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ŠOVINYS SUSPROGO TARPTAU1I- 
NOE SANGAIAUS SRITYJE

APIE 400 ASMENŲ UŽMUŠTA IR 
1,000 SUŽEISTA '

J. VALSTYBIŲ KARO LĖKTUVAI NACIONALISTAI DAUŽO 
SANTANDERO POZICIJAS

Penkios skyrium veikusios .J 
koliumnos konsoliduojamos

HENDAYE, k Prancūzija,'kė, jau daro tarpusavį kontak 
rugp. 23. — Generolo Franco tų ir konsoliduojamos į vienų 
nacionalistų kariuomenė jau aplink miestų frontų, 
daužo paskutinę Santandero j Nacionalistų karo vadovybė 
radikalų pozicijų; “geležinę skelbia, kad per paskutinę pa
rinkę”, už kurios netoliausia; rų jos kariuomenė gerokų ga-
yra miesto ribos. lų pasistūmė pirmyn visais

apšaudydami japonų laivus 
galėjo kliudyti kitų valstybių 
laivus. Dabar gi, sakoma, to 
nebus. Japonai pažymi, kad

Penkiog nacionalistų kolium trimis šonais. Paimta daugiau 
nos, kurios ikisicl atskirai vei . kaip 20 miestelių ir sodybų.

Japonai sakosi iš laivų iškėlę 1 
50,000 karių

6ANGAJUS, rugp. 23. —'jų buvimas arti didžiųjų vals- 
Nežinia kurios kovojančios šadybių laivų buvo pavojingas 
lies sunkiosios artilerijos šo- šių valstybių laivams. Kinai, 
vinys smogęs susprogo dide
lėje departamentinėje parduo
tuvėje tarptautinėj srity ir a- 
pie 400 asmenų užmušė ir iki
1,000 kitų sužeidė. Viena par- jei įvyks kokių nelaimių su 
duotuvė visiškai sugriauta, o valstybių laivais, bus kalti ne 
kitos priešakis suardytas. Ne jie, bet kinai. *
vien tuo laiku buvę parduotu- Abiejų šalių kova nenutrau- 
vėje žmonės nukentėjo, bet ir kiama. Kaip kinai, taip japo- 
gatvėje esantiems kliuvo. Bu- nai giriasi savo laimėjimais.

Iš Ward kalėjimo paleista 
tik dalis kalinių — apie 1,000 
įvairios rūšies piktadarių. Ki
ti dar laikomi. Kalbama, kad 
kaliniai bus išlaisvinami gru
pėmis, jei bus matomas pavo
jus kalėjimo .pastatams.

vo pietų laikas ir gausingi 
žmonių būriai ėjo šaligat
viais, kai netikėtai šovinys a- 
tflžė.

Tarp sužeistųjų yra trys a- 
merikiečiai; du koresponden
tai ir viena moteris.

ŠANGAJUS, Kinija, rugp. 
23. — Japonų ambasados au
torizuotas pranešėjas paskelbė, 
kad apie 50,000 japonų kariuo
menės sėkmingai i&aipdiųta. 
sausumon iš laivų Woosunj£> 
distrttcte, šiaurių link nuo 
Šajigajaus. Kinų artilerija 
bandė trukdyti japonų laipdi- 
nimų smarkiai bombarduoda
ma minėtų distriktų Yangtze 
upė6 pakrantėmis. Tačiau ja
ponai to nepaisė. .Žengė sta
čiai per ugnį, kadangi laipdini- 
ma» buvo gyvas reikalas. Da
bar, kaip pranešta, japonai 
pradės puolimus prieš kinus, 
kurie ikišiol rimtai spaudė ja
ponus marynus ir jūrininkus, 
kurie sudarė japonų pajėgas.

Kinų karo vadovybė skel
bia,, kad paskutinėmis dieno
mis kinai prieš japonų karo 
laivus "VVangpoo upėje paleidę 
į darbų kažkokius savo stebė
tinus

TIENTSINAS, 
gp. 23. — Šiaurinėj Kinijoj 
prasidėjo didesnieji kįnų ka
riuomenės mūšiai su japonais, 
ypač išilgai geležinkelių ‘ piėt- 
vakar.uose ir pietuose nuo Pei 
pingp.

Japonai vis dar neįstengia 
paimti Nankowo perėjos, kad 
įsiveržus į Čaharo provincijų. 
Matyt, kinai nusimano, kad mi 
nėta perėja ar anksčiau, ar 
vėliau teks japonams. Dėl to 
kinų kariuomenė įsikasa Čalia- 
ro centrinėj provincijoj, kad 
sulaikius ten japonų žygjavi 
mų.

Spėjama, kad šiaurinėj Ki
nijoj japonai turi jau apie 
100,000 karių.

-

J. Valstybių trys karo lėktuvai gražiai eilėje lyg vienas skrinda padebesiais York- 
towne. Jie daro pratybas. Dalyvaus lėktuvų lenktynėse Clevelande, O., rūgs. 3 iki 5 d.

(Acme Photo.).

SUGRIUVO BRITU RADI
KALU PLANUOJAMAS 

“FRONTAS”

12 ASMENĮ ŽUVO Miš-

LONDONAS, rugp. 23. — 
Britų kairiųjų gaivalų vadai 

Kinija, ru-:band® sudaryti politinę parti-
jų^r- “liaudies frontų”. Tuo 
reikalu daugiausia dirbo ko 
munistai. Jie bandė į šį “fron 
tų’- patraukti darbiečių-parri-

CODY, W^o., rugp. 23. — 
Šiaurvakarinėj AVyomingo vai 
stybės dalyje miško gaisruose 
((Absoraka kalnuose) iki šian
dien žuvo 12 asmenų ir apie

. 50 sužeista. Tarp sužeistųjų 
yra keliolika CCC jaunų vyrų, 
kurių keletą^ šimtų buvo pa-

NEGALIMA NĖ PRAŠYMŲ 
SIŲSTI LENKU VY

RIAUSYBEI

Europa Hegsli gyventi te jokio 
—-;^/-^trimiuo
VIENA, Austrija, rugp. 23.- susekti, kieno yra tas nardau- 

- Dėka Anglijos pastangoms, tis laivas.
Portugalijos, su Čekoslovakija Turki jų tas rimtai apeina) 
iškelti nesutikimai beveik jau Diktatorius Kernai Ataturkal

PARALYŽIAUS LIGA 
CHICAGOJ

jos dalį Ir liberalus. Ateinantį 
mėnesį darbo- partija turės su
važiavimų ir'komunistai tikė
josi laimėti.

Tik, štai, dabar darbo parti
jos variai paskelbė, kad jie at
sisako susidėti su komunistais 
“fronto” sudarymui. Tokiu 
būdu “frontas” negalės būti 
sudarytas. Komunistai jaučia
si labai nusivylę. O jie tikėjo- 

(si daug kų laimėti.

NACIAI PASKELBS MOTE
RIMS PATARIMUS

siųsti prie? gaisrus.

BRAZILIJA NETURI KUR 
KTI KAVOS; NAIKINA

Chicagos sveikumo departa- 
mažuosius laivelius su mentas Skelbia, kad mieste 72

torpedomis. Kinai Rakosi, kad 
šios jų “blusos” keletu japo
nų mažesniųjų karo laivų nu
skandinusios. Tačiau x apie to 
žygio tikrumų abejojama. Ja
ponai pareiškia, kad nesama 
ko panašaus ir jų laivams nė
ra ko bijotis. Tai paprasta ki
nų propaganda, pareiškia ja
ponų variai.

Atsižvelgus į didžiųjų vals
tybių protestų, japonų karo 
laivų vado įsakymu visi jų

BERLYNAS, rugp. 23. — 
Reicho medikalinis vadas G. 
Wagneris paskelbė vokietėms 
moterims patarimus (tas yra 
lygu įsakymams), kad joe iki 
50 m. amžiaus nerūkytų ir ko 
mažiausia alkoholio vartotų.

. RIO DE JANEIRO,, rugp. 
23. — Brazilija turi nepapras
tų kavos perteklių. Dėl to ka
vos kaina yra nepaprastai ma
ža ir kavos augintojai turi 
nuostolius — negali išsiversti.

Brazilijos kongresas pasky
rė pinigiškų paramų kavos au
gintojams, o vyriausybė nus
prendė 15 milijonų kavos mai
šelių sunaikinti. Paprastai ka
va išvežama jūron ir ten sube
riamą. , , i

valandų laikotarpiu paraly
žium (infantile paralyais) su
mirgo 13 asmenų daugiau. Tas j Jis sako, kad tas kenkia moti- 
Chicagoj yra nepaprasta. I niškumui.

SUIMTAS PASPRUKĘS 
ŽUDIKAS

Nadi agentai ir Lietneje datg irba
KAUNAS. — Spaudoje bu

vo rašyta, kad šiuo metu “Kul 
tfrrverbandas” savo veiklų 
aktyvino. 25 VII suruošta
dainų šventė buvo irgi vokiš- 

laivai ištraukti iš tarptautinio Į knn10 demonstracija. Įvairus 
kvartalo pakrančių, kadangi' agentai dirba ne tik išsijuosę

Kybartuose, bet ir kaimuose. 
Tarp kita ko, Kybartuose ir

apylinkėje agituojami silpnai 
susipratę piliečiai, kurių pa
suose įrašyta lietuvių tautybė, 
raginami paduoti prašymus 
vidaus reikalų ministeriui, kad 
ištaisytų tautybę iš lietuvių į 
vokiečių. Jau keletas suagi
tuotų žmonelių tokius prafiy- 

j mus yra padavę.

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

Su šiais tikietais galite 
įeiti į daržą ir dar galite 
laimėti vieną Iš šimto gra
žią dovaną.

Paduotų prašymų motyvini 
šie: Mūsų vaikai, girdi, baigę 
lietuvių pradž. mokyklų, to
liau tęsti mokslų nori vokie
čių mokyklose, o kadangi pa
suose užrašyta lietuvių tauty
bė, tad vokiečių mokyklose vai 
kų nepriima.

Be to, įrodinėja savo vokiš- 
knrrių ir Lt. Aišku, kad šie pi
liečiai tik agitatorių paveikti 
tokius prašymus padavė. Ir 
vis dėlto dar ir šiandien kai 
kuriose žinybose yra vienas 
antras atsakingas valdininkas, 
kuris drįsta, už “kultftrtege- 
rios”, net juiiformuotas būda
mas, tostus kelti.

VILNIUS- (per paštų). — 
Ryšium su š. m. vasario 14 d. 
nusiųstu Vilniaus krašto lie
tuvių memorijalu Lenkijos vai

likviduoti. U 1

Bet, štai, Europoje -kita tar
ptautinė krizė reiškiasi.< • • i » ~
Nežinia kuries valstybės nar

dantis laivas ar tai iš Juodo
sios jūros, ar gal iš Vidurže
mio jūrOs įplaukė Marmoro jų 
ron ir ten pradėjo pulti Ispani 
jos radikalų laivus, kuriais išstybės prezidentui, kuriame 

buvo atvaizduota sunkus lie- l-Rusi jos Vežama karo medžiaga.
tuvių stovis Vilniaus—krašte, 
tų memorandumų kai kurie 
pasirašusieji asmenys buvo 
nubausti administracinėmis 
baudomis.\ •

Paskutiniuoju laiku Vilniaus 
miesto atorastijon buvo nu
kviestas ir lietuvis agronomas 
R. Bagdonas. Jis ištardytas 
dėl to memorijak*, ypač buvo 
klausinėjamės dėl jo auto
riaus. ’

Už memorijalo pasirašymų 
(Vilniaus Storasta nubaudė R. 
Bagdonų 100 auksinų baudos, 
arba baudos nesumokėjus — 
trims diemomsi arešto.

Tuo būdu memorijalu pasi
rašusieji lietuviai, išskynus 
kun. Viskantų, visi jau nu
bausti panašiomis baudomis.

