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Sukilėlių koliumnos visur
dano pažangą

PARYŽIUS, rugp. 26. —
Ispanijos autonominės pro
vincijos Katalonijos radika
lai sovietina visas p r a m o n e .
Jų savininkams skiriamas no
minalus atlyginimas ne pini
gais, bet eertifikatais, vadina
mais "monkių pinigais", ku-

MARKSISTAI PASKUTINES PAJĖGAS
STATO KOVOS LAUKAN

NORĖTU PAIMTI ALGA

MARCH

3. 1879

Telefonas: Canal 7790
Administratoriaus: CANal 2821

METAI-VOL. XX

NAUJOVINIS PULLMANO VAGONAS TRAUKINIAMS-

(ATALONIJOS RADIKA
LAI SUSIŽERIA TIKRUO
SIUS PINIGUS

MADRIDO RADIKALAI
KRIZES IŠVAKARĖSE

LISABONA,
Portugalija,
rogp. 26. — Žiniomis iš Ispa
nijos, Madrido radikalų vy
riausybei eir:a krizė, kuri nu
lems jai likimą. Sukilėlių ko-

IOČIO- AUGUST 27 D., 1936.
KETVIRTADIENIS, RUGP|DCK)MATTER MARCH si, 1916, AT dafCACSo, ILLINOIS UNDER THE ACT OF
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Naujos iūšies Puilmano vagonas, kurs sudaro dvi dalis, kaip ir du atskirus vagonus, išbandomas ant geležinkelių.
Jei praktikoje jis pasirodys tinkamas, bus statoma daugiau tokių vagonų. Pirmojoj šio vagono daly yra 16" kambarėlių,
tės. Tikruosius pinigus radi-1 antrojoj gi tfe kambarių yra d a r ir bufetas. Šis milžiniškas vagonas savo svoriu vra lvgus vienam Pullmano standariniam vagom
kaiai sau sužeria palaipsniui
<Tf
ištraukdami
juos
iš
apyvar
MADRIDAS, rugp. 26. —
liumnos visur daro pažangą Radikalų vyrausybė pasiuntė tos. Daromos kratos ir pini
ir veržias vis arčiau Madrido. Toledon savo karo ministerį gai atimami.
Didžiausias pavojus Madri- j p u l k .leitenantą Sarabia, kad
dui iš pietvakarinio tono — 'fa
ton vadovautų milicijai
LONDONAS, rugp. 26. —
S P R I N G f l E L D , 111., rugp.
iš Toledo pusės. Pas sukilę- p r į e § Aleazar tvirtovę, kurioje
PARYŽIUS, rugp. 26. — į Xį — už 10 mylių n,uo BarceAnglija šiandien pasirašė tai
26.
—
Vakari
susirinkusi
leJius yra daug gajumo, nes v^įitfridmi* sukilėliai ir kelinta
kos sutartį su Egiptu, šia su Monte Allegro, arti Barcelo- lonos.
gislatūra
šiandien
nutraukė
sa
dovaųja rinktini vadai. Suki- s a v a i t e nepasiduoda,
Prieš lecsantis
žygiuoti,
tartimi Anglija pripažįsta E- nos, kartūzai vienuoliai taip
vo
posėdžiavimą
iki
ateinan
lėliu pusėje vra svarbiausioji Į
MADRIDAS, rugp 26
20. — čio antradienio, kadangi pasi gipto suverenumą ir užtikrina pat nukentėjo nuo radikalų vienas kiomunistų paklausė,
jnicijatvva. Pas radikalus tol Vyriausybė spėja, kad toje
Radikalų vyriausybė ] askelbė rodė, kad atstovų žymus skai- sau Suezo perkasu laisvą nau pašėlimo. Tarp jų buvo kele kurie vienuoliai yra viršinin
visa nėra ir jie visur nugali-! p o v ė j e yra apie 1,700 astas prancūzų ir šie paleisti, kai. Atsiliepė trys,: tėvas vir
atsišaukimą Ispanijos gyven čius atostogauja.
dojimąsi.
mi ir triuškinami, nepaisant menų. Be sukilėlių ten yra tojams, kad jie subu:»omis pa
ačiū Prancūzijos konsulo Bar šininkas, tėvas prokuratorius
Egiptas
ypač
patenkintas,
Ateinantį
ajntradienį
legisMadrido skardaus skelbimo daug moterį) su vaikais.
oelonoj įsikišimui. Trys vie-'ir tėvas Celestinas Fumet.
Girdi, vakar dieną ten suki- jėgomis kovotų prieš maurus latūra nutars; ar jai visiškai kad pasirašius sutartį panai
apie savo " p e r g a ' e s " . I r viVisėems trims įsakyta įsi
karius, kaipo įsiveržusius Is- nutra.ukti specialę se.siją, kuri kinta britų mi.itarinė okupa nuoliai, įėmus tėvą prokurato
iJ
balt
siškai nugalėti radikalai, m a - * ^ ****&
$
vėliavą.
rių, nužudyti, o daugelis kitų lipti į automobilį, kuriame
panijon " b a r b a r u s , \
cija.
pradėta
sausio
mėn.
8
d.,
ar
tyt, šauks, kad "laimėjimai"! Tuojau pasiųstas radikalų ka
sužeista.
rasta revolveriais apsiginkla
rininkas su palydovais į nuSukilėlių
vadovybė
juos
iš
imtis
svarstyti
šelpimo
klausi
jų pusėje.
Grįžęs Prancūzijon vienas vusios dvi komunistės. Imta
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KĄ
KALBA
|
matomus
pasitarimus.
Bet
Morokos
atkėuė
Ispanijon,'
mą.
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kartūzas prancūzas štai kaip žygiuoti. Automobilis greit
Bet taip nebus. Jie turės kaip tik pasiuntiniai prisiar- kad nugalėjus Madrido mark- j Daug kas sjako, kad šelpimo
dingo iš akių su įkalintaisiais.
nutilti. Jie suprovokavo t a u t a ' ^ p r f e Mrtovįfi
^
vart(})
Chicago miesto teisėjas J. apipasaikoja įvykį:
.'klausimas y r i svarbus. Reika
sistus.
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echt anądien jrnžo iš Islingi n
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voliucijos pintąsias (Ponas.
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neturi būti pasigailėjimo, kai
griovyje gulinčius tėvą virši
"liaudies fronto" laimėjimo
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vienuolyno
link,
kurs
yPARYŽIŲ
Jis pareiškia, kad Ispanija
Radikalai šį įvykį aiškina jie pateks nelaisvėn.
ninką ir tėvą prokuratorių.
sudaryta vyriausybė, kuri pa
ra
ant
aukštos
kalvos.
Tuo
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HITLERIO ATSTOVAS
Paskiau patirta, kad pas
pakėlė prieš socialistų ir ko vuoja nesutikimai. Dalis užsi
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PARYŽIUJE
kui mus važiavęs trokas paė
munistų šėlimą. Turėjo išsi dariusiųjų norėtų pasiduoti,
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J.
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fašistus.
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Pašalinį
pastatą.
I davimui.
Tėvas prokuratorius buvo ne
(Visuose frontuose vyksta
cūzijai
J.
L
Straus.
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vieton
^
kalha apįe Ispai:i
Neužilgo komunistai iš visų" gyvas, o tėvas viršininkas su
Čia atvyko Vokietijos ekono
kovos ir sukilėliams visur s e - ' p R Į E Š S U K , L £ U | ,
paskirtas
šiandien
i
r.
is
ambaRĖMlMĄ
šonų apsupo vienuo'yną. Pa- žeistas. Šis pastarasis paim
mikos ministeris dr. Hjalmar
kasi. Artimiausiomis dienoSchacht. Šiandien jis turėjo sadorius Sov. Ras.jui \V. C. i S V Y K O PASKUTINIS RU-Įdaryto"nuodugni k r a t a i pas tas ligoninėn. Pasirodė, kad
Rusijai
i5m,lt
Y
nm
mis teks išgirsti apie didelius į L I S A B 0 N A ,
Portugalija, pasitarimų su premjeru B l u - ' Bullit.
SŲ TRANSPORTAS
' ^Sov.
'
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tate rasti susirinkę vienuo važavusių automobiliu mote
įvykm5?
' rugp. 26. — Žiniomis iš Mad- mu ir kitais Prancūzijos val ambasadorius dar nopaskirliai. Vistu mus jie surikiavo rų darbas.
t
i
s
.
KAUNAS, iš Kauno į Pa- eilėmis po tris. Viso buvo- 24
Radika/ų vadai pakartoja rido, premjeras Jose Girai vis dininkais.
Paskiau mums žygiuojant
ragvajų išvyko 116. žmonių_; kunigai ir 13 brolių. Po to įsa toiliau iš mūsų tarpo išskirta
savo grasinimus. Pareiškia, dar statosi atsakomingu prem
Kalbama, kad jis čia atvy KOMUNISTŲ DEMONS
rusų emigrantų transportas. I kė leistis žemyn nuo kalvos dar keletas vienuolių ir žvė
kad jei jiems reikės apleisti i jeru, nors yra žinoma, kad jis
ko vokiečių kolonijai atgavi
TRACIJOS PRAHOJE
Tatai yra paskutinė emigran j i r žygiuoti į Badaloną mieste- riškai nužudyta.
Madridą, sukilėliai mieste d a u | jau seniai yra radikalų nus- mo reikalu.
tų partija iš Lietuvos į Parag
giau nieko neras, kaip gyven- tumtas į šalį i r yra žinomas,
BERLYNAS,
rugp.
26.
vajų, nes skirtieji tam reika
tojų lavonais nuklotas gatves, i kaipo šiaudinis premjeras.
UŽIMA GIL VIETĄ
TROCKIS PRISIEKĖ KERŠ Žiniomis iš Prahos. Čekoslo lui pinigai jau išsibaigė.
400 ŽUVO POTVYNIUOSE
Nuo desperatų raudonųjų gali j Nežiūrint to, jis atsišaukia
vakijos, ten komunistai sukė
TĄ STALINUI
Rusai buvo gabenami Para
ma tikėtis tokių įvykių. Iki į Europos valstybes, kad jos
MEKICO CITY, rugp. 26.
SEOUL, Korėja, rugp. 26.
lė
demonstracijas
pi
iušais
vo
gvajaus
valstybės
lėšomis.
šiandien jie jau yra išžudę paliautų rėmusios sukilėlius,
f
— Vidaus reikalų sekretorius — Korėjos japonų vyriausybė*
OSLO, Norvegija, rugp. 26. kiečių konsula ą.
tūkstančius civilinių žmonių, i T.uo būdu, girdi, sukilėliai būSilvano Barba Gonzales pas paskelbė, kad per paskutinius
Demonstruotojai
šaukė:
KULTŪRINGAS
Aišku, žudymus vykdys iki, tų veikiau nugalėti. Bet jis — Maskvoje sušaudžius 1.6
kirtas revoliucinės
partijos potvynius šalies centrinėj da
sankalbininkų, Norvegijoj lai "Sveikas, M a d r i d a s ' " , " T e 
KAMPELIS
pat galo.
pageidauja, kad radikalų re
prezidentu vieton atsistatydi ly 403 asmenys žuvo, 156 dinkinai gyvenąs buvęs sovittų gyvuoja Maskva!"
žimas būtų visados remiamas.
P. Gil.
komisaras Trockis prisiekė
ZARASAI. Smėlynės nusio
- ~ -E. —
»•
|«0 i r 563 sužeista.

