 ^ y * ^ ^ 

(Tęsinys)) 
Pirmiau jau buvo minėta, 

kad motelyje buvo girdimi 
keturi aiškūs balsai: Beelzt-

atkeršyti. Jos norėjo sukelti 
maištą parapijonų tarpan, su
kelti juos prieš savo gerąjį 

Paėmęs už rankenos mėgino 
jas pakratyt, bet nesikratė. 

— Ką, ar šėtonas vėl mėgi
na miegą trukdyti? 

Paėmęs švęsto vandens, pa-
šlakstęs duris ir langus, at
kalbėjęs trumpą ekzoreizmo 

kleboną. Iš to galime supras- f j r a u^0 „ u 
l)ubo, Judo Tskarijoto, Jokū-i t i , kad jos daug turi įtekmes T ., . , +-i i • *- . w- -r , , L , . Ir vel viskas nutilo, bo jos tėvo ir Minos, Jokūbo žmonėse, todėl ui pastangomis ' 

. . . . V . . i — Ak, tu mizernas setone, 
ir plaukia visokie nesusipra F ; . 
. . . , ,. .. (dabar as pažinau tavo gud-
timai tarp daugelio parapijo 

ir klebonų. Dažnai gali 

paleistuvės. 

Apsėstoji moteris gerai at
minė kada jos bedievis tėvas 
ja prakeikė. Be to fakto, dau
giau ji nieko neatminė apie 
tavo nelaimingąjį tėvą. Suži 
nota apie jį iš kitu šaltiniu, 
kad jis buvo vienas ir pik-

nų 
pasiklausyt, ir net pats pa 
matyt, kaip klebonas pasišve
nčia, kaip dirba, kiek jėgų y 
T a įdėjęs parapijos darban, 
jos gerovei, bet vis vien ky-

i Ja visokių nesusipratimų, net < musių Bažnyčios persekioto- ' • T 
™. 1,0,1 i . ^ ~ v, , w. . .kartais prieina pne tokių se-,ių; kad bfvo šlykščiausias, j 
Žemiausios rūšies paleistuvis, 
kad nelankė Bažnyčios ir ne
priimdavo Sakramentų, nesi
naudodavo Bažnyčioj* dovano 
mis išjuokdav 

apeigas. Jei 

laznycios 
avo v«a as d vaši-

kartais ir 

Įkmių, kad tiesiog išvaro pasi
šventusį jiems, tiek metų, tiek 
jėgų paaukojusį kleboną. 

Kai kurie žmonės, rodos, tam 
it* gyvena, kad apšmeižt, ap-
kalbėt savo kleboną. Be abe-

atsilankydavo bažnyčion, taijjonės, vis tai yra kipšo dar
gu tikslu, kad daugiau apie'bas. Tad, nebūtų iš kelio, jei 
apeigas sužinot ir paskui jos klebonai kartkartėmis panau-
išjuokti. Galime todėl gerai dotų Popiežiaus Leono XIII 
suprasti, kodėl šis nelaimiu- sudėtą ekzoreizmo maldą, kad 

tėvas gulėdamas ant mii 

rybes. Palauk, aš tave pamo
kysiu mandagumo. 

Vėliau sužinota, kad ir ki
ti ekzorcizme dalyvavusieji 
kunigai turėjo daug neramių 
nakčių. Jiems buvo net blo
giau. Nei vienas neidavo gul
ti neužsidėjęs stulos ir be švę
sto vandens. 

Kart įk^bi ldesiai buvo to
kie ncpįfe&ičiamai garsūs, kad 
kunigais *uxėjo keltis. 

Kd Pasakoja Dainininkai Apie Pieta 
Amerika 

1 t 

metu kalbėtis, svajoja susi- Dailininkas Pia Collivadino, 
taupę kiek pinigų grįžti atgal meno akademijos pirmininkas, 
Lietuvon. Jų visų troškimas pieno tikslais važinėja po Eu-
— atgal į Lietuvą. Lietuvių ropą. J i s Europoje lanko mu-
iaunimas moka gražiai links- : ziejus, meno akademijas. Pa-
mmtis. Kas sekmadienį ruo-

Liepos men. 60 d. po gas-'lionės metu pasitaikė rami s: i ^ - r m • 1.1 
.. ^ . l .. . . -f i , pciMtaiKe rami, g,a vakarehus. Turi neblogų 

trolių Pietų Amerikoje 1 Kau- tad ir sirgti neteko. Pirmą 
ną sugrįžo Lietuvos valstybės įkartą vykstantieji per pusiau-
operos dainininkai: Kipras ją laivo krikštijami. Man te-
Petrauskas, Vincė Jonuškai- ko paragauti šaukštą druskos 
te - Zaunknė, Ipolitas Nau- ir vandens. Apie krikšto te 

kvietėme jį į Lietuvą atvyk
ti, susipažinti su mūsų Čiur-

ir meninių pajėgų. Man teko Jionies kūryba, mūsų liaudies 
išgirsti jų diorą, pamatyti 
mėgėjų vaidinimų. Trejetas 

menu ir mūsų opera. Buenos 
Aires mieste vyksta dideli 

lietuvių lanko Argentinos va- 'pertvarkymo darbai. Platina-
lstybinę konservatoriją. Gas-'mos gatvės, daromos aikštės, 

ragis, Juozas Mažeika ir Pet- 'vus neteko sužinoti. Būdama trol&mi* P«H ™tAnkmt« T , ^ I I • • 11 • o Z H 
, v A ., , ... iroiemis esu patenkinta, nor* i S t a tomi paminklai. Sąryšyje 
Pietų A m e r i k o j ypatingai i r t e k o a t l i k t i t o l i m ą k e i į a n ę . ' 

ras Oleka. Tik grįžę ir dar ne
spėję atsikvėpti po savo il
gos kelionės, dainininkai tuo
jau sutiko spaudos atstovams 
papa^kot i savo parsivežtus 
Įspūdžius apie Pietų Ameriką 
ir ten gyvenančius lietuvius. 

domėjausi mūsų išeiviais. Pt< 
mūsų spektaklį Argentinos Įie 
tuviams, jų ne vienas apsi
verkė. J ie nepaprastai prisi
rišę prie savo tėvynės Lietu
vos ir tas jų prisirišimas nuo-

Petras Oleka, Lietuvos val
stybės teatro operos režisie
rius, pareiškė, kad per van-

su gatvių platinimu griauna
mi ištisi namų kvartalai. Tai 
kaštuoja milijonus pezų, bet 
miesto savivaldybė išlaidų ne-

Kipras Petrauskas, Lietu
vos operos tėvas ir Argenti-

lat buvo jaučiamas. Jie, kiek 
v ienas gaudyte gaudydavo K i p r a g " P e t r a u s k a g j a į P i e t u 

noje gastroliavusiųjų dainini-Į kiekvieną mūsų žodį, nuolat) Amerikoje buvo buvęs, tad 
nkų globėjas pareiškė: vyko- teiravosi ir klausinėjo apie mes ateitimi per daug hesirū-

denyną jam teko plaukti ant- 'gaili - darbas varomas pilnu 
ru kartu. .1922 metais buvo tempu. Miestas puikus, dažo 
šiaurės Amerikoje ir dabar gražų, malonų vaizdą. 
Toliau jis sako: mūsų vadas , / m . . . . 

(Tęsinys 4 pusi.) 

t(Daugiau bus) 
- J -»*į ^—, 

Jokūbui StikKoriui 
65 Metai 

f. 

gas 
ties patalo taip paniekino, iš
keikė, pajuokė jaim teikiamus 
Bažnyčios paskutinės kovos 
ginklus — Švenč. Sakramen
tus. 

1 

Nuostabus, ištikrųjų, y r i 
faktas, kati toks patvirkėlis 
tėvas turėjo dievotą dukterį. 
Jos pamaldumas, nekaltybė, 
skaistumas, darbštumas buvo 
1 ikrai pavyzdingas. Net ir ap
sėdimo laiku velnias negalė
jo pajudint jos sielos. J o va-1 
,. . , , , . , i — Kokis cia galas vra su 
Jia niekados nebuvo pasida-Į 
tusi blogai įtekmei; jos kū 

Liepos 25 d. žinomam vi-
save apsaugojus nuo panašių suomenės darbininkui ir dl 
nesusipratimų. 

Pastarosios piktosios dva
sios buvo tos pačios, kurios 
sukėlė didelę neapykantą pa
rapijonų. Klebonas net keti
nes išvaryt Tėvą Teofilių iš 
savo bažnyčios ir vienuolijos. 

Naktibaldos ; 

Piktosios dvasios nuolatos* 
grasino klebonui. Kartą vidų-
naktį jis buvo iš miego pri
kaltas baisaus bildesio. 

d-žiam už lietuvybę Mažojoje 
Lietuvoje kovotojui Jokūbui 
Stiklioriui isuėjo 65 metai. 
1931 m. visa Lietuva, o Klai-
pėdos kraštas vpatingai, pa- v 
1 • . . . ziuoja 
minėjo ^Jokūbo Stiklioriaus GO 
eietų jubiliejų. 

nas tiktai buvo velnių vald
žioje. Velnias neturi galios 
ant žmogaus valios. Be to, 
aišku buvo, kad moteryje bu 
vi) daug ir kitų piktųjų dva
siu. Tarp šių buvo ypač taip 
Vadinamieji kvailieji velniui 
ir atkeršintieji velniai. 