Vilniaus krašte lietuviai ga

NEW YORK, rugp. 23. — 
Čia suimtas pasprukęs iš 
Pennsylvanijos kalėjimo J. J. 
Bruno, kur? 1934 m. prieS 
rinkimus Kelayres. Pa., mies
telyje dalyvavo demokratų 
vaikštynių užpuolime kai pen
ki asmenys nužudyta.

Bruno au kitais keliais už
puolikais buvo nuteisti kalėti

grįžo iš turkų kariuomenė! 
manievrų Trakijoje ir atšaukė 
iš ten vyriausius kariuomenės 
vadus, su kuriais turi specia
lius pasitarimus apie šį įvykį.

Turkija spėja, kad nardan
tis laivas turi priklausyti Ita
lijai, arba Vokietijai Nepaty
rusi tačiau ji susilaiko vienų 
ar kitų kaltinti.

Sov. Rusijos spiriama Turi 
Vienas turkų karo laivas pareiškia, kad ji bafldyr1
tebėjo nardantį laivų, bet ne-j šių paslaptį išaiškinti, kadan- 
pažino, kokiai šaliai jis pn- ■ gi Dardanėliai yra laisvi įvai- 
klauso. '< - rių šalių laivams plaukioti.

Kadangi šiame įvykyje la
biausia paliesta Turkijos są
jungininkė sov. Rusija, turkų
vyriausybė nusprendė būtinai tis.

FONDAS LIETUVOS MIŠ
KAMS ŽELDYTl

KAUNAS. — Lietuvos miš
kams želdyti kasmet buvo ski
riama nuo g0,000 iki 300,000 
litų. Su tokia suma nedaug 
tegalima miškų atželdyti. Vis 
labiau jaučiant miško, medžia
gos štokų, vyriausybė susirū
pino sparčiau apželdyti miš
kus. Neseni pi yra priimtas

Ii būti persekiojami, bet ož. '"i“TK ^Wyti i«»atymaa.
Vykdant tų jstatymų, žemėsdrausta jiems pasiskųsti.

NETURI PRIEMONIŲ KO
VOTI PRIEŠ NACIUS

. BERLYNAS, rugp. 23. — 
Evangelikų liuterionų dvasi
ninkai vadai vakar savo baž
nyčiose iš sakyklų pranešė,

Ūkio ministerija steigė miš
kams želdyti fondų. Kasmet

Tas garantuojama tarptautinei 
sutartimi. Uždrausta tik 
laivams tuo sųsiauriu ;>au

SUNKU PASIENIO JUOS
TOJE GYVENTI

KAUNAS, rugp. 23. 
“Vilniaus Rytojus” rašo, kad 
Punsko miestelis, Suvalkų ap
skrityje, dabar yra vadinamo
je pelini jo juostoje. Ten lie
tuviai dažnai sulaikojni ir ta r 
domi.

Liepos ,m. 18 d., sekmadie
nį, Punske buvo sulaikyti lie
tuviai: stud. Jonas Šatkaus
kas, Kosta« Ramanauskas ir 
mok. Juozas Maksimavičius, 
viei iš Burbiškiu kaimo, nuėję

miškams želdyti skiriam* 3 į miestelį dalyvauti pamaldo- 
nuoš. bendrų už miškų gautų se.

Į Po tardymo pasienio sargy
boje visi buvo paleisti ir įspė-

pajaraų. ; >

Apskaičiuota, kad per pas
kutinius penkerius metus už 
miškų po 18,500,000 litų paja-

ti, kad daugiau į Punsku ba 
leidimo nevaikščiotų.

Tai gi ir savo parapijos bažkad naciai vis nežmoniskiau ,mų. Tai gi, miškų želdymui 
jų bažnyčių spaudžia ir dvasi-! kasmet bus skiriama nuo 500,-;n^on la tuf • JT!
ninkai netenka priemonių kovo J 000 iki 600,000 litų. Tos lėšos raRt°8 leidimaa-

įvairiems laikams. Jam kliuvo g prįeg nacįų žygius, 
kalėjimas iki gyvos galvos. į Tarp protestantų nėra eoli- 
Pereito gruodžio mėnesį jis padaromo
bėgo iš kalėjimo ir ikišiol

bus. naudojamos ne tik valsty-
biniams, bet ir 
miškams želdyti.

privačiame

New Yoflce slapstėsi.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
ALASKOJE

FAIRBANKM, Alaska, ru
gp. 23. — Užrekorduotas A- 
laskoj įvykęs smarkus žemės 
drebėjimas. Nuostoliai maži.

KOVA PRIEŠ MORONUS 800 AMERIKIEČIŲ BĖG
LIŲ MANILOJE

30 ASMENŲ SUŽEISTA
NEW YORK, rugp. 23. - 

•Hudson and Manhattan trau
kinys nušoko* nuo bėgių. 30 
asmenų sužeista.

Chicagoj pradedama kova 
prieš rfioronue, kurie užpuldi- 

‘nėja ir žudo moteris.
Majoras paskyrė 1,000 dol. 

dovanų už bile vieno morono 
sugavimų, apkaltinimų ir nu
baudimų.

MANILA, F. 8., rugp. 23. 
— Čia atvežta apie jOO ameri
kiečių bėglių iš Kinijos. Jų 
daugumas iš Sangajaus.

OR
CHICAGO SRITIS.

Šiandien giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:08, laidžia-*

PLATINKITE “DRAUGĄ“ 'ai 7:37.
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Vėl Trečioji Partija
----------- *

Jau nuo seniai kalbama ir daroma pas
tangų įsteigti šalę respublikonų ir deinokra-

Igiau, negu tame mieste mokyklos atseina. 
Birželio 30 d. šių metų šelpiamųjų žmonių 
Minneapolio mieste buvo 21,087, o 1982 me
tais tame pat mėnesį tebuvo 8,037. Ar ne 
keistai Juk per tų laikų krašto padėtis vi-į 
sais atžvilgiais aiškiai pagerėjo, bet šelpia
mųjų žmonių skaičius veik pasitrigubino. 
Toliau paniški tas, kad miesto “reliefo’’ 
departamente 1930 metais dirbo septyni žmo
nės, o dabar ten dirba 316 žmonių.

Turbūt Minneapolio “reliefo” padėtis 
nėra nei geriausia, nei prasčiausia už kitų 
miestų padėtį. Tik tas vaisduoja kaip gi
liai “reliefųs” įleido šaknis į šio krašto 
gyvenimų. Dalykas išaiškinamas tuo, kad 
“reliefas,” tai nauja politikierių tvirtovė, kiu 
rios jie be kovos nepaduos.

■ 1 ' ■ *—X
Išgyrė Lietuvius, Išpeikė Lenktis

Praėjusį liepos mėnesį ( Palangoje vie
šėjo čekoslovakų mokytojų ekskursija. Po 
malonaus Lietuvoje pabuvlmo ekskursija grį

— New Yorke Šunų kapiny švilpk. Ateiti? nežiūrėk. Juo
ne jau yra apie aštuoni tūks
tančiui pakastų šunų. Ne tik 
tiek. Kai kurių kupetas pusė
tinos grožės ženklai dabina. 
Ant pintuos pažiūros, juokų*, 
ir gana. Arčiau prisižiūrėjus 
ir visų; dalykų nuodugniau 
apsvarsčius, nei juokai, nei 
kų. Argi tik čia ^nogaus silp
numas kyšoT Imk tik vienų

daugiau tinginiau»g ir juo 
mažiau turesi,i,tuo geresni?, 
būsi ir daugiau1 gausi. Tik, 
kažin,-ar ilgai taip tęsės!

Antradienis, rugp. 24 d., 1937

— Bepročių įstaigose (kiu 
gjausiai ženočių .aistį. Astroj 
vietoj, ueženpeiai stovi. Žili 
gelda, dėl ko tiek daug žo-

T,___  v-p-*. nbČiųt jllgai neieškojus, bedu
pasaulinį karų. Juk ir Čia to užtenka. Nevedę^ jei da- 
““ties žmogaus silpnumas pe rbo nėra,, pasėmė krepšį ir 

eiUA. Betgi žmogus vedęs ir 
su šeimyna,- tokių kelionių ne 
atliksi-. Pririštas jautiesi. Tai 
gi. Klausytis moteries išmėli-

i*’ . ...
kų geriau atrodo.' Ui tat ir 
sakoma; — silpnumas t

——>■■■ * -.--K ; ' U
— Ir kas tas virtuvės pipi-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Vainos dievaitis, Marsas, 
tavorščiai, juo toliau, tuo la
biau darosi bizį. Neužtenka 
jam spanų, čainų ir džepanų, das! 
ale ir kitur nori vainas už
vesti. Sakoma, jog keisas Jo
no Ruzvelto, sūnaus mūsų 
prezidento, kuris Capnes, 
Prancijoj, miesto majorui me
tė į veidui čerkų prancūziško

kūnams. Kada iš mokyklos 
buvo išleisti analfabetai lakū
nai/ laikraštis taip pailius
truoja: '

— Kas tai yra lėktuvo rei-

i 1

t« partijos dar trejų partija. Tai turttų “ S.d^ikTi^ujL’bSk' i"? ° “ ** “* '*** kai- Vaika'.: vyno, Afrikos Y Prancuzi
Ekskursantai Cekoelovak.joe ivatriuoao la.k-1^^ daSimt miliioIln Bva. visokių da,^ pageidaujaj ol jos 8uskaadinobūti radikališkesnė, darbininkiškeenė už esa

mas dvi. Kol kas, kaip Žinome, tokia par
tija neatsirado. ■

Dabar štai angliakasių senas vadas ir 
pagarsėjusia su savo C. I. O. John L*. Lewis 
pareišk
rbais ir pagrasino trečiosios 
girnų. ; , .

Yra aišku? kad Lewis turi šansų gerai 
pasirodyti. Jis imponuoja žymiai Amerikos 
darbininkijos daliai. Bet kol kas turi ir nei
giamų pusių. Jisai susipykęs su Amerikos 
Darbo Federacijos vadais. Jisai priėmė tal-» 
kon komunistiškų gaivalui, kai pradėjot veli 

| kimų su savo C. I. 0. Kad užtikrinti pasi
sekimų, Lewis turėtų susitaikyti su A. 'Dar
bo Federacija ir pertraukti ryšius su komu-* 

Raistiniais gaivalais. .’l

reiškė savo nepasitenkinimų kongreso da 
partijos stei-

Vokiečių • Lenkų Draugingumo 
Nebeliko

1934 metais, dar Pilsudskiui 
tebevaldant, užsimezgė lenkų - vokiečių drau 
gingi ryšiai. Visų tada buvo manytlų kad 
tie ryšiai neilgai tetvers. ,' -

' Jau nuo senokai, tie ryšiai ėmė trūkti 
ir santykiai tarp Lenkijos iT Vokietijos ėmė 
gesti. Šiuo sykiu vokiečius erzina lenkų po
litika Silezijoje. Ten lenkų vyriausybė vy
kina žemės reformų — iš vokiečių dvarinin
kų atiminėja žemes ir jas dalija lenkams. 
Aišku, kad Berlynas tuo . labai nepatenkin
tas. » R v l • ;/*-* >

Lenkų ir vokiečių siekimai nėra vienodi 
ir todėl tolimesni susierzinimai neišvengtini. 
Nacių laikraščiai dar vis lyg norėtų,lenkus 
toleruoti ir ragina juos susiprasti ir ne
drumsti abiejų kraštų draugingų santykių, 
bet jau pripažįsta, kad -Pilsudskio ir Hit
lerio sudarytoji sutartis nedavė pageidau
jamų vairių. i , į J -JU

Progresas Lietuvoj

. Tt ptynias dešimt milijonų sva- 
raSJauoee apra«6 savo ispūdiu., įgytu. Ltc taMnat įveia.
luvOje ir patyrimus Lenkijoj.