ZAR TVIRTOVĘ TOLEDOJ

Iii. LEGISLATŪROS ANGLIJA PASIRAŠĖ SU
NARIAI ATOSTOGAUJA TARTI SU EGIPTU

MADRIDO MARKSISTAI
PRIEŠ M0ROK0S KARIUS

MARKSISTŲ MOTERYS
ŽUDO VIENUOLIUS

DE VALERĄ STOVI UŽ
kerštą diktatoriui Stalinui.
NORVEGIJA NUSIKRATO pradžios mokyklos mokytojo
NEUTRALUMĄ
VOKIETIJA NEJSILEIDŽIA
PUSMETJ' RŪPINASI GRŪDŲ KOKYE T p
TROCKIU
J.
Pranckūno
pastangomis, I
J
P
™ , k „ n n nastamromis.
^
BES PAKĖLIMU
'
ŽYDŲ
Pirmoje vietoje, kaip jis sa
EMIGRAVO 867 ŽMONES

DUBLINAS, rugp. 26. —
Nepaisant to, kad daugelis
jaunų airių buriasi aplink fa
šistų papartį, kad vykus Is
panijon kovoti prieš komunis
tus, Airijos vyriausybės galva
de Valerą skelbia, kad Airija
pasiryžusi būti neutrali Ispa
nijos reikale.

kosi, aikštėn iškelsiąs čekos
OSLO, rugp. 26. — Norve
MUNICHAS,
Bavarija, šunybes.
gų vyriausybė nusprendė, kad
rugp. 26. — Kai Vokietijoje
ji leidžia Trockiui Norvegijo
įsigalėjo naciai, daug žydų pa
DAUG PRISISEJO
je gyventi tik iki gruodžio m.
spruko Ispanijon. Dabar da
TABAKO
18 d. Iki tos dienos turi nusi
lis tų žydų nori grįžti atgal
Vokietijon. Nutarta nieku bū
KIDULIAI, gakių apskr. kelti kur kitur.
du jų neįsileisti.
— Vyriausybei leidus sodinti
tabafeo ne,t 40 kv. metrų, Lie PREZ. ROOSEVELTAS
CHICAGO JE
NACIAI ATSILYGINA tuvos pypkoriai 30 ir pasisė
SU LĖKTUVU ŽUVO SO
OLANDIJAI
jo apsčiai. Praėjusiais metais
Vakar per Chicagą prava
dėl įvairių formalumų pypko žiavo prezidentas Rooseveltas.
VIETŲ II VIRŠININKŲ
AMSTERDAMAS,
rugp. riai turėję kįesti tabako " b a  J i s vyksta į No. Dakotą. ChiMASKVA, rugp. 26. — Je 26. — Olandijos vyriausybė dą". Šiemet dėl palankaus ta cagoj tik tiek užtruko, kol jo
nisiejaus upės pakrašty, Azi neseniai ištrėmė iš savo šalies bakui augti oro sąlygų, jis at specialaus traukinio dalis pri
joj, nukrito sovietų keleivinis keturis vokiečius nacius.
rodo labai gerai. Todėl mfįe|ų»jungta prie kito traukinio,
lėktuvas. £uvo 11 asmenų, kuDabar gi iš Vokietijos iš- rūkoriai šypsosi ir džiaugia- j Šiandien per Chicagą pra
rhj dauguma buvo Sibiro vir- tremti keturi Olandijos valdi- si, kad šią žiemą galėsią di-j važiuos Kansas gubern. A:f.
šininkai.
,. ,
, J uiai
desmį pajoti į or^,
lamdon.
1

šios apylinkės gyventojai be
veik visi užsiprenumeravo lai
KAUNAS. — šiemet pirmą
SUDARGAS, Šakių ąp. —
klasčius. Pareina į vietos paš
to agentūrą virš 120" laikraš- fusvmetį i š L i e t u ™ s į kitus Į S e n i a u ^ m i n k a i į javų sėklos
emi ra
čių. Juos prenumeruoja net *****
* ™ f 7 * * » * •' 1j kokybe kreipdavo labai mažą
;«543 vyrai ir 524 moterys.
^
rusaį
dėmesį sėdavo net blogos ko
j Tautybėmis
emigravusieji
taip atrodo: 228 lietuviai, 534 kybės javus. Suprantama, kad
PUNIA. — Iki šiol turimo v
.
v.
• v. • •
, vv
- T : ;zydai, 3 vokiečiai, 1 lenkasB llir iš blogos sėklos užaugdavo ir
mis žiniomis, aukščiausia Lie- i _i ' .
'
mažas derlius. Dabar ūkinin
98 rusai.
tuvoje eglė yra Punios šile.
kai jau į javų sėklos kokybę
J i turi 42 metrus aukščio ir
Daugiausia emigravo žydų
kreipia labai didelį dėmesį,
du metrus aplink liemenį ž m o j Palestiną. Amerikos J. V.
. _
_ ^ _
nes supranta, kad tik dš gea
gaus krūtinės mate.
emigravo viso 55 asmenų. į
-,,
,. v
..
A
AI „™
^
.,..
i ros sekios gali užaugti geras
1
3
i
r
a
a
U
,
J
ą
9
tį TKanadą
^ *
o33,o į'..Urugvajų
. ^29,! derlius. Ypač ūkininkai susiT?
į Pietų Afriką 153 asmens, rūpino javų kokybės gerumu
mažiau į kitus kraštus.
po to, kai " L i e t ū k i s ' ' įvedė
CHICAGO SRITIS. — Nu
naują javų supirkimo tvarką,
matomas pragiedrėjimas; po
Pernai pirmą pusmetį emi-, pagal' kurią už geros kokybes
piet kiek šilčiam
grayo 1,026 žmones.
javas ir mokama brangiau.
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BUBSCr' TlOčiS:
United States and its possessions:
One Yvar — $6.00; Sut Months — $3.50; Three Months
- - $2.00; Oue Month — 75c. Europe — One Year —
S7.0u; Six Montna — $4.00; Copy — 03c Canada &
*\>rei*n: u n e Year — $7.00; 81x Montha — $4.60.
AuvertiBing ir "DKAtGAS" uciuga bent result».
Advertising rates o n appllc&tion.

"DKAUGAS" 2334 S. Oafcley Ave., Chica«o

"DRAUGAS"
Skelbimų kainoa prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina.
Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tani tiks
lui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.
Jr'RJaJNLMl^itATOS K-A.11MA. J. Amerikos valstyoese.
Metams — $6.0u. Pusei metų — $8.60; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mSnesiui — 76c. Kitose valit>iėse prenumerata: Metams — $7.04; Pusei mėty
- 14.00. kopija — .Otc

AR GALIMA PANAIKINTI NEDARBĄ
Jungtiniu Valstybių Komercijos Departnientas apskaičiavo, kad šioje šalyje bedar
bių dar esą 9,550,000. Toliau nurodoma, kad
dabar bedarbiu yra veik 5,600,000 mažiau,
ne 11
o J u buvo kovo mėn. 1933 m. Ir gerai
siais laikais šioje šalyje bedarbių būdavo
arti 2,500,000. Todėl išeina, kad šioje šalyje
vis vien dar yra apie 7,000,000 bedarbių.
Paprastai yra sakoma ir tikima, kad
bedarbių turime dėlto, kad darbų nėra. Bet
ar ištikrųjų taip yra? Argi gali darbų trū
kti? Dai ryk Anės. Matome, kad tūkstančiai
šeimynų dabar neįstengia
Maitintis tai]),
kaip pridera civilizuoto krašto žmonėms. Tai
kodėl ne didinama maisto produkcija, kad
visiems būtų galima žmoniškai maitintis.'
Tūkstančių tūkstančiai Žmonių nėra apsirė
dę taip, kaip civilizuoto krašto žmonėms pri
dera rėdytis. Tai kodėl nedidinama drabu
žių ir avalo gamyba, kad visiems užtektų
ir drabužių ir avalo, kad visi žmoniškai dė
vėtų.* Tūkstančiai šeimynų skursta didmies
čių lūšnose. Kodėl nekeliama statyba, kad
visi galėtų gyventi žmoniškuose namuose?
Didmiesčių gatvės, kaip štai Chicagoj, re
tai valomos, jėlose amžinai guli krūvos vi
sokių atmatų ir smirdinčio brudo. Tai kodėl
neįvedamas civilizuotam miestui pritinka
mas švarumas ?
Tai mat kokios daugybės randasi tiesio
ginių darbų, kurie nuo seniai galėjo būt
vedami. Jei dabar eitume prie patenkinimo
minėtų kasdieninių žmonių reikalavimų, tai
darbų būtų tiek, kad visi bedarbiai būtų
suimti i darbus ir tada darbininkų dargi
pritrūktų.
Kas dabar trukdo gyvenimo mašineri
jai suktis taip, kad visi būtų įsikinkę i
naudingus darbus ir kad visi būtų sočiai
pavalgę, prideramai apsirengę ir pridera
muose namuose gyventų?
Aišku, kad gyveninio 'mašinerija galėtų
ir turėtų taip suktis, kad visi prie jos galė
tų pritilpti dirbti ir kad visi už tai gautų
sau reikalingų gyvenimo reikmenų. Kad ta
gyvenimo mašinerija taip nesisuka, tai aiš
ku, kad trūk>ta prie jos atsakančių inžinie
rių ir mechanikų.
Išrasti ir operuoti medžiagines, mecha
niškas mašinas inžinierių netrūksta. Bet eko
nominei - socialei mašinerijai operuoti inži
nierių arba išviso nėra, arba jei jų ir yra,
tai jie neina prie tos mašinerijos arba jie
prie jos neprileidŽiami. Greičiausia yra taip,
kad tokių inžinierių netrūksta, bet prie tos
mašinerijos jų nėra užtektinai. Greičiausia
tikrųjų inžinierių p a r ū g a s eina visokie šuninžinieriai.
Taigi nedarbas galima padalinti Ir tai
būtų su nauda visiems. Ir matome, kas tru
kdo to pikto pašalinimą; ir gerovės įvykinimą.
LIETUVA NAUDOJASI PROGA
8ių metų javų derlius buvo menkas Jung
tinėse Valstybėse, Kanadoj ir kitose šalyse,
kur javai gerai užderėdavo. Todėl šiemet
reikalavimas javų tarptautinėj rinkoj yra
žymiai padidėjęs. Lietuva tikisi iš tos pade- j
ties pasinaudoti, nes Lietuva visuomet turi j
pasina
ūkio produktų pertekliaus.
J a u dabar ūkio produktų išgabenimą*
iš Lietuvos į užsienius žymiai pašoko. Vie
ną savaitę rugpiūčio mėnesio pradžioje 'Mai
stas* supirko iš ūkininkų 5,211 kiaulių. Da
bar kiaulių pristatymas į turgus sumažėjo i
Mat ūkininkai didžiumą išpardavė, o kitus

laiko namie su viltimi, kad vėliau gaus ge
resnes kainas.
{Sviesto išgabenimas iš Lietuvos taipgi
pašoko. "Pienocentras' f per pirmąją rugpiūčio mėnesio savaitę į užsienius išvežė 452,60^
kilogramus. Nuo pradžios metų iš viso šie
met sviesto išgabenta 7,259,336 kilogramai.
Pernai per ta. patį laiką išgabenta 6,219,107]
kilogramai sviesto. Šiemet sviestas branges
nis 25c už kilogramą., negu pernai.

Rašo Pranas Gudas

ISPANIJA
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos
Praeitimi
(Tęsinys)

