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NUO RADIKALŲ ATIMTI 
PASKUTINIAI APKASAI 

PRIEŠ ŠJ LAIVĄ KESINTASI Iš. 

SUKILĖLIAI VERŽIASI { PATĮ 
IRUN MIESTĄ 

Vat ikanas pageidauja, kad su
stabdžius žmonių skerdynes 

Ispanijoje 

-i JLI i ;*S?į5Sį;*:%S 

HENDAYE, Prancūzija, 
Tugs. 2. — Ispanijos radikalai 
Irun miesto ginėjai, galva
trūkčiais bėga Prancūzijon. 
•Sukilėliai jau paėmė Behobia 
priemiestį. 

BIRIATOU, Prancūzija, is
panų pasieny, rūgs. 2. — Is
panijos sukilėliai išmušė radi
kalus iš paskutinės apkasų li
nijos Puenta kalvose. Sukilė
liai dabar veržiasi j Behobia, 
Iruno priemiestį ir pačian 
miestan. Kadangi radikalai 
atsisako pasiduoti, mieste nu
matomos kruviniausios sker
dynės. 

Radikalams vadovauja akty 
vės kariuomenės seržantas, 
kuriam iš Madrido įsakyta 
verčiau žūti, bet nieku būdu 
gražiuoju nepasiduoti sukilė
liams. 

no prie Behobia priemiesčio. 
Šiandien Behobia priemies

čio paskutiniai laisvi civili
niai gyventojai perėjo per Bi-
dassoa upę — Prancūzijos 
pusėn. , 

Pasitraukdami iš paskuti
nių apkasų radikalai paskui 
save. palikot saviškius žuvu
siuosius ir sužeistuosius, po
roj vietų sudinamitavo kelįą 
ir uždegė paliekamus du t ro
kus su amunicija. Suburbėjo 
į priemiestį ir ten užėmė po
zicijas už paprastų barikadų, 
prieš kurias sukilėlių artileri
j a atidarė mirtį nešančią ug
nį. 

Spėjama, kad sukilėlių pa
jėgos rytoj bus pačiam mies
te. Taip pat spėjama, kad ra
dikalų vyriausieji vadai sten
gsis pasprukti Prancūzijon, 
jei nebus jiems perkirstas ke-1 
lias. J ie žino, kas jų laukia. 

VATIKANAS, rūgs. 2. — 
Vatikane iš naujo reikštas pa
geidavimas, kad susibūrusios 
krūvon Europos valstybės su
stabdytų vedamą karą Ispani
joj, kad nutraukus ten vykdo
mas baisias žmonių skerdy
nes. 

Vatikane aiškiai pažymima, 
kad Vatikanas neturi nė ma
žiausio pasiryžimo kištis į Is
panijos vidaus politiką. Tik 
nori, kad būtų nutraukti be
protiški civilinių gyventojų 
žudymai. 

Vatikanas randa, kad žmo
nių skerdynės iš Ispanijos ga
li persimesti P^uropon ir tuo
kart nelaimė būtų visoms val
stybėms ir tautoms. 

GINA MADRIDO RADIKA
LŲ RĖMIMĄ 

ko pranešė, kad Meksika siun 
čia Madrido vyriausybei 20,-
000 šautuvų ir 20,000,000 dir
žų amunicijos. 

Girdi, reikta gelbėti Madri 
do vyriausybę, kuri yra vie
nodų idėjių su Meksikos vy
riausybe. 

J . Amerikos Valstybių Karo laivas (dest^ojeris)' Kane. 
Anądien Ispanijos pakraščiuose prieš jį kesintasi iš oro Ne
žinomas lėktuvas paleido šešias bombas. Kai kurios netoli 
laivo krito. ' / A _ v 

.„*.r; ' ii' (Acme). 
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VATIKANO LAIKRAŠTIS "PERflgJiKIZUOJA-
W KABI-KfHTIKUOJA KUN. 

1 IICTA 

LEGISLATŪRA IR VĖL 
NUTRAUKĖ DARBĄ 

SPRINGiFIELD, UI. rūgs. 
2. — Vakar susirinkusi Illi
nois legislatūra svarstyti be
darbių šelpimo klausimą iš 
naujo nieko nesvarstė ir visą 
darbą atidėjo porai savaičių. 

VATIKANAS, rugs? 2. — 
Laikraštis O. Romano kriti
kuoja kun. C. E. Coughliną, 
kad jis vartoja nepadorius 
terminus peikdamas preziden
to Roosevelto nusistatymą. 
Pažymi, kad tuo būdu pažeid
žiamas šalies vyriausias sočia 
lis autoritetas, kurį žmonės 
privalo gerbti. 

Bet laikraštis podraug au
kština Coughliną už jo nepap
rastą veiklą aiškinant Popie
žių enciklikas ekonominiais 
reikalais. I r nieko nesako a-
pie jo dalyvavimą šalies poli
tikoje. 

VARŠUVOS DELEGACIJA 
KARALIŠKAI VAŠINAMA 

PARYŽIUJE 

PATI MUŠA IR PATI 
RĖKIA 

PARYŽIUS, rags. 2. — 
Prancūzija, pasikvietusi tal
kon Angliją, reikalą u ja, kad 
Portugalija nepristatytų gin
klų ir karo medžiagos Ispani
jos sukilėliams. 

Prancūzija gi tegali visa-
kuo remti Madrido radikalus 
ir prieš tai niekas nė žodžio. 
Jei ne Prancūzijos rėmimas, 
Madrido radikalai seniai būtų 
sukniubę. 

Aj*i 107 gat. ir Willow 
Springs vieškelio rastas ne
žinomo nužudyto vyro lavo
nas. 

j PARYŽIUS, rūgs. 2. — Len-
I kijos militarinė delegacija 
1 stačiai karališkai čia pager
biama ir vaišinama. Aukštieji 
prancūzų kariuomenės vadai 
ir vyriausybės valdininkai vi
sur jią lydi. Respublikos prezi
dentas A. Lebrun vakar lenkų 
delegacijos pirmininkui gen. 
Rydz-Smigly iškilmingai pri
segė prie krūtinės garbės le-
gijono ,(ordeno) ženklą. 

Vakar delegacija matė apie 
100 didelių lėktuvų bombne-
šių specialiai surengtą ore de 
monstraciją. Paskiau aplankė 
nežinomo kareivio kapą, kur 
gen. Rydz-Smigly padėjo vai
niką. / 

Šiandien delegacija vyksta 
į iVokietijos pasienį apžiūrėti 

ten Prancūzijos [požeminių 
tvirtovių. 

Spauda deda ilgiausius ap
rašymus apie lenkus svečius. 
Ypač smulkmeningai paduo
dama generolo Rydz-Smigly 
biografija. Nepaprastas entu-
zijazmas reiškiamas dėl Lenki 
jos draugingumo su Prancū
zija. 

Net komunistų laikraštis 
Humanite apie Lenkiją rašy
damas pažymi, kad tai M dide
lis ir kilnus kraštas". Nutar
ta dvi Paryžiaus gatves pava 
dinti Krokuvos ir Poznaniaijs 
vardais. 

Tačiau už visas tas va 
ir pagerbimus yra svarbi 
šias faktas, kad premjero 
mo prekybos ministeris 
Bastid rugsėjo mėn. 19. 
Varšuvon, kur su lenkų 
riausybe tarsis finansų ir 

jnomikos klausimais. Kaip 
noma, Lenkija labai reik 

Igą nemažu, gaskodiį 

GIRRALTARAS, rūgs. 2. 
— Žiniomis iš Madrido "l iau 
dies fronto" ministerių kabi
netas papildomas radikalų va 
dais: socialistais, komunistais 
ir anarchistais, kurių ikišiol 
kabinete nebuvo, bet kurie vy
riausybei viską diktavo. 

Premjeras jose Girai skel
bia, kad kabineto papildymo 
"reikalauja aplinkybės". Tas 
reiškia, kad vyriausybė susi
duria su krize i r į priešakį 
pašaukia stambiuosius radi
kalus, kurie revoliucijos laiku 
turi vyriausia vaidmenį. Ma
tyt, premjeras Girai nori nu
siplauti rankas tuo sumetimu, 
kad radikalai tegul patys vie
ni visiškai ištuština savo te
roro taurę. ; 

Tačiau tas nepateisins prem 
jero, žinomo radikalų sėbro. 

BĖGLIAI PASAKOJA, 
KAIP RADIKALAI NU

KANKINO VYSKUPĄ 
PARYŽIUS, rūgs. 1. — Į 

Poi-t-Vendr.es, Prancūzijon at 
vykę bėgliai iš Ispanijos pa
sakoja, kaip radikalai kanki
no Siguenza vyskupijos „ vys
kupą E'. Nieto y Martin prieš 
sušaudymą, kaip apnuogino 
aristokratų dukteris ir sukilė
lius ir paskui juos visus sta
čiai supiaustė ant altoriaus 
Santa Maria bažnyčioje, Bae-
za, Andalusijoj, ir apie kitas 
raudonųjų orgijas, kurių ne
galima nė aprašyti. 

Echo de Paris korespon
dentas rašo, kad raudonųjų 
gaujos didžiausias baisybes 
išdarinėjo Badajo<ze ir apy
linkėse prieš atvyksiant suki
lėliams. Kunigai savo namuo
se buvo puolami ir kryžiuoja
mi. 

Paryžiaus savaitraštis Gri-
goir.e, paduoda žinią, kad Bar-
celonoj nužudyta mažiausia 
400 kunigų ir vienuo'lių. Dau
geliui jų stačiai nukirstos gal
vos. 

Avila provincijoje kun. 
B. Sanchez išluptos akys ir 
paskiau jis sudegintas aplie-
jus gazolinu. 

MATĖ, KAIP RADIKALI! GAUJOS 
SUDEGINO KATEDRA 

AttPrnsr m?m~ 

SOUTH ORANGE, N. J., 
rugp. 31. — Iš Europos par
vyko kun. Baldomero Marci-
11a, Seton Hali kolegijos pro-

I fesorius. J am teko būti Ispa
nijoje pirmomis revoliucijos 
dienomis. Iš Valencijos jis 
vos paspruko Italijon. 

Kun. profesorius pasakoja, 
kad Madrido ir Katalonijos 
radikalai nujautė kariuome
nės sukilimą. Jie žinojo, kad 
kariuomenėje plito nepasiten
kinimas "liaudies fronto" pa 
statyta vyriausybe. Tik nema
nė, kad sukilimas įvyks taip 
greitai ir netikėtai. 

Radikalai iš kalno rengėsi 
kovon prieš kariuomenę. Bar-
celonon prisiųsta apie 2,000 
komunistų organizatorių, so
vietų Rusijos vyriausybės ap
mokamų. Šie organizatoriai 
pradėjo organizuoti jaunimą 
,ir pratinti militarinei tarny
bai. Organizatoriai dirbo ne 
tik Katalonijoj, bet Madride 
ir kitur. 

Kun. profesoriui esant Va-
lencijoj (miestas šalia Vidur
žemio jūros) pasireiškė ka
riuomenės sukilimas. Uždrau
sta gyventojams apleisti mies 

įtą. Jgįa^feotas j a u n i m a * ^ ^ 
riug' ir pradėjo vykdyti terorą 

PARYŽIUS, nigs. 2. — Su 
žinota, kad Madrido radikalų 
vyriausybė planuoja ispanų 
Moroko pavesti Prancūzijai. 

Kaip žinoma, ispanų Moro
ko yra sukilėlių žinioje. Vadi
nasi, Madridas nori duoti 
Prancūzijai tai, ką neturi. 

Prancūzija visvien nepri
imtų šios "dovanos" , nes su
sidurtų su Vokietijos ir Itali
jos griežtuoju pasipriešinimu. 

ir vandalizmą. Kun. prof. 
Marcilla, patsai ispanas, ne
galėjo atsistebėti, kad jo tau
tos žmonės griebtųsi tokių pa 
šėlimo darbų. 

I>eja, j is pats matė, kaifp 
žmonės gatvėse buvo žudomi 
tik dėl to, kad jie yra katali
kai. Per dešimtį parų VaJen-
cijoj nužudyta daugiau kaip 
200 civilinių asmenų. Be to, 
sušaudyta apie 30 kunigų. Dau 
gelis kitų įkalinta, Jvurie ne
suspėjo persirengti civiliniais 
drabužiais. 

