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LIETUVOS IR AMERIKOS VYSKUPAI 
LIETUVIU BANKETE

Chicagos kardinolas vyskupui 
Reiniui pripažino čia

visas teises
Gauta žinia, kad JE. Vys-. Jo Eminencija kardinolas 

KjUPAS BERNARD. SIIEIL, Mundelein Vyskupui M. Rei-
Chicagos vyskupas pagelbinininiui suteikė, visas teises ko
•kas, dalyvaus JE. VYSKUPO‘kios yra reikalingos vyskupui 

^MEČISLOVO REINIO PA-(lankantis svetimose diocezijo- 
RIERBIMO BANKIETE, KU'se.
RIS BUS ANTRADIENLi c , . J . .
BUGPIOCIO iq D., PAL-I Sl>a«rf»J JW buvo p«kelbta,
MEB HOUSE. Jis taip pat su' kad trecla<hCT10 ™kare '

tiko atvykti j iškilmingąsias 
pamaldas, kurios bus TRE
ČIADIENĮ, JLUGPIŪCIO 11 
D. 10 V AL. RYTO, ŠV. JUR
GIO BAŽNYČIOJ. Tą dieną 
iškilmingąsias Mišias pontifi
kuos ir pamokslą sakys JE. 
Vysk. Reinys.

Šios iškilmingos pamaldos 
rengiamos sąryšy su Lietuvos 
krikšto 550 metų sukaktuvių 
minėjimu

to parke įvyks masinis susi
rinkimas, į kuriame kalbės 
Vysk. Reinys. Bet kad Vysku
pas labai užsiėmęs lietuvių pa

PAGERBIA ŽUVUSIUS TARNYBOJE SAVIŠKIUS RAUDONIEJI PASIRYŽĘ 
PADUOTI SANTANDERĄ

2,000 radikalų milicininkų I 
pasidavė nacionalistams

MADRIDAS, rugp. 6. — 
Nacionalistų artilerija su ma
žomis pertraukomis šiandien 
per dieną bombardavo Madri
dą. Labiausia kliuvo miesto 
centrai. Padaryti dideli nuos
toliai. Žuvusiųjų skaičius dar 
nežinomas

nacionalistų taip užblokuotas, 
kad ilgesnis ginimąsis tikrai 
neįmanomas.

Dezertyriai pasakoja, kad 
dėl maisto neišteklaus kilęs 
sąjūdis miestą paduoti nacio
nalistams.

Mieste kasdien pasikartoja
_ __ __  7 ” .. ; kruvinos riaušės, kurias kelia
HENDAYE, Prancūzija, I ,. . . . , . ._ ... . ’ anarchistai ir kairiausieji ra-

rugp- 6. — Ispanijos naciona
listų ir radikalų pranešimais, 
radikalų ginamas Santander

raoiiu vizitavimo. nutarta J- V’ I*kra«ių sargyba, surengtuoju kamivalu Grand Haven, Mich., mini savo sargy-
-. i ‘ . .u? ,. . Ibos 147 metų sukaktuves ir pagerbia saviškius žuvusiuosius. Vaizdo dugne matosi pakraščių
4io nebevargmti ir tokio ausi- ! laivae plautis E8oanaba. (Aome Photo.),
rinkimo nešaukti. Pasiklausy
site Vyskupo kalbos bankiete, 
o jo pamokslų lietuvių bažny
čiose.

dikalai. šie gaivalai griežtai 
priešingi miestą paduoti, ka-

I daugi nėra kur jiems patiem^ 
miestas ties Biskajaus įlanka pasprūkti 
(šiaurinėj Ispanijoj), pagaliau

JE. Vyskupas Reinys į Chi- 
cagą atvyks antradienio rytą.

YRA PAVOJUS MISIJOMS 
ŠIAURINĖJ KINIJOJ

Apie 19,000Matai te 
automobi'iti fabrikuose

rto

DETROIT, Mich., rugp. 6. 100 trukšmadarių daugiau pa- 
— Susivaldė dvi rivalizuojan- leisti iš darbo, i 
čiog (pirmybės riekiančios).l Fabrike įvyko riaušės — 

darbininkų unijos — United darbininkai sukėlė tarpusavią 
Automobile Workers su Inde- kovą. Pašaukta 
pendent Ass’n of Chrysler numalšino.
Employes — Plymouth fabri-

ŠANGHAJUS, rugp. 6. — Šausi — iki Geltonosios upės 
Japonų kariuomenė apnyksta krantų, 
šiaurinės Kinijos dvi provin- Katalikų ir kitų krikščioniš- 
cijas — Hopei, kur yra Pei- kų sektų misionieriai daug su
pingąs, ir Cahar — Šiauriuose sirūpinę japonų veikimu. Šiau- 
nuo Peipingo. Didelė provinci- rinės Kinijos plotuose batali
ja Jebol (taip pat šiauriuose kų misijos turi eilę bažnyčių, 
nuo Peipingoj) anais metais mokyklų; ligoninių ir kitų įs

taigų, o Peipnge turi univer
sitetą* Kalbama, japonai nu
sistatę išnaikinti visas krikš-

japonų pa&isavinta.

Čia turima žinių, kad japo
nai nepasitenkins šį kartą mi-

ke. Po šioi įvykio fabrikas, ku
riame dirbo apie 11,000 darbi-

policija juos dviejų provincijų užgro

bimu. Sieks užimti dar dvi ki-

Anadiem pirmosios unijos 
darbininkai užpuolė antrosios nin u arytas
unijos du viršininkus. Už tai 
iš darbo pašalinti keturi užr

SOVIETŲ NAUJAM KA
LENDORIUJE VYRAUS 

STALINAS

susiduria su rimta krize. 
Radikalai praneša, kad tą

miestą apnykę bėgliai ir su-1 
žeistieji. .Visi susikimšę kaip 
silkės statinėje. -Planuojama 
tad visus civilinius bėglius 
pašalinti iš miesto kur į lau
kus. Sako, daugiau vietos bū
tų miesto ginėjams, kurie pa
siryžę nepasiduoti priešui. 

Nacionalistų vadai patvirti
MASKVA, rugp. 6. — So

vietų mokslų akademijos ypa
tinga komisija baigia rengti 'na didelį žmonių susikimšimą
Rusijai naują kalendorių, su- 
lyg (kurio nauji metai prasi
dės šįmet spalių mėn. 17 d.

Radikalų atsparumą toliau 
ginti miestą silpnina naciona
listai, kurių lakūnai dažnai 
mieste ir apylinkėse skleidžia 
lapelius, kad gyventojai gra
žiuoju pasiduotų, kadangi to
lesnis giųimąsis yra bepras
mis ir pavojingas.

Madrido rytiniam karo fron 
te nacionalistai ir toliau plie
kia radikalus: ir pažangiuoja 
Madrido Valencįjos vieškelio 
link. Netoli Albarracino dau-Santandere. Iš to miesto pabė- . .

gusįeji civiliai ir iš radikalų giau kaip 2^000 radikalų Baili- 
milicijcs dezertyriai pasako-jcininkų numetę ginklus pasi- 

Nuo* Kristaus gimimo iki 1937 į ja, kad miestas iš visų pusių davė nacionalistams, 
metų laikotarpis bus pažy-

9

čionių misijas, arba suvaržyti
misionierių veikimą. Ilgiausių 
metų sunkus misionierių dar-

tas provincijas — Suiyuan ir bas gali būti sugriautas.

mėtas “kapitalizmo laikotar-
piu” O nuo šių metų toliau
tęsis bolševikų Rusijoje sukur
tas “rojus”.

JAPONIJA PASIRENK 
SIŪLYTĮ TAIKA KINIJAI

Dėl nedarbo Plymouth fab
rike sulaikyti darbai ir Briggs 

puolikai. Unija pareikalavo fa Manufacturing Co. fabrikuose, 
briko valdybos priimti atgal kur dirbami Plymouth fabri- 
pašalintuosius. Valdyba atsar Icui automobilių rėmai. 8,000 
kė, kad ji pasiryžusi dar apie darbininkų be darbo.

MILICININKAS PRISIPA- NESURANDAMAS ANDAI 
ŽINO PRIE 700 ŽMOfi- JŪRON ĮKRITĘS LĖK-

Kalendoriuje mėnesiai turės 
revoliucinių įvykių vardus. 
Mėnesiai turės 30 dienų. Sa
vaitės dienos bus pavadintos 
bolševikų revolrucininkų vadų 
vardais. Sekmadienis bus va-

JAPONAI PADUODA ŽU-
vusiyjy skaičių, ka

ro GROBĮŠANGHAJUS, rugp. 6. —
Japonijos ambasadorius Kini
jai S. Kawagoe išvyko į Nan- 
king, su taikos siūlymu Kini- fcaro o,laas di<!lb^ kad

TOKIJO, rngp.6. — Japo-’

NEGIRDĖTAS MĖSOS PA-, VENGRIJOS VYSKUPAS
BRANGIMAS IŠVYKO NAMO

ŽUDYŠČIŲ

WASHINGTON, rugp. 6. 
— Dėka šalies vyriausybės ne 
atodairiems žygiams, šiandien 
į J. Valstybes daug įvairių rū
šių mėsos atvežama iš užsie

NEW YORK, rugp. 6. — 
j Alba Regia, Vengrijoje, vys
kupas L Shvoy garlaiviu Con 
te de Savoia išvyko į Europą.

Jo BIūbc. keturis

PARYŽIUS, rugp. 6. — 
Prancūzų dienraštis La Croix 
rašo, kad ispanų nacionalistų 
nelaisvėn arti Cordova tarpe 
kitų pakliuvo ir radikalų mili
cininkas Garcia Atadell.

jos vyriausybei. Si pastaroji 1"“° l,eP°a 7 Al 3 A
■ tyli apie taikos sumanymą. |iratinii Ja?on« 

dinamas Stalino vardo, o iei-1 radikalų spauda 8U b“"*““ siaurinėj Kinijoj
tadienis - Lenino. Stalinas reikaJaaja nedaryti jokios tai- 364 iaponai *0TO 869

emvmn.., o >niSiasi didesnis ,r gar‘ Ikos su japonais, kurie siekia ati- Kiniečiai mMių lauk. pa-
CBIST0BAL, Panamos per 8esnia Tad jam I įe^rijlJ užgrobimo. Ukl> 2’650 invusiąjų.

kaso ruožas, rugp. 6. Neteis• duodama pirmybė. n.^uo nn Kiniečių sužeistųjų skaičius
to inkirto viltie Rnrasti bent v •• - IRagina vyriausybę tuojau nu- ***ta Jokios vilties surasti beirti Komisija nekvarfcna sau traukti 8n japonais nežinomas.

ir kariauti

TUVAS

mėnesius
nių ir mėsa taip negirdėtai1 . T. ,; . , , , . , . Amerikon išbuvo. Jis atlankėpabranginta, kad ją guli lais

Karo tesme jis išpažino, 
kad Madride jis nužudė apie 
700 asmenų. Teismas nuteisė 
jį sušaudymu. PriežĮ vykdy

•vieną gyvą iš 14 asmenų, skri- galvų, kaip pavadinti nuo 19- 
dusiųjų Pan American Grace 17 iJd 1937 m> laikotarpį. Šis 
lėktuvu, kurs pirmadienį įkri- ’ laikotarpis turėtų būti išvar
to jūron ir panėrė Panamos djntas raudonojo teroro —

Be to, 7,200 kiniečių isgin- 
Bet kiniečių finansininkai ir ,Wuota- Japonų grobia: 4 lauko 

pramonininkai pageidauja tai Parankos, 5 kalnų patrankos,

pakraščiuose.
Iš jūros ištrauktos sudužu

sio lėktuvo kai kurios atlūžu-

žmonių skerdynių laikotarpiu.
kos, nežiūrint kad ir didelio 
Kinijos pasiaukojimo.

daugumą šioj šaJy arkivysku
pijų ir vyskupijų, kviesdamas j

. , .. . . . hierarchija, kunigus ir pasauli
jonų darbininkų gyvenimo . . , , .. . ,; . . . . . . .. „ ,mnkus dalyvauti įvyksian-
laipsms dnmba vis arčiau Eu1 y. TT .. .. ,. „, .. . , .i ciam Vengrijos sostinėje Bu-
ropos darbininkų gyvenimo , , , .... ™ v. . . ». dapeste tarptautiniam Eucha
laipsnio ir visur jaučiamas .L . ,rištiniam kongrese 1938 m. 

gegužės mėnesį.

vai vartoti tik gaunantieji di
deles algas biurokratai. Mili-

vis didesnis skurdas, nesi ir ki 
ti valgomieji produktai brang
sta.

KINIJA GAUNA 100 MILI
JONŲ DOL. PASKOLOS

LONDONAS, rugp. 6. —

MASKVOS BOLŠEVIKAI 
PUOLA VATIKANĄ

si ant mirties bausmę milici- ^aly®- T*5 liudija, kad
ninkas grįžo katalikų tikėji-

ANGLIJOS NAUJI PASITA
RIMAI SU ITALIJA

ROMA, rugp. 6^ — Paskel
bta, Anglija čia turės naujus 
diplomatinius pasitarimus su 
Italija išlyginti nesusiprati
mams. '

RYGA, rugp. 6. — Sovietų' 

laikraštis Izviestija puola Va- 
Kinijos vyriausybė čia gauna ti kaną. Pažymi, būk Vatika- 
100 milijonų dolerių paskolą.1 nas Romoje išlaikąs ypatingą- 
Sakoma, tarptautinis banki- ją mokyklą, kurioje “moksli
ninkų sindikatas sukels visą* narni priešsovietiniai šnipai ir

VOKIEČIAI FILMUOJA 
LIETUVOS BRIEDŽIUS

lėktuvas jūron smogė 
smarkumu ir nebuvo progos

VISU

SELASSkE ATMINIMAI NE
BUS SPAUSDINAMI

DRAUDŽIA REKROTUOTI 
VYRUS KARUI KINIJOJE

LONDONAS, rugp. 6. — 
nė vienam iš skridusiųjų gel- Buvęs Etiopijos imperatorius
bėtis. Atlūžusios dalys kalba, 
kad skridusieji staiga žuvo ir 
kartu su lėktuvu nugarmėjo į 
jūros gilumą.

