
'. IJ 1

DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINS8 IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ DIEN RASTI S AME
RIKOJE.

4*

DRAUGAS
THE MO8T INFLUENTIAli 

LITHUANIAN CATHOLIC 

DAILY IN AMERICA.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Aveaue, Chieago, Illinois ŠEŠTADIENIS, RUGPIŪČIO-AUGUST 21 D., 1937.

No. 197. 3c A 0 0 P Y entered as second-class matter march »i, i»i«. at chicąoo, Illinois under the aJt u* march ». i»t»
Telefonas: Canal 7790 

3c A 0 0 P Y METAI-VOL XX)

ŠOVINYS KLIUVO IR J. V. LAIVUI ŠANGHAJU JE

P

VIENAS JURININKAS ŪKTAS IR 
18 KITŲ SUŽEISTA

Numatomi rimti Amerikos
nesusipratimai su Japonija

ŠANGHAJUS, rugp. 20. — 
Šiandien vakarę tuojau po 
9:00 (Kinijos laikas) vienas 
patrankos šovinys kliuvo ir J.

ŠANGHAJUS, rugp. 20. — 
Kinų kariuomenės narsumas 
stebina pačius japonus, kurie 
prispirti prie Whangpoo upės

Valstybių vėliaviniui karo lai- j krantų išilgai tarptautinio 
vui Augusta. Sakoma, mažus kvartalo, šioje upėje yra a- 
nuostolius laive padarė, bet pie 50 įvairių rūšių japonų 
vienų jūrininkų užmušė ir 18 karo laivų, kurie savo patran-
kitų sužeidė. komis daug padeda saviškiams

Kol kas neišaiškinta, kurios marynams ir jūrininkams gin- 
pusės tas šovinys, ar japonų, I ti savo pozicijas. Pažymima, 
ar kinų. Bet greičiausia bus kad japonams ikišiol nesiseka
japonų.

Kaip tik tas bus išaiškinta, 
Amerika iškels protestų.

Kaip Amerika, taip ir Eu
ropos didžiosios valstybės, iš
ėmus Italiją, yra griežtai nu- 
sistačiusios prieš japonus, ku
rie Šanghajuje šeimininkauja 
ir japonų karo laivai kliudo 
kitų valstybių laivams laisvų 
plaukiojimų AVhangpoo upe.

Pažymima, kad japonams 
niekasi negali drausti su Ki
nija kariauti, bet be karo pas
kelbimo japonai neturi teisės 
čia kliudyti didžiųjų valstybių 
reikalams.

Kinijos vyriausybė

įveikti kinus, nes neturima 
sausumos kariuomenės, kuri 
jau prisiųstai.

Pranešta, kad Whangpoo 
upėn jau įplaukė šeši japonų 
transportai su kariuomene, o 
kiti 16 transportų stovi ties 
šios -upės, žiotimis ir kituose 
Šangbajaus srities pakraščiuo 
se. Sakoma, dalį japonų ka
riuomenės norima išlaipdyti 
kur Šanghajaus šiauriuose ir 
kinus suremti iš to šono.

Stebėtojai pažymi, kad ki
nams vis gi bus prastai, kai 
japonų sausumos kariuomenė 
bus išilaipdyta ir pradės puo
limų. Japonai turi geresnius

valstybes, kad J'>s|ginkbls ir kitus karo bok. 
priverstų japonų karo laivus j
pasitraukti iš upės. Tačiau ja
ponai iš anksto pranešė, kad
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VYSKUPO SVEČIO IŠ LIETUVOS LANKYMĄSIS CHICAGOJ

(Kliše dėka Chicago Evening American. St. Piežr/ •
Nuotrauka padaryta Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje per iškilmingas pontifikalines 

Mišias. Prie altoriaus stovi (iš kairės pusės): kun. Anicetas Linkus, ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas; Jo Mal. prelatas Mikolas Krušas, Šv. Jurgio parapijos klebonas; 
Jo Eksc. Vyskupas Mečislovas Reinys, Vilkaviškio vyskupas koadjutorius; kun. Jonas 
Stankevičius; klierikas Jonas Puišis; kūn. Jurgis Paškauskas, Visų Šventųjų parapi-
jos klebonas; klierikas Stasys Laparskis.
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IŠKELIA KOVĄ PRIEŠ KOMfA

A

ALYTUJE STATOMOJE 
BAŽNYČIOJE TILPS 
3,000 ŽMONIŲ

ragina

tai tuščias reikalavimas.

TURĖTOS PAMALDOS UŽ 
BILBAO KATALIKUS 

KENTĖTOJUS

r
BILBAO, Ispanija (per paš 

tiį).. — Nacionalistams paėmus 
Bilbao be kitako buvo suruoš
tos pamaldos už žuvusiuosius 
katalikus, kurių daugumas va- 
inami kentėtojais.

Radikalai tūkstančius kata
likų, tarpe jų ir kunigų, nužu
dė tik dėl to, kad jie viešai iš
pažino katalikybę ir buvo 
priešingi radikalų tvarkai. Da 
lis katalikų nukankinta sausu
moje, o dalis primušta ir iš 
laivų tiesiog jūron Rumesta.

Tik pasibaigus karui paaiš
kės raudonųjų baisios žiaury
bės Ispanijoje.

ARTINASI SANTANDERO 
PAĖMIMAS

Mieste sustojęs judėjimas;
radikalų vadai tik blaškosi

HENDAYE, Prancūzija, kas toliau turi būti veikiamai, 
rugp. 20. — Žiniomis iš šiau-: Žiniomis iš Santandero mie- 
rinės Ispanijos karo fronto,'sto, tenai sustojęs visokis ju- 
nacicnalistai vis smarkiau žny. dėjimas. Radikalų vadai blaš- 
bia radikalų ginamų Santande kosi, kad gavus progos pas- 
ro miestų. Paimamos visos prukti. Jie turi vilties pabėgti 
stipriausios radikalų išlauki-' prancūzų karo laivais, jei 
nės pozicijos. Spėjama, kad šiems bus lemta pasiekti San-
radikalų milicijos žymioji da
lis bus apsiausta ir dar prieš

tandero krantus.
Vienas prancūzų laivas į

Į miesto kritimą turės pasiduo- Bayonne jau atvežė daug radi
kalų bėglių. Jie pasakoja, kad. 
Santandero niekas negali iš- j 
vaduoti.

ti. - 1i
Pats gen. Franco lanko na

cionalistų linijas ir nurodo,

SOVIETAI PUOLA JAPO
NU AMBASADORIŲ 

‘ MASKVOJE -

Prieš porą dienų pranešta, 
kad japonai jau pradeda puo
limą sausuma. Tačiau tas ne
įvyko.

Tarptautinis kvartalas la-

SAN ANTONIO, Tex., ru
gp. 20. — Įvykusiam čia Ko
lumbo Vyčių organizacijos su
važiavime dalyviai pasmerkė 
komunizmo propagandą ir nu
sprendė visomis priemonėmis 
kovoti prieš komunizmą.

Suvažiavimas nubalsavo,

rys prisideda prie fondo su
darymo sumokėdamas po 25 
centus. •

Suvažiavimas pripažino, kad 
komunizmas yra baisi raudo
noji rykštė, kuri iškilo Rusijo-

kari šiai kovai fondas bus su
lini nukentėjęs, kadangi ten | darytas iš specialių duoklių — 
vyksta atkaklios kovos. kiekvienas organizacijos na

CHOLERA GRESIA BĖG
LIAMS Iš ŠANGHAJAUS

HONKONGAS, Pietinė Ki
nija, rugp. 20. — Daug kinų, 
britų bėglių. čia atvyksta iš 
Šanghajaus. Jiems gresia 
choleros epidemija, kuri smar 
kiai plinta.. Epidemija jau 
persimetusi ir į aplinkines sa 
las. Bijoma, kad choleros pe-

PORTUGALIJA KALTINA
MASKVOS KIŠIMĄSI
LONDONAS, rugp. 20. — 

Portugalijos vyriausybė nut
raukė diplomatinius santykius 
su Čekoslovakija.

Portugalija aiškina, kad 
Čekoslovakija paneigė padary
tą kontraktą su Portugalija.

rai gali būti išnešioti po visą Portugabja gi„kiavin.ui-
si užsakė daug ginklų čekoslo-

Čia ir kitur prisiunčiami

PLATINKITE “DRAUGĄ”

čiepai nuo choleros. Stengia
masi sveikuosius žmones ap
drausti nuo šios baisios ligos 
ir sulaikyti jos plitimų.

Jau atspausdinti “Drau
go” pikniko tlkletai. Gali
te juos įsigyti “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go” išnešiotojų.

Su šiais tUdetais galite 
įeiti j daržą ir dar galite 
laimėti vieną Iš šimto gra
žių dovanų.

JAPONAI PAŽANGIUOJA 
NANKOVVO PERĖJOS

FRONTE
PEIPINGAS, rugp. 20. — 

Nankowo perėjoje japonai da
ro pažangą.

Perėja yra apie 15 mylių il
ga. Nežiūrint atkaklaus kinų 
laikymosi, japonai jau paėmę 
daugiau kaip vieną trečdalį 
tos perėjos.

vakijoj. Tačiau Maskvos pas
tangomis Čekoslovakija atsi
sakė pristatyti ginklus.

Portugalija randa, kad Če
koslovakija yra Maskvos tar
naitė ir taip elgias, kaip Mas
kvos liepiama, Maskva mano, 
kad apturimus ginklus Portu
galija persiunčia Ispanijos na
cionalistams.

ALYTUS (per paštą»). — 
Paskelbtuoju Alytaus katalikų 
bažnyčios eskizinio projekto 
konkursu, bažnyčia turės būti 
suprojektuota 3,000 žmonių, į- 

je ir iš tenai persimeta į kitas Raitant ir apie 500^ sėdimų
šalis. Komunizmas šiandien t0'’ tame P8^81710 Pa*
pač siaučia Meksikoj ir Ispa- 8^e turės būti ir koplyčia 
nijoj. Yra vilties, kad jis bus 100-150 žmonių. Po bažnyčia
pažabotas.

SENATORIAUS BLACK 
VIETĄ UŽĖMĖ MOTERIS

numatytas pusrūsis, kuriame 
turės būti salė parapijos susi
rinkimams 300—400 žmonių, į- 
vairūs sandėliai bažnyčios 
reikmenims, centrinio apšildy
mo kaltilinė, kuro sandėlis ir 
dviejų kambarių ir virtuvės

MASKVA, rugp. 20. — So
vietų spauda staiga nusisukę 
pulti vietos japonų ambasado
rių Mamom Šigemitsu. KaHk 
na jį, kad jis .užsiimąs propa
ganda prieš raudonųjų doktri
nas. Sako, ambasadorius yra 
sovietų Rusijai atstovu ir 
prieš šią valstybę nusistatęs.

Tas nepakenčiama, rašo lai
kraštis Pravda, kadangi jo 
darbai nesuderinami su jo už
imama a.ukšita vieta-

Ambasadorius propagandi
ninku vadinamas dėl to, kad 
jis viešai atremia sovietų prie 
kaistą, būk japonai padėję bai 
tųjų rusų grupei užpulti kon
sulatą Tientsine.

NACIAI PUOLA AMERI
KOS KATALIKŲ AR

KIVYSKUPĄ ■
BERLYNAS, rugp. 20. — 

Nacių propagandos ministerū 
Goebbelso laikraštis Der 
grif F puola Sun AHW»ilb, 1 
arkivyskupą A. J. Droesaertfl 
nurodymas, kad arkivyskupas' 
“su savo aktivumu neišeitų iš 
savo parapijos ribų”.

Naciai patyrę, kad Tex« 
katalikų suvažiavime arki, 
kūpąs kalbėdamas tarp kitki 
palietė ir nacių žygius prie 
Katalikų Bažnyčią.

Tad Der Angriff pažymi, 
kad arkivyskupas einąs “Mun 
deleino pėdomis” ir jį puola

Nacių jautrumas juos iš
duoda.

WASHIN«TON, rugp. 20.|bnta8 sargui-pečkuriui.
— Paskirtas ir senato patvir
tintas vyriausiojo teismo teisė 
ju senatorius Black iš Alaba- 
ma atsistatydino iš senato. A- 
labama valstybės gybe m sto
rius Graves į jo vietą senatan 
paskyrė savo žmoną, Mrs. Di- 
xie Bibb Graves. ši moterie 
gaus 10,000 dol. metinės algos.
Ji yra 54 m. amž., ir, sakoma, 
giliai išsimokslinusi.

Vėliau pranešta, kad Mrs.
•Graves senatoriaus tik 8 mė
nesius iki Alabama išrinks 
naują senatorių.

Pažymėtina, kad buvęs se
natorius Black yra gubernato-

Žiniomis iš Prahos, Cekos-jriaus bičiulis. O Mrs. Graves 
lovakijos vyriausybė stebisi, į savo vyrui gubernatoriui yra
kad dėl komercinio kontrakto 
neigimo nutraukiami diploma
tiniai santykiai. Tas, esą, dar 
negirdėtas toks įvykis. Bet po 
draug jis ir rimtas.

pirmosios eilės pusseserė.

Numatyta, J. Valstybių kon
greso sesija kaip šiandien bus 
nutraukta. I __ U* _ t —L

SOVIETAI UŽDARO KON
SULATUS

CHjABAROVSKAS, Sibiras, 
rugp. 20. — Sov. Rusijps vy
riausybė uždara du savo kon
sulatu, vieną Pogranienaja,

PRAVOSLAVŲ 9 DVASI- 
NINKAI RUSIJOJE

SUŠAUDYTI

Bažnyčia bus mūrinė, sto
gas čerpėmis dengtas. Mano
ma, bažnyčia kainuos apie 
700,000 litų.

Statomoji Alytaus bažnyčia 
bus viena didžiąusių bažnyčių 
provincijoje.

34 “ŠNIPAI” DAUGIAU 
SUŠAUDYTA SIBIRE

MASKVA, rugp. 20. — Ži
niomis iš Irkucko, ten da& 34 
“šnipai” sušaudyta. Sako, su-

RYGįfi, rugp. 20. — Žinioj 
mis iš Maskvos, Petrozavods- 
ke sušaudyta 9 stačiatikių 

o kitą Sacholian. Abu gventįkaį (provoslavų dvasi-
Žiūke. Sovietai pabūgo japonų niakai) Kaip jie
grasinimo pulti konsulatus. apkaltinti espijonažu ir kara-

tymais sukilti prieš sovietų 
režimą. Nužudytų šventikų 
seniausias buvo 77 m., oi jau
niausias 66 m. amž.