Kvailieji ir atkeršintojai 
velniai 

uo kambariu? Ar čia žiur
kių lizdas? Rodos, tarp sienų. 
Nejaugi čia bus tiek vietos 
tokioms žiurkių galybėmr, 
kad taip jau laisvai galėtų 
bėgioti! Keturiolika motu is-

J. Stikliorins kuklus darbi
ninkas, bet gilus patriotas, su 
siela ir kūnu atsidavęs lietu
viškajai-idėjai ir jai yra pa 
šventęs gana ilgą savo am 
žiu. Taį tikras pavyzdys vi 
šiems, kaip reikia mylėti savo 
tėvynę,, jos žmones ir gražią 
įa mūsų lietuviu kalba! 

iiie penkiese. Tikiu, kad ki-
1a kartą vyksime daugiau. Ga
strolės mums puikiai pavyko. 
Mūsų pasisekimą galima ma
tyti iš Argentinos spaudos. 
Bet vieno dalyko negalima iŠ 
jokios spaudos patirti, joje 
išreikšti — tai ašaras lietu
vio, gyvenančio tolimoje Pie
tų Amerikoje. Kiek jų ten, 
mūsų lietuvių yra, visi jie 
dūsauja lietuvio siela. Ir tas, 
kuris savu automobiliu va-

ir tas, kuris nevalgęs 
griovyje guli — visi svajoja 
apie savo tėvynę. Aš perda-
\ įau visos Lietuvos linkėjimus 
•mūsų Argentinoje 

viską Lietuvoje. Man teko su- pinome, nes jo vadovybėje 
sitikti vieną lietuvį, kuris jau buvome ramūs. Man, <jraugr 
30 metų gyvena Argentinoje. 
J is žvejoja banginius. Išvyk-

su režisierium M. Laureckin, 
teko statyti tris operas. Iš 

sta keliems mėnesiams į jūrą karto jaučiausi ne kaip, nes 
ir grįžta žvejojimui p&sibai- j teko dirbti naujose aplinky-
gus. Ir jis ir jo vaikai gra- bėse. Čia visai kita scena, di-
žiai kalba lietuviškai — save 

gyvenan-

džiulis choras. Choras turi 
kalbos ir tėvynės nepamiršo apie 110 žmonių ir apie- 150 
ir su didžiausiu užsidegimu statistų. Su tokia žmonių gru-
mane apie ją klausinėjo. Į U- pe dirbti buvo nelengva. Da-
rugvajų buvau nuvykusi vie- rbo buvo nemaža. Mums gas-
na. Urugvajaus sostinėj Man- t rolės pavyko. Teatro vado-
tevideo lietuvių kolonijoj ko
ncertavau. J koncertą susiri
nko pilna salė vietos lietuvių. 
JŲ buvau šiltai sutikta. Jie 
mam* su dideliu susidomėji-

tiems lietuviams, aš atvežiau Į<mu klausinėjo apie Lietuvą ir 
linkėjimus iš jų visai Lietu
vai. 

Vincė Jonuškaitė - Zaunkv-
rė, sako: iš kelionės jaučiuo
si gerai. J Amerikos žemyn?} 
vykau pirmą kartą. Jūra k. 

jos gyvenimą. Montevideo lie
tuvių kolonija, tur būt yra 
neturtingiausia iš visų Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijų. 
Visi lietuviai išeiviai su ku-

vybe mūsų gasrtolėmis buvo 
patenkinta. Papasakojęs apie 
tenykštėms lietuvių kolonijo 
ms suruoštus koncertus, Pet
ras Oleka pabrėžė, kad ji į 
spūdžiai iš Pietų Amerikor 
yra kuo geriausi. Argentina, 
nors turi ir did. lį tautų mi 
Šinį, bet ji kuria savo ;kultū-
rą, ugdo savo meną. Buden: 
tikimės Kaune su4aukti; "Co

liais man tik teko g-astrolių lon" teatro direkcijos -narių. 

! gyvenęs šioj klebonijoj, ne: u 
girdėjęs tokio liildesio. Ar 

1 

dabar, pagalios, tos mizerno< 
žiurkės jiradės neduoti ramy
bės? 

Kumštini uždavė> į si^ną, 

;itfi 

Tie buvo įsiutusios, žvėr i - | kad jas nubaidytų. Bet, bil
u o s , turį didžiausią neapy- I d e *y s k a i P b u v o t a i P i r >'ra 

k-ntą prieš žmones, piktosios | Pamėgina suduoti su lazda, 
dvasios. Tos pačios ir pikto- j ^ t u , bet bildesys, užuot su
sies dvasios grasino klebonui j stojęs, pasidarė dar didesnis. 
i M H R H n i B E a i ^ H B H H B i ! Xa, gal naktibaldos savaime 

nusiramins. 
Bet kur tau! Veik plytos ir 

si. nos pradėjo kristi. 
Pailsęs nuo dienos darbų 

norėtų ramiai pasilsėti, bet 
poilsis neįmanomas. 

— Ar čia galėtų būt koks 
sąryšys tarp to triukšmo ir 
piktųjų dvasių grasinimų? 
Pagalios užsidėjęs stulą kle-

PRIflfiRp I IMAC" l , o n a s atsigulė. Triukšmas žy
miai sumažėjo. 

"^ft* - • . v . *• i W 

PAGERINTI 
GRAŽIAUSIOS 
1937 Mėty Mados 

RADIOS IR AKORDIONAI 
Progress Krautuvėje 

parsiduoda 

mažiausio m i s ha inomis 

Lengvais Ismotejimaia 

.CANNINJi 
"VALGIįJ GAMINIMAS IR 

mn 

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais įvai
rių valgių gaminimui, pyragų, 
pajų, ir duonų kepimui, įvai
rių konservų i r preservų da
rymui, paukštienos kepimui 
ar virimui, daržovių ir vaisių 
užlaikymui, ir t. t. Taipgi yra 
visokių naudingų patarimų 
šeimininkėms. \ 

Šią knygą galima gauti per 
paštą arba raštinėje: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley 

Chicago, Dl. 

KAINA SU PERSIUNTIMU 
TIKTAI $ -j .05 

— Palaukite, jūs prakeiktos 
pragaro žiurkės, aš su jumis 
apsidirbsiu. 

Atsikėlė, uždegė dvi žva
kes prieš kryžių ir atkalbėjo 
mažą ekzoreizmo formulos ma
ldą. I r bematant viskas nu
tilo. 

Sekančios naktys irgi ne
ramios buvo. Namų durys bei 
langai bildėjo. 

— Kas (čia? A, turbūt, il
gasis traukinys miestan įva
žiavo. 

Geležinkelis buvo neperto-
Jiausia nuo klebonijos. Laukė, 
laukė klebonas, kol traukinys 
išeis iš stoties ir nieko nesu
laukė. Durys gerai uždarytos. 

". . .Nepamiršk, Mielasai. . . parnešti 

Svarą Šviežio Sviesto 
Tuziną Šviežių Kiaušinių 

Jr Dėžutę 

Šviežiu Gsaretu 
(Žinoma, DVIGUBAI ŠVELNIUS GLD GOLDS) 

Pilnas pasirinkimas nau
jausių ir geriausių Piano 
Akordionų: Italijos, Vokie
tijos ir Amerikos išdirbys-
čių. Progress Krautuvės 
kainos mažiausios, pasirin
kimas nuo . . $ ^ 0 a 5 O 

ir aukščiau 

Su pirkimu pilnos mieros 
akordionų duodama 

Lengvus Išmokėjimai , , 

/**»< 

/ 
X**& 

Ji apleido minėjime tų Ririktinio Derliaus Tabakų 
— — — — — — — — — 

Tai ištikro stebėtina, kad dabar galite gauti šviežius 
cigaretus bile kur U. S. A. Už tai ač*iū toms dviem 
eilėms nepermerkiamo CeJJophane ant visų Dvigubai-
Švelniu Old Golds pakelių. Bet pati vilionė Dvigubai-
Švelnių yra rinktinio derliaus tabakai. . . rinktiniau-
si naminiai ir importuoti lapai. Skonio, kokio niekad 
pirmiau neradote cigaretuose.. . ir kokio niekad ne
atsižadėsite ! 

%i 
^ 

&1 

"**u Wk '** Wi 
y«. 

*<< 

X*& 
Išorinė eilė 

Cellophane at
sidaro apaėio 

Vi<iii3in»" ell»' 
Cellophane at
sidaro viršuje 

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 

*- — DVIUUBAI-MNIAIS 
2 EILES DVIGUBO "CELLOPHANE," 

palaiko juose DIRBTUVĖS SVIE2UM4 

Iš Progress Krautuvės^ 
galite dabar pasirinkti 19§7 
metų mados radiog už nm-
žiaasias kainas mieste, lert-| 
irviausiais išmokėjimaLs. 

PHII.CO M 

ZEN1TH ." 
GRUNOVV 

R. C. A. VICTOR 
ir kitų 

Progrevss Krautuve duoda 
didelę nuolardą už ; senus 
radios mainant ant haujų. 
Veikite tuojau. * 
Pasinaudokite £ia proga. ^ 

• , • 

3222-26 S. Halsted St 
TeL VIOtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas 
- • 

• 
. i 
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Šeštadieniu rugp. 22 d.. 193*> 

~^""^»^ • i • , 

Mirsi) Organizuotoji Veikla 
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius 

A L E K Federacijce Chicagos jaus seiiuo lėšom* padengti , 
bet nepavyko. Clal del to, kad 
rengtas šeštadienį. Chicago j e 
iš 2,000 8usiv. narių piknike 
dalyvavo mažai žmonių. Į to
kį pikniką, reikėjo suvažiuoti 
ne tik visiems naria'ms su sa
vo šeimomis, bet atsivesti vi
sus savo gimines, draugus ir 
pažįstamus. Nors piknikas nu-
puldė ūpą, bet auksinio jubi-
Jiejaus seimas nusisekė gra
žiausiai. Fed. Chic. apskr. do
vana seimui užprotokoluota 
Susiv. protokole. Bank i t tas ir 
visi kiti parengimai nusisekė 
labai gražiai. Chieagiečiai la
bai gražiai užsirekomendavo. 

i š centro seki*. L. Šimučio 
pranešimo pasirodė, kad daug 
dar skyrių i r organizacijų ne 
užsimokėję Federacijai savo 
metinių mokesčių (po $1.00) 
už 1936 metus. Apskri t is ra
gina visus užsilikusius su 
mok. skyrius i r organizacijas 
atsilyginti . 

Feder. 12 skyrius, Cicero, 
J U., &v. Antano parap. , kur 
klebonauja didis veikėjas kun. 
H. J . Vaieūnas, atskirai nuo 
apskrit ies rengiasi prie Kat. 
Veikimo Kursų. Kursams tu-
įes savus ir prelegentus. Be 
to, skyrius steigia didelį kny-
jj. 'na. Apskr. rekomenduoja 
knygas prisiųstas iš .Lietuvos 
p t r Dr-jų Užsienių Lietuviams 

apskrities darbuotė 
Fed. Chicago apskr. susi

r inkimas įvyko rugp. 5 d., Au
šros Vartų parap . svet. Sus
ina a t idarė pii'.n. Jg. Sakalas 
malda. 

Protokolą paskutinio posė
džio perskaitė rast. B. Kaz
lauskas. Vienbalsiai priimta*. 