TVASHINGTON, rugp. 6. 
— J. Valstybių vyriausybė 
paskelbė uždraudimą rekru
tuoti amerikiečius savanorius

Ilaile Selassie parašė ir spau
dai parengė savo atminimus 
(pergyventos laikus) apie ita į™ 
lų įsiveržimą Etiopijon ir ka- _____________

Toje vietoje, kur lėktuvas į-'ro bėgį iki pat šios valstybės AKJGA ŽAISLŲ
krito, jūra yra apie 1,000 pė- užkariavimo. 1 PRAMONE
dų gilumo. : ,J Kažkokiais politiniais sume- ________

Karo laivyno autoritetai nu timais firma, kuri turėjo tai

11 lengvųjų patrankų, 280 knl 
koervaidžių, 5,000 šautuvų ir 
1,200 kiniškų kardų.

KOMITETAS NIEKO NE- 
NUSPRENDE

LONDONAS, rugp. 6. — 
Nesikišimo komitetas šiandien 
nieko nauja nenusprendė Is
panijos klausimu. Nepasaky
ta, kada įvyks kitas posėdis.

sumą.

Tas nėra karo reikalams, 
pažymima, bet senesniųjų Ki
nijos skolų padengimui.

siunčiami veikti į eov. Rusijos 
pasienius”.

Niekas pasauly apie tokius 
dalykus negTdėjo.

KLAIPĖDA. — Vokiečių 
zoologinių filmų mechanikas į Pan American Grace oro lini- 
filmuoja lietuviškosios Nerin- jos viceprezidentas H. R. Ha-

(------- --- ------ ------------------ _I KAUNAS. — Anksčiau Lie-
sprendė dar ilgiau stebėti a- ’ spausdinti, atsisakė tai daryti. fnvon ivairiaagiug ūn.
pylinkea, gal kartais koks la- Matyt, Anglija nenori, kad rto0(Jav(> i& Pa8.
vonas iškils į paviršų. j tais atminimais būtų užgauta kūtiniu kfii karių rūgių

Įvykusi nelaimė yra toks 
Dievo sprendimas, pareiškia

SUSIRGO JAPONŲ PREM
JERAS

TOKUO, rugp. 6. — Nepap 
rasta kaitra susirgdino ir pa

guldė į lovų premjerą princą 
Konoe.

gos briedžius. Nufilmavo ir 
Smiltynėje “vaaarojantį” 
briedį, knris nenoromis davėsi 
filmuojamas.

ms.

J. V. senatas pravedė na
mų statymo bilių.

žaislai jau gaminama Lietuvo 
je. Kiekvienais metais atsiran 
da vis naujų žaislų gaminto
jų, kurie atidaro savo įmonė

je® ar įmones. .
gorake teismo nuoeprendžiu Į Tai nauja pramonės rūšis,'griausmai, 
sušaudyta 18 trockininkų “šni kuri suteiks dar keliems šim-1 Saulė teka 5:49, laidlia

SUŠAUDYTA 18 TROC- 
KININKŲ

MASKVA, rugp. 6. — Piati

ORAS
CHICAGO SRITIS. — D 

dalies debesuota; numatomi

pų sabotažininkų »» l tams darbininkų darbo. si 8:02.

.-..i; . . .^£'1
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Pu bitai ie d Daily, fitacept Sunday. 
UB8CR1PTION8: One Year — >6.00; Sta Montha 
>1.60; Three Montha — >2.00; One Month — 7lo. 
rope — Ona Year — >7.00; BU Montha — >4.00; tr -e .oje. > i ... •.
LdvertlaniK ln "DRAUGAS" brlnga best resulta 
kdverltaltiK ratea on appllcatlon.
)BAUGAS" 2334 S. Oakley Avė, Chicago

"DRAUGAS”.
. Uelna kuadlen, ltokyrua eekmadieniua 
lendradarblauia Ir koreapondentama raštu nagr^lln*. 
■epraAouia lai padaryti Ir neprlsiunčlama tam tiks* 

i pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau tais* tai* 
tt Ir trumpinti v taus prisiųstus raštus ir ypač ko- 
ipandencljas aulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
išs rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąja 
Išlnšle) paliekant didelius tarpus patalsymama vės
int polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios kores- 
Bdencljos laikrašti n nededamos.
Redaktorius pritina — nuo 4 vai. 11*1 4 vai. popiet, 
PRENUMJBRATO8 KAINA: J. Amerikos valstybšee: 
tania — >6.00; Pusei metų — >1.40; Trims atėnė
ms — >2.00; Vienam mėnesiui — 74c. Kitose val- 
bšse prenumerata: Metams — >7.Oi; Pusei metų

>1.00. Pavienis nųnf. So.
Skelbimų kainos pnciunčlainos pareikalavus.

po kelelių mątų turėtuose d*ug nauji) pajė-j^ę 
gų ekonominiame visuomeniniam* ir kulti-1 ■ 
riniame frontą Bet reikėtų padaryti mažų 
nuolaidų mūsų “išdidumui”. Kol mes bo
sime išdidūs ir nelabai draugiški, tol mes 
turėsime pretenzijų pilnus Amerikos pilie
čius, bet ne nuolaidiius ir nuoširdžius bro
lius araerikiečiua”.

Visos šios p. Babicko pastabos yra tei
singos ir įsidėmėtinos.

Laisvės Prasme

JUUUUtta Šeštadienis, rugp. 7 3., 1037

Auklėjimo reikalu nka, tačiaū, tėvams, tautai,
Vien, dleim buvn.io, ha-' _ vieuomenei bo,

daise garsios graikų karalys
tės išminčiai susirinko pasi

nauda iš tokių vaikų, kurie, 
nors įr būtų gražūs, tvirti,

TEVELIA! PASISKAITYKITE
(Ii italų kalbos laisvai vertė Kon. A. Drasdys)

Daugiau Atsakomybės Jausmo

Vakar trumpai rašėme apie įsigyvenantį 
ūsų tarpe blogų paprotį — nelankyti drau- 
jų susirinkimus. Suprantama, kad toks na- 
k apsileidimas labai daug trukdo lietuvių 
gani’zuota«n veikimui.

Čia mes norime konstatuoti dar liūdnes- 
faktą. Mūsų tarpe įsigyvena paprotys ne 

pildyti tų pareigų, kokias uždeda draugi-r
To įrodymui galėtumėme duoti daug 

fvų pavyzdžių.
. Draugijos ar šiaip jau susidarę kokie 

amitetui paskirsto žmones į įvairias komi
kas, kurios turi vienokį ar kitokį darbų 
Llik.i ir tų komisijų nariai labai dažnai 
teko nepadaro. Tuo būdu sumanymai kad 
' gražiausių darbų atliktų, nueina niekais, 
rba, sakysim, centralinių organizacijų kuo- 
os išrenka atstovus į tos pačios organiza- 
ijos apskrities* susirinkimų ar kitato reika- 
ri, bet išrinktieji apie tai “pamiršta”. Tuo 
ūdų apskričių susirinkimai pasidaro ne- 
ausingi arba net visai negali įvykti. Nuo 

turi uukentėti visas mūsų visuomeninis

Prancūzijoj veikia daug partijų. Ne
snaudžia ten nei fašistai nei komunistai. Ta
čiau len jie neturi pasisekimo.

Kaip teisingai pastebi dr. J. Orinius, 
šiais liberalizmo krizės ir diktatūros mados 
laika-s.. dažnai laisvė niekinama žodžiais ir 
durbnis. Bet tai nėra laikinis reiškinys, kaip 
ir duvgelis kitų. Todėl šiandien, kai daug 
tautų yra susikausčiusios įvairių spalvų ne- 
laisvėmiė/ smagu konstatuoti, kad tikrai 

z laisvų ir laisvę branginančių tautų tarpu 
Prancūzija stovi pirmose eilėse, pačiame a
vangarde — pažymi dr. Orinius.

Tas pats autorius, rašydamas “XX 
Amž ” apie prancūzų tautinę šventę, sako, 
kad ir pačioje Prancūzijoj yra žmonių (fa 
šistų ir komunistų), kurie žmogiškųsias tei
ses ir pilietines laisves nori atimti iš kitų 
ir jas lik savo partijos nariams tepripažinti, 
bet taip pAt tikime, kad laisvę branginanti 
tauta pančių nesileis uždėti.

Gul lūt, sako dr. Orinius, kad netoli
moj ateity bus suvaržyta kapitalistų neri
boti apetitai, gal būt bus apkarpyta mitin
gų, ypač paperkamosios ir partinės spau
dos dcuuagogija, bet tie perdėtų kraštutinu
mų sutramdymai kuip tik gali prisidėti svei
kai suprastai laisvei apsaugoti, — laisvei, 
kuri įgimta žmogui, kuri būtina kūrybai ir 
jos pažangai.

ŽJnoina, kad taip. Protinga laisvė buvo 
ir bus visokios žmogiškos kūrybos sųlyga.

... ,. . . . . net paviršutiniai mandagūs,tarti svarbiausiu tautos rei-:. , *T.V . ..
k.lu. Jų tikglae buvo minia-!1** ,5t,ž«’ ““ga,,

.. - , . - , , godūs, nesastvaldų, peštukai,tyti priemones, kuriomis bu- , ....

Nėra labai gerai ir su daugelio mūsų 
Iraugijų bei kuopų valdybomis. Ir joms 
lažnai pritrūksta rūpestingumo ir net gerų 
lotų. Jos permažai domisi draugijų augi- 
Ūmu ir tiesioginių savo pareigų atliktinu, 
'okiu savo
trečiu nepaisymo 
ikri lietuvių visuomeninio veikimo stab- 
į| ai.

Iš viso mūsų draugijų valdyboms, jų 
kirty komisijų nariams dažnai pritrūksta 
itsakomybės jausmo. Tai yra tikrai blogas 
eišk'.nys ir jį reikia kuogreičiausia šalinti 
š mūsų tarpo. Jei jis dar giliau įleis savo 
akut s į lietuvių gyvenimų, visam mūsų ju* 
Įėjimui šiame krašte gali užduoti mirtinų 
anūgį.

Prancūzų Katalikų Jaunimas

Malonu yra konstatuoti faktų, kad Pra
ncūzijos katalikai vis stipriau susiorganizuo
ja. Ten gražiai ir pavyzdingai organizuo

tų prašalinta tautos gyvento
jų ydos, kurios vedė visų tau. 
tų prie ištižimo, net išsigi
mimo. Siūlyta įvairiausių prie 
inonių, bet joe vis neatrodė 
pakankamos. Po įvairių gin
čų atsistoja vienas žilagalvis 
senelis. Jis išsitraukia iŠ ki- 
šeniaus supuvusį obuolį ir, 
visų akyse, trenkia jį į žemę. 
Didžiausias visų nustebimas 
ir tyla. Žilagalvis senelis eina 
prie ištiškusią obuolio ir ra
nkioja jo sėklas. Visi, nuste
bę, žiūri, kas bus toliau. Su
rinkęs sėklas senis eina prie 
kiekvieno ir jas rodo sakyda
mas: “Obuolys, tiesa, yra su
puvęs, liet jo sėklos sveikos. 
Jei mokėsime iš jų išauginti 
medžius, jie duos sveikų vai
sių”. Visi suprato ir vienbal
siai sušuko — Jei mokėsime 
auklėti na.u'jų tautos kartų, 
turėsime sveikų, stiprių ir ga
rbingų Graikijų.

Ne kitaip yra ir mūsų am
žių. Nuo Šio klausimo išspre
ndimo priklauso kokia bus 
ateitis ir 'mūsų tautos, baž 
nyčios ir visuomenės. Šian
dien jaunimų į savo rankas 
grobia komunistinės ir nacio
nalistinės tautų vyriausybės,

keikūnai, vagiliai..

Aišku, tad kiekvienam, 
kad, norint, kad auklėjimas 
būtu pilnas ir vispusiškas, rei 
kia kartu su kūno auklėjimu 
duoti kūdikiui tinkamų jo 
supratimui ir jo dvasios au 
klėjimų.

Pirm zegu kalbėti apie at 
skirų vaiko dvasios pajėgų 
auklėjimų, norėčiau, bent tru
mpais žodžiais, apibudinti šių 
dienų atskirų luomų pažiūras 
į auklėjimų.

tių dienų auklėjimas

Mūsų jamžius mėgsta daž 
nai
“vaiko amžiumi”. Pasižiūrė 
kime kiek ištikrųjų šiandien 
kreipiama dėmesio į auklėji
mų. Geresniam dalyko nušvic 
timui auklėjimo supratimų 
paskirstykime į tris vyrauja
nčias žmonijos klases.

Aristokratų klasėje. Kūdi
kis gema. Šeimynoje didžiau
sia šventė: puotos, sveikini
mai, linkėjimai, vizitoa. Pra
eina mėnesis ir daugiau, šei
mynoje vis dar randasi pa
gonis. Krikšto sakraanentas ne 
taip jau skubus reikalas. Va
rgšo kūdikio siela randasi

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i visi “tautiečiai,” ba poetas 
----------- jTysliava, ( kuris “Vienybę”

Vakar (“Dr-go” 184 num.) i drukavoja, duoda suprasti,
perskaičiau korespondencijų iš 
Lawrence, Mass., (be abejo
nės, ir jūs skaitėte) ir tiek 
ja susižavėjau, kad tuojau nu- 
drožiau pas radzibatorių pasi
teirauti, kas yra toji Ąušrelė. 
Radzibatorius, pasakė, kad 
bendromis laikraštinėmis tai
syklėmis jam nevalia išduoti 
korespondentų pavardžių, bet, 
sako, galiu pašenavotam pa 
įrodyti rankraštį. Nukirpę® sau

; adresų, man padavė rankraštį. 
Vierysit, ar ne, tavoršeiai, nu
stebau. Ranka — čia augusio*

, mergelės) ir, kaip parašyta, 
girtis vadindamas save jr jokįų po.

taisymų, išbraukimų. O ra
šomosios kalbos 
Nereikia, kaip yra sakoma, 

ai ir “galvų”
” Ii tarom kergti

kad, jam einant į drukarnę, 
viri jo tavorščiai turi jį hit
leriškai — rankų pakėlimu 
sveikinti. Kai jis (Tysliava) 
buvo nuvažiavęs į Konetikuto 
steitų A. tVonsiackio’ dešimties 
milijonų dol. vertės dvaran 
pažiūrėti “rusui fašistų liz
do,” pats A Voneiackis, fa
šistų vadas, ir visas jo šta
bas jį pasveikinę fašistiškai 
— rankų pakėlimu. Tysliavaė 
toks pasveikinimas taip pati
kęs, kad net į savo poperų 
parašė.