i žė iš naujo pasaulio brang menų, nematytų augmenų ir
_
Amerikos atradimas
Kiaušinių per pirmąją rugp. mėn. sa
kitokių daiktų ir pustuzinį in- p o g y i E T Ą PASIDAIRIUS turi žmogus triubelio, cieilisvaitę į užsienius išgabenta irgi daug dau
Antras karaliaus Ferdinan dijonų.
j
tišką rojų užsiveda. Duok
giau, negu pernai. Per tą savaitę užsienius do ir karalienės Izabelės tri
Kolumbas buvo išsiderėjęs
žiūriu
pasiekė 1,153,080 Lietuvos kiaušinių. Iš vi umfas buvo — Amerikos at
tavorščiai, vienoj velniui pirštą, jis paims ir vi
iš anksto, kad jis bus paskir
so šiemet iš Lietuvos į užsienius išgabenta radimas.
cicilistų gazietoj moters su są ranką. Paduok cieilizmui
tas
vice-karalium
naujose
že
virš 54 milijonų kiaušinių. Tai trigubai dau
maža mergaite pikčeris, o a- ranką, jis atsiųs tau gyvnašmėse.
Jisai
ir
buvo
paskirtas,
Kolumbas,
Amerikos
atra
giau, negu pernai per tą patį laiką.
lių, kurie išsiveš pačią nuo
pačioj tokia abjevlienije:
dėjas, lankėsi pas Ispanijos bet valdymas jam nevyko n
"Paieškau savo moters ir vyro, arba vyrą nuo pačios.
Išrodo, kad šiemet Lietuva su ūkio pro
savo amžių baigė užmirštas
valdovus
dar
tada,
kada
jų
duktų perteklium bėdos neturės.
dukrelės. Liepos 4 d. ji išva- Gyvenimas tada jau nuėjęs
ir
biednystėje.
armija buvo apsiautusi Gražiavo iš namų ir pasiėmė ant bom!
Maurų išvijimas ir Ameri
nados miestą. Tąsyk karalie
dukrelę niekam nieko nepasa-'
VEIK PUSĖ MILIJONO LABDARYBEI
nė Izabelė, riteriškais rūbais kos atradimas pakėlė Ispam- kius. Aš žinau, kad ją kas j Sią savaitę, Čikagoj naktys
g į m o kino taip padarvti. j buvo" audrotos. Nesenai vieną
Chicagoj piaėusį birželio mėnesį mirė pasirėdžiusi, klausė K o l u m b o ' ^ i negirdėtas aukštybes. Dim esi, ar- j tokią
Kate P. CliiTord. J i buvo narė nuo seniai aiškinimų apie jo planuojamą š i o s i o s valstybės bandė ^ ' A t s išauk, R o ž i l l k e
naktį pabudus Ona
kelionę.
Kaip
karalius,
taip
mėgsti su ja draugingumo r y - ' į į ^ | | . fr ^ į " j į į į į ^ , jKrienaitienė' atsikėlė"pa«ūpagarsėjusios šeimynos. Mirdama turto pa
liko $550,000. Iš visos tos sumos Chicagos ir karalienė buvo susižavėję sius ir sueiti į giminystę ve kuogeriausiai." I r daugiau| rėjo pro langą, paskui priėirL
katalikiškoms labdaringoms organizacijoms Kolumbo planais ir žadėjo pa- dybų keliu. Ferdinando
_ I smūtmų žodelių. Ant galojusi vyro miegkambario sako:
ji užrašė $480,000. Kita palikimo dalis iš- rainą. Bet karas ir ištuštėjęs Izabelės jauniausioji duktė žmogus žada duoti 25 dol.
— Maik, ar girdi, kas lauskirstyta devyniolikai giminaičių. J o s testą iždas trukdė pažado vykini- Kotrina ištekėjo už Anglijos
tam, kas jo pačią jam atgal j ki dedasi. Mai, mai, tokią au
nientas šiomis dienomis perėjo per Probate mą. Kai karas laimingai bai sosto įpėdinio Artūro. Ant ne
pristatys.
drą aš pamenu tik vieną kar
Court.
laimės
jisai
netrukus
mirė.
Po
gėsi ir kai karalienės kape
. u lionas patarė Kolumbą rem to Anglijos karalius gavo iš J a u dėl vienos tokios ro- tą savo gyvenime, būtent tą
Turtingųjų amerikonų visokių tikybų
kundos, tavorščiai, aš nenorė vakarą, kada tu prašei ma
popiežiaus
specijalį
leidimą
dnosnumas nuo seniai vra žinomas. Gausiai ti, tai pasiryžta didį suma
čiau būti cicilistu. Kals, kals nęs tekėti už tavęs.
našlei
marčiai
Kotrinai
ište
aukoja mokykloms, labdarybei, bažnyčioms nymą vykinti. Bet valstybės
kokie l)esmagte.niai žmogui į
— Taip, girdžiu, — atsilie
ir visuomenės reikalams.
iždas buvo pustuštis. Tada kėti už antrojo sūnaus, kurs galvą cicilizmą, apie "pasipė Krienas. — Teisybę, savėliau tapo Anglijos karalium 1
Ii uogavimą/' iš Romos " n e
Mes lietuviai katalikai turime. Labda- piniginis klausimas šitaip iš
,
., i kai, tas vakaras kada aš prarištas: dvasinė vyriausybė pa Enriku VIII. Bet šios jung- j v a l i o s »»
r
rm gąją draugija. Būtų labai pritinkamas
apie
laisvąją
meilę,
'
v
skyrė
iš
savo
iždo
vieną
mi
tuvės
nebuvo
laimingos.
Mat
Į
'
^
.
k
o
k
i
a
g
a
m
m
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i
k
c
i
c
i
l
i
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t
u
r
o
daiktas, kad pasiturintieji lietuviai, savo tes
atsiskirti juj, ir kai ąpg'lušintas žmo- siau tavęs teketi uz mnncfl
to mentus rašydami, neužmirštų tos organi lijoną maravedžių, tai yra apie Enrikas užsimanė
pats gyvenime.
biauriausias vakaras mano
penkis tūkstančius dolerių. nuo Kotrinos ir prašė popie gus jau užveda savo gyveni buvo
zacijos.
\
Tai buvo paskola, kurią kara žiaus tas jungtuves panaiki me cicilistišką parėdką, žiū-j
Aną dieną, šimtą laipsnių
SIŪLO VAISTĄ
lienė garantavo savo brang- nti, sakydamas, kad šliūba.> rėk, kipšas atnešė kitą cicilismenimis. Tos sumos užteko su buvusia brolio pačia nesąs tą — kokį gyvnašlį, kuris, pa karštyje, Ena Prakaitaitė iš
Finansininkas - milijonierius Bernard tik laivams įgyti.
Kitomis legalus. Negavęs iš popiežiaus taukš, ir pabėga su jo boba. ėjo pasivaikščioti-pasportauti.
Baruch siūlo būdą pašalinimui pasaulinio reikmenomis keliautojus ap- leidimo skirtis su pačia, En- j L i k c g ' , ) e į į g į į į į ^
į į Kaip moterų staila reikalau
/
ekonominio karo. Jisai sako, kad didžiosios jjūpinti buvo pakviesta vi . įkas VIII paėmė reikalą Į j
ja,
užsimovė
ir
pirštines.
Gat^
kia tokį
raandrožiU)
k e i k i a ei
valstybės privalo Įvesti minimum algas ir
suomenė. Darbo priešakin sto savo rankas, atsiskyrė nuo cilizmą, keikia tą dieną, ku vėje susitinka Silvių Štuk6mjnimum darbo valandas. Jisai sako, kad
rių.
jo
pasiturintys
broliai
Pinzo-!
^
'
m
o
s
,
atskyrė
nuo
Romos
rioj
cicilistišką
parėdką
užve
tos sutarties nebus, tol eis ekonominis ka
An ]i
— Elo, Silvi, — sako Pra
ras, nes, girdi, "Sweat - Sliop labor can nai. Jie jbuvo į t a k i n g i vieti- i ž m ogr i oJ s3 , atsiskyrė nuo savo dė, ir, liedamas krakadiliaus
Kotrinos.
ašaras, šaukįa per tas pačias kaitaitė ir ištiesė ranką pasi
jump any tariff w a l l ' \
nių žmonių tarpe ir galėjo
Kita Ferdinando ir Izabelės cicilistų poperas: "Rožiuke, sveikinimui. — Dovanok, kad
Kai dabar darbo valandos ir algos nėra juos įjudinti talkon. Tas vi
sveikinu su pirštine.
sunormuotos, tai tautos iš godumo ar kito sas darbas ėjo uoste Palos ir duktė Joana ištekėjo už Olan kur esi, sugrįšk!" Net pinigų
— Tai nieko, — atsako Štukio išrokavimo savo darbininkus nežmoniš apylinkėse. Sodiečiams ir mie dijos karaliaus Pilypo. Jųdvie siūlo už nurodymą, kur ir su
kai išnaudoja, kad tik prekių gamyba ko stiečia<ms buvo pranešta, kad jų sūnus Karolis tapo Ispani kokiu gynašliu toji jo Rožiu- korius.
pigiausia atseitų, kad tik galima būt leng vra vadas keliauti atrasti nau jos karalium ir Vokietijos im kė cicilizmą, laisvąją meilę
— Kaip tai nieko?
praktikuoja.
viausia vesti konkurenciją pasaulinėse rin ių žemių, kad jau yra laivai, peratorium.
— O taip, — sako Silvis,
kose.
Anot to priklodo: neturi — dažnai pirštinė būna švakad yra jūreiviai. Tik reikia
Neatsiliko moksle
Kai Ispanija buvo po mau boba bėdos, perka paršelį. Ne resne negu ranka.
Tokios pražūtingos konkurencijos nebū juos aprūpinti maistu. Atsi
tų ir tokio darbininkų išnaudojimo irgi ne liepė miestiečiai ir sodiečiai. rų valdžia, tai ispanų kultū
būtų, jei valstybės sutartų įvesti minimum Per keletą savaičių keliai j rinis kilimas buvo trukdomas. I
algas ir minimum darbo valandas.
Palos buvo užsikimšę. Kara Ta dalis, kuri buvo po maurų
vanai mulų, apkrautų maišais, valdžia, buvo tiesioginiai tru
Iš anglų kalbos verte
Romas Insa
NENORMALIŲ VAIKŲ PRIEGLAUDA
žingsniavo į Palos. Vežimai kdoma. Šiaurinėje dalyje, kur
paskui ^Vežimus dundėjo
į patys ispanai valdėsi, moks
LIETUVOJ
(Pabaiga)
— Nuo kokios baisios nasPalos. Gabeno javų, ryžių, pu las ir apšvieta irgi negalėjo
|tos esu paliuosuota!
Kaune atidaryta prieglauda
nenorma
— Pragaras... pragaras.
pų, rūkytos mėsos ir žuvies taip plėtotis, kaip prieš mauliems vaikams. į prieglaudą priimami vai
....
i u - • • .pragaras.... Tokia buvo baugi,
Prabilo kūdikišku dievotu
6
m v
įų
atėjimą.
Tačiau
kultūrinis
j
^
.
°.
'
vyno,
aliejaus,
uksuso,
aude
kai nuo gimimo dienos iki 20 -metų amžiaus.
mirtinga, šiurpi baimė, kad mu.
ispanų kilimas nebuvo perJie ten auginami, auklėjami ir mokomi jiem* klų ir kitokių gėrybių.
— Mano Jėzau Gailestin
sustabdė širdies mušimą. Pa
Pagalios penktadienio rytui trauktas. Ypač ir dėl to, kad
pritaikomų amatų.
Dtebar jau priglausta
galios, tai buvo ilgai laukia gumo! Tebūna pagarbintas
prieglaudoj 36 fiziniai nenormalūs kūdikiai. auštant, rugp. 3, 1492 m., jau patys 'maurai buvo apšvietos
mas ženklas, kad šėtonas tu Jėzus Kristus! Ir tai pirmą
Tai žingsnis žmoniškumo ir kultūrin viskas kelionei buvo prireng mylėtojai ir kultūros nešėjai.
gumo keliu.
ta. Jūreiviai išklausę Mišių Kaip ispanai aukštai apšvie- rėjo apleisti savo auką ir grį kartą į dvyliką metų. Per
ir atsisveikinę su šeimynomis, toje stovėjo ir kaip jie buvo žti su piktosiomis dvasiomis 12 metų j i negalėjo ištarti Jė
zaus vardo, nes buvo šėtono
suėjo į laivus. Minių minios kitur įvertinami, aišku iš ši pragaran.
LIETUS SUMAŽINS NUOSTOLIUS
I r koks vaizdas! Moteris f nelaisvėje. Džiaugsmo ašaros
žmonių 'margavo prie vandens, to atsitikimo:
atidarė akis, pirmą kartą ek- riedėjo per jos veidą, kaip ir
i o sausų ir karštų vasaros mėnesių 11- Visi žinojo, kad jūreiviai lei,1438 metais Ispanijos vys
7orcizmo metu atvėrė burną, tų, kurie ten pribuvo.
y b
gP i(
mgneSį daŽnaį
kupas
Alfonso
vyko
į
Komą.
SZLT
, *V? ^ :
* * i * ^ l a n t i k o pusę, kunusišypsojo, it norėdami paPer džiaugsmo valandas nė
Tai popiežius tada išsitarė:
: eikšti:
nejausta kambary oro sui*
veliib, kad atitaisyti tą žalą, kurią padarė p
,v.
. , v ' ' J e i į Romą atvyktų Burgos
r>nmpvi«m* s;,vC. ,.« «
n.
. Pasaulis nezmoio. kad žeme
kūmas, ne smarvė. Visi lan
kė
buvo
aukštai
iškilusi
mok
vyskupas,
tai
tada
man
būt
laimeliams šios vasaros sausros. Bet vai,. m . . \
gai buvo atidaryti, nes nebu
y m apvah
Taigl buV
toklU
sle
ir
savo
raštais
apie
Aris
sarmata
sėdėti
ant
šv.
Petro
diski pranešimai rodo, kad šis lytus visgi
'
°
'
vo galima ilgiau pakęsti.
k u n e
man§
kad
laival
ri
suspėjo atgaivinti kornus ir ganyklas. To'
P " sosto". Mat to miesto vysku totelį pagarsėjo plačiai po vi
Visi suklaupė ir atkalbėjo
dėl šis lytus dar pradžiugino taimerius.
P i a u k s prie žemės krašto ir pas buvo tada pagarsėjęs sa są kultūringąjį pasaulį. Sa
vo vaikų mokytojais Izabeb"- padėkos maldą. Kokia tai bu
Katalikiškų mokyklų Jungtinėse Valsty kris kokion bedugnėn. Bei vo mokslingumu.
vo džiaugsme diena parapi
Kūrybinė ispanų jėga ypač. paskyrė aukšto mokslo vyrus.
bėse yra 10,520. Yra aprokuojama, kad į jas dauguma buvo kupini gra
^ai!
žiausių vilčių, štai, iškyla vė apsireiški nuo valdovų Ferdi Salamanka savo mokslingumu
įstos ateinantį rudenį 2,605,500 vaikų.
— Tave Dieve garbinam,
liavos. Tada nuo laivo Santa nando ir Izabelės. Jiedu ne tada buvo pagarsėjusi po vi
•
•
*
vien ėjo su laiko dvasia, o są Europą. Didikai patys už Tavo Vardą šlovinam. N J
Maria
suskambėjo
vado
Ko
Miręs ^mnesotos
Minhesotos gub.
*****
gni Olson buvo prez.
mums Viešpatie, ne mums> bet
lumbo komanda: "Dievo var abu buvo judėjimo priešaky siiminėjo mokslu, menu ir li
R
oosevelto rėmėjas. Liga ir mirtis ištiko
je. Tų laikų šviesuomenės ka- teratūra. Be to jie buvo mo Tavo vardas vertas pagarbos.
rinkimams artinantis, kada jo darbas buvo dan tieskite būręs!"
Nuo to laiko moteris lanko
Kovo mėnesį sekančių (14&3) Iba buvo lotyniška. Abu val- kslo vyrų, menininkų ir litera
labiausia reikalingas.
Švč. Sakramentą, klausS šv.
metųpasauliui
Kolumbas
grįžo, Barče-1
laimė- doVai liuosai kalbėjo lotyniš- tų rėmėjai. J ų palociai ii* dva
jęs
Ameriką.
•»
*
«
Mišias. Kuomet galima bavo
!
rai
buvo
apšvietos
centrai
ir]
lonos
mieste,
kur
tada
buvo
,
kai.
Karalienės
mokytoja
bušiemet Lietuvoje suvienodintas naujokų
ii priimdavo šv. Komunija, su
karaliaus
dvaras,
Kolumbui
;vo
Dona
Beatriz
Galindo,
aUjuose
talpinosi
literatų
ir
me
šaukimas, šiemet ir kasmet visoje Lietuvoje
giliausiu pamaldumu.
buvo
surengtas
triunifališkas
i
kštos
kiltoms
moteriškė
iš
Saninihkų
rateliai.
naujoku šaukimas įvyks huo rugsėjo 5 d.
(Dar he galas)
priėmimas. Kolumbas parsive- Į lamankos miesto. Ta moaeriš(Tęsinys 5 pusi.)
iki spalių 15 d.
c i n e *

i •*•

P I I A I I I

••

« * * • * - « F— • i i-.A- i

EIK SALIN ŠĖTONE!
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PITTSBURGH9 LIETUVIŲ ŽINIOS
R E D A K C I J O S
A D R E S A S :
Pittsburgh'o Lietuvių Žinios
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, P a .
KOSTANTAS J . VAIŠNORAS, generaJis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Telephone Hemlock 2204