Sekė raportai . Raportas iš 
Federacijos Tarybos suvažia
vimo, birž. 30 d. Pranešima, 
daro pirm. Sakalas ir L. Ši
mutis . Iš pranešimo pasirodė, 
kati Feder. Tarvbos suvažiavi-
mas bendrai su SLiJKA sti
rnų rengti nepatogu. Sykiu du 
dideli darhai perdaug įvargi
na atstovus. Be to, laiko tru
mpumas neduoda pilnai išdis
kutuot i klausimų.. Rezoliucijos 

pri imtos labai svarbiais klau
siniais: socijaliais, ekonomi
niais ir darbininkų organiza
vimosi, remiantis popiežių: 
Leono X I I I ir Pijaus XI en
ciklikomis. 

Centro rast. L. Šimutis pa
reiškė džiaugsmo, kad veik 
visi didieji Am« rikos lietuvių 

' m i t r a i turi veiklias Feder. 
apskrit is su veikliais skyriais. 

V. V. S. atstovo V. Uždavi
nio maršruto reikalu dar ne
gauta informacijų. Laukiama. 

SLBKA reikalai. Piknikas 

KĄ PASAKOJA DAINININ
K A I A P I E P I E T Ų 

AMERIKĄ 

Wyomingo (Pennsylvanijoj) klonio liet. parapijų chorų draugijos vykdomasis komitetas. Toji draugija 
kas met surengia Dainų Dieną. 

štiš prie vajaus, kad nuo ru
gsėjo 5 d. atvertumem savo 
širdis TT. Marijonų skubiai 
ir labai reikalingai statybai. 

Aukojusių rėmėjų nemažiau 
$100 vardai bus įrašyti tam 
tikroje knygoje atminimui TT. 

šį Marijonų maldose. 

Labdarių centro paskutinis 
šįmet piknikas įvyks prieš 
Labor day, rūgs. 6 d., Labda-

Akad. Rėmėjų piknikas. J . 
Rudienės pranešimu piknikas, 
rengtas liepos 11 d. (šeštadie
nį) , Vytauto parke nenusise
kė, tad rengiamas ki tas pik
nikas Marąuette parke, rugp. 
16 d. Feder. apskri t is ragino 
skyrių atstovus paremti 
pikniką. 

TT. Marijonų Rėmėjų, A. 
Bacevičiaus pranešimu,, vajus 
Seminarijos koplyčios s t a ty - l i ių ūkyje. Labd. centras kvie-

narių vajus. Be to, jau ren- Į elektrotechnikos komiteto or
gane Revue Generale de l 'Ele 
%ctricite 1936 metų gegužes 

0 

mėnesio 16 dienos Nr. 20 at

imi prasidės rūgs. 5 d. Prisi- čia visuomenę širdingai pa

buvo rengtas auksinio jubil ie- ' Remti. 

rengti prie vajaus laikas la - - remt i pikniką vargšų ir naš-
bai t rumpas, todėl apskri t is laičių naudai, 
nuoširdžiai kviečia visus sky
rius, visus veikėjus ir organi-

Moterų Sąjunga M. Šrupš 
nes pranešimu labai gražiai 

zuotaja, visuomenę skubiai ruo ; gyvuoja. Dabar eina naujų 

DIENRAŠČIO 
*9 

ay 

giasi pr ie seimo. 
Mūsų Veikimo Ka<mpelis a-

pskritis nutarė ne rečiau ka . 
2 syk į mėnesį leisti d i tnr . 
' ' D r a u g e " "Mūsų Organizuo
toji V e i k l a " kampelį, kad iš
judinus ne tik Feder. cenh<i, 
apskrit is , Feder. skyrius ir 
jų narius (organizacijas) bei 
\ i sus katal ikus prie gyvesnio 
veikimo Katal ikų Akcijoje. 

Visas žinias, pranešimus ir 
1.1. Federacijos ir kultūringų
jų organizacijų reikalais tam 
skyriui reikia siųsti adresu: 
^Draugas", 2334 S. Oakley 
ave., Chicago, JII. 

Spalių 9 d. bendro paminė
jimo šįmet nutar ta nerengti. į 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

Ipolitas Nauragis ir Juozas 
Mažeika apie Pietų Amerikų 
ii ten gyvenančius lietuvius 
laip pat parsivežė kuo gra
žiausių i r maloniausių įspū
džių. Gražiai jie atsiliepia i r 
apie Argentinos mena, bei 
muziką. 

8ia proga tenka pažymėti, 
kad šios gastrolės Pietų Ame
rikoje turi nemažos reikšmes. 
J ų metu išgarsintas Lietuvos 
vardas Pietų Amerikoje, jos 
laug padės ir mūsų išeivijai: 

ji sustiprinta dvasiniai, lietu
vių vardas pakeltas argenti
niečių visuomenės akyse. Tai 
vis nuopelnas didžiojo Lietu
vos dainininko Kipro Petrau
sko, kurio didelio talento ir 
pažinčių dėka tos gastrolės 
įvyko. Tsb. 

AKHJ 'iVDVTOJAI 

spausdintas kauniečio inž. V. 
Petraičio straipsnis, Rapport 
entre la chute de tension re 
lative et la puissance perdue 
relative dans les lignes a cou-
ran t alternatif (reliativaus į-
lempimo kri t imo ir reliativių 
jėgos nuostolių santykis kin
tamosios srovės linijose). 

Savo 3 puslapių straipsnv 

•antvkio formulę, iškelda 
mas jos tam tikrais atvejais 

[nepakankama/ tikslumų. Po 
,to, jis išveda naujas forniu-

Paminėjima ruoš visi s k y r i a i ; . _ , v . . ... 
. . . . . . * les, duodančias zvmiai tiks-

atskirai kaip kuriems nu<i, . V1 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALI.Y AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins aklų {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-
mo. skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

' onfsMMii l ' i l t i iL'ui i \ o i t i n M elektra, parodančia mažiausias klaike a u t o r i u s k l i t l s k d l įVCrtma d a 8 S p e c J a l i a t y d a atkreipiama I 
\h\ SirJ \ M i t n i n m - i nfl irrinči i mokyklos valkus Kreivos akys atl-l k l SlOl \ d l l O j d m u I l d g i m f j l taiaomo9m valandos nuo 10 Iki 8 v. 
•»./> L.otifvHn r,.,.,Hnl<» i v l i i l j y N*d*lloJ DIIO 10 iki 12. Daugely at-

Mitktmv akvH atltateomn* b^ akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

patogiausia. J . 6. 

Lietuvis Inžinierius 
Išvedė Nauję Elek
tros srities formulę 

Vienam rimčiausių prancūzu, 
mokslo žurnalų, elektros sin
dikatų sąjungos ir prancūze 

įlesnę ieškomo santykio reikš 
i mc ir leidžiančias eiklesniu 
j Tikslumu apskaičiuoti tam 
tikrus koeficientus, naudoja
mus linijų skaičiavime. Viena 
formulių, be to, nustato iki 
šiol vartojamos formulės pa
klaidos dydį. 

Inž. V. Petrai t is aukštąjį 
»tokslų užbaigęs Grenoblyje. 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak 
Tel. CANal 0523 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARV DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Phone 
PROspect 1D28 

Res. and Office 
2 35 9 S. L,eavitt St. 

CANal 0 706 

į |Rugsėjo-Sept. 7 1 1936 
*-• \ 

• 

Vytauto 
115-tos gat. tarp Crawford ir Cicero A v ė s . 

UR. J. J. K0WAK 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOLRS 
2 to 4 and 7 to 0 P. M. 

Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Ncdeliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir NedeL pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Ros. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet I 

6 iki 8 vai. vakaro 

LIETUVIAI DAKTAKAI 

DR. JOHN J. GAPSiS 
l>AM TĮSTAS 

4218 Archer Avenue 
Telefonas: LAFayette 4845 

Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 v.-v. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakarais 
Ketvirtadieniais pagal sutartį 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarty 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 VV. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitarus 

TeL Ofiso BOUlevard 6913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 YVest 35th Street 

DR. T. 

Tel. CANal 2345 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

TeL VIRginia 0036 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Nedeliomis pagal sutartj 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 

vai, jp pietų ir uuo 7 iki 8:30 vai ' Kuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-S v. vak. 
Sftk&M I Nedeliomis uuo 10 iki 12 diou 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Res.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

DR. F. C. VViNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavit t St. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, M. 
U tara, Ketv. ir Petn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St, Chicago 

Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vaL 

DR. A. J. MANiKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LATayetto 3051 8619 W. 43rd S t. 
Valandos: 9—10 ryto ir 6—« vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pa* ai tututį 
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file:///dllOjdmu


5"! 

Šeštadienis, rugp. 22 d., UKilfi n n ^ O Ą S ?* 

SV. JURGIO PARAPIJOS PIKNIKAS 
SEKMADIENYJE, RUGP.-AUGUSI 30 D., 1936 

Vytauto Darže 115 ta rp Cicero i r Crawford Avės. 
Šis piknikas Ims viena* iš įdomiausių ir svarbiausių. Sv. Jurgio Parapi jas žmones^ ruošiasi įs 
visų negu, net kaimynai žada jį remti. Mat prieš pat piknike Sv. Jurgio bažnyčia baigiama 

dekoruoti. Džiaugiasi parapįjony s ir kaimvnai buvę parapi jon\ s, kad jų bažnvoia buvusi Alma 
Mater, Motina Bažnyčia? puikiai pasipuošk 

Bus Aletriko muzika, fcv. Kazimiero Akad. Rėmėjo* rengia valgius, įvairius žais us. 
Kviyeiami visi parapijonai ir kaimynai į šį pikniką — pasilinksminti ir padėti savo motinai 

bažnyčiai užmokėti už dekoracijas. Muzika nuo 2 p, p. iki 8 vak. [žanga namie tikietai po 25c, 
darz.2 3u centai. 

Kviečia K L E B O N A S JK K O M I T E T A S . 