Bruklyno “tautiečiai” ea-
ko: nebūtų jau didelis daiktas 
pamačius Tysliavą rankų pa- 

mokėjimas! kelti, ale, sako, bijom, kad 
vaikai nepradėtų juoktis ir bū
riais eiti paskui fašistų vadų 
kaip kad seniau sekdavo gri- 

maladiec mergaitė, pamaniau įnorių, atvažiavusį į Amerikų.
sau, kad ir be lietuviškos pa-1 -------------
rap. mokyklos išmoko taip’ Jonas Ilgapirštis nukniau-

mašinai ir “galvų” ir “uode
gą Tikrai

kė vienam žmogui laikrodėlį. 
Ale taip nelaimingai, kad tuo
jau buvo suimtas ir nuvestas 
polisteišinan. Teisėjas klau
sia:

— Kam tamsta vogei to 
žmogaus laikrodėlį?

— Matot, po n s teisėjau, — 
atsako Ilgapirštis, — aš ė- 
jau vienas; pamačiau, kad 
laikrodėlis irgi eina vienas. 
Ir pamaniau sau.* kodėl ne
galime mes drauge eiti?

gražiai, taisyklingai lietuviš
kai rašyti. Kad visi mūsų 
gazietos korespondentai iš
moktų taip rašyti ir tokioj 
trumpoj formoj naujynas per-, 
duoti, kas būt ir bekalbėt Iš 
kai kurių mūsų koresponden
cijų, užėmusių pusę špaltos, 
tokia Apėrelė galėtų penkias, 
dešimts eilučių padaryti ir tų 
patį pasakyti. Be to, radziba
torius labai nusiskundė, kad 

sis taip pat ir katalikų Baž- bu. Dieną ir naktį, kambaryj kurie tavorščiai, tavorš-
nyčia. Katalikiškos mokyk- (ir lauke kūdikis visuomet tik sftvo korespondencijomis

būtinai nori ir savo neprie
teliui įžnybti.

Kai vyriausio “Draugo” 
radzibatorius važiuos į Fede
racijos Kongresą, būtinai į- 
duosiu jam nuvešti tai Auš
relei širdingą delno paspau
dimų.

norėdamos padaryti, jį savu.nuolatiniam pavojui. Tuojau
elgesiu jos ir nacius greit už-1f jasi ir katalikų jaunimas. Štai, pavyzdžiui, įgyvendino įrankiu, surandama pųsųmdotna ,kūdi?

isymo figa. Tobor rkldybbs, tai kata. išlojo darbo jaunimo organizacija t ^mo auklėjimu ypatingai kįui auklė. Ar .ji bus krikš-
•_ .--------- i_*_ —Prancūzijoje šiemet šventė savo dešimties . . . - - ; Ainns nr ttm irci nesvar-. , Ax- *• ,. mnr, x • rūpinasi, rūpinasi ir rupin- eione, ar ne, ras irgi nes\ar-

metų nukakt). Si organizacija 1927 metais __♦
turėjo tik 35 skyrius, o dabar jų turi jau 
734. Jų leidžiamas laikraštis prieš dešimtį 
metų turėjo tik septynis tūkstančius skai
tytojų, gi dabar jų turi virš šftnto tūkstan
čių. Tai nepaprastai didelė pažanga pada
ryta. Savo šusiorganizavimu prancūzų ka
talikų jaunimas gali būti geru pavyzdžiu 
mūsų tautos jaunimui — ir Lietuvoj ir čia,
Amerikoj.

los, organizaęijęs, tikybinės j auklės priežiūroje. Jei poniu- 
draugijos, kurioms nesigaili- tės ūpas geras, kada-ne-kada

Teisingos Pastabos

L Petras Babickas, kuris prieš porų metų 
(nukęri Amerikoj, parašė “Tr.”, šaulių laik 
rašėt ui, straipsnį, pavadintų — “Amerika 
ir mes”. Straipsnyje gyvais pavyzdžiais ir 
įtikinančiais argumentais nurodo reikalų la
biau susirūpinti į Lietuvų grįžtančiais Ame 
likos lietuviais. Tarp kitų dalykų, jis pa
stebi. kad; “Mes turime įkainuoti ir supra
sti jų kilnias pastangas aplankyti tėvynę 
Lietuvą, kurios jie per ilgus metus išsiilg
sta ir kurių nori matyti visose gyvenimo 
srityse tobulą. Atvykusiam į Lietuvų išei
viui kiekviena smulkmena duria širdį”.

Toliau P. .Babickas pabrėžia:
“A tunikos lietuviuose sutelpa dvejopas 

patriotu mas, dviguba tėvynės meilė — Ame
rikai ir Lietuvai. Su šituo mes turime skai- 
tytis, nes kad ir dvi tėvynės meilės telpa ame 
rikiečio širdy .— jos abi labai didelės fr mes 
čia Lietuvoj dažnai susiduriam su tuo fak- 

kod amerikietis pagal reikalų operuoja 
s dviem meilėmis. Jis neatsisakys nno 
rims Amerikos vėliavai, karių jis įgijo 

rankini Amerikoj dirbdamas, bet jis taip 
jMt negali paslėpti susižavėjimo Lietuvos 
trispalve ir tiki, kad mūsų kraštas greit su
sitvarkys ir Lietuvoj amerikiečiai nebebus 
“skmudžianif 'Jis neklysta. Ir jei dabar 
kai kas atvyksta į Lietuvų iš Alnerikos gy
venti, tai jau jis būva ne-be baidyto jas nuo 
Lietuvos, bet tarpininkas. Ak, pasunkėju
sios gyvenimo sąlygos Amerikoj kiek pamo
kė amerikietį lietuvį būti nuolaidesnių Lie- 
tĖĮrai”.

Straipsnis baigiamas tokia pastaba: lt. ’ ?‘Jat būtų daugiau atsižvelgiama į ime-

New World Apie Lietuvius
“Tite New >Vorld”, Chicagos arkidiece- 

zijos savaitinis laikraštis rugpiūčio 6 d. lai
doje įdewo platų aprašymų apie lietuvių Au
šros Vartų parapiją. Rašinio autorė Agnės 
T. Ryan padavė parapijos įsisteigimo isto 
riją, suminėjo visus buvusius klebonus ir 
taip pat parašė dabartinio klebono kun. M. 
Urbonavičiaus, MIC., biografijų. Įdėta baž
nyčios, mokyklos, šv. Onos stovylos ir kun. 
Urbonavičiaus atvaizdai.

Savaitę prieš tai tas pats laikraštis )-

ma nei laiko, nei pinigų, kaip 
kartas ir yra galinga auklė
jimo priemonė.

Tačiau nereikia užmiršti, 
kad svarbiausi jaunuomenės 
auklėjimo metai yra tie, ku
riuos jaunuolis, .nergaitė pra
leidžia savo gimdytojų globo
je. Tėvai, o ne kas kita yra 
pirmieji kūdikio autoritetai. 
Šeimyna yra pirmoji jo mo 
kykla. Nenuostabu, tad, kad 
katalikų ^Bažnyčia net atskiru 
Bažnyčios teisių paragrafu 
tėvams įsako: kad svarbiau
sia tėvų pareiga yra visomis 
jėgomis rūpintis auklėjimu 
savo vaikų (Kan. 1113). Kasdėjo Apaštališkojo Delegato Vašingtone at .......................................

vaizdų, nuimtų, kuomet Aukštasai Svečias 7ra pi^i^ji ir tikrieji kūdi-
lankėsi Tėvų Marijonų Seminarijoj liepos 
dienų.

Degina šv. Rašto Knygas

Neseniai buvo pranešta, kad Sovietų Ru 
sijos komisarai sudegino kelis tūkstančius 
Šventojo Rašto knygų.

Bventagis Raštas visur yra gerbiamo< 
ir netikinčiųjų, jau vien kaip išminties kny
ga. Juk ir patys bolševikai į savo konstitu
cijų įrašė šv. Povilo pasakymų: “Kas ne
dirba, tegu ir nevalgo”.

Sovietų Rusija yra vienintėlė pasauly 
Šalis, km deginami surašytieji Kristaus io 
dUai.

Chicago Tribūne organizuoja Muzikos 
Dienų. Ji bos rugpiūčio 21 d. SoJdiers Field. 
Gaila, kad lietuvių chorai nepasiruošė daly
vauti konteste, o paskiau (žinoma, laimė-

kio savininkai, jei ne tėvai? 
Tad nei vyriausybė, nei kas 
kita neturi teisės daryti tos 
šventos nuosavybės užgrobi-

ir ji paima kūdikį ant moti 
niškų rankų, bet tik tam, kad 
jį tuoj vėl auklei atiduoti, 
ypač jei kūdikis ima verkti.

Kūdikiui paaugus, tuojau į 
mokyklą, kolegijų, universite
tų. Ar mokslo įstaiga yra ka
talikiška ar ne, tas ne taip 
svarbu. Svarbu tas, kad jau
nuolis būtų tėvams garbė.

l^abiau pasiturinčių miestie 
čių klasėje kūdikis yra nepa 
geidaujamas. Įvairaus biznio 
darbe jo tėvai yra paskendę 
nuo ryto ligi vakaro. Jei nė
ra auklės, tai yra dėdė, teta, 
giminaitis ar giminaitė, ku 
riems kūdikis ir atiduodama 
kaip koks daiktas, kol jis a- 
teina į mokyklos metus. Į kū
dikio mokslų nežiūrima kaip 
į jo dvasios auklėjimo prie-

Iš Bruklyno gavap nanjy- 
ną, kad nuo Grand atryto, ap
link “Vienybės” drukarnę, 
žada muvintia į kitas vietas

biznio reikalas, taip darbinin
kų klasėje moterystė yra daž
niausia kūno džiaugsmų prie
monė. Nežiūrima nei reikia
mos kūno sveikatos, nei mo 
terystėn pašaukimo. Susiėjo, 
susituokė. Kas bus toliau, ne
svarbu. Čia tėvai, dažniausiai, 
patys neturėdami Tnažiausio
supratimo apie šeimynos auk- 

moiię, bet kaip į būtinų rei- igjjmą, palieka vaikus jų pa-
kalų, kad paaugęs galėtų už-

ino. Šventasis Povilas, laiške . .._____ _ ,x..... ’ tikrinti geresnę savo medžią-
Timotiejui, tiems tėvams, ku
rie užmiršta Šių svarbiausių 
savo užduotį meta net šiokių 
ištarmę: “...jei kas nesirfipi-

ginę ateitį. Mokyklos paren
kama tokios, iš kurių išėjęs 

įgalėtų daugiau pinigo pada
ryti. Ar mokyta ugdys jo re-

na savaisiais ir ypač namlš-1.. „i* • „
, . . ... . .. jausmų, ar ji slopins,
kiais, tas išsigynė tikėjimo 
ir yra piktesnis už netikintį” 
(1 Tini. 5, 8).

Tikrai gražus yra darbas, 
kurį pašventė dr. A. G. Ra
kauskas duodamas patarimus 
tėvams “Drauge” ištisų ei b? 
nurodymų, atsižvelgiant į kū
dikio kūno (fizinį) auklėji
mą. Senas priežodis: “Svei-

ar auklės jo būdų, ar jį visiš
kai ištvirkins, tas nesvarbu. 
Jei dukrelė ruošiasi tekėti, 
svarbu yra tik tai, kad jos 
jaunikis turėtų arba gerų bi
znį, ar pelningų profesijų. Ar 
jis yra žydas, ar protestonas, 
ar visai be jokio tikėjimo, tai 
jau daug menkesnis reikalų.

Kaip aristokiatų klasėj* 
moterystė yra garbės rei ka

jus) muzikos ir dainų šventėj. Čia yra geia
.proga supažindinti platesnę Amerikos visuo-lkam kūne sveika dvasia” dar 

rikiečių reikalus, kai jie atvyksta į Lietuvų, ; menę su lietuvių dainomis, ; ", w>ĮWI ?r Šiandien nėra pasenęs. Me-Įlas, kaip miestiečių klasėje —

čių likimui. Svarbiausia jų 
auklėjimosi vieta yra gatvė. 
Tėvai, juk ir be vaikų turi 
pakankamai rūpesčių. Vos tik 
jau galima jais nusikratyti, 
į gatvę išleisti, juo geriau; 
galvos nektaršina. Kų jie ten 
veikia, nesvarbu. Tėvai su 
vaikais susitinka tik prie sta
lo. Visai, tad, ir nenuostabu, 
jei daugelis mūsų tėvų, po 
kiek laiko, pradeda jau su 
savo vaikais ir nesusikalbėti.

Kaip skaitytojui atrodo šis 
trejopas auklėjimo būdos? ar 
tik nebus perdėta, pamatysi
te nevienas. O, ne, tai liūdnas 
mūsų laikų tiesos veidrodis.

Leisdamas vikeėšinų Jonas 
Mešsnelona« pas vienų farme- 
rį siuinišlijo pasmeilinti jau
nai f&rmerkai. Nutaikęs, kada 
mergaitė sėdėjo kieme užsi- 
masčius, Mešmelonas priėjo 
prie jos ir tarė;

— Ak, kad taip aš būčiau 
tas apie kurį tu dabar mis- 
lijL*.

— Taigi, taigi, — atsakė 
mergaitė, — dabar aš misli- 
jiU apie mūsų kiaulę.

Nustembame pasiskaitę, bet 
tikrumoje argi jau nerenka
me vaisius panašaus ankĮėji
mo būdo? Labai teisingai yra 
pasakęs Leibniz: “Aš visuo
met maniau, kad tik tada at
sinaujins žmonija, kaip bus 
atnaujintas auklėjimo būdas.

Kame, tad, ir koks yra tik
rasis auklėjimo būdas?

Palengvinimui supratimo 
paskirstykime auklėjfono bū
dus į tris grupes. Atskirai 
nagrinėsime dorinį, religinį 
ir eucharistinį kūdikio auklė
jimų. <

(Bus daugiau) f

Gero žmogaus širdyje greit 
rūstybė miršta, tikrai trum
pas protas ilgai jos neužmir
šta.

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytų tikslų, — niekad 
nepailsta jį siekdamas.

Pasisekimas yra prakaituo
to darbo ir ištveitnės kūdikis.