Katalikišku Mokyklos Vedamoji

Panašiai turi būt sutvar
kyta ir mokykla, nes ji yra
šeimos pagelbininke. Joje ne
gali rastis žmonių kito tikėji
mo: ir mokytojai ir vaikeliai,
kurie mokinasi turi būt vieno
ir to paties katalikiško tikė
jimo, todėl neapsakomai y r a
kenksmingos maišytos moky
klos, kuriose ir mokytojai ir
mokiniai yra įvairių tikėjimų,
kurie užgaulioja savo kalbo
mis ir elgesiu katalikų tikė
jimą. Kai iš maišytų motery
sčių nieko gero neišeina nė
Dievui, nė Bažnyčiai, taip nie
ko gero neišeina iš maišytų
mokyklų. Bažnyčia tat, smer
kdama maišytas moterystes,
turi smerkti ir maišytas mo
kyklas. Kai į maišytas mote-

Kai ūkininkas užsėja dirvą,
Kas to nedaro, kas augina
rūpinasi, kad nieks nemind- vaikelį kai ūkininkas veršį,
žiotų tos dirvos i r nesunaiki- duoda jam buizos, pienu užntų jo sėjos. Jeigu y r a koks baltintos, bet nesirūpina jo
nors pavojus ar tai nuo gy- dvasia, tas papildo daugiau
vulių a r žmonių, aptveria di- negu žmogžudyste, tas sunai-1 rystes Bažnyčia duoda dispe
rvą tvora, o reikalui esant, kiną vaikelyje dievišką gyvjt. nsą tik dėl labai svarbios prie
stato net sargybą.
į be, tas atima jam Dievo vai- žasties ir su tam tikromis išPanašiai daro ir Bažnyčia kelių teises, tas išskiria jį iš lygomis raštu pasirašytomis,
su savo dangiška sėja. Per šv.'dangaus karalystės gyventojų, taip ir į maišytas mokyklas
krikštą ji pasėja į žmogaus
^
^ .. ^ ^
. leisti vaikus tik Vyskupas gadv-as.adang.skos.os gyvybes ; , e i k a | a u j a n ) a i s l o M a i s t / s u . Ii duoti dispensa ir tai dėl
seki.,, k u n tari augt, i r
fte-!^
labai svarbios priežasties. Togy K o m m i j a
T o ^
vni užauginti vaisiu geru da-' k a į t f t v a i k e ] i s ^ . ^ .
kios dispensos negali duoti
rfcm pavidale.
.....
..
. ^v
nė klebonas, kaip kad į mai
7- j
..
I tą, reikia JĮ rengti prie Sv, šytas moterystes ne klebonas,
Kad apsaugotų
tą sėjagriež
nuo ,••
.
Z . "T. , ,
sunaikinimo,
ji uždeda
o tik Vyskupas gali duot dis
čiausią pareigą tėvams auk Komunijos i r rūpintis, kad
pensa.
lėti savo vaikelius katalikiš jis dažnai eitų prie jos. Kas
Klausymas dabar, ar daug
kai, tai yra laikyti juos to tat palieka savo vaikelius be
kiose aplinkybėse, kad dan šv. Komunijos, tas badu nu
giškoji gyvybė ne tik neišny marina tą gyvybę, kurią vai
kelis buvo gavęs per šv. krik
ktų, bet augtų i r klestėtų.
štą.
Danyiškajai gyvybei palai
K o reikia, Kad gyvybė au
gtų, visi žinome. Reikia pir kyti reikalinga ir šiluma. Ži
miausia šviesos. Padėkime ko nome, kad žiemos metu nieks
kį augalą, gėlę pav. tamsioje neauga, nes trūksta šilumos.
vietoje, į kurią neįeina joks Pavasariui nušvitus ir žemei
šviesos spindulys, o pamaty apšilus, viskas pradeda augti,
sime, kad tas augalas gelsta sprogti, žydėti ir vaisius mė
i r pagaliau miršta. Todėliai gsti.
Dangiškosios gyvybės šilu
visi rūpinamės savo gėles lai
vietose:
kyti languose, kad šviesa pa ma laikosi trijose
šeimoje, bažnyčioje ir moky
siektų.
kloje.
Panašios šviesos reikalinga
Tačiau ne kiekviena šeima
ir dangiškoji gyvybė, kurią suteikia tos šilumos, o tik ta,
vaikeliai yra gavę per šv. kri kuri yra sukurta sulyg kata
kštą. Tą šviesą čia sudaro ti likų Bažnyčios įstatymais. Tie
kėjimo tiesos, kurias ir rei Įstatymai reikalauja, kad vy
kia teikti vaikeliams nuo ma- ras ir moteris būtų vieno kažiausių dienų. Gerai daro tos l a l i k i š k o tikėjimo, kad jungtumotinėlės, kurios deda kry- y e g Mtų
^ - ^ m gy Baž.
žiaus ženklą, guldydamos ir n y č i o s p , l a i m i n i m u , k a d g v _
keldamos vaikelius iš miego. ventų meilėje, ištikimybėje ir
T
"ada gi jie tiek paauga, kad neapleistų vienas kito iki mi
:
csn paiėgia ištarti vieną-kitą rčiai, kad vengtų barnių, gi
s
o d \ ?m jų rankelę ir daro ntų, keiksmų, žodžių visa to,
ja kryžiaus ženklą, liepdama kas galėtų papiktinti vaikelio
tarti Švenčiausios
Trejybės sielą ir numarinti jame dan
Lengvos
Vardus: Vardan Dievo Tėvo gišką gyvybę. Pritšingai, šei
Išmokėjimų
ir Sūnaus ir Šventosios Dva ma turi būti taip sutvarkyta,
Sęlygos
sios. Amen.
kad vaikelio sielą kelte keltų
Mažas įmokėjimas.
Tuo būdu vaikelis pamaži prie Dievo. Ant sienų turi būišmoksta daryti kryžiaus žen- !U šventųjų paveikslai, ant
Likusius mažais
klą, kuris yra didžiausias mūs stalo knygos ir laikraščiai, kumokesčiais, su jūsų
ginklas prieš pragaro galybes. riuose nieko nėra priešingo
Vaikeliui paūgėjus ir išmo- tikėjimui, kalbose ir elgesyje
gazo patarnavimo bila.
kus tarti daugiau žodžių, r e i - ' t u r i spindėti doriausio gyvekia mokyt poterių laipsniš nimo pavyzdžiai, Dievo ir ar
kai: pirmiausia "Tėve mūsų", timo meilės darbai. Tik tokia
paskui "Sveika Marija" ir t. šeima augina dangiškąją gy-

T

yra lietuvių katalikų, kurie, kla ateina tėvafms j pagelba.
leidžia vaikus į maišytas, ne- Metų bėgyje vaikučių yra pil~
katalikiškas mokyklas. Yra na bažnyčia. Kaip tik moksprašę Vyskupo dispensos. Jei- las užsibaigė, o vaikučiai ne
gu tat leidžia be dispensos beeina į mokykla, neeina ir
sunkiai nusikalsta prieš Die į bažnyčią. Tie tat tėvai, ku
vą ir Bažnyčią, išstato pavo- rie siunčia vaikelius į nekajui savo vaikelių tikėjimą ir j talikiškas mokyklas, pamaži
išganymą, už ką turės sunkiai atpratina savo vaikelius ir
atsakyti Dievo teisme.
nno bažnyčios, už ką taip pat
Pačiai Amerikai ne pigiai I r e i k ė s a t s a k y t i ? a s ***** '
atseina bedieviškų mokyklų ! Pažiūrėkime dabar, kaip
vaisiai. Piktadarystės, plėši- J skamba Bažnyčios įstatymai
mai, žmogžudystės auga taip j apie mokyklas.
greit, kad jau Valstybės ne
Kanonas 1372. paragr. 1.
spėja statyti kalėjimų pikta Visi tikintieji taip nuo pat
dariams. Bepročių namus turi Jmažumenės turi būt mokina
kiekvienas apskritis, o ir tie mi, kad ne tik nevalia jiems
jau perpildyti. Kada piktada suteikti nieko tokio kas prie
rių skaičius pasidarys dides šinasi katalikų tikėjimui ir
nis, negu gerų žmonių, tuo floros kilnumui, bet reikia
met piktadariai ir žmogžud kad tikėjimo ir doros moks
žiai ims valdyti šį kraštą, las pirmą vietą užimtų.
kaip Rusijoje, o geri žmonės
Paragr. 2. Ne tik tėvams,
turės eiti į kalėjimus. Tada bet ir visiems, kurie užima jų
tik pasaulis pamatys ir su vietą, suteikiama, yra teisė ir
pras, ką reiškia bedieviška uždedama griežčiausia pareiga
mokykla ir kokius vaisius ji rūpintis krikščioniškuoju vai
išduoda.
kelių auklėjimu.

_ / . > . ^» f f

ri lanko vidurines ir aukštes nigų, pasižymėjusių uolumu i r
nes mokyklas, turi gauti pil mokslu.
Kanonas 1374.
nesnį tikybos mokslą, o vie
Katalikų tėvų vaikai tegul
tos Vyskupai turi pasirūpin
(Tęsinys ant 4-to pusi.)
ti, kad tai būtų atlikta ku-

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC
3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215
D ABAB
Pirmus Morgičius
Skolinam ir Perkam
REAL
E S T A T E
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių,
Stiklu ir t. t.

<?

PASKOLOS ANT NAMŲ
^glEIį
INSURED

Skoliname pinigus ant pirmų morgičių lengvais išmokėjimais.
Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki
$5,000.00 per Federal Savings and Loan
Insurance Corporation. Del informacijų
kreipkitės į
'A'
SIMANO DAtJU

tEDERALSAVINGS
AND

LOAN

ASIOC1ATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Road

Trečioji dangiškajai gyvy
Kanonas 1373
bei palaikyti šilumos vieta yParagr. 1. Kiekvienoje pra
ra bažnyčia. Kad vaikelis ga džios mokykloje turi būti dė
lėtų naudotis tąja šiluma, rei stomas tikėjimo 'mokslas, vai
kia jį dažnai ten pasiųsti.
kelių amžiui pritaikintas.
čia vėl katalikiškoji mokyPcragr. 2. Jaunuomenė, ku-

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.
^
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DAROME

MORGICIUS
Gerom Išlygom

SPECIALES BARGENŲ KAINOS ANT

B. R. PIETKE WICZ

VĖLIAUSIŲ MODELIŲ GESINIŲ PEČIŲ

t

f

-

i*įli;vybę.

2608 West 47th St.
J

^

JOKIŲ PELENŲ
JOKIŲ SUODŽIŲ
" S I L V E R F L A S H ' ' - RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus

PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIU RAFINIRIUOTOJO
ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes g-reitai pristatome ir garantuojame pilna mierą su City ReaJer
apžiūrėtais, saikuotais trokaLs.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St, Chicago, 111.
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITLS, Manager
^ :

Naujas pečius virtuvei padarys lengvų dar
bą iš virimo, džiaugsmu kepti. Ateikite šian
dien pamatyti daugybę gražių modelių spė
1
'
cialėm bargenų kainom.

i

Už dviejų savaičių atsidaro mokyklos. Mokiniams
ir vel bus reikalingos visokios knygos. " D r a u g e ' ' g a 
lite gauti:

PUBLIC SERVICE COMPANY
OF NORTHERN ILLINOIS
—. — — - ~ - -

—

Lietuvos Istorija — Pranas — 40c.
Mažas Katekizmas — Kun. V. K. — 20c.
Vaikų Žvaigždute — P. Bendorius
Pirmoji dalis — 30c.
Antroji dalis — 40c.
Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis
Antroji dalis — 40c.
ABC Pradžiamokslis — 30c.
Šventoji Istorija — Kun. Šuster — 30c.
Giedojimo Mokykla — $1.00
Mandagumas — Kun. A. St. — 20c.
ir daug kitŲ mokyklai reikalingų knygų.
Nusipirkite reikalingas knygas pirm mokyklų atida
rymo.
"Draugo" knygyne taipgi rasite visokių naudingų
knygų pasiskaitymui.