Čekai mokytojai labai palankiai aprašė 
apie lietuvių svetingumų ir begalo pasipikti
no lenkų grubijoniškumais. Vilniuje čekai 
buvo sulaikyti ir be jokio reikalo ir be jo
kio . paaiškinimo išlaikyta apie penkias va
landas. Čekai, pasipiktinę lenkų žiaurumais 
Vilniuje, nutarė vykti namo niekur Lenki
joj nesustodami ir nieko nelankydami.

Straipsnis, kuriame buvo aprašyti įspū-' ieškoti nuvykusius, kai kada, 
džiai apie Lietuvų, buvo pavadintas: “Na ir visai nemeiliai apkūlė. Ko-
jantarovebi pobreži” tai yra “Gintariniam 
pajūty”.

• į Po Prohibicijos Atšaukimo *
—----------- *•

Nuo prohibicijos atšaukimo jau praėjo 
51, mėnuo/ Per tų laikų Amerikos žmonės 
pragėrė $16,252,000,000.

Jei prohibioija nebūtų buvus atšaukta, 
tai žmonės veik tiek pat būtų pragėrę, tik 
jų gėrimai nebūtų buvę tokie pat kaip da
bar. Be to valdžia nebūtų gavus kelių bili- 

‘ jodu mokesčiais, o tie pinigai būtų nuėję -1 
valdininkų .kišenius kyšių pavidale.

Pripažįstame, kad dabar žmonės per* 
daug geria, bet svaigiųjų gėrimų uždraudi
mas dalykų nebuvo pagerinęs, o didžiai pa
bloginęs. *

Kiny - Japonų Karas Didėja
•sAta**.—

Japonai didina karinius veikimus prieš 
Kinijų. Amerikos vyriausybė jan pripažino 
padėties rimtumų ir nemato, kad dalykai 
pagerėtų. Todėl pasiryžo kuoveikiausia su
rinkti ir išgabenti ^isus savo x piliečius iš 
tų vietų, kur eina kariniai veikimai. Iš tų 
vietų atšaukti ir Amerikos konsulai.

Kaip seniau Amerika uždraudė pilie
čiams vykti į Ispaniją, tai taip dabar už
draudė vykti į Kinijų.

negalint ištesėti, ištikrųjų,
ma. Prie progos gal. nebūtų'*reikia iš galvos išeiti. Nekal-

iš kelio pažymėti ir tai, jog bant apie išlaukinius reikme- 
pipiras pakišo mintį Kolum-nis. Jei taip dalykai ir da 
bui Amerikos ieškotų Pipirai toliau patęsės, šeimos lizdelis 
dera daugiausiai Indijoj, ku-. ir viski ant pliko oro atsi 
rių dabar Anglija valdo. Ko- klius.
lumbo laikais, jų turkai glo
bojo. Ir europiečius pipirų — Karas yra’ biaurus daik

tas. Tai vienok karas taip,

galvas labiau negu vainos 
Spanijoj, Čainijoj ir krizė 
ant Viduržemio marių.

Ir ne tik Europoj ir Azijoj.
Marsas visur nori vainų už
vesti, net Amerike. Antai, ir vakarinį... 
Bruklyno lietuviški balšavikai 
ir lietuviški fašistai pradėjo
vieni ,kitiems pirštines į vei
dus mėčioti dėl rokundos, ku-

— Skridimas nuo vieno taš
ko ligi kito.

— Kaip galima matuoti an
glis,

— Metrais.
— Girdėjote kų nors apie 

ekvatorių!
— Taip. Jis eina po 

ningradu.
— Kiek žemė turi ašigal 
— Keturis.
— Kokius!
— Siaurinį, pietinį, rytinį 

(XX)

lumbas, geros širdies vyras, 
pąsiketina į Inaijų kelių van
deniu surasti, kad nereikėtų 
bereikalingai su neišmanėliais 
turkais piudytis. Ir kas būt 
sakęs! Išplaukia ieškoti van
deniu kelio į Indiją, o atran
da iki tol negirdėtų Ameriką. 
Kitaip sakant, jei ne pipiras, 
Amerika iki ilgiau neatrasta 
būt užsitraukusi.

— Jei kas, tai bravorai sa
ve išgarsinti pinigo negaili. 
Išsigarsinimai kasmet apie 
dvidešimt penkis milijonus 
doierių išleidžia. Suprantamo, 
tokis išsigarsinimas ne vien 
prietelius, bet ir neprietelius 
suranda. Iššjgd^sinlmui pasi- 
dėkojant, jau ir vėl atsiran
da asmenų, kų visai rimtai 
apie antrų priverstinų blai
vybę svajoja. Jei mažiau a- 
pie save šūkautų, gal, tokio 
užvyao taip ūmai nesukeltų.

kaip audra, ir gerų dalykų U buvo dide6nioB piknykas.
paskui save palieka. Tik pa
žiūrėkim, kaip jau žiloj seno
vėj karas žmogų galvoti pra
tino. Kur tai da veik Mozės 
laikuose, žydai sumano me
dus supliekti. Jųjų vadas Je-

Fašistų pravadyras Tysliava 
sako, kad jo piknykas buvo 
didesnis, negu jis tikėjosi. 
Balšavikų pravadyras M i žara 
sako — no! Esu Tysliavos

, piknykui užteko muzikos vie-
robaalis arba ka.p ji papra- n0 afonO) o bal5avik„

Iš gaunamų laiškų ir raštų iš Lietuvos 
daug žinome apie žymų ten daromų progre
sų įvairiose gyvenimo srityse. Ten yra da
roma, daug ko, kuo galima pasidžiaugti ir 
net nusistebėti^ i » ; f. • :

Štai vienas progreso ženklas, kuriuo ga
lime džiaugtis ir stebėtis. ‘ \

. Alytuje yra- projektuojama bažnyčia, 
kuri talpins 3,000 žmonių įskaitant 500 sė- 
dyniųsvietų. Be to projektuojama toje baž
nyčioje turėti dar koplyčių, krfri talpintų 
100—150 žmonių. Po bažnyčia numatyta tu-

t rėti svetainę susirinkimams 30G—400 žmo- 
, nių, įvairūs sandėliai, centralinis apšildy- 
. mas, kuro sandėlis ir gyvenamieji kamba-

riai “dženitoriui”.
(Bažnyčia bus mūrinė čerpėmis dengta. 

Bažnyčia ataria 700,000 litų.
Ar tai ne aiškus ženklas, kad Lietuva 

progresuoja Toliau ar tai ne aiškus ženk
las, kad Lietuva nėra kryptelėjus eiti lais- 
vamanybėe keliais.

Kaip Stovi Vieno Miesto 
“Reliefas” .

Ii f e* -į * y . / ' . / , .

Minneapolio mieste .tapo ištirta, kaip 
len stovi “retiefo” reikalai.

Pagal vyriausybės planų sakytame mies
te ateinantiems metams -skirta' $11,677,000 
tiesioginiam “reliefui” ir WPA. Tai dau-

— New York Times laik
raštis vien popierai kasmet• •
keturis milijonus dolerių iš
leidžia. Išeitų, tvarkyti anųjį 
New Yorko didžiulį laikraš
tį, išeina daugiau, negu visų 
Lietuvų. Ve kokių įdomybių 
New Yorke esti.

— Ir da yienas įrodymas, 
jog visų nepatenkinsi, gino 
kart daugiau, negu kitados 
ieškoma būdų vargšus paguo
sti. Ir, ot, kai matai kyla 
krausimas, kasgi tuo vargšu 
yra! Tokis, kų viskų uždir
bęs, pragėrė; niekad į ateitį 
nežvelgė, ir nūdien veik ant 
kelio išmestas taršos, — vi
sur užuojautos susilaukia. 
Raud., Kryžius, Senų Fundas 
ir kitos įstaigos jarm prijau- 
čia. Gi jo kaimynas, kų’ to
kiose pat aplinkybėje skardo, 

ųiaipėdoje rugp. 28-31 įvyks lietuvių į bet kiekvieni skaptukų slė
pė, ir dabar nors šiokių to
kių lūšnelę įlysti turi, nei iš 
toli prie tų pašelpinių įstaigų 
neprieina. Turtingas! sako; 
jam pašalpos nereikia.

Kolumbo Vyčiai Tęs Kovę Prieš 
Komuniztnę

Kolumbo Vyčių valdyba vienu balsu nu
tarė rinkti po 25c nuo kiekvieno savo orga
nizacijos nario kovai prieš komunizmų.

Kolumbo vyčiai jan nno seniai paskel
bė žūtbūtinį karų komunizmu? Nuo savo 
pasiryžimo Vyčiai ne vien neatsisako, o sa
vo kovų tik plečia.

Lietuvos šauliai Pirmose Eilėse

Suomijos sostinėje šio mėnesio pradžio
je įvyko tarptautinės rungtynės šaudyme. 
Jose dalyvavo ii Lietuvos šauliai. Oempijo- 
imto lietuviai ten nelaimėjo, bet jie ten pa
sirodė taip, kad jie atsistojo pirmose eilėse. 
Geriausia pasirodė patys šeimininkai suo
miai, paskui ėjo estai, šveicarai ir švedai.

versliniųkų, biznierių, pramonininkų ir amat 
ninku kongresas. Tada bus paminėta 15-
kos metų organizacijos sukaktis.

r • • • •
Šiuo sykiu Lietuvoje gyvena 9,204 sve

timšaliai. Šių metų pradžioje kefctu šimtų
jų buvo daugiau.

• • ♦
Kaune pradėta statyti Prekybos, Pra

monės ir Amatų Rūmai.

štai vadino, Gedeonas, susi 
šaukia net apie dvidešimt tū
kstančių žydų. Susivadinęs 
juos, sako: tie, kų bijote, gė
riau traukit namo. Na, ir kai 
matai net dešimt tūkstančių 
nubyrėjo namų linkui. Tačiau 
i$edėdtiak Aujūtičfo; kad ir 
likusiuose da jovalo yra. Gal
voja, kaip atsikratyti šių. 
Tik, žiūrėk, kaip gudriai iš
galvoja! Varosi, po kelis de- 
sėtkus į šaltinį pagirdyt, ll 
žiūri, kaip jie geria. Tuos, kų 
pribėgę kai šunys iš greitu
mo vandenį laka, skiria nuo 
tų, kų suklumpa ant kelių, 
ieško indo, rieškučiomis va
ndenį samsto. Ir paskui pa
siėmęs tik tuos kelis, kų van
denį lakė, išėjęs sumala į smi
ltis didžiausias medų jėgas. 
Gudriau nei West Pointo ka
detai neišgalvotų.

piknykui turėjo sukaitę triu- 
byti net dvi milžiniškos or
kestras. Kadangi balšavikai 
su fašistais negali taikoj gy- 

Įventi, tai piknykas gali būti 
'priežastim čia vainos.

“Komsomolskaja Pravda” 
kaltina Maskvos civilinės a- 
viacijos vadovybę, kam ji iš
davė diplomus analfabetams 
(analfabetas nemokąs nei skai
tyti, nei rašyti — prof. K.) la-

Kiek Lietuvoj Mokama 
Žemės Olao 

Darbininkams

Centralinio statistikos biuro 
žiniomis, šiemet visur padidė
jo Žemės ūkio- darbininkų už
darbiai. Duodant visų išlaiky
mų, vidutiniškai šiemet mo
kama atlyginimo per metus 
bernui 285 lt., pusberniui - • 
185 lt.,- merginai — 225 lt, 
pusmergei 150 lt., pieme
niui — 100 lt,* Pereitais me
tais buvo mokėca bernui 240 
lt,, pusberniui —160' lt., me
rginai 195 lt, pusmerge* 
*r- 130 lt, piedieūiui — 85 lt. 
Vadinasi, x šiemet samdiniai 
tt lyginimo gauna 15—35 lt. 
daugiau, v

. H ’ 'Padienių darbininkų atly
gi urmas SieiĮiet taip pat yra 

I didesnis. Duodant maistų, vy-
• Išeitų, jei' ketini kada uŽū~, rui už darbo dienų Šiemet 

vėjos kad ir prie valstybės mokama maždaug 2,10 lt., mo- 
durų belst, tai iš anksto prie teriai — 2,20 lt Pereitais me
to ruoškis. .Kų uždirbęs,špro tais padięniajnt žemės ūkio

Gydytojas Jurgiui -uždrau
dė rūkyti. Daugių daugiausia 
leido po kiekvieno valgymo 
surūkyti tik vienų cigarų. Po 
trumpo laiko pas tų patį gy
dytojų, bet jau pagvjęs, tie
siog trykšte trykštančios svei
katos atsilanko Jurgis. Gydy
tojas nustebęs sušunka:

— Taip puikiai pasitaisei! 
Tavo sveikata tiesiog žavinti!