Jaunimo gaujos pradėjo pul 
ti, plėšti ir deginti bažnyčias, 
vienuolynus ir įvairias katali
kiškas įstaigas. Kun. prof. 
Marcilla matė kaip. sudeginta 
Valencijos majestotiška ka
tedra ir vyskupo rezidencija. 
Nebuvo kas būtų galėjęs su
laikyti gaujų šėlimą. Autori
tetų viršūnėse šaltai atsakyta, 
kad pasibaigus sukilimui dar
bininkams bus daug naudos 
atstatant sudegintus pastatus. 
Bet niekas pasauly negalės 
atstatyti neįkainojamo meno 
lobynų. 

Po dešimties parų pavojin-
fesoriui pavyko 
laivan. 

RENGIASI SPROGDINTI 
ALCAZAR TVIRTOVE 

PREZIDENTAS DES 
MOINES MIESTE 

DES MOINES, Iowa, rūgs. 
2. — Prez. Rooseveltas rytoj 
čia turės konferenciją su ke
lių valstybių gubernatoriais 
sausros klausimu. 

Konferencijoje dalyvaus ir 
Kansas valstybės gubernato
rius Alf. Landon, respubliko
nų partijos kandidatas į pre
zidentus. 

JAPONAI STATYS DAUG 
NARDANČIŲ LAIVŲ 

LODONAS, rūgs, 2. — An
glijos vyriausybė painformuo 
ta, kad japonai statys daug 
nardančių, laivu^ 

REIKALAUJA JĄ IŠVYTI 

PARYŽIUS, rūgs. 2. — 
Čia atvyko Ispanijos komu
nistė Dollores Irriburi, Mad
rido radikalų karšta šalinin
kė. J i čia atvyko ieškoti pa-
gelbos pas Prancūzijos socia
listus griūvančiai Madrido žu 
dikų vyriausybei. 

Prancūzijos nacionalistai 
šaukia, kad ji būtų išvyta -iš 
Prancūzijos. 

RYTO f PREZIDENTAS 
BUS ŠPRINGFIELDE 

SPRINGtFIELD, 111., rūgs. 
2. — Prez. Rooseveltas čia at 
vyksta penktadienį popiet. Tu 
rės pasitarimą su gub. Horne 
nu. j , • « • 

Prezidentas parvyksta iš 
vakarinių valstybių. Vakar 
jis dalyvavo mirusio karo se
kretoriaus Dern laidotuvėse, 
.Salt Lake City, Utah. 

MADRIDAS, rūgs. 2. — 
Radikalų vyriausybė skelbia, 
kad Toledo miesto radikalų 
gaujos rengiasi susprogdinti 

lAlcazar tvirtovę, kurioje už
sidarę sukilėliai ginasi ir at
sisako pasiduoti. 

Pažymima, kad po tvirto
vės sienomis kasami tuneliai 
ir bus .užtaisytas dinamitas — 
apie, 20 tonų. Kai tas darbas 
bus atliktas, su dinamitu bus 
sujungti elektrikiniai laidai ir 
dar kartą bus pareikalauta 

j pasidavimas. Nepasiduodant, 
tvirtovės sienos bus iškeltos 
oran. 

Spėjama, kad tai paprastas 
[radikalų baubas. Bet jei tame 
j ir būtų kiek teisybės, tai ra
dikalai juk žino, kad Toledo 
miesto link veržiasi galingos 
sukilėlių koliumnos ir radika
lai nesuspės įvykdyti savo 
grasinimų. 

Madrido radikalai Toledo 
miestą ginti siunčia parinkti-
niausias savo milicijos dalis. 

"GERIAUSIAS" DARBI
NINKAMS PATARIMAS 
ROCKY POINT, R. I , 

r.ugs. 2. — Respublikonų par
tijos kandidatas į viceprezi
dentus pulk. F . Knox čia sa
kydamas prakalbą patarė or
ganizuotam darbui, kad jis ne 
sikištų į šalies politiką, o y* 
pač į paskirų politinių parti-

!jų veiklą. Girdi, tas yra kenk 
i sminga darbui. Darbas tur i 
, nepriklausomai veikti. Tik tuo 
keliu bus daugiau kas laimėta. 

Knox tuo būdu mėgina or
ganizuotą darbą atitraukti 
nuo prez. Roosevelto kandi
datūros rėmimo. 

! 

BERLYNAS, rūgs. — Vo
kietijos koncentracijos stovy
klose laikoma apie 5,000 poli
tinių kalinių^ i 

• I • J M I M l i t i • ' 

20 ŽUVO MUNICIJOS 
SPROGIME 

BELGRADAS, Serbija, 
rūgs. 2. — Didelis sprogimas 
pasireiškė municijos sandėly, 
Brao saloje, anot žinių iš Si-
benik. 20 asmenų žuvę. Sužeis 
tųjų skaičiuj nežinoma^, 

PLĖŠIKAS PAŠOVĖ 
ŪKININKĄ 

l . • 

Užpereitą naktį plėšikas įsi
laužė J ūkinfnjko He-rman Bos-
man, 28 m. aini., Niles Cen-
ter, namus. Ūkininką sunkiai 
pašovė ir paspruko. 

KAUNAS. — Panevėžy, lan 
kėši Susisiekimo Ministerijos 
atstovai inžinieriai ištirti ga
limumo pravesti siaur. gele
žinkelį Panevėžys — Pasva
lys. Komisija susipažino su Ii 
aija. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS, — N * 

matomas pragiedrėjimas; vi
dutine temperatūra. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

KATALIKAI IR POLITIKA 

tai atkreipti sava rimtą dėmesį. Jie turi žiū
rėti, kad jų vaikai būtų išmokinti ir išauk
lėti katalikiškoj ir lietuviškoj dvasioj. Tė
vams j pagalbą ateina lietuviškos, katalikiš
kos mokyklos. Del to jomis ir reikia naudo
tis. Kas taip darys, tikrai nesigailės. 

APIE ISPANIJOS PADĖTĮ 

Apie Ispanijos ekonominį ir socialinį 
būvį " X X Amž." rašo: . ' 

Kai pagalvojame apie Ispaniją, prieš a-
kis atsistoja pietų vaisiai, didžiųjų dvarų 
savininkai, avių bandos ir asilų traukiami 
vežimai. Didžiojo karo metu ir čia daug ka^ 
pasikeitė. Iš 25 milijonų Ispanijos gyven
tojų, tiesa, 80 nuoš. ir dabar dar tebegyve
na kaimuose. Daugiau kaip pusė visų ispa
nų nemoka nei skaityti nei rašyti arba yra 
labai menkai tepramokyti. Provincijoje ma
tome dvarininkus iš vienos, o darbininkus, 
kurie nei žemės nei darbo neturi, iš kitofc 
pusės. Žemės ūkio metodai yra gerokai pa-

Laukų darbininkas per dieną uždirba 

Mūsų idėjos priešai dažnai ILSO ir kal
ba, kad katalikai IK turi dalyvauti politikos 
veikime. Toji jų propaganda padaro tą, kad 
panašiai ima manyti geroka katalikų dalis 
i r net žymesnių katalikų vadų. 

Tai yra klaida. 
Jei šiandien kai kuriose valstybėse įsi

gali komunistai ir jiems panašūs gaivalai, 
žudo kunigus ir g liauja bažnyčias, to prie
žastimi dalinai yra pačią kataliką neveikimas 
— jų nedalyvavimas arba per "menkus daly 
vaviinas politiškame valstybių gyvenime. 

Tiesa, Popnžius yra pasakęs, kad krikš
čionybė, kaipo tokia, visai nėra užinteresuo-
ta apie kokį politini rėžimą ir tik šitokioj 
prasmėj suprantant tegalima prikergti ka
talikybei ir krikščioniškajai demokratijai vi
suotinumo dėsnį. Katalikų Akcija turi prisi
laikyti tų pačių principu, tačiau Popiežius 
Pijus XI aiškiai sako: 

"Katalikų Akcija, nedirbama kokios 
nors partijos politikos, nori žmones pa
ruošti, kad jie vykdytų gerą politiką, 
didžią, p ra kilnią politiką. J i nori poli
tiškai išauklėti bei paruošti piliečių są
žines ir ugdyti jų politinį bei krikščio
nišką susipratimą. Tokiu būdu Kataii-, 

AkcVm nekliudo vvį^lyti £H;ą poli
tiką ne tiktai atskiriems asmenims, bet 
j i jiems uždeda net pareigą. J į jiems 
nurodo būdus, pagal kuriuos jie gali įsi
kišti politikou su skaidresne sąžine ir 
gilesne mintimi". 
Tukį nusistatymą J u Šventenybė yra pa

kartojęs ir Lietuvos vyskupams. Savo laiš
ke pabrėžė, kad katalikai, kurie vadovauja 
ai bent dalyvauja Katalikiškuje Akcijoje — 
neatliks savo pareigos, jeigu, esant palan
kioms sąlygoms, jie neprisidės prie diriga
vimo savo miesto politikos, ar net savo pro
vincijos ar savo tautos. 

Je i Meksikos ir Ispanijos katalikai būt 
dubę tokia kryptimi, jie nebūt sulaukę to
kios skaudžios padėties, i kokią yra patekę. 
Tai yra skaudi pamoka kitų kraštų katali
kams. Dėl to Popiežius ne tik nedraudžia, 
bet ir ragina tikinčiuosius tinkamai eiti sa
vo pilietines pareigas, dėtis prie piliečių au
klėjimo ir dorinimo, aktyviai dalyvauti poli
tiniuose darbuose. 

Šiį Laikų Siaurapročiai 
Nuostabu, kad šiais vadina

mais aukštos pažangos laikais 
didelis skaičius žmonių, ku
riems Dievo pavestas visas 
pasaulis, turinčių didelę iš
mintį, prote, ir nemirštančia 
sielą, ko neturi kiti sutvėri
mai, yra siaurapročiai. Nuos
tabu, kad būdami tobuliau
sios esybės žemėje, tiek daug 
apsileistų djvasiniuose daly
kuose, aptemdintų savo protą 
ir nenorėtų pažinti savo Su
tvėrėją ir jiems gyvybes Da
vėją. Nuostabu, kad užuot Jį 
mylėti, garbinti ir tik Jam 
vienam tarnauti, Jo mokslą 
po kojų mina, iš Jo tvarinių, 
įstatymo juokiasi ir visus Jo 
garbei pašvęstus dalykus, įs
taigas ir bažnyčias naikina, apie 5 pesetus, bet geriausiu atveju per me 

tus dirba trejetą mėnesių. Šis laukų d a r b i - [ ^ p a s k u i , klaidžiodami dva-
ninkų proletariatas yra j a u labai senas rū- ^ tamsybėse ir sąžinės griau 
peštis visų Ispanijoj buvusių vyriausybių,' 
bet iki šiol ši problema taip ir liko neiš
spręsta. 

Daug kartų 'oandyta pravesti žemes re
formą, bet iki šiol maža pažangos šioje sri
tyje tepadaryta. L . ' « j y 

Ispanijos miestai nepaprastai greitai pa
didėjo. Barcelona, svarbiausias Ispanijos pra
monės ir prekybos centras, kuriame dabar 
siaučia raudonųjų teroras, 1910 m. turėjo 
560,000 gyventojų, o 1930 m. šiame mieste 
buvo milijonas su viršum gyventojų. Sosti
nė Madridas, kuriame prieš karą gyveno apie 
570,000, dabar taip pat jau beveik milijoni
nis miestas. 

i i .. sa 
Ekonominė padėtis prieš pat pilietinio 

karo pradžią buvo labai sunki. Tai rodo ir 
labai griežti devizų suvaržvmai. 

1935 m. pabaigoj Ispanijoj buvo dar 
700,000 bedarbių. Kad jų skaičius sumažėtų, 
buvo išleistas įsakymas priimti visus tuos 
darbininkus į darbą, kurie jau nuo 1934 m. 
pradžios buvo atleisti. Kaimo padėčiai pa
gerinti, tiek, ankstyvesnės vyriausybės, tiek 
L>a>taroji liaiįdies tronto nesurado jokių'prie
monių. Skurdas tebesitęsia, nors 1933 ir '34 
metai buvo nepaprastai derlingi. Iš to gau- „:k t<),kie siaurapročiai apgau 
>aus derliaus daug kas tebeguli aruoduose 
ir rūšyse, nes nebuvo galima rasti tinka
mos rinkos užsieniuos. 