EE « v 3E E^ESE 39E 

VIETINĖS ŽINIOS 
18-tos Kolonijos (Ap

vaizdos Dievo Pa
rapijos žinutes) 

(Jerb. klebonas kun. Ig. Al 

lių 31 d., parapijos svetainė
je. Kitų politiškų - pilietiškų 
oiganizacijų prašome nereng
ti vakarų tų dienų. Progra
moj bus žymių politikierių. 
Tai bus paskutinis vakaras 

bavičius šių savaitę išvyko po- prieš rinkimus. 
ilgiui, kuris buvo reikalingas L D r a U g e « . g a r s i u a p s į m o k a 
po sunkaus darbo, ruoš i; m 
parap. pikniką. Piknikas ge
rai pavyko. Darbininkai vie- ] kolonijos gyventojas ir 

Tai]> pareiškė senas 

n ingai dirbo ir del to sėkmės 
džiuginančios. Kaip girdėti, 
gerb. klebonui grįžus bus 
suruoštas bankietas — vai 
šės parapijos dainuot oams. 

Valio akademijos rėmėjams! 
Pereitų sekmadienį mūsų 

parap. skyrius Sv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų centro piknike 
hirėjo savo stalą. Prie jo uo
liai triūsėsi A. Butkus, AukŠ-
takalnienė ir kitos. .Jų triūsas 
nenuėjo niekais. Kai kurie bi 
/nieriai , kaip grahorius S. M. 
Skudas ir kiti buvo gan dos
nūs. Skyriaus, ta ip si 'kant, 
šulai Yaiuokis ir Ivanauskie
nė ta ip pat maloniai priimi
nėjo svetelius. Teko nugirsti , 
kad skyrius duos pelno virš 
$!M). Ar kiti skyriai pralenks 
mūsų skyrių? 

Mūsų kolonija auga 
Pereitais metais pas mus 

ūpas buvo nupuolęs. JJodėsi, 
kad visį namai bus apleisti 
ir nebus jokios vilties išbri
sti iš tos nekui tos depresijos. 
l iet faktai už save kalba. Na
mų savininkai pradėjo savo 

(kas 

šios 
biz-

Ceorge M. Chernau-
Dabartiniu laiku jis už 

n e r i u s 

įsidėjo savo ofisų kaipo Ch r-
i 

nauckas Coal Co., HMM) So. 
Union ave. J i s davė u D r a u 

g u i " mažų kasdieninį paskel
bimų, kuris jam atnešė gerų 
i 

pluoštų ' ' o rde r ių" . P i rmu ko-
stumeriu buvo S. M. Skudas, 
mūsų graborius. 

Lietuvis advokatas 
Mūsų kolonija turi tik vie

ną lietuvį advokatų Pranų \V. 
C hernauckų. J i s prakt ikuoja 
visuose teismuose ir tur i sa
vo raštinę kar tu su tėvu Geo-
rge M. Chernaucku, 1900 So. r i o ' kandidato į teisėjus, rė-
l 'nion ave. šioje raštinėje vie- m S « P a n i k a s Tikimasi, kad 

Ž i n i O S I Š V a r g o n i n i n k l J <• dalyvavo daug gerb. kunigų 

Išdžiūvę medžiai. Vaizdas iš AVayne county, JII. 
vai., kur dėl sausos vasaros išdžiūvo medžiai, ant kurių 
neliko nei vieno lapelio. 

J. Zfirio Piknike Lau
kiama daug svečių 

Šio mėnesio 30 d. Dan lvy-
ans YVoods įvyks adv. J . Zū-

buojasi: J . Mackevičius, F . 
Woidat, A. Ambrose, J . Len-
zi, P. Šaltimieras, dr. Poška, 
St. Mažeika, B. Jakai t i s , ,l. 
Damkus, J . Juozaitis, J . Rap-
]»old, J . Juška, J . Ka'minskas 
ir kiti . R. 

Sąjungos Seimo 
BROOKLYN, N. Y. — I A. 

L. R. K. Vargonininkų 25-kių 
metų jubiliejaus seimų suva
žiavo 30 vargonininkų. 

Seimų pradėjo iškilmingom 
pamaldom. Mišias laikė kle 
bonas kun. J . Paulionis; pri
taikintų pamokslų sakė dva
sios vadas kun. J . Simonai
tis; vargonininkų choras, va-
(lo\ 
įspūdingai giedojo proprium 
gregorijoniškai ir J . Singen-
bergero S. S. Cordis Jesu mi
šias. 

Po pamaldų pradėtas sei
mas. Vedėju iši inktas komp. 
A. S. Pocius, vice pirm. — 
J. Stulgaitis, raštininkai — 
A. Visminas ir brolis J . Ba
nys. Seime, apar t delegatų, 

J r svečių. 
Pri imta n a u > Varg. Sąjun

gos konstitucija ir padaryta 
daug svarbių nutarimų. 

Sekantiems metams išrink 
ta valdyba: pirm. — J . Ku-* 
dirka, vice pii'm. — A. Vis
minas, raštininkas X. Ku
lys, kasierius — A. Mondeį-
ka, knygium — J . Brundza, 
"Muzikos Žinių" n d a k t o r i a i : 
A. S. Pocius ir N. Kulys. Šia
me seime į gerbės narius pa-

auiant kc«.np. J . Žilevičiui, , ,, , -^ . . 
. ,. . . . . keltas kompozitorius A. Ale-

ksis. A. Pocių* 

TIRED, WORN OUT, 
NO AMBITI0N 

HO W m a n y 
w o m e n a r e 

just dragging ihem-
selves around, all 
tired out with peri-
odic weakoe*$ and 
pain? Tbey should 
know that Lydia 
E. Pinkham's Tab-
lets relieve P*fi-
odic pain» ana d u -

comfort. Small size ooly 25 cents. 
Mrs. Dorsie Williams of Daoville, 

Illinois, says, "I had no ambition 
ąnd was terribly nervcms. Vour Tab-
leis helped my pcriods and buih me 
up." Try tbem ncxt momh. 

c n i t f U f l (S. l/i»«Xft*i. 
r k • L £ T s 

PLATINKITE *' DRAUGĄ ' 

š u n o t a r u (N5oWary P u b l i c ) 

via Juozas Kuzluriekas, kuri^ 
ta ip pat būna perkalbėtoji! 
teismuose ir atlieka visokius 
vertimus. 

šv . Vardo draugijos 
išvažiavimas 

Įžengiamas rugsėjo io d. VV. 
Dambrausko (Vinewood) dar
že. Reng. komisijų susideda 
iš Yaluckio, Mikuckio, o jų 
priešakyje stovi gerb. kleb. 
kun. Albavičius. Dedama pa-namus puošti - taisvti . Visur 

apvvar ta pakilo. Tie, kurie s t a n ^ > k a d į važ i av imas pa-
kadaise buv 0 apleidę šių ko- *liiektx*' ^ l k i a P * ^ ™ 1 1 ' kan sių 
lonijų, grįžta atgal ir deda
si prie gero darbo kolonijos 
pakėlimui. Nebuvę šioj kolo
nijoj ilgesnį laikų sugrįžę da
bar tur i nemažą surpryzų. 

Negaluoja 
Antanas Butkus, mūsų pa

rapijos triobesių užvaizdą, vėl 
negaluoja. Gydytojai patar ia 
pasiduoti operacijai. Bet Bu

kas nors atliko labai gerų da
rbų į t raukdamas į veikimų 
Kazimierų Mikuckį, 671 W. 
18 gatvė. Tai senas šios ko- j $ 
lonijos gyventojas, biznierius 
ir malonus žmogus. 

Daugiau tokių darbuotojų. 

j a m e d a l y v a u s 2 5 , 0 0 0 ž m o n i ų , 

nes rengiamas ypatingai įvai
rus programas su dovanomis 
ir sportu. Giliukingam daly
viui teks Pontiac Sedan au
tomobilius. Pikniko prograino 
pirmininkas yra Al. Kumskis. 
J i s rūpinasi, kad visi atvy
kusieji būtų patenkinti . 2 vai. 
po pietų prasidės baseball žai 
d imas ta rp Zfirio buster i ų ty
mo ir miesto čempijonų — Al. 
l lorano tymo. Laimėtojai bus 
apdovanoti. Be to, bus viso
kių lenktynių. Atvyks daug 
aukštų sjffčių, jų tarpe mies
to majoras Ed. Kelly. 

Išvažiavimo reikalais dar-

V ^ a ž i u o j a m ! 

TOWN OP LAKE. Sekma
dienį, rugp. 23 d. Šv. Kry
žiaus parapijos piknikas Vy
tauto parke. 

Visi townotlakiečiai rengia
si važiuoti. 

Šįmet restoranų ves Mote
rų Sąjungos 21 kuopa. Aišku, 
kad visi bus patenkinti . Be 
to, per pietus restorane bus 
ir muzika. Parapi jonka 

BIZNIERIAI, GARSINKI 
TĖS "DRAUGE" 

Mūsų kolonijai būtinai rei
kalinga šių dalykų: vaikafms 

tkus dar tikisi, kad gal kur žaismavietės (Play Grounds) 
prie skersgatvių šviesų (Stop 
and Go Lights ) . Tuos daly
kus turėsime t ik tada, kada 
būsime st ipriai organizuoti. 
Taigi visiems reikia spiestis 
į 21 wardo Lietuvių Piliečių 
Sąjungą. Mokestis t ik kvote-
įis į metus. Mažutis 

ras kokią priemonę bei dakta
rų, kad apsiėjus be operaci
jos. 

Butkus yra didelis veikė
jas mūsų tarpe. 

21 wardo Liet. Piliečių 
Sa-ga veikia 

Sąjungos išvažiavimas ge
rai pavyko. Padėkoje per klai 
dą praleist i dar aukojusieji 
dovanas tam piknikui, būtent: 
Jonas ir Ona Petrauskai , 1750 
So. Union ave., ir Jonas Tyl-
ka, 1734 So. Union ave. Ačiū Taline rengiamasi išleisti į 
j iems. Dar kar tą ačiū visiems: estų kalbą išverstą lietuvių 

Pasiūlymas Ieškantiems Naujos Pramones 
Naujas užpatentuotas išradimas, kuris pritaikomas prie 

kiekvieno Garu ar Vandeniu šildomo pečiaus. Visa šiluma, 
kuri išbėga per kaminą sugrąžinama atgal j pečių, veik 
galutiniam sunaudojimui, ir per tą sutaupinima nuo 35kių 
iki 45kių nuošimčių kuro. Parsiduoda leidimas atskiroms 
valstijoms, teritorijoms arba miestams. Produktas išbandy

tas. Su 8 svarais minkštų medžių užvirinama 16 galionų 
vandens. Operuoja suvirs 400 pečių Chicagoj. Atsišaukite: 

KAZ HEAT INTENSIFIER CO. 
2522 VVest 45th Street, Chicago, III. 