_

B y Richard Lee
OFCOURSE, MR RILEVl'LL ASSIGN SONIE OF
THF CREVrf TO HELP
VOU MAKE THE

£

WrITHTHE
SMU66LER,
LEONARDO,
SAFEL.VLOCKED U P
>N THE ZH)PS BRIG, RILEVS ONLY
CONCERN NOW iŠ THE WHEREABOUTS
OF LEONARDO'S CHINAMAN PftL...jgf

#

• Š i u o laiku jūsų Public Service krautuvė
rodo daug puikių vertybių moderniškų deši
nių Pečių. Pasinaudojant šiuo išpardavimu,
sutaupysite pinigų. Mažas įmokėjimas nu
pirks jums modernišką, iki-minutės pečių. Ba
lansą galite išmokėti 'mažais mokesčiais ant
savo mėnesinės gazo bilos.

DETECTIVE RILEY
IHOPB MING SYifiHl TO THE
SHORE.. BUT )F HE DIDN'T Th£H
INOPE THE SHARKS 60TMJVJDEAOCH)NKS
TELL NO //
TALE

LAFayette 1083

LEONARDOJ.'\ ' « •

OIOTHE

"DRAUGAS"

C0H0HT 0N
U I SHAHK'S
B0ARD." W 6 E T H ) M r

2334 So. Oakley Ave,

ĮDON'TMISS NEKTVJEEK'S g P i S O D E / / j
l

i

^=

Chicago, 111.

i

n

PittsliigliG žios
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Ketvirtadienis, rugp. 27, 1936

ir gieda, kaip kad čiulba iri kinti. Visi tat iki vienam pri- tik dėstoma lietuvių kalba ir riškumas užviešpatavo

si dėkime prie parapijos mo
gieda ji) tėvai.
Tos pareigos vaikeliai gali kyklos palaikymo, apaštalau
KAT.
MOKYKLOS VEDA išmokti tik lietuviškoje ir ka kime, prikalbindami tėvus ir
talikiškoje parapijos mokyk vaikelius, kad eitų į savąją
MOJI MINTIS
parapijos mokyklą..
loje.
Skaitant visokias seimų re
Ypatingai geras būtų daik
(Tęsinys iš 3 pusJ.)
zoliucijas prieš lenkus, prieš tas sukelti tokį apaštalavimo
nelanko mokyklos nekataliki vokiečius, už Vilniaus atva ūpą pačių vaikelių tarpe, kad
škos, bešališkom, maišytos, ku davimą, girdint triukšmingas jie, žinodami Dievo ir Baž
liu durys yra atdaros ir ne- dainas: "Mes be Vilniaus ne nyčios įsakymus, J>ievo meikatalikains. Vienam Vyskupui nurimsim ", g-aunasl įspūdžio, ies Aedini, pasirūpintų atitrau
priguli teisė išspręst i, ]>asire- kad tie seimą dalyviai yra kti nuo nekatalikiškų mokykmiant JŠv. Sosto instrukeijo- labai dideli patriotai Tariau j lų savo draugus ir laikytų to
mis, kokiose aplinkybėse ir su koks nustebimas apima kada kį darbą už savo tikybinę prie
kokiu atsargumu, kad išven sužiūri, kad tų dalyvių ir ga- volę. Tai yra daroma; Holangtu sugedimo pavojaus, gali r>iu šaukikų vaikai lankosi dijoje, katalikai vaikai gatma lankyti tokias mokyklas. nekitalikiškas ir nelietuviškas '_.
mokyklas, na'mieje nekalba veje susitikę disputuoja su ne
katalikais ir tuo būdu palai
Ivailangi Bažnyčios Įsaky
Jiftuviškai, o dažnai visiškai
ko katalikišką, karštą tikeji-;
mai varžo žmogų sąžinėj p r u s
net nemoka lietuviškai ir net
mą savo širdyje, o ir kitiems
J)i«'\ą, sunkios tat nuodėmes
tos kalbos nekenčia. Kokia
padeda susipažinti arčiau su
Pasileidžia tie tėvai, kurie pe
baisi veidmainyste.
katalikiška tiesa.
ržengia tuos įsakymus, turė
Jei tat esame katalikai ir Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.
dami savo parapijoje ir pra
džios ir vidurinės mokyklas, lietuvi: i, būkime nuoseklūs,
^ isgi siunčia arba leidžia vai remkime savo įstaigas. Ar
Iš Šv. Kazimiero
kams lankyti nekatalikiškas teks kada išgirsti, kad kitų
Parapijos
ir Bažnyčios uždraustas mo tautų vaikai lankosi lietuviš
kyklas, nes išstato pavojui ta ką mokyklą? Taigi mes lie
Praeitą savaitę šioje vieto
dangišką gyvybę, kurią ją tuviai pripratome būt bau
vaikeliai yra gavę per šv. džiauninkais, pripratome po je padavėme vieną svarbiau
nams, dvarininkams, visokie- sių priežasčių, dėlko Šv. Ka
krikštą.
,
.
. v .. |?ns mičelnikauns rankas ir če- zimiero lietuvių pradžios ir
1 ra dar ir Kita priežastis,
aukštesnė1 mokykla via srekuri verčia tėvus siusti vai batus bučiuoti, tai ir manome
riansios ir tinkamiausiom mū
kelius į savo parapijines mo ir šiandie, kad kas svetima, sų vaikams. Pasakėme ii irokyklas. Dievas įsakė vaike tai gera, o kas sava, tai nie
dėme, kad todėl vra nii'::!> geliams gerbti savo tėvus: "Ge kai. Nors sykį nusikratykime
vergiškos dvasios ir būkime j riansios ir tinkamiausios, kad
rbk tavo tėvą, ir motiną", sa savistoviai žmonės, tuomet ir
jos yra mūsų, lietuvių, Kul
ko ketvirtasis Dievo įsaky kitataurii'i rfius pagerbs.
jose dėstoma ir lietuvi 1 ; kalmas.
Kaip dabar vaikai turi
Tm.tiška ir katalikišką d a - ' 1 ' " ' i s t o r i J » i r *•*•
pareikšti tą pagarbą? Šaiia
pareigos išpažinti katalikišką rbą atliksime, jeigu sukelsi-' šiandien noriu primint; vJai
tfvų tikėjimą reikia pagerbti me tarp savųjų ūpą, kad ne-j h kitą priežastį, kode' jos yir jų kalbą, nes gamtoje kiek g n a s yra daiktas remti sve-Įra nuims geriausios ir li?;kavienas paukštelis taip čiulba timas įstaigas, o savąsias nie- miausios. Todėl, kad jo>e ne

įvai
riose šalyse dėl to, kad žmo
nija npkripo nuo Kristaus mo
kslo, nuo Kristaus pamatų,
sulig kurių žmogaus gyveni
mas turi tvarkytis. Žmonija

i storija, bet dar auklėjami vai
kai katalikiškoje dva* •:>,}-•:
•mokinama tikybos, skiepija
ma jaunutėse vaikučių širde
lėse meilė Dievo ir artime,

Mateušiukas jau
krauna ko antradienį Šv. Kazimiero
laužą, kurį Adomas Jaškūnas. kapinėse.
kapinių pirkimo sumanytojas,
padegs, kad ten supleškėtų j Ketvirtadienį susituokė J u o
visi paskolos ženklai.
ižas Makarevičius su Agniete

Po tų kapinėse iškihnių A- ********
Ilgiausių metų!
prie žiauriosios ritimo sode rengiamos didelės
žmogaus gyvenimo tikslas. pagonijos, nebetenka jausmų,
Praeitą savaitę lankėsi kun.
vaišės, žaidimai, pasilinksmi
Tai yra svarbiausia p-kl/as- nei širdies, darosi lig lauki
nimai. Visiems bus smagu. Žėkas iš Kansas ir kun. An
tis. J u k mes esame katalikai, nė,
i
gelaitis iš Cleveland.
Važiuokite visi.
tat norime, kad ir mūsų vai
Kad grįstų pasaulin tvar
VincuKs su savo trokeliu
kai tokiais būtų. Todėl ir yra ka, reikia pirmiausiai grąžin
mūsų švenčiausia priedermė ti Kristų į šeimynas, reikia visus nuveš nuo pat "street Pittsburgho Lietuviai
rūpintis savo vaikų išauklė tėvams labiau susirūpinti vai k a r i o " iki pat kapinių ir A- Katalikai Seka Tikrus
M. P.
jimu, kad ir jie būtų gerais, kų auklėjimu Kristaus dva domo sodo.
Veikėjus
susipratusiais katalikai.:. To sioje, reikia viską atnaujinti
Mėnesinės " b i n g o " įžangos
je,
katalikiško, išauklėjimo Kristuje. Tą darbą geriausiai
Pittsburgho lietuviai kata
niekur kitur jie negaus, kaip pradėti nuo vaikų auklėjimo. dovanos bus įteiktos rugp. 30
likai, žiūrėdami į judėjimą ir
t^k katalikiškoje mokykloje. Vaikai jau nuo pat mažens d. sekmadienį, lygiai 9 vai
veikimą religiniai tautinių rei
Kadangi Šv. Kazmiero mokyk turi susipažinti su v Kristaus vakare. Dovanos brangios ir
kalų, klauso ir pritaria savo
la yra katalikiška, prityrusių padėtais pamatais visuomeni naudingos: du dideliausi kum
veikėjams. Jie aiškiai mato,
seserų Praneiškiečių ved urna, niame gyvenime. Kaip tik to piai po 15 svarų, du dideliau
kad katalikų veikėjai ne pa
tat ji ir yra mūsų valkams ir 'mokina katalikiškoji mo- si cukraus maišai po 50 sva
razito būdu veikia, bet atvi
geriausia
o ^ ' " ^ " * ir
« tinkamiausia.
uimaiiiiaucui. TėJLC- kykla. Todėl ir yra viena sva- rų ir viena dovana pasirin
\ai,
kurie nesirūpina vaikų j rbiausių priežasčių, dėlko fcv. kimui bile ką nuo scenos. Pe rai veikia, iškeldami laisvaauklėjimu katalikiškoje dva- Kazimiero mokykla ir yra ge- nki laimėtojai — visi turi
(Tęsinys 5 pusi.)
sioje ir neleidžia ją į fcataK- riausia ir tinkamiausia mūsų progas laimykį išbandyti. Akišką mokyklą, sunkiai, nusi- vaikams — ji yra katalikiška. teikite ir pasiimkite tas dova
nas.
Bingo Š t a b a i
AKIŲ GYDYTOJAI
deda prieš Dievą ir Bažnyčios
Šv. Kazimiero mokvkla atįstatymus, kurie grieščiiusiai
<idarys iškilmingomis Mišioreikalauja, kad tėvai, atėjus
Praeitų savaitę Juozuks Sta
mis šv. rugsėjo (September)
vaikui į protą, leistų juos ne
2 d., lygiai 8 vai rvto. Po nkevi^ius ir Juozas (iirdauskur kitur, kaip tik i kataJi
Mišių šv. bus užsire^istravi- kas, abu Pittsburgho vysku
kišką mokyklą. Ši priedermė
mas. Katalikai, žiūrėkite, kad pijos studentai, labai gražia
DR. VA1TUSH, OPT.
metai po metų tėva'ms karto
visi jūsų vaikai būtų katali nudažė seserų namą. Vaikuėia;
L.IETUVI8
jama, o tuo tarpu tėvai kas
OPTOMETRICAIiliY AKIŲ
kiškoje Šv. Kazimiero mok v- susidomėję laukia seserų par
SPECIALISTAS
kart mažiau kreipia dėmesio
aklų Įtempimą, kuris
kioje;
Juozas.
važiuojant iš motiniško namo. =*tiPalengvins
priežastimi galvos skaudėjimo,
į savo vaikų auklėjimą. Nieko
Žingeidauja, ar tos pačios pa svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo,
skaudamą akių karštį, atitaiso
tat stebėtino, kad šiandien
" L a b o r Day", rugsėjo 7 rvažiuos, ar naujų susilauk trumparegystę ir toliregystę. Priren
teisingai akinius. Visuos* atsili
pasaulyje, taip sakant, viskas L 2 vai po piet įvyksta sime. Tikimės, kad apie pa gia
kimuose egzaminavimas daromas »•«
elektra, parodančia mažiausias klai
apsivertė aukštyn kojom, kad "'mortgage", arba paskolos baiga šios savaitės susilauk das.
Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos valkus. Kretvos akjn ati
suiro viso pasaulio tvarka, popierų, sudeginimo iškilmės. sime, nes kita. savaitę jau taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v.
NedėlioJ nuo 10 lai 12. I>augelj at
Keiškia,
nuo
"Labor
D
a
y
'
'
prasideda
mokykla.
sitikimų
akys atitaisomos be akinio.
kad brolis sukilo prieš brolį,
nurodoma jiems

svarbiausias grįsta atgal

Sv. Kazimiero kapinės išlen
kad pamiršta Dievo ir arti
da iš skolų. Tai nepaprastas,
mo meilę. Žiaurumas ir žvėistorinis Šv. Kazimiero para
pijoje įvykis. Tose iškilmėse
turėtu dalyvauti ne tik Pittsburgho, bet ir visos apylinkės
lietuviai. Girdėjau, kad yra
pakviesti žymūs kalbėtojai,

Kainos pigina kaip pirmiau,

Ak, tos aiosiogos, kokios
4712 SO ASHLAND AVE.
jos " t r u m p o s " , ka, tik prasi
Phone Boulevard 7589
dėjo jau ir baigiasi. Mokinė

Praeita savaitę grįžo iš atostogų mūsų graborius Ado
mas Marėulaitis, sunkiai nu
sidirbęs žvejonėje bet raukda
Lietuvių Bendras Choras po i mas " š č u p o k u s ' \ Sako, kaip
vadovyste muz. Medonio, Sv. malkas, tik trauk ir trauk.
Kazimiero parapijos vargoni Grįžus neteko nei kiek pail
ninko. Per tas iškilmes ban- sėti; tuojau reikėjo palaidoti
kieriai įteiks visus paskolos a . a. Domininką Andriulion],
dokumentus, kad juos ugnis kurs mirė State Hospital, Posunaikintų.
ntiac, Mieh. Laidotuvės
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
1

Ofiso Phone
PROspect 1028

Ros.
and Office
235y S. J,eavitt St.
CANal 0706

Tel.