žiami, ieško savo dvasiai pe
no, šviesos ir teisybė*, tik ne 
dangiškos ir Dieviškos, bet 
kitokios, kuiuos visiškai nėra. 
Jie mėgina kurti kokį tai 
naują mokslą, žemiškais tik 
matomaisiais ir apčiuopiamais 
dalykais paremtą, sutverti 
naują pasaulyje žmonių val
dymo tvarką ir naujus įsta
tymus išleisti, kurių pagelba 
galėtų milijonus žmonių pasi
vergti, juos amžinais vergais 
padaiyti, žemiškame ir dvasi
niame skurde paskandyti ir 
pražudyti. Bet iš tos jų su
galvotos tvarkos nieko gero 
neišeiina. Pasidaro tik suiru
čių suirutės, neapkentmias vie 
ng kito. Neapykanta kitų nuo
monėms, neapykanta Sutvėrė
jui, Jo įsakymauls, tvarkai ir, 
kūrvbai. Tas visa šiandie mato 

tiems. Jų siauri, mažai išla
vinti protai to negali supras
ti. Jiems daugiau rūpi žemiš
ka laikinoji garbe ir turtai, o 
ne dvasiniai dalvkai, be ku-
rių. nei vienas žmogus negali 
būti laimingas. 

Siaurapročiams nepatinka 
Dievo esimas, duoti žmonėms 
J o įsakymai ir parėdymai, 
kaip turi žmogus valdytis, sa 
vo kūno ir sielos, reikalus tvar 
kyti ir kaip gyventi. Nes tai 
varžo jų kūno geidulius, nes 
įsako savo artimą mylėti, kaip 
patsai save, o tas jiems la
biausia nepakenčiama. Užlai
kant tą įsakymą, jie negalė-
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P O SVIETĄ PASIDAIRIUS | dabar, nabagai, kliedą. To 
grybo vardas yra Bolševizmas. 

Anglijoj tarp vadinamų 
sosaidi leidžiu dukterų yra 
toks paprotys, kad į viešąjį 
gyvenimą jos išeina tik su
laukusios tam tikro vieko ir 
pristatytos pačiam karaliui. 
Šįmet tokių pristatymų kara
liui, sako, buvę viso net 500. 
Pristatymas jų karaliui buvo 

tų kitų skriausti, atimti iš jų j s u r u o š t a s Buckingham palo 
valstybės ar tautos gerovės 
vardu turtus ir paskui sau 
pasisavinti. 

eiaus sode. Karalius sėdėjęs 
po baldakimu, o pristatomo
sios praeidamos jam žemai 

Kad kitų žmonių skriaudi-1 pasikfoniojiisios. 
mas jiems geriau sektųsi, vi
sokie žmonių lygintojai: lais- i j žemiai ir ČMkagos cicilistai 
vamaniai, socialistai, komu- l****** d a r ž e P e r s a v o I ) l k n i" 
nistai ar kitokiais vardais pal l a> b u v o s u r u o ^ t o k* R o V * 
sivadinę vra vienokio nurista- Į**0*** k a r a l l U s PlJ«*as a n i 

ma Kusi joj, Meksikoj, Ispani
joj ir kitose valstybėse, kur 

AE PANAIKINS DIKTATŪRĄ? 

PITTSBURGHO LIETUVIAI IR 
MOKYKLOS 

Mūsų dienraštyje dedamam Pittsburgho 
lietuvių skyriuje dažnai matėme žinių apie 
to krašto lietuvių veikimą, ypač ją mokyklas. 

Įsisteigus Pittsburgtie Šv. Pranciškaus 
Seserų vienuolynui, lietuviu veikimas ten 
pradėjo eiti gyviau. Ses rys įsteigė mergai
čių akademiją, kuri jau yra akredituota. Ją 
lanko didokas lietuvaičiu būrys. Lietuvių 
parapijose įsisteigė naujų mokyklų, kurio
ms vadovauja Seserys Pranciškietės. Be to, 
Sv. Kazimieio parapijoj jau kelinti metai vei
kia vidurinioji mokykla (High Scbool), ku
rioj taip pat mokytojauja Seserys Prane i s 
kietės. Vadinas, Pittsburgho lietuviai kata
likai dabar turi ne tik pradžios, bet ir aukš
tesnes lietuviškas, katalikiškas mokyklas. 
Tuo atžvilgiu jie bus pralenkę kai kuriuos 
didesnius lietuvių centrus. Dėl to pittsbur-
giečiai, ypač jų dvasininkai, yra verti pa 
garbos. 

Reikia tik, kati mokslo metams praside
dant, tos mokyklos, ir pradžios ir vidurinės, 
HsĮpilrtjrllJ lietuvių vaikais. Tėvų pareiga ] 

Didieji Amerikos dienraščiai su tam tik
ru pasitenkinimu aprašė Lietuvos seimo ati
darymą. Jie pažymėjo, kad seimui susirin
kus ir priėmus valstybės konstitucijos pa
taisas, bus panaikinta diktatūra Lietuvoje. 

Bet tie, kurie arčiau yra susipažinę su 
Lietuvos politiniu gyvenimu, visai kitaip 
mano. 

Šio Lietuvos ''šeinio*' negalihia vadinti 
tautos atstovybe, nes žmonės, kurie balsavo, 
neturėjo pasirinkimo. Tik viena tautininkų 
partija teturėjo teisės savo kandidatus rin
kimams išstatyti. Kitas dalykas, tautininką 
sudarytas valstybės konstitucijos pataisų 
projektas taikomas tik vienos partijos nau
d a i Tuo būdu bus paliktas ligšiolinis re/ži
nias — tautininkų diktatūra. 

Dėl to tuo tarpu nėra jokios vilties, kad 
būt panaikinta diktatūra Lietuvoje. 

TURI SEPTYNIS LAIVUS 

liūgais būdais įsigauna į vy
riausybes viršūnes ir paima 
valstybe* vairą į savo rankas. 

Tokie siaurapročiai visuo
met stengiasi kuo daugiau
sia mažamokslių ir bemokslių 
žmonių prie savęs pritraukti. 
Jie savotiškai iškraipo istori
jos ir mokslo dalykus, kad pa 
saulis iš nieko atsirado, kad 
žmogus išsivystė iš gyvu
lio, kad visas pasaulis išsivys
tė iš vieno mažo gyvybės dai
gelio, kuras savaime iš nieko 
atsirado. Bet kada begalvo
jant prieinama prie išvados, 
kad niekas iš nieko neatsiran-j įus ž m o n e s j u k l a u w v t i j JU 

da, kad iš negyvos medžiagos | u ž g a k l a s p i l < l v t i > B e t iš tos 
neatsiranda gyvybė, jie » ^ | p r į e var tos nieko gero neišei-
klumpa. Jų protas jau nepa-' l i a > ž m o n ė s k u r i e p r i i m a t u o s 

jėgia toliau besiekti, nes reikė. j u į s t a t y m U s įr sulig jų nuro-

tymo kaslink katalikybės ir 
Kristaus Bažnyčios. Paėmę 
Kristaus mokslo brolybės, 
meilės ir lygybės dėsnius, pa 
daro savotiškus įstatymus 
žmonijai tvarkyti ir parėdy
mus jiems duoti. Jų akimis 
žiūrint ir siauru protu galvo
jant, jiems atrodo jų įstaty
mai geresni net už paties 
Dievo įsakymus, kuriais re
miasi viso pasaulio tautų lai
mė ir gerovė. Be.t kuomet jie 
pradeda juos gyveniman pri
taikinti, pasirodo, kad tie jų 
įstatymai netinkami. Jų vyk
dymui reikia vartoti jėg4 
bausntė ir net žudynes. j 

Gražiausi"- jų šūkiai ir obaj-
siai — brolvbė meilė ir lvgv-
l)ė tada virsta obalsiais: kas 
tavo ir mano, kas mano, tai 
ne tavo. Tokiais šūkiais pasi
naudodami visokie bedieviu 
komisarai ir vadai prievartos 
keliu atiminėja iš žmonių — 
savo valdinių viską, ką tik 
jie turi. O jei kas pasiprieši
na, — tą nužudo. I r taip krau 
na visus iš žmonių atimtus 
turtus į savo kišenius. 

J ie visada žada žmonėms 
rojų padaryti. Bet įsigalėję 
jie tik baisų pragarą, kančias 
ir badą duoda. Jie nužudo mi
lijonus žmonių, kurie jiems 
yra nepalankūs, kad priver-

steidžiaus sėdėjo po baldaki
mu apsuptas būrio slūgų, o 
sulaukusios tani tikro vieko 
merginos ėjo pro jį persista-
tydamos. Sako, buvę net ka-
talikių merginų, kurios klo-
niojusios cicilistų karaliui. Šį
met tokio perstatymo cicilis
tai nerengė. Tur būt, visos 
jau sulaukusios tam tikro 
viejko — pradėjusios senti 
buvo perinai perstatytos. 

Neseniai Bizdeles šeimoje 
tarp vyro ir žmonos įvyko 
vaidas. Žodis po žodžio, žmo
na pagriebė po ranka pasi
painiojusį puodą ir kad jau 
duos Bizdelei... Tas keberiokšt 
ir guli. 

Po valandėlės atsipeikėjęs 
Bizdele sayo žmoną sureštino. 
Įvyko teismas. Bizdeles guzas 
kaktoje buvo geriausiu liudi
ninku, kad žmona buvo nuga
lėtoja. 

— Už tokį brutalų pasielgi
mą, — sako teisėjas Bizdelie-
nei, — esi nubausta 10 dienų 
į džėlą. Kąj tamsta, mister 
Bizdele, — atsigrįžęs j vyrą 
sako teisėjas, — turi prie to 
da pasakyti! Nors porą žo
džiu. 

— Permaža bausmė ponas 
teisėjau, — pridėjo Bizdele. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

(lazietos rašo, kad vienas 
profesorius Tormozos saloj 
.užtikęs iki šiol nežinomą gel
svai žalią grybą, augantį po 
pūvančiais šiaudais ir lapais. 
Palietęs žmogus tą grylJa ap
svaigsta lyg būtų paėmęs ge
rą porciją snapso. Profeso
riaus palydovas paėmė šį gry
bą i rankas ir per keletą mi-
nutij taip apsvaigo, kad net 
pradėjo kliedėti.. 

Panašių grybų, tik raudonos 
spalvos, r a n d a s i Čikagoj, 
Bruklyne ir kituose miestuo
se. Kai tik jį kas paliečia, 
taip pat tuojau apsvaigsta ir 
pradeda kliedėti. Neseniai jj 
palietė lietuviški cicilistai ir 

("Kuntaplio" tUigramos) 

Šią vasarą Birštone jau į-
registr.uota o,000 kurortninkų, 
kurie, sunaudoję 19,000 vonių. 
Daugumas tų ligonių esą at
važiavę iš Palangos, kur kur
hauzuose įsigiję reumatizmą, 
o dabar Birštone jį gydą. 

Šį rudeni visose Lietuvos 
ligoninėse padaugėjęs ligonių 
skaičius. To priežastimi esan
ti graži vasara, dėl kurios vi
si, kas tik galėjo, vasarojo 
kurortuose ir ten taip pavar
go, kad dėl perdidelio nusil
pimo dabar esą priversti gy
dytis ligoninėse. 

Kugp. 10 d. lenkų saugumo 
organai uždarė Vilniuje Šv. 
Kazimiero Draugiją už tai, 
kad Lietuvoje leidžiama veik
ti Poehodniai ir lenkiškoms 
mokykloms. 

Lietuvos "Mais to" bendrovė iki šiol tu-l 
įėjo tris prekybinius laivus. Tais laivais yra 
gabenamos prekės į kitas valstybes. Matyt 
prekyba plėtojasi ii- laivai gerai apsimokė
jo, kad dabar minėta b-vė Švedijoj pirko 
dar keturis prekybinius laivus. Tokiu būdu 
"Mais tas" dabar turi septynis prekybinius 
laivus. 

• • • s 

Pastaruoju laiku gerokai sušlub »« o Ame-

tų pripažinti Tą, Kuris viską 
sutvėrė, valdo ir užlaiko ir, 
noronis, nenoroms, turėtų Jo 
įstatiymus priimti. 

Tad jie„ palikę tą dalyką 
nebaigtą ir neišspręstą, vėl 
grįsta prie tų pačių klaidų, 
prie tų pačių aiškinimų ir* 
taip nuolatos begalo suka ra-į 
tu apie vieną tašką, norėda
mi ką tai naujo, nuostabaus 
ir nepaprasto surasti. O tas 
didžiųjų katalikų mokslininkų 
jau seniai, remiantis Dievo 

rikos darbo unijos. Jos per daug laisvai bu-. . T , - : : , . ; t. Utafv 
" l

 y «esimu, Jo dėsniais it isuu,> 
r dauį:; . 

vo sujungtos (konfederuotos) ir per 
siaurai susiskaldę į atskiras šakas, šakeles. 
Tai ar tik nebus svarbiausias darbininkų 
unijų defektas. 

mais, yra išaiškinta, suprasta 
ir net painiausi mokslo daly-

Įkai jau aiškiomis ir neginči
jamomis tiesomis pripažinti. 