Pastaba: š is išradimas Lietuvio, ir vien tik l ietuviams 
duodama pirma proga iki spalio p i n u o s dienos. 

PER 
KLAIPĖDĄ 

LIETUVIAMS GERAI 
ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA 

(Per GotlicnburiS'ą, Švedija) 

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
DROTTMXGHOLM . . . RUGĮ*. 27 
(iKIPSHOI.M R l G S £ J O 5 
KI.NfiSHOLM RUGSĖJO 10 
DROTTMNGHOLM RLGSKJO 26 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
vreltui ir, parduoda laivakortes, visi 
mūsų autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos Sky
riai. 

SWEDTSH AMERICAN LINE 
630 Fifth Ave., and 4 W. 51st St. 

RockefcUer Center, N. Y. City 

^ : 4> 

Lietuvių Rašytojai 
Estiškai 

aukotojams ir publikai. Aoiū 
ir " D r a u g o " radio valandai, 
k u r i ' ' b rodkes t inama ' ' kiek
vieną trečiadienį 4 valanda, 
po pie t iš stoties WEDC. 

21 W a r d o Liet. Pil . Sąįun-

rašytojų novelių rinkinį. Ja 
me bus rinktines Krėves - Mi
ckevičiaus, Savickio ir kt . no
veles. Vert imus redaguoja kr i 
t ikas rašytojas Bernhardas 
Lindė, estiškos knygos apie 

ga' rengia didelį vakarą spa- Lietuvą autorius. 

Gerkit i r Reik 
Visose Alinėse 

Mutual Trijų 

Žvaigždžių 

Kentucky 

Bourbon 
ir 

Lietuviškos 
Degtinėą 

Mutual 
4707 S. 

Tel. 1 

[aiaukit 

LiprCo. 
Halsted St. 1 

rARDS 0803 

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską 

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo, kad Jam daug pagelbėjo NUGA-
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nSra 
mokamas liūdymas. jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitu pra
neša panašius rezultatus. NUGA-
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo IM nemal imu— pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudą 
į keletą dienų. Mes žinome, kad pa-
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną Doleri. Parduoda vist ap-
tiekoriai su garantija grąžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 26c 
ir 50c. 

Į REUMATIZMAS • 
i SAUSGĖLE J 

Nesikankykite savęs skaus- • 
B niais: Reumatizmu, SausgSle, _ 
_ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun- * 
m giu — raumenų sunkumu: nes p 
| skaudėjimai naikina kūno gy

vybę ir dažnai ant patalo pa- I 
• guldo. — 
B CAPSICO COMPOUND mos* • 

tis lengvai prašalina virdmine- p 
• tas ligas; m u m s šiandien dau-
_ gybė žmonių siunčia padlko- • 
P nes pasveikę. Kaina 60c. per p 
m pa.^tą 56c, arba dvi už $1.05. 

Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- • 
• TOS" augalais gydytis, kaina 
_ 60 centų. • 

• Just in Kūlis ' 
• 3259 80. HALSTED ST. 
• Chicago, UI 

I l i i a i i i l i i s i 

t? 
1937 METŲ MODELIS 

AYTAG 
Drabužiam Plovykles 

Dabai* parsiduoda 

Peoples Rakandų 
Didžiulėse Krautuvėse 

PRIEINAMIAUSIOMIS KAINOMIS 
LENGVIAUSIAIS IŠMOKfiJIMAIS 

^ 

Kuomot Amerikos išdirbėjai ką nors naujo ir geresnio 
padaro, tas prekes tuojau galite rasti ir įsigyti Peop
les Rakandu didžiulėse krautuvėse. 
Šus paveikslas atvaizduoja naują 1937 metų Streaniline 
Maytag plovykla Alodelio Xo. 18, kuri yra gražesni , 
didesne ir greičiau drabužius išplauna. 

Kaina tik 8 9 . 5 O 
LHdp*iė nuo'aidą už šonas plovykles perkant šią naują 
Maytag. 

Kitos naujos Maytag plovykles i-eguIiarAs $89.50 ver
tes pardu<xlainos po ^ 6 9 S O 

Pilnai ipernaujintos Maytag plovykles »u Aluniinuni 
Tub parsiduoda tik po $4LA 5 O 

Pasirinkite tau Maytag Ploryklę šią savaitę ir sutau
pykite daug pinigų. _ 

i 

^ 

rURNITURE 
M A N U P A C T U R I N G C O M P A N Y ^ 

2536-40 W. 63rd Street — 417S33 Archer Ave. 
Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171. 

CHICAGO, 1LL. 
• * 
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ŠŠV. KRYŽIAUS P A R A P I J O S PIKNIKAS 
: 

SU GEROM 
DOVANOM 

?» 

RYTOJ, SEKMADIENĮ, RUGPI0ČI0-AU6. 23 D. 
Vytau to Darže 1 1 5 t a r p Cnawfoi»d i r Cicero Avės. 
PRADŽIA 11 VAL. RYTE Į2ANGA 35c AT METRIOKS ORKESTRĄ 

Maloniai užprašome visus mūšy parapijomis, kaimynus - prietelius ir 
gerbiamus mūsų biznierius j mūsų piknike. * V** ; I .,. įj B Įti 

Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAS 

H}$! VIETINĖS ŽINIOS 
KUN. VINCO ČERNAUSKO, 

M. I C, PRIMICIJOS 

RADIO nimas visose Budriko krau
tuvėse. M. 

Marijonai, matydami jo ga
bumus moksle, siuntė jį į Ro
ma, kur išbuvo iki šių metų 
ir baigė aukštus mokslus, ka^ 
prirodo jo laipsniai Ph. L. ir 
S. T. L. Per dvi vasaras mo
kėsi ir lankė kursus Lietuvoj, 
kur tuo pačiu laiku lavinosi 
lietuviu kalbos. 

SEKMADIENIO RADIO 
PROGRAMA LINKSMINS 

KLAUSYTOJUS 

NAUJA LIETUVIŠKA RA 
DIJO PROGRAMA 

Cernausko, 
i -j k 

Rytoj, Aušros Vartų pa ra p. 
bažnyčioj įvyksta primicijos 
kim. Vincento 
if. i. c. 

Kun. Vincentas gimė Slie-
boygan, Wis., vasario 11 d., 
31)10 m. Šeimai atsikrausčins 
j Cbicagą J ! H 3 m., Vincas lan
kė Aušros Vartų parap. pra
dinę mokyklų. Stojo į Mari
jonų aukštesnę mokyklų Hin-
sdale, 111., kur baigė novicija
lų ir mokslus 1930 m. Tėvai 

Ate inan t i ems m e t a m s k im. 
I Vincen tas p a s k i r t a s mokyto ju 
Tėvų Marijonų seminarijoj, 
l l i n s d a l e . 

9:45 va i . r y t e sekmadienį 
p r imie i j an t a s l.us a t l y d ė t a s 
iš klebonijos į bažnyčių. 6v. 
Mišios prasidės lygiai 10 vai. 
ryto. Arkikunigu bus primi-
t ijanto brolis, kun. Viktoras 
černauskas; diakonu bus kun. 
J . Vosylius, M. T. C , sub-dia-

onu klierikas B. Ivanauskas, 
i Pamokslą sakys klebonas 
kun. M. Urbonavičius, M. J. 
C. Po Mišių kaip paprastai, 
paskutinės šv. Mišios įvyks 
1-' vai. b 

Ryt 11 valandų prieš piei 
būkite pasirengę pasiklausyti 
gražios ir įdomios radio pro
gramos. Joj dalyvaus žymūs 
dainininkai, muzikai ir kal
bėtojai. Patieks daug naujų 
ir gražių dalykų. 

Šias programas leidžia savo 
lėšom ir pastangom Progress 

'Furniture krautuvė, 3224 So. 
Halsted st., kurioje šiomis 
dienomis eina didelis vasaros 
užbaigimo išpardavimas, duo
dantis gerą progų pasipirkti 
namams reikmenų numažinto
mis kainomis. Rap. J. 

Pranešimai 

BUDRIKO PROGRAMA IŽ 
W0FL 

Altorių Puošimo dr-ja ren
gia pietus parap. salėj 12:30 
vai. popiet. Visi westsidiečiai 
kviečiami dalyvauti. 

Padėka Dr. Rakauskui 

Siuomi reiškiame daug nuo
širdžios padėkos dr. A. Ra
kauskui už jo profesijonan 
patarnavimų mūsų šeimai. Da
ug laiko, rūpesčio, darbo jis 
padėjo teikdamas mums medi-
kaię ir cliirurgiškų pagalbų. 
Jo darbas atnešė sveikatų, gy
vybę, džiaugsmų mūsų nama
ms. 

Susirgus sūneliui Vytautui 
rpendiko uždegimu, dr. Ra
kauskas padarė operacijų sė
kmingai Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Sūnelis išgijo. Vėliau to
je pat ligoninėje jis padarė 
jam gerklės operacijų. Šian 
die sūnelis yra sveikutėlis. 

Sergančių iš seniau motinų 
gydo, globoja. Ne juokai yra 
žmogui turėti kraujo spaudi
mų arti trijų šimtų. Tokioj 
padėty esant buvo griežtai 
uždraudęs laukti daugiau šei
mos, kurios mūsų širdys troš
ko. Bet Dievulio buvo surė
dyta palikti motina. Liga ė-
mė labiau kamuoti; kraujo 
spaudimas dar aukščiau kilo. 
I>r. Rakauskas per visę, išne
šiojimo laikų' su didžiausiu rū 
pestingumu teikė medikalę pa 
galbų. Pagalios, liepos 17 d., 
dr. Rakauskui patarnaujant, 
Sv. Kryžiaus ligoninėje atėjo 
į pasaulį nauja gyvybe — 
sveika, graži dukrele. Gydy
tojo tinkamai globojami, se
selių i r slaugių slaugojami, 
gerai sustiprėjome ir grįžome 
namo. Mūsų džiaugsmų vien 
tik Dievulis tesupranta. 

Dar kartų reikšdami padė
kos žodžius, mes trokštame 
d r. Rakauskui geriausios klo
ties specialybėje ir sykiu lin

kime kitiems mūsų tautiečia
ms, ypač bulvariškiams, rei
kale, pasinaudoti gerb. dr. Ra 
kausko profesijonaliu patar
navimu ir Šv. Kryžiaus ligo 
ninės globa. 