Kaltinimus prieš juos iškėlė 
tik vieni čekoe agentai, kurie 
girdėję, būk šventikai nepalau 
kiai kalbėję prieš sovietų tvar
ką.

ŠANGHAJAUS DALYS 
LIEPSNOSE

ŠANGHAJUS, rugp. 20. — 
Kinų kova su japonais čia ne
nutraukiama ir kai kurios mie 
sto dalys iš naujo liepsnoja. 
Daug nukentėjusios, ir svetimų 
šalių savastys.

Ir vakar popiet Chicagą iš
tiko viesulas ir lietus su per-

šaudytieji užsiėmę sabotažu/k unijomis. Vietomis padaryta 
tarnaudami svetimai valstybei, nuostolių. Po lietaus tempera

tūra nupuolė
JAPONŲ LAKŪNAI BOM

BARDAVO NANKINGĄ

NANKINGAS, rugp. 20. — 
Keturiolika japonų lėktuvų 
šiandien bombardavo šią Kini

jos sostinę.
UL—. Li.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota ir vėsiau.
Saulė teka 6.04, Leidžia

si 7:42. .:.. I L

JAPONAI NENORI TAIKOS 
PASIŪLYMŲ

TOKIJO, rugp. 20. — Ja
ponų vyriausybė paskelbė, kad 
Kinijos reikale ji neigia viso
kius pašalinius taikos pasiūly
mus. Japonai pageidauja, kad 
pasiūlymai) paeitų tiesiog. iŠ 
Kinijos, kad svetimos valsty
bės nesikištų.

/
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Išeina kaadlen, lfiakyrua sekmadieniu*. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrąžina,

|al neprašoma tai padaryti lr neprlalunčlama tam tikė
tut pakto Stenki ų. Redakcija pasilaiko aau tela« tat- 
aytl ir trumpinti visus prisiųstus raitus tr ypač ko- 
paapoudeucljaa aulyg aavo nuožiūros, Korespondentų 
prašo raiyti trumpai lr alfiklal (jai gailina rašomais 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios koreo- 
•kadencijos laikraitln nededamos.

Redaktorius priima — nuo « vaL Ilgi I vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:

Metams — >6.00; Pusei metų — >1.60; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam menesiui — 76 c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metama — >7.00; Pusei metų 
— >4.00. Pavienis num. Sc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

administracija nori sugriauti konstitucijų, 
demokratijų ir nuo seniai įsigyvenusių tvar
kų. Tų padaryti siekia, sakė prezidentas, 
kaip sykis tie, kurie jį kritikuoja, kapita
listai siekia to, kad užmesti savo valių ant 
didžiumos ir valdyti kraštų savo ’ naudai.

Prezidentas nori, kad didžiuma valdy
tų, kad didžiumos gerovė kiltų, o kapitalis
tai žiūri, kad tik jiems būt gerai.

Palestina Turbūt Bus Padalinta

Pasaulio Atsiliepimai į Kvietimą 
Prie Taigos

Amerikos Valstybės sekretorius Hull bu 
vo išsiuntinėjęs viso pasaulio vyriausybėms 
atsišaukimų taikos palaikymo reikalu. Pa
skelbta, kad atsakymai atėjo iš 37 sostinių.

’ Iš Romos, Berlyno, Tokios, Nankino ir Va- 
Jencijos atsakymų nesulaukta.

Italijos, Vokietijos ir Japonijos vyria u- 
| gybės neatsiliepė gal dėl to, kad jos veda 
i aiškiai militariškų politikų. Kinijos vyriau- 
' sybė nutylėjo gal dėl to, kad neturi vilties 
i ko gero iš tokių pastangų sulaukti. Ispani- 
’ jos raudonųjų vyriausybė neatsiliepė dėl to,

kad pramato sau greitų galų.
Ar keista, kad ši nauja pastanga tai- 

. kos reikalu buvo daryta! Juk atsimename,
; kad anuomet Amerika pasiūlė pasauliui pa- 
Įsirašyti taip vadinamų Kelloggo paktų. Jį 
yra pasirašius ir Japonija. Tuo paktu pasi- 
žadama nesusipratimus rišti taikiu būdu. 
Po to pakto pasirašymo Japonija jau keletu 

• kartų savo tarptautinius ginčus rišo ne prie 
derybų stalo, o ginklu rankoje karo lauke.

Ir dabar, jei Amerikos siūlomieji tai- 
Į kos p|anai būtų visų išnaujo pasirašyti, tai 
' iš jų praktiškos naudos tik tiek tebūtų, kiek 

yra tokios naudos iš Kelloggo pakto. Vy
riausybės padaro sutartis, jas pasirašo, pa
sižada, bet griebiasi ginklo.

GLAUDŽIAU BENDRADARBIAUKIM 
SU TĖVYNĖ LIETUVA

Užsienyje gyvenančiam lie- prantamag dalykas, jie tų kny 
tuvių jaunimui gręsia didelis ,gų pradėtų daugiau reikalau
ištautėjimo pavojus. Užsieny
je gyvenų lietuviai, nutraukę

ti. Užsienio lietuviams pra
dėjus dauiiau pirkti lietuviš

ęw
y. ;

AMERICAN 
SOUTHERN 

BAPTIST MISSION 
BOMBED

>-

Kai Anglijos vyriausybė paskelbė savo 
projektų apie Palestinos padalinimų į tris 
dalis, tai žydai buvo sukėlę protestų bangų. 
Dabar tie protestai pradeda nutilti ir iš žy
dų vadų girdisi nusileidimo balsai.

Pagal Anglijos vyriausybės planų vie
nų Palestinos dalį valdytų žydai, antrų ara
bai, o trečių Anglija. Į Anglijos valdomųjų 
dalį jeina ir Jeruzalė.

kultūrinius ryšius su savo, kų knygų, žymiai pagerėtų 
tėvyne Lietuva, labai greitai I lietuviškos knygos būklė. Tai 
pasiduoda svetimus kultūros gi, užsienio lietuviai, pirkdu 
įtakon. Jie pasisavina sveti- mi daugiau Lietuvoje išlei- 
mų kalbų, svetiųms papročius džiamų knygų, ne tik patys 
ir ilgainiui visai Ištautėję, tautiškai stiprėtų, bejt taip
Kad užsienyje gyvenų lietu 
viai neištautėtų* teikia jiemt 
palaikyti kuo glaudžiausius 
kultūrinius santykius su savo 
tėvyne Lietuva.

Dabar kyla klausimas, kaip
Chicagos žydų rabinas Soloinon Gold- !r kunomls P™“*™ »>•

man, grįžęs iš sionistų seimo, buvusio Gene
voj, pareiškė, kad dabartinėmis sulygo mirt 
Palestinos padalinimas esųs neišvengiasuas. 
Sakė, kad žydai turį nurimti, nes pusė duo
nos kepalo geriau gauti, negu nieko negauti.

Griežčiau Kolektuos Mokesčius 
Už {eigas

Washingtono vyriausybė buvo kongresui 
įlydžiusi, kad dabartinis įeigų įstatymas 
reikalingas lopymo. Nurodė, kad įstatymas 
reikalingas taisymo tokiu būdu, kad tur- 
tininkai negalėtų išsisukti nuo prideramų 
mokesčių. Senatas ir priėmė reikalingų pa
taisų prie įeigų mokesčių įstatymo.

Iždo Departamentas yra apskaitęs, kad 
dėl netobulumo senojo įstatymo valdžia kas 
met netekdavo mokesčiais nuo 75 iki 100 
milijonų dolerių.

Tas, žinoma, nepatiks tiems turtinin- 
kains, kurie rūpindavosi išvengti pridera
mus mokesčius mokėti.

Užmezgė Diplomatinius Ryšius 
Su Vatikanu
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Pradedame Užmiršti Apie C. L O.

Jau nebegirdime apie streikų organiza
vimų ir apie C. I. O. darbuotę. Negirdime 
gal dėl to, kad daugelyje vietų įvyko šiokio 
tokie pagerinimai. ,

Bet svarbiausia C. I. O. neveikimo prie
žastis yra kitokia.

Niekam nebuvo paslaptis, kad į C. I. O. 
buvo įsikinkę komunistai. Komunistų vadas 
AYilliani Z. Foster yra pareiškęs: “Komu
nistų partija širdingai remia C. I. O. orga
nizuojamas kampanijas plieno, automobilių, 
gurno, stiklo, audimo ir kitose pramonėse 
ir mobilizuoja visas savo jėgas to darbo pa- 

J* ramai”. O yra žinoma, kad visose šalyse 
J komunistai remia tik tokį judėjimų, kuris 
I galės prisidėti prie siekimo jų tikslo — nu- 

griovimo esamos tvarkos ir sovietų įstei- 
‘" gimo. . ,

* John L. Lewis buvo įspėjamas ir jis 
r pajuto, kad jo vedamoji C. I. O. sprunka 
Ji iš jo rankų. Vadas pradėjo apsižiūrėti. Su- 

laikė darbuotę iki apvalys savo kariuome
nės eiles. »

Dar 1924 -m. John L. Lewis buvo pa
reiškęs, kad pramoninį unionizmų išnaudos 
komunistai. Dabar, kai Lewis pradėjo orga
nizuoti pramonines unijas, tai atsitiko tas, 
kų jis pramatė daugiau, kai prieš dešimt- 
'metį. • j į t

Reikia tikėtis, kad kai Lewis atnaujins 
savo darbuotę, tai jo organizatorių tarpe 
{tesiras komunistų, kurie darbininkų judė
jimų išnaudoja savo tikslams.

Pietų Amerikos respublika Ekvadorius 
atnaujino diplomatinius ryšius su ^Vatika- 
nu. Tų ryšių nebuvo per 62 metus.

Pirmas šios respublikos konkordatas su 
Apaštalų Sostu buvo įkurtas lapkričio 20, 
1863 m., o nutrauktas rugp. 6, 1875. ♦

Šiuo sykiu pasirašytasis dokumentas dar 
nėra konkordatas, o tik užmezgimas oficia- 

___________•i..; JjJa»a;‘

Pasaulis Pradeda Užmiršti Ispaniją

Nuo metinių Ispanijos naminio 4taro su
kaktuvių pasaulis pradėjo pamiršti apie tų 
kraštų ir apie jo bėdas. Dėl įvykių Ispani
joj žmonės dabar ne tik nesikarščiuoja, bet 
nedaug ir teįdomau'ja.

Raudonųjų rėmėjai įvairiose šalyse jau 
nuleido rankas. Tų padarė gal dėlto, kad 
nepatenkinti savo vienminčių Ispanijoj po
litika ir darbais. Tuo tarpu Italija ir Vo
kietija teberemia baltuosius. Tad ir išrodo, 
kad galų gale Ispanijoj bus baltųjų viršus.

Prezidentas Atsake Kritikams

Prez. Rooseveltas yra nuolatai kritikuo
jamas. Tų daro kapitaliętų spauda. Toji 
spauda prikaišioja prezidentui konstitucijos 
ir įsigyvenusios tvarkos nesilaikymų, už įve- 
džiojinių naujenybių, kurios trukdančios pra
moninį ir biznio progresų.

Dabar štai prezidentas viešoje prakal
boje atsikirto. Tų prakalbų pasakė Manteo, 
N. C., kur minėta 350 metų sukaktuvės nuo 
gimimo Virginia Darė, pirmojo balto kūdi
kio gimusio Amerikoje.

Prez. Rooseveltas įrodinėjo, kad ne jo i

Tyrinės Nacių “Kempes”

Laikraščiuose tenka matyti žinių ir pa
veikslų, vaizduojančių nacių “kempes” į- 
vairiose Amerikos dalyse. Pagalios Wash- 
ingtono vyriausybė atkreipė dėmesį į tų da
lykų. Valdžios paskirti žmonės tyrinės tas 
“kempes” ir žiūrės ar nelaužoma čia fede- 
raliai įstatymai.

• • ■ 'r—— ę-1
Šiemet rugp. 1 d. suėjo lygiai du metai, 

kai įkurtas pirmasis Lietuvos karo laivas
vardu “Prezidentas Smetona”.

• • •
Šį mėnesį Lietuvoje viešėjo trys žymūs 

Brazilijos laikraštininkai. Jie Lietuvoje iš
buvo keturias dienas.

• • •
Šiemet nuo sausio 1 d. iki rugp. 1 d. 

Lietuvos žemės Ūkio Akademijų Dotnuvoje 
aplankė 53 ekskursijos su 1,727 ekskursan
tais.

• • •
Lietuvoje visuose bankuose ir kredito 

įstaigose depozitai didėja. Per pirmųjį šių 
metų pusmetį depozitai buvo žymiai dides
ni, negu per tų pat laikotarpį pernai.

kia tuos santykius palaikyti! 
Kas reikia daryti, kad užsie
nyje gyvenų lietuviai neišsiža 
dėtų savo gimtosios kalbos, 
savo tautinių papročių, trim: 
pai tariant, viso to, kas lie
tuviška Dar daugiau: kurio
mis priemonėmis užsienyje 
gyvenančius lietuvius būtų ga 
Įima įtraukti į didesnį tauti
nės kultūros darbų!

Štai klausimai, kurie kyla 
kiekvienam lietuviui, susirū
pinusiam savo tautos stipru
mu ir jos šviesia ateitimi.

Užsienyje gyvenantiems lie 
tuviams, norintiems palaikyti 
kuo glaudžiausius kultūrinius 
santykius su savo tėvyne Lie
tuva, pirmiausia labai daug 
gali padėti spauda. Šiandien 
Lietuvoje tiek periodinė, tiek 
kitokia spauda jau yra gana 
smarkiai ir kiekybiškai ir ko
kybiškai išaugusi. Joje pla
čiai ir visapusiškai atspindi 
visas Lietuvos gyvenimas ir 
jos įvai<bse srityse pasiekti 
laimėjimai. Todėl užsienio 
lietuviai turėtų daugiau pre
numeruoti Lietuvoje leidžia 
mų lietuviškų laikraščių. Jų 
skaitymas užsienio lietuvius 
plačiau supažindintų su Lie
tuvos laimėjimais ir juos glau 
džiau susieitų su lietuvių tau 
tinę kultūra.