Lietuvos Žemės Ūkio Ministerija s v a r s - | B e t t i e siaurapročiai nenori 
to įved&ną pasėlių draudimą nuo audrų ir 
ledų. 

to pripažinti, nes jų sird>;s 

yra pilnos neapykantos ki 

dymais pradeda gyvenimą 
tvarkyti, sužvėrėja, virsta dvi-
kojais gyvuliais ir, vietoj Die
vo, pradeda kokius nors sta
bus garbinti, savo vadus die
vinti ir į juos melstis. 

l*o ilgų bandymų ir nevy
kusių pasisekimą, bedieviai 
Iiusijoje pradėjo keisti savo 

[įstatymus. Bet stebėtina, kad 
'.keičiamuose jų įstatymuose 
banalu įsiskverbia, jų pro-
,tanis nepastebint, Kristaus 
mokslo tiesos. Ir su laiku, se 
nesniems bedi-eviems išmirus, 
ftr nuo kitų jų draugu ranku 
žuvus, jaunesnei kartai užė 
mus vietas, pasikeis visa 
tvarka ir nelaimingos Rusijos 
gyvenimas vėl įeis į tinkamas 
gyvenimo, "vėžes. Paprastai, 

ra tik tam tikro žmonijos gy
venimo laikotarpio padarinys, 
kuris greitai iškila, lyg jūrų 
banga, ir paskui vėl smarkiai 
puola žemyn ir išnyksta. 

Jau dabar vienur žmonės 
pamažu grįžta prie Dievo, 
prie Kristaus Bažnyčios ir ti
kėjimo, kitur gi dar kartą be
dieviai mėgina savo tvarką ir 
Įstatymus ginklų pagelba į-
vesti ir verčia laumes juos 
priimti. 

Nemažai tokią tamsuolią ir 
siaurapročių randasi ir pas 
mus, lietuvius. Jiems kas sa
va negražu ir negera, bet Už 
tat kas svetima, jiems gražu, 
gera ir priimtina. »Jie greitai 
susižavi visokiais bedievių pi e 
palais, patiki jų skobiamoms 
nesąmonėms, prisideda prie 
jų ir paskui guldo net savo 
galvas už kokius ten Rusijos, 
Meksikos, Ispanijos ar kitų 
kraštų bedievius ir plėšikus ir 
ne,t savo paskutinius centus 

lam rėžimui, žmonės žudyti ir 
atiminėti iš jų turtus. 

Laikui bėgant, po ilgų ir 
nevykusią davinių, nutolusi 
nuo Dievo žmonija pamažu 
grįžta atgal prie Dievo, prie 
Jo Bažnyčios, Jo mokslo ir 
Jo įsakymus šventai pildyti 
pasiryžta. 

Kad tai greičiau atsiekus, 
kad greičiau žemėje įvyktų 
ramybe" ir taika ir bedievybė 
pranyktą, viso pasaulio kata
likai privalo dar geriau susi
jungti. Privalo visur savo vei
kimą sustiprinti ir ant žemės 
Dievo karalystę skleisti, kad 
greitu laiku išsipildytą Kris
taus pranašystė, kad bus ant 

į žemės tik viena avidė ir vie-
nas piemuo. S. L. 

KAUNAS. — Lietuvos gar
bės konsulas Tokio pranešė, 
kad kai kurios Japonijos fir
mos norinčios pirkti linų iš 

jiems aukoja, kad anie ga-] Lietuvos. Linų japonams ga
lėtų sau puikiai gyventi ir ne-1 Įima parduoti ir didesniais 

bedievybe ir laisvanianybč y-; kaltus, nepritarančius jų kvai Į kiekiais. 
* 
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PinSBURGHO 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, Pa. 

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

Telephone Hemlock 2204 

\ 

Parapijono Atostogos 

Tautietis iš Xew Yorko at
lankė parapijona, Pittsburghe. 
J o tikslas buvo, taip sakant, 
išjudinti pittsburgieeius j tau
tini darbą. Kadangi tas jam 
nepasisekė, nes Pittsburgh^ 
lietuvius rado ne tik gerus 
katalikus, bet ir karštesnius 

kus į lietuvišką mokykla, nes 
reikės mokėti. Kur tavo pasi
aukojimas? Kur tavo troški
mai išlaikyti tautybę, kurią 
mūsų prabočiai taip aukštino, 
taip gerbė, taip mylėjo? 

TAUTIETIS: O ką gi tu pa
darei savo tautai, tėvynei, ku
rią sakai taip myli f 

PARAPIJONAS: Nenoriu 
girtis. Bet tegul mano dar-

Šv. Pranciškaus Mergaičių Akademija, Mt. Providence, South Ilills, Pittsburgh, Pa. 

ŠV. P r a n c i š k a u s A k a c L • t e i k i a d v e J ° P ^ kursą: akade- apylinkės, kurios lanko kas 

tautiečius, tad, norėdamas pa
teisinti save, pakvietė para- ^ a j u^ m a n e k a l D a - Kada mū 
pi joną į Xew Yorką atosto- S u močiutė Lietuva buvo ka-
goms. Ten jis norėjo parapi
jona padaryti "dideliu tau
tiečiu". 

PARAPIJONAS: Garbė Jė
zui Kristui! žengdamas į tau
tiečio namą prabilo parapijo
na s. 

TAUTIETIS: Sveikas. Mes 
Kristaus nepažįstame, nemato
me, nežinome, kas jis buvo. 
Tai senų laikų pasaka. Stmi 
dalykai dabar niekinami. Rei
kia naujų, kilnių dalykų. Už
miršk pasenusius. 

PARAPIJONAS: Prieteliau, 
sutiksiu su tavim, tik atsa
kyk man j klausimą, jei aš 
turėsiu dvejopo vyno: vieną 
šių metų, o kitą 10 metų se
numo. Kuris tavo akyse bus 
geresnis? 

TAUTIETIS: Kibą tu kvai
las. Juk nėra jokio palygini
mo tarpe naujo ir seno vyno. 

PARAPIJONAS: Tiesa, tau 
t i et i. Taip pat nėra jokio pa-

Mokslas Prasidės 
Rugsėjo 8 d. 

Rugsėjo 8 d., 9 valandą 
ryto prasidės mokslo metas 
Šv. Pranciškaus akademijoje 
šv. Mišiomis, palaiminimu ir 
pamokslu, kad išprašius Auk
ščiausiojo palaimos ateinan
tiems mokslo metams. 

Fondas tūkstančius siuntė pa-
rapijonų sudėtų aukų, kurios 
buvo renkamos katalikų baž
nyčiose. Kiekvienas teisingas 
Lietuvos pilietis šiandie pri-
pažjsta, kad Lietuvos nepri
klausomybė daug priklauso 
nuo pasiaukojamo ir gerumo 
jos sūnų ir dukterų. 

TAUTIETIS: Na, čia tik
tai pinigų davimas, bet ne 
tautiškas darbas. 

PARAPMONAS: Ponas tau 
tieti, be pinigų neužlaikysi 
tautybės, nei neparodysi savo 
meilės. Pažiūrėk, kaip kata
likai pasirodo esą tikri tau 
tiečiai: pirmiausiai jie pasi
statė savo bažnyčias ir prie 
j u mokyklas. Jie moka dvigu
bus taksus valdžiai ir kata-

?m>»o t*rpa jūsų ^tąutiS- ' ^ ^ mokykių palaikymui, 
kūmo" ir senovės genijų, di-

ro nuteriota, kentėjo prispau 
sta svetimo jungo ir ištiesus 
rankas šaukė i savo vaikus 

.. i v , J ir. J I Sv. .Pranciškaus akademija tolimame krašte, tada Fede- | J 

racija, Susivienijimas, Tauto* 
teinančiais metais galėtų nau
ja energija tęsti kilnų darbą, 
šaukia susivažiavimą, seimą, 
kuris įvyks rugsėjo 27 d. 

Visi rėmėjų skyriai kvie
čiami į seimą. Visos kitų dr-jų 
atstovai taip pat bus malo
niai priimti. Valdyba'Iną užlaikymą. Studentės 

fminį ir komercinį. Akademi 
jos studentės, baigusios šiuos 
kursus, gali stoti bile kurion 
aukštesnėn įstaigon visose Ju
ngtinėse Valstybėse. Akademi
ja pilnai užtvirtinta Pennsyl-
vanijos valstybės, 

B e paprastų kursų, dėstomų 
kiekvienoj aukštesnėj mokyk
loj, ši akademija teikia tiky
bos, lietuvių kalbos ir litera
tūros, 'muzikos, dainavimo ir 
gimnastikos pamokas. 

Mokslo kambariai patogiai 
įrengti; randasi knygynas, mu 
zikos kambariai, chemijos ir 
biologijos laboratorijos ir ko-
mercijinis pratybos kambarys. 

Už $200 į mokslo metus a-
kademikė gauna mokslą ir pi-

dieną mokyklą, įmoka metams 
$30. , ; jj | j | 

Tėveliai, atminkite, kad be 
tikybos nėra tikro auklėjimo. 
Tai parodo gyvenimas. Lie
tuviams turi būti aišku, kad 
nepakanka duoti mergaitei 
vien mokslą., bet reikia ją dar 
išauklėti katalikiškai lietuvi
škoje dvasioje, įskiepinti jos 
protan ir širdin katalikų ide
alus. Įsitikrinkite, kad, siųs 
darni savo dukrelę į lietuvis 
ką akademiją, atidarysite ja, 
duris iaimingesnėn ateitin. 

Šv. Kazimiero parapijoje fvy-
ksta nepaprastas, istorinis į-
"ykis. * MJMM 

Šv. Kazimiero parapija nuo 
kapines ir prie jų Adolmo sodą, 
1925 ir,, turi savas, gražias 
gražiausią ir patogiausią vi
soje apylinkėje vietą pikni
kams. Tų kapinių įsigijimas 
buvo parapiją įtraukęs į ga
na didelę skolą. Bet, ačiū vi
siems kapinių rėmėjams, ne 
tik iš Šv. Kazimiero parapi
jos, bet ir apylinkių: Į Dan
gų Žengimo (North Side), Šv. 
Vincento (West End), ŠŠ. Pe
tro ir Povilo (Homestead), 
Šv. Izidoriaus (Braddock) ir 
kitoms, rugsėjo 1 d. kapinės 
pasiliuosuoja nuo skolos. Ka
pinės ir kartu Adomo sodas 
be skolų — viskas išmokėta! 

Pažymėjimui šio nepapras
to įvykio, "Labor Day" ru-

sudegintas "Vnortgage ,\ arba 
visi paskolos dokumentai, ka
riuos patys bankieriai ten at
neš. Visas tas ceremonijas pa
margins žymūs kalbėtojai į-
vairiomis prakalbomis. Paskui 
gi Adomo sode bus gardūs už
kandžiai, žaidimai, pasilinks
minimas iki pat vakarą Da
lyvaus ir lietuvių bendras 
choras. Jam vadovaus muz. 
Medonis, Šv. Kazimiero para
pijos varg. 

Tat į tas nepaprastas iškil
mes prašomi atsilankyti ne 
tik Pittsburgho, bet ir visos 
apylinkės lietuviai ir lietuvai
tes. Tai dar pirmas Pittsburg
ho lietuvių istorijoje toksai 
įvykis. Antra, čia reikia pri
minti, kad ir paskutinis šįmet 
Adomo sode pasilinksminimas. 
Patogumo dėliai, kad nereik
tų sunkiai lipti į kaina, tro-
kelis visuf nuo "s t reet -car" gsėjo 7 d., lygiai 2 vai. po 

piet, ten pat ant kapinių bu3 (Tęsinys ant 4-to pusi.); 

• v 

is 

Pranešimas Iš Švento 
Kazimiero Parapijos 
n Labor Day", rugsėjo 7 d. 

• -

Kol Jo Negirdėsite 
Netikėsite, Kad Radijo Gali Būti Toks Puikus! 

dvylių pasiaukojimo tautai, 
pav., Gediminas, Daukantas, 
Vytautas, kurie gelbėjo savo 
tautą, guldė savo galvas už 
tautą ir už Dievą! O tu, bra
ngus tautieti, ką padarei? A-
pleidai savo tėvynę, užmiršai 
savo kraštą; tavo vaikai ne
moka kalbėti lietuviškai, ne
nori eiti į lietuviškas mokyk
las, nes ten bus sunkiau, kaip 
viešose mokyklose: reikės mo
kytis. Tu bijai leisti savo vai-

Pranešimai 

BRIDO EPORT. — Šv. Ka
zimiero akademijos rėmėjų dr-
jos 2 skyriaus susirinkimas į-
vyks rugsėjo 4 d., tuoj po pa
maldų bažnyčioje, ant 2 lubų, 
Šv. Jurgio par. mok. svet. 