Su gilia pagarba 

bulvariškiai Vincentas ir 
Ona Stankai 

Populiarės lietuvių radio 
programos būna kiekvienų se
kmadienį nuo 7 vai. vakare 
iš stoties WCFL, 920 kil. Tad, 
iyt vakare visiems bus malo
nu pasiklausyti gražių mūsų 
liaudies dainų ir naujos Bu
driko radio orkestros. Šias 
programas nuo 1929 metų be 
sustojimo leidžia Juozas Bu-
drikas, kuris užlaiko lietuvių 
patarnavimui 3 krautuves Chi 
cagoje, Bridgeporto kolonijo
je: 3343, 3347 ir 3417 S. Hal
sted st. Tai vieta kur lie-

Praėjusį pirmadienį iš sto 
lies WHFC buvo girdėti pi r 
ma naujų lietuviškų radijo 
programų serijos. Šių progra 
mrt. leidžia Evans Fur Co. 

Prograini graži, turininga. 
Jos išpildymo dalyvavo gra
žiabalse Genovaite Šidiškiūtr* -
Giedraitienė, kuri papuoši... 
hlit programų savo išlavintu 
baku ir Aleksas Šemeta, kū
no miklūs pirštai gojo akor 
dieną. 

Reikale Cbicago Lietuvių 
Auditorijos nepaprastas susi
rinkimas įvyks pirm., rugpiū 
čio 24 d. 8 vai. vakare, audi
torijos salėje. 

Draugijų, klubų ir kuopų 
viršininkai ir atstovai prašo
mi susirinkti. Turime svarbiu 
dalykų apie auditorijų svars-
tyti. 

Juozas Rūta, vedėjas 
M. Kadziauskas, sek r. 

206 BEDARBIAI 
SUOMIJOJE 

HENLSINKIS, nigp. 21. 
— Suomijos vyriausybė pas
kelbė, kad šiandien šioj šaly 
yra vos tik 206 bedarbiai. 
Tarp jų 171 moteriška. 

Plečiasi Vartotojų 
Bendrove 

JUGOSLAVŲ RADIJO 
PROGRAMA 

Jau Ruošiamos ir 
Gyvačių Lenktynes 
Tai nesųs koks juokas. Tų 

sporto naujenybę įvedė, žino
ma, Amerika, kad ir Pietinė. 
Lenktynės jau pradėtos ruoš
ti New Mexicos mieste Kals-

Palandecho Jugoslavų radio bade. Lenktynės šitaip ruo-
programa iš stoties VVYVAS^Šiamos. Gyvates suguldo vi-
1200 kil., nuo 1 iki 2 vai. po- duryje ringo, o jų uodegas 
piet sekmadieniais, yra viena pakloja ant metalinio rato. 
Chicagos populiariškiausių i a Davus ženklų, į ratų palei-
dio valandų. Vedama daugiau džiama nestipri elektros sro
viai anglų kalba, o muzikalė ve. Gyvatės, pajutusios elek-
ualis programos yra daugio j t ros srovę, jos išgąsdinto^ 
moj tarptautinė. Jdomi daJi.s [skuba šliaužti į visas puses, 
šių programų yra penkių mi- Pirmoji prišliaužusiojį barje-
nutų kalbos apie keliones, ku
rias surašo Jolin R. Palan-
dech. 

Didelė dalis programos pa
sisekimo priklauso prof. Alex-
ander Savine, žymiam jugo
slavų kompozitoriui, kuris pa 
renka muzikos kūrinius ir re
daguoja raštus šiam progra-

Jmui. 
tuviams geriausiai yra pirkti Vedėjai WWĄS stoties ūžti 
radias, namų rakandus, p lo-^r ina faktą, kad daugiau žmo 
vykias ir refrigeratorius. Da
bar yra žymus kainų nupigi-

^ 

^ : 

JOKIŲ SUODŽIŲ NO CARBON 
"SILVER FLASH" — RANGE OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lvgus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F l ' E L OIL RAFLNIRUOTOj 'o 

ŠIOJ TRRITORIJOJ 
Mes greitai pristatomo ir garantuojame pilną mieną su City SeaYr 

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. . . . . 

K I O M E T l : I I M \ ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

TRIANGLE OIL COMPANY 
2430 West 26th St., Chicago, 111. 

K I R U I ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETER BALSITIS, Manager 

^ 

rų, skelbiama nugalėtoja. Bė
ginio sensacingumų padidina 
ta aplinkybė kad "lenktynė
s e " dalyvauja labai nuodin
gos gyvatės, barškuolės, ku
rioms nuodai neišimti. Tiesa, 
lenktynių rengėjai skelbia, 
kad ringų skiriantis nuo žiū
rovų dvigubas barjeras žiū
rovus pakankamai apsaugoja 
"nuo visų nemalonumų", vis 
dėlto, elektros srovės palieo-
tos, nuo jos besigelbėdamos, 

UONTŠKIS. — Nuo rugpi ii-
čio 1 d. Joniškio vartotojų 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
P A R D A V I M U I delicatessen, iee cre-
am ir saldainių krautuvo. 4 kam
bariai gyvenimui. Ar t i mokyklų. Ge
rai išdirbta. Renčia: $20. j mėnesį. 
Parduodama labai pigiai — $250. 
Kreipkitės į 1510 W«~t Cullerton 
St. arba telefonu CANal 1377. 

i • • 

P A R D A V I M U I K E P Y K L A 

P A R D A V I M U I biznio namas — ke-
j ' p y k l a . Gerai išdirbta. Pilnai jreno;-

ta . (Kreipkitės į Tomczak, 4616 So. 
Troy S t 

R E I K A L A U J A M A P A R D A V Ė J A I 
COAL SALESMEN 

R E I K A L A U J A M A anglių pardavė
jai. Turime vietos keliem vyram 
pardavinėti anglis. Mokėsime gerą 
nuošimtį a r algas tinkamiems vy
rams. Kreipkitės j Box ACCO., 
" D r a u g a s " , 2334 So. Oakley Ave. 

bendrovė atidaro antrų krau
tuvę, kurioje, be kolonialinių 
prekių, daugiausia bus me
džiagų ir batų. 

PLATINKITE '•DRAUGĄ" 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKĖ 

R E I K A L A U J A M A merfrina gene
raliniam narnų darbui. Geruose na
muose. Vien tik suaugę šeimoj. 
Kreipkitės telefonu: 

KEYstone 8048 

REIKALINGA mergina t a rp 18 ir 
25 metų amžiaus generaliniam na
mų darbui. Turi būti prityrusi. Būti 
naktimis. Turi būti vaiki} mylėtoja. 
Kreipkitės į Mrs. Fisner, 4631 Lake 
Park, Apt. 2 AW. 

Telefonas KENwood 1577. 

P A R D A V I M U I KRAUTUVĖ 

Pardavimui delicatessen, buėernė 
ir grosemė. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Nupiginta kaina. Prie
žas t is : tur iu kitą biznį, kitam mies
te. Kreipkitės 3331 S. Halsted St., 
arba telefonu YARds 5742. 

P A R D A V I M U I UŽEIGA 

Pardavimui užeiga. Geriausia ant 
visos 6.1-ėios gatvės. Pardavimo prie
žast is : liga. Kreipkitės į ARTHUR 
CLYVE, 532 W. 03rd ST. 

PARDUODA NAMĄ 

CHERNAUCKAS COAL 
COMPANY 

1900 So. Union Ave. 
Tel. CANAL 2183 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

nių klausos jugoslavų prog
ramos, negu bile kitos prog-įkartais gana aukštai pašoka, r 
ramos leidžiamos per šių sto- Žiūrovams tatai suteikia ke
lį- , lėtų jaudinančių akimirksnių 

<? 

& 

-%, 

DAROME 

ŠUKYS - D000Y - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokio; Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

r^ 
PASKOLOS ANT NAMŲ 

: ^ , 

INSURED 

Skoliname pinigus ant pirmų morgi-
eių lengvais išmokėjimais. 

Jūsij padėti pinigai yra apdrausti iki 
$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Del informacijų 
kreipkitės į ik' 

SJMANO PAUL 
I*EDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO 

l̂ =» 
2202 W. Cermak Road 

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas. 

MORGIČIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

^ 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Reg. 6515 S. Roekwell Street 
Telephone: HEPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETIMS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

varasais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwelf St. 
Telefonas REPub'.io 9600 

» • • M • , 

PARDUODA puiku 2 flatų namą, 
su beisniontu. Flatai po 7 kamba
rius. Namas stovi ant pusantro lo-

j to. Garaflžius. Kreipkitės 5417 Car-
penter Street. 

P A R D A V I M U I NAMAS 
TTKftAS BAROENAS 

Pardavimui 2 flatų namas, su 
beismontu ir pastoge. Po 5 ir 6 kam
barius su maudynėms. Visi taksai 
ir asesmentai pilnai užmokėti. Kai
na tik $2,900. Kreipkitės j savininką 
po antrašu 1111 W. 59th St.., 1-mos 
lubos. i 

P A R D A V I M U I Ū K I S 

P A R D A V I M U I 40 akerių žemės. 14 
akeriij dirbama. Gera, IVCT žemė. 
Užtektinai malkų kurui . An t main 
hicbway. 3 keliai eina pro ūkj. 
Dvi mylės nuo miesto. Bušai pa
ima vaikučius j mokyklą iš namų. 
Visas ūkis aptver tas megzta dra t i 
nę tvora i r tvoros perskyrimui. Na
mas : 20 'x28 ' . 4 kambariai i r ka
mara apačioj, 4 kambariai ir kori
dorius viršuj. Iš t isas beismentas. 
Darž inė : 1 4 , x 3 2 \ Dviejų kari] pa-
radžius. TšgTežtas šulinys tuoj pr ie 
durų. Kaina $1,250. Kreipki tės 
S T E V E SIMON. IngUls, Michigan. 

r^ 

^ 

AUTHORIZED 

HUDSON - TERRAPLANE 
Chas. Chasas 

Lietuvis 
savininkas 

SALES AND SERVICE 

CHASAS MOTOR SALES 
203741 W. CERMAK ROAD 

Tel. CANal 2469 
CHICAGO 

Šiomis dienomis didžiausi Vartotų Karų Bargenai. 
1934 Pontiac 8 — 4 durų Sedan 
1929 De Soto — 4 durų Sedan 

EMIL DENEMARK. INC. 
> — — — — — — , 

Buick • Cadillac • La Salle 
Atsakanti Vartoti Karai 

VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS 
Puikiausios vertybės Siu metu žemiausiomis kainomis. Kiekvienas 
vartotas karas apkainuotas kuožemiausiai. Ne vienas teisingas pa
siūlymas neatslcomas. Esme nusistatė paleisti kiekviena vartotą ka
rą mūsų stake. 