Paskutiniu metu taip pal 
gana smarkiai išaugo ir lie 
tuvių dailioji literatūra, o y- 
pač romanas. Šiandien jau 
lietuviai turi tokių savo li
teratūros kūrinių, kuriuos į 
savo kalbas verčiasi kaimy
ninės tautos. Lietuvių daili o 
joje literatūroje ryškiai atsi
spindi lietuvių tautos dvasia 
ir lietuvių tautos siekimai. 
Todėl užsienio lietuviai būti
nai turi susipažinti su save 
tėvynėje išleidžiajnais dailio
sios literatūros veikalais.

Jei užsienio lietuviai iki 
šiol dar per mažai tesidomėjo 
Lietuvoje išleidžiamais lietu
vių dailiosios literatūros kū
riniais, tai čia bus kalta ir 
ta aplinkybė, kad jų užsienio 
lietuviams gana sunku gauti. 
Todėl didesniuose užsienio lie 
tuvių gyvenamuose miestuose 
reikėtų ( jei dar nėra) įsteig
ti lietuviškus knygynus. Jei
gu vienas pats toks knygynas 
negalėtų išsilaikyti, tai jis ga 
lėtų būti įstrigtas prie kurios 
nors kitos lietuvių prekybi
nės įmonės. Be to, užsienic 
lietuvių periodinė spauda tu
rėtų plačiai rašyti apie Lie
tuvoje išleidžiamas dailiosios 
literatūros ir mokslo knygas 
Tuo būdu užsienio lietuviai 
būtų sudominti ir plačiau su
pažindinti su Lietuvoje išlei
džiamomis knygomis, ir, su

pat padėtų praskinti plhtesni 
kelių lietuviškai knygai.

Užsienio lietuvių tautinei 
dvasiai stiprinti labai daug. 
gali padėti ir įvairių šakų 
menas, o ypač lietuviškoji 
daina.

Užsienio lietuviai ne tik 
patys turėtų kuo plačiausiai 
ugdyti lietuviškų dainų, bet 
taip pat pas save pasikviesi i 
ir žymesniuosius Lietuvos dai 
nininkus. Jie savo dainomis 
parodytų savo užsienyje gy
venantiems broliams, kiek aa 
kštai šiandien Lietuvoje yra 
jau pakilęs dainos mena*. 
Taip pat ir dailininkai gale 
tų savo kūrinių parodas su-

CITY
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Kinų •• japonų karo frontas. Braižiny parodoma, kaip 
kinų kariuomenė gina Šangajų nuo japonų. 1) vilyčios rodo 
vietas, kur kinų kariuomenė atmušė japonus ir kairėj, pra
laužus frontų, japonus atbloškė net prie upės kranto. 2) ro
do kur japonai siunčia savo kariuomenei sustiprinimų.

Viktorija Milaševičiūtė

TĖVYNEI - LIETUVAI

Mes susirinkome visi ir himnų Tau mūs širdys sugiedos 
Žinai, kad mes gyvenam Tau ir tik gyvi Tavim.
Tėvyne, linkime Aukščiausiojo Tau palaimos.
Linkimi jaunatvės jėgomis ir kupina meilės širdim!

Ar apmatai, kokios išsitiesė mūs eilės plačios, ilgos,
Ir kiekvienoj krūtinėj šauksmas Tau — Valio!..
Tėvyne, ar matai, kaip pasirengę mes, ginklai kaip saulėj žvilga 
Tau mūsų meilės niekas nepakeis, mūs nieks nesuvilios 1

ruošti didesniuose užsienio
lietuvių centruose. Kad to- Laimingi tie, kurių šventieji kaulai laisvėn kelių klojo,
kios parodos turi. gero pasi
sekimo tarp užsienio lietuvių 
ir svetimtaučių, mums įtikina 
mai parodė skulptoriaus Pet
ro Rimšos Amerikos lietuvių 
kolonijose ruošiamos parodo

Nupirko rytmetį saulėtų Tau savu krauju.
Ir mirtimi sava Tau amžiams gyvastį padovanojo 
Garbė! Tavuos laukuos, tiek daug milžinkapių naujų!

Sutinkam šimtų kartų mirt kiekvienas — visada,
Kad tik Tu būtumei laisva, kad tik Tu būtumei laiminga, 
Su rymančiais prie kryžkelių Rūpintojėliais — Lietuva

P. Rimšos pavyzdžiu turėtų |Ir 8U dvasia, kaip šimtmečiuos*, galinga!

pasekti ir daugiau musų me-|.... . . .. . 1 r ‘ ‘ !. . . „ , . .. , . lų mokytojų turėtų atvykti i lių tautini ir visuomeninimninkų. O kad jiems drąsiau . .. /vasaromis jiems ruošiamus 
Lietuvoje lituanistikos kur
sus.

būtų galima su savo kūri
niais leistis už jūrių marių 
pas savo brolius, šie turėtų 
juos pirmieji pasikviesti ir 
juos bent morališkai, kiek ga 
lėdaini, paremtų,,....

Santykius au tėvynei padeda 
stiprinti ir dažnas jos 

lankymas

Ypač savo tėvynę Lietuvų 
būtinai nors kartų gyvenime 
turėtų aplankyti tie užsienio 
lietuviai, kurie yra svetur gi
mę. Juk ne paslaptis, kad 
užsienio lietuviams apie Lietu 
vų įvairūs blogos valios žmo
nės prišneka nebūtų daiktų, 
Lietuva jiems nupiešiama 
kaip kažkoks nekultūringas 
kraštas. Tačiau taip iš tikrų
jų nėra. Tatai gali paliudyti 
kiekvienas, kuris buvo apsi 
lankęs Lietuvoje. Lietuva ste
ngiasi kuo geriausiai priilnti 
savo užsienyje gyvenančius 
brolius. Daromi visi galimi 
palengvinimai ir Lietuvų la
nkantiems ir Lietuvoje no
rintiems įsikurti nuolatos gy
venti. Užsienio lietuviai atsi
lankę į tėvynę gali pamatyti 
ne tik visokeriopų jos pažan
gų, bet taip pat turi puikiau
sios progos užmegsti naujų 
pažinčių, kurios, išvykus iŠ 
tėvynės, padės su ja palaiky 
ti stipresnius ryšius.

Užsienio lietuvių jaunima? 
galėtų atvažiuoti į Lietuvų 
aukštųjų mokslų studijuoti. 
Ypač į Lietuvų turėtų vykti 
tie, kurie nori studijuoti lie
tuvių kalbų, folklorų (tauto
saką), etnografiją, literatūrų, 
Lietuvos istorijų ir kitus li
tuanistikos dalykus. Tie da
lykai Lietuvos Vytauto Di
džiojo universitete yra daug 
gtriau sutvarkyti, negu bet 
kuriame kitame universitete 
Taip pat, kiek galint, dau
giau užsienio lietuvių mokyk-

vei
kimų. Todėl būtų labai gera 
ir naudinga, kad ir užsienio 
lietuvių šviesuomenė, užsienio 
lietuvių žurnalistai ir rašyto 
jai taip pat bendradarbiautų 
Lietuvos spaudoje ir nuola 
tos jų informuotų apie užsie
nio lietuvių gyvenimų. Tatai 

atžvilgiu panašiomis Lietuvos labai padėtų sustiprinti už- 
organizacijomis. Toks santy- sienio lietuvių santykius su 
kių užmezgimas ir glaudus jų Lietuva. Lietuvos visuomenė 
palaikymas užsienio lietuvių tuomet geriau galėtų jausti 
organizacijas sustiprintų ideo- « matyti kaip svetur gyve-

Užsienio lietuviai turi įvai
rių savo organizacijų. Tos 
organizacijos turėtų pasisten
gti užmegsti kuo glaudžiau
sius santykius su ideologiniu

logiškai ir jas stipriau susietų 
su tėvyne. Be to, užsienio lie
tuviai, kiek jų išgalės leidžia, 
pas save turėtų pasikviesti 
ir žymesniųjų Lietuvos vei
kėjų, žurnalistų, rašytojų, ku
rie juos galėtų plačiau supa 
žindinti su Lietuvos gyveni
mu, siekimais, rūpesčiais ir 
įvairiose srityse pasiektais lai 
Riejimais. Užsienio lietuvių 
spauda į savo laikraščius tu
ri pasikviesti bendradarbiau
ti Lietuvos žurnalistų ir ra
šytojų. Jie nuolatos galėtų 
informuoti apie svarbesnluo-

nančių lietuvių tautinė gyvy
bė plazda, kur ji yra stipri, 
o kur silpna. Tatai jausdama, 
Lietuvos visuomenė, kur rei
kiant, galėtų paskubėti su sa
vo materialine ir moraline pa
galba.

Ir tėvynėje Lietuvoje ir 
svetur gyvenančių visų lie
tuvių yra vienas bendras tik
slas, kad Lietuva būtų lais
va, stipri ir galinga, kad vi- 
sietus lietuviams būtų gera, 
kad jie galėtų savo tėvynei 
Lietuvai duoti kuo daugiau
sia savo kūrybos vaisių. Pri<

sius Lietuvos įvykius. Dabar fo bendro tikslo turi žengt.
užsienio lietuvių spaudoje a- 
pie Lietuvų, palyginti, nedaug 
terašoma, o taip pat apie Lie
tuvų užsienio lietuvių spau
doje kartais pasitaiko ir iš
kraipytų bei prasimanytų ži
nių.

Jeigu užsienio lietuviams į- 
domu žinoti, kas dedasi jų 
tėvynėje Lietuvoje, tai Liti 
tuvos visuomenei taip pat į- 
domu žinoti, kaip gyvena jų 
broliai užsienyje. Dabar apie 
užsienyje gyvenančius lietu
vius Lietuvos visuomenė ga
li sužinoti tik iš užsienio lie
tuvių spaudos. Tačiau tos 
spaudos į Lietuvų ne perdau- 
giausia teateina, o be to, ir 
toje spaudoje kartais netai 
rašoma, kas Lietuvos visuo
menei būtų įdomu žinoti apie 
savo svetur gyvenančių bro-

visi lietuviai. O kad prie jo 
žengti būtų lengviau, visi tu
rime dirbti bendromis jėgo
mis, vieni kitus turime, kur 
reikiant, paremti, vieni ki
tiems, kiek galėdami, padėti. 
Daug lietuvių gyvena už sa
vo tėvynės ribų. Tie užsieny, 
je gyvenų lietuviai yra didelė 
mūsų tautos pajėga ir reikia 
stengtis, kad ji kuo glau
džiausiai gyventų ir dirbtų 
su savo tėvyne Lietuva. Tsb.

Neseniai priėmė krikštų 
Tbeke Makhaelo Leretholi tau 
telės vadovas Hilltop su 304 
savo pavaldiniais. Į krikšto 
iškiftnes raitas misijų vysku
pas atvyko iš už 150 anglų 
mylių.

SKAITYKITE “DRAUGI”
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NEGIRDĖTAS ISPANIJOS RAUDONŲJŲ 
BARBARIŠKUMAS

Į Iškastų Prieš 2-3 Metus Palaidotų Vienuolių 
Lavonų Bumas Spraudė Cigaretus

t

Atvykęs į Kauną pas Lie
tuvos pranciškonus vienas is
panas, pranciškonas dr. L. 
Amaldichas papasakojo savo 
paties matytus ir nuo pabė 
gūsių iš Ispanijos girdėtus da 
lykus.

Užsieniečiai negali supras
ti raudonųjų barbariškumo. 
Sunku pavyzdžiui, kitų kraš
tų žmogui suprasti, kaip lai 
gali būti, kad kairieji verž
tųsi j Barcelonos vienuolyną, 
iškastų iš kapų jau 2-3 me
tus palaidotas vienuoles ir pa 
statytų gatvėje, o pasityčio
dami dar j mirusiųjų, burnas 
įspaustų cigaretes. O taip bu
vo. . i

Daugelis pabėgėlių pasako
jo matę, kaip komunistai ir 
anarchistai važinėjo ant au 
tomobilių lempų užmovę po 
nukirstą galvą. Vieną mano 
pažįstamą kunigą, įsiveržę į 
kleboniją, išrengė ir vedžio
jo po miestą, o kad labiau 
pagąsdintų, mėtė jam po kojų 
petardas. Pagaliau nuvedė į

kapines, įkasė iki kaklo, o ga
lvą paliko viršuj. Taip jis 
čia ir mirė.

Taragnoj sušaudė 40 nau
jai įšvęstų seminaristų. Br.r- 
celonoj nužudė jėzuitą, nuki
rto jo galvą ir padėję ant lė
kštės nešiojosi po miestą. Kad 
lengviau sugaudytų norimus 
žmones, buvo skiriamos aukš
tos premijos nro 100 iki 3,000 
pesetą už pristatytą galvą.

Leridos vyskupą Huix Mi- 
ralpex sukapojo į gabalus ir 
įmetė į upę. Barbastre 40 
marksistų klierikų pasodino 
į kalėjimą. Jiems pasiūlė bu
rnoti prieš Dievą, tada pa
leis, o klierikai vieningai šau 
kė:

— Tegyvuoja Kristus Ka
ralius 1

Sušaudė visus.
Fuenteovejunoj septynis 

pranciškonus nuvedė į mies
to aikštę. Pirma pasiūlė mesti 
vienuolių drabužius, tapti ko
munistais, tai bus laisvi, o 
šie £aukė:

— Tegyvuoja Kristus! Ta 
da jiems išpiovė liežuvius. 
Kai šie, negalėdami kalbėli, 
Iškėlė maldai akis į dangų, 
išplėšė jiems akis ir sušaudė. 
Leridoj jauną klieriką prika
lė prie kryžiaus.

Ir toks didvyriškumas Ir- 
panijoj galimas!

Matydami tokius nežmoniš
kumus. daugelis bėgo. Pato
giausia buvo bėgti per Pirė 
nūs į Prancūziją. Tačiau a- 
narchistai su komunistais tą 
kelią greit pastebėjo.

- - Ką veikia pabėgusieji 
iš Ispanijos!

• - Daugiausia grįžta į Fra
nco užimtas vietas. Jaunuo
liai stoja savanoriais į armi 
ją, o dvasininkai užsiima pa 
storacija. Tiesa, būdamas Vk 
noje radau benamiams ski’*- 
tuose butuose 12 ispanų pa 
bėgei ių šeimų.