Prašome ne tik senų, bet ir 
naujų rėmėjų — narių susi-
rinkiman ateiti. Bus įdomių 
raportų iš dviejų piknikų — 
ARD centro ir parapijos pik
niko, kuriame rėmėjos valdė 
restauraciją ir parapijai už
dirbo $300.00. Prašome naują 
narių atsivesti ir prirašyti 
šion taip kilnion ir veiklion 
organizacijom Valdyba 

Delko jie moka daugiau, ne
gu kiti piliečiai! Dėl to, kad 
jie myli savo tikėjimą, kalbą 
ir tėvyne. Rasime daug kata
likų, kurie sunkiai dirba, var
gingai gyvena, bet savo vai
kelius leidžia į savas mokyk
las, vien dėl to, kad jie pa 
žintų tikėjimą ir mokėtų lie
tuvišką kalbą. Todėl, tautie
ti, kad ir vadinies save tau
tiečiu, bet ištautini savo vai 
kelius leisdamas į viešas mo 
kyklas, k u r negirdi nei apie 
Dievą, nei apie tikėjimą, nei 
apie dorą, nt i apie Lietuvą. 

J.V.S. 

^ : 

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ 

U. S. Government įstaiga. P. S. 
and L. Ins. Corp apdrausta kiek
vienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Praeityje išmokė jom 4%» 

Tortas siekia viri $1,300,000.00 
DUODAM PASKOLAS A1TT PIRMŲ MORGI6IŲ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St Tel. CANal 1679 

JUSTIN ,MACKIEWICH, Prezidentas J 
1 9 3 7 

PHILCO 
$ 79 

Be Aerial 

I 
Seimas 

To cover interest and otber costs, a someivbat higherprke is cbarged 
for Radžos soldon deferred payments. 

COMMONWEALTH EDISON 

ūūbdc 

BKIDGEPORT. — Dr-jos 
Šv. Petronėlės susirinkimas j -
^yks antradienį, rūgs. 8 d., 
iš priežasties "Labor Bay" . 
Sus-mas bus 7:30 vai. vak., 
Šv. Jurgio parap. svet. Ma
lonėkite visi nariai susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. 

Kad ir sveikas, veikiantis 
kūnas, -bet vis tik reikalauja 
paakstinimo, paraginimo, na u 
ju jėgų. 

Kad įgijus naujų jėgų, rei
kia pakeisti aplinkybes. Nėra 
žiūrėta kokia bus mašina, bet 
jei neatmainysi aliejaus, ne
patepsi, švelniai neriedės. 

Tas pats esti ir socialiam 
veikime. Kad ir geriausių no
rų būtų veikėjai, bet pailsta, 
atbunka. Kad atnaujinus jė
gas, atgaivinus dvasią, būtinai 
reikalingos tam tikros aplin
kybės. O tas aplinkybes su
daro susivažiavimas daugiau 
veikiančių kokioj nors dirvoj 
žmonių, pasidalinimas minti-

paakstinimas, atsigaivi-

SLypi 

•Tai tikras " X " Modelio Philco...kas 
reiškia, kad jis duoda pilną balsą, per 
Philco Patentuotą Inelined Sounding 
Board. Be to, jis yra Phileo-padary-
mo. . . jbūdavota tono-nustat.rmo siste
ma . . . tri-eilinis nustatymas inimąs A-
merikos programas . . . valstybių ir mies
tų policijų prarisimus . . . dieninius ir 
naktinius svetimų kraštų ir Amerikos 
trumpų bangų leidimus... 17 nustatytų 
apskričių . . . trijii punktų balso nusta
tymas . . . vertingiausieji pagerinimai vė
lesnių radijo ištobulinimų. 

Naujos mados kabinetas puikaus butt 
riešuto medžio, išklėtkuotas skirtingais 
medžiais. Pamatykite š] radijo ELECT
RIC SHOPS. i 

mnf/ 
, - -. <«**$. 

• 

mis, 
nfrnas. O to atsigaivinimo gali 
duoti tiktai seimai. 

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
rėmėjai yra uolūs Dievo, Ba
žnyčios ir tautos darbininkai. 

O. jKliu&iiskaite, rast. j Norėdami atsigaivinti, kad a-

Downtown —72 W. Adams St.—132 S. Dearborn St. 
Telephone RANdolph 1200, Local 979 

4562 Broadvvoy 2733 Mi!waukee A ve. 
4833 Irving Park Blvd. 4231 W. Madison St. 
3460 S. State St. 852 W. 63rd SU 
4834 S. Ashland Ave. 2950 E. 92n d St. 

11116 S. Michigan Ave. 

F E D E R A L C O U P O N S G I V E N 

LENGVIOS SĄLYGOS 
MOKĖKITE MĖNESINIAI ANT SAVO 

ELEKTROS PATARNAVIMO BILOS 

Su Philco Eigh Efficiency Aerial, 
Kad Užtikrinus Geriausį 

Priėmime $84.95 

iJz dviejy savaičių atsidaro mokyklos. Mokiniams 
ir vėl bus reikalingos visokios knygos. "Drauge" ga
lite gauti: 

Lietuvos Istorija — Pranas — 40c. 
Mažas Katekizmas — Kųn. V. K. — 20c. 
Vaiky Žvaigždutė — 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 kitu mokyklai reikalingu knygų. 
Nusipirkite reikalingas knygas pirm mokyklų atida
rymo. 
"Draugo" knygyne taipgi rasite visokiu; naudingų 
knygų pasiskaitymui. 

"DRAUGAS" 
» 

2334 So. Oakley Ave. . Chlcago, *11 
=v •J 
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DRAUGAS Ketvirtadienis,v rūgs. 3, 1936 

Pittsburgho 2inios 
PRAMBIMAS IS ŠV. KA 

ZMIERO PARAPIJOS 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
nuves iki pat kapinių ir Ado
ma sodo. Jei kas dar neturi 
loto kapinėse įsigijęs, t$ die
na, bns proga įsigyti už senę 
kaina. Po "Labor D a y " kai
nos bus pakeltos ir nebebus 
lotų išmokėjimui — viskas 
" e a s h " , kadangi pinigai bus 
reikalingi tvoroms, keliams ir 
kapinių koplyčiai, ir t.t. 

Nuoširdžiai visus kviečia, 
£v. Kazimiero Parapijos 

Komitetas ir Klebonas 

Rugp. 3L d. palaidotas šv. 
Kazluiero kapinėse a. a. Jo
nas Navickas. Sekmadienį gi 
kun. Skripkus pakrikštino 
Prano Kvederio dvynukus; 
Jonę, - Pranciškų ir Marę -
Joanna. Kūmai buvo: Chester 

J?. Biasial ir Juze Basial, Vi
ncas Petrauskas ir Mare Pi
kelis. Ąugkite mažiukai! 

Pranešimas Iš Švento 
Kazimiero Mokyklos 

Visos seserys mokytojos pa-
įvažiavo ir jau pradžios moky 
kJ» prasidėjo. Aukštesnėji gi 
prasidės antradienį, rugsėjo 8 
ii. č ia reikia pažymėti, kad 
Sv. Kazimiero aukštesnioji — 
liigh sehool — mokykla yra 
vienatinė tos rūšies lietuvių 
mokykla visoje A^nerikoje, ly-

,gi su visomis Public High 
JKSCIIOOIS. Turi geriausius ir 
naujausius įtaisymus ir instru 
mentus dėl biologijos, chemi
jos, fizikos, komercijinį kur
są su praktišku bankiniu sky
rium. Kadangi apart visų ki
tų mokslų, taipgi mokinama 
lietuvių kalbos, istorijos, lite
ratūros, tat būkite tikrais pa-
tiijotais, visi kas dar kiek jai-
ciatės lietuviais leiskite sa 
vo vaikus, bernaičius ir mer-

! gaites, kad jie. pasimokytų 
savo tėvų kalbos, Lietuvos is
torijos. 

Šv. Pranciškaus Seserys 
Mokytojos ir 

Kun. M. J. Kazėnas 

Paskutinis mūsų piknikas 
po Vardo Jėzaus draugijos va
dovyste, įvykęs rųgp. 30 d., 
Franklin Grove, pavyko kuo-
puikiausiai. žhionių buvo 
daug, nežiūrint šaltoko oro. 
Ypač daug suplaukė jaunimo, 
kurį sutraukė- garsi orkestrą 
ir s\vimming pool. Gaila, kad 
vandenin lysti mažai kas te-, 
išdrįso, nes buvo nepaprastai 
šalta. Įvairios lenktynės sukė
lė daug gero ūpo ir skanaus 
juoko. Reikia atiduoti kredi
tą to pikniko rengėjams ir ve» 
dėjams. Viskas buvo tvarkoje. 

Northsaidiečiai moka gra
žiai linksmintis ir remti tuos 
dalykus, kurie, artimi jų. šir
džiai. Tų, pikniką parėmė ypač 
restoranų savininkai. Jiems 
priklauso širdingas ačiū ir 
tavijjų parama. Uždarbis dar 

(Tęsinys 5 pusi.) 

AKIŲ GYDYTOJAI 

Praeitą sekmadienį bingo K a s G i r d ė t N o t t h S l d e 
gerai nusisekė. įžmonių ~ buvo 
fcuvirš 500. Daugelis nešėsi 
*au namo vfaug^ brangių dova
nų. Tik dauguma svetimtau
čiai, nes mūsiškių vos 23 te
buvo. 

Mokyklos stogo rvnas taiso 
A. P. Miller kompanijos dar
bininkai. Tai didelis ir labai 
pavojingas darbas — apie 50 
pėdų aukštumoje už virvės 
prisirišus dirbti. Bet tasai pa
taisymas būtinai reikalingas. 
Juozas Navickas su Jonu Pa-
ckevicium atlieka mokykloj*4 

phpmberių sunkų darbą, bet 
labai naudingą. Mat per daug 
metų mokyklos gimnastikų 
•vėtai n r, užėjus smarkiam lie
tui, visados užliedavo; tat bū
tinai reikalinga tam užstoti 
kelią. Jiedu tam darbiu gerai 
nu>imano. M.P. 

Rugpiūčio 28 d., po sunkiom 
ir ilgos ligos, mirė Jurgi.-. 
Paukštys. Buvo dievotas ii 
pavyzdingas žmogus, didelis 
Dangun Ženglno parapijos rė
mėjas. Paliko nuliūdime savo 
moterį. Palaidotas iškilmin
gai rugsėjo 1 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse. 

Prie šoninių altorių šv. Mi
šias atlaikė kun. J . Vaišno
ras ir kun. J. Pikutis. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Ilsėkis 
ramybėje, gerasai mūsų prie-
teiiau. Neužilgo ir mes pas 
tave atkeliausime. 

DR. VAITUSH, OPT. 
LILiTUVIS 

OPTOMETRICAIiLY AKTŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo. 
ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
oio. skaudamą, akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Special* atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
v^Haiioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND A VE. 
Phone Boulevard 7589 

J 

Rogp. o0 d. mūsų klebonas 
pakrikštijo Juozo ir Onos Lau-
įinaieių dukrelę vardais Ale
na - Kotrina. Kūmais buvo I 
Jonas Simaitis ir Margarita! 
Barauskaitė. 

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 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Ofiso Phone Res. and Office 
PROsptc t 1028 2359 S. I^eavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAH 
(KO\VARSRAS) 

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

OFFICK HOLRS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 

Namų TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6123 

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

Valandos 1^3 ir 7—8 
Seredomis ir NedėL pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. Caliiornia Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Res. PliOsi>cct 6659 

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

Rezidencija 6600 So. Artes ian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

TeL BOUIevard 7042 

DR. 0. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

LIETUVIAI DAKTARAI 

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

DR. J. J . SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Vel. 2—4 i r 7—9 vak. 
Ketv. i r Nedėliomia susi tarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

TeL Ofiso BOUIevard 5918—14 
Res. KENwood 5107. 

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

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0086 

Ofiso vai.: 2—4 ix 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutarti 

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, DLL. 
Telefouas MIDway 8880 

OFISO VALANDOS: 
Nu> 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėiiomia nuo 10 iki 12 

1*1* fio fiMl iz a a o ^ ^ 8^Q vai. 
<ralrftT-a 

I 

DR. MAURICE KAHH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 Sa Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Res.: TeL PLAis 8400 
VALANDOS: 

ûo 10-12 v. ryto; 2-3 ix 7-8 •. vak. 
KedeUf-̂ A^ uuo 10 Ja. 12 JWP1 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, UL 
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vaL 

8147 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 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

Residence 
6609 S. Artesian Ave. 
PROspect S403 

DR. A. J. SH1MKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadiftniaia 

pagal sutartį 

DOVANOS 

U DRAUGO » 
Club Chair 

\ 

LABOR DAY 
Bridge Lamp 

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

i . - - - i i , & 

Smoking Stand 

Visos trys viršminetos 
dovanos paaukotos 

ROOSEVELT FURNL 
TURE CO. 