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN 
BUICK '34. 5 Sedan 47, tobulam stovv 545. 
RUTCK '34, Club Sedan 61. tmnk , puikus «»5. 
BTTTCK *34, B Sedan, tobulai bėgras I M , 
BUICK '32, 5 Sedan, puikus karas 450. 
BUICK '30, 5 Victoria Coupe, geroj tvarkoj 175. 
CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 10*5.' 
CADILLAC '34, 2-4 Coupe, tobulas karas 1205. 
CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras karas 745. 
CADILLAC '31, 5 Sedan, jokių t rūkumu S45. 
CADILLAC '30, 6 Town Sedan, geroj tvarkoj 295. 
CADILLAC '30, 6 Sedan, gerai bėgantis, 195 
CHEVROLET '29, 5 Sedan, žema kaina 95. 
FORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPECT*L. 
FORD *34, 2 door Sedan, labai puikiam stovy 305. 
HUPMOBILE '30, 6 Sedan, tvirtas mažas karas 195. 
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina 345. 
LA SALLE '30, 5 Sedan, geras karas žema kaina 245 
LINCOLN '83, 7 Sedan, puikiam stovy, 1105. 
LINCOLN '31. 7 Sedan. pulkus karas, bargenas ! . 595.' 
LINCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy 225. 
NASH 'S2. 5 Sedan, čionai gera vertybė 295 
PACKARD '34, 5 Sedan. tobulam stovy 895 
P I E R C E ARROW '29, Sedan 7 pasaž. geroj tvarkoj . . . ! ' . . " . 150* 
PONTIAC '82, 5 Sedan, geriausia vertybė 205* 
£9£7-l$SL!.P' 5 S e d a n - atsakantis karas prieinama kaina 395. 
^J^^V1', 'P' 5 S e d a n » d u ° s ^ r ą patarnavimą s i 5 . 
CADILLAC '34, 2-4 Coupe, tobulas karas . 1295 
CHRYSLER '31 , 6 Sedan, geras pirkinys '.'.'.'.'.'.'.". jr>5* Mainykite savo senajj karą aukščiausia kaina ant vieno iš Sių pui

kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 
EMIL DENEMARK, INC. 
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CICERO LIETUVIŲ 2INI0S 
Iš Namų Savininkų 

Susirinkimo 

Šv. Antano Par. Namų Sa
vininkų klubas laikė mėnesi
nį sns-mą rugpiūčio 18 d. I 
gus-mą atsilankė apie 50 na
rių ir prisirašė 5 nauji nariai. 
Vadinas, klubas vis anga ir 
stiprėjau 

Iš " town boardo" susirin
kimo komisija pranešė, kad 
atėmę leidimą vienam anglių 
sandeliui, kuriam buvo daug 
dulkių ir nešvariai užlaikomas. 

Komisija iš "pa rk boardo" 
pranešė, kad miestas gražina 
svetimtaučių apgyventas vie
tas: žada įtaisyti žaidimo ai
kštę. O lietuviams — nieko. 

Vandens komisija pranešė, 
kad vandens mokesčiai bus 
dvigubai aukštesni. Komisija 
pasižadėjo ir toliau darbuo
tis lietuvių namų savininkų 
naudai, kad mokesčiai už va
ndenį būtų visiems lygiai iš
dalinti, i^ 

• / t 
ALEKSANDRA 

ČIKANAUSKIENi ^ 
(po t»vaW F&fc3Hirui9kat£e) 

mirė rugpiučio 20 d., 1930, 
12:55 vai. rvto, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Kilo M Tauragės Apskričio, 
1-Aukuvos parap.. šaupelių kai
mo. Amerikoje iSgyveno 2 y me
tus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
I dukteris: Constance ir Ste-
phanie, sūnų . Antaną, brolį 
Vincentą Račkauską, 2 Žentus: 
William l.aurinavič ir VValter 
L'ginčus, anūkę Alice ir anūką 
Konald ir gimines; o Lietuvoj 
seserį Teklę. 

Kūnas pašarvotas 4416 S. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugplūčio 24 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į .šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu • 
lydSta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotu vese. 

Nuliūdę Dukterys, Sūnus, žen 
tai, Anūkai ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius J. K. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

Klubas paskyrė du narius, 
kad padėtų Krasauskienei iš
danginti savo rendauninką, 
kuris nemoka rendos jau ant
ras mėnuo. 

Taip pat buvo įdomi kalba 
adv. F . J. Christensono. J is 
išaiškino apie namų sav. tei
ses ir kaip jomis pasinaudo
ti. Nariai taip pat su dėme
siu klausėsi apie piliečių taip 
vadinama pastovią, registra
ciją. Adv. F. J . Christensonas 
yra miestelio teisėjas ir as-
sistant statės attorney, labai 
prielankus lietuviams. Kra
sauskienei pasižadėjo patar
nauti dykai. 

Klubas kreipsis prie valdy-' 
bos vieškelių komisijos, kad 
pagražintų 16 gatvę. 

Iš šio susirinkimo svarsty
mų ir nutarimų galime pasi J 
didžiuoti šiuo klubu. Matote, I 
kaip yra svarbu turėti namų' 
savininkų klubą. 

P. S. Šv. Antano Par. Na-1 
mų Savininkų klubas nėra iš
rinkęs nei jokių agitatorių, 
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TEISIŲ SKYRIUS 
j Veda adv. Charles P. Kai, j 
Į 6322 S. Western A v. Chgo. į 

Jau kelintas žknogus klau
sia laišku ir telefonu, dėl ko 
aš neatsakau į jų klausimus, 
kiuomi pranešu, kad pasta
ruoju laiku buvau labai už
imtas kitais reikalais. Dabar 
gi vėl savo raštinėje tęsiu šį 
darbą. 

Daugelis žmonių dėkoj** 
Teisių Skyriui dienr. "Drau 
ge" . Man tai yp-č linksmr. 
įkad Išmones taip įdomauja 
tuo skyrium. 

Norėčiau taip gi paskatin
ti visus siųsti klausimus ne 
vien iš teisių srities, bet ir 
ir politikos. Kas tiktai kam 
nėra aišku, arba nežinoma, 
kreipkite* laišku, telefonu ar- i 
Va asmeniai i mano ofisą. 

11 galima atsakyt per laikraštį. 
Nepatarčiau nei siųst tokių 
klausimų. Panašiais klausi
mais galima tik asmeniai pa
sikalbėti, bet negalima dėti j 
laikraštį. 

Adv. Ghaues P. &ai 

š v e d a i SIIJIO Peržiūrėt i 
Vilniaus Klausima 

Lietuvai drauginga Švedi
jos valstybė ir jos visucm nė 
jau ne kartą yra p kėlusi ba
lsą dėl Lietuvai padarytos 
.skiiaudos, išplėšiant jos sos 
tinę Vilnių ir trečdalį kraš
to. Atmename, Vilniaus klau
simu dideles kalbas Švedijos 
parlamente ir įtakingoje šve
dų spaudoje. Šiomis dienomis 
vėl svnrbfis švedų laikraščiai 

! pakėlė balsą Vilniaus klau-

žinti, kad Vilniaus sritis is 
metų į metus nuolat smunka 
žemyn ir kad Vilniaus preky
bos keliai eina į Klaipėdą įr 
Liepoją. Kad ši sritis galu
tinai nesunyktų, reikalingas 
pasitarimas Vilniaus klausi
mu. Be tarpusavio nesantaikos 
priežasties likvidavimo bus 
bergždi visi ligi šiol daryti 
mėginimai pasiekti susitarimo 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Šve 
dų laikraščiai siūlo lenkams 
dabartinę padėtį pakeisti ku
riuo nors kitu sugyvenimo 
p grindii, kuris Lietuvą, ir 
Lenkiją neskirtų, bet suvestų 
į gerus kaimyninius santy
kius. Dėl to, Lenkijai r ikia 
peržiūrėti Vilniaus klausimą 
ir užimtos Lietuvos žemės grą 
zinti tam, kam teisėtai jos 
priklauso. Tsb. 

APDOVANOTA UŽ ATSIŽYMĖJIMĄ. Clara Van 
Horn, 12 m. amž., iš Fultonham, Ohio, šiomis dienomis 
prez. Koosevelto apdovanota Army and Navy Legion 
garbės medaliu. J inai išgelbėjo du vaikus nuo suvaži
nėjimo traukiniu. 

A|A 
STANISLOVAS 

TURAUSKIS 
Prisiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpjūčio 21 d., 9 vai. ryte, 

^

\'J^S<i m., sulaukės pusės ajnž., 
Kiove Liefnvyj, {U?ekUį apskr., 
hukės parap. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barborą (po tėvais 
Kutnauskaitė) , 3 dukteris: Bar
bara, Bronislava ir žentą Ka
zimierą, Eleną ir žentą Joną, 
sūnų Stanislovą ir gimines. 

Priklausė Organizacijose 
Lietuvių Keistučio Paselpos 
Klubo ir Draugystė Garsaus 
Vardo ir šv. Vincento Town 
o£ Lake. 

Kūnas pašarvotas randasi 
7230 So. Kockwell St. 

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, įtug-piūčio 24 d., 8 vai. ry
to iš namų į Gimimo švenč. 
Panelės Marijos par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sieią, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. 

Visi a. a. Stanislovo Turau-s-
kio giltinės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame, Moteris, 
Dukterys, Sūnus, žentui ii* Gi
minės. 

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius A. Masal
skis Tel. Blvd. 4139. 

kurie eitų per namus priraši-
ntdami narius prie klubo. 

Rap. 