Jurgis'. — Suprantama, nes 
po šešis kartus per dienų val
gydavau. (“L. A”),

Susirgo vieno maizerio (sku?- 
puolio) žmona. Guli ant smer- 
telno patalo, dūsauja. Vaka
ras, o vyrui reikia eiti į dar
bų. Atsisveikindamas savo 
žmonų sako.*

— Dušiuk, jei jau ateitų 
pas tave smertis, nepamiršk 
užgesinti šviesų.

LIETUVOS PRAMONE NUOLAT AUGA

Prieš karų rusų valdomoje 
Lietuvoje pramonė buvo silp
nai teišsiplėtusi, o pačių lie
tuvių savo krašto pramonėje 
labai mažai dirbo. Lietuvon 
pramonė pradėjo augti ir plė
stis sukūrius nepifkjausonių 
valstybę, ypač smarkiai išau
go per paskutinįjį dešimtme
tį. 1936 m. Lietuvoje veikė 
1,135 įmonės su 30,248 žmo 
nėmis, tarp kurių buvo 25,84b 
samdomi darbininkai. Augant 
pramonei, ypač stambiajai, 
nuolat didėja dirbančių tai- 
naatojų skaičius. Didėjant į- 
monėse darbininkų skaičiui, 
kartu didėjo ir jose naudoja
ma medianinė jėga.

Per paskutinį dešimtmetį 
Lietuvoje labiausiai išaugo 
šios pramonės šakos: durpių 
komercinės kasyklos, plytinės, 
tekstilės (audinių), medžio a

darbininkams buvo mokama 
20—35 cnt. mažiau.

Žemės ūkio darbininkai di

pdirbimo, popieriaus ir poli. 
grafuos, maisto produktų, 
drabužių ir avalinės pramo
nės šakos. Be to, Lietuvoje 
taip pat gerai veikia metalų 
ir mašinų, chemijos, odų ir 
kailių, elektros, dujų, vandens 
tiekimo ir kitokios pramonės 
šakos.

Lietuvos pramonė daugiau
sia yra susispietusi Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Kau
no mieste ir apskrityje dirba 
daugiau kaip trečdalis vii 
pramonės darbininkų. Čia 
ncentruojasi per 70 nuoš. vi 
sos metalo ir chemijos pra
monės, visa šilko audimo pra
monė, žymi dalis vilnų ir me
dvilnės audimo ir verpimo 
pramonės ir apie 21 nuoš. le- 
ntpifivių darbininkų skaičiaus. 
Čia beveik yra pusė popie
riaus ir poligrafijos pramo
nės su vieninteliu Petrašiū
nuose popieriaus fabriku; dau 
giau kaip 60 nuoš. visų spau
stuvių ir beveik visos kartono 
ir popieriaus dirbinių įmonės.

rba*

džiausių atlyginimų x gauna 
Klaipėdos krašte, Kretingos, \Taip pat Kaune daug yra į-
Biržų, Panevėžio, Mažeikių, 
Telšių, Utenos ir Rokiškio ap 
skrityse, o mažesnį kaip vidu
tinis — Alytaus, Trakų, Sa 
kių, Seinų, Vilkaviškio, Mn 
Tijampolės, Raseinių, Taura 
ges, Zarasų ir Kauno apskri 
tyso.

vairių maisto, drabužių ir ki
tokios pramonės įmonių.

Klaipėdoje dirba apie 25 
nuoš. visos Lietuvos pramo
nės darbininkų. ’ Čia vyrauja 
medžio pramonė ir yra sukon
centruotos stambiausios Lie- 

(Tęsinys 3 pusi.)
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kmios vien eksportui paga 
mino sviesto ir kitokių pieno 
produktų už 25 mil. lt. Šios 
pramonės šakos gamybos au
gimas yra natūralūs ir nau
dingas Lietuvai, kaip žemė* 
ūkio kraštui, nes beveik visi 
žaliava yra krašte. Turėdama 
savo krašte maisto produktų 
perteklių, Lietuva prieš kele 
tų metų dėl savo maisto pro
duktų pramonės tinkamo ne- 
išplėtojimo, jų už, palygint', 
dideles sumas veždavos iš už
sienių. Pavyzdžiui, 1929 m. 
maisto produktų iš užsienių 
buvo įvežta už 55,6 mil. lt, 
o jau 1935 m. tik už 8,1 mil. 
lt., nes daugelį maisto pra
monės produktų jau pati Lie
tuva pradėjo gaminti, pav., 
cukrų, augalinius riebalus ir 
kt. Iš maisto produktų gamy
bos svarbiausių vietų užima 
mėsos gaminių ir žuvų bei 
kitų konservų gamybų.

pažymėti, kad jų kokybė ne 
tik už užsienines neblogeanr, 
l»et kai kurių net ir geresnė. 
Išplėtus savo pramonę, stip
riai pakilo Lietuvos ekonomi
nis pajėgumas ir Lietuva e- 
konomiškai tapo mažiau pri
klausoma nuo kitų kraštų.

Bendra 1935 m. Lietuvos 
pramonės įmonių gamybos ve
rtė, be pieno produktų gamy
bos, buvo vertinama 263 mi
lijonus litų. Daugiau kaip vie 
nas trečdalis gamybos tenka 
eksportui; tai daugiausia į- 
vriiūs maisto produktai ir pu 
siau fabrikatai. Likusioji ga 
mybos dalis yra fabrikatai, 
kurie patenkina daugiau kaip 
du trečdalius vietos rinko? 
paklausų.

į Daugiausia Lietuvoje paga
minama maisto produktų; jų 
1155 m. buvo pagaminta už 
99,8 'mil. lt., arba 38 nuoš. vi
sos gamybos vertės. Į tų skai
čių neįeina pieninių gamyba,

Socialistas Garcia Atadelis, Kuris Nužudė 
Apie 2,000 Žmonių

gulį su ištvirkusiomis mote
rimis Rincono rūmuose, jo 
valdiniai automobiliais zujo 
po miestų, šaudė ramius gy
ventojus ir grobė jų turtų. 
Pinigų ir turto brigadai nie-. 
kad netrūko...

Pagaliau jis tiek įsivyravo 
ir taip visiems įkyrėjo, kad 
prieš jį pradėjo atkaklių ko
vų net... komunistai, kurie jau 
taip pat negalėjo pakęsti jo 
akiplėšiškumo. Tuo tarpu prie 
Madrido pradėjo artintis su
kilėliai, kuAų labai išsigando 
Garcia. Jis su keliais savo ar
timiausiais padėjėjais ir “ lia- 
iemu” nutarė bėgti. Dabar
tinis ministeris pirmininkas 
Negrinas .kelionei jį aprūpi
no pinigais. Prisigėręs nekal
tų žmonių kraujo ir prisiplė
šęs Garcia turėjo drųsos dar 
prašyti, kad jį sušelptų vy
riausybė. (Negrinas tada bu
vo finansų ministeris^.

Iš Madrido jis vyko į Mar
selį, o iš ten prancūzų laivu 
“Meksika” ruošėsi vykti į 
Kubų, tačiau sukilėliai laiku 
sužinojo jo planus ir sučiupo 
pakeliui. Dabar šis baisus 
žmogus turės mirti baisia mi
rtimi, nes karo teismas jį pa
smerkė nužudyti “garotta”, 
t. y. tokiu lanku, kurį palaip
sniui veržiant sulauždmas nu
garkaulis.

Kas pastaruoju laiku gy 
veno Madride, ilgai neužmirš 
to žiaurumo, kurį parodė va
dinama “Gareijos Atadelio 
brigada”. Sunku ir išvardin
ti tuos visus baisumus, tas 
visas kančias, kurias kentėjo 
žmonės, patekę į Šio garsaus 
ispanų socialistų partijos na
rio rankas.

Garcia Atadelis nebuvo 
joks žinomas politikas. Ji* 
išgarsėjo ne kaip visuomenės 
veikėjas, bet kaip baisus te
roristas, žiaurus žudikas ir 
kankintojas. Jo brigadoje bu
vo apie 1,000 vyrų. Nė vienas 

nebuvo buvęs fronte ir 
siautėjo ]x» Madridu ir' 

■K miestus. Pamatę šios
josios brigados vyrus, gy

ventojai, pagauti siaubo, lyg 
netekę proto dingdavo^ kur 
kas išmanydamas. Gareijos į- 
sakymams nebūdavo jokios a- 
peliacijos, ir jie būdavo vyk
domi be jokių atidėliojiVnų. 
Norš oficialiai jis neįturėjo 
jokių valdžios įgaliojimų, ta
čiau visi sindikatai ir poli
cija buvo neribotoje jo val
džioje. Pirmiausia jis pradė
jo su savo vyrais naktimis 
įsilaužti į privatinius butus, 
iš kurių išvestus mieguistus 
ir išsigandusius žmones su
šaudydavo čia pat gatvėje 
prie durų. Prancūzų laikraš
čių atstovai Madride tvirtino, 
kad tas žmogus per tris mė
nesius tik viename Madride, 
išžudė apie 2,000 nekaltų žmo 
nių.

Svetimų valstybių diploma
tai, jei jau jokiu kitu būdu 
negalėdavo išlaisvinti suimto
jo, kreipdavosi į Garcių, nes 
jo žodis buvo įstatymas. Vie
nu rankos mostelėjimu jis at
šaukdavo aukštųjų vyriausy
bės asmenų įsakymus. Savo 
štabų jis įkurdino “Circulare 
de las Bellas Artės” patal
pose, iš kurių neišėjo gyva? 

. nė vienas į jas patekusis. Jis 
taip pat buvo konfiskavęs ir 
grafo dėl Rincono rūmus, ku
riuose per naktis keldavo* su 
savo draugais orgijas. Kol jie 
pats siautėdavo orgijų svai-

Tėvų Marijonų vedamoje Marijanapolio kolegijoje jaunuomenė ne tik išeina reikalingų 
mokslų, bet ir į fizinį lavinimų kreipiamas dėmesys. Moksleiviai čia turi geriausias apy- 
stovas užsiimti sportu.

LIETUVOS PRAMONE 
NUOLAT AUGA

veiklų, drauge ėmė planingai rios anksčiau buvo įvežamos 
tvarkyti ir visų Lietuvos pra iš užsienio, šiandien jau ga- 
monę. Daugumas prekių, ku-įminamos Lietuvoje ir, reikia(Tęsinys iš 2 pusi)

tuvos lentpiūvės, faneros fa
brikai, degtukų šiaudelių ir 
celiuliozos fabrikai ir keletas 
kitų medžio gaminių įmonių 
Visos Lietuvos vilnų ir med
vilnės pramonės Klaipėdoje 
yra apie du trečdalius. U3e to, 
Klaipėda turi vienintelį Lie
tuvoje stambų trąšų fabrikų.