2310 W. Roosevelt Rd. 

Jovarauskas ir Bertuliu 
savininkai 

Rugsejo-Sept. 7 1936 
į 

Vyrui Siūtas 
vertes $22.50 

aukotas 
WM. A. LEWIS 

CLOTHIERS 
4716 S. Ashland Ave. 

Visos čionai atvaizduojamos dovanos teks laimingiems pikniko dalyviams. 
Taipgi bus daug kitų dovanų. 

|- Pikniko pradžia 10 vai. ryto. 

Bus šokiai prie geros muzikos, įvairių žaidimų ir tt. 

Visi kviečiami Rugsėjo 7 d. atvykti į didžiulį "Draugo" Labor Day Piknike Vytauto 
Darže. 

B 

• WM « W M . , 
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LABDARINGOS SĄJUNGOS 
SEKMADIENI, RUGSĖJO SEPTEMBER 6 D., 1936 

SAVO OKY 

MINIS IŠVAŽIAVIMAS 
MINKŠTA KĖDĖ, dovana iš ROOSEVELT FUBNTPURE CO., 2310 W. Roosevelt Boad. 

TAIPGI BUS 3 KITOS GRAŽIOS DOVANOS. BUS ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS, ĮVAI
RIŲ ŽAIDIMŲ IR KALBŲ. GARSIAKALBIS I š BUDRIKO KRAUTUVĖS PALINKSMINS 
VISUS JVHŠKE. 

M S I KVIEČIAMI RUGSĖJO 6 D. ATVAŽIUOTI Į LABDARIŲ ŪKĮ. 
# m 

i 
8 
m 
i 

i 
PITTSBURGO LIETUVIŲ 

ŽINIOS 

\ (Tęsinys nuo -i pusi.) 
nėra apskaičiuotas, bet niano-
una, kad nuo pikniko ir nuo 
leistos laimes gryno pelno a-
pie 230 dol. 

Štai, dar viena svarbi žinu-
t .. te. Prie D. Žengimo parapi-

L ios įsikūrė muzikos ir dramos 
atelis, kuriam vadovauja pri 

tyręs toj srityje darbininkas 
Jonas Senulis. Yra vilties, 

nes šv. Mišios bus laikomos 
vaikučių ir jų tėvelių inten
cija, kad gerasis Dievulis lai
mintų i r sveikatėlę suteiktų. 

Po šv. Mišių piamokslelis 
ir 9 valandą, mokyklos atida
rymas. Į 

Klebonas aiškino ir ragino, 
kad tėveliai rūpintųsi pasirin
kti tinkamą savo vaikučiams 
mokyklą. Sąžiningos ir darbš
čios seselės kaip tik tinka vai
kučiams auklėti. 

Is Politikos Lauko 
12,000 PILIEČIŲ PAGERBĖ 

JONĄ T. ZŪRĮ RUGP. 
30 D. 

Milžiniškas susirinkimas ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių, 
džiugino ' ' boosterius " ir prie 
telius lietuvio kandidato į tei
sėjus, adv. Jono T. Zūrio, pe
reitą nedėldienį, rugp. 30 d., 
Ryans Woods, prie 87 gatvės 
ir AVestern ave. Ūpas susirin-Jau tenka girdėti, kad šios 

kad tan ratelin susispies vi- Į kolonijos lietuviai rengiasi į į k u g i ų b u v 0 i į n k 9 m as , optimis 
sas N. Side jaunimas. Suska-1 skulpt. P . Rimšos parodą, kad 
mbes lietuviškos dainos, lie- pasigrožėjus jo kūriniais. 
taviški koncertai ir teatrai 

Šv. Vincento choro nariai sugrįš mūsų tarpai*. Rateliui 
i A ikia palinkėti geriausios klo
ties ir jojo vedėjui kantrybės 
ir ištvermės. 

žada ką nors nepaprasto pa
rengti parapijos labui. 

Moterų klubas jau turėjo 
Misirinkimą ir pasitarimą a-
pie ateities darbuotę. Dar šį 
mėnesį pamatysime jų pasita
rimo vaisius. Su moterimis 
nėra "baikų" . Jos veikia grei
tai ir nuosekliai. Žiūrovas 

£is - Tas Iš West End 
Pittsburgho Padanges 

Rugpiūčio 30 d. klebonas 
paskelbė, kad rugsėjo 2 d. 
ivvks S v. Vincen to m o k y k l o s 
atidarymas. Tvarka mokyk
los atidarymo bus tokia: vai Rugsėjo 2 d. Pittsburgiie 
feučiai ir jų tėveliai teiksis atidaryta skulptoriaus Petro 

valandą atvykti į bažnyčią,I Rimšos kūrinių paroda. Kiek-

Šv. Vincento klubo moterė
lės darbuojasi ruošdamos ko-
rtavimo pramogą. 3ų pramo
ga įvyks rugsėjo 13 d., mo
kyklos svetainėje. 

Rugpiūči* 31 d. klebonas 
surišo moterysts ryšiu Petrą 
Niedzinską su Tekle Janulie-
ne. Liudininkais buvo Antanas 
Plikis ir Ona Locaitienė. 

SPirgutis 

Skulpt. Petro Rimšos 
P a r o d a 

viena tauta gerbia savo me
nininkus ir artistus, tat ir 
lietuviai, Pittsburgho ir apy
linkės, turės progos ir P. Ri
mšą pamatyti ir pasigrožėti 
jo kūriniais. Paroda bus Pitts
burgho universiteto kambary
je (No. 106, ant pirmo aukš
to). Įėjimas nuo 5th ave. 

Paroda tęsis iki rugsėjo I i 
d. Paroda bus atidarą kasdien 
nuo 10 valandos ryto iki 10 
vai. vakaro. 

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai, netiktai patys, atsilan
kykite, bet ir kitataučius pa
žįstamus į parodą pakvieski
te, kad pamatytų jie mūsų 
žymaus skulptoriaus kūrinius. 

Skulptorius P. Rimša ir re
ngėjai visus nuoširdžiai kvie
čia į parodą. 

s. kad visi atvykusieji nedžeris Al. Kumskis, kur* 
. už «nV Z**; w w I taipgi užima direktoriaus vie

lą Marąuette Parke, sveikino 
ir kalbėjo į susirinkusią mi
nią. " D r a u g o " red. L. Šimu
tis nuoširdžiai sveikino susi-
iinkusius. I r daugelis kitų 
mūsų lietuvių profesijonalų ir 
biznierių maloniai prabilo į 
lietuvius. Pats kandidatas \ 
teisėjus, adv. J . T. Zūris, la
bai nuoširdžiai visus sveikino 
ir dėkojo už atsilankymą. 

Vėliau daugiau parašysime. 
Felice Nausėda, sekr. 

J . Zūris Boosters Club 

A. i A. 
JUOZAPAS KARČAUSKAS 

Mirė rugsėjo 1 d., 1936 m., 10:15 vai. vakare. 
Kilo iš Tauragės apskričio, Kilminiškių parapijos 

ir miestelio. 
Amerikoje išgyveno 40 metu. 
Paliko dideliame nuliūdime 3 dukteris: Bronislavą, 

Rozaliją ir Juzefą, sūnų Juozapą, 3 žentus: J . Sai-
mon, S. Majeski, M. Subaites, marčią Oną, 4 anūkus, 
seserį Barborą Bajorienę, švogerį Povilą Nekroszus 
ir "jų šeimą ir daug giminių. 

Kūnas pašarvotas 4645 S. Paulina St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 5 d. Iš namų 

8 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į &v. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines draugus-ges ir 
pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, Žentai, Marti, Anūkai, 
Sesuo, fcvogeris ir Gimines, 

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

PETRAS K0WARSKAS 
Mirė rugsėjo 1 d., 1936 m., 

11:10 vai. ryto, sulaukęs 33 
metų amžiaus. 

A. a. Petras gimė Chicago, 
111. 

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį ir švogerį Oną ir Juo
zapą Sadulą, moterį Benedikta, 
daug pusbrolių, pusseserių, te
tą, dėdę ir^ daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 JLituanica Ave. 

la idotuvės įvyks penktadie
nį, rugsėjo 4 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo, Svogcrls, Mo
teris, ir Giminės. 

balsuos už adv. Zūfį lapkri
čio mėn. 

Iš įžymių asmenų piknike 
dalyvavo: M. J . Flynn, Ed. 
J. Kaindl, Cliief Justice Sons-
teby, jJudge Kaplan, Senator 
John Lee, ir Cong-ressman P. 
Beam. Vasarojantis Chicagos 
majoras Ed. J . Kelly iš Eagle 
River, Wis., prisiuntė teleg
ramą su sveikinimais ir lin
kėjimais adv. Zūriui ir vi
siems lietuviams. Taipogi gau 
ta sveikinimo telegrama nuo 
111. valst. gubernatoriaus, II. 
Horner, iš Springfield. 

Be kalbų ir keliamų ovaci
jų turėta ir tikrai "good t i -h 
me" . Valgyta ir gerta, šok
ta ir dainuota. Kas norėjo ba
ndė savo laimykį prie įvairių 
koncesijų. Jaunoji karta link
smai važinėjo, "merry-go-rou-
nd , ,

J o augusieji džiaugėsi su
sėję senus draugus ir pažįsta
mus, kuriuos netikėtai didžiu
lėj minioj sutiko. Visais žvilg
sniais piknikas pasisekė. Adv. 
J . T. Zūris, jo prieteliai ir 
lėmėjai, bei pikniko rengėjai, 
dėkingi pikniko dalyviams. 

Po So. Chicagą i Po seimo ir ^ s togų sugrį-
Įžo mūsų varg. K. Caubis. 

Praeitą sekmadienį Šv. Juo- džiaugiasi taip puikiai pra-
zapo parap. ir pas kleboną la
nkėsi dvi retos viešnios iš 
Lietuvos. Tai dvi vienuolės 
iš Marijampolės Seselių Varg
dienių vienuolyno. Be to, kle
boną aplankė jaunas kun. Va
škevičius, neseniai sugrįžęs iš 
Romos, kur tapo įšventintas 
į kunigus. 

leidęs dvi savaites laiko ir 
dabar nauja energija ėmėsi 
darbo. Nemuno Sūnus 

Bet dėkingiausias pikniko 
dalyvis, tur būt, y r ai Louis 
Balsewicz, savininkas "Key 
hole Club", 718 W. 31 st., ku
riam teko dovanų gražusis 
nau j a s Pon t i ac au tomobi l ius . 
Dėkodamas pikniko rengėjams 
už automobilių, Balsewicz pa 
sižadėjo dėtį pastangų, kad 
išrinkus adv. Zūrį į teisėjus 
lapkričio mėn. 

P. Šaltimieras gabiai vedė 
visą prograimą. Campaign ma-

I^aidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138. 

J. F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTįj 

YARds 1741-1742 

Nauja Pajėga Susilpnėju
siems Organams 

Naujasis NUGA-TONE dabar mok
sliškai sustiprintas su VITAMINAIS 

IA ir D sustiprina susilpnėjusius or-
igunus. *Tai puikus skilvio vaistas, 
i pataisąs apetitą, ir yra tiesioginė pa-
I gelba. Padidina skilvio ir plonųjų 
Ižarąų sulčių apytaką. NUGA-TONE 
į veikia širdį t a pra&me, kad padidi-
. na energiją visais atžvilgiais. Be-
sveikstant po ligos jis yra ypatingas 
vaistas. Mėgink dabar naująjį Nl*-
GA-TONE sustiprintą su VITAMI
NAIS A ir D. Pert ikrink save su 
NAUJA PAJĖGA šiuose vaistuose. 
Pasekmės užtikrintos arba pinigai 
grąžinami. Parsiduoda pas visus 
vaistininkus. 

Nuo užkietėjimo imk —UGA-SOL— 
tai idealus liuosuotojas—25c ir 50e. 

KRKft SS 

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads 

now in new-design 
Swankyswig glasses! 

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky-
swigs. "You'11 want to collect a 
whole set. And while you're doing 
it, get acąuainted 
with all seven ( 
of the delicious 
Kraf t Cheese 
Spreads. They're 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers. 

GARY, INI>. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausia* patarnavimą* — Moterį* patarnauja 
Phone fO#0 620 W, 15th Ave. 