Kas tave neliečia, a)bie tai 
perdaug nesidoma.uk.

nesidoma.uk


Šeštadienis, rugp. 7 d., 193?
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Lenkų replės vilniaus krašto lietuviškajai daug žiauresnis negu RusijoB
kultūrai gniaužti Pri^»8

Ne taip seniai Vilniaus kraš

Vaišės, žaidimai, giliuko išbandymai, šokiai prie šaunios muzikos, šir* 
T dingai kviečiame visus Chicagos lietuvius, o ypač buvusius aštuoniolikie-

čiu*. KLEBONAS IR KOMITETAS.
*l\

A

Teisybės žodis negali pasiekti 
lietuvio

Lenkai bet kokiomis priemo 
nėmis siekia sunaikinti Vil
niaus krašto lietuviškąją kul
tūrą. Jie uždare lietuvišką
sias mokyklas, kultūrines, e- 
konomines, ūkines organiiaci- 
jas, jie persekioja lietuviškai 
kalbančius žmones, juos taip 
terorizuoja, kad jie nebegali 
laisvai nei pas kaimyną nuei

ti. Smurto, teroro keliu jie ti
kisi išrauti Čia amžiais viešpa
tavusią lietuvišką kalbą, dva
sią, kultūrą. Sustabdę Iietuviš 
kąją organizaciją veikimą, jie

to kultūros žurnalas “Lietu- 
vihakfis Baras” išleido eilėraš-1 
čią rinkinį. Šie rinkinys buvo 
lenkų konfiskuotas dėl to, kad 
jame buvo įdėti be kitą, šie du

ėmė kibti ir prie lietuviškojo Maironio eilėraščiai: Trakų— - - — * • 1

gerovės. Ar tai neleistinai | galutinai sunaikinti. Bet liki- 
Lenką cenzūros, administra J mas už smurtą, jėgą, netieftą 

eijos lietuviškojo žodžio var- ir kitos gyvybės naikinimą 
žymas yra tai pastangos už- skaudžiai baudžia naikintojus, 
gniaužti Vilniaus krašto lietu- jie kitus benaikindami ir pa- 
viams gimtceios kalbos jaus-jtys sueinaikina. Tos replės, ku 
mą, izoliuoti lietuviškąją vi-1 ros yra lenką naudojamos

isuomeną nuo savosios spaudos Vilniaus krašto lietuvią kul- 
ir išgriauti lietuviškosios kul- turai gniaužti, ar tik nesue-

Naujas Lietuvos
Sklandymo Rekordas

KAUNAS. —- Lakūnas ir 
drauge sklandytojas Alfredas 
Gysas su sklandytuvu pakilo 
iki 2,500 metrą aukščio. Tai 
yra naujas vietinis rekordas, 
nes ligšiol Lietuvoje su sklan-tūros pagrindus. Tai grobuo- pana paėių gniaužtų nagų. #

zveno metodas susigavus Ąteis gi lenką smurtui galas. / , ...dar nebuvo pakilęs.

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

žodžio, spaudos. Jau seniai PM9 jaunimo giesmė. Mai- 
jie lietuviškąją spaudą perse- (rOnig šiuos eilėraščius rašė, 
kiojo, cenzūra ją braukė, kon- ^į lenką okupacijos Vilniaus
firtavo, uždarinėjo, baudė?kraite nebuvo. Vadinas, jis jų giKme žemėlapy matomas' Tragiška pabaiga Žmogaus, kuri* tikėjo, kad
Pastaruoju metu lietuviškojo netaikė lenkams. Ir vis dėl to ,nžgroktaeį8 Vilniaus duos io tautai laisve
žodžio persekiojimas pasidarė šie eilėrašėlai pasirodė len- kraS|aa 1 DOlsevizmas (JUOS J ę

--------------------------------- s.kams pavojingi, draustini. ■ , .. .... . . ~ .... . .....1 ----- v-«—vanio ir Ordzonikidzes iškilo

PEOPLES KRAUTUVĖSE
RUGPIOCtO MENESIO

Didis
IŠPARDAVIMAS

• i i'jVt. * X ‘ , » L*.

dėl visų kurie reikalauja naujy namam dalykų pirkti 
sumažintom kainom 

DYKAI BRANGIOS DOVANOSX
dėl visą kostumerią per šį išpardavimą. Reikalaukite 

dovaną laimėjimo kūpeną

Kas gi Traką pilyje ir jalni- nepaslaptis, kad lenkai sulik-
m» gie»mėje yra kenksmingo, vidavo Vilniaus krašto lietu- 
cenzūriškai neleistino, kad dėl viškąsias ūkio organizacijas, 
ją reikėtą knygą konfiskuoti,' Minėtas Vilniaus lietuvią lei- 
leidėjams kenkti! Eilėraštis a- dinys, rašydamas apie kaimą,
pie Traką pilį apdainuoja tik 
tai, kas istoriškai yra tikra, 
teisinga. Poetas gėrisi pilies 
praeitimi ir su nerimu žvelgia 
į ateitį. Jaunimo giesmė taip 
pat nieko nekursto kenksmin
gai veikti, tik žadina lietuvio 
patriotinius jausmus. Bet len
kams, matyti, ir yra didžian-

nurodydamas jo kultūrėjimą

mo 
auką ją iščiulpti, išnaudoti,1 Stp. {Vykintas “L. A”.

Mirtis seno bolševiko Mdi- 
vanio, kuris, kaip pranešė te
legramos, buvo šiomis dieno- 
•inis sušaudytas, turi savo gi
lią prasmę.

Mdivanis prikiausė prie tą
pastaraisiais metais, pažymi, Į gruziną patriotą, kurie, kovo-
kad tai lietuviškąją draugiją 
nuopelnas ir kad šią draugiją 
uždarymas yra didelis smūgis 
Vilniaus terasto lietuvią kul
tūrai. Cenzūra už tai leidinį 
sustabdė. Kodėl! Juk kiekvie
nas, garai supranta, kad vie-

sdas nusikaitimas jaustis lietu-1 nokia ar kitokia ūkiška orga- 
viu, mąstyti kalbėti ir veikti .nizacija padeda kaimui kultū-

■I.IV. »1<

Didelės vertybės miegamą 
kambarią setą platus pasi
rinkimas, gražiausią madą, 
3-ją dalią setai 40* že
miau vertės parsiduoda po

*49-50

Gražiausi 1938 metų Ma
dos Parlor Setai kaip pa
rodyta, $85.00 vertės už

*49-50
Kiti nauji Parlor 

Setai nuo

$30 iki $150

Gražūs pilnos
ros Studio Couches 
tės $28.00, ipo

*19.95

mie-
ver-

Naujausios mados garan
tuoti springsiniai matra
cai; vertės $16.00 po

*9-95
Per ši išpardavimą imame senus dalykus 

į mainus ant nauji) f
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems.
Didžiausios, Saugiausios ir Patogiausios Krautuvės 

kiekvienam lietuviui lankyti.

rURNITURĘ.
M ANUFACTURIM* COMSANY

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas

CHICAGO, ILLINOIS

IHbI

žinomas ginčas. Mdivanis, ma 
nydamas, kad jį remia Leni
nas, reikalavo Gruzijai nepri
klausomybės. Tuo tarpu Or- 
džonikidzė, remdamasis Stali
nu, reikalavo inkorporuoti 
Gruziją į Sovietus.

Leninas tada jau buvo prie 
grabo lentos, jis smarkiai ri

dami dėl savo tautos laisvės, 
buvo linkę susidėti ir su pa
čiu velniu. Taigi nenuostabu, 
kad po Lenino Vienoje 1913 rgo. Dėl to Stalinas nutarė 
m. paskelbtos deklaracijos, Į skubiai baigti su Gruzija. Ka 
kur buvo pareikšta, kad bol-rtu su Dzeržinskiu jis išvyko 
ševizmas trokšta visą tautų 
laisvės, Mdivanis virto Leni
no šalininku. Vėliau jis pri-

į Gruziją ir čia per tūkstan
čius lavoną Gruzija buvo pri
jungta prie Sovietą. Gruzijos

Rekordas buvo pasiektas 
bemaž visiškai atsitiktinai. 
Sklandytojas, kaip paprastai, 
treniruotei 10 vai. ryto su 
sklandytuvu buvo išvilktas į 
orą ir nuo lėktuvo atsikabino 
500 m. aukštumoje. Kiek par 
smukinėjęs, nerasdamas pala
nkią oro srovią, pradėjo lei
stis žemyn. Bet 23 metrą nuo 
žemės aukštumoje pajuto pa
lankią oro srovę ir vėl ėmė 
kilti į viršą. Ir taip, palan
kiomis oro srovėmis naudoda
masis, pakilo net iki 2,500 
metrą aukščio. Viso pasiek
toje aukštumoje išsilaikė pus- 
aštuntos valandos.

lietuviškai. Jie trokšta, kad rėti, kad jos uždarymas y™pridėjo ir prie bolševiką, kai vyriausybė su Mdivaniu prie 
1918 m. paėmę valdžią Lėni- šaky buvo pašalinta, šimtai 
nas ir. Stalinas paskelbė d?- nepriklausomybės kovotoją 1

gimę, augę, brendę, lietuviai Į nuostolis kaimo kultūrai. Len- 
lengva širdimi išsižadėtą lie-! kai ne tik muša, bet dar ir 
tuvybės ir nueitą lenkams tar-. burną užčiaupia, kad tiesos žo- 
nauti. Tai yra pasikėsinimas; dis nebūtą pasakomas, 
į žmogaus prigimtas teises, į j Lenką cenzūrai atrodo pa-(^uri teisę pačios save valdyti 
jo Švenčiaus} turtą, jo sąžinę, į vojingi ir tokie eilėraščiai ku- i *r kurti savo politinę ir flki- 
įsitikinimus. Tik tėvynės išga- 'rie apdainuoja tą patį, ką len- 
mos, kaip Maironis- teisingai ką laikraščiai nuolat rašo, bū-

klaraciją, kur buvo pareikš-'sušaudyti 
ta, kad visos Rusijos tautos

Pasventinti Naujieji 
Kapai 1

ONUŠKIS. — Čia pašven- 
į tinti naujieji kapai. Apie ba> 

Mdivanis vis dėlto prishnn-J Pus apkastas griovis ir ant
šė prie Lenino, kuris pažadg-’ kapą pastatytas kryžius. Ka- 
jo Gruzijai duoti nepriklau-' PU pašventinimo kalboje gerb. 
somybę, tačiau Stalinas sa kleb A. Jukna nurodė kapąnę nepriklausomybę.

Mdivanis pažiūros į visuo-, mirštančiu vada j&u visiškai reikšmę ir prašė parapijiečių
sako, gali išsižadėti savęs, sa-tentapie Vilniaus krašto skur nicnę |,uvo labai radikališkos. ! nesiskaitė. Mdivanis buvo vf- M einantį pavasarį sutvarkyki
vo tautos. dą, badą. Šitie Vilniaus kraš- £j0 gu bolševikais dėl to, kad i siškai nustumtas į Šalį, nors naujuosius kapus gyvatvorfc-

Vargšas Maironis! Jis nezi- to lietuvis poetas piešia vaiz manė, jog tuo keliu jis pa- iš partijos nebuvo išmestas J brs, takais, medeliais ir ga-
nojo, kad po jo mirties jis bus dą: 'sieks visišką Gruzijai nepri-Įjis buvo paliktas tam tikrojlėūiis.

Tai girios, smėlys ir pei- Jklausomybę. Vienu metu at- ramybėj, kaip mažai pevojin- • ~J- ----- ..... .........
rodė, kad viskas eina gerai.'gas- ?- Į|I|a||| KlfflnOlfC
Gruzija išsilaisvino iš rusą paskutini,wju metu
valdžios ir pradėjo Mi tvar. Cn aijoj vS, pradijs
kytis. Mdivanis visiSbai nenu- ralnmnl) W1 Mdivanis, 4ww.e~a.is5~.~FT 
jauto, kad bolševikai staiga rSjęs MTO dideij

persekiojamas, draudžiamas,
konfiskuojamas. Miręs, nebe- kės neužšatdomos gruodžio. 
tnrįg priemonią gintis, poetas Į Tai sodžiai pikti skurdo ir 
bus užpultas smurto jėgos l Jis baido.
taip tikėjo į laisvę, kultūrą, I Reikia paversti dirvomis 
žmoniškuVną, kad būtą net ne- 'derlingo juodžemio, 
patogu garbingam priešui be- j Laukus Vilniaus, Lydos ir 
ginklį, mirusį .poetą persekioti ■ Augustavo. 
tokiemis brutaliomis priemo-Į Argi lenkai nori, kad Vil
nomis. ' | niaus kraštas paliktą apleis-

M.us pasiekė ir kito® lenką tas, ekonomiškai nuskurdęs, 
cenzūros lietuviškojo leidinio ūkiškas silpnas! Jnk poetas te 
išbrauktos vietos. Niekam gi trokšta Vilniaus kraštui ūkio

ramumų. Dėl to Mdivanis, tu< KWMyfor

i t- . • ir*jęs sav0 dideli p°-pakeis kursų. Jis netgi acli-j pclianimą> „įnikai 8S-SX»RB ."TSSS-
kėjo, kad Lenino ir Stalino ■ nepag(.idaujaIna8 Jig dar 5SJ
duoti pažadėjimai bus paini- keli 0nKijo8 koTOtojaj kaip sa^.riM „Vi!
nti po kojomis. . Įnraneša h„vn «i,. ££• ILS“.?

paek.ca. Cynt.x coat. only to a doaa at 
dru«(lata and tha guarantaa proteeta yo*.

praneša telegramos, buvo 8U- 
1921 m. Gruzijoj tarp Mdi- §aU(jyti.

Veisiasi Fazanai
UFS'i BYWAYS

me jo nuostolį su švelnumu 
ir kantrumu, jei tik taR nno? 
tolis bnvo neišvengiamas ir 
nebuvo sukeltas mūsą pačią 
kalte. — Vysk. Fenclon.