Šiaulių mieste ir apskrity
je yra daugiau kaip 10 nuoš. 
visos Lietuvos pramonės. Čia 
veikia keletas stambių durpių 
įmonių, kurios sudaro 40 nuoš. 
visos Lietuvos durpių pramo 
nės. Be to, Šiauliuose yra 83 
nuoš. visos Lietuvos odų pra
monės, daugiau kaip 60 nuoš. 
visos linų apdirbimo pramo
nės, daugiau kaip 35 nuoš 
saldainių pramonės, daugiau 
kaip 45 nuoš. visų avalinės' 
dirbtuvių. Šiaulių apskrityje J 
yra kartono fabrikas ir Pa
venčiuose antrasis Lietuvos' 
cukraus fabrikas. Pirmasis 
cukraus fabrikas yra Marija-: 
mpolėje. Panevėžyje yra kėlė- 
tas stambių komercinių raa 
lūnų, stambi linų apdirbimo 
įmonė, mėsos gaminių fabri
kas ir žymi dalis 'mielių bei 
spirito pramonės. Kituose Lie
tuvos miestuose pramonės į- 
rnonių mažiau. Tačiau suhku 
būtų rasti Lietuvoje kiek di
desnį miestelį, kuriame nebū
tų kurios nors pramonės įmo
nės.

Pirmaisiais nepriklausomy
bės* metais Lietuvos pramonė 
kūrėsi laisva iniciatyva ir ne
planingai. Daugiausia buvo 
kuriafnos smulkios, daug dar
bo reikalaujančios, įmonės. 
Nuo 1926 m. pabaigos ir 1927 
m. pradžios tautiškoji vyriau
sybei labiau ir planingiau pra 
dėjo rūpintis Lietuvos pramo
nės kūrimu. Plėsdama pagrin
dinių, žemės ūkį keliančių e 
komuninių įmonių “Pienocen 
tro”, “Maisto” ir “Lietūkio”

PIKNIKASPer 200 Varžytinių

KAUNAS. — Žemės Ban
kas per dvejas paskelbtas var 
ržytines^ rugsėjo 22 d. ir spa
lių 6 d. parduos per 200 vie
netų įvairaus bankui įkeisto 
turto.

Didžiausias pardavimų skai 
čius tenka Šiaulių apskričiai: 
net 37. Mažiausia varžytinės 
liečia Suvalkų kr. ir Biržų 
apskritį. .

Be to, Žemės Bankas dar 
parduoda be varžytinių 41 
ūkį, kurie jau yra perėję ba
nko žinion. .

LABOR DAY

RUGS.-SEPT. 6 D.,
Vytauto Parke

115-tos gat. tarp Pulaski Rd. ir Cicei

PRADŽIA 10 VAL. RYTO— Progos stoka yra amži
nas silpnapročių .ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

mų Viešpats yra pastatęs Tė-* 
vybę ir neramybę.

“Mūsų dabartinis vargas, 
kurs yra trumpas ir lengva®, 
gamina mumyse kilniausių, 
amžinų, visa perviršijančių 
garbę” (2 Kor. IV, 17). “Pa- 
laiminti, kurie liūdi, nes jie 
bus paguosti” (Šv. Mato V,

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

Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti į didžiulį DRAUGO Labor Day Pik
niką Vytauto Parke, rugsėjo 6 d. < PIKNIKO RENGĖJAI.Rugpiūčio 24-ta Diena

“Įvykinsite Kristaus įsta
tymų”. — Gal. VI, 2.

“Nešiokite kits kito naštas 
ir taip įvykinsite Kristaus į- 
statvmų”. (Gal. VI, 2). Įei
kite į kits kito gyvenimų. Bū
kite pagelbstanti. Tegul tie 
kurie turi džiaugsmo patar
nauja tiems kurie jo neturi. 
Nuo kryžiaus, aš rodos gir
džiu balsų kurs ateina tie
siog’ į mus, sakydamas: My
lėkite “kits kitų kaip aš jus 
mylėjau” (Jono XIII, 34). 
Tas reiškia kad jūs turėtu
mėte įeiti į .kits kito gyveni
mų ir panešti kits kito naš
tas. Prieš liūdesį ir- kentėji-

RILEY

V vi.



4 & Antradienis, rugp. 24 d., 1937

kurioa tik kno nore prisidė džiaugiuosi ir ačiuoju visiema'ta;? nukentėjusiam. Kaune, li
jo, nee visų vardus sunku at- ir visoms, kurie atsilankė ir' gi šiol policiją dar nebuvo 

kurie darbavosi, nes jūsų pa-Į sulaikiusi tokio vagies. 
sišveAtiiuas brangieji ir var
gas pats už save atsako.

Joniukas

Gaisras naikina viešbutį. Puošnus Mon mouth įBeach viešbutis* Asbury Park, N. J., 
paskendęs liepsnose. Sužeista septyni žmonės. Sudegė taip pat ir kitas viešbutis, kuriame 
manoma, žuvo keletas žmonių. Nuostolių pa daryta $200,000 sumai.

minti, už tai prašau labai gra
žiai atleisti. Taipgi dėkoju 
savininkams trokų, kurie tei
kėsi patarnauti — p. Gotau- 
tui ir J. Grinciui.

Taipgi labai ačių Povilui 
Norkų’, 1706 W. 47fh st., už 
patarnavimų su savo troku 
tikimės, kad ir ateityje jie 
neatsisakys reikale mums pa- 
t ar nai ti, o mes jųjų irgi ne
užmiršime.

Bet iš dalies irgi ačiū ir 
“Nauj:enų” korespondentui 
kuris pašventė pusę puslapio 
išgarsinimui mūsų išvažiavi
mo, taipgi prašau neužžniršti 
ir kita proga pagarsinti.

Bai*gdamas šias kelias min- 
tis, atsiprašau visų tų, jeigu 
kų' nors pastebėsite negero, 
šiame rašiny, nes žinote, kad 
klaidų ir trūkumų pasitaiko 
visados, nors ir prie geriau
sių norų. Pranešu, kad atskai
tos daromos ir greitu laiku 
bus baigtos ir likęs pelnai 
bus perduotas skirtam tikslui.

Paskutinį kartą didelei

Kę Pasakė Generolas?

tie klausiniai negali būt iš
rišti per karą”.

Didįjį Karą ir laimėtojui 
pralaimėjo. Per karą Lietuva 
laimėjo nepriklausomybę. Bet 
ar galime sakyti, kad girdi 
gerai, kad įvyko pasaulinis

TŪKSTANTINE MINIA ŽMONIŲ 
LABDARIŲ ŪKYJE

Marijonų Rėmėjų Išvažiavimas Visais 
Žvilgsniais Pavyko

» Praeitą sekmadienį Labda
rių ūkyje įvykęs išvažiavi
mas visais žvilgsniais pavy
ko. Tūkstantinė minia žmo- 
nių dalyvavo išvažiavime ir 
naudojosi tyru oru ir* gražiai 
linksminosi iki vėlybo vaka
ro. .Jų tarpe 'matėsi gerb. se
minarijos rektorius prof. kun. 
dr, J. Vaitkevičius, MIC., adv. 
C. P. Kai, biznieriai laikrodi-f
Įlinkai — A. Pocius iš Cicero 
ir Rap. Andreliūnas iš Mar
ąuette Park ir Juozas Bance- 
vičius ędrapiežnas dzūkas), 
kurie nepaprastai gra
žiai pasirodė, vaišindami sa
vo pažįstamus ir draugus. 
Turiu taipgi priminti, kad la
bai daug atvyko bulvariškių, 
kurie visuomet, kur tik daly 
vau ja begalo linksmus ir vai
šingi. Abelnai, reikia pasaky
tų kad visi atsilankusieji bu
vo visu kuo patenkinti. Už 
taį turiu garbės pareikšti nuo
širdžiausią padėką už graž'ų 
paramą biznieriams, bnlvaris•

Bet už vis didžiausia padėka 
priklauso mūsų darbuotojoms 
ir darbuotojams, kurių pas
tangomis ir suvažiavo tiek 
daug svečių. Pirmiausia nuo
širdžiausiai dėkoju nenuilsta
nčioms veikėjoms — Onai 
Kiysauskienei, Sofijai Ali
šauskienei, kuri ne tik kad 
pagelbėjo dirbti,bet ir gražią 
dovaną aukojo — rankdarbių 
setą, kurį laimėjo įžymus vei 
kėjas ir didelis Marijonų prie 
telis ir visų kitų labdaringų 
darbų ir parapijos rėmėjas - - 
B. Nenartonis. Ji. Nenartoniui 
teko pirmoji dovana. Antrą 
dovaną $3.00 cash, laimėjo 
Sofija Ališauskienė. Brangie
ji, turiu pasakyti, kad Sofija 
Ališauskienė aukojo pirmą do 
vaną, o laimėjo antrą $3.00 
Bet žiūrėkit, ką jinai padarė 
laimėjus tris dolerius. S. Ali
šauskienė sukviečia visus da 
rbuotojus -ir šiaip svečius ir 
pavaišina už visus tris dole
rius. Tai, ištikrųjų, reikia tik

pe. O prie to pirm išvažiavi
mo jinai iš platino 120 tikie
tų. Už tai dar kartą nuošir
džiausia dėkoju O. Krasaus
kienei if S. Ališauskienei, ku
rios tiek daug gražios širdies 
pArodė.

Trečią dovaną laimėjo Stel 
la Geniotis, 3134 W. 16th st. 
— $2.00, kuri jau buvo išvy
kus į namus, bet pastebėjus 
prašoma kreiptis į “Draugo" 
ofisą, arba pas apskr. rašt., 
2322 W. 24th st. dovana bus 
įteikta. .

Toliau dėkoju darbuotoja
ms — K. Kulbiui, P. 'Gailiui, 
C. Drukteniui ir. A. Bacevi
čiui; taipgi labai dėkoju ir 
visoms kitorfts tikietų platin
tojoms — J. Kulbienei, R. 
Mazeliauskienei, O. Kazlaus
kaitei, J. Motekaičiui, B. Ne
nartoniui, A. Bacevičiui, -J. 
Šliogeriui,' C. Drukteniui, E. 
Ogentienei, O. Ivanauskienei, 
U. Gudienei, Ant. Švilpau.-- 
kienei ir Brighton Parko sta-, 
bui, kuriam vadovavo nenu
ilstančios veikėjos — M. Na-

rių pastangomis tikietų išplu- 
tinta virš trijų šimtų. Joms 
gelbėjo A. Jasper, A. Novicki, 
J. Novicki, T. Atrošfcienei, 

vo iš visų Chicagos kolonijų.! rėmėjams turint ją savo tar I Kazragienei ir visoms kitoms,
kiams ir svečiams, kurių bu- pasidžiaugti mums Marijonų

Vogtų Laikrodį Įkišo Į
Policininko Kišenę . metu, dedikuodamas pamink 

_______ j lų Prancūzijoj Ahierikos ko-
KAUNAS. — Laisvės av.| r«vių kapinėse, laikė prakal- 

budintis policininkas, pasiv'-į'”^ ’r W užbaigė šitaip: 
jęs, Miesto sode sulaikė vagį,į “Pastarasis karas niekam 
kuris viename restorane iš i naudos neatnešė, o paliko da- 
kartu gėrusio piliečio bo'.o'vg neišrištų klausimų. Bet 
pavogęs laikrodį ir piniginę,
kurioje buvo 60 litų pinigų.
Sulaikytasis mėgino priešin
tis policijai pareikšdamas:
“Šausiu nelįsk”, bet pasiro
dė, kad jis jokio ginklo netu
rėjo.

Pinigus rado vagies kiše
nėje, bet, didžiausiam visų 
nustebimui, po trumpo laiko 
laikrodį atrado savo kišenėje 
jį sulaikęs policininkas. Ma 
tyti, vagis sugebėjo mikliai 
"apsisukti”.

Pinigai ir laikrodis grąžin

Gen. Persbing, Amerikos u- 
rmijąs vadas Didžiojo Karo karas» nes Lietuvą per jį ta

po ueprik la usoma T

LIETUVIAI DAKTARAI
Rei.:

24S6 W. 69 St

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL OANal 2846

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 Šo. Leavitt St. 