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

The only way your body can clean out 
Aclds and polsonoua waatea from your 
blood la thru 9 mlllion tlny, delloate Kid-
ney tubea or filtera, but beware of cheap. 
draatlc, lrritating druga. If functtotlal 
Kidney or Bladder disordera make you 
auffer from Oetting Up Nlgbta, Nervous-
nesą, Leg Palna, Backacbe, Ctrclea Under 
Eyca, Dizzinesį Rheumatle Pains, Acid-
ity. Burning, Smarttnf or Itching, don't 
take chancea. G«t tb« Doctor'a guaran-
teed prescriptlon called Cyitex (Sisa-
Tax). Worka faat, safe and aure. In 48 
houra it muat br.lng new vltality. and ia 
guaranteed to ftx you up in one week or 
money back on return of empty pąckage. 
Cyatex coata only 9c a day at druggliti 
and tbe guarantea protecU you. 

AMERIKOS GERIAUSI 
šia 

kaina! 

įJolm T. Zūris Boosters klu
bo svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, rūgs. 4 d., Holly-
wood Inn, 2417 W. 43 st., 8 
vai. vak. Visų pikniko rengė
jų ir darbuotojų prašome at
vykti susirinkiman su pilno-
mis atskaitomis iš įvykusio 
pikniko. 

Prašome visų lietuvių pa 
raimos ir kooperacijos toliau 
vesti lietuvio kandidato adv. 
Jono T. Zūrio kampaniją. 

Ftlice Nausėda, sekr. 
J . T. Zūris Boosters Cluu 

Puikiai pavyko paskutinio 
vasarinis piknikas, parapijos 
sode. Dalyvavo daug žmonių: 
svečių ir ndmiškių. Tarp sve
čių buvo ir dvasiškių: kun. 
Skripka ir kun. Albavičius. 
Pelno liks apie pora šimtų 
dol. 

Ne Saules Sausiausieji 
Spinduliai, Ne Lietaus Drėg
numas Negali Atimti Skonį 
ir šviežumą iš Old Gold Ci-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8340 

K ii* 
* » 

c^ i& 

"My husband • . » 
my daughters . . • 

my friends . . . everybody 
marvels! They say I look holf my ag* . 
They flatter me, of course, but they 
don't realize it's the change in my 
hair that has mode the change in 
me. When my hair wa$ grey I looked 
Old . . . older than my years. Now, 
thankt to Clairol my faded, grey* 
streaked hair has been restored to 
ils own color . . . natūrai - looking 
and shining with lovely luster. 

You, too, can erote the years from 
your hair. In one quičk treatment 
Clairol shompoos, reconditions ond 
tinti your hair to youthful beouty. 
Ask your beautician. Or write for 
FREE booklet, FREE advice on care 
of hair and FREE beauty analysis. 

Hot, with common, o/d-
fasnioncc/ hair dy*s but... 

PlcduAcrfiy> • • •with 

tevtrty Klng, Clairol, Ine 
132 W«st 46lh St., Ntw York, N. Y. 
Un4 nti bookltt, advU* and onolytta. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicago] 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
• - o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

- • o 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

.. 527NORTHWKfERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6103 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

J. F. Rad i s Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skodas 718 West USth Street 
Phone MONroe 3377 

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

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

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Plaoe 
Phone Canal 2515 

Narna—~ 

My . » • • — 

4605-07 So. Hermitage Ave.Į 
Phone YAEds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave 

S. C. Lachaicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ava. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

r 
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Šiandien Seminarijos Koplyčios Fondo 
Valdybos, Nariu ir Rėmėjo Sos-mas 

Šiandien, rugsėjo 3 d., šau
kiamas Tėvų Marijonų Semi
narijos Koplyčios Fondo ir 
visų Chicagos apskričio rėmė
jų susirinkimas, kuris įvyks 
Aušros Vartų parap. svetainėj 
7:S0 vai. vakare. Susirinkimas 
yra labai svarbus, už tai ir 
prašome visus atvykti, kad 
galutinai pasitarus kas link 
vajaus, kuris prasidės rugsėjo 
C d. 

Nuoširdžiai pag. idaujama, 
kad atvyktų visi šie asmenys, 
būtent,: L. Šimutis, pirm., AL 
E. Žaldokas, I vice pirm., K. 
Sriubienė, I I vice pirm., adv. 
J . Brenza, ižd., Ig. Sakalas, 
i i . Ogentaitė, adv. J. Grisius, 
d-ras A. Rakauskas, adv. C. 
Kai, d-ras P. Atkočiūnas, adv. 

J . Zūris, A. Bacevičius, O. 
Deksnienė, A. Rugienis, VI. 
Kavaliauskas, V. Dargužis, B. 
Ogentas, E. Ogentiene, E. O-

Visi Trauksime Į 
"Draugo" Labor 

Day Piknike 

TOWN OF LAKE. — Visi 
townoflakiečiai, "Draugo ' ' bi Kas i " D r a u g o " Labor Day v. r . į* , ciuhai r rgs . / d. važiuos } 

) ius , , piknikui. Nors tą die
ną bus piknikas katalikiškos 
spaudos darbininkų, bendrada
rbių, bet vietos užteks vi 
šiems. 

pikniką Vytauto parkan a t 
važiuos naujausiu ir seniau-

įjtait#tf , E Gedviliene, P . Į p i u « * * * U f c , gaus dova-
Turskienė, Pr. Valuckis, M . | n a s ' 
Česnavičius, F . Vaičekauskas, j 
p. Švilpauskknė, B. Nenarto- Bugpiūčio 30 d., Vilniaus 
nis, J . Lisauskas,, A. Leščins- Kalneliuose buvo linksmas pi-
kienė, Z. Gedvilas, J . Rubinas, knikas "Da inos" choro. Kas 
B. Kai vaite, p. Žitkus, T. At-
roškiene, p. Bambalienė, U, 
Gudiene ir St. Stanulis i r vi
si kiti, norintieji pasidarbuo
ti kilniam tikslui. 

Prisirengimo darbai jau ga
lutinai baigti, tik reikalinga, 
kad visi minėtieji " asmenys 
atvyktų pasitarimui sekmin 
gesniam darbui. 

J. Kulikauskas, sek r. 

tik atsiknkė visi džiaugėsi 
pasiklausę gražių dainelių. 
Laimingieji gavo ir dovanų. 
"Prof. Kampininkas" per ga
rsiakalbį išgarsino "Draugo ' ' 
Labor Day pikniką. Visi ga
vo t'kietų ir visi žadėjo būti 
rugsėjo 7 d., Vytauto p rke. 

VIETINĖS ŽINIOS 
Kas Naujo Apie 
"Draugo" Labor 

D**PMfc , 

Prie vieno laimės rato pi
knike darbuosis vestsaidiečiai: 
V. Mikšis ir Pr. Petrutis. Jie 
Aušros Vartų parapijos pik
nike visiems bandžiusiems at-

Šv. Kryžiaus parapijos biz- nešė laimę. 
nieriai sukruto remti rudeni-1 . 
nį " D r a u g o " pikniką. Ekš-i " D r a u g a s " turėjo pavasa-
presininkas P. Norkus, 1706 j r i n j p i k n i k . j .Buvo šaltas ora>< 
W. 47 st., aukoja galioną im- j Vasarinio pikniko diena buvo 
portuoto gėrimo ir savo nau- j p e r ( i a U g karšta ir tą dieną 
ju troku Labof Day 9:30 vai. I s u p u 0 i ė daug piknikų. Taip 
rasi rinkusius piknikierius prie 
bažnyčios nuveš į Vytauto pa
rką. O Adomas Stugis, 4642 
S. Wood st., savo " ekspresu" 
nuveš visas pikniko gėrybes, 
biznierių dovanas ir pikniko 
darbininkus. 

Agnietė ir Vladislava Rum-
šaitės žada pasidarbuoti prie 
bingo žaidimo. Elena Mališau-
skaitė organizuoja jaunas šo
kėjas ir platina pikniko tikie-
tus. Cecilija Kinčinaitė ir Es
tera Paukštaitė piknikan at
vyks su gražiomis dovanomis 
ir su būriu linksmų svečių. 

Piknike bus naujų žaidimų: 
keturių gaidelių mušimas, ba
lionų šaudymas ir kitokių. 

kad vieni pas kitus negalėjo 
atsilankyti. Bet Labor Day — 
liuosa diena visiems. Todėi 
visi Chicagos ir Ciceros pro 
fesijonalai, biznieriai, darbi
ninkai i r nuolatiniai dienraš
čio skaitytojai bei rėmėjai, 
draugijų, organizacijų atsto
vai, pirmininkai, kviečiami 
skaitlingai atsilankyti j ru-

Jau trvčias metas, kai 'Drau 
gas ' per Labor Day rengia 
piknikus. Bet pei abu metu* 
lijo. Ar galėtų kas atspėti, 
kaip šįmet busi 

Kas neturit dar įsigiję pik 
nik o tikietų, reikalaukit pa.-
" D r a u g o " agentus ir repor
terius. Toliau gyvenantieji 
(kituose miestuose) gali leng
vai prisidėti prie pikniko pa
sisekimo įsigydami laimingą 
tikietą už 25c. Galės tikėtis 
gražios dovanos, kurias yra 
paaukoję Chicagos biznieriai. 

Board of Trade Sti
pendija studentui iš 

Atwood, 111. 

Chicago Board of Trade ski 
liama stipendija vien?m stu
dentų agrikultūros kolegijoj 
Tllinois universitete, Urbana. 

Vytauto daržą, kur turės link
smą laiką ir laimingieji dai 
bus apdovanoti geromis dova
nomis. 

Visi važiuokime ir parem
kime vienatinį lietuvišką, ka
talikišką dienraštį "Draugą". 
Grįsta į liet. mokslo įstaigą 

Studentas VI. Ginčiauskas, 
rūgs. 8 d. grįsta į Mariana-
polį tęsti mokslą. Toji mokyk
la yra tinkamiausia lietuvių 
sūnams. 

SodaUete moterysten 
Rugsėjo 6 d. viena sodalie-

čių stoja* į moterystės luomą 
Tai Bronislava Liekus. Susi 
tuoks su Antanu Lindžium. 
Moterystės Sakramentas bus 
suteiktas per 12 vai. Mii;;as 
šv., Šv. Kryžiaus bažnyčioj. 
Pokylis įvyks Nekalto P. P. 
Šv. parap. salėj. 

Mokykloms atsidarius 
Rūgs. 8 d. atsidarys viso:* 

katalikiškos pradžios mokyk
los. Katalikai tėvai savo vai
kus turi leisti tik į savo, ka
talikišką mokyklą. 

Stotis T.O.F.L. 

Priemone Apsaugoti I Vietoj Agurko - Bats- WEST SIDE 
Automobiliu Nuo , kančię gyvatę 
Plešžky Pavogimo I 

Donald Rooker, menedže 
rius vienos spirito varyklos, 
prie savo automobilio pritai 
sė ta'm tikrą priemonę, kaa 
apsaugoti jį nuo pavogimo. 

Vieną dieną jis pastatė sa
vo automobilių ant loto 65 E. 
YVacker Drive. Loto prižiū 
rėtojas, E. Ermoien, pamatęs 
prie automobilio pradėjo j ; 
egzaminuoti. Daiktas sprogt 
paleisdamas Ermoenui į akis 
• šarinių dujų. Prižiūrėtoja: 
teko gabenti pas gydytoją, 
" t r i tmentui" . 

Rooker sakosi ašarinę bom
bą pritaisęs prie savo auto
mobilio apsisaugojimui nuo 
plėšikų kai naktį tenka vie
nam važiuoti. 

Jos. Judickas, apie penk-

Kiekvieną šalta* prakaitas i u s m e t u s t u * * R I e e C r e a r n > 
apipiltų kai nuėjęs.į daržą pa-fC a n d?> & * 0 0 1 S u P P I i e s b l z l l i 
siskinti Fgurkų, vietoj agur - 'P 0 n u m - 2 2 0 6 S- 0 a k l e y A v e ' 
kQ plika ranka paimtų bars- l ' r i e š k e l e t a k a i č i ų persikė-
kančią gyvatę. Bet taip bu- l ė n a u ^ v i e t * P° n u m ' 
vo atsitikę su Henry Sack, 
Morrison, 111. Nuėjęs į savo 
daržą jis pasiskinti agurkų, 
žinoma, ieškojo didesnių. Vie-

W. 23rd St. Naujoji vietą la
bai šviesi, maloni, viliojanti 
ir švariai, gražiai įrengta. I r 
labai patogioje vietoje, bu-

noj vietoj jis pamatė nemažą t e n t viduryje bloko. Taigi, 
agurką ir įkišo ranką, kad jį kostumeriams labai patogu, 
nuskinus. Ir koks buvo jo nu
stebimas, kai išėmęs iš viržų 
nuskintą agurką pamatė, kad 
rankoj laiko ne agurką, bet 
trijų pėdų ilgumo barškančią 

nes iš visur arti. 