Austrų vyriausybė duoda 
po vieną šilingą pašalpos kie 
kvienam asmeniui, bet jie gy 
vena sunkiai ir skurdžiai, vos 
ginasi nuo bado.

Kaip Gražus Ūkis 
Virto Pabaisa

r

MATYKITE SEPTYNIUS ELEKTRIKINIUS 
REFRIGERATORIUS, KURIUOS PASISKI
RK TRYS Iš KETURiy PIRKĖJŲ

Surinkti vienoj parankioj parodoj vidurmlestį 
ir jūsų apielinkėje

Commonwealth Edison Electric Skops

ALSĖDŽIAI (Telšių apsk.) 
Eivydų kaime gyvena 46 ha 
žemės ūkio savininkas, kuris 
prieš tris metus savo teisėtą 
žmoną išvarė elgetauti, susi
dėjo su palaidūne ir pradėjo 
gyventi bedoriniu gyvenimu. 
Kaimynai nusigręžė nuo jo ir 
jokių kaimyniškų ryšių neb*1- 
’aikė. Geros šeimos samdiniai 
pas jį tarnauti atsisakė. Po 
trijų tokio gyveninio metų jo 
ūkis nebepažįstamas. Vietoje 
pirmiau žaliuojančių laukų, 
dabar geltonuoja neartos, nu
sėtos dirvos. Nebeturėdamas 
lėšų atsimokėti samdinei al- 
ges, pastarajai užvedus teis 
me bylą dėl algos, nelaimin
gasis samdė sftvo berną liu
dininku, kad algą sumokėjęs. 
Teisme paaiškėjo, kad ber
nas liudininkas tuo tarpu ta
rnavo kariuomenėje. Šeimini 
nkas patrauktas teismo atsa 
koimybėn už melagingų liūdi 
ninku samdymą, o bernui u’ 
melagingą liudijimą. jBe to, 
įprašo savo piemenį numušti 
Kristaus Kančią nuo savo' 
kaimyno kryžiaus. Piemuo pa 
klausė ir kitų piemenų aky 
vaizdoje numušė Kristaus Ka
nčią nuo kryžiaus. Prasidė
jus tardymui, piemuo net su 
liudininkais įrodinėjo, kad jį 
liepė tą baisų darbą padary
ti jo šeimininkas. Apylinkės 
gyventojai baise jasi tokio 
žmogaus gyvenimu.

Kiek Dabar Lietuvoje 
Paukščių ir Gyvulių

Centralinis Statistikos Biu
ras jau paskelbė šių metų pi-

• Jūs sutaupysite laiką . . . jūs sutaupy

sit pinigus . . . jūs būsite geriau patenkinti 

kad pamatysite šiuos septynius vadovau

jančius elektrikinius refrigeratorius vienoj 

didelėj parodoj. Didelis pasirinkimas mie- 

ry ir modelių, platus kainų skirtumas.

Jūs rasite elektrikinj refrigeratorių tinka

mą jūsų reikalams.

★ ★ ★
commonuisRLTH smson

ELECTRIC SHOPS
DOWNTOWN—72 W. ADAMS ST. —132 S. DEAMOEN SI. 

Talaphona RANdolph 1200, Local 66

4562 Broadwoy 4231 W. Modl.on Si. >52 W. 63rd St.
4833 Irving Park Blvd. 4B34 S. Ashland Ava 2990 E. 92nd St.
2733 Milwawkoa Ava. 11046 S. Michigan Av*

Yidurmietčio Elektrikinis Krautuvės užsidaro 1 vai., sky
riai 6 vai.; gubotomis per rugpiūčio mčnesį.

/

Išvengė didelės nelaimės. Užvakar užėjus dideliam lietui atskridęs į Chieagą šis United Airlines lėktuvas su 14 ke
leivių ir trimis įgulos nariais buvo priverstas nusileisti į Chicago Meadavvs golfo lauką (netoli aerodromo). Lėktuvo 
vairuotojo* sumanumu, išvengta didelės nelaimės. Lėktuvas vietomis aplamdytas, bet iš keleivių niekas nenukentėjo.

rmojo pusmečio gyvulių ir 
paukščių Lietuvoje buvimo 
žinias. Viso. š. m. birželio 30

d. Lietuvoje arklių buvo 549,- 
700, galvijų 1,163,000, avių
1,288,500, kiaulių 1,163,530 ir 852,960.

paukščių: vištų (be viščiukų) 
2,229,880, žąsų (su žąsiukais J

! '•m

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

■ fe
DIENRAŠČIO

DRAUGO
ŠIMTO DOVANŲ

PIKNIKAS

79

LABOR DAY

-THE ELSVATOK COMSS TO A HAI.T AT 
THE TOP OF THE MOUNTAINt ANO THEY 
PMFRGE INTO AN AJRPLANE HANGAR- —

RUGS.-SEPT. 6 D., 1937
Vytauto

115-tos gat. tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avės.

PRADŽIA 10 VAL. RYTO

Šis DRAUGO didžiulis rudeninis piknikas skiriasi nuo kitų piknikų tuomi, 
kad jame bus nepaprastai daug laimėjimų — šimtas dovanų teks laimingiems 
pikniko dalyviams. Taipgi bus ir įvairių pasilinksminimų — šokiai prie ge
ros muzikos, skanūs užkandžiai, pietūs, gardūs šilti ir šalti gėrimai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į didžiulį DRAUGO Labor Day Pik
nikų Vytauto Parke, rugsėjo 6 d. PIKNIKO RENGĖJAI.

DETECTIVE ’ RILEY

I-
v *

fe re

«ILEV V*OCA, 0UCK, />NO THE 
A6ĘNT CNTEh AN ELEUKTOR 
StfflFTLV AISE TO THE MOul

SECRBTTHBV.. , ne tMOUNTNN TOP—
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DRAT7OIS

PIRMOJI DUJOMIS MIRTIS LIETUVOJ 
ĮVYKDYTA B. POGUZINSKUI

Roosevelt Fumiture Co. Savininkai Suteikė 
3 Dovanas

Ligi šiol mirti pasinerktie j sikaltėliams. Kai jMtsnierklų 
ns nusikaltėliams mirties jj patalpina j dujų kamerų, 
musmė būdavo įvykdoma su- jos durys aklinai uždaromos 
judant. Neseniai buvo pa- ir paleidžiamos nuodingos du- 
teisti |iaudžiamojo Statuto jos, nuo kurių pasmerktasis 
įtraipsniai, pagul kuriuos mi- miršta.

iefc bausmė turi būti įvyk- ftiunis dienomis dujų kame 
ra buvo laiigta įrengti ir joje 
buvo įvykdyta mirties

ngtas specialus bustas, su į mė Br. Pogužinskui, 
lajų vamzdžiais ir aklinai I pernai žiauriai išžudė

E
Gula dujomis. Tam reikalui 

PiVk Kauno tvirtovės forte į- 
fei

uždaromas, kuriame ir bus 
rykdoma mirties bausmė nu

lių šeimų Smilgiuose, Panevė
žio apskr.

kusieji žmonės rankiojo bank
notus, o kiti padėjo policijai 
gaudyti plėšikų. Bematant plė 
šikas sukrito ir be sųrnonės 
nuvežtas į ligoninę.

Kaip arčiau įvykio buvę 
žmonės teigia, plėšikas, ma
tydamas, kad negalės pabėg
ti, vienu momentu stabtelė

Vogė Ne Lėlę, Bet Jos 
Suknele

AKItON, O., rugp. 20. - 
Ugniagesių departamento Me 
gadores stoties liuosnorinms 
pavogta lėlė. Ne tiek gaiOsi
lėlės, kiek jos suknelės; ir va 

jęs ir sau į veidų paleidęs šū- K*s vogė ne lėlę, bet suknee, 
vį. Po šio šūvio ir nukritęs, i (^pilkutėmis sukabintų) is 2.'|Tel. Ofiso:

i dolerinių banknotų. Lėlė bu-
Apie plėšiką patilta tokią | vo Hotcri jai> ka(,

Šeštadienis, rugp. 21 d., 19.37

Spauda — tai galinga jėga. 
T# jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai romia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez. t

24S6 W. 69 8t

ALIEJINIS PEČIUS 

TAI YRA PRAK

TIŠKIAUSIAS BO

DAS APŠILDYTI

SAVO NAMUS.

smulkmenų. Jis buvo Dioni., tais pihigafc stoUs j. 
zas Baranauskas, gimęs 1912 g(W,nti ia,,n?
m. rugsėjo 8 d, Kėdainių aps.,
Surviliškio valse., Kujanų dva 
re. Kai kas pasakoja, kad Ba
ranauskas buvęs dvarininko 
sūnus, bet nusigyvenęs. Prieš 
dvejus metus atsikėlė į Pane
vėžį. Laikė valgyklų, bea ne
sisekę. Paskutiniu metu iš ū-

LIETUVIAI DAKTARAI

Roosevelt Fumiture Compa- 

nijoj yra didelis pasirinkimas 

aliejinių pečių geriausių išdir
bysčių. Štai pavyzdžiui, pe

čius, kuris apšildys jums tris 
rba keturis kambarius pil

nai.

Jo kaina tiktai t 49.50

Galite pirkti lengvais išmokėjimais

loosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road

TELEFONAS SEELEY 8760

MIKAS JOVARAUSKAS JONAS BERTULIS
“BtaUgO** rudutliblaui Labor Day piknikui artinantis,

Roosevelt Pi rniture Co. tam piknikui jmskyrė 3 dovanas — 
moglius (ircning macbine) vertės $54.50 ir dvi lempas po kininkų supirkinėdavęs akme- 
$15 vertės. Reiškia viso dovanų už $84.50. nis ir juos pristatydavęs prie

Šios dovanos įeina į jau skelbiamų šimtų dovanų Į tiesiamų plentų. Panevėžyje 
skaičių. Iš šitų dovanų jau a'šku, kaip daugelis piknikierių gyveno nevedęs. Pas save lai 
turės progos gauti įvairias dovanas.

Primehame, kad “Draugo” rudeninis piknikas įvyk*
Darbo Dienoj, rugsėjo 6 d., Vytauto Parko.__________ Rap

kė seserį. Turėjo trijų kam
barių butų. ljaisvuose kamba
riuose laikė nuomininkus.

Amerikoniškas Nusigyvenusio Dvarininko 
Holdapas Panevėžyje Centralinio 

Žydų Banko Skyriuje

PLĖŠIKAS PATS 
NUSIŠOVĖ

Į Panevėžio Centralinio Žy
dų Banko skyrių, Ukmergės 
gatvės ir turgaus aikštė, atė
jo nepažįstamas žmogus. Tuo 
metu banke dirbo keli tar
nautojai. Vienas tarnautojų, 
pamatęs nepažįstamų sukinė- 
jantis aplink kasų, paklausė 
“ko tamstai reikia”! Nepažį
stamasis greitai puolė prie 
durų, jas užkabino ir atsta
tęs ginklų, pareikalavo ati
duoti pinigus. Kasininkas puo 
lė į kitų kambarį. Užpuolikas 
į jį šovė, bet nepataikė. Kiti 
tarnautojai sumišo, bet šau
kėsi pro atvirus langus pa
galbos. Plėšikas, pagrobęs iš 
kasos keletu tūkstančių litų, 
bėgo iš banko. Tuo pat metu 
iš banko namo trečio aukšto, 
kuriame yra privatūs butai, 
laiptais leidosi viena moteris. 
Ji išgirdusi, kad banke kažin 
kas darosi negera, irgi šaukė 
pagalbos.

gės gatve. Policijos pareigū- 
hai ir minia žmonių plėšikų 
Vijoki. Tilo pačiu metu įvy
kio vietoje sustojo ir kritai - 
nalinės policijos automobilis. 
Mat, banko kasininkas, išbė
gęs į kitų kambarį, paskam
bino policijai. Kriminalinės 
policijos valdininkai irgi C- 
mė vytis plėšikų. Į policijos 
reikalavimus sustoti plėšikas 
atsakė šūviais. Policijos vai 
dininkai irgi šaudė. Bėgant iš 
plėšiko kišenių iškrito keli 
banknotų pundeliai. Susirin-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akyk egaaunbnojemos — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAIm--- 1 >i. ADVOKATAI

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OFTOMET.RICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kurj 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren-

Kaip tik tllO metu pro ban- ' K'a teisingai akinius. Visuose ataiti- 
~ 1 gimnnHP «arzaminavirI Simuose egzaminavimai- daromas su

kų ėjo du viešosios policijos 1 elektra, parodančią mažmusiąs klai- * « r v RnnriA.I£ atvda atkPf Diuma, i

pareigūnai. Jie, išgirdę mo
ters šauksmų, metėsi į banko 
pusę, bet tuo pačiu metu pa
matė, kad iš banko išbėgo i 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
vyras ir greitai bėgo Ūkine?-1 Phone Boulevard 7589

das. 8pecialė atyda atkr.piuma J 
mokyki oš valkus. Kreidos akys ati
taisomos, Va'andos nuo 10 lkl 8 v. 
Nedalioj pagal sutarti- Daugely 

l atsitikimų akys atltai.-.niu>^ be akl- 
nių. Kainos pigios kaili uirmlati.

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 Iš- 
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.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

TaL OANal 2X40

DR. F. C, WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2158 W» Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St. 

Tfcl. OANal 0402

LAlayette 4017
Tel. namų:

HEMIock 6286

DR. A. G, RAKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutari'

DR. A. J. MANlKAS
Gydytojas rt, chirurgas

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Kasdit-u išakytus seredą, 

sekmadieni susitarus.
Birželio, Lie|>os ir Rugpiūčio mėne- 
uais nebus valAndų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. RockweJl Street 

Telephone: BEPublic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Talefbnae OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

IaT& zaretsky
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestetn Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rsa. TaL RepnbUe 5047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

3£H

OR. P.. ATKOČIŪNAS
na NTTRTAfl

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

314'< So. Halsted St., Ohlcago 
Paiipd Serpd ir ‘Subat. nnf ?—B v

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. Broadway, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
Tai. Melrose Park 660

Ite.s. 212# 8. 5tb Avė,, Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
“TT

Tel.
liet

biic 7#»a

DR. A. R. "LAURAITIS
DBNTISTAS

2423 West Marųnette Road
Antrad., ketvirtad. h senktadienlah 

9-12 v. rytą: 1-6 p. p,: 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p 

161 RroadVay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro

Šeštadieniais nuo t v. lkl 9 v. v. 
gckmarllenlnts parai sutarties

TaL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniai! ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

Ofc. RE Ras. 6958 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir Nedčliomis susitarus

Subatoms Cicero]
1448 So. 49tb Ct

Nuo 8 Iki 9 vai. vak

TaL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
ir anb«tovni«

TeL Galamet §974
OFISO VALANDOS i 

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienio#

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
mTCĄOf /.„ILL

Offiee Houra
2 to 4 and Z to 9 P. M. 