TaL OANal 0402

TaL Ofiso:
LAlayette 4017

Tel. namų:
HEMiock 6281

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A 8—9 P. M.
Troėiadieniaia ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

R. Meliono dova
na “Draugo" Darin 

Dienos Pikoikid

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akya egsamlnaojamoa — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 9 vai. vak.
TaL OANal 0628

DR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien iSskyrus aeredą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cice 
Utarn., Ketv ir Pėtn. 10—1 

3147 So. Halsted Si.,
Paned.. Sered. ir Subat. auo

DR. W. V. NOR
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Res. 2126 8. 5Ui Avė., May wuod Av. 
Plione Mayvvood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ŽIEDAS VERTĖS
$5.00

Plačiai žinomas laikrodinin
kas R. Andreliūnas, 6324 So. 
Western Av©., prisidėjo prie 
parėmftno “Draugo” rudeni
nio pikniko, kuris įvyks Dar
bo Dienoje (Labor Day), rūgs. 
6 d. Vytauto Parke. Jisai vi
suomet paremia , “Draugo” 
parengimus.

Jisai pavasariniam piknikui 
buvo aukojęs penkių dolerių 
vertės laikrodį. 'Šiuo sykiu 
aukoja šliubinį žiedą, tinka
mą jaunai porai vertės $5.00.

Todėl biznierius p-nas An- 
dreliunas yra remtinas. Kam 
tik reikia žiedo arba laikro-

L1ETUVIA1 ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEFH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublie 9723

i JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčioe 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Roekivell SL 
Telefonas REPublie 9600

vickienei, A. Žolynienei, ku-! džio pirkti arba taisyti tai
visiems patartina kreiptis pas 
jį. Pas p-ną Andrei i uną gali
ma gauti ne vien visokių žie
dų, o taipgi laikrodžių ir vi
sokių brangenybių.

*

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC... TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA- 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ 15- 
DIRBYSCIŲ 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

Tel. Ofe. RBPablto 7«N 
Melrooe Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weat Marąuette Road 
Antred., kelvtrtad.. Ir aeąktadtenlair 

9-13 v. rytą; 1-5 p. p.; v. v. 
šeštadieniais nuo • v. r. lkl 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniai* lr trečiadieniai* nuo 
10 v. r. lkl 9 vaL vakaro 

fteitadlental* nuo J V. Iki » v. V. 
fUkmadlenlal" pairai sutartie*

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.'

Tel. Proipect 1012 
Be*. TeL Republic 6047♦

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TeL LATayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. -Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:'- 

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

feL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sek 
madieniua ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

8259 S. Halsted Street 
CHTCAOC. TUL.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMiock 4848

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

Vai. 2-4 ir 7—9 va» 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoms Clceroj 
1444 8o. 49th Ct

Nuo S lkl > vai, vak.

Tel. Office Wentworth 6330 
Bes. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
aerednmia Ir anhatnTnia 

♦V

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TeL HEMiock 6111 

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

Trečiadieniais Ir Šeštadieniais 
pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS •

4729 So. Ashland Avė.
2 lnboa

CHICAGO, ILL.

Telefoną* lDDvray 2880
OFI8O VALANDOS: 

vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vėl, po pietų ir nue 7 iki 8:80 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
. TaL Y Aida 0994 
Ben.: TaL PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼. ryte, 2-3 ir 7-8 v. vak.

Nedėliomis nno 10-iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGBĮ2O 

u
ftfeafc-lnos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 10 metų 
Reoanatlnnae Iv Mnlk-e I.lpa 

Jo Specialybė
Valandos 11-13 A. M.. 3-4. 7-3 P. M. 

Heatdenctja 1(31 8o. (Oth Avė.
Tel. Cicero MM 

Oflaae 4USO Weat ĮSU) Street
___________________________

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PBOspact 1980

TsL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TsL OANal 6122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB 0KBUBGA8 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—8 ir 7—S 

Seredomik ir N ėdė L pagal sutartį 
RGZIDBNCUA

6631 S. CaHfomia Avė. 
Telefonas RBPublic 7868

Offiee Phone Bet. and Offiee
PROspect 1028 2869 8. Leavitt St.
VaL l-4pp.tr 7-« vak. OANal 07M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8XA8)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chlcago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
 Pesai Vlutartl

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TaL LAFayatte 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

TreČiadienais ir Sekmadieniais 
pagal suįartį.

TeL Ofiso BOUIevard 6918-14 
Rea. KBNvrood 6107

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

756 West 35th Street
IRginia 003fl^Bn 
1. BEVerly^
lUNDULfl*

Ofiso Tel. V
Reaidencijoe TeL

DR. T. DUNDUL'
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 0—8 p. m. 

Reaideneija
8930 So. Olaremont Ava 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėliomis nagai sutarti
TaL CANa’ 0287

Bes. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street 
Reaideneija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro_______

Chicagos lietuvių Iv. Kryžiaus li
goninė, kaip Jų pripaiino America* 
Medical Auociation ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Clasa A 
rfllies. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
gonine priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
Joa patarnavimu 2700 W. 69th SA, 
tol. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dėntistų, advokatų ir bizni 
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Antanas Banys Ir Vel 
Išplaukė į Viršų

Juodis, C. Stasiūnienė, M. dau bitas, D. 
Pranckienė, K. Petrošėnas, K. Bielinis, J. 
Augulis, K. Grigonis, K. Ma- Šernas, M. 
slauskas, E. Kriščiflnienė, P. kienė, O. 
Urbikas, J. Šarka, S. Čičenus, kus, P. Bu 
A. Panavas, u. Šveikauskas, J. Jurgi lat 
J. Len k artas, M. Majerienė,.į Vaišvilienė, 
J. Šliakis, M. Daugėlienė; E,
Žvdvarye, O. Stelionienė, O,
Venckienė, O. Kiz'enė, M 
Varkalienė, J. Si y kienė, Pi 
Steiieikienė, J. Makšus,

čia kilo gaisrai. Pranešta, kad l ginsime tikėjimą, pergalėsime 
keletas asmenų žuvo ir dau- tautos priešus. Susipratę kata- 
gybei kitų atkirstas pabėgi- jįkgį r^niia pinigais ir raštais

mas- katalikiškų spaudų.
Prieš gaidrus kovoti pasių- \ • * ’’

sta 600 CCC vyrų.
■_ — Nusižemink, o būsi skai

Spauda — tai galinga jėga. stus, teisingas, išmintingas ir 
Tų jėgų gerai panaudoję, su- tavo darbai bus tikri ir vai- 
kursime kultūros židinius, ap- singi.

PHILADELPHIA, PA. - 
Žmogaus gyvenime, ypač me
nininko, yra taip, lyg,- tar
tum, plauktum per jūrų: tai 
pasineri, tai vėl išplauki į vi
ršų; tampi nežinomu, tai vėl 
pagarsėji.

Taip yra ir su Antanu Ba
niu, jau pasižymėjusiu daini
ninku. jBuvo laikas, katula jį 
•mūsų vietiniui vokiečių laik
raščiai vadindavo kunštmeis 
toriu. Po to apie jį tūlų laikų 
viešpatavo tylu. Po tos ty 
los, jis ir vėl buvo pasireiš 
kęs — buvo pradėję apie jį 
laikraščiai rašyti ir žmonės 
kalbėti. Bet ir vėl buvo vis
kas nutilę.

e\
Pastaruoju laiku, kaip skel

bia vietinė anglų spauda, jis 
ir vėl pasireiškė. American 
Opera Company’s grupėj, Fhi 
ladėlphijos Fairmount Parke, 
Robin Hood Dell’e operoj: La 
Vivandlere, 16 ir 18 dienomis 
rugpiūčio jis lošė labai svar- 
bių ųnarkizo de Rieul’an rolę.

Opera pirmiausia parašyta 
prancūziškai. Vaizduoja did
žiųjų Prancūzijos revoliucijų.

K. V.

KELETAS ŽUVO MIŠKŲ 
GAISRUOSE

išdirbėjai aukitesnės rūžles 
paminklų lr grubnumtų‘ CODY, Wyo., rvgp. 22. — 

Už 35 rnjdių vakarų link nuo
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
CHRYSLER 

ANT OGDEN AVĖ Suvlrė 50 matų prityrimo

Pirkite tiesiai U dirbtuvė* ir 
taupykite pinigus

KABIUKO I) Y LEIUO 
PERTAISYTI UI GARANTUOTI

VARTOTI KARAI

MATYKIT ŠIUOS 
' KARUS

PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAWKORD

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos LietuviųBuy gloves with what 

it savus
Nerelg niokoti 50c už 

dantų ‘ roostj. Listerina j 
Tooth Pasta gaunama po 1 
J 5c. Tėmyk, kaip garai JI 
veikla. Jų vartodan.au par 
metus sutaupai ŽJ.OO. '

ARTI (IRANU AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25<

Išvažiuoju, Sudiev!
25-tų dienų šio mėnesio, 10:30 vaL ryto iš LaSalle sto

ties, prie Van Buren St., New Ycirk Oeirtral traukiniu ap
leidžiu Chicagų ir vyksiu j Lietuvų. Vyksiu į Lietuvų, ku
rių btfv&u apleidus 1*907 m. . *

Esu kilus' iš Vėžaičių kaimo, .Gaurės parap., Tauragės 
apskričio. Dabar vyksiu pas savo įmylimų vyrų ir sūnų, ku
rie gyvena Eidintų kaime, Batakių parap. Po tėvais esu 
Spudviiaitė. Iš Lietuvos atkeliavus važiavau tiesiai Chica- 
gon ir apsigyvenau Dievo Apvaizdos parap., arba 18-tosios 
gatvės kolonijoj. Iš viso toje parapijoje išgyvenau 25 me
tus. Visų laikų savo buvimo Amerikoj ištvėrėme katalikiš
kame tikėjime, laikėmės parapijos ir darbavomės jos nau
dai. Mano vyra«, darbavosi katalikiškose draugijos ir buvo 
katalikiškosios spaudos rėmėjas ir katalikiškųjų laikraščių 
skaitytojas, e5. j..‘ • "

Per savo buvimo laikų Chicagoj įgijome daug pažystamų 
ir draugų. Mes visiems gero velijame.

Po vyro išvykimo Lietuvon aš gyvenau Bridgeporto ir ki
tose miesto dalyse. Pažystamų turiu daug. Prieš iškelia
vimų neturiu laiko visus aplankyti ir atsisveikinti. Todėl 
a tsis veiktai, per “DRAUGĄ”. Tariu visiems sudiev ir lin
kiu geriausiosl kloties tęsti savo žemiškųjų kelionę čionai, 
Chicagoj, ar kitur išvykus. Dar kartų sakau visięms, sudiev.

Magdalena Blankus.

PLYMOUTH '37 5-pasa. da luze 
tour. Sedan — vartotas .. 595
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luze tour. Sedan . . 365
PLYMOUTH ’Š4 5-pass.

i<le luxe tour. Sedan ---- 265
0LD6M0BILE '36 5-pass.
de luze tour. Sodan .... 545

j DODOE '35 5-past.
de luze tour. Sedan .... 465
DODOE ’35 6-pa«.
de luze tour. Sedan .... 345
CHEVROLET '36 5-pass.
de luze tour. Sedan ___ 465
CHEVROLET {34 5-pass. 
de luze tour. Sedan .... 285
FORD '36 5-paps.
de luze tour. Sodan ___ 395

[DE BOTO ’36 6-paas. 
de luze tour. Sodan .... 495
CHRYSLER '36 5-pass. 
de luze tour. Sedan — 545

Į0HRY8LBR ’35 Airflow 6-p.
de luze tour. Sedan ___ 475

ITERRAPLANE '36 5-pass.
| Sodan, pilnai įrengtas .. 495
r HUDSON *36 5-pass. Sodan,
Itour., pilnai įrengtas ___ 595
Į Vartotas PACKARD '37 6-cyL 5-pa 
sažierių de luze tr. Sedan .. 835 
FORD ’3B de-luze Coupe .. 295
NASH ’36 5-pass. de luze
Sedan ..................   525

I CHRYSLER ’87 Imperini 
I vartotas 4 dpor Sedan,
I Dual Eųuipped, radio, •
j heater, defoster fumished

at coat ............................. 795

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms —•

Bankletams — Laidotuvėms — 
PaDuošimams.