P asi tikš jim? a

Nors lietus piltą ir vėjas 
pūstą, ir šalta ir purti yra 
žiemos viesulą, nors debesiuo- 
tas dangus dar labiau apsi

Klaipėdos krašto medžioto
ją draugijos labai rūpinasi 
laukinią gyvnlią prieauglio 
saugojiinu^ įtaiso saugojimo 
radonus. Vienoj tokioj girai
tėj prie Šilutės mėgina veisti 
fazanus. Šitie reti paukščiai 
tenai paleisti, radę palankias 
sąlygas, gyvai veisiasi ir la-

“Neprarikals visi tie, ku- tas dangus dar įamau apw-, J*uku8, 
rie pasitiki juomi”. -- niauktą ir suvytę lapai pra- lP™ ,as pnvp a’®

1 - - neštą, kad vasara praėjus, sa- j butM *r medžiota,
vo veidą aš laikau į audringą
dangą, mano šird:s yra taip 
rami, kaip vasaros jūra, nu
džiugus priimti tiktai ką ma- 

1 mui. Tylėti, kentėti, melstis no Dievas davė.
kuomet negalime veikti, yra' Jei aš pasitikiu Juo syki buvo užpultas elnio patino. 
Dievui priimtina. Apsivyli- aš turiu pasitikėti Juo visa- žvejys brido į vandenį, o el
nias, prieštaravimas, šiurkš- l dos ir Jo kelias yra geria n- nias paskui. Į pagalbos šauk
tus žodis, erzinimas, skriau- sias, nors aš stovėčiau ar pul- smą atskubėjo vienas pasie- 
da apturėta ir panešta Jo a čiau. Jis niekad neapleis ma- nio sargybos valdininkas, ku
ky va iždo j e, yra verta daugiau nęs vėjo ir audros metu, Jis ris einą pašovė.

! RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugpiūčio 7-ta Diena

XXXIH, 23.
Mes nevisados galime da

ryti didelį darbą, bet mes 
visados galime daryti ką nors, 
kas priklauso mūsą padėji

nekaip ilga malda; ir mes ne ' visa tai atsiunčia. — • Ponia 
tgaišuojame laiko jei paneša- T. Taylor.

Elnias Užpuolė Žvejį

RUSNĘ. — Šiomis dieno
mis Vorusnės žvejys pamary

| PLATINKITE “DRAUGĄ »»



ISPANIJOS KARO PAMOKA
cha Titras SeftaJienis, rugp. 7 d., 19.77

Gražūs Darbo Vaisiai

KIRDE1KJĄJ. — Netoli 
pademarklinijos, ties Linkme
nimis, dabar yra jau grąžini 
besikuriųs Kirdeikių bažny
tkaimis. Anksčiau čia tik pa
prastas kaimas tebuvo. Iš pa 
vergtų Linkmenų atsikėlęs į 
Kirdeikius kun. Juozas Brei- 
va įkūrė parapijų,
gražių bažnyčių. Dabar Kir-

pijos, keletas krautuvių, paš
to agentūra. Netoli nuo baž
nytkaimio ant kalnelio kuria
mos naujos kapinės.

Dabar vykstųtj Ispanijoje tie baisūs spėliojimai apie jų' 
rolžudiškas kųraa kitoms vąl- žiaurų veikimų ir nebuvimu 1 
Eybfans, ypač norinčioms ka- priemonių nuo jų apsiginti, 
j, yra tarai labai puikūs ste-1 Vi» tik akivaizdoje pasitvir- 
6jimo manievrai. Mat jos tipą seniai žinoma tiesa, kad 
ebi ir seka tų karų, kaip va- kare kaip senovėje taip ir vi- 
inaųiieji modernieji ginklai aris laikais svarbiausias kuro 

jame panaudojami, lr rei veikėjas buvo ir yra pžstinin- 
> pasakyti, kad karo spėria- kaw kareivis. Nurs kitos du
etai padarę daug išvadų,’ku- lys gali labai daug nulemti, 
ios paremtos karo patyri- bot pėstininkas yra svaibiau- 
iais Ispanijoj. !sia« veikėjas ir bus ateities
Visi manė, kad tankai atei- karuose.

kare turės labai didelį Be to, labai daug veikia ka- 
ąįdmonį. Jame sėdįs nebijo re valia, ištvermė ir pasiryii- 
Ulkų ir drųsįai važiuoji ant mas.
riešo apkasų, naikindamas Ispanijos naminio karo pa- 

kulkosvaidžių ar net pa- tyrimai ir mažoms valstybėms 
lių ugnimi. Tačiau is- duoda daug gerų pamokymų.

ai greit išmoko kaip nuo Kam ištroškusius kai kurios ( Kuriai teks vaikutis. Chicagoj prasidės sensacinga byla dėl dviejų ir pusės metų vai
to pavojingo ginklo apsigin- valstybės gąsdindavo savo m° vo Dešinėj Lydia Regan, tikroji vaiko motina, o kairėj Otto HorsĮ, kuri nuo vaiko gi 

i nedideliu daiktu. Kareivis torizuotoms ir bendrai tenhni- mįn)0 dienos paėmė jį auginti. Suklasti.tuose metrikuose pažymėta, kad vaikas yra Donald

pleikiuose jau yra ir dideli ir 
erdvūs parapijos namai, ko
kių dar neturi įr senos para-

UfcTOVlAI DAKTARAI

Sustoja Du Žydų 
Dienraščiai

KAUNAS. — Jau neišeina 
žydų žabotinskinnkų organas 

pastatė “Mmnent” ir privatus ‘‘Fri- 
luorgen”. Kaip girdėti, abie
jų dienraščių leidėjai vėliau 
nori išleisti vienų bendrų žy
dų laikraštį.

Rpk •
24-6 W. 89 St

ykoj a pasislėpęs ir kai tan
as prieina arčiau meta j tan

kinėmis dalimis mažas valsty
bes, bet patyrimai ispanų kare

Ilorat. Tikroji motina Lydia Regan prieš porų dienų vaikų pagrobė iš Horstų namo. Dabar 
nei viena, nei kitą vaiko neturi; jis paimtas į 6v. Vincento našlaitynų, kpl teismas išspręs 

ių benzino bokų su uždegtu aiškiausiai kalba, kad nulemia [kuriai jų vaikas priklauso. Abi pusės rengiasi didelei kovai.
ųiatu. Benzinas išslieja ir žmogus su savo nepalaužaina ' 
įuo mažiausios kibirkšties už 
idega, o degdamas ar motorų 
ajdegina arba per esamus 
laurus plyšelius uždega tau
to įgula, Ir štai kaip didelis 
r brangus ginklas su menku 
laivini sunaikinamas.

Be to, didieji tankai yra ne- 
abai judrūs ir dėl to, tampa 
puikiais taikiniais, ir žūva 
mojau nuo besipriešinančių 
ugnies. Miesto gatvėse tankas

TsL OANal «♦«
OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
2158 W. Cermak Road 
Vai. 2 8—4 ir 7—9 *al. vakare

g et v ergais pairai sutartį 
?305 §o. Leavltt St.

TaL OANal 040*
T*-

Ziuvgus bu savu Mepomsjatuua ——- .n >.Tii it į-i j ■ —- ■ ' ■r jĮ.jjne.  i ■ i
valia, ištverme ir pasiryžimu. Sudegė Koncentracijos smerkti 10 metų kalėti darbo; Ankstyboji varna dantis, vė- (VIBgUia 1118

Dėl to labai numuštas ūpas 
tų, kurie dėjo teikias dideles 
viltis į napalaužiamų šarvuo
tų dalių pasisekimų.

Kai kefs kalba, e>sų ispanų 
karas nors tuo naudingas, kad 
atvėrė akis tiek galingiems, 
tiek mažiems apie moderninių

Stovykla Su 120 
Dvasininku

I ■ ■■ ■ — ■■
Iš naujo bolševikų Sibiru 

— Solovkų gautomis žinio
mis, vietinėje koncentracijoj 
stovykloje sudegė barakas Nr. 
198. Siame barake buvo 230

ginklų vertę ir tikruosius ka- belaisvių, daugiausia įvairių 
ro pasisekimo veiksnius. Dėl religijų dvasininkai. Kadangi 

. v gako, kpro ištroškusius, lyg ! durys buvo užrakintos, gelbė-
kr šarvuotas automobilis, ank- vandeniu apipylė, atvė- (tis buvo labdl sunku, tdHėl

sino, kai pamatė, kad plieno. 120 žmonių sudegė, o kiti le- 
šarvai prieš menko kareivio ngviau Rr šankiau sužfeisti 
pastangas žūva. O kų kalbėti bu'’ū nuvežti į ligoninę. Gai- 
apie kareivius, kurie su did- sro priežastis neišaiškinta.

minėtu būdu dar grei
to išmušamas iš rikiuotės, 

[r taip ilgai garbinti bei girti 
lisūs motorizuoti ginklai, pa
•odo, greit galima sunaikin- į žiausiu pasiryžimu ir pasiau

ti arba bent padaryti nepavo- [kojiniu kovos?
■Egn • —-4

Kitas didelis, ginklą* he J 
yra lėktuvai. Šitas ginklas

Mes taip pat turime gerų 
progų iš šiauraus ispanų ka
ro pasimokyti. Tiesa, neturi-

ąpodo daugiau atsparos, ne- rrR1 yįgj pasiruošę nuo už 
pi tankas ar šarvuotas auto- puolikų gintis.
M|ali& Bet ir lėtuvai padaro

daug mažiau nuostolių, negu 
ąukta, tačiau jie lieka vistik 
vaisūs ginklai. Ypač kad jie 
netikėtai gali .užklupti kiek
vienu metu ir įneša daug pa
nikos. Uždega sakysim vie
nų namų, bet ugnis persimeta 

kitus ir taip gali sunaikinti 
dnktlius miesto plotus. Tačiau 
ir nuo jų galima iš dalies ap
siginti turint aviacijai naikin
ti aenitinių patrankų, kulkos
vaidžių ir gerų savo aviacijų.

Dujas ispanų vidaus kare 
dar nebuvę panaudotos dėl to 
sunku pasakyti ar pasitvirtins

k. v-tis “z. p:

Žemaičių Kalvarijoj 
60,000 Maldininkų

KALVARIJA. — Šiemet 
per didžiuosius atlaidus Že
maičių Kalvarijų aplankę a- 
pie 60,000 maldininkų. Atlai
dai pasisekę, tik skundžiama
si, kad nebuvo garsiakalbių, 
tai pamokslų daugelis negir
dėję. Taip pat 'miestely buvę 
per daug visokių išnaudoto
jų, tariamų vargšų įr k. Ne
gerų įspūdį dariusi ir preky
ba šventoriuje.

ž.

stovykloje. lyboji akis krapšto.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

4070 Archer Ava.

Tarp sudegusiųjų žuvo ir du 
ortodoksų aukšti dvasininkai, 
kurie už kontrevoliucinį vei-

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

oproMvnaiOAitbY akių SPECIALIhTAS
6uv|r8 20 metų praktikavimo , 

Mano Garantavimo. 
Pątengvlne akių Jtempifn^. kuri 

esti pKelavtimi galvot, okaudėjlnio. 
avalai m o, akių aptemimo, nęrvuotu- 
mo. skaudama akių karilj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimai daroma* »u 
elektrą, parodančių mut-uubiaa klai
das. Specialė atyda atkr.-’planu. Į 
mokyklos Yaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andoa nuo ie iki 8 v. 
.NedėlioJ pagal sutarti- Daugely 
atsitikimų akys atiUUbomos be aki-.lnnUui.

AVĖ.

30 METŲ PRIORIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pęj taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12, 

nuo 1:30 iki S vai. vak.
TeL OANal 0823

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Kasdiey iiskyrus sered*,

I sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūėio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAl.yette 4017 

Tol. namų:
HEMloek 6280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 P. M. 
Res. efiso vai.: 10—12 A. M.

* 8—9 P. M.
Troėisilicniais ir Sekmadieniais 

navai *<ntert’

UE’IUViAi DAKTARAI

ttpūwnaf
DANTISTĄ*

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
litam., Ketv ir Pėtn. 10—9 vaL v.

314'. 8o. Halsted St, Chicago 
Paned., Sered. ir 8ubat. nuo 2—9 V-

rl

AMBBĮKOS Į.JĮTUV"T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

■aioaiUksasssj sa«a/» «i
nių. Kailine pigioe kaip ob
4712 SO. ASHLAND

LIETUVIAI ADVOKATAI
s.Ii.. —i |

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4031 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone: REPųblic 9723

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

, ,10 vaL, ryto ilu 9 .v^l. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

____________?«eL Sutarti__________

TeL Oalmnet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare itakiriant sek 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. B. J. ZDBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street 

Cbicago. Illinois 
Tel. HEMiock 8111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir šeStadieniais 
pagal sutarti. i ■ i . ■ — - —....... ■ .

TeL POUlrvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

kimų. 1936 metais buvo *pn» į Phone Boulevard 75»0

GERKIT TIK GERA ALŲ

ambrožia
SOUTH SIDE BREVING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
atsalo Tetefonas BOULEVARD 717B

li. M. MORKUS 
Res. HEMLOCK «240

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JO S VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ,.. ATSILAN- 
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR.
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. į

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick V Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. ‘ Tel. Crawford 4100
r. 8-

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 
Metropolitas State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyžios 

vakarais nno fi iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPubiie 9800

chicaor rii*

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyėioj nuo 2 iki I v. <• 
Sukatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Beg. TaL ReyoUic 0047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Offiee Hoare
2 to < and i te 9 P. M. 

gundai ky Appoinimeot

DR. STRIKOL’IS
PHTSIOLAN »p(| SURGBON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valento

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal ■ n tart i 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Samų Telef. PROspecS 1930

TaL OANal 6121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Vaiųadoų: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. papai sutart, 
REZIDENCIJA

6631 8. CalKornla Avė.
Telęfem RĘPublic 7869

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Td. Ofiso BOUIevard 6913-14 
tee. R£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
It'ieo vai. auo 1—3; nuo 6:30—8:80 

756 West 35th Street
VIRginia 0036

BE

t DR. CHARLES SEGAL
OfUAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lnboe

CHICAGO, ILL

Telefonai lODvray 2880
OFISO VALANDOS: 

slram Nedaliomis nuo 10 iki 17 
Nuo 16 Iki 12 vai. ryte. nae 2 iki 4 
vgl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS n OHIRUROAS

4631 So, Ashland Avė. 
TaL YARda 0994 

Ęaa.: TaL PLAaa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NedėĮioinie ųuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
K| TIK SUGRĮŽO 

u
Meatctnoe Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 10 meti, 
RenmaUsmae Ir Mrtflea Ligos 

,« Hpeetelybė
Valandos Jj-ll A. M.. 2-4. 7-» P. M. 

Residenclta KIS So BOth Are.
Tel. Cicero >«M

OflMM «»M WW ISth 
Cicero. UL ▼

Offiee Phone
PROspect 1028 
VaL •-« p». tr 1-9

Ofiso Tel.
Reaidencijoe Tel. BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

415? Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Residencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel OANa' 0267
Rea. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
OANal O7OO Rcsideneija > 6600 Se. Artesian Ava 

VAĮJLNDOS: 11 rytų iki 3 popiet 
fi iki 8 vai, vakaro________

Rea and Offiee 
2369 S. Loavitt St.