8ttnday by AppointmMlt

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUAGfeON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso ValanftoA

Nno B iki 4 ir fino 6 iki 8 vak 
Nedėliomis nagai sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Nantu Telef. PROspect 1930

DR, B, J, ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REKIDENCIJA 
2806 Wt»t 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tei. HEMIock 6111 

Ofiso Valandos: 2 lkl 4 po plet lr 
7 lkl 9 vakare

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutarti

Tel. POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
------- BoMil MM) ntfrrtj

DR. CHARLES SEGAL
4729 So.° Ashland Avė.

2 MNm
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedMiomia nno 10 iki fif 
Nn# 10 Iki 12 vai. ryto, ano 2 ikk f 
vai, po pietų ir nno 7 iki 6:30 v v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ot OHIRUJtGAS

4631 So. Ashland ve. 
TaL Y Alis 1994 

fcfe: feL PLAm 2400 
VALANDOS:

Nno 10-12 V. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaL 
Nedjlįfltni# .nuo 10 įki .12 dieną

DR. J. SHINOLMAN
KĄ tilt SUGRĮŽO 

Iš
kimtrlrtos Mokalo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja so metų 
Reuntatismas Ir širdim Ligos 

Jo Rpartalybė
Vkl an dek tl-18 A. lt., 1-4. 7-8 P. M. 

Rezldehclia 1888 Bo. KOth Avė.
T.4. Ci. erb aaee
4MO w«at IŠ ta Street 

Cieero. III.

feL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

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

Heredomik ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas RRPnMic 7868

leL Oflšb ftOthevkrd 5913-14 
RM. KRNtrood 6107

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

756 VVest 35th Street

Office Phone
Irt 1021
I pp. te 7-S vak.

Res. and Offiee
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.Vata-špo, OANal O70S

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKA8) 

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

Medinom Ir Trečladlenlala 
.Pagal Sutarti

Ofiso Tel. VIRgibia 0038
Rezidencijos Tai. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Resideneija
8930 So. Claremont Avė.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedčliomie pagal ent^rtj

TaL OANa' 0257
Rėk. PROepeet 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 8600 So. Artesian Ava 

11 ryto iki 3 popietVALANDOS
6 iki 8 vkl. vakaro

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Chicagos DetbVfi) iv. Kryiiaas li
gonini, kaip jų pripaiino American 
Medical Association ir American 

Ofisas 4300 S. Fairfield AveJ°g~
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitės 
jos patarnavimo 2700 W. 69th St, 
tei. HRMlbck 6700.

Tel. LATeyeMe 8016
VALANDO8:

2—4 popiet — 7-—9 vnkare
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

nagai anta rtj-

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



šeštadienis, rugp. 21 d., 1937

Parapijos Piknikas

KKN0S1IA. — Rugpiūčio 
29 d. įvyksta didis metini# 
Šv. Petro parapijos piknikas 
Washingtono parke. Pikniką- 
vinio vieta bus prie Wasliing- 
ton rd. ir 20th avė. Šis nepa
prastas piknikas prasidės 1 
vai, popiet.

Piknikas bus įdomus ir 
gausingas. Suorganizuotas jau 
nimas ir senesnieji atlikti į- 
vairius sportinius žaidimus, 
kuriuose publika turės užga
nėdinančio pasilinksminimo 
ir skanaus juoko. Bus įvai-' 
liausiu žaidimėlių ir bėgimų,j 
.o laimėtojams teks gražios

dovanos. Taip pat bus įvai 
lių pramogų laimėjimams, k u 
rios įdomumo bus pilnos. Vai 
šis, skanūs gėrimėliai ir už
kandžiai visus užganėdins, o 
gera muzika visuose stiprins 
malonių pikniko nuotaikų. Be 
to dar bus viena ypatinga 
pramoga. Prie kiekvieno pla
kato, kuris garsina šį pikni
kų vra atspaustas vertingas 
kuponas, kuriuo galima lai
mėti pinigų. Bus trys laimė
jimai pinigais. Įsigykite pla
katų, turintį kuponų ir neap
leiskite šių gerų progų taip 
lengvai pinigų laimėti.

Piknikas įvyksta gražiame 
\Vdshingtono parke, kur go-

uitos gražumai pilnai pasi
puošę medeliai ir krūmai, gai
vinančio ir malonaus vėjelio 
šlamančiai supami, tikrai at
gaivins visus į piknikų atvy
kus-us, o kartu sū įvairiomis 
pramogomis sudarys tikrai į- 
spūdingų dienų.

R< ngimo komisija jau iŠ 
ahkito stropiai darbuojasi ir 
rūpinasi kad pramogų ir žai
dimų būtų ku|o daugiausia 
ir kad piknikas visus pilnai 
patenkintų.

Visi Kenošos ir apylinkės 
lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti, pasidžiaugti vi
sų linksmumu, pasigerėti bai
giančios vasaros grožybėmis.

M. J. ir Komisija

Federacijos Skyriaus 
Darbuote
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KRAUTUVĖSE
NAUJUS, PAGERINTUS, 1938 METŲ MADOS

Aliejum Kutenamus

Šildomus Pečius
VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

WATERBURY, CONN. — 
Rugpiūčio 16 d.» Vyčių klūbo 
kambariuose įvyko Federaci* 
jos 22-jo skyriaus labai svar
bus priešseiminis susirinki
mas, į kurį atsilankė visų de
vyniolikos katalikiškų drau
gijų atstovai. Į Fed. 26-tųjį 
Kongresų, kuris įvyksta rug 
piūčio 24—26 dd., Lawrence. 
Mass., išrinktas muz. A. J. 
Aleksis. Katalikiškos Akcijos 
reikale, labai turiningai pa
kalbėjo Lietuvių Kolegijos 
ptof. kun. d-ras J. Starku?.

Fed. skyriaus piknikas sn 
įvairia programa įvyks sek- 
mad., rugsėjo 5 d», Lindcn 
Park darže, Union City, Conn. 
Pokongreainis sekantis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
rugp. 30 d., 7i30 vai. vakare, 
šio Fed. skyr. valdyba: kun. 
E. Gradeckis — dv. vadas, A. 
J. AleksU - .plfyv, P. Jttib 
bauskas — vice pirm., Adelė 
Lutkiūtė — raŠt., Juozas Ku
pstas — kaB. ir Jonas Jakš
tas — maršalka.

tik - Tau
Parap. paskutinis įvairus 

piknikas JVyks rugp. 29 d., 
Linden Parke, Union City, 
Conn.

Atidarymui sezono Peoples Krautuvės nustatė specialiai 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Paslskirkit 
6au pečių dabar, įmokėkit tik mažų dalelę — ir pečiuB 

bus rezervuotas pristatymui kada pareikalausit.

šimtai Pasirinkimui
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo $29 •’O iki $100.00 

Anglim ir malkom kūrenami nuo $"| Q.5O iki $75.00 

Kombinuoti gesui ir anglim pečiai iki 150..00

Didelė nuolaida už seną pečių mainant ant naujo
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

rURNITURE
^ANUFACTUBINO c o m r a n v

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

CHICAGO, ILLINOIS

Miegoti mergaitė. O&k
Parke natriuose adtesu 523 
Clarence avė, jau daugiau kai 
penki metai miega ši mergai
tė Patricia Maguire. Ji serga 
miego liga. Gydytojai deda 
pastangų mergaitę išgydyti, 
ir pastaruoju laiku, kaip pra
nešama, rodosi gerėjimo žen
klų.

ši a linksmai atostogavo į- 
vairių laikraščių koresponde
ntė ir “Jaunimo” moterų 
(“Feminine Fancies”) sky
riaus redaktorė Ieva Luko
šiūtė, iš Cbicago, III.

Rugpiūčio 12 d., vietinės 
visuomenės geri darbuotojai 
Kazys ir Magdalena Karinau- 
skai, gerų prietelių tarpe, šau 
niai minėjo 24-tas vestuvių 
sukaktuves. Valio 1

Ilgiausių metų linkime mū
sų naujai vedusiems ėhoris- 
tams Juozui ir Marei Kaz 
laUskams.

Šiomis dienomis, iš malo
niai praleistų vakacijų grįžo 
hiūsų gabi korespondentė, so
listė ir šauni' č^aUos vaidin
toja Marcelė Andrikytė, kuri 
entuziastiškai pasakoja, kad 
Cbicagoj© još pažintieji as- 
’.ienys yra labai meilūs, (ypa
tingai “Muž. Z.” redakto
riai), mafonūs ir svetingi 
(“Jaunimo” štabo) žmonės.

Akstinas
=====

Gerkit ir Reikalaukit

AAlIliont prefer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite šį naujų Salud 

Bressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—

FĄRMORE—OP THE COSTIY INCRtblENTSI

1$ CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
CICERO, -r- Lietuvių Namų kutis, buvo į sus-mų atsine

Savininkų klubas laikė mė 
nesinį susirinkimų, rugpiūčio 
IT d.

Klūbas gavo iš vandens de
partamento finansinę atskai
tų ir taip pat išduotas rapor
tas iš to departamento. Pa
sirodo, sutaupoma apie 120,- 
000 gal. vandens per dienų, 
sulyginus su praeitais me
tais, bet mūsų bilos vis kaip 
aukštos, taip aukštos. Politi
kieriai visų bėdų suverčia ant 
respublikonų ir administraci
jos, kuri valdė miestelį prieš 
6 metus.

Gauta laiškas nuo vargšo 
J, Lapinsko. Paaukota $5.00.

Į ateinantį sus-mų pasiža
dėjo atsilankyti Chicagos va
ndens departamento sekreto
rius, ir išaiškinti tikrų mūsų 
vandens dep. stovį.

šęs aukštų taksų protesto blo 
nkų ir visiems nariams pasi
žadėjo išpildyti ir teisme at
stovauti. Kas dar norės už
protestuoti prieš aukštus tak
sus, lai kreipiasi prie rašti
ninko P. J. Vitkaus, 1432 S. 
49 aVe. < %

Klūbo piknikas įvyks ry 
toj, rugpiūčio 22 d., Ūso dar
že prie Archer avė. Visi klū- 
biečitai ir neklūbiečiai kvie 
čiami į piknikų. Šis išvažia 
vimas rengiamas ne ta»m, kad 
padarius pinigų, bet kad na
riai galėtų linksmai laikų pra
leisti. Įėjimas į daržų visiems ' 
dykai. Rap.

Ačiū

Ačiū širdingai geram kle
bonui kun. A. Baltučiui, knd 

Klūbo raštininkas, Ed. Mi man suteikė progos pasime!-

RINKTINĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugpiūčio 21-ma Diena

“Avinėlis, kurs yra viduje 
sosto, ganys juos” — Apr. 
VII, 17.

Avinėlis kurs yra viduje 
sosto, gahys juos. Čia vra pie

meniškas paveikslas. Jo žmo
nės yra perstatomi kaip avys, 
o Jis atlieka piemens darbų. 
Jo piežiūra jųjų čia praside
da. Jis ieško jų kuomet jos 
propuolusios. Jis atneša jas 
į Savo avydę ir gano jas. Jos 
gali pasitikėti Jo priežiūra, 
ir sakyti, “Viešpats 'mano ga 
nytojas, nieko mano nestigs”. 

XXII, i).
iiTn ingnraafciUIT? Ali

Hl■■■■■■OI

sti prie Panelės Švenčiausios 
Ši lavos, o parapi jonams, kad 
suteikė man aukų Kaišiado
rių bažnyčiai. Tegul Dievu
lis gausiai apdovanoja dan
giškomis malonėmis, o šila- 
vos Panelė Šv. tegul laiko 
visus savo globoje. Dėkingas,

Kun. A. Dekanys, 

Pivošiūnų klebonai

KELIONEI Į LIETUVĄ

Atiklatlnls susisiekimas

NEVV YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgų, Svedljg) 

Laivų lžpl&uklmal IS NtW Totkd

DROTTNINGHOLM — rugp, 2<
GRIPGHJOLM -- ------- ■ rugsėjo <
KUNGSHOLM------------rūgs. 14
DROTTNINGHOLM — rūgs. 23

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę broSlūreies ir kainoraščio. 
Gaunami nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
161 No. Michigan A«e., Chicago

Kol Jis teikia Savo pagal
bų, aš negaliu baimei pasi
duoti; nors aš eičiau per Ml 
rties tamsių ūksmę, ten mano 
Ganytojas randasi su manim.

Ir čia neviskas. Kuomet jio 
bus nuplovę savo rūbus, ir 
bus išbaltinę juo® Avinėlio 
kraujuje; kuomet jie bus prieš 
sostų, ir tarnaus Jam dienų 
ir naktį, net tuomet, Jis jas 
maitins; ne, kaip dabar, dy
kynėje, bet dangiškaime Ka
naane; ne, kaip dabar, prie
šais apsuptus, bet kur visa 
bus tyku ir užtikrinimu ant 
amžių. Jis bus linksmybės da
lintojas ir versmė. “Tas, kurs ____
rėdi soste, išties ant jų savo J g
padangtę. Jie daugiau nebe- B n^t?a^*lk*rb*aa“ „Ai o” **

I REUMATIZMAS S
■ SAUSGGLfi •

ftefllk&dkyklte gbtgg (kaus-
■ rųals: ReumatlkfnU, BkuSgCle, ■ 
_ Kaulų GSllmų, arba MCSlun- a*
■ glu — raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūnd gy- II 
” vybe lr dažnai ant patalo pa- .

guldo. ■
CAPSICO COMPOŪND mo*- • 

tls lengvai pratelina vlržmlnS- £

alks ir nebetrokš, jų Hetišriks 
saulė, nė joki kaitra; nes A- 
vinėlis, kurs yra viduje sos
to, ganys juos” (Apr. VII, 
15-1?) — Wiliam Jay.