Phone LAKAYI7TTE &SOOKultūreja Totorių 
Kaimas

į Kunigai turėtų įsigyti
| Vyskupo Petro Pranclš- 
Jkaus Bučio, M.I.C. para
dytą

I PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

| Kaina 01.75

! “DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, UI.

RAIŽIAI, Alytaus apskr. — 
Raižių bžk. apgyventas vien 
totorių. Kaimas sparčiai kul- 
tūrėja, turi pašto agentūrų, 
griet. nugr. punktų ir dvi. pra 
džios mokyklas. Taip pat yra 
mahometonų mečetė ir dva 
sininkas. Įsisteigus agentūrai, 
smarkiai pakilo lietuviškų 
laikraščių skaitymas. Iš 31 
kaimo gyventojų šeimų ne
skaitančių visai yra tik 5 
šeimos, o kitos 26 šeimos skai 
to 63 laikraščius bei žurna
lus. Yra šeimų, skaitančių 
nuo 1 iki 10 laikraščių. Dau
giausia skaitomas “Ūkininko 
Patarėjas”, kurio į Raižių 
pašto ag. pareina 49 egz., o 
Raižių kaimo gyventojams li
ti tenka 5 egz. Raižių, griet. 
nugr. punktas yra didžiausius 
iš vidų Butrimonių p. p. b-vės 
punktų.

■ir L AID ū T U VI y 
F DIREKTORIAI I
NARIAI CHICAGOS, CICEROS, LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

UDIII AklPC PATARNAVIMAS
iMDULANul dieną ir naktį
TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
Lf I žV/zl MIESTO DALYSE

Ro $1.00: M. Luckienė, J. 
Samoska, D. Mozdeikienė, ,E. 
Čapienė, S. Sylevičienė, J. Ja
gminas, S. Staniauskas, A. Jo
naitis, J. Ribikauskas, A. Sa- 
moška, S. Raštutis, P. Mont- 
vidas, J. Birgelienė, J. Pudz- 
velis, V. Murauskas, A. Jo 
kubai tis, J. Kecioris, P. Bal
trušaitis, P. Žegonis, A. Kil
nius, V. Eioius, V. Muraus
kienė, A. Verbickas, R. Jure 
vičius, A. Andrulis, J. Jaku
bonis, M. Lukošienė, A. Lau
rinaitis, M. Filipavičius, P. 
Balčiūnas, 13. Brazienė, M.

Aukos Kaišedorių 
Katedrai ir Pivošiūnų 

Bažnyčiai

Po $5.00: K. Nenartonis, A. 
Rimidaitė, V. Aglinskas, P. 
Norbutas, J. Svėnciskas.

Po $2.00: O. Balnienė, A. 
Kumskis, A. Mozeris, A. Bar
tkus, J. Pratapas, M. Kizas, 
A. Juščius, U. Januškienė, P. 
Petrulis, L. Raubis, J. Aukš
taitis, J. Jurgilas, P. Gilis, 
J. Petrauskas, M. Deksnienė, 
A. Vaitkus, K. StaugUs.

8319 Lituanica Avė. 

Phone YAKds 1138-1139
Jūsų karas kaip Įmokėji 
maa. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Dio 
nų Važinėjimo Išbandymas. 
86 KITI BARGENAI TAIP 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP įl

8307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139
Žemo greitai atleidžia NleManClaa 
Raahea lr Ringvorn skausmu* 
— sustabdo Ecaema, 8puogu Iri 
panašus odos neemagumua. Ml-I 

, Ulonai vartojo Žemo per 26 me-| 
tus. lr visi gyrt J» kaipo švaria,, 

'saugia, atsakančia gyduolė P*- 
lengvlnlmul odos nleMJlmarna. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau No. 4874. 8B0. 80©. |1. 
Visose vaistinėse.

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cioero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GBOvehill 0Į42Chrysler Dyleris

TAIPGI

FINANCE CO. 
3910 Ogden Avenue

718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3377
Ūkininkas Įsirenę
Pavyzdingus šilt 

namius
buvo aukojęs dešimties dole
rių veTtės gitarų. Šiuo sykiu 

! aukoja elektrikinį laikrodį,
J vertės $5.00. '
j Todėl biznierius p-nas Kasa 
Į yra remtinas. Kam tik reikia 
I laikrodžioK pirkti arba taisyti 
tai visiems patartina kreiptis 
pas jį. Pas p-nų Kass galima 
gauti ne vien visokių laik
rodžių, o taipgi žiedų ir viso
kių brangenybių.

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203-5566

KALESNYKAI, Alytaus a- - 
pskr. Kalesnykų • dvaro savi
ninkas Vald. Glatmanas, kas 
metai plėsdamas savo daržo 
vių ir inspefctų ūkį, pasku
tiniu. laiku įsirengė net tris j
pavyzdingus šiltnamiu^ kn- į
riuose auginamos įvairios da- I
ržovės. Be įrengtųjų šiltna-, I
raių, jis turi įrengęs didelį 
plotų inspektų, kuriuose taip 
pat auginamos ankstyvosios 
daržovės. Ankstyvomis daržo
vėmis V. Glatmanas aprūpi | 
na ne tik plačių apylinkę, bet 
artimesnes ir net tolftnesne* 
rinkas — Simnu, Alytų, Mn-‘ 
rijampolę ir kt. Inspektai ir 1 
šiltnamiai su juose augina- kai 
momia daržovėmis ūkininkui jChi 
duoda gražaus pelno, o apy-Įgo 
linkės gyventojams susidomė- įvj 
jimo, ypač naujai įrengtieji Da 
šiltnamiai, kurių lig šiol ne- Pa 
bnvo gana plačioje apylinkė- mi

IR 4704 So. Western Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyriui 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270 »

4348 So. California Ava. 

Phone LAFayette 3572
Stiprus pasiryžimas tvirti

na žmogaus kūnų ir dvasių 
ir jį dažnai padaro neįveikia
mu.

koplyčios visose 

Chicagos dalyseDYKAI - MUS.

A. BITTIN
PAMTNKU . AE

Lu'-ir didžiausias
Į.HimnUti \ .-i K L-. llulrlis 
L* 'liuli; :t< }.fi‘ .nikių vi
šokių nUinonų ir u iulų

’4 Lhi'I"-. rs., 515 00 lik. 
Atsakantis darbas 

3958 VVest II 11h St, 
Telefonai IBVerly 0006 

ikeriai fiv. Kazimiero kapinių vartų.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids KJzuiykits mūsij Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 

10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. etoties (1420 K.) — Pranešėjas 
. P. SALTIMIERASTh« onlr w»T r#«r »o6y ean cImb ant 

Aolda aad Ralaanoua waataa from roar 
blnod U tarų # mllllon tlnr, dalleata Kld- 
nar tabaa or flltara, būt bavara ot eheap, 
draatlc, Irrltatlaa dru*a. It functlonal 
Klrintr or Bladdar dlaordora maka rou 
atiffar from Oattlnc U» Nlabta. Narraaa- 
naaa. ba* Palaa. Backaoha, Clrclaa Undar 
Hlyaa, Dlnlnaa^ Rbaumatlc Paldb, Acld- 
lt>. Barala*. Iteartln* or Itcbiaa. don’t
::ir epV.:x«,&‘
Tam). Waaba taat, aafa aad adra. Ia 4B 
boura lt muat brJa* naw ▼Italltr, and ta 
■uaraataad to 4/ /ou ua ta oaa vaaV ar

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

Gerizneiae patarnavimo — Moterie patarnauja

r Stop 1 
Itching 
Skin

vartodan.au


'Antradienls, rugp. 24 3., 19371

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ DAMBRAUS
KO DARŽE BUS IŠDALINTA 

$200 VERTES DOVANŲ

Juokdariai pasakoja, kad 
kiekvieno žmogaus laimė a 
teina jam pavyzdžiu didelio, 
gauruoto avino. Jis eina pro 
žmogų nieko nesakydama*. 
Kai žmogus iš anksto pasu

» rengia jį už vilnų pagriebti,
’ laimę pagauna. Bet vos avi
nui praėjus pro šalį, žmogus 
jau nebegali jo pagriebti, jis
praslysta.

Rugp. 29 d., rengiamam tri
jų apskričių: Moterų Sųjun
gos, LRKSA ir Federacijos 
piknike, Dambrausko darže, 
■\Villow Springs, III., visiems 
bus lygi proga pagriebti tų 
,ugauruotų avinų”, t. y. laimė 
dovanų, kurių vertė siekia 
$200.

> 1-ma — eleklrikinis šaldy- 
'tuvas (Frigidaire) imtas iš 
Peoples Fumiture Co. (did
žiausia lietuvių rakandų įstai 
ga Chicagoj), 4183 Archer a- 

, ve. ir 2536 W. 63rd st. Ši 
dovana yra vertės $100.00.

2- ra — 1937 metų modelio
akordijonas ihitas iŠ Prog
resą Furniture Co. j(tAip pat 
didelė lietuvių įstaiga), 3222 
So. Halsted st. Ši dovana $35 
vertės. ‘ v

LyK. * ’ A » ’ ■* » * • 5 * V f
3- čia — rankinis laikrodė- 

lis imtas iš Kass Jewelry 
Store (lietuvio įstaiga), 4216 
Archer ave. Ši dovana $25.00 
vertės. Laikrodėlis bus vyri

škas arba moteriškas, žiūrint 
kas laimės.

Be to, skiriama dar septy
nios mažesnės dovanos.

Šioms dovanoms laimėti di
delių pinigų nereikia. Tikie- 
tas tik 15 centų ir su juo kie
kvienas galės įeiti į daržų.

Pikniko programa

Be viso to, kas paprastai 
būna piknikuose, šiame pik
nike bus ir kitokia progra
ma. Bus atgaivinti senoviški 
lietuviški žaidimai, kurie taip 
buvo madoj prieš 10, 15 me
tų, kurie šiuo metu kaip ir 
pamiršti. Bus. suruošta įvai
rių lenktynių vyrams,, mote
rims ir “vaikams. Laimėjusie
ms taip pat skiriama dova
nos.

Piknike grieš Lon Laban 
orkestrą.

Kaip Kas Važiuos Į 
Piknikų

Dambrausko daržas yra ži
nomas. Važiuojant Archer av. 
ir privažiavus Willow Springs 
miestelį, reikia pasukti į de
šinę iT pasirodys iškaba “Da
mbrauskas Grove”. Vieta ga
lima pasiekti busais (nuo Ar- 
clięr ir Cicero), taip pat au
tomobiliais. •

Trokai« iž visų'kolonijų
Neturintiemš automobilių 

geriausia važiuoti trokais. Vi-

nu K r r; \ s

Moronas siaučia. Atyaizde Jeffersdn Park ligoninės slau
gių namas, kuriam^ morgas buvo kriminaliai užpuolęs slau
gių viršininkę Florence Swanson, 34 m. amž.'Užmetęs pagal
vę ant galvos niekšas pradėjo slaugę skusftivu raižyti. Pra
dėjus šaukti pagalbos, kitai slaugei įtaigus į kambarį, niek- 

. šas pabėgo pro langų. Sako buvęs negras.t Dienų prieš, Chi- 
5ago ligoninėj, 811 E, 49 st, moronas išniekino ir nužudė 
slaugę studentę Anne Kuchtų, Į9 m. amž. Visa Cbicagos po
licija dirba niekšui suimti. i

.......
sų trijų apskričių kuopos pra 
Somos ųusĮtanįsios iš ankšto 
užsakyti trokds ir paskelbti 
registracijų norinčių važiuoti. 
Pigiau atseis ir visi bus pa
tenkinti. North Side jau tai 
atliko. Gavo didelį trokų ir 
dabar registruoja norinčius 
važiuoti. Be abejonės tai pa
darys ir kitos kolonijos.