A. A. 
JUZEFĄ TREPENSKIENĖ 

(po tėvais Petkaitė) 
mirė rugpiūčio 20 d., 1936 m. 11:40 vai. vakare, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Raseinių Apskr., Kražių parap., Bruku kaimo. 
Amerikoje išgyveno 2 5 metus. 
Pal iko dideliame nuliūdime brolį Vincentą Petkų, brolienę 

ir jų šeimyną, seserį Barborą Ncrbutienę, švogerį Antaną ir jų 
Šeimyną, 2 pusbrolius: Antaną Petkų, Aleksandrą Vitkauską, ir 
jų šeimynas, 4 pu#seseris: Oną Vitkauskienę, Agniešką Mališaus
kienę, Mykaliną Gerčienę ir Aleksandrą Kuncevičienę ir jų vyrus, 
brolienę Oną Petkienę ir jos Šeimyną, gimines: Kryževičius ir And
rijauskus ir daug kitų giminių; o Lietuvoj brolį Petrą Petkų, bro
lienę Juzefą ir seserį Anielę Kimkienę ir jos vyrą ir daug kitų 
giminiu. 

Kūnas pašarvotas 4538 So. Hermitage A ve. 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 25 d. Iš namų 8 vai. 

ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ic pažysta-
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Brolfe*, Sesuo, Pusbroliai, Brolienės, švogeris, Pusse
serės tr Giminės. 

Laidotuvių direktorius 1. J. Zolp. Tel. BOUlevard 5203. 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

YARds 1741-1742 

GAR.Y, TST>. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRTJZIN 

Geriausia* patamavimaa — Moteris patarnauja 
Pliene tCfO 620 W. 15I& Ave. 

Motery Sąjungos 2 kuopa 
sekmadienį, rugpiūčio 23 d. 
rengia išvažiavimą. Kučinsko 
darže, prie Kean ave. ir 82 
gatves. Pradžia 1 vai. po pie-

** jijiii 
Cieeroa sajungietes yra vai

singos ir begalo draugiškos. 
Jos nuoširdžiai kviečia visus 
cioeriečius, bulvariškius ir a-
pylinkšs lietuvius dalyvauti. 

Rengimo komisija lauks svo 
įčių. Ji turės paruošus skanaus 
užkandžio ir šalto gėrimo. 

\ 
Tad visi važiuokime į Ci-

ceros sajungiečių piknike. Bū
siu ir aš. , ^m 

Sajungiečių Rėmėjas 

95 Metry ir 15 Ct. 
Šulinys Amerikoniško 

Tipo Mokykloje 

Jau treti metai 9 kilomeV 
re nuo Alytaus, Marijampolės 
link prie plento, Kumienuose 
amerikietis Eadziukynas, ki
lęs iš to kaimo, stato ūkio 
būdu amerikoniško tipo pra
džios mokyklą. Mokykloje da
romi dabartinių laikų ameri
koniški, moderniški įrengimai 
ir įvedamas centralinis šil
dymas. Visa vidaus įrengimui 
medžiaga atvežta vien iš A-
merikos. 

Mokyklos statyba taip il
gai užtruko daugiausia dėl 
šulinio iškasimo. Per dvi va
saras bandė kasti ir vis van
dens neprisikasdavo. Reikėda
vo įkastus žemėje vamzdžius 
užversti. Po visų kombinacijų 
šiemet ryžosi kasti artezinį 
šulinį, kurio kasimas taip pat 
sunkiai davėsi. Pagaliau, po 
didelio vargo prieita prie va
ndens. Dabar šulinys gilumo 
turi 95 mtr. ir 15 ct., o iki 
vandens 85 m. 30 ct. Tai, tur 
būt, bus vienintelis Lietuvoje 
toks gilus prie pradžios mo
kyklos šulinys. 

Valstybine ir Savival-
dybių statyba 

Pernai valstybė ir savival
dybės trobesių statybai išlei
do 3,231,0 tūkst. lt. (užper
nai 2.271,3 tūkst. lt.). Pirmos 
eilės miestuose pastate ben
drai 24 trobesius, ir apskri
tyse bei antros eilės miestuo
se 120, taigi iš viso 144 tro
besius (užpernai pastatė 149). 

Į Be to, pastatė 1,447 medinius 
tiltus, 72 gelžbetoninius, 146 

simu. Jie rašo: paliekant nuo-
| Esu gavęs porą klausimą salyje istorijos priežastis, kie-
j apie tai, ar galima pataisyt kvienam aišku, kad tikra* Vi-
J. A. Vals. konstituciją ir Iniaus kelias į jūrą eina per 
kokiu būdu. Klausimas atsių- j Lietuvą ir šio miesto dirhti-
stas iš Detroito. Neužilgo į inis atskirimas nuo to kelio 
jį atsakysiu. Taip pat yra i padarė jam daug žalos. Len-
atėję trys vienoki klausiniai, j kija turi garbingai prisipa 
būtent: Ar J . A. Vals. prezi
dentas gali eit trečią tarny
bą, t. y. ar jis gali tris ter
minus būti prezidentu? Į šį 
klausimą jau esu atsakęs. Dau 
gelis žmofįų; prašo, kad jiems 
atsakyčiauiąįšku. Žinoma, a*i 
sakiau, bet tuo atsakymu pa
sinaudojo vienas tik klausė
jas, o ne visa visuomenė. Ge
riau atsakymus spausdinti 
"Drauge" , kad juos paskai
tytų visi dienraščio skaityto-
jai. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

mūrinius ir betoninius, viso 
1,665 tiltus. Pernai iš visoj Nekartą esu minėjęs, kad į 
atremontavo 2,311 tiltu 'klausimus apie vienų užsipuo 

<? : ^ , 

SHORT-TIME COMBINAIiflN DEK 

ąpovE 
M&tmL 105 

REGULARLY $28.95 •fr Previoui modeli 
r«conatruot«d «t 

i th«Hoo*«r f «ctory 

PLATINKITE '' DRAUGĄ *; 

uARSINKITES "DRAUGE" 

Pasiūlyman inimama 5-dalių, $7.50 vertės setas Valy
mo Prietaisų. Kiekvienas Special turi Garancijos te-
gutę — prirodymas tikro Hoover- padarymo ir dalių. 
Garancija PILNAI VIENIEMS METAMS. 
Naujj. Prietaisai inima maišą, diržą, ir dratą; taipgi 
mušantį-šluojantį šepetuką. Gražiom naujom spalvom. 
TAIPGI APRIBOTAM LAIKUI — ModeI 541 Hoover 
Special, su Valymo Prietaisais, (reguliariai $34.55) 

Tiktai $ 3 Q . < ~ ^ 

Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

-o 
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 

pinigus 
o 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORTHWEŠfERN AVE, 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

Mažas priedinis mokestis vartojant lengvų 
išmokėjimų planą. 

TIK 5 0 C * S A V A I T6 

JOS. F. BUDRIK, INC. 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

3417 S. Halsted St. * > * . 

BUDRIK FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St. ^ 
Tel. BOUlevard 4705 

J. F. Radzius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skudas 718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

^ 

Ezerskis ir Simus 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Ladiawicz ir Saa i 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave. Į 
Phone YARds 1741—1742 
Sktr.—4447 S. Fairfield Ave. 

S. C. Latburicz 
J. Liulevičius 

42-44 E. 108th Street 
rulone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

— - - - - • - -

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

i 
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Pasaulio Žinios Paveiksluose 
M r a d i e n k rugn. 22 d., 1936 

Dviejų kraštutinumų padariniai. K g r a ž u s Ispanijos miesto, p 0 dideliu kovu 
tarp radikalų ir sukilėlių, palikę vien grif vėsiai. Kiti gražūs Ispanijos 
panašiai atrodo. 

miestai irgi 

Viena Barcelonos gatvių. Apgriautame mieste radi
kalų patrulis važinėja gatvėmis vogtu automobiliu, ku
rio stogas matosi užbarikaduotas, kad kas nors iš aukš
to, ar pro langę neperšautu. Vadinasi, net savaisiais 
nepasitiki. 

JOS PASKRAIDĖ LĖKTUVAIS, š io ins dienomis Chioagoj huvo su
stojęs lėktuvas, kuriuo atgabenta bū rys ai.telopų. Vienos jų paimtos į 
Lincoln parko žvėryną, o kitos lėktuvais nugabentos i kitų miestu žvėry-
nus. 

Stebuklingasis Aušros Var
tų Dijvo Motinos paveikslas 
Vilniuje. Prie šio paveikslo 
kasdien renkasi daugybe žmo 
nių, kurie klūpo ir prašo Au
kščiausiojo malonių.» 

i 
Ispanai marokiečių nelaisvėj. Marokiečiai legijonieriai sukilėlių atgabenti Ispa-

mjon kovai prieš raudonuosius gabena transporte radikalu, p . imtu nelaisvėn kau
tynėse prie Carmona, n. toli Seville. 

(JllErTASTS KARO PABŪKLAS. Naujasis šarvuotas J. A. .Valstybių karo tan
kas, neseniai padirbtas TCock Tsland, UI., ai>\ -na! e. Šis tankas gali važiuoti nuo 40 

• 

iki 50 mylių per valanda. Jo konstrukcija laikoma paslapty. 

Daug iškentėjo, bet laisvę 
laimėjo. Nepriklausomybės ko 
vų žygia«ms atminti visa Lie
tuva puošiasi didingais pa
minklais. Jie statomi įvairių 
Jcovų didvyriams ir tiems ne
priklausomybes kovotojams, 
kurių vardai šiandie mažai 
knm žinomi, bet kurių darbai 
įaisvės atgavime yra ; labai 
iflideli. Vaizdelyje matome puo 
fnų paminkhj' lietuviui, ūki
ninkui. Šis paminklas visuo
menės lėšomis pastatytas Ea-
s-einiuose ir atidengtas 1934 
m., birželio 24 d. 

Gaisras sunaikino $33,000 vertės lėktuvą. Orand Central airperte, (Jlendale, C*. 
lif., šiomis dienomis gaisras sunaikino šį lėktuvą, kuris buvo paskolintas vienai ju-
džių kompanijai filmai daryti. Iš ;l.ionių niekas nenukentėjo. 

Prezidentui atvy/ms į Clevieland, Ohdo. Minios žmonių raliuoja prezidentui Rooseveltui atvykus į Clevė-
land, OhiOj atlankyti Great Lakęs parodą, ir WPA projektų Šis prezidento " t r i p a s " j Clevelandą buvo nepolitinis. 

D-edama pastangos maineriams išgfclfceti. Sexton an
glių kasykloje, netoli Moberly, Mb., kilęs gaisras uždarė 
maineriams išėjimą. Vaizdely matome, kaip kiti mai-maineriams išėjimą. Tai^unv uaiu-mr, t l . 
neriai deda pastangų prie jų prieiti. Manoma, kad ne
laimingieji jau bus užtroškę. ' / 