±±t

••Šaltinis sveika- g 
augalais gydy ——lytis, kaina M

lt centų.

; Justin Kulis S
a 3859 SO. HALSTED ST. 
a Chicago, m.
alisftssiaiai

H
H
M

Dovanos “Draugo” Labor Day Piknikui

Vertės $15.00

t l Vertės $54.50

Turėkite, namų šeimininkės savo namuose prosijainų mašinų. Jūs su šia mašina stip- 
rosisite savo visus skalbinius su dviem valandom kų jums užima paprastai visų diehų.

Pašaukite Roosevelt Furniture kompanijų per telefonų Seelev 8760, ir mes atvesime 
šių mašinų išmėginimui. &i demonstracijų- nieko nekainus jums.

Irgi nepamirškite, kad jūs laimėsite šių mašihų vertės $54.50 ir atvaizduotas dvi 
Rug- 
Visus

Roose-
velt Road. Tel. Seeley 8760.
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RYTOJ VISI VAŽIUOJA Į LABDARIŲ 
ŪKJ

Kviečia Kuo Skaitlingiausiai Dalyvauti Tėvų 
Marijonų Chicagos Apskrities Rėmėjai

Rytoj, rugp. 22 d., viai Chi. 
cagos ir apylinkės lietuviai 
kviečiami važiuoti į Labdarių 
ūkį, kur Tėvų Marijonų Chi
cagos apskrities rėmėjai ren
gia išvažiavimų. Kas nori gra 
žiai laikų praleisti ir pasi
klausyti lietuviškų dainelių, 
kalbų ir kitokių įvairumų, 
prašomas važiuoti su rėmė
jais į Labdarių ūkį. 0 kiek 
ten bus linksmumo, sunku 
surašyti, tik atvykę galėsite 
pamatyti.

Kolonijose rėmėjai prašo
mi, kurie turite paėmę tikin
tus platinti šiam išvažiavi
mui, būkite taip malonūs su
grąžinti pinigus arba tikie
tus į “Draugo” ofisų, arba 
Labdarių ūkyje. Negrąžinti 
tikietai skaitysis parduotais.

Brighton Parko kolonijos 
Marijonai prieteliai išplatino 
už vis daugiausia tikietų, ir 
paėmė net du trokus: p. Go- 
tauto didelį trokų, kuris sto- 
vėsprie bažnyčios, o antras

— J. Grinciaus, kuris stavės 
prie Navickų namų, 4538 Wa- 
slitenaw avė. Brightonparkie- 
čiai, kurie nori važiuoti tro- 
ku, prašomi kreiptis į. pažy
mėtas vietas, arba pas M. Na 
vickienę, kuri suteiks visas 
informacijas.

Reikia pasakyti, kad ir ve- 
sa sai d iečiai irgi paėmė dide
lį Povilo Norkaus, 1706 W. 
47tli st., trokų, kuris yra pla
čiai žinomas ne tik kaipo mn- 
veris rakandų, bet taipgi yra 
įžymus biznierius; jisai atei
nantį sekmadienį atvyks

kur sustos irgi prie bažny
čios. Mark et pa r k iečiai lietu
viai, kurie norite su trokų 
važiuoti, prašomi iš kalno! 
kreiptis prie S. Staniulio, ku- Į 
ris suregistruos visus. Trokas I 
bus apie 11 vai. ryto ir už 
pusės valandos išvažiuos į 
Labdarių ūkį. Įsitėmykite vi
si tie, kurie manote dalyvau
ti išvažiavime ir kreipkitės į 
nurodytas vietas.

Baigdamas, dar kartų nuo
širdžiai prašau malonių Chi
cagos visuomenę kuo skait
lingiausiai dalyvauti išvažia- 
vilne, nes savo atsilankymu 
save tyru oru sustiprinsite 
ir kartu gražų darbų atliksi
te paremdami Nekalto Prasid. 
P. Šv. Vargdienes Seseles.

Tat, prašome visus ir iki

GERKIT tik gera ALŲ

/A

Side su sevo t'roku“ pa'| Pasima‘’™° Ub’

imti piknikier.ua, kurie tik da.r!« ūk7Je> sekmad.enb_rug- 
norės važiuoti. Tat prašomi Pl^cl°
vestsaidiečiai įsitėmyti ir pri Į 
būti, nes trokas stovės prie 
“Draugo” ofiso, arba kreip
kitės pas C. Druktenį ir J.
Kulbienę, kurie iškalno užre
gistruos. Tikietas į Labdarių 
ūkį ir atgal tik 25c. Iš West 
Side trokas išvažiuos apie 10 
vai. ryto į Marųuette Parkų,

22 d. J. K.

Rekordai Iš Lietuvos

RUGPIUČIO MĖNESIO

IŠPARDAVIMAS
DRABUŽIAM PLOVYKLIŲ

Progress Krautuvai
KAINOS NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOS

Geriausia proga pasiskirti plovyklę už šias 
negirdėtai mažas kainas

$89.50 Naujos Westinghouse plovyklės po .. $64-50

$89.50 Naujos ThoT plovyklės po ... .............$59-50
$89.50 Naujos Apex Plovyklės po .. ............ $64ro
$69.50 Naujos Bee Vac Plovyklės po . .........$47-50
$50.00 Naujos Bee Vac Plovyklės po . ......... $29M
1937 metų mados A.B.C. Plovyklės po . ........$54-50
$80.00 vertės pernaujintos Maytags po .... $44-50 
$89.50 Naujausios prosijimui Mašinos po .. $5950

ZHdeiė nuolaida už senas plovyklės dabar mainant 
ant naujos.

Lengvus išmokėjimai iki 2 .jų metų

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas 

Tel. VlCtory 4226 Chieago, Illinois

rP&siklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, 11 vai. ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

Stnbrosia
SOUTH SIDE BREfflNG 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. 4.,

2415 West 64th Street
L. SL NORKUS 

Res. HEMLOCK 6240Biznio Telefonas BOULEVARD 717»

Daugelis lietuvių skųsdavo 
sa, kad negauna naujų rekor 
dų - plokštelių, o visiems no-| 
risi kų tai tokio naujo savo 
kalboje. Ypatingai nori iš
girsti kokios dainos dabar 
dainuojamos Lietuvoje ir ko
kie nauji dainininkai? Mūsų 
žinomas radio programų pio
nierius — Juozas Budrikes 
ir čia pasirodė pirmas, nes 
šiomis dienomis aplaikė ke
letą tūkstančių naujų rekor
dų - plokštelių, padarytų Lie1 
tuvoje, kurias dabar visi ga
lės gauti Budriko krautuvė
se, 3409-3417 S. Halsted st. 
Kaina pigi, tik 75 centai. Ga
lite gauti sekančius rekordus: 
No. V-14062 “Rlytiečių mei
lė” ir “Spaudos balius”. No. 
V-14063: “Kanarkų fokstro
tas” ir “Nutilk širdele”, ta
ngo. Nd. V-14064: “Rudens 
pasaka”, slowfųx ir “Veltui 
prašysi”, tango. No. V-14065 
“Vyrai, užkim”, fokstrotas ir 
“Paskutinis sekmadienis”,
tango. No. V-14066 “Nepa
miršk manęs”, anglų valcas 
ir “Ruduo”, tango. Šie visi 
rekordai yra įdainuoti žymaus 
dainininko A. Sabaniausko su 
Kauno Hofmeklerio orkestrą. 

Būtinai įsigykite šiuos re-
kordus pas Budrikų.

Priežodžiai

Popiežiaus Žodžiai
Seime

Kanados teisingumo mini
steris Ern. Lr Pointe atkrei
pė atstovų "'dėmesį į popie
žiaus enciklikų apie komuni-į 
zmų, pabrėždamas, kad tei-' 
singumas ir meilė tai geriau
sia kovos priemonė su komu
nizmu. Tie, kurie pildo tikė
jimų, mėgsta tvarkų ir lais
vę, tie geriausia atspara prieš 
komunizmų, — kalbėjo mini
steris.

rengtos prekinių vagonų dirb
tuvėse darbas prasidėjo liepos 
15 d. Šiuo metu dirbtuvėse 
dirbdami vagonai o platfor
mos su rangais vakarų tipo, 
arba kurių ilgai 10 metrų. 
Šiais metais tose irbtuvėse bus 
padaryta 20 naujų platformų.

S

Praleistas turtas vėl galima 
įgyti darbštumu, netikusi 
sveikata vaistais ir dieta, ne
sunaudotas laikas .dingsta am
žinai.

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

Daug žmonių, stovinčių sta 
mbių vietų pryšakyje, kopė 
į jas pamaži, su tvirtu tikslu.

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

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestern A ve., Chieago

Atlaike Primicijas 
Tame Name, Kur 

Gimė

Misijonoriaus mokslus ėjęs 
amerikietis Feliksas White ga 
vo kunigo šventimus. Primi
cijų atlaikė tame name, kur 
augo. Buvo taip: namų, ku
riame jis mažas gyveno, nu
pirko vienuolės in žaidimų 
salėj įtaisė koplyčių. Joje kun. 
White atlaikė pirmąsias Mi- 
fias, o patarnavo jo brolis, 
su kuriuo tame pat kambary 
žaizdavo.

Vargšų Globa 
Budapešte

Vengrijos sostinės katalikai 
rūpinasi vargšų šelpimu. Nuo 
1931 metų katalikų labdary
bės draugija vargšams išda
lijo daugiau kaip 3 milijonus 
pengų (pengas kiek branges 
nis už litų). Pereitais metais 
daugiau kaip 200 neturtėlių 
vaikų išsiuntė savo lėšomis 
vasaroti.

NAUJOS PREKINIŲ VAGO

NŲ DIRBTUVIS

VIRBALYS. — Virbalio 
geležinkelių stotyje, buvusia
me kaleiviniė vagonų graži į-

Laikas yra visa, ko iš jo tik 
panorėsi.

Nežinia, kurioje valandoje 
laukia tavęs mirtis.

Visas pasaulis atjaučia tvi
rtos valios žmones.

Visi nori mokėti, liet ne vi
si nori mokytis.

PINIGAI LENGVA GAUTI IR LENGVA ATMOKĖTI

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASSOCIATION
4425 South Fairfield Avenue

Tel. LAFayette 8248
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su lengvais atmokėji- 
mais per ilgų laikų su mažu nuošimčiu, ant jūsų namų 
Chicagoje ir apielinkėje.

MEMBERS FEDERAL HOME LOAN BANK

BAKING 
POVVDERl

'Sime Price lodau,.
9 asĄSytars Aqo

125 ounces 254

MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Full-flavored

—perfect 
for cookingl

e Kraft American has a mellotv, 
full-flavored richness that makea 
it perfect for aandwiches. And for 
cooked dishea you can depend on 
<A*s American Cbeeae to mėlt 
perfeetly.

KLAUSIMAS: Mūsų apy. 
linkėję miestas taisė gatve” 
ir paliko didelę gatvėje sky
lę. 10 metų amžiaus vaikns 
įpuolė ir susižeidė. Ar galiu 
atgauti iš miesto nuostolius, 
tai yra lėšas gydytojo ir li
goninės?

ATSAKYMAS: Jeigu mie
stas pavojingų vietų paliko 
atdarų, be jokių šviesų arba 
apsaugos ir žmogus įpuolė, 
miestas turi atsakyti už nuos
tolius.

j KLAUSIMAS: 6 metų am
žiaus vaikui sutino sprandas. 
Man patarta vesti jį į Cook 
County ligoninę. Nuvežiau. 
Jam išbėgus į kitų kambarį 
kaž kas jį pastūmė į stalų ir 
tapo labai sužeistas. Ar ga
lima patraukti į teismų Cook 
County ligoninę?

ATSAKYMAS: Ne. Cook 
County ligoninė yra, kaip mes

vadiname “free institution” 
ir pagal paduotus faktus ji 
neatsako už panašius atsiti
kimus.

KLAUSIMAS: Kas penk
tadienį samdau moterį kam
bariams išvalyti. Vėliausiai ji 
skalbė pas mane, persidūrė 
adata pirštų ir gavo kraujo 
užnuodijamų. Gavau laiškų 
nuo jos advokato, žada skų
sti ir sako kad aš kalta, jog 
palikau adatų drabužiuose. 
Ar ji gali kų nuo manęs gau
ti?

ATSAKYMAS: Ne. Adatų 
palikti drabužiuose yra pa
prastas atsitikimas ir jeigu 
darbininkas, plaudamas dra
bužius ja įsidūrė, darbdavį- 
neatsako už tai, kadangi dr 
bužių plovėjas gali paži 
kol pradeda plauti, ar j 
nėra panašių dalykų.

AMERICA’S 
LEADER AT
'-hf&KIO*

pfiObAK p

J.
/°ur 

L Ve s

Night and Morning
Dėl akių pavargusių nuo Saulės, , 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šu-, Murinę: Palengvina nuvargta 
slas akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVrite for Free Book
'"A Wodd ef Ceofort for Vovr tree”' MURINĘ COM PANYcVkIco

Kaip Jaučiate?
H Vakar*—"Ilralyklt Vidurine"—Jauskite 

Otriau Ryt-Jl
Merkite nuovars). Duokite Oarfleld Ar
batai Itvalytl neaumaltua likučius Veikla 
greitai Ir maloniau Oerklte kaip papras
ta arbata- 10o — 11a.

— > •—

OAmUOTCACOŠ Deri. L BKOOKLVM. K y.

IIIHV 
Look Old 
lllhen It’s So Easy 
Ta look Va u n g... 
uiHh

lt your hair grty ’

Zi it going grty?
Is it drab, fadtd or strtaktd ?

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
NaRtods (bad broatb) cnicMv vlelds 

Liiionne, tire inuMpuc ana

(flther beeauee of etomaeh dbturbaneee. feod 
fermentątlon. or the urearlnff of falše teeth, old 
people freaueatly kare halltoele (bad bmatk).