DR. J. J. KOWAR
(K0WAB8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nodėilom tr Trečiadieniai. 
____________ Paęal Sutarti____________

DR. A, J, SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treėiadienaie ir Sekmadieniais 
pegel nubirti

Tel. fMc RKPahlto 2SM

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’tekvme ..rėdomi. Ir Mihotnmis

Melr Park eso

DR.A.R. LAURAITIS
; BIHYJ8YA8

Ras. 6958 So. Talman Ava 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMiock 4848

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

Vai. 2—I Ir 7-9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

duba,orus Cicero,
144S 8o. 49th Ct

Nuo • iki 9 vai. vak.

2423 Waft Marųiftto Ropd
vyt?. Lim f
*e«tad|ėii|ala nu d | y. r. <k| J |. p

Į8Į Broadiraj • 
ifHLBOU PKKK. O4e

Pirmadieniais Ir trečiadieniai, nuo 
10 v- f. iki t vai. vakaro 

fteetadlenl.l. nu# S v. Iki S v v 
Hekmadl.nlate pagal .ut.rtlea

Ohicaaos Ustuvių >v. Kryiiaus U- 
geniut, «aip jų pripailno American 
Medlcal Association ir Amencan 
Oollsgg of Surgeons, yra Olara A 
rftlies Y*l y»». auMčtausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jos patarnavimu 2760 W. 69th SA, 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitčg patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE#
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Susiprato Klydęssakys savo kaimynams ir pa
žįstamiems apie naudą geros 
katalikiškos spaudos. Nuro 
dys, kad skaitymas gerų ra 
Štų yra žmogui didelis laimė
jimas, o bedieviškų ląikrąš- 
čių skaitymas yra didelis puo 
ntolls.

Trečia dovada aukota bia? 
nierių Povilo ir Agotos Gle- 
dnu$ų, 4601 So. iFairtfield 
aye. ir pikniko daržo — Vil
niaus Kalnelių savininkų Ku- 
baičių paršas, nupenėtas, 5 
mėnesių senumo sveriantis a-i 
pie 100 svarų teko Toum of 
Lako bisnieriui, tavernos ve
dėjui ir “Draugo” skaityto
jui Petrui Pikturnai, 1425 W. 
45th st., serijos No. 475.

Sis gyvulys primena pasa
kėčių apie kiaulę po šimta
mečiu ąžuolu. Kiaulė renką 

1 giles, ėda jas, o pri ėdu si į.
| ma knisti ąžuolo šaknis. Ka
da jai priminta, kad gilės y- 
ra nuo ąžuolo nukritusios ir 
kad šaknų pakui simas gali 
ąižuolui pakenkti, tai kiaulė 
atsakė, kad ąžuolo nepaiso, bi 
tik jai gilių būtų. O begėdė 
nežino to, kad giles veisia ą- 
žuolas. Taip ir “Draugo” pla 

’llintojai šioje kolonijoje išgir
sta tokių kalbų, kad jiems 
blogi laikraščiai naudą neša,

Garsusis prancūzų ministe
ris pirmininkas Klemenso 
(Clamepseau), kuris buvp ii-( 
nomos kaip didelis a teistas j 
(bedievis), prieš pairti 1929( 
metąig rąžė sayo draugui He | 
rvė tokį laišką: “Mielas draui 
ge, aš apleidžiu pasauli. Jūs 
Žinote, kad visą gyvenimą 
juokiausi ir tyčiojausi iš ti
kėjimo ir tai darė mano lai
kų visi respublikonai vienmi
nčiai. Dabar aš esu tikras, 
kad negalima gerk visuome
nės sąntvarką ant netikėjimo 
pastatyti. Jei būčiau anksčiąu 
prie tokios nuomonės praėjęs, 
tai neatsižvelgdamas į pajuo
kas, būčiau tų pažiūrų laikę
sis, kaip tai jūs darote- Įgą-' 
lioju jus mano testamentą 
viešai paskelbti, kad jaunoji 
karta iš jo pasimokytų. 4š 
esu savo sąžinę palengvinęs”. 
Gerai padarė tas didysis po
litikas, kad bent atsiskjrda 
inas iš šio pasaulio susipra
to klydęs. > (“V, Ž.”)

Buneo F»rty i

Praeitą mėnesį Gyvojo Ro
žančiaus nariai surengė pa
rapijos salėje bunoo party. 
Pavykintos labai sėkmingas. 
Padalytu pelno $62.00 naujos 
sistemos šildymo įtaisymui 
Sv. Petro bažnyčioje. Mūsų 
uolieji nariai, vadovaujant P. 
Gabrėnui, Juz. Zalatorienei, 
O. Valauskienei, Dom. Kaąįų- 
lienei ir kitųms, grąžiąi dęr 
bavosi ir gausiai aukomis pri
sidėjo, todėl gerai pavyko.

Gyvojo Rožančiaus broli ja 
turi dabartiniu laiku septynis 
vainikėlius — i05 narius. Ą- 
čių Įkievo malonei ir yeįk 
lioms narėms broliją dabarti
niu laiku gerokai padidėjo Įr 
vis dar auga. Manoma, tru
mpu laiku turėsime narių ki
tą tiek, kiek dabar turim©. 

Parapijos Piknikas

Rugpiūčio 29 J., Wa*hing- 
tono parke, įvyks 6v. Petro 
parapijos metinis piknikas. 
Energinga komisija išrinkta 
praeito trečiadienio komitetų 
mėnesiniame susirinkime AI. 
Kraujelis ir Jui. KlevickU 
viską paruošti sėkmingam pi
kniko pąvykimui-

Metinis Piknikas

KENOSHA. — Rytoj Sv. 
Onos draugija 2 vai. popiet, 
turės savo metinį pikniką, 
Wa*hingtono parke. Pikniką 
vimo vieta nuskirtą prie Wa 
sliington Rd. ir 20th avė. Pa
silinksminimo ir atsigaivini
mo yra graži ir patogi vieta. 
Kiekvienam atsilankiusiam 
suteikia •malonų, gerą nusi
teikimą ir vilioja ilgiau gė
rėtis parko grožybėmis ir pi
kniko priruoštomis gėrybė
mis.

Šv. Onos draugija yra daug, 
pasidarbavus ir dabar uoliai 
darbuojasi ir užsiima bei rū
pinasi parapijos reikalais. Sv. 
jtnos draugija yra skaitlinga 
ĮSrėmis. Prie jos priklauso 
moterys vedusios ir mergi
nos. Ką Sv. Onos narės ap
siima surengti, padaryti ar į- 
tąįsyti, tai atlieka gerai ir 
geru pasisekimu. Todėl šitas 
piknikas, be abejonės, bus 
gausingas pramogomis ir aka: 
Dingas publika. Pikniko ren
gėjos nuoširdžiai kviečia vi
sus Kenošos ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti piknike.

KELIONEI Į LIETUVĄ

jSBISSt,

.fypiminH sueWegtJPM
NEW york—keaipeda

(l’er Gotbenbųrgų, 8 vedi A) 

Laivų Išplauklrųal Iš {4ew Yorko

KUNO8HOLM — rugptflčlo lt 
nHOTTNIMPŪOLM — rug p. 2« 
GRIPSHSDLM-----------rugsėjo 4

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Ręikalauklte mūsų bendros apie 
kelionę brošlflršlšs ir kainoraščio. 
Gaunama nefnokarnal pas vlgua 
mūsų autoricuotus agentus, arba

Svvedlsh American Une 
181 No. Michigan - Am., Chieugo

Nuo 95 iki 180 prailginta ir jau atidaryta Stony lsland 
gatvė. Prailginimo darbams iš valstybės ir federalio fondų 
išleista $1,275,000. o nežino, kad tikroji nauda 

plaukia iš } katalikiškosios 
spaudos. Rap.Vienus Darbus 

Atlikom, Prie 
Kitų Ruošiamės

Budriko Dovanos

■■■■■«■•« s "a r.
REUMATIZMAS I 

SAUSGELE '
ĮSIGYKITE
SKALBIMO MASINĄ
IR ELEKTRIKINĮ PROSINTUVĄ

Neslkankyklte aayes tlMHt- _
■ mals: Remnatlcmu, Sauagfila, g 
_ Kaulų Gillmų, arba MŠAlun- _
■ glu — raumenų tunkurov: nes ■
■ akaudšjlmgl naikina kūpą gr- g 

vybę Ir dainai ant patalo pa-
■ guldo. g
■ CAP8ICP COMPOUND iros- I B tis lengvai prašalina vlršmlnš- ■

tas Ilgas: ijiuįm šiandien dau-
■ gybė iniqn|ų glpnčlą padško- g 
_ nes pasvetl
■ paštą t ta.
B Knyga:

TOS" augt
■ tO centų,

; Justin Kuli# J
B 3259 SQ, RĄLSTED 8J. |
B Dt |
aaaagggB ■ ■I■■

giau petavi<>>»o «» tono ndąsi nemaj&'^elmynų, ku-
Milwaukiečiai džiaugiamės rios neišgajį atskirti gerąją 

iš to viskas džiaugiamės ir spaudą nuo blogosios ir skai- 
savo mylimu klebonu kun. J. to bet kokiąę net bedievišką^ 
Marčių, kurjs nuoširdžiai su nors patys save skaitosi ka^ 
mumis darbuojas. Jo pnvyz- talikais ir parapijonais. Chi- 
džiu seka parapijonai. Kad cagoj yra plati - dirva, kur 
ir per kamivalą: per visą sa- darbuojasi visokios rūšies pi- 

. vaitę dirbo, prakaitavo mer-1 kto platintojau blogų raštų 
gaitės, vaikinai ir jaunos skleidėjai. Žinokime, kad sa 
moterys prie bingo ir “dai-^vo katalikišką, spaudą išplą- 
sų”, o augę vyrai prie ratų tinę pastosiipe įcelią priešin- 
ir kitur. Ypač. vakarais būva gal spaudai. Remdami “Drau 
labai “bizi”, Dabar tiems dą- go” piknikus, koncertus, pla- 
rbininkamg rengiamag pikni-' tindami ar pirkdami tų pra- 
kfilis pasilinksminimas ir po-'mogų tikietus, žinokime, kad 
ilsis. Vieta plknikėliui dar stojome į kovą prieš piktą ir 
neparinkta, tik sekmadienį su pasirodome, kad esame tikri

| žinosime, /i z
I išsidarius “šviežio kapita
lo” kilo sumanymas remon
tuoti parap. svetainę. Rus 
sudėtos naujos grindys ir 
šiaip kas nors pertvarkyta. *
O kai viskas bus pertvarky- I 
ta, tai, gal, pradėsime šne 
kėt ir apie parapijos jubilie
jų, nes šjmet sueina lygiai 20 
metų kai ponapija įsteigta.

| Taigi, gal, surengsime kokį 
1 paminėjimą, per kuq pagerb
si™ įr parap. steigėjus.

Nors parapija nėra didelė 
(turi apie 30 šeimynų ir ke
letą pavienių), bet bažnyčią 
per pamaldas visados būna 
pilna, kai kada atrodo net 
permala dėl to, kad daug ir 
svetimtaučių sueina- Jiems 
kun. Mlartis visados taria 
keletą žodžių angliškai.

A. CiMs

CIAKING 
POVVDER

25 pu neės 254 
^L,Actioaf

A HQUNP'I TOOTH • • 

ano HgMofOMK to©£ iflvl ui ŠI 
NIS SVEIi 
gydyti*. ki

Muilo ns prefer thit "flavor 

that is d 1 Kere n t"
Pamėginkite šį naują Salud 

Dressing. Nauju bpdu iš

plaktas, padarytai iš geriau
sių medžiagų.

Good leekieg hflr is cm pssąt 
to o mon- H stomps him o< g 
W«H groomed gentlemon. Fom- 

g i ves a man'# hgir glovv- 
ing health and handsome- f roeming through its emazing 
2-fold pawar,,. it deans and 
nevdshtt. Fpm-ol is g r»ch, 
faoming oit shampoo wh»ęh 
takas vnkempt, siekty hqir 
(mon’s, womon*s ar child's), 
and kavai it claan as e whis- 
He and sperkling with health. 
Fom-ol Is so econemieeba little 
•ta* g long woy. Ask yeitf 
druggist for tha regular 50e 
Size. Or, write for a generou* 
Iriai bottle, endoslng 10c to 
cover pecking and pastoge.

MJBACLf WHIF CONTAINS MOR2-r \ 

^JMORę-pF THE ę©6TlY INGREDIENTS!

Mašinas tyrime vbų žymiųjų iždirbysčų k»a.

Norge, May^g, Thor, Apex, 
Westinghouse, A,B.C. ir kit.

Kainos nuo , •. • *49,50 *uU,yn
Prosintuvai nyo #QQ flA ir auk.

Gerkit ir Reikalaukit

Klstiži
B. Pinkhara’i Tab. 
Irta ralieve peri.Viskas lengvais išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co., Ine
2310 W«t Rooievelt Road'

Phone: SEEIey 8790

<BT periodą and boilt «« 
mb» ąąt» aomb.

Valteris Skotas 55 savo am
žiaus metus eidamas turėjo 
60,000 dolerių skolos, pasiža
dėjo sumokėti, ir sumokėjo.

4707 a HąUUd St.
1>I. YĄKDS 080P

Asfhma Cause
rangiu ia S Niautas

J į * fon

E Ve s

Night and Morning
nukerpi*

Saugus Kūdikiams Ir SuaugųslemA 
Vlsųųp VgUUūMa.

VVrife for free Book
"A World o< Comfort tor Vo«H Svw" MIIRIMF COMPANY t’£,JTtS
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Ar norite pasimatyti su senais pažį štamais? pakvėpuoti tyro oro. paso i 
prie geros muzikos? Atvykite į Neik. Prasidėjimo parap. pikniką. Ten gau 

site skaniausių valgių ir gardžių gėrimų. — Kviečia visus Klebonas ir KomBirutės Darže prie 79tos ir Archer Avė
Pradžia 11.*00 ryte.

bar per kiekvieną susirinki-! 
mą įsirašo didelis skaičius 
naujų narių.