2403 W. 63rd S t , Chicago

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 vai. vakaro
Tel.

DR. G. Z. VEZEL'IS

PHYSICIAN and SURGEON

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

4645 So. Ashland Ave.

Tel CANal 6122

1936

Vytauto Darže
115-tos gat. tarp Ctawford ir Cicero Avės.

BOUlevard 7042

DR. STRIKOL'IS
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedčliomis pagal sutarti
Ofiso Telef. BOUlevard 7820
Namų Tel. PROspect 1930

Rugsėjo-Sepf. 7

PROspect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFFICE HOLUS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedel. pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. CalJfornia Ave.
Telefonas REPublic 7868

Į V A I R Ū S

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

V&e*. 6924 S. Talman A ve.
Res. Tel GROveiuli 0617
oifi

<»

T

«*- HEMlock 4848

DR. J. J, SIMONAITIS

DR. P, Z, ZALATORIS

ŪR. J. J. K01VAR
(KOU'ARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CANal 0257
Res.

f

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarta
TeL Ofiso BOUlevard 5913—14
Bes. VICtory 2343

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

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
TeL VIRginia 0038
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedeliomis pagal sutartį

D A K T A R A I

DR. MADRIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
2 lubos
CHICAGO, ILL.
TeL YARds 0994
Telefonas MIDway 2880
Rez.: TeL PLAaa 2400
OFISO VALANDOS:
Nu> 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
VALANDOS:
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12
vaL pp pietų ir nuo 7 iki S:3Q vaL Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Neaėiioii4s nuo 10. iki. 1$ ĮįtH

2423 W. Marąuette Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vel. 2 - 4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomis susitarus
TeL CANal 2345

DR. F. C. MNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt S t
TeL CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th C t., Cicero, UI
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL
3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat 2—9 vaL

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ava,
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare
REZIDENCIJA
LAFayette 3051
2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti
Residence
6609 S. Arteaan Ava
PROspect 3403

DR. A. J. SffIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998
VALANDOS:
2—4 popiet — 7—£ vakare
Trečiadieiiiais ir Sekjp4įeuiai£
paįfal sutari,

53 H
Ketvirtadienis, rhgp. 27, 1936
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PITTSBURGO LIETUVIAI j gražią kaldra, kad gražesnės
jntį, turintį karūną! ant gal lei žiūrėjo. Atvyko į vietą. DIRBASI CEMENTINIUS
KATALIKAI SEKA
nei " d r u g š t o r y " nebegalima
vos, ugninį kardą rankoje, že kaip netikintis Tomas, bet
SEPTYNIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
ŠULINIUS
TIKRUS VEIKĖJUS
būtų gauti.
lintį, it įkaitus geležis. Tai j išvyko nusižeminę ir su gile?
Džiaugiasi moterų klubas,
buvo tikra pragaro realybė. |niu tikėjimu.
(Tęsinys iš 4 pusi.)
PAUEG1NĖ. — Daug šios
kad iš pramogos liko gražaus
Šalia Liuciperiaus
stovėjo
Tėvas Teofilius, kurs buvo apylinkės ūkininkų šių vasarų
manių ir ciilikėlių veidmai pelno parapijos labui, bet tai
Beelzebubas. Tuo metu visas atlikęs 19 ekzorcizmų, yra įsi pasidirbo
cementinius šūli
ningą veikimą.
pgi džiaugiasi ir dalyviai lai
kambarys buvo pilnas ugnies. tikinęs, kad dabartiniai lai nius. Medinių šulinių dabar
Laisvamaniai į r cicilikėliai, mėję taip gražias dovanas, o
Liuciperius neapsakomai kei kai rodo, jog jau esame di čia jau niekas nebesidirba.
kė ir piktžodžiavo misijonie- džiosios kovos tarp Kristau?
nors garsinasi pasauliui, ži ypatingai kaldrą.
Gerai darote, moterėlės, nes
rių.
noma, savo šlamštuose, kad
ir antikristaus pradžioje. Jis Sveikatos Apdrauda Nusilpjiems ant širdies guli darbi jūsų nuoširdus pasišventimo
— Jei aš galėčiau, seniai sužinojo, kad Judas bus anti
nejusiems žmonėms Apie
JONAS
JUŠKEVIČIA
ninko būvis, bet, progai pa darbas parapijai reikalingas.
būčiau tave uždusinęs. Jei aš krislas, t. y. jis tokiame bu3c Dienoj
J a u sukako septyni metai, kai negailestinga mirtis
tiktai turėčiau savo pirmes de apsireikš, kad žmogus gi N U G A - T O N E IrodS esąs sveikatos
sitaikius, su buože darbinin
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį.
Visi homesteadiečiai susi
apdrauda daugeliui nusilpusiu vyrų
nes
galias,
pamatytum,
ką,
aš
Netekome
savo
mylimo
vyro
ir
tėvelio
rugpiūčio
27
kui galvą skaldo.
męs
iš
moteriškės,
bu.
*
>
Judo
ir moterų. Ta* tikras tonikas, kuris
rūpinę ir darbuojasi, kad me
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusild.,
1929.
Tapo
palaidotas
rugpiūčio
30
d.,
1929.
tau padaryčiau.
Jie garsinasi pasauliui, kad tinis išvažiavimas gerai pavy
visiškai apsėstas, jo vaMJao pnejusius organus. Atrodo, kad visas
A. a. Jonas Juškevičia kilo iš Marijampolės apskr.,
reaguoja ši stebėtiną, t r y t m e n jiems rūpi Lietuvos reikalai, ktų. Vietiniai biznieriai pri
Gerasis misijonierius jam je. Netikrasis pranašas, kuris ktą.ū n a sJaunyst§s
dvasia sugrįžta nusil
Igliaukos parapijos, Slovančių kaimo.
p u s i e m s ir seniems.
NUGA-TONJE
.ateakė:
bet, kaip gerai iš praeities ži taria ir savo darbu padeda.
bus antikristui artimas ir da stimuliuoja nervus, r a u m e n i s ir n u 
Nors laikas tęsiasi, mes io niekados negalėsime už
silpusius organus, kurie tapo neran
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną
noma, jie savo grašiu nepa Iš anksto spėjama, kad šis
rys
didžius
dalykus
ir
stebuk
g ū s arba tik dalinai aktyvūs. N e r v i n — Ką tu gali padaryt, tu
k u m a s pašaliDama, n e s N U G A - T O N E
atilsį.
rėmė, bet, priešingai, ir kitus išvažiavimas gerai pavyks,
lus,
bus
patsai
Liuciperius.
JL>
turi gyduoles, kurios veikia kaip t o 
bejėgi, Liuciperiau?
Mes atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų
nikas į nervų sistemą.
Šį tikrą t o 
negims
iš
moteriškės.
Liucipe
atkalbinėjo, nes jiems rūpi T a i p g į p i l n a i j s į t ikinę, kad iš
niką
parduoda
visi
aptiekoriai
su
tarpo yra užprašytos gedulingos šv. Mišios už jo sie
Šėtonas atsakė:
garantija sugrąžinti pinigus n e p a t e n 
lą sekmadienį, rugpiūčio 30 d., Šv. Antano parapijos
rius priims tiktai žmogiškų, kintiems rezultatais. Pilno m ė n e s i o
aaugiau laisvamanybes reika apylinkės lietuviai mūsų iš— O, ką tu padarytum, jei kūnų ant savęs, savo iš že trytmentas už Vieną DolerJ. Gaukit
-bažnyčioje, Cicero, 7:30 vai. ryto.
lai.
j Į * važiavime dalyvaus. Išvažia
bonką šiandien.
Nusistebėsite ką ji
Kviečiame
visus
gimines,
draugus,
kaimynus
ir
pa
jums padarys.
būtuLu
taij)
suvaržytas,
kaip
Matydami, kad sauso, nie vimas įvyks rugsėjo 6 d.
mės molio pagamintų,
kai!
žystamus dalyvauti šiose pamaldose.
N u o užkietėjimo i m k i t — U G A - S O L
aš.
tokiu
būdu
galėtų
būt
žmo
—
Idealų Liuosuotoją vidurių 25c
kas neklauso, tat savo orga
Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentai ir Anūkai.
ir
60c.
Tarp liomesteauiecių veikė
nizacijų šaukiasi pagalbos, kad
Tarp kitų piktųjų dvasių gumi tarp žmonių. Bet tikiu
jos aukotų laisvamanybes rei jų, kaip ir visur, atsiranda ne
= apsėstoje moteryje buvo ir ke tieji tenebijo, nes visos dan
susipratimų ir nesmagumų, iš
EIK ŠALIN, ŠĖTONE
sis savo patyrimais apsėdimo turi Euphretos upės surištie gaus galybės ir nesuskaito] t Kte LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM
kalams.
I nuotikiuose, sako, kad ant: ji velniai, kurie praeityje daug angelų kariuomenės kovos jų
Jie garsinasi pasauliui, kad i urių išeina pavyiias ir tas
(Tęsinys iš 2 pusi.)
kristo valanda nebetoli. Liu- žalos Bažnyčiai padnrė. Net pusėje.
JUOZAPAS
net kursus lietuvių kalbos pra dažnai kenkia parapijai. Kie
kvieno
parapijono
turėtų
bū
ciperius patsai šiame nuotiky- ir šiandien, tėvas Teofiliųmokiniui rengia, bet mizerioTerese Neumanniūtė
ti
nusistatymas,
kad
veikėjai,
je prabuvo 14 dienų ir bandė pastebėjo, nesu Bažnyčiai per
kai nesurado tam atatinkamo
Kiekvieno kataliko yra prieder- Į
Vyskupas Eis, kurs buvo
nežiūrint
kritikavimo,
vieni
s u visomis pragaro galybėmis g , r a į šis Earling miesto ap- mė skaityti savo katalikišką spau-1
mokytojo. Nors buvo suradę
g
TĖVAS
gerai
painformuotas
apie
ap
dą.
Kas
skaito
katalikišką
spaudą,
komunistėlį, bet tokiam pasi ngai ir sutartinai parapijai
| sėdimo nuotikis privedė daug
sėstosios moteries būklę, ap paveikti tėvų Teofilių.
tas platina Dievo karalystę čia
darbuotus.
tikėti negalfcna, nes komuni«Kartų per visų pusvalandį vyskupų ir kunigų geriau pa- L l l t žemės
lankęs Teresę Neumanniūtę
Parapija, tai ašis, apie ku
tčliai gudresni ir savo gud
v ienų, penktadienį užklausė tėvas Teofilius prieš save ma- žvelgti į aktualius dalyku.rumu juos dažnai prigauna ir rią turėtų suktis visos orga
jos, ar ji žino apie Amerikon te stovintį Liuciperių, dega- Daugelis jų skeptiškai į vis*
nizacijos, draugijos, klubai ir
išnaudoja.
apsėdimo nuotikį. J i ūmai at
veikėjai.
Parapijanas
Taigi, Pittsburgho lietuviai
^h
rV
sakė :
katalikai, žiūrėdami į laisva
Pasiūlymas Ieškantiems Naujos Pramones
— Ar ne tas Earling mies
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir
Naujas užpatentuotas išradimas, kuris pritaikomas prie
manių ir eicilikėlių sorkes, Šis - Tas Iš West End to, lowa, apsėdmio nuotikis,
Grabnamių
kiekvieno Garu ar Vandeniu šildomo pečiaus. Visa šiluma,
kuri išbėgu per k a m i n ą sugrąžinama atgal j pečių, veik
nepasitiki ir šalinasi nuo jįj Pittsburgho Padanges iš kurio daugelis kunigų pasi
o
galutiniam sunaudojimui, ir per tą sutaupinima nuo 35kių
veikimo. I r gerai daro, nes
iki 45kių nuošimčių kuro. Parsiduoda leidimas atskiroms
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
juoke ir buvo indiferentiški i
valstijoms, teritorijoms arba miestams. P r o d u k t a s išbandy
o
L^®*
laisvamaniai ir cicilikėliai vie
tas. Su 8 svarais minkšti} medžių užvirinama 16 galionų
Suvirs 50 metų prityrimo
Toliau ji tęsė:
J a u baigiasi atostogos. Ne
vandens. Operuoja suvirs 400 pečių Chicagoj. Atsišaukite:
o
naip rašo savo šlamštuose, bet
— Geroji moteris Ims vėl
užilgo vaikučiai pradės laii
K
A
Z
H
E
A
T
INTENSIFIER
CO.
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
priešingai daro. Matydami ka
kyti mokyklas.
piktųjų dvasių apsėsta.
pinigus
2522 West 45th Street, Chicago, 111.
talikų mokyklas, kuriose lietu
P a s t a b a : Sis išradimas Lietuvio, ir vien tik l i e t i n i a m s
Gerkftns ir pavyzdingiems Į B e to> Konnersreutho sffg'ma
vių kalba ir jos istorija mo
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
duodama p i r m a proga iki spalio pirmos dienos.
tėveliams
nesunku
bus
išspręturėjo
baisų
re
fų i n e r g e l §
Chicagos Lietuvių
koma, taipgi skaitydami lie
sti, prie kurios mokyklos glan gėįimą šv. Mykolo šventėje,
tuvių katalikų laikraščius, ku
^
rie pritaria ir padeda varyti sti savo vaikučius. Pavyzdin sąryšy su Earling miesto ek t?
KJ
arti Grand Ave.
pirmyn religiniai tautinį vei gi lietuviai tėveliai gerai su zorcizmų. J i matė baisią kov;;
kimą, seka savo tikrų veikė pranta, kad katalikiškoji mo t«irp šv. Mykolo angelų ir
AUTHORIZED
kykla
yra
vienintelė,
kurią
jų darbuotę.
Kerėpla
Liuciperiaus piktųjų dvasių.
jų vaikučiai turėtų lankyti. Po regėjimo
mergelė buvo
Chicago, Illinois
Katalikiškoje mokykloje, tiek
taip išsigandusi ir sumišusi,
Gražus Motery
pat vaikučiai išmoks, kaip ir
kad pareiškė.
viešoje.
Be
to,
turės
progos
Pasidarbavimas
Chas. Chasas
— Jei nebus prieš Dievo
geriau susipažinti su Kristaus
Lietuvis
SALES AND SERVICE
valią, aš J o prašysiu, kad J i s
savininkas
HOMESTEAD, PA. — Rug mokslu ir susipažinę taps ge niekados daugiau neleistų man
piūčio 18 d. šauniai pasirodė rais ir dorais.
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
patirt tokių baisių regėjimų.
Pilnai išsitikinę, kad šios
Moterų klubas su kortavimo
Tėvas Teofilius, remdamaDirektorių Asociacijos
lietuviai tėveliai
pramoga. Nors klubas jaunu kolonijos
203741 W. CERMAK ROAD
lis, nes vos tiktai metai kaip glaus savo vaikučius prie Šv. ka. Krikšto tėvais buvo: An
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj]
Tel.
CANal
2469
susiorganizavęs, bet prie jo Vincento mokyklos.
tanas Saveikis ir Bronė KupTurime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
CHICAGO
matosi susispietusių darbščių
Mjokykla prasidės rugsėjo cikiūtė.
moterėlių, kurioms ant širdies 2 d.
3307 Lituanica Ave.
Šiomis dienomis didžiausi Vartotų Karų Bargenai.
Šv.
Vincento
moterų
klubas
guli parapijos ir mokyklos
Phone BOUlevard 4139
1934 Pontiac 8 — 4 durų Sedan
turėjo
draugiška;
vakarėlį.
Jį
labas.
Garnys aplankė Juozapo Sa1929 l)e Soto — 4 durų Sedan
tvarkiai
paruošė
su
skaniu
už
Klūbietes netiktai tvarkiai veikio namą ir paliko dukrelę,
1410 So. 49th Ct., Cicero
^v.
S?
kandžiu
Tunaitienė
ir
Stadujr tinkamai paruošė kortavi- kuriai prie šv. Krikšto suteiPhone CICero 2109
Spdrgrutis
mo vakarą, bet dar pasiuvo !kta vardas Felicija - Veroni- lienė.