Judickai labai simpatingi 
žmonės, todėl ir biznis labai 
sekasi. Turi įtaisytus automa
tinius š ldytuvus, kurie vi-

gyvatę su penkiais b a r š k u - L u o m e t išlaiko vienodą šaltį, 
ėiais. Lai'mė, kad gyvatė jem Todėl Ice Cream, Candy ir ki-
neįkando. ' t i valgomieji produktai už

laikomi visai švieži. 
DAUG PRAŠYMU I SPE

CIALIAS MOKYKLAS Be Ice Cream, Candy, Ci-
gars, Soda, užlaiko School 

Q v . p | r | | KAUNAS. Kai umversi- gUppiįes ir įvairių magazinų. 
s u ž e i s t a s r a r m e t y s M . j t e t e l i g i g i o l d a r v k a i m a ž a i į Jsitemykite naują adresą: 

Zeravichis 

"\ 

Pagrobė Trokę Su 
Cigareta«s 

111., šįmet teko J . Livengood, 
deninį pikniką, Vytauto par- i g Atwood, 111. Stipendijos sie
ke. kė 2,794 studentai. 

Prie 87 ir Manistee gatvių 
keturi plėšikai sulaikė troką 
priklausantį Service Store, 
825 W. 21 st., .kuriuo buvc 
vežama cigaretų vertės $3,200. 
Įsisodinę šoferį automobiliui! 
per valandą važiojo po mies
tą. Ketvirtas plėšikų troku nu 
važiavo savo keliu. Vėliau su
sekta, kad plėšikai naudojo 
vogtą automobilių, priklausa
ntį M. Kozlovskiui, 704 E. 
P:J st. 

Prie Hoyne ir Lake gatvių 
H. Daviso automobilius susi-

,dūrė su M. Zeravįeiaus, far-
merio iš Mount Prospect tro
ku, kuriuo Zeravičius gabeno 
Chicagon ūkia produktus. Su
žeistas Zeraviėius paimtas j 
Blaine - Ramsay ligoninę. 

Pramušus Zeravičiaus troko 
gazolino tanką, visas gazolinas 
pasiliejo ant gatvės. Praeiviai 
tyčia tą gazoliną padegė ir 
teko šaukti gaisrininkus, kad 
ugnis nepersimestų į namus. 

paduota -prašymų norinčių sto £236 W. 23rd St. prie Irving 
ti studijuoti, tai tuo tarpu že- j j^y(gt 

mes ūkio, sodininkystės ttfj 
daržininkystės, namų ruošos,! įgyvendinkime visiems ži-
amatų ir kitos specialiosios 
mokyklos prašymais užvers
tos ir visų patenkinti jokiu 
būdu dėl vietos stokos nega
lės. Atitinkamose įstaigose ke 
liamas reikalas specialių mo
kyklų skaičių padidinti. 1937 
m.? kaip girdėti, tai būsią pa-
darvta. 

nomąjį obalsį: "Savas pas 
Rap. savą 

Suimti Du Plėšikai 

Vincas Kūbaitis pasižymė
jęs skanių sūrių gamintojas 
Sunset parko ("Vilniaus Ka
lnelių'') užvaizdą pasakė: 
" Je igu " D r a u g o " Labor Day 
piknikas turėtų kokių kliūčių, 
tai rugsėjo 13 d. duodu 'Drai« 
g ui ' dykai "Vilniaus Kalne-

# 

ŠUKYS - DOODY - ANT0N1SEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A B Pirmus Morgi&us 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobiliu, 

Stiklų ir t t 

^ 

Pasiūlymas Ieškantiems Naujos Pramones 
Naujas užpatentuotas ISradlmas, kuris pritaikomas prie 

kiekvieno Garu ar Vandeniu gildomo pečiaus. Visa ši luma, 
kuri išb€ga per kaminą sugrąžinama atgal į pečių, veik 
galutiniam sunaudojimui, ir per tą sutaupinima nuo 35kiu 
iki 45kių nuošimčiu 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 West 45th Street, Chicago, 111. 

Pastaba: š i s išradimas Lietuvio, ir vi^n tik l ietuviams 
duodama pirma proga iki spalio pirmos dienos. 

: ^ , 

£ 

LIETPVIAI ADVOKATAI 
* State 4690 Prospeet 1012 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po piet 
Iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. 
188 W. Randolph 8t. 

A d O i p h K l l i n a , J.S m . , lOUd I Valandos: kasdien nuo 9:0O ryto 

W. 113 s i , ir Mm Zoltek, 1S) "" *M °° "** " 
PI., 2151 S. Leavitt st., pateko 
j policijos rankas kai bandė 

i apiplėšti vaistinę adresu 970 
W. 18 st. Dieng, prieš tai Kil
nia buvo apiplėšęs Malinskio 
vaistinę, 1725 S. Racine ave. 
ir kur buvo pasiėmęs ir re
volverį. 

CLASSIFIED 
RENDON KEPYKLA 

RENDONT kepykla su dviem mū
riniais peeiais. Tinkama urmui-
wholesa!e. Telefonuokite BOUlevard 
0861. 

Telephone: BOUlevard 2800 I, 

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

PARDAVIMUI PIKNIKO DARŽAS 

PARDAVIMUI 10 akeriu daržas 
piknikams. Tik 12 mylių nuo Chiea-
£ros. Visi namai naujai pastatai. 
Daržas visuomet išrenduotas. Kreir>-
kitet r>as savininką po antrašu: 1837 
So. 49th Court, Cicero. UL 

PARDAvaror UŽEIGA 

Pardavimui užeiga. Geriausia ant 
j visos 63-Čios pratvos. Pardavimo prie

žastis: lî ra. Kreipkitės i ARHTUR 
CLYVE, 532 W. 63rd ST. 

I 

GHERNAUCKAS COAL 
COMPANY 

1900 So. UnJon Ave. 
Tel. CANAL 2183 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

fWest 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. Rockwell St. 
Telefonas REPub:ic 0600 

J 
i? 

, f l I »;{ ! ;!•;' j "j. i] 
!***»?•*• -.. xniaK.«KV 

Cuaa. Cuasas 
Lietuvis 

savininkas 

AUTHORIZED 

HUDSON - TERRAPLANE 
SALES AND SEHVICE 

CHASAS MOTOR SALES 
2037-41 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 

^ = 

JOKIŲ SUODŽIŲ JOKIŲ PELENŲ 
"SILVER FLASH^ — RANGE OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
P R O D U K T A S DIDŽIAUSIO F U E L OIL RAFTNIRILOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mlerą su City Sea'.er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET R E I K I A ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 

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

K l l t l J \ t l i : . IM VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETER BALSITIS, Maaager • 

^ 

EMIL DENEMARK, INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

W 

DAROME 

MORGICIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEMCZ 
2608 West 47th St. 

Atsakanti Vartoti Karai 
VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS 

Puikiausios vertybes šių metų žemiausiomis kainomis. Kiekvienas 
vartotas karas apkainuotas kuožemiausiai. N ė vienas teis ineas pa
s iūlymas neatskomas. E s m e nusistatę paleisti kiekviena vartota ka
rą, mūsų stake. 

GERESNIAM PASIRINKIMUI NITVYKITE ŠIANDIEN 
BUICK r35, 5 Club Sedan, tobulas, garant *???' 
BUTCK '84. 5 Sedan 47, tobulam stovy JJ5. 
BUTCK '34, Club Sedan 61, tmnk , puikus •»»• 
BUTCK '34, 5 Sedan, tobulai bėgas »•» . 
BUTCK '32. 5 Sedan, puikus kai-as 4^n. 
BUICK ^O, 5 Sedan 57, labai reram stovy 225. 
CAJJILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujaa IJJJ" 
CAr>ILL,AC '30. B Town Sedan. geroj tvarkol ,*,j 
CADILLACf '32, s •? Seda.n, pražus karas^^ grarant. ........ ii. ^ . 
CADILLAC; .'a^. ; S . - ^ o ^ ^ , > t © ^ u J a i ^ f % M * * i | | . | 4 
CADII.LAp '83, B .Tof fn "^Serfan, ^Ifbal - fefaB vkafe? 
PADTTJ.AC '31, 5 S*»dan. ioVlu trūirnmu' ......' 
CADIT;LAC '29. 5 Sedan, atsakantis, žeJma kaina . . . 
CHRYSLER '35, 5 Sedan, trunk, kaip naujas pa.rant. 
CHRYSLER *31. 5 Sedan, Svarus karas, gerai išrodo . 
CHEVROLET '31, 2 Coupe, gerai bėgąs 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas 
PORT) *35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas . SPĖČIAU. 
FORT) '34. 2 door Sedan, labai puikiam stovy 8»5. 
HUPMOBTLE "80, 5 Sedan. tvirtas mažas karas ! • * . 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 725. 
LA SALLE '31, 5 Sedan, greras karas, žema kaina S45. 
LA SALLE '30. 5 Sedan, geras karas žema kaina >-**• 
LA SALLE '30, 7 Sedan, geroj tvarkoj 225. 
LTNCOLN '88. 7 Sedanu Dulkiam stovy 11»5. 
LINCOLN *31, 7 Limo. labai gražus karas ; 545. 
LTNCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy »95. 
NASH '32. 5 Sedan. čionai ge-ra vertybė S M 
OAKLAND '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 175. 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 8»R. 
P A C K A R D '31, 7 Sedan, gerai bėgąs^ žema kaina 295. 
PLYMOT^TH '33, 2 Coupe, švarus mažas karas 295. 
PONTIAC '84, 5 Sedan, nepaprastas pirkinys 495. 

PARDAVIMUI LOTAS 

GERIAUSIAS pasiūlymas paims 75 
pėdų lotas, kuris randasi ant K êd-
zie Ave., ]00 pėdų nuo 71st gat
ves kampo. Kampas, kur Kedzie A-
ve. eina per Marquette Park. Pa
šaukite CENtral 1461. 160 No. La 
Salle St. 

REIKALINGA DARBININKįS 

RETKALIKGA darbininkės kortuoti 
waste paper. Kreipkitės į Thomas 
Paper Stock Co„ 841 W. 22nd St. 

REIKALAUJAMA tarnaitė namų 
darbui. Kreipkitės i Dr. L. A. Kop-
T>fc. 2009 W. North Ave., telephone 

iHTJMboldt 4^30. 

Reikalaujama tarnaite namų dar
bui. Mažas a^artmentas. Vienas vai-

I kelis šeimoj. Nereikia skalbti ar vir-

mm?. 
SH5. 
895. 
645. 
745. 
S45. 
1*5. 
695. 
325. 
245. 
125. 

ti. Turi turėti paliudijimą. Būti 
naktimis. Geruose namuose. Alga: 
$5.00 i savaitę KreiDkitrs: Green-
wald, 1106 Pratt Boulevard, BRIar-
gate 7775. 

PARDAVIMUI NAMAS 
. Tikras Bargenas 

Pardavimui 2 flatu namas, su 
b^'smAntu ir pastoge. Po 5 ir 6 kam
barius su niaud'«m5ms. Visi ^taksai 

įir j as^rnentafc -vlluja* t^ine^ėti^ W*i~ 
jp | t ik $3 900. Krei- ki^ės į savin-'nka 
H antrašu 1111 W. 59th St , l-m"« 
lubos. 

! ^ 

LAFayette 1083 

Mainykite savo senajj karą, aukščiausia kaina ant vieno 1S l ių pui
kių vartotų karų, ir balansą, mokėkite patogiais mėnesiniais m o 
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 
~:_ EMIL DENEMARK. INOa 

PART>AVTMTTT T.OTAT 
T>TDKLTS RAR/?ENTA« 

DTDELTR iSpardavimas lotų anerv-
vento.i pietinei dalv mieste. Taip^n 
turime kelis lotus Nortb Sidėj arti 
ežero. Kainos yra žemiausios real 
estą te istonioj. Norint padarr+i pi-

r̂ abar. WM. H. 
pt>TTTO.AN REALTY AS^OOTA-
TTON 10 S. LA SALLE ST.. 
RANdolub 7400. 

PARDAVIMUI ŪKIS 

PARDAVIMUI 40 akerių ūkia. 
Gera. leme. Arti cementinio kelio. 

/ Oeri namai su vandeniu ir el<*k+ro« 
Šviesa. Arti ežero. ARBA MAINY
SIU ant mažo namo. kreipkitės: 
P. D. Andrekus ,Pentwater, MicSii-