R. K. Sekr.

vės rengiasi šauniai palinks
minti radio klausytojus link
smom dainom ir muzika šį

per abi operacijas buvo prie 
manęs ir dėjo pastangų, kad 
kuogeriausia viskas pasisek-

CLASSIFIED
PARDAVIMII TAVERNAS

£25.00 NUOLAIDOS
Perkant dabar Oil bumer Quaker 

iš Budriko

Pečiai gražūs, šildomi su (Oil) aliejų. Kainos

$245°, S39 50 »49 .50 ir ankščiau.
t . • * . • "
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 0"Jc 
galionas

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

Tęt. BOUIevard 7010

Kaip Apsiginti Nuo 
Aukštų Taksų ,j,,

Marąuette Parke yra šųsi) 
organizavus taksų mokėtojų 
sųjunga vardu Marąuette Ho
me Owners Association. ši 
organizacija susiorganizavo 
dėl apsigynimo nuo aukštų 
taksų. f

Ši organizacija šaukia ma
sinį mitingų, kuris įvyks 25 
d. rugpiūčio, parapijos sve
tainėje 6812 So. 'Wųshtenaw 
ave. 4- 9 1 ' 4 • -4 . , •

Komisija nori, kad kiekvie
nas taksų mokėtojas ateitų 
ir pasiklausytų kalbėtojų ir 
prisidėtų prie išnešimo pro
testo prieš taksavimo mašinų. 
Masinis mitingas parodys, ar 
jūs sutinkate su aukštais ta
ksais, aTba norite, kad jie 
būtų numažinti ir kokiu būdu.

Mes, namų savininkai, ne
norime lošti jokios politikos. 
Norime tiktai apsiginti nuo 
aukštų taksų.

Mūsų organizacijų sudaro-

'"JlįĮįĮ*” I I A
vien tiktai namų savininkai 
ir jos nekontroliuoja jokie po
litikieriai.

Ateik, pasiklausyk kalbėto
jų ir pareišk savo mintį. -

J. MiekeliūnasI
Pirmininkas of Marąuette 
Park Home Owners Ass’n.

RADIO
GRAŽI ANTRADIENIO 

RADIO PROGRAMA. DAI 
NUOS RADIO GRAKA-

DIEM^IIRKITI
'T ' -

Peoples bendrovės krante

žymus programa* II WCFL Radio stoties duodamua kasi Nedėidten), 
nuo 7:38 Iki 8:00 vai. vakare au didele orkeatra.
WAAF — *20 KIL. Panodėllala ir. Pėtnyčlomie kaip 5 -vai. vak. 
WHFC — 1420 KIL, Ketvergais kaip 7 Iki 8 vai. vak.

=

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kalno* nepaprastai žemo*! Ko

kybe Ir kainomis sumuSam 
visus sandėlius!

RAKANDAI
GARANTUOTI!

. valgomiem, 
kambariam, porėtam...

Blednt ty turtingi ras DDOELJ 
PASIRINKIMAI Gaslntal pečiai, 
apšlklymai aliejiniai visą kompa
nijų — Dlvonsl, Hratos, cleklrlki- 
nSa IcdannSs, radine, skalbyklos 
— viską*. NenlbMlkSklt (kl patyi 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

VVest 47th Street

Tel. BOULEVARD 1751

vakarų, 7 valandų iš stoties tų, Širdingai dėkoju. Dėkoju 
WGES. Programoj dalyvaus už brangias dovanas ir gėles 
grenadierių radio trio ir ki-! Moterų Sųjungos Seimo Ken
ti. Tarpe dainų ir muzikos gimo Komitetui, Cieeros Mo 
bus svarbių pranešimų ypa-1 terų Sųjungos 2 kuopai, J. 
tingai visiems bus naudinga Balčienei, Baubkams, U. JBu- 
išgirsti, patarimai 3š Peoples rauskienei, B. Daunienei, M. 
krautuvių, kaip geriausiai su-1 Diržienei, A. Lileikienei, M. 
sipirkti namams reikmenis už Lukauskienei, L. Miknliūtei, 
sumažintų kainų per didelį O. Misienei, A. Nausėdienef, 
Peoples krautuvių rugpiūčio O. Nevulyteį, A. Poškienei, B. 
mėnesio išpardavimų, koris Riškienei,- E. Rugienei, M. 
dedikuojamas jaunavedžiams šrupšiened, H. Syrevičienel,

Pardavimui pigiai tavernas, pilnai J- 
rengtas, gerai Išdirbtas biznis, at- 
Mš&uklt Uuo adresu: 961 Mllwaukee 
Ave., Raclne, Wlac.' ■ '» ■ i

REIKALINGAS virėjas

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
kėtl 11 ’turi mokėi 

kite:
••Draugas," 2884 So 
Bo^ Np. G80*.

lietuvišką kalbą. Rašy- 

Oakley Ave.

DAKTARO OFISAS RĮSNDON
Viriui seniai {steigtos aptiekos, spe
cialė nuolaida daktarui, kurta mano 
mainyti ofisą arba daktarui naujai

firadedant. Reikale atsišauk lt 1 Ap
lėktą. 2268 W. 24HthBtreet^

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

ir visiems, kurie rengiasi prie 
pagerinimo namų naujais bal
dais ir kitom reikmenim ma-»
loniam gyvenimui rudenį ir 
žiemų. Rap. XXX

Reikalingos pardavėjos dll kotu Ir 
furs. aukščiausia alga Ir commlsija. 
Atslšauklt dabar. Maurtce Cloak Co.. 
4726 8o. Ashland Ave., tel. TARds 
H>84.

- PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui: Saldainiu Ir Cigarų
Krautuvė, geroje' apielinkėje, gert 
pagyvenimo kambariai, renda pigi. 
Telefonuokit Prosnect 1888.

Vieša Padėka

Po sunkios ligos, belaukda 
ma kol galutinai sustiprėsi u, 
noriu padėkoti už prijautimų 
manęs sunkioj ligoj. Nuo
širdžiai dėkoju draugijoms už 
užprašymų šv. Mišių mano 
intencija: Moterų Sąjungos 
Chic. apskričiai, Labdarių Są 
jungos centrui ir 3 kuopai, 
taipgi gerb. klebonui kun. Vai 
čūnui už priminimų bažnyčioj 
pasimelsti mano intencija.

Gerb. Dr. Šlakienei, kuri

Jr

Vaisonams ir Jaukšienei.
Širdingai dėkoju už prisių

stas laiškais užuojautas ir la
nkymų ligoninėj ir namuose.
Niekados nepamiršiu Moterų 
Sųjungos narių, kurios, taip
rūpestingai mane globojo lai- Aut0mobiiių m^kat ........ įso
ke ligos, o:ypač valdyba: A., ^^uuytojai:. i1”’
Šatkienė, M.-Gerdžiūnienė ir i p®^kepi8iPadWjftl ............t'/
B. Palubinškienė. ‘ Dar kart? vS^teJ,ovėJa^ ...................... &
ačiuoju ir daučiuoB, kad ne- valytojai ... .—;..............ii
buvau to viso užsitarnavus. moterys

KCb-inHisMiZ Vl^Jos Restarantuose .. 218-224anuuiene prttamautojos .................. 81 v k
Generaliniam namų darbui,

mergaitės .......................... 88-12.
Boautv Operatortoa .. 818.50 Ir aukš. 
ProsvtoJa Moterų dresių .... 212.
Viešbutyje Patarnautojos .... |50.

SHAY EMPIZ1YMENT AC.ENCY 
14 We,«-t Washlngton Street- 

Chicago. Illinois
—

.REIKAIJNGI DARBINI N KAI-ĖS
VYRAI

Priežodžiai

Skundas ant stokos laiko sil 
pnapročių ginklas.

Valandos bėga ir dingsta, o 
jų trūkumas slegia imiB pa
čius. , •* , . • ■ • * y " ) f
========

REIKALINGA DARBININKĖ
Reikalinga -moteris arba mergina 
nuolatiniam namu darbui, maža fa- 
mlllja. geras Miiw* gera alga. Te
lef onuoklte 8pauldlng 9195.

MATYKITE Jj ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER >
ATLIEKA 82 DARBUS

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

PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4-3 kambarių namas, kar
siu vandeniu apšildomas, garadžlus. 
Savininkas mainys ant lotų arba 
blziflp. Perkant įmokėti $500, ki
tus kaip- renda. Turime daug viso
kių kitų bar genu. namu Ir Varmų. 

C. P. 8UROMSKTS
2502 We«t 69th Street.

Tel. Grovehlll 0306.
PARDAVIMUI NAMAS

FREDERICK BROS. Ine.
Puikus Buteliuose Alus

PAINTEMIS IR M GALIONO
MUSŲ NAUJAS £100,000 BOTTLING FABRIKAS įreng
tas su vėliausia mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai duoda 
galimybės patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exclusive 
distributoriai šių rūšių:

• FREDERICK BROS. FOUR 
4 CROWN

• AMBROSIA LAGER BEER
• EXTRA PALE
• PILSENER 
•SELECT 
•EXPORT 
•MALTTONIC

2 f lėtų medinis namai,, geram sto- 
vąrje. po šeSis kambarius, elektrikas, 
vankM, narrlduoda pigiai. kaina 
82380. Parduodama 18 prie’astlea 
senatvėa Namaa randasi 3540 Par- 
neTI Ave. Atsmaukite pas savininką 
8586 Pameti Ave. .

I8RENPAVIMLT TAVERNAS
Renda 840 | mėnesi, pilnai įrengtas, 
Milto vandenio Šiluma,, po adresu 804 
West 31st Street. Dėl , Informacijų 
tąl. Virglnla 1521 arba atsliauklt { 
2996 Archer Ave.

REIKALINGA DARBININKF.

Mergina arba moterUkiė namu dar
bui mokanti virti ' Ir prižiūrėti vai
kus. nėra skalbimo, nereikės būti 
naktimla SeMias dienas j savaitę. 
AtsISauklt po SeSlų vakare. 6804 
Sp, Rockvvell St.

fARDAVIMITI GROSERNft
OrosemC Ir marketas, pigi renda, 
MeSI kambliai užpakaly, apšildomas, 
garadžlus, elektrikinis refrigerato- 
riųs, lietuvių apielinkėje. Neparduo
siu agentams. Rašykit

DRAUGAI, 2334 So. Oakley Ave.. 
Chicago. III.. Box G 317

Mūsų alus visų rūšių absoliučiai tyras, ir yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniausio malto 
ir importuotų apynių., Cukrus ir malasai, bei ki
tokį pasaldinti priemaišai nevartojaima.

Manant statyti san naują namą 
ar prrtaisvti seną, pa&ąukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnflder,

6739 So. Mapiewt>od Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 2 f lėtų tinkas (Stucco) 
namas. 2 fletal po 6 kambarius, pe 
čtu apšildomi. Randasi Albany ave 
arti Sičio St. Telefonuokit Roękw.
£845»-E2 S£ŠiiL^SS^—.

PARDAVIMUI FARMA

Gera fatma arti geru kelių Ir mte»i 
tukų, 2 mylios nuo Fountaln Michi
gan. 160 akertų, su gyvuliais arba 
vieną žemę, sodas su 300 medžių, li
pė bėga per visą farmą. Pardavimo 
priežastis Ilga.

Atsišaukite: M. Mathewa, 1605 So. 
Oth Ave., Cicero, • III. Tel. Cicero
3889M

0AKPENTER
n

OOKTRAOTOB 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, 
didelius ir mažus, nž prieinamą, 
kainą. Apkala namas Šingeliais. I 
Dedame stogus.

Tori 35 motos patyrimo.

DISTRIBUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PA- 
RANKU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

FREDERICK BROS
INCORPORATED

811 West 37th Street Pbone—BOUIevard 2537
Tel. ŲANal 7514

CHICAGO

PLATINKITE "DRAUGĄ

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tei. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kfs Tonus ar danginti.