UDEIKI

REPublic 8 3 4 0

VENETIAN MONOMENI CO., INC.

pr
•B
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527 NORfWEŠTERN AVE.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

HUDSON -TERRAPLANE

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

CHASAS MOTOR SALES

A. Masalskis
A. Petkus

Phone CANal 6174
668 West 18th Street

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮJ

KAZIMIERAS
DRUNGELIS

YARds 1741-1742
G A R Y , DTD. LAJDOTTJYTC

DIREKTORIAI

KELNER — PRUZIN
Geriausias p a t a r n a v i m a s — Moteris
P h o n e 90*0

mji*

patarnauja
020 W. 15th A v e .

Night and Morning

E. V E s

V/rite for Free Book
1 * "A W»r»d ©f Comfort fof Y6ur f ym,"'

Dėl akiu pavargusių nuo Saulės,
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems.
Visose Vaistinėse.

MURINĘ CD M P A N Y R I ? !

I

mirė rugpiūčio 26 d., 1936,
8:35 vai. ryte, s u l a u k ę s pusės
amžiaus
Kilo iŠ K a u n o rėdybos, Tel
šių parap., P a l a n g o s miesto.
Amerikoje išgyveno 23 metus.
P a l i k o dideliarne nuliūdime
moterį Kotriną, po tėvais M o ckaitė, 2 s ū n u s : Aleksandrą ir
Kazimierą ir jo moterį Oną ir
d a u g giminių, o Lietuvoje taip
gi daug giminių.
Velionis gyveno p o antrašu
4353 W. 14th St., Chicago.
K ū n a s pašarvotas P e t k a u s
koplyčioj, 1410 So. 49th Court,
Cicero, 111.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
rugpiūčio 29 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į šv.
A n t a n o parap. bažnyčią, k u 
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. P o p a m a l d ų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiatone visus
gimines, draugus-ges ir pažyst a m u s - m a s dalyvauti šiose lai
dotu irčoe.
Nuliūdę Moteris, Sūnūs, Mar
ti ir Giminės,
Laidotuvių direktorius
P e t k u s . įfci. CfCero 2109

A.

Ą UNUSUAL ACCIDENT POLICY PAYS UP TO $100 A MONTH.
from rhe rery firsf doy ©# dhoMHty. for £4 months — and
UP TO $1.000.00 ia case of death. Cosfs eioetly one cent
a day —$3.65 a year. Pays for ANY and EVERY aceideat.
E want you to see this pol
icy for yourself and will
tnail it to you under our U N C O N D I T I O N A L G U A R A N T E E that
there is absolutely no obligation on
your part to keep it. See for your
self the benefits it pays, as clearly
stated in plain English. You may re
turn the policy for A N Y reason — or
for no reason at alL You yourself
(Auj

are to be the only jud£e of tts valtie
since no agent will call to tnake up
your tnind for yoa. If you decide it
is not the policy you want, simply
return it with the premium receipt.
We will refund not only the pre
mium but the 6 cents postage spent
by you- Your 10 days' proteetion
will t h e n h a v e cost y o u nothinfc.
Tnaf's fair, isn't it? •.

man or tvoman up te the age of 60, and ckild over 10, Is
eligible for this CENT-A-DAY
Accident Policy.)

FREE I N S P E C T I O N

I
I
I
I
I
I

THE FIRST MUTUAL HEALTH INSURANCE CO.. Dept.
Wilmingtoii, Delawar*.

COUPON
1Q2

Send me the CENT-A-DAY Accident Policy on your falr and tątiare offer of
return ray $3.65 'in f'un7as we"u as°t"he 6c PO«ta«e ipent bymę—Mid my 10 day^
•ceident proteetion ia then to cort tne ABSOLUTELY NOTHINQ.
<•
Pull name (P/eaaa PrinO-**.
Street or R.P.D.
•*<

Sex

-

Occupati

I
I
I

I
I
I

S. M. Skydas

718 West U3th Street
Phone MONroe 3377

I. J. Zolp

1646 West 4Gth Street
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Sunūs

10734 S. Michigan Ave.
Tel. PULlman 5703
2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515

i. F. Eudeikis

4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phone YABds 1741—1742
Skvr.—4447 S. Fairfield Ave. I

S. C. Latoicz

42-44 E. 108th Street
l^hone PULlman 1270
arba CANal 2515
4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
i

—

—

i

3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138
—

a nw

• • «

Mfi

feeunrtadients, fugp. 27, 193*5

SV. JURGIO PARAPIJOS PIKNIKAS
SBOMDDME, RU6P. • AUGUST 30 D, 1936
Vytauto Darže 1 1 5 tarp Cicero ir Crawford Avės.
Šis piknikas bus vienas iš įdomiausių ir svarbiausių, š v . Jurgio Parapijos žmonos ruošiasi iš
visų jiegų, net kaimynai žada jį remti. Mat prieš pat piknikų Šv. Jurgio bažnyčia baigiama

dekoruoti. Džiaugiassi parapijony.s ir kaimynai buvę parapijonys, kad jų bažnyoia buvusi Alma
Mater, Motina Bažnyčia, puikiai pasipuošė.
Bus Metriko muzika. Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjos rengia valgius, T vairius žais'us.
Kviečiami visi parapijonai ir kaimynai į šį pikniką — pasilinksminti ir padėti savo motinai
bažnv
žnyėiai užmokėti už dekoracijas. Muzika nuo 2 p. p. iki 8 vak. Jžanga namie tikietai po 25c,
daržs 35 centai.
Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAS.