Klubas jau turėjo vieną a- 
viacijos dieną, kuria parody
ta, kad lietuviai turi gabių 
lakūnų. Dabar vėl klubas re
ngiasi prie aviacijos dienos, 
į kurios programą kvies ir 
armijos lakūnus. Ši aviacijos 
diena įvyks 12 d. rugsėjo,
Lansing Airport, III. Tai vie
nas didžiausių airportų Chi- apie 600,

Lietnvytis
Ražo Chas Kai, 6322 S. AVėst ern Avė., Chieago

Šiauliuose 1000 

Dviračių
KLAUSIMAS: 7 metų vai

ką einantį skersai gatvę au
tomobilius užgavo. Automobi
lio savininkas sako, kad vai
kas palindęs po automobiliu 
ir nenori mokėt už ligoninę ir 
gydytojui. Kas daryti!

ATSAKYMAS: 7 *etų am
žiaus vaikų įstatymai priskai 
to nesantį užtektinai gud
riu ir nemokančiu apgint sa
vo gyvybę. Tokiu būdu įsta
tyčiai jo nekaltintų vadina
mu ‘contributory negligence’. 
IS paduotų faktų automobi
lio savininkas turi užmokėt 
už ligoninę ir gydytojui.

KLAUSIMAS: Pastatęs ga 
tvėje automobilių už vale n- 

, dos grįžęs radau jį aplaužy
tą. Pašalinis žmogus įteikė 
man numerį to automobilio, 
kuris manąjį aplaužė. Ar ga- 

' liu išreikalaut nuostolius!
ATSAKYMAS: Įstatymai 

yra tokie. Jei pastatytą auto- 
, mobilių kitas užkabins ir ką 
nutrauks, jo salininkas tnri 
palikt savo vardą ir pavardę 
ir laisnio numerį, kad grįžęs 
smogas žinotų, kas jo auto
mobilių sužalojo. Jeigu to ne
padaro, jis gal būt nubaus
tas už peržengimą įstatymo.

Laikas Pripildyti Cooky Puodą

UŽBAIGIMUI SEZONO
SPECIALIAI DIDIS

tymai pripažįsta ir vai8tus.
žmonėms tokias pat teises, Į _
kaip ir baltiems. Už padary k ne), Trustiene ir kitomis taip 
tą diskriminaciją viešoje už- pat visko turės. 9 skyr. iš Ci- 
eigoje juodas žmogus gftli’cero, vadovaujant L. Šaputie- 
patraukti į teismą ir bylą lai-' ūgį, centro vice pirm. O. Rei- 
mėtL. | kanskienei (tai rėmėju uola,

- 1 — ........ .................... = ant kurios budavojasi organi
zacija...) ir kitoms veikėjoms 
padedant dar ir jaunamečių 
skyriui piknikan net dviem 
t rokai a atvyks. 10 skyr. iš 
West Side rengia savo pikni
ką Rūtos darže, 8 d. rugpiū
čio. Čia jau jį subytinti ne
galima. Centro vice pirm. ir 
10 skyr. pirm. M. Dobrovol- 
skienė ne tik stambi bįznier- 
ka, bet ir puiki vadovė, dar
buotoja ir organizatorė. Po 
jos vadovybe 10 skyr. auga. 
O. Šliogerienė su marčia Šlio 
geriene, Jr., Dačiolienė, Kar- 
lavičicnė (irgi biznierka) ir 

1 visa eilė rėmėjų “Rūtos’’ da
rže suruošia gražius piknikus. 
Iš So. Chieago 12 skyr. Iau 
kiame žinių. Vietinis klebo
nas kun. P. Vaitukaitis su rė
mėjų skyriumi suruoš pikni
kui “surprise”. Tai jaučia 
ARD centras. 13 skyr. iš Chi 
cago Heights, kuriam vado 
vauja centro rašt V. Galnai- 
tė auga; radosi jaunos mote
rys ir mergaitės ir 15 d. rugp.

autamobi-

Liepos 18 d. sodalieija bu 
va suruošus išvažiavimą 
jBluff ežerą, Wi».R e f i» i g e r a t o r i ų

ir kitokių namam reflonenų 
Sučėdijimai iki 40% Sekantis susirinkimas bus 

labai svarbus. Bus daug kas 
naujo svarstymui. Narės pra
šomos skaitlingai atsilankyti. 
Susirinkimas įvyks rugpiūčio 
8 d., tuoj po 9 vai. Mišių šv.

Progress Krautuvėj Iš šv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų 

Susirinkimo

C»pe Cod molassaa cookles have the 
bread and a pleaeantly nutty flai 

' sprinkling of ail-bran tbr<

•Mrtto" kuriat, -Į?kl0 ek8,ra

atorf^kuri^aM'.^11.0^8’ reikalinga 
tart. Tris 1 cookles ne-
tas seka. ' 1 Afcar.dytas recep-

Cape Cod Molaases Cookles

H cupP,ulįart<>nln* J4 tea*Poon soda 
t egg 1 teaepoon haklng

eup mlik v . powderĮ-» eup molaaaaa į ‘eaapoo,, salt 
H eup ali-bian S <**a«poon nutmeg 
1 Mi capt fiour i teaaP°o»‘ clnnamon 

Creajn u * te*«poon rieves 
tharougrhlv 8 a nlng and sugar 
eroaniy Add beat untl1
all-bran. Ada "Ji11'' mola>»es and 
been slfted wu?Ur whlch has 
Powder, gai. P1, 8o,la. baklng 
and eloves clnnamonbatter veTy Spread
Jel|y roli panhwi,inbgrca»d large 
Per ln the bon?* h«avy wax pa- 
Oven (300 p \ toP* Bakp ln slow 
Cut ttbout 25 mtniitpa.

Nebeužtvenksi Upė: 
Bėgimo

mynos, ISskirlant asmenį kurlan 
priseina visada JI pripildyt! kn, 
Jinai neturi kelių lengvai Uplldo 
mų receptų. Maitingi cookles k, 
ne visada yra brangus pagamini 
d«to kad Jų pagaminimui reik., 
vartoti daug sviesto, cukraus i 
klausinių, lr labiausia Jie bran 
gus, kad kiekvienas narys šeimv 
nos visada Juos valgo. y

Neskaitant to. yra daug recen 
tų cooky gaminimui kurie kad 1 
ne taip maltlngt ri stiek |»hn 
skanus lr Jų pagaminimas neitai 
nuoja Seimininkei labai daug n 
nlgų Ir nėra daug vargo Juos is 
kepU. J 08

Sekantis receptas ramini^. 
Cape Cod Molanes 
tokie kad tie Cookle nriUa,,^ 
ky puode. Pagaminti Juos ns. 
daug darbo ir dėlto galite 
Skeptl laba greitai p0 prlreneK? 
taSloa Jie nėra labai malti™ i dSlto Jų pagaminimas nebmnL*

Tie žodžiai paimti iš vie
nos nemirtinga poeto Mairo
nio dainos. Tuos žodžius ga
lima pritaikyti Nacijonalinm 
Lietuvių Aero klubui, kuris 
įsisteigė prieš penkis, šešis 
mėnesius, o jau šimtus narių 
skaito. Jų tarpe yra įvairios 
profesijos žmonių, veikėjų, 
lakūnų. Visi klūbo nariai la
bai susi interesavę dabartine 
aviacija. Džiugu, kad ir da-

Kaip Jaučiate?
«i Vakar*—“Iivalyklt VMarlaa“—Jauskite 

Gertea RyteJI
Meskite nuovargi. Duokite Oarfleld Ar
batai išvalyti neaumaltua likučius Velkis 
greitai Ir maloniai. Oerklte kaip papras
ta arbata 1®« —Pasirinkimas

oriai Pernaujinti Refrigeratoriai 
na Pasirinkimas Nuo

piknikan atvyks 
liais. 4

Pikniko kiom. sudaro F. Bu
rbienė, K. Garuckaitė ir M 
Stankiūtė.

Lauksime daug svečių ru 
gpiūčio 15 d. S

« UVO FA
it***Xi ,tt. t* 

a""L u
'Kl”’

. v.„ ’v

l
į urna

OLD PEOPLE find
ir aukščiau ir aukščiau

Lengvus Išmokėjimai
Imame senus Refrigeratorius į mainus ant naujų. 

Duodame didesnę nuolaidą negu kitur.

wholesome
Iš Sodalieijos Veiklos

T0WN OF LAKE. — Na
rių skaičius auga. Praeitą mė 
uesį įsirašė Ilelen Vendzelis, 
Josephine Vendzelis, Heleri 
Uksaitė ir Ona Kamorauskai-

3224 So. Halsted Street Dvasios vadu dabnr 
licija turi kun. Svarlį.Chieago, IllinoisTel. VICtory 4226 1ntovn\kCŪ1|l

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Šiuo reiškiame užuojautos 
S. Motuzaitei ir A. Šimaniū- 
tei dėl mirties jų tėvelių.

ko!t?c'Ai8!icaiiPasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry 
toj, nedėlioj, 11 vaL ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

■M
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MOTERŲ SĄJUNGOS ŠEIMINIS 
BANKIETAS

Rugp. 17 d. Šv. Kazitniero 
Seserų auditorijoj įvyksta vu 
kare seimo atstovėms pager
bti bankietas. Kad bankietas 
bus vienas gražiausių, nerei
kia nei abejoti. Kų seselės su
ruošia, visus visuomet paten
kina. Kartu bus graži šeiminė 
programa, kurių išpildys se
serų paruoštos akademikės. 
Dalyvauja Šv. Kazimiero A- 
kademijos orkestrą, kurį vi
suomet klausytojus sužavi.

Bankiete be sdmo atstovių, 
dalyvaus seimo garbės svečias!

■J. E. vyskupas Reinys, konsu
las Ihiužvardis su žmona, Chi 
cagos dvasiškija, profesijona- 
lai, biznieriai. Kviečiama ka
rtu dalyvauti visus lietuvius. 
Ui i lietai 1 dol. Jų galima gau
ti pus visas Chicagos sujun
gi etes, arba reikalaukite pus 
seimo reng. kom. sekretorę S. 
Sakalienę šaukiant telefonu 
Prospect 3222.

Sųjungietės, be jokio atsi
sakymo, būtinai prastinos da
lyvauti šeiminėse pramogose.

S. S.

I FOUR V.ORKĮNG I HERE.ONP WAS 
I KILLED ANDOTHGR 
* THREE INJURED

14 Naujų Bažnyčių 
Viename Mieste

Nors Milanas (Italijoj) tu- į 
ri ir gana daug bažnyčių, te- j 
čiau pasirodo, kad jų neuž-1 
tenka, todėl nutarta pastaly-i

dinti dar 14 naujų hažny&ų. 
Kardinolus 6usteris iii laido 
ganytojiškų laiškų, kuriame 
konstatuoja, kad bažnyčių sta 
tybųl remia gausiai ne tik-ty
kintieji, bet ir įvairios pra- 
kybos ir pramonės įononftt

Udlrb^jal aukMearvėa ■ rfllla 
paminklų Ir grabnamių

BOCNOFDEATH 
VICTIM BlCWN 

INTO WATER

WHERE SHOVEL 
5TRUCK HAND 

G RE N ADE

i ■
uflf Af*

'JV

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

SuvlrS B# matų prityrimo

Pirkite tiesiai U dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Pamatykit Naują 
Budriko Krautuvę

Budriko nauja krautuvė jau 
“tava, pripildyta įvairiausių 
tandų, vėliausios mados. Į 
rdriko didelis užpirkimas Į 

rakandų, radio, elektrikinių 
refrigeratorių padaro galima 
kainų nekelti, o kaip tiktai 
atbulai. Kainos tokios žemos, 
kad pirkėjai turi progos da
bar įsigyti daiktų už mažes
nes kainas. Radio srityje — 
visus nustebina, kad visi nau
ji 1938 modeliai randasi pas 
Budrikų: Zenith, Philco, RCA 
Victor, General Electric. - Se
nas radio priimamas mainais. 
Budriko naujos krautuvės a- 
dresas yra: 3409—3411 South 
Halsted street.

Kalbėjo Svarbiais 
Reikalais

Praėjusį trečiadienį “Drau 
go” radio valandoj kalbėjo 
kun. Anicetas Linkus, Kuni
gų Vienybės Chicagos provin- ! 
cijos sekretorius. Jis savo ka
lboj pranešė apie J. E. vys
kupo M. Reinio atvykimų į 
Chicagą ir taip pat apie Lie
tuvos krikšto 550 metų minė
jimo iškilmes.

Be to, girdėjome dainų ir 
muzikos. Reikia pasakyti, kau 
“Draugo” radio valandos pro 
gramos gyvėja ir dėl to pa
tartina jų klausytis. Jos duo
damos kiekvienų trečiadienį 
4 vai. iš WEDC (1210 kil.) 
stoties. Kl tojas

Kokia Kieno Nuomonė

Paruoš Kongresui 
Įnešimų

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chlcaaos Lietuvių

Teisėjo Zūris Diena 
Rugpiūčio 15

RENGIA LIETUVIŲ DE 
MOKRATŲ LYGA

Šiojj vietoj spr°go šovinys. Sanitarinio distrikto vedami darbai Dės Plaines upėje 
netoli Touhy kelio, kur darbininkai rado 75 Oųm. šovinį. Neatsargiai imant šovinys spro
go, vienas darbininkų užmuštas, o keturi sužeisti. Kitoj vietoj rasta rankinė granata. Ka
ro departamento ekspertai tiria rastų amun.' cijų. J

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d. 
gražiame Ryans Woods miš
ke, prie 87*tos ir So. West- 
ern ave., rengiama pirma lie
tuvių politinė diena.

ši diena turėtų būti tikrai 
visų lietuvių diena; visi lie
tuviai iš visų miesto dalių 
galės susipažinti.

Sudaryta graži programa. 
Bus net basebolo žaidimas 
tarp teisėjo Zūrio Ali Star iš 
Bridgeporto ir 13 Wardo Lie
tuvių Demokratų klūbo tymo 
iš Marąuette Park.

Žymūs svečiai ir politikos 
vadai atvyks ir pasveikins 
lietuvius. Lietuvis

Chicagos angliškoji spauda 
dabar gaudo žymesnių žmo 
nių nuomones, kam turi pri-

Sciausyti dviejų ir pusės me- 
ų vaikutis Donald Horst: ti
krajai motinai Lydia Regan, 
ar Otto Horrst, kuriai buvo 
atiduotas kūdikis kaip tik 
užgimė. Tarp kitų savo nuo 
raonę pareiškė ir J. Kudirka, 
Nek. Pras. P. Š. parap. varg. 
Jis raporteriui pareiškė:

“This really is a ąuestion 
for Solomon, būt to my way 
c.f thinking, the child should 
go to the real mother. After 
all, blood vrill tell. Of oourse, 
the real mother owes much 
to the Horsts, who took 
of her baby for over 
vears ’

care
two

Trys plėšikai, sulaikę R. 
Sabbri, saliūnininkų East Chi 
cagoj, atėmė $2,095, kuriuos 
Sabbri vežėsi iš banko če
kiams mainyti. Sulaikę jo au
tomobilių Garyje privertė va
žiuoti į nuošalių vietų, ten 
atėmę pinigus plėšikai nuva
žiavo savo automobiliu.