' them a nuleanrt 
Būt ao* Srienee hae found that I 

uae et Ueterlne *11 often overeome i 
mouth odon due to the fermentatlon of tlny 
bite of food oa mouth, teeth, ar dental platu

Thle aafe entlaeptie and ųntek deodorant 
morka quieMy. It cleaneee mouth, teeth. and 
<um eurfeeee. Halu fermentatlon end putra 
f action, a tnajor cataee of odom, aad theo 
eouataraeta the odom themeelv

Try uelng Ueterlne every t*o or three deya 
■ee ho* mueh more vholeeomo lt learea your 
mouth. Bo* it e*eatane your breath. Lambert 
Pharmaeal Co., 8t. Louie, Mo.

Don’t offend others • Check 
baltasis with USTIa;< :

Laikas yra brangesnis 
pinigų.

už

PLATINKITE “DRAUGI

Don’t lot those toli-tolo marks of age remafn. 
They moko you look and feel old beyond your 
yoars. Eraso thom ųuickly and simply with 
Clairol which shampoo*, reconditions and tints 
your hair back to its own natūrai-looking color 
...glowing with youthful highlight*...in ono 
triplo-action troatment. ------ ,

-V

A«k yeur beautlclan. Wrlta fer FREE beokUt, FREI 
advic* on care ef hair and FREE beauty analyti*.

Not with eontmon, old-fotltlontJ hotr dyes būt 

Natmauy. ,. witA

••varly Klnp, Clulml, Ine., I3J Woel 4ėth Ne* Veri, N. V.

rieoie und SMC Clairai booklet, FKI advite and F«ll onely.ta.

------------T-.T-
Clty. -- -- ------ r
My Saeritclaa lt_____

piknikier.ua
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KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENI, RDGPIOČIO-AUG. 22 D., 1937 vMalon'a' už-prašome VISUS ct*-* kįm>:nus> p™****»«erbiamusvbiumiariMi^ bwwhw r»ww« e*«y smwi 9k w biznierius į mūšy parapijos piknikę. Bus skanių valgių, gardžių gėrimų ir

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av, gera muzika. KLEBONAS IR KOMITETAS.

it* •;; .y it*.;,* iiv

NAUJA MOTERŲ SĄJUNGOS CENTRO J" „UDVCICD
VMPYBA Sant™SLrĮ

. M1 !Ketvirtadienio vakare vė- į Skundų komisijon: M 
lai baigėsi Moterų Sųjungos čiūnienė iš New Britain, Con- 
18-sis seimas. Paskutinėj se- nect., S. Subatienė iš Brook- 
sijoj išrinkta Centro Valdyba, Į lyn, N. Y., ir Barziliauskienc
j kurių įėjo: pinu. K. Paura- 
zienė iš Detroit, Mieli.; vice 
pirm. K Statkienė iš Cliica- 
go, 111.; rust. M. Vaičūnienc

iš Brook lyn, N. Y.
Atstovės j Federacijos Ta

rybų — M. Paukštienė iš Chi
cago ir S. Subatienė iš Broo

iš Cicero, Ilk; ižd. A. Sim’i-^Į 
tįenė iš Chicago, Ilk; iždo
glob. M. Brenzaitė iš Chica- Organo redaktorė užgirta 
go, Ilk, ir J. Laukaitienė iš 

oįngfield, Ilk Valstybių di-
orėmis išrinktos šios: Tį
si — J. Čepulienė iš Chi

cago, III.; Connecticut — M 
Jokūbaėtė iŠ New jHaven, 
Conn.; Mass., Maine ir New 
Hampsliire — V. Liutkien** 
iš AVorcester, Mass.; Michi- 
gan — J. Medinienė iš De
troit, Mieli.; Oliio — Stepu- 
lionienė iš Cleveland, Oliio; 
New York ir New Jersey — 
S. Šertvytienė iš Brooklyn, 
N. Y.; Pennsyhania — Ta- 
manauskienė iš Minersville, 
Pa.

Į daktarus kvotėjus (skiria 
Centro Valdyba) nominuoti 
trys: senoji dr. S. Šlakienė, 
dr. A. Rakauskas ir dr. J. Po
ška.

FABRIKO I)V1.Filio 
PERTAISYTI IR GAHANTL'OTI

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerj
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAVFORD

PLYMOUTH ’37 5-paas. de luxe 
tour. Sedan — vartotas .. 595

SPLYMOUTH ’35 5-pass.
Sde lnxe tour. Sadan ----
SPLYMOUTH ’34 5-pass.
Sde luxe teur. Sadan ----
JoLDSMOBILE ’36 5-pass.

I de luxe tour. Sadan ....
DODGE *35 5-pas-.
de luxe tour. Sedan ....
DODGE ’35 5-PU3.
de luxe tour. Sedan-----
CHEVROLET ’36 5-pass.
de lnxe tour. Sedan ___

| CHEVROLET ’34 5-pass. 
ide luxe tour. Sedan ___ 282

ATDARA VISĄ DIENĄ 
SEKMADIENIAIS

(PORO ’36 5-pass.
de Ine tour. Sedan ---- 39!
OB SOTO ’36 5-pass.
de luxe tour. Sedan ---- 49!
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de lnxe tour. Sedan .... 54!

| CHRYSLER ’35 Airflow 6-p.
Ide luxe tour. Sedan ---- 475 į
TERRAPLANE ’36 5-pass.

senoji S. Sakalienė. Į Litora- 
tinę komisijų J. Medinienė iš 
Detroit, Mieli., A. Poškienė 
iš Chicago ir Barziliauskicnš 
iŠ New York.

Sekantis seimas 1939 m, 
nutarta laikyti Worcester,
Mass.

Per paskutinę sesijų seimų 
atlankė ir gražiai pasveikino 
Lietuvos Valstybinės operos 
artistė M. Rakauskaitė. Taip 
pat pertraukoje atstovės pa 
vaišintos gauta iš Lietuvos 
nuo K. Katkienės, buv. M. S.1 
Chicago apskr. pirm., dova
na — didele šinka.

Baigiant seimų, jo vedėja
JI. Jokūbaiti apdovanota di- įIeMtM 49g|
dėlių corsage raudonų rožių, gHUDSON ’36 5-paas. Sėdau,

•tour., pilnai įrengtas ;... 595]

Perduotas grand diiurei. J.
Maloney, 43 m., 3144 W. 3>8 
st., kuris savo automobiliu 
užvažiavęs ant šalygatvio su
važinėjo keturių metų vaikų 
F. Fincher, 3134 5tli avenue 
Vos nesuvažinėta ir vaiko nio 
tina. Maloney automobilius 
užvažiavo ant šalygatvio su
sidūrus su kitu automobiliu.

Užėjo Senų Vandens 
Tunelį

Amerikonas Apgavo

VILKAIČIAI. Išviršiniai 
žiūrint vertas garbės ūkinin
kas, skubiai užsakė man at
vykti pas jj su skiedrų dir
bama mašina padirbti skie
dras. Metęs iš eilės užsaky 
tus darbus, tuoj iš dešimts 
kilometrų atvykau su mašina 
pas amerikonų. Atvažiavus jis 
man pareiškė, kad dabar škic 
drų nedirbsiųs ir jau padir
bęs su kita mašina. Apvilti 
kiti ūkininkai ir tuo padary
ta man nuostolių apie 50 Ii 
tų. Dirbdamas 25 motus lų 
darbų po įvairius 3mones, to 
kį pasielgimų tik pirmų kar- Į 
tų sutikau. Ir su tokiu a-r 
gaulingu tipu patariu visais 
įeikaiais būti atsargiems.

B. Tamošauskas

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ė -k

išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų Ir grabnuiulų

į Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

SuvlrS 50 metų prityrimo

i Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN 
AVENUE

ARTI URANO AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

• Gėlės MjllnUems — Vestuvėms — j 
Baukk-tane- — laidotuvėms —

Papuošima ms.
Pbone LAFAYKTTE 5800

Į legalius patarėjus nomi ___ _____
nuotas senasis ^dv. J. dlren- kurias dovanojo M. Brenzai- S vartotai P AOKARD ’37 6-cyL 5-pa 
,Q * « -1i3. * ~ ~ jsažierių de luxe tr. Sedan.. 835

“ FORD ’35 de-luie Coupe .. 295
NASH ’36 5-pass. de luxe

za.

Namų Savininkų 
Piknikas

WEST SIDE. Lietuvių Ka
imų Savininkų metinis pikni
kas įvyks sekmadienį, rugpiū
čio 22 d., 1937, Miknio Big

50 Chicagos Marinų 
Vyks į šangajų

Tarpe 1,200 J. A. marinų, 
kuriems įsakyta iš San Die
go, Kalif., plaukti į kinų - 
japonų karo sritis, kad ap-Tree Grove, Archer ir Forest . ,saugojus ten gyvenančius aavė., Willow Springs, III. Pra 

džia 11 vai. ryto. Bus gera 
muzika, skanių užkandžių ir 
gėrimo. Nuoširdžiai kviečia
me visus namų savininkus ir

merikiečius, yra apie 50 Či- 
kagieeių. Taip praneša Col. 
A. B. Miller, viršininkas ma
rinų rekrutavimo stoties Chi-

I

Jūsų karas kaip Įmokėji I 
mas. Balansas 12—24 mėn g 
90 Dienų Garantija. 30 Diel 
nų Važinėjimo Išbandymas g

385 KITI BARGKNAI TAIP $ p j 
1EMAI ĮMOKANT, KAIP H Į|

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

ri

Sedan ............................. v. 525

NAUJAS GIESMYNAIS
Žodžius ir melodijas parašė 

Taisydami Franklin gatvę, Se^JS JuosM. 
tarpe Van Buren ir Madison| I dalis — Adventinės ir 
dailininkai užėjo senų van- Kalėdinės giesmės, liarm. J.

NARIA1 CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

-------Z ■ r *
dens tunelį. 1$^miesto doku
mentų pasirodei kad tai da Ib
seno vandentękio, kuris buvo 
įvestas apie 1871 m. ir ap 
leistas prieš 30 metų įvedus 
moderninį vandentiekį.

Žilevičius. 34 giesmės 5Cc•**T a . • a • • *- " • -
II dalis — Gavėnios ir Ve

lykų giesmės, liarm. Al. Ka- 
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, liarm. Al. Kačanuus-

Pranešimas kas- 28 £iesrnčs 85c
NORTH SIDE. — Šv. My- III dalis-b) — Švenč. Sak- 

kolo parap. geradariai rengia, ramento giesmės, harm. Al. 
bunco ir rard party parap. Kačanauskas. 9 giesmės 15c. 
svet rugpiūčio 24 d. Pelnus m da,is.c) _ Birže,io m6. 
skiria,nas parap. veikėjui, ko- harm.
r,s jau antri meta, serga. Ka- fanauskas gg giesm& 50c. 
da buvo sveikas, nenuilstan-

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

nvv A T KOPLYČIOS VISOSE UlArtl MIESTO DALYSE

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

jų draugus atvažiuoti. Kom. cagoj.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A A A.

VLADISLOVAS LIPNICKAS

Jau sukako vieni metai, 
kai n <-gal lest Inga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo myli
mų sūnų, Vladislovų Llp- 
nickų, kuris gimė Lietuvoj. 
Panevėžio apskr., Pumpė
nų parap., Smilgelių kai
me, Ir buvo atvežtas j A- 
merlkų 1-nų metų amžiaus.

Netekome savo mylimo 
vienatinio sūnaus rugpiū
čio 23 d., 1936 m. Palai
dotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

Nors laikas tęsias, mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas 
Dievas sutelkia jam amži
nų atilsi- Mes manėme 
turėsiu paguodų senatvėje, 
o dabar nebeturime.

Mes atmindami tų jo 
liūdnų pasišalinimų Iš mū
sų tarpo, yra užprašytos 
egzekvijos Ir trejos šv. Mi

šios už jo sielų,' rugpiūčio 23 d., šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 
7:30 vai. ryto. Per Mišias bažnyčioje giedos p-lė P. Garuckaltė. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus Ir pažystamus
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę liekame: motina Ona. tėvas stanlslov"*, dėdė Mykolas 
Ir giminė?. Ir drangai; Lietuvoje dvi tetom Ir trys dėdės kunigai: 
kun. A- Ltpnlckaa, kun. S. Pclešynam, kun. A. Pelešynas Ir (ri
minės.

PLATINKITE “DRAUGĄ7’

čiai darbavosi. Dabar turimo 
jam kaip ir atsimokėti

IV dalis-a) — Giesmės į 
Dievų, harm. Al. KaZanaus-

A. Petkų
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GROvehill 0142

Visi, kurie supranta reika- kas. 18 giesmių 25c.

i Valgiu Gaminimas 
ir Namu Pri-

_ ■■

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
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 naudingų patarimų 
šeimininkėms.
ftią knygą gulima gauti per pal
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

^1.10 ! 
RASTINĖJE

JU.00

lų, tiki’me, atsilankys į šį va
karėlį. Tikietų kaina 35c. Pra 
tižia 7:30 vai. vak. Rengėjai

“DRAUGAS’*
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

S. M. Skubi 718 Went 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zob 1646 We»t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Juozapas Eiidtikis IR 4704 So. Western At 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūių Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. C. etoties (1120 K.) — Praneėėjaa

P. 8ALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pbona #000 6S0 W. lfith Avk

P. J. Ridi 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Lataicz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. Liulevidiis 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nno $15.00 ir ank.

Atsakantis darbas
3958 West lllth St, 

Telefonas BBVerly 0005
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.
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Dr. Rakauskas su 
Žmona Išv)ko

Federacijos Kongresan

Sj rytą išvažiavo į Federa
cijos Kongresą Federacijos , 
centro pirmininkas dr. A. Ra
kauskas. Draug su juomi iŠ- j 
vyko ir jo žmona E. Rakaus
kienė, kuri yra Moterų Są 
jungos 21 kuopos (Town of j 
Lake) atstovė.

Laimingos kelionės! Rap.

Tolimas Svečias
“Draugo” Redakcijoj

Užvakar “Draugo” redak
ciją aplankė neseniai atvykę 
iš Lietuvos kun. J. Brundza, 
kuris šiuo metu eina Šv. Ka
zimiero seserų, Newtone, ka
peliono pareigas. Svečias ap 
•žiūrėjo visą mūsų dienraščio 
įstaigą ir gėrėjosi visais įre
ngimais. Taip pat pasižadėjo 
“Draugui” bendradarbiauti.