?SE

±

39

29E

Ofiso valandos vra nuo 2 iki " B a n k Niglit" (tik dienos iVUai privalome organizuotis rengiamų piknikų rugp. 30
tesian a ve., su savo tėvais,
ū., Ryans Woods.
| Alex, Sr., ir motina Kotrina. 4 popiet ir nuo 7 iki 0 vaka laiku). Dovanos piniginės k a s ' i r veikti.
Dr. Rimkus lankė Šv. K a  re. Seredomis ir subatomis pa valandą.
Už tai paremkime jj atei
Marquette P a r k Liet. Airi.
Visi kviečiami dalyvauti.
nantį sekmadienj kuoskaitlinzimiero Akad. pradžios mo- gal sutartį. Ofiso telefonas:
Piliečių klubas, nežiūrint kad
ta rugsėjo 27 d., parapijos
W e s t Pulimano
Red Cherry igiausiai atsilankydami į jo
kyklą, kurių baigė 1923 m. iLmlock 5998, namų — Prostų dienų jų bus mėnesinis su
' svet. Parapijos komitetas sma
naudai rengiamų piknikų. Ten sirinkimas, n apleis to pikni
Tuo laiku Marcjuette Parke pect 3403,
Nau r enos
i rkiai veikia tam tikslui. Bus
APLANKĖ
'DRAUGĄ"
smagiai praleisime laikų, pa ko. Visi važiuos. Tikimės, kad
., v d a r nebuvo įsteigta lietuvių
v.
Linkime jaunam profesijo«
,.„ ^ ,
_ gra/i programa — muzika soMg resime gražia programa, piknikas bu.< sėkmingas.
para p., ne parapijinės moky nalui pasisekimo.
Kngpiueio 30 d., parap. ua- '
. ,, ,
,
R.
Dr. Rakausko lydimas va pamatysime daug žymių asme
.
„ ' • \ . . kiams ir klebonas daug nau- klos. Lindblom rukštesniųjų
A. J. M.
r i e ir svet. S v. Kaz. Akad. ..
,
.v T •
kar lankėsi " D r a u g e " Vin nų, . turėsime progos laimėti
Ar Girdėjote?
.
,. .
jienu papasakos is Lietuvos
Y^_
centas Nort ika iš Paterson, naujų Pont£2c ir tuomi pači"
hem skvrius rengia linksmar . . , . ! 7 , vA , .
•• mokvkla baigė 11)2/ m. Lanke
HOLD UP ' NAUJIENŲ"
._ . .,.'
'
ir iš kitų kraštų, kuriuose jis
.
N.
J
.
Jis
daug
dirba
tenykš
pa
remsime
savo
tautietį
ir
papiknikeli, kad padengus mo- ,
.
„ . Chicago universitetų, kur 1 J).* 1
W • . .
DARBININKEI
f
.
T
• buvo. TIs
anksto visus prašo-!
_. _ .
_ _. .
Kad
L.
V.
"
D
a
i
n
o
s
"
choro
čio
jninimo
srity,
ypae
Lie
lodysime
aukštiesiems
valdi
i laipsni.
mokslus
ėKvtoiu seserų namo dekoravi. ,.„ . . .
.. .. 'm.
gavo Medicinos
Bachelor et
Science
*Seserų
:.l namas
* labai gražiai »ne f skaitlingai dalyvauti, Tv į- jo Illinois Universiteto School P i r r o « * piknik-ps rugpiūčio
tuvos Vyčių tarpe. Chieagon ninkams, kad ir mes, lietuVakar apie 2 vai. po pietų
'fllO l e s ą s .
I
.
.
., .*
o-.
bus kuopuikiausia.
of Medicine. Jaunasai gydyto d., Sunset parke, prie 135 atvyko praeito sekmadienio viai, mokame organizuotis ir į "Naujienų" ofiso darbininke
išdekoruotas i r darbas jau ' skas
Išvažiavus kun. J . Mačiup-lė Milda Baronaitė ėjo de)>aigtas; darbų puikiai atliko' lioniui i rvtines valst. su mi- jas y r a narys Lambda la«* gatv. ir Archer ave., bus vie- ryte porai savaičių atostogoms vieningai veikti politikoje.
ir sykiu prisižiūrėti čionykš
Kas dar neturite tikietų ir pozituoti pinigų į Ualsted st.
Delta Medical ir Dental dr-jo>, fcas iš įdomiausių?
j). Simutis.
sijomis, jo viita užėmė kun.
čiam lietuvių veikimui. Manegalite jų gauti iš anksto, Bankų, kurs randasi prie 19th
kurioje taipgi priklauso daug
Be to, rėmėjos tam tikslui
Bus
gera
muzika
šokiams,
(Bublys, M.F.C, ir pasiliks su
kitų lietuvių profesijonaių, jų bus duodama dovana dviem, lonus svetys džiaugėsi " D r a u galėsite) gauti ten yjit ant p k ir Halsted st. Paėjus jai
surinko nuo g u ų žmonių n^-,
, . ,^
4 1 i mumis kol klebonas A. Lin- tarpe dr. A. Jovaiš, ir stu
g o " spaustuvės įrengimu ir vietos tų pačių dienų.
vienų blokų, prišoko vienmar
kurie
vienas
atvažiuos
vėliau
maza aukų. Aukojo: Kaz. Al-'
Rap.
. . . .
' a . . . _ kus sugris.
dentas Walter Phillips, kuris siai pirktu, o kitas seniausiu linkėjo " D r a u g u i " nenuilsta
Taigi, važiuokim visi į adv. škinis banditas, drožė kumšvinskas 5 dol., r r. Savicieno
baigs medicinos mokslus a t n - nulomobiliu; bus bendras visų nčiai sųmoninti katalikybes ir Jono Zūrio piknikų rugpiūčio tim jai į žandų, pagriebė voS dol.; po 1 dol.: J . Savičius,
Naujas Lietuvis
naneiais metais. Dr. Šimkus dainavimas! Bus įvairių žai lietuvybės dvasių dabartinėje S0 d., j Ryan Woods, prie 8 7 . 1 ^ , kur buvo pinigai i r pabeS. Piktužis, F. Pitus, Ad. Šliu
Profesijonnlas
taipgi narys Chicago Medical dimų visiems! Bus įvairios le ir būsiančiose lietuvių karto ir S. AVestern ave.
go. Voke buvo $140 cash ir
žas ir VI. Peredna. Kitus pase.
J
i
s
yra
apsistojęs
pas
sa
Society.
: $300 čekiais.
nktynes! Bus visokie laimė
skelbsime kitų kartų. Pikni
vo
tetų
dainininkę
Elena
TiaDr.
J.
P.
Poška
Šiomis dienomis jaunas li'4- i 1,935 m. baigė medicinos jimai! Bus įvairių gėrimų ir
kui grieš gera orkestrą net
kauskienę.
*.
valgių!
I
r
ant
galo
bus
pini
luvis
Dr.
A.
A.
Šimkus
atsi
iš So. Cbicagos. Visi prašomi
MAKQUETTR PARK. —
mokslus ir vienus metus pra ginių dovanų laimėjimas! Šo
darė
ofisu
num.
3156
AVest
skaitlingai dalyvauti.
Lietuvių organizacijos ir pa-1
ktikavo Šv. Elzbietos ligoni
kiams
grieš
Lon
Laban
orkes
5SHh st. Jaunas gydytojas ir
vieniai rengiasi į J . T. Zurio'
nėj. Sėkmingai išlaikęs kvotrą.
chirurgas
y
r
a
marketparkietimus,
dr.
Šimkus
šiemet
atPATEŠKO PUSININKO
Klebono kun. A. Lankaus
Be to, pirmas lietuviškas
sr,lauktuvių bankietas įvyks- tis, gyvena num. 6609 So. Ar- sidarė nuosavų ofisų.
f

VIETINĖS ŽINIOS

CLASSIFIED I

Iš Politikos Lauko

CHERNAUCKA-S COAL
COMPANY

LIETUVIŲ POLITINĖ
DIENA
Šį sekmadienį, rugp. 30 d.,
s. m., rengiamas milžiniškas
lietuvių politinis išvažiavimas;
Ryan Woods, prie 87 gatvės
ii So. "VVestern ave.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH

VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS

gero cigare t o
visos
reikmenys
Mes vartojame keturis pasaulio pui
kiausius cigareto tabakus . . . Bright,
Burley ir Maryland iš mūsų piety krašto
. . . ir aromatiškus tabakus iš Turkijos
ir Graikijos.
Mes vartojame tinkamą rūsį cigareto
popieros . . . puikiausią Champagne popierą, kuri pilnai išbandyta del švarumo,
degimo ypatybių ir liuosumo nuo skonio
ir kvapsnio.

. . kaslink reikmenių Chesterfield laimi
|M>:::aSfc.-

•VrVlV •

•IVI • ' i
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9 Uiti Lifiuri & Utui TOMCCO O i

s

">1,

puikus
4 i • • • • f

:

|fy.«*»^M|

1<-»1?^n

į

lU<"no«i.

r ' ^ i l

mi n w « t PninliB
Pt. a->>a t"]»f«nn CANal 1377.
PARnAVTHTTT KE^VKT.A
P * PT) A^TT^<TTT Vn'7.,1'0 r.«»»i}is

m
ke-

nvk 1 " 0»—i i^rJ'^^a. P"!na' '^onThą. 9Tr***nkitfi į Tomczak, 4616 So.
Trov St.
FEIKAI.TNfiA

DARBININKĖS

qrę to riv>pr^ Krei"'''t.("s i Thom^s
Parer Stock C"., 841 W. 22nd St.
liETKAMU.TMf K švari mercina
lencvam " fl nin ^«vbui. Oenioso naiiinfisn
Ttr"' b" + » v°iku mvlotoia.
PnSvi-Jtp: . w . W. Kendrick, 9435
So. Ada St.

r*>»v,s.

Krripkitp*:

i

B n x ACCO.,

" D r a u g a s " , 2334 So. Oakley Ave.

st^"v.

nATITTJ.AO;
rr4 K' fSo^sį' .yęXxr, na«riR* . . . .
r* \ m~r TAIT*. *.?•«. | - 4 *r,oHm»"*A»MTln« i-o?^>s
r> < T > T T T . A O * 3 ? . R T « i « " ' S o d a n . 1ph«i ė++*0
r » * T » T T T K.C*

I.^Uo^

Jf<°0.

REIKALAUJAMA anglių pardavė
jai. Tun'me viotos kolipm vyram
I par^9v»noti anelis. Mokėsime per%
nuo^imt' a r alsras tin^nmiem^ vv-

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN
tohn'am

T*»»-|vl nr*. l o | > ^ q

PAIVI^ :

REIKALATTTAMA P APGAVĖJAI
COAL SALESMEN

Puikiausio* vortvhAs S»" metu | * » t e w ^ « < « k a b o m i *
m********
vn».totfi«. VarP« an!mlfi«^t*«i k n n ^ m i a i i - i f l "NT^ -<^*« tp«^r.«m«5 n j , .
sifl1vrnn«j pp«*ci f omas. E s m e nusistatę paleisti kiekvieną vartotą ka
rą mušu stake.

47.

i"'1ii-l»tq

PF.TKAT,\U.T4MA margina namų
darbui. Nereikia fcfifi nakt'miss.
| Kremki't--S i Grimson, 1427 So. Clifi ton Park Ave.

Atsakanti Vartoti Karai

SOPOTI

rni

17 •••O"^ '•:f.-.

Buick - Cadillac - La Salle

R

G. R* SI-

saiti* 4911 West 144h Street, Cice
ro. 111.

PAPO.\V T ^n T T do , i' , a^« c ^n, \oo crea?r| i" cplrln'Tiin V^Antiiv". i k^*nbn^.«>i "•^^•"ni^ni Arti ^okvkln. Oe-

E M I L DENEMARK, I N C .

»•>*' n i ^ h csorlnri «?1 tminV,
PT-^TOTr »?4 R cs^Ann, feroi'fli h o e a s
PTTTr"ir ' ^ 2 , tR, Q o d i n . p " 1 k | i s k a r p s

•/Ino 0 ' 1 ' v}cq V»i7^ij.

Tel. C ANA L 2183

JOHN B. BORDEN

'S<«,

|>oi

PARPAVTMUI KRATTTUV*

Mums, lietuviams, didele ga
rbė turėti savo žmogų kandi HFTUVIS ADVOKATAS
datu į tokių aukštų vietų re
2201 W. CermaU Road
rWp S t 22T»H S t . )
guliariam demokratų partijos
M>troT.olitjin Ptnte Bank najme
balote. Mes neabejojame, kad
Va1anio<5 kasdien n u o 9 iki S
Panedolio, Seredos ir Potnyčios
jis bus išrinktas ateinančio
va»-asais mm (? iki 9
Telefonas
CAlVnl 1175
rudenio rinkimuose. Bet mu
6459 S Rookwef! St
ms to neužtenka! Visi lietu- Nam«fr
Telefonas R E P n b ' i e 9600

OTTTOV

IT*

1900 So. Union Ave,

Išvažiavimas ruošiamas pa I TJF/JTVTS ADVOKATAS
gerbimui mūsų tautiečio adv. 4-631 South Ashland Avenue
j Jono Zūrio, kandidato- į teisė RPK. 6515 S. Rofkwell Strpot
TplopbonP- BFPiiblie 0723
jus.

f*TTTCTC

TF KAU mis'nin^o bn^T-nf's H7."''u,

4 »ui

H

. f .*•'• *•• i- • ••'•- «'$. • <?•*• v.
karas

tr^Viir^ni

PARDUODA NAMĄ
PtVPDnODA p"'kn 2 flatn namą,
ftu bei^montu. "Platai po 7 kamba
rius. Karnas stovi ant pu c antro lo
to Oarp-^ius. Kreipkitės 5417 Carp*»p*er Street.

'30.' K Tnwn fSodan srovcii tvarkoj
PAT^TT.r.Ar" '30. R fo<įan g-eral beerantls.
"S. I
r>tTT7<-\7-p OT ,V,T *?9, R fSo^on, ?pma Vaipa
RPFC'*T..
TT"r»T>T> >?R 2 Counp, ka1r> naiH"*! m a ^ ' *>»rt«#*^
pAPnAVTMTTT VA MAS
TT«r»r>p» 'OĄ f door PC'PTI, labai puikiam « t o w
TTKRAR BAROENAS
fTTTpVOBTTJ'R '30. 5 Sedan. tvirtas mažas karas
T.A S^TjTįj «st t 5 ?3r.Han. rrer»9 karas. *pmn kaina
2t.n
T,4 PATJ.E '^0. 5 F<»dan, pr<srf,c' karas f.pma. kaina
Pardavimui 2 fla*" uamas. sn
TJVrOT.V 'S3.' 7 Pedati. puikiam stovy
<2*?
505 boierpontn ir pa too"o. Po S VP 6 kam
T m p f | T M ' 9 i t 7 SAdan puikus karas, barmenas
295 barius su mandvnems. Vi°i taisai
TTTST'-'OT.V '30. 7 Town Oar. puikiam stovy
2»5 ir a<"«jTno»>tqi n'lnai užmokėti. TCaiN"A«3H '32. R Sedan. čionai tfftra vertybė,
«qs
P A P K A R P '34. R Sedan. tobulam stovy
na tik JR°flOOKr*"*nkttnq i savininką
1KO
T»TTTPC!'E A P R O W '29. Sedan 7 pasaž. roroj tvarkoj
»>o
antrašu 1111 W. 59th St.., 1-moa
2A5
PONTTAP '32. 5 Sedan. perlausla vertybė
p n v T T A P '33. R S'^dan. atsakantis karas nrlelnama kaina
PT.TMOTTTH. *32. 5 Sedan. duos j?era patarnavimą
1*»5.
r*r»TT.TAP '34. 2-4 Coupe, tobulas karas
825.
PARDAVIMUI UKTS
C H R Y S L E R ' I I , 5 Sedan. geras pirkinys
Mainykite savo senaJJ karą aukščiausia kaina ant vieno 1S Siu pui
PAPDAVIMFT 40 akerių nHg.
kiu vartotu karu, ir balansą m o k ė k i t e patogiais mėnesiniais m o 
kesčiais ž e m o s — kainos G.M.A.C. planu.
Oern žeme. Arti cementinio kelio.
CALT>TJJJ\C'

3860 Oaden Avenue

Tel. CRAwford 4100

E M I L D E N 1 M A R K , !NC=

x^P»r- *-

f"Vri namai su vandenin ir eMr f ros
f'^esa. Arti e*ero. ARBA MAINYPTU a n t mažo namo. kreipk't^s:

P. D. Andreku* ,Pentwat©r1 Midhi-

S