ARTI (iRAND AVE.

Rėmėjų Piknikas 
“Rūtos” Darže

AVEST SIDE — Šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų 10 skyr. 
rengia piknikų rugp. 8 d., 
“Rūtos” darže, 2327 W. 23 
PI. Pradžia 5 vai. vak. Pel
nas eis akademijos statybos 
fondui.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus dalyvauti ir paremti kil
nų tikslų. Bus labai daug į- 
vairenybių, prie bingo žaidi
mo bus labai gražių dovanų, 
gi prie Smagios muzikos ga
lėsite linksmai pasišokti Ir 
gražiai laikų praleisti. O vai
šingos rėmėjos maloniai visus 
svečius priims. Lauksime vi-

vienas kito, t. J. Birutės dar
žo, bus gera proga aplankyti
abu piknikus.

Trokas išeis apie 12 vai. 
nuo bažnyčios. Įžangai dykai.

Koresp. A. P.

Sulaikytas Įtariamas 

Moronas CHICAGO, ILL

M. Dobrovolskienė, pirm. 
E. Bitinaitė, rašt.

Du Dideli Piknikai

BRIGHTON PARK. - - Mo 
terų Sų-gos 20 kuopos dide
lis piknikas įvyks rugpiūčio 
8 d., Oak Leaf Inn, 83rd st. 
ir Kean ave. Prasidės 11 vai. 
ryto.

Kadangi pasitaikė kartu su 
parapijos pikniku ir netoli

NORTH SIDE — Šv. My
kolo parap. metinis piknikas 
Vytauto darže liepos 25 d., 
būt buvęs labai sėkmingas, jei' 
tik oras būt buvęs palankus.

Ačiū parap. komitetui, drau 
gijoms, aukotojams ir darbi
ninkams. Jų pasidarbavimu 
gauta pelno apie $550.00.

• Tariu padėkos žodį kun. A. 
Briškai, kuris garsino iš sa
kyklos' piknikų, ir jo žmo
nėms. Padėka , priklauso ir 
bridgepo-rlfiečiams, kurie la
bai gražiai pasirodė. Žmonių 
buvo iš visų kolonijų net ir 
iš kitų 'miestų. Iš So. Chica- 
goe atvyko net keletas auto 
mobilių. Visiems tariu padė
kos žodelį už paramų.

Kun. J. ftaulinskas, kleb.

Detektyvų biure sulaikytas 
Fred Campeone, alias Purdy, 
47 m. amž., kuria įtariamas 
kriminaliam užpuolime ant 
kelių Austin ir Rogers Park 
apylinkėj moterų. Kriminaliai 
užpuolęs moteris jis dar ir 
botagu jas mušdavo. Jo name 
1303 Washington Blvd. poli
cija rado du botagus ir ponio 
grafinių paveikslų.

Prikėlęs Iš Miego 

Pareikalavo Pinigų

Evangtono ir Wilmetto po 
Ijcijk niedžioja “mandagų“ 
plėšikų, kuriu įlindęs į du na
mus ir prikėlęs miegančiu^ 
pareikalavo pinigų. Vie
nam name jis buvo prisikėlęs 
AVeldonus, o kitam adv. Ho 
ward. Gavęs pinigų plėšikas 
jjabėgo.

Kalbėk vien teisybę, tada 
ne tik prigimtis, bet ir visos 

U Į tavo dvasinės pajėgos atei3 
Į {netikėtai tau į pagalbų.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

u d u r*ir^r'^TAfeNAViMAs
iRIBULHNbt DIENĄ IR NAKTĮ

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE U I K Al MIESTO DALYSE

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

Judita Kaye, 26 m., gyv. 
1935 W. 71 st., per keturis 
metus buvo knygvede Hoff- 
nian ad Morton Fur Co. Al
gos gaudavo $20 į savaitę. 
Bevesdama knygas jinai pasi
savino kompanijos $1,700 sa
vo brolių skoloms apmokėti. 
Dabar suimta ir laukia teis
mo.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
OčMa BlrlInttraM — VefttnvtaM— 

Banktetanu — l*ldottivAm» —
PapooMmaniA.

PboM LAFATETTK MOO

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimni, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingu patarimų 
šeimininkėms.
lig knygų galim* ginti par pal
tą arba raitintje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.

• CHICAGO, ILL.
KAINA 8U PER8IUNTTMTJ

HŪSTETTER'S
Stomachic BITTEP5

AMERICA’S 
LEADER AT

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138-1139

VACRJtJM-OLBANER 
ATLIEKA 11 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9061, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIB, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jota F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykit* mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro 11 W. X. P. 0. stoties (1420 K.) — PraneMJas 

P. iALTIMIERAS

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTOUAI
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas —- Motam patarnauja 
M 080 W. lttk

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avėk 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Weetern Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

8854 So. Halsted St 
Phone BOUIevard 4069

______________ ... MES.
A BITTIN
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Telefonai BEVerly 0005 
skersai Sv. Kaahnicro kapinių vartų.

I



Šeštadienis, rugp 7 d.

skiriamas lygiomis dalimis vi 
biems trims apskritims.

Tikietai pardavinėjami vi
sose Chicagos kolonijose. Jei 
kas dar norėtų gauti tikietų J 
reikia tik telefonu pašaukti 
Susimo apskr. sekr. ir Pikni
ko Rengimo Komisijos narį 
I. Sakalų — Prospect 3222.

R. K.

rytoj nuo 7:30 iki 8 vai. va
kare skambės lietuviškos dai
nos. Dalyvaus didžiulė orkes
trą, dainuos baritonas St. RU 
mkus ir kiti. Programa bus 
girdima labai toli nuo Chi
cagos. Kurie nežino, prami
kite savo pažįstamiems lietu
viams. , i tyjih

Programos duodamos lėšo-' 
mis Jos F. Budrik, 3417 So. 
Halsted st., Chicago, 111.

Pranešėjas

ATŠAUKIAMAS CHICAGOS LIETUVIU
RELIGINIO POBODŽIO SĄSKRIDIS 

Į VYTAUTO PARKĄ

Laimingiems Skiriama 
#200 Dovanų

* ■/ ■ -------J 1

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJ 
TOKS ĮVYKIS

atstovai malonėkite susirinkti 
rugpiūčio 10 d., į Šv. Antano 
mokyklos kambarį 7:30 vai. 
vak. Visi atstovai prašomi at
silankyti.

Komisija

2-ra skardinas 1937 m. ma
dos, vertės $35.00 iš Progross 
Furniture Co., 3222 So. Hal
sted st. t

3-eia rankinis laikrodėlis iš 
Kasa Jewe!ry Store, 4216 Ar
cher ąye.

Septynios kitos dovanot1 
taip pat bus duodamos lai
mingiems. Laimėt toms dova
noms didelių pinigų nereikia. 
Tikietas tiktai 15 centų.

Tas pats t’kietas bus geras
! ir įeiti į darių. Šokiams grieš
Lon Laban orkestrą.

I .»** •1 Visas pikniku pelnas bus

Rugp. 5 d. Federacijos Chi- 
igos apskrities susirinkime, 
ėl laiko trumpumo tinkamai 
pisiruošti, parkų iliuminuoti 
kitų priežasčių, vienbalsiai 

atarta anksčiau paskelbtų 
»udoje sumanytų rengti re
ginio pobūdžio Chicagos lie- 
ivių sųskridį Vytauto parke 
ietuvos krikšto 550 metų 
^minėjimui atšaukti.
Taigi, rugp. 11 d. bus tik 

ontifikalinės pamaldos šv.

Jurgio bažnyčioje, vakare 
vąžjavimo Vytauto parke Pirmų kartų didelių laimė

jimų piknikų rengia trys ap
skritys: Federacijos, Moterų 
Sąjungos ir Liet. R. K. Susi- 
vienymo Amerikoje sekmadie
nį, rugpiūčio 29 d., Dambrau
sko darže (Willow Springs, 
III.) Laimingiesiems skiria
mos šios dovanos:

1-ma elektrinis šaldytuvas, 
imtas iš Peoples Furniture 
Co., 4183 Archer avė.

l&RKhDUOJAMAS KAMBARYS
Rendon B kambarių pirmas fletaa. 
Numos randasi po adresu 2260 W.
2 4 U» Street.____

Rendon 6 kambarių bungalow, 
furnace apšildomas. Namas randasi 
PO adresu 10827 So. Homan Avė. 
Kreipkitės J savininko, Mike Krau- 
jąll*. 1912 W. Cermak Rd.

BUDRIKO PROGRAMA Primintina radio klausyto, 
jams, kad ryt 11 valandų 
prieš piet bus reguliarė ne- 
dėldienio radio programa, ku-1 
rias leidžia savo pastangom 
Progress Furniture Co. krau 
tuvė, 3224 So. Halsted str. 
Programose nevartojama re
kordai - plokštelės, bet vi
suomet dalyvauja daini nikai 
ir muzikai. Taip ir ryt bus 
patiekta daug gražių dainų 
ir muzikos. Be to, gerų žinių 

' iš visuomeninio judėjimo ir 
Progress krautuvės prekybos 
eigos, kur galima įsigyti go 
rų namams rakandų dideliu 
pinigų sutaupymu.

PARDAVIMUI TAVERNAS
W€FL, Budriko programoj, 

kaip ir kiekvienų nedėldienį,
Parsiduoda pigiai tavernas, pilnai |- 
rengtas, gerai lėdlrbtae biznis, lietu
vių kolonijoj. Atsitauklt 2868 West 
J9Uj SĮre£L—

PARDAVIMUI KARMA

Parduosiu farmų arba mainysiu ant 
propertles Chicagoje. 10 akerų že- 
mSs, visi patogumai. Sale Sunset 
Parkas. Kreipkitės J Julius Plach, 
410 Maln Street, Lemont, III., arba 
tlcslpg Į farmų.

Nainob budavotas 1922 m. Kalnavfl 
876.808, Šiandien parsiduoda 
830,009. 5 krautuvės, vtrSut dak^Br
tr advokatų ofisai.

Rendos 2350.00 ) mėnesi. Namas 
randasi Brldgeporto lietuvių Širdyj. 
Turi būti parduotas ) 16 dienų. Kas 
pirmas tani laimė. Kas praleis, tas 
gailėsis. Randasi 3265-67 So. Hals
ted St. Reikale matykit: M. Plata- 
kla. 2225 So. Union Ave„ antros lu-

Nuolntlnlam darbui advokato offlse, 
turi mokėti angliškai ir IletuviSkal 
kaJbėtl, Irgi turi mokėti ant rašo
mos masinos dirbti (typewrlter). 
Atsmaukite pas C. KaJ., 6322 So. 
Weirtern Avo.

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — flv. 

Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
I skyr. mėnesinis susirinkamas 
Į įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
8 d., 1 vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus mokyklos kambary. Vi
sos narės nuoširdžiai prašo
mos dalyvauti. Yra daug sva
rbių reikalų svarstyti.

PARDAVIMUI NAMAS

Martiuelte Park aplettnkėj — 2 fle- 
tų marinis namas, abu fletal po 5 
kambarius. 2 dideli kambariai bels- 
monte, 2 karų gar adžius; antras na
mas nuo kampo. Dėl informacijų 
šaukit CANai 1115. _________

5 iki 750 °
YEAR-AHEA
FEATURE

DIDMAUSIA8 BARGĘNAS
Priveržtas parduoti 2 aukitų namų. 
3 lr 4 kambariai, geriausiam stovy. 
Parduosiu už 11000 mažiau negu 
vertas. Savininkas visada namie. 
Ats>ftuuklto_3604 So. Emerald Avė. 

PARDAVIMUI NAMAS______
Pardavimui pigiai 6 kambarių bun- 
galow, Hot Water Heat, 1 car ga- 
radžius lotas 25 x 125. Reikale at
sigaukit adresu ,6537 So. Artesian 
Avė., Tel. PROspect 2267._________

T0WN OF LAKE. — Ma 
rijonų K. ir S. Rėmėjų 8 sk. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 8 d., 2 
vai. po piet, Šv. Kryžiaus 
mokyklos kambary. Valdyba

- PARDAVIMUI NAMUS
•917-19 West 22rd Street. Lotas
61x145, 2 aukėtų namas steam ap
šildomas. name yra 2 krautuvas ir 
vtenae . vl 'nuollka kambarių fletas. 
1836 taksai tiktai 2234.19 Parsiduo
da už 33O00. Reikale matykit Mr.

! W<vllls. Northern Trust Co.. 50 So.
• LaSalle St.___________________________CICERO. — Visų draugijų

Manant statyti saa naajų namą 
ar pertaisyti senų, pakaukite

JOHN
Contractor and Bnildet,

- 8739 8o. Msplewood Ava., 
Telefonas PROapect 1186.

bu£ &aJu/xcf
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OOMTKAOTOB

2223 VVest 23rd Place(
Atlieks visokius medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamų 
kainų. Apkala namus Singeliaia. 
Dedame stogus.

Turi 36 matus patyrime.

* n- 
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Tel. CANai 7314
CHICAOO

SKAITYKITE BIZNU 
APGARSINIMUS

IVBUICK

PONTIAC
AGENTŪRA

3417 S. Halsted St.; 3409 S. Halsted St. 
TeL BOUlevard 7010

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • TeL Victory 1 

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

GAUSIS, SABONIS, IULAW, BANKEVTOIUS, BAflKTB

I aklausykite Budriko gražių programų WCFL 970 kil. Nedėlioms 
nuo 7:30 iki 8 vai. vakare WAAF 920 kil. Panedėleis ir Petnyftio-

mi« kaip 5 vai. vakare. WHFC 1420 kil. Ketvergais 
vakare.

Į CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long 8402 ~Pocahontas Mine Run"~[

0441

MILLIONS Of POUNDS HėVl BEEN 
USED 8/OUR GOVERNMENT

AMERICA S MO COPIED RADIO AG Ai N A
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