PLATINKITE “DRAUGĄn

te*
šeštadienis, rugp. 21 d., 1937

CLASSIFIED

Lietuviai patekę į bėdą. Jau buvo “Draugo” rašyta apie suėmimą Počių šeimos ir kitų ay.nenų sąryšy su apvogimu 
daugelionamų ir priėmimu vogtų daiktų. Šiame atvaizde per policijos “sbowup” parodoma tie suimtieji. Žiūrint iš 
kairės į dešinę viršuj: Walter Pocius, Stanley Oerchus, Vincent Žibąs, John Schomer, Ed. Bananoski ir Bruno Jusas. 
Žemiau iš kairės į dešinę: Ann Pocius, Eva Janui, Louise Borchiani, Patricia Pocius, Mrs. Petronela Pocius, Mrs. VVal- 
ter Pocius ir Jean Pocius. Iš jų vogimo ir priėmimo vogtų daiktų kaltinami: Mrs. Petronela Pocius, Jean Pocius, Ann 
Pocius, VValter Pocius, Mrs. VValter Pocius ir John Schomer. Kiti sulaikyti už “disorderly conduct”: Mrs. P. Pocius, 

-1930 S. Peoria st., kuri sakos nėra giminė aukščiau išvardytiems Pociams, Louise Borchiani, iš Joliet, III., Eva Janui, 
2202 Cermak Rd., S. Gerchus, 1733 Dės Plaines st., V. Žibąs, 2222 W. 23rd.pl,, E. Baranoski, iš Rockdale, 111., ir B. Jusas, 
2223 W. 23rd Place. Aukščiau išvardinta grupė kaltinama dvidešimts keturiose vagystėse ir trisdešimts trijuose priė
mimuose vogtų daiktų. Visi turės stoti į Felony teismą.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Būčio, M. I. O. “KELIONE APLINK PA
SAULI” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslanių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinjra “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue . Chicago, Illinois

=

$25.00 NUOLAIDOS
Perkant dabar .Oil bumer Quaker 

iš Budriko

Pečiai gražūs, šildomi su (Oil) aliejų. Kainos 

*2450 s39 50’ *49 .50 ir aukščiau.

Porcelain kietųjų ir minkštųjų anglių Pečiai po $"| 0 50 

ir aukščiau

Pečiai kukniniai su gasu ir anglimis po *49 .50 ir auk. 

Gera maliava verta $1.75 gal., išparduodama po 9T 
galionas

Jos. F. Budrik, Ine.,
3409-11 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

Žymus programas ti WCFL Radio stoties duodamas kas NedėldlenĮ, 
nuo 7:80 iki 8:00 vai. vakare su didele orkestrą.
WAAF — 220 Kll., Paned/ltals Ir Pėtnyčtomls kaip 5 vai. vak. 
WHFC — 1420 Kll., Ketvergais kaip 7 Iki 8 vai. vak.

Padėka
Aušros Vartų parap. var

du, nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie prisidėjo ar dar
bais, ar aukomis, ar vaišin
gumu, ar kokiu nors parėmi
mu mūsų vasarinio pikniko.

Kun. M. Urbonavičius, MIC, j
Aušros Vartų par. kleb. Į

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA 

IS WCFL

Iš galingos WCFL radio 
stoties pasiklausykite šį sek
madienį, nuo 7:30 iki 8 vai. 
vakaro, puikios radio progra
mos. Ypatingai visiems tik
rai bus malonu pasiklausyti 
šaunios Budriko radio orkes 

Į tros ir naujų gražių kūrinių.
Į Šias programas per 8 metus 

be sustojimo leidžia savo !ė- 
Į šomis Jos. F. Budrikas, kuris 
užliko puikią radių ir Tnu 
zikalių instrumentų krautuvę 
adresu 3417 S. Halsted st., o 
dabar jau atidarė naują mo
demišką rakandų krautuvę - - 
Budrik Fumituitf Mart, 3409 
S. Halsted st., kurioje užlai 
komi gražiausi namų rakan 
dai, o, kas svarbiausia, yra 
parduodami pigiausiomis kai 
nomis Chicagoje. Prie to, dar’ 
yra duodamos atmintinos do
vanos visiems, kas tik atsi 

: lanko pamatyti šią naują Bu- 
driko krautuvę. Mike

J

Primintina radio klausyto
jams, kad ryt 11 valandą 
prieš piet bus reguliarė ne- 
dėldienio radio programa, ku
rias leidžia savo pastangom 
Progresą Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted str. 
Šiose programose nevartoja • 
ma rekordai - plokštelės, bet 
visuomet dalyvauja žymūs 
dainininkai ir muzikai. Taip 
ir ryt dainuos Naujosios Ga
dynės dainininkai vad. Ste
ponavičiui. Be to bus gerų 
žinių iš visuomeniško judė 

į jimo ir žinios iš Progress krau 
luvės prekyboj eigos, kur y- 
ra progas nusipirkti visokių 
namams reiklmenų dideliu pi
nigų Rutaupymu.

RYTOJ VISI KELIAI VEDA Į LABDARIŲ 
OKI

Kviečia Tėvų Marijonų Rėmėjų Chicagos 
Apskritys

Rugpiūčio 22 d. įvyksta 
Tėvų Marijonų Chicagos Rė
mėjų, bendradarbių apskrities ( 
šaunus išvažiavimas tikslu pa , 
remti Amerikoje įsikūrusias 
Vargdienių Kongregacijos, Ne 
kalto Prasid. Pan. Šv. sese
les.

Amerikos lietuviai džiau
gėmės ir didžiavomės davę 
Lietuvai seseles Kazimierie- 
tes. Šįmet Lietuva, mums at
silygindama, davė min. sese
les, kurios užP.na šeimininkių 
vietą Marianapolyje ir semi
narijoje Marijos Kalneliuose.

Mūsų pasišventimas ir mū
sų aukos daug gelbsti TT. 
Marijonams. Mūsų pasišven
timas išvažiavime paremiant 
min. ineąel'es ifinansdnįiaį jų 
pradžios gyvenime Ameriko
je taipgi užvaduos TT. Ma
rijonų finansus seselėms bū
tinai reikalingus. Aišku, tai 
Dievo keliai, kuriais Dievas 
veda lietuvių tautą.

Tad tuo džiaugsmu dalin- 
damies, turime ateiti į pagal
bų bukomis ir parama prisi
dėti seselių reikaluose.

Iki pasimatymo! J. Šliogeris

jLfHE’ssmurs
OT - -iMPEJCFCeTAg tujl txucies CoKYtMUE,

1 FimP TolY OML, Com»*STEHT1_N EKTECTAI SEP
EPFFiEP BY TUem ovte AHP BENOMP TRJC ^li_£XT

VAiarTV - Treke akk etilu Lomc CaW or ^ilcmce. , 
V/hich iZEjjEvu The Pialocllc amp viex vntS’A .**. < 
At-TUouCH I Tmoocmt RAROO'-T X«T •
£VE. IH * HEAJZTS AFiRE “ To STEAK |M THE BmclaMCC.
OF THE OJRT5 - » KEAi_ HOT- STUFF *

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VAGUUM-OLEANER
ATLIEKA li DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR mafeiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabaab Ave., Chicago.

WM. A. LEWIS 
savininkas garsiosios 

Lewis Style Shop 
4716 So. Ashlend Ave.

Šiomis dienomis toje krau
tuvėje eina dideli pageri mimo 
ir pagražinimo darbai. Ypač 
yra gražinamas frontas. Iš
rodo", kaip ir didžiosios vi- 
durniiesčio krautuvės.

Ateinantį mėnesį, kai visi 
pagerinimo ir papuošimo dar
bai bus baigti, tai bus paskel
btas “grand apening.”

Jo krautuvėj visada randa
si gerų drabužių vyrams, mo
terims ir vaikams pigiomis 
kainomis. Vyrai nusipirkę siū
tus būna labai patenkinti.

P-»nas A. Lewis visada at
silanko į lietuvių rengiamus 
piknikus ir paremia gausio
mis dovanomis. Rep.

PAmtAVIMVI NAMAS
8112 W. Ilenderson St.. labai pigiai,
4 fletai po 4 kambarius, kampinis 
namas, antomatlc stoker. Savinln- 
kas Prazba.

PVRDAVIMil TAVERNAS

Pardavimui pigiai tavernas, pilnai Į- 
rengtas. gerai Išdirbtas bienis, at- 
sišaukit šiuo adresu: 961 Mlhvaukee 
Ave., Racine, \Visc.

REIK ALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
“Draugas.” 2884 So. Oakley Ave. 
Bo» No. G809,

DAKTARO OFISAS RENDON

Viršui seniai {steigtos aptiekos, spe- 
elalė nuolaida daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai 
pradedant. Reikale atsišauklt ) Ap- 
tleką, 2268 W, 24th Street.

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingos pardavėjos dėl kotu lr 
fnrs. aukščiausia alga lr commisija. 
Atsišauklt dabar. Maurice Cioak Co.. 
4726 So. Ashland Ave., tel. YARds 
2984,

PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui: Saldainiu lr Cigaru
Krautuvė, geroje apielinkėje, geri 
pagyvenimo kambariai, renda pigi. 
Telefonuoklt Prospect 1888.

.REIKALINGI DARBININK Al-ftS 

VYRAI
Automobiliu mekanikai ............ t j
Drlll Press operatorius .........
Elektrlklnlų Motoru taisytojai
Mekanikų padėjėjai ..................
Duonkepiai ................................... *3^vJ
Indų plovėjai .............................. 212^1$
Virėjai ............................................ 218-36
Valytojai ................................  212-16.
Prltarnautojal ................................... 218.

MOTERY8
Virėjos Restarantuose .. 218-22-35.
Pritarnautojos ......................... 212-16.
Generaliniam namu darbui,

mergaitės ................................... 28-12.
Beautv Operatorlos .. $16.50 ir aukš. 
Prosvtoja Moterų dreslų .... 212.
Viešbutyje Patarnautojos .... 250.

SHAY EMPI.OYMKNT AGENCY 
14 We«t Washington Street

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800

PLATINKITE “DRAUGĄ” reikalinga darbininke

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kalnas nepaprastai žemosl Ko

kybe Ir kainomis sumu&am 
visua sandėlius!

RAKANDAI 
GARANTUOTI!

Rakandai parlorlam, valgomiem, 
miegam lėni kambariam, pord4am... 
Riednl ir turtingi ras DIDEIJ 
PASIRINKIMĄ! Gastnlal pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų — Dlvonal, rlratoa, elektriki- 
nės ledaunės, radine, skalbyklas 
— viskas. Nenisitikėki t lkl paty.‘ 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

VVest 47tfa Street
Tel. BOULEVARD 1751

Reikalinga moteris a.rha mergina 
nuolatiniam namų darbui, maža fa- 
millja, geras namas, gera alga. Te- 
lefotmoklte Spauldlng 9195.

PARDAVIMUI NAMAS

Brighton Parke netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4-3 kambarių namas, kar
štu vandeniu apšildomas, garadžius. 
Savininkas mainys ant lotų arba 
biznio. Perkant Jmokėtl 2500. ki
tus kaip renda. Turime daug viso
kių kitų bargenų. namu ir farmų. 

C. P. SUROMSKIS
2502 Weet 69tb Street,
Tel. GrovehlU 0306.

PARDAVIMUI NAMAS

2 fletų medinis namas, geram sto
vyje. po šešis kambarius, elektrikas, 
vantos, parsiduoda pigiai, kaina 
22300. Parduodama Iš priežasties 
senatvės. Namas randasi 3540 Pax- 
nell Ave. Atsišaukite pas savininką 
3536 Parnell Ave.

1. IŠRENDAVIMUI TAVERNAS
I Renda 240 Į mėnesj, pilnai Įrengtas, 
įšilto vandenio šiluma,,po adresu 804
West 3 lst Street. Dėl Informacijų 
tel. Virginla 1521 arba atsišauklt J 
2996 Archer Ave.

REIKALINGA DARBININKE

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! DUKRELES JENNIE 
IR MOTERS ROŽES TENANIENE8 
po tėvais Banlaniutės. Birma gyve
no Danbury, Conn. 1936 m. liepos 
7 d. paėmė dukrelę ir nežinau kur 
Ir dėlko prasišalino. JI yra 2 5 me
tų amžiaus, B pėdų, sveria 1SB sva
rus, mėlynų aklų, apvalaus veido, 
pusiau tamsių plaukų. Gražiai at
rodo. Dukrelė 5 metų ir 4 mėn. 
Mėlynų akių, plaukučiai pusiau tam
sūs, gražiai atrodo.

8 metai kai atvažiavo 18 Lietuvos. 
Paeina 18 Alytaus apskr., Llgkeyoe 
valsčiaus, Sarkejedų kaimo. A8 Ta
ve, Rože, nepriverčlu gyventi su 
manim, ale aš negailu užmiršti mer- 
gaitėa Brangi mano dukrele, neuž
migtu Tavęs pakol gyvas būsiu. 
"Draugo” skaitytojai. Jeigu kas žino
te, kur Jos gyvena, prašau pranešti 
Už teisingą pranešimą duosiu 225.00 
atlyginimo.

MIKE TENANI8
P. O. Box 1008. Danbury, Conn.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402

Mergina arba moteriškė namų dar
bui mokanti virti ir prižiūrėti val
kus, nėra skalbimo, nereikės būti 
naktimis, šešias dienas Į savaitę. 
Atsišauklt po šešių vakare. 6804 
So. Rockwell St.

PARDAVIMUI GROSERNE

Grosernė ir marketas, pigi renda. 
šeši kambariai užpakaly, apšildomas, 
garadžius, elektrikinls refrigerato- 
rius, lietuvių apielinkėje. Neparduo
siu agentams. Rašykit

DRAUGAS. 2334 So. Oakley Ave.. 
Chicago. III. Box G 317

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contnctor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Ava., 
Telefonas PROspeet 1185.

STEVEN8’ DELTA MOSTE gydb 
atdaras votis arba tekančias žaiz
das paeinamas Iš varlcose veins 
arba nuo kokių kitų Įžeidimų. 
Kaina 21.00 už puoduką.

STEVENS APTTEKOJE 
235# S. Leavltt SL Seeley 9459

PLATINKITE “DRAUDA”

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

IR
OONTRAOTOR 

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus Singcliaia. 
Dedame stogus.

Turi 36 metus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAOO

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40
perkant 5-kte Tonus ar daugiau.

23rd.pl